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دعوات لاللتفاف حول الجي�ش وتطهير البلد من «الرج�س ال�سرطاني»

3

دان االعتداء الإرهابي على الجي�ش في عر�سال

يد الإرهاب تت�سلل مجدد ًا �إلى الم�ؤ�س�سة الع�سكرية:
ا�ست�شهاد جنديين وجرح  3بتفجير ا�ستهدف �شاحنة ع�سكرية في عر�سال

«القومي» :المواجهة ت�ستدعي قرارات م�س�ؤولة
تتخذها الحكومة اللبنانية� ...أولها التن�سيق مع �سورية
دان الحزب السوري القومي االجتماعي االعتداء
اإلرهابي على دورية للجيش اللبناني في عرسال،
وال���ذي أدّى إل��ى استشهاد عنصرين ف��ي الجيش
وإصابة آخرين بجروح ،ووضع الحزب هذا االعتداء
في سياق مخطط إرهابي خبيث لتقويض استقرار
لبنان ،واتخاذ بعض مناطقة معاقل لإلرهاب.
ورأى ال��ح��زب القومي أنّ م��ا ح��ص��ل ،أم��ر بالغ
الخطورة ،فهو ال يقتصر على كونه عمالً إرهابيا ً
إجرامياً ،بل يكشف مدى التهديد اإلرهابي المحدق
بلبنان ،وه��ذا يستدعي ق���رارات مسؤولة تتخذها
الحكومة اللبنانية ،تبدأ بتحرك ف��وري وعاجل
لتأمين الدعم التسليحي المطلوب للجيش اللبناني،
وفتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية للتنسيق
المشترك أمنيا ً وعسكريا ً وسياسياً ،بهدف القضاء

على المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،األمر الذي يُمثل
مصلحة لبنانية بامتياز.
ودعا الحزب القومي القوى السياسية كافة إلى
االل��ت��ف��اف ح��ول الجيش وال��ق��وى األمنية ف��ي هذه
المواجهة المصيرية ض ّد اإلرهاب والتطرف ،فالجيش
هو صمام األم��ان والمطلوب من الجميع مؤازرته
بالموقف وااللتفاف حوله.
وإذ أكد الحزب القومي وقوفه مع الجيش وسائر
القوى األمنية في المعركة ض ّد اإلره��اب ومن أجل
حماية االس��ت��ق��رار ،ت��ق �دّم م��ن ق��ائ��د الجيش ومن
عوائل الشهداء العسكريين بأح ّر التعازي ويتم ّنى
للجرحى الشفاء العاجل ،ودعا إلى تكثيف الضغط
على المستويات كافة من أجل تحرير العسكريين
المختطفين من قبل المجموعات اإلرهابية.

قيادة الجي�ش تنعى ال�شهيدين الخراط و�ضاهر

قطع الطريق الدولية عند محلة دورس ـ بعلبك
وس���ط االن��ق��س��ام ال��س��ي��اس��ي
ال��ح��اد ال��ذي تعيشه ال��ب�لاد على
خلفية أك��ث��ر م��ن ملف دس��ت��وري
وقانوني ومعيشي ،وفي م��وازاة
الحملة العنيفة التي يشنها بعض
السياسيين ،ال سيما ف��ي تيار
المستقبل وع��دد من الشخصيات
الدينية على المؤسسة العسكرية،
تسللت يد اإلره��اب مجددا ً لتنال
م��ن ال��ج��ي��ش بتفجير غ���ادر في
بلدة عرسال البقاعية أسفر عن
استشهاد عسكريَين وإص��اب��ة 3
آخرين.
وكالعادة توالت ردود الفعل
المستنكرة للجريمة التي تؤمن
الغطاء الفعلي للجيش لحماية
ع��ن��اص��ره وال���دف���اع ع��ن ال��وط��ن
بعيدا ً من التهجمات واالفتراءات
ال��ت��ي ت��ن��ه��ال عليه ق��ب��ل وخ�لال
وبعد أن ي��وارى شهداؤه الثرى.
كما ال ت���زال ال��ه��ب��ات السعودية
المخصصة لتسليح القوى األمنية
ّ
مج ّمدة وغير قابلة للصرف على
رغ��م التهليل ال��ذي واك��ب اإلع�لان
عنها ،بينما اإلرهابيون يسرحون
ويمرحون في طول البلد وعرضه
مع كامل عدتهم اإلجرامية ،بينما
القوى السياسية اللبنانية والدول
المتضررة من اإلره��اب تريد لهذا
الجيش أن يكون في مقدمة جبهة
التصدي لإلرهاب والقضاء عليه.

التفجير

في تفاصيل التفجير ،أنه أثناء
م��رور شاحنة للجيش كانت تقل
 7عسكريين ،بين منطقة المصيدة
ووادي حميد في قلب عرسال ظهر
أمس ،انفجرت عبوة ناسفة كانت
موضوعة إلى جانب الطريق في
وادي الجمل ،ما أدى إلى استشهاد

(أحمد موسى)

عنصرين من الجيش هما محمد
ضاهر م��ن عيدمون وعلي أحمد
حمادة الملقب بعلي الخراط من
ص��ي��دا ،وج��رح  3آخ��ري��ن ،نقلهم
أه��ال��ي ع��رس��ال بسياراتهم إلى
مستشفى الرحمة ف��ي المدينة،
وهم محمود فاضل ويحيى محيش
ومحمود البعريني.
وعلى الفور ،طوق الجيش مكان
االنفجار الذي خلّف حفرة عمقها
نحو  60سنتمتراً ،وحضر الخبير
العسكري لتحديد زنة العبوة ،كما
قام الجيش بمسح موقع االنفجار
ب��دق��ة ،ق��ب��ل أن ي��رف��ع الشاحنة
المستهدفة من المكان ،واستقدم
الجيش ت��ع��زي��زات عسكرية من
فوج المجوقل.
وبعد الظهر ،استهدف الجيش
ب��األس��ل��ح��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة ،ت��ح��رك��ات
للمسلحين ف��ي ج���رود ع��رس��ال
عند السلسلة الشرقية ،كما نفذ
فوج المجوقل مداهمات في وادي
حميد.
إلى ذلك ،ع ّمت حالة من الغضب
ب��ل��دة ع��ي��دم��ون ال��ع��ك��اري��ة ،التي
تبلغ أهلها عبر وسائل اإلعالم نبأ
استشهاد ابنهم الجندي محمد
عاصم ضاهر ،في انفجار عرسال.
�ص منزل عائلة ضاهر بأبناء
وغ� ّ
البلدة الذين توافدوا متضامنين
مع العائلة.

تنديد واسع بالجريمة

وأثار التفجير ردود فعل نددت
ب��ال��ج��ري��م��ة اإلره��اب��ي��ة معتبرة
أنّ ال��ه��دف منها النيل م��ن هيبة
المؤسسة العسكرية ،ودعت إلى
االلتفاف حول الجيش لتحصين
ال��ب��ل��د وح��م��اي��ت��ه م���ن األخ��ط��ار
وتطهيره من «الرجس السرطاني»

الذي يحاول أن يفتك به.
وأك���د رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
سالم ض��رورة التنبه واالستعداد
ف��ي م��واج��ه��ة ال��ق��وى التكفيرية
ال��م��س��ت��م��رة ف��ي اع��ت��داءات��ه��ا في
منطقة جرود عرسال .وترحم على
أرواح الشهيدين معزيا ً عائلتيهما
ومتمنيا ً للجرحى م��ن جنودنا
البواسل الشفاء العاجل.
وجاء كالم سالم خالل اتصالين
م��ع نائبه وزي��ر ال��دف��اع الوطني
سمير مقبل وقائد الجيش العماد
جان قهوجي حيث تابع تطورات
األوض��اع في عرسال بعد تفجير
العبوة الناسفة.
واستنكر مقبل ،بدوره ،التفجير
مشيرا ً إلى أنه «عمل إرهابي ض ّد
الجيش ال��ذي يقوم بحماية أهله
في عرسال والمناطق المجاورة»
مؤكدا ً «أنّ الهدف من هذا التفجير
هو اإلي��ق��اع بين الجيش وشعبه
ل��خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ح��اض��ن��ة ل��ه��ؤالء
اإلرهابيين».
وأع��رب عن ثقته ب��أنّ الشعب
اللبناني يعي ك��ل م��ا ي��ح��اك من
م��ؤام��رات وشائعات «كتلك التي
طاولت الرئيس ميشال سليمان
أخ��ي��را ً ب��أن��ه ت��وس��ط ل��دى قيادة
الجيش إلط�لاق س��راح ابن األمير
بندر بن سلطان وال��ذي ال أساس
له من الصحة كون األمير المذكور
لم يتم إيقافه أصالً ولم يكن داخل
األراضي اللبنانية في حينه».
واتصل الرئيس سعد الحريري
بالعماد قهوجي ،مدينا ً االعتداء
الذي استهدف دورية للجيش في
عرسال ،معتبرا ً أنّ «هذا االستهداف
ينوي ت��وري��ط ع��رس��ال وأهلها».
ودع���ا ال��ح��ري��ري إل��ى «االل��ت��ف��اف
ح���ول ال��ج��ه��ود ال��ح��ال��ي��ة إلط�لاق

المخطوفين ل��دى المجموعات
اإلرهابية».
ورأى الرئيس نجيب ميقاتي
أنّ «التضامن الكامل بين جميع
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ف���ي ه����ذا ال��ظ��رف
العصيب ودعم الجيش اللبناني
كفيالن بتحصين وطننا وحمايته
من األخطار الكثيرة التي تتهدّده»،
آمالً بأن «تنجح الجهود في اإلفراج
عن العسكريين الرهائن ليعودوا
إلى عائالتهم بخير وسالمة».
وقدم ميقاتي في بيان التعازي
أله��ال��ي ش��ه��داء ال��ج��ي��ش ال��ذي��ن
سقطوا أمس في عرسال.
ورأى رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجيه أنّ «قدر الجيش
اللبناني أن يدفع ثمن غياب القراءة
السياسية ال��واح��دة والتعاطي
بواقعية ومسؤولية».
واعتبر رئيس المجلس العام
الماروني ال��وزي��ر السابق وديع
الخازن أنّ «الكمين ال��ذي ُنصب
للجيش ،وأدى إل���ى استشهاد
عسكريين اثنين وجرح آخرين ،هو
بح ّد ذاته فعل آثم وغادر ومشين

بحق األم����ن» ،م��ؤك��دا ً أن��ه «ي��وم
أس��ود ودا ٍم دفعت فيه المؤسسة
العسكرية ثمنا ً جديدا ً غاليا ً من
خيرة عناصرها».
وأش��ار إلى أنّ «الجيش حامي
ال��ح��ي��اض وال��ن��اس ،وه��و ُمطلق
الحرية في التح ّرك والتص ّرف،
وال يستأذن أح��داً» ،الفتا ً إل��ى أنّ
«الكمين الذي ُنصب لدورية أمنية
ي��ط��رح ال���س���ؤال :م��ن ه��و ال��ع��د ّو
الحقيقي ألمن المواطن في لبنان،
ول��م��اذا يُسمح ب��إي��واء أع��داء هذا
األم����ن؟» .وأض����اف« :آن اآلوان
لوضع ح ّد لهذا الفلتان والسيبان
القاتل واالعتداء واالختطاف وليكن
شعارنا المنقذ :ال ملجأ آمنا ً أليّ
مطلوب ،وكلنا واح��د في ُمصاب
ال��ج��ي��ش ألن���ه خ��ش��ب��ة ال��خ�لاص
األخيرة للبنان».
ودان حزب الله في بيان «هذه
ّ
بحق الجيش،
الجريمة اإلرهابية
ال��م��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة الجامعة
التي تحمي لبنان واللبنانيين»،
وحيا «شجاعة العسكريين الذين
يبذلون الغالي والنفيس لمنع

قنبلة على الجي�ش في طرابل�س
تواصلت االعتداءات على الجيش في طرابلس حيث ألقى أمس،
مجهول يستقل دراجة نارية قنبلة باتجاه حاجز للجيش ،عند طلعة
العمري في شارع سورية .وقد ر ّد عناصر الجيش بإطالق النار باتجاه
الدراج ،لكنه الذ بالفرار.
من جهة أخرى ،أقامت عناصر من قوى األمن الداخلي ،حواجز عدة
في كل شوارع مدينة طرابلس ،وفتشت السيارات ودققت في هويات
المارة ،وأوقفت عددا ً من المطلوبين بمذكرات عدلية.
كما سيرت دوري��ات مؤللة في الشوارع الرئيسية والفرعية في
المدينة.

الشهيد الخراط

الشهيد ضاهر

نعت قيادة الجيش الجندي علي أحمد حمادي
ال��خ��راط وال��ج��ن��دي محمد عاصم ض��اه��ر ،اللذين
استشهدا ظهر أم��س ،من ج��راء التفجير اإلرهابي
ال��ذي استهدف آلية عسكرية داخ��ل بلدة عرسال.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيدين:
الشهيد ال��خ��راط :من مواليد - 1977/7/25
صيدا .تطوع في الجيش في  2009/2/30حائز
عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته

عدة مرات .الوضع العائلي :عازب .يرقى إلى الرتبة
األعلى بعد االستشهاد .وتحدّد مراسم التشييع
الحقاً.
الشهيد ضاهر :من مواليد  1992/3/26عيدمون
 عكار .تطوع في الجيش بتاريخ في ،2014/6/20حائز ع��دة أوسمة ،وتنويه العماد قائد الجيش.
الوضع العائلي :عازب .يرقى إلى الرتبة األعلى بعد
االستشهاد .وتحدّد مراسم التشييع الحقاً.

دخ��ول اإلره��اب��ي��ي��ن عبر ال��ح��دود
ومنها إل��ى لبنان لنشر إجرامهم
بين المواطنين».
ورأى الحزب «أنه في مثل هذه
الظروف الحساسة فإنّ المهم هو
التكاتف حول المؤسسة العسكرية
ال��واح��دة والموحدة في مواجهة
ما يتهدّدها من أخطار إرهابية».
وت��ق��دم ح��زب الله م��ن المؤسسة
العسكرية ،قياد ًة وضباطا ً وجنودا ً
بأحر التعازي بالشهداء ،كما عزى
أهالي الشهداء وتمنى للجرحى
الشفاء العاجل.
ودان���ت ح��رك��ة أم��ل «االع��ت��داء
اإلره���اب���ي اآلث���م ال���ذي استهدف
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ف���ي ج���رود
ع���رس���ال» ،واع��ت��ب��رت ف��ي بيان
ص��ادر عن مكتبها السياسي ،أنّ
«ه��ذا العمل اإلجرامي واإلرهابي
يستهدف كل الوطن والمواطنين».
ودع����ت ال��ح��رك��ة إل���ى «أع��ل��ى
درجات األهبة الوطنية ،وذلك عبر
االلتفاف ح��ول الجيش اللبناني
ل��ل��ق��ي��ام ب��واج��ب��ه ف���ي م��واج��ه��ة
ال��ت��ح��دي��ات وال���ع���واص���ف ال��ت��ي
تضرب المنطقة» ،الفتة إل��ى أنّ
«هذا االستهداف هو دليل على أنّ
أصابع الفتنة تسعى إلى ضرب
األمن والسلم األهلي في لبنان في
مثل هذه الظروف الحساسة».

وع��زت قيادة الجيش وأهالي
الشهداء ،متمنية للجرحى الشفاء
العاجل.
ودان�����ت م��ن��س��ق��ي��ة ع���رس���ال ــ
الهرمل في تيار المستقبل «العمل
اإلرهابي المجرم ال��ذي استهدف
جيشنا الوطني في وادي حميد»،
وتقدمت من المؤسسة العسكرية
ومن ذوي الشهداء بـ«أحر التعازي
بشهدائنا الجدد الذين سقطوا على
مذبح الوطن في مواجهة اإلرهاب
المجرم» ،مؤكدة «الوقوف خلف
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ليستكمل
بالتكافل والتضامن م��ع أهالي
عرسال ،المسيرة التي بدأوها معا ً
في مواجهة اإلرهاب».
وق��ال ح��زب االت��ح��اد في بيان:
«م��رة ج��دي��دة يستهدف اإلره��اب
المؤسسة العسكرية الوطنية
بعبوة ناسفة للنيل م��ن هيبة
وم��ع��ن��وي��ات ال��ج��ي��ش اللبناني،
ف��ي م��ح��اول��ة إلض��ع��اف ق��درات��ه
وم��ن��ع��ه م���ن اس��ت��ك��م��ال مهمته
الوطنية» .ورأى «في هذا االعتداء
اآلث��م محاولة خبيثة الستهداف
االستقرار في لبنان عبر النيل من
المؤسسة العسكرية التي طالما
كانت مالذ اللبنانيين في الحفاظ
على األمن والسلم واالستقرار».
وش���دّد ال��ح��زب ف��ي ب��ي��ان على

أنّ «ه�����ؤالء ال��م��ج��رم��ي��ن ال��ذي��ن
ن��ال��وا بعبوة ناسفة م��ن أرواح
العسكريين اللبنانيين يشكلون
خ���ط���را ً ع��ل��ى ال���وط���ن وش��ع��ب��ه
وم��ؤس��س��ات��ه م���ا ي��ق��ت��ض��ي من
اللبنانيين كافة ال��وق��وف خلف
المؤسسة العسكرية الوطنية
وتعزيز قدراتها واحتياجاتها عدة
وعددا ً وقرارا ً سياسيا ً لتتمكن من
أخذ دورها الفعال في تطهير لبنان
من هذا الرجس السرطاني الذي
يحاول أن يفتك بالبلد».
وأكد السفير األميركي ديفيد هِ ْل،
بدوره ،أنّ الجيش اللبناني واألمن
العام «يظهران البسالة والشجاعة
لحماية أمن لبنان واستقراره»،
مبديا ً «التزام الواليات المتحدة
ال��ع��م��ل م���ع ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي
والمؤسسات األمنية لضمان وحدة
البالد من أجل بناء لبنان».
وتقدمت السفارة األميركية في
لبنان عبر «تويتر» بالتعازي إلى
عائلتي الجنديين اللذين استشهدا
في عرسال وتمنت الشفاء العاجل
للجرحى.

صاروخ على اللبوة

ومساء ،سقط صاروخ في سهل
اللبوة ،مصدره السلسلة الشرقية،
ولم يوقع إصابات.

توقيف « 3دواع�ش» في بعلبك
�أحدهم �ضالع بذبح ال�شهيد مدلج

 ...وكورنيش المزرعة

في إنجاز نوعي للمؤسسة العسكرية ،أوقف
حاجز للجيش في بعلبك  3سوريين تبين
في التحقيق معهم أنهم ينتمون إلى تنظيم
«داعش» اإلرهابي وأحدهم ضالع في جريمة
ذبح الشهيد الجندي عباس مدلج والذي كان
محتجزا ً لدى التنظيم.
وك��ان��ت عناصر م��ن استخبارات الجيش
أوق��ف��ت السوريين الثالثة وه��م :دح��ام عبد
ال��ع��زي��ز رم��ض��ان (م��وال��ي��د  )1996وخ��ال��د
وليد البكير (مواليد  )1975وعبد الله أحمد
السلوم (مواليد  )1993على أحد حواجزه
الثلثاء الفائت على مفترق بلدة إي��ع��ات –
بعلبك بعد دخ��ول��ه��م خلسة إل��ى األراض���ي
اللبنانية من جهة ج��رود عرسال برفقة أحد
أبناء البلدة الذي ساعد على دخولهم .وعلى
األث��ر ،تسلم مخفر بعلبك الموقوفين بتهمة
دخولهم خلسة غير أنّ عناصر المخفر عملوا
على التدقيق في محتويات الهواتف الخلوية
التي كانت في حوزتهم ،وخلت هواتف البكير
والسلوم من أي ملف يثير الريبة ،غير أنّ
هاتف الموقوف رمضان احتوى داخل ذاكرة
الهاتف صورا ً كان عمد إلى مسحها واستطاع
عناصر المخفر إع��ادة نسخ هذه الملفات من
داخل ذاكرة الهاتف لتظهر صورا ً للموقوفين
الثالثة بثياب عسكرية ومدججين بالسالح،
إضافة إلى التقاطهم مجموعة من الصور إلى
جانب قادة محاور القتال في القلمون وأبرزهم
المعروف بـ«التويني» ،واعترفوا بانتمائهم
إلى مجموعته.
وخالل التوسع في التحقيق مع الموقوفين
اعترف رمضان بالمشاركة في ذبح الشهيد

مدلج إل��ى جانب ع��دد م��ن اإلرهابيين وهو
ليس صاحب الصورة التي ظهرت على مواقع
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،ب��ل ك��ان إل��ى جانبه
ليتولى بنفسه الحقا ً دفن جثمان الشهيد على
مسافة كيلومتر م��ن مكان ذبحه ف��ي وادي
الرهوة في جرود عرسال.
كما اعترف الموقوفون بمشاركتهم في قتال
الجيش خ�لال الهجوم اإلره��اب��ي ال��ذي قامت
به المجموعات المسلحة على بلدة عرسال
وقتالهم إل��ى جانب المسلحين ف��ي معارك
القصير والقلمون السورية .
ولفت مصدر أمني إلى أنّ من المحتمل أن
يكون رمضان يحمل هوية م��زورة ،فالهوية
التي يحملها وتع ّرف عنه باسم دح��ام عبد
العزيز رم��ض��ان ( 17س��ن��ة) وال��دت��ه نجاح
ومالمحه تدل على أنه أكبر سنا ً ما يؤشر إلى
أنها قد ال تكون هويته الحقيقية وه��ذا ما قد
تظهره التحقيقات التي تولتها جهة خاصة،
خ�لال األي��ام المقبلة والتي يمكن أن تكشف
أم��ورا ً مهمة تساعد القوى األمنية على كشف
إنجازات أمنية ال تق ّل أهمية.
وذك��ر مصدر أمني يواكب التحقيقات مع
الموقوفين الثالثة ،أنّ دح��ام رم��ض��ان قام
بعملية حفر القبر الذي أنزل فيه جثمان مدلج.
وكشف أنّ الثالثة يعملون في مجموعة أحمد
جمعة ،وه��م أع��ض��اء ف��ي تنظيم «داع���ش».
وجرى نقلهم من بعلبك إلى بيروت ليل أول
تحسبا ً من قيام األهالي ب��ر ّد فعل
من أم��س،
ّ
ضدّهم .وال تزال التحقيقات متواصلة معهم،
حيث تقوم شعبة المعلومات بعملية مقارنة
بين الصور والفيديو والتسجيالت الموجودة

على أجهزة الموقوفين الخليوية وبين فيديو
ذبح الشهيدين مدلج وعلي السيد.
وف��ور شيوع نبأ توقيف المجموعة ،قطع
أه��ال��ي الشهيد م��دل��ج ال��ط��ري��ق عند مدخل
مدينة بعلبك  -دورس باالتجاهين ،للمطالبة
باالقتصاص من السوري دحام رمضان.
وط��ال��ب وال���د الشهيد م��دل��ج ال��دول��ة ،بـ
«االق��ت��ص��اص م��ن ال��س��وري أو تسليمه إليه
لالقتصاص منه» ،مطالبا ً قائد الجيش العماد
جان قهوجي بتسليمه القاتل» ،وقال« :نريد
من الدولة أن تنفذ حكم اإلعدام بحق السوري
الذي ذبح ابني ،وإذا كانت ال تريد ذلك فلتسلمه
لي» .وسأل« :لماذا ت ّم نقل رمضان إلى بيروت
بهذه السرعة»؟
ون��اش��دت وال���دة الشهيد م��دل��ج ،زينب،
بدورها ،الدولة «ع��دم الرضوخ إلى الخارج
والجهات الدولية واإلقليمية والعمل على
االقتصاص من الجاني».

وتوقيف  3في عرسال

وفي سياق متصل ،أعلنت قيادة الجيش أنّ
الجيش أوق��ف في منطقة المصيدة  -عرسال،
اللبناني بسام يوسف الحجيري ،وبرفقته
السوريان أحمد سمير حين وفادي عمار الحلبي،
اللذان كانا يتجوالن من دون أوراق ثبوتية،
وقد اعترف األخيران بانتمائهما إلى تنظيمين
إرهابيين .وت ّم تسليم الموقوفين إلى المرجع
المختص إلجراء الالزم.
ّ

سرقة «مح ّرمات»

من جهة أخرى ،سطت أول من أمس «مجموعة
أبو حسن الفلسطيني» التي بايعت تنظيم داعش
ف��ي ج��رود ع��رس��ال على محل للمواطن خالد
الحجيري الكائن في وادي حميد وسلبوه كل
صناديقه وعلب الدخان والتبغ الموجودة في
محله والتي قدر ثمنها بـ  1000دوالر أميركي
«بحجة أنها حرام».

