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«القومي» ي�ش ّيع ال�شهيد القائد �أيهم �أحمد بم�أتم حا�شد في الدريكي�ش

احتفال في بعلبك بمنا�سبة يوم الأر�ض ومعركة الكرامة

تج�سد طالئع االنت�صار
�سلمان :قامات �شهدائنا المت�سامقة نحو البذل الأتم ّ

ياغي :ربيع الأمة الحقيقي
هو ربيع المقاومة والتحرير وال�شهداء

جثمان الشهيد القائد أيهم أحمد على أكف رفقائه وسط حشد المشيّعين
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي قرية عين
دليمة ـ الدريكيش والقرى المجاورة والقوميون االجتماعيون
الشهيد البطل القائد أيهم أحمد الذي ارتقى شهيدا ً أثناء تأدية
واجبه القومي في معارك القنيطرة في مواجهة قوى اإلرهاب
والتطرف والعدو الصهيوني.
شارك في التشييع إلى جانب عائلة الشهيد ووال��ده مد ّرب
مديرية الدريكيش أحمد أحمد ،عميد الدفاع في الحزب السوري
القومي االجتماعي ووفد من الحزب ض ّم :نائب رئيس المكتب
السياسي للحزب في الشام العميد بشار ي��ازج��ي ،عضوي
المجلس األعلى د .صفوان سلمان وبشرى مسوح ،وكالء العمد:
اسبر حالق ،بسام نصار ،اياد عويكة ،منفذ عام صافيتا اسكندر
كباس ،منفذ عام الالذقية فريد مرعي ،منفذ عام الحصن غضفان
عبود ،منفذ عام العاصي علي عواد ،منفذ عام بعلبك علي عرار،
منفذ عام الطلبة في دمشق حسن زعيتر ،وأعضاء في المجلس
القومي وهيئات المنفذيات ومسؤولو وحدات حزبية وفصائل
قومية مقاتلة.
كما شارك في التشييع الحاشد أمين فرع الدريكيش في حزب
البعث العربي االشتراكي اللواء نديم عباس ،عدد من ضباط من
الجيش السوري بينهم ع ّم الشهيد العميد عدنان أحمد ،رئيس
بلدية دوير رسالن وفاعليات وحشد من القوميين والمواطنين.
تقدّم موكب التشييع حمَلة األع�لام واألكاليل ،وعزفت فرقة
مراسم صافيتا للروم األرثوذكس الموسيقى ،ورفع النعش على
ّ
أكف ثلة من رفقاء الشهيد القائد وسط نثر الرز والياسمين على
النعش.

سلمان يلقي كلمته

كلمة مركز الحزب

وألقى عضو المجلس األعلى د .صفوان سلمان كلمة مركز
الحزب ،فقال :عندما يحاصرنا الخطر الداهم أمة ومجتمعاً،
أرضا ً وإنساناً ،ذاكرة ومصيراً ،ال خيار أمامنا سوى صناعة
قدرنا ،قدر االنتصار .وها هي قامات شهدائنا المتسامقة نحو
تجسد طالئع هذا االنتصار.
البذل األت ّم
ّ

رعاة الحرب الإرهابية
على �سورية مزيج
من الم�شاريع المعادية
لأمتنا ال�سورية تاريخ ًا وراهن ًا
وخ��اط��ب سلمان الشهيد ق��ائ�لاً :لقد ارتقيت بانتمائك
لسوريتك إلى انتمائك لمدرسة النهضة ،مدرسة الشهادة،
الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي ،ف��ت��ز ّودت بمعينها
وانطلقت في ميادين الصراع زوبعة تصارع تنين اإلرهاب
كسب شماال ً حيث سجلت وصيتك
متعدّد األعين واألذرع ،من َ
ف��ي سجل الخالدين ،ال��ى القنيطرة حيث أقلقت العين
«االسرائيلية» الراعية للمجموعات اإلرهابية ،وقاومت

اليد الصهيونية المتوغلة إلى عمق تلك المجموعات دعما ً
ومؤازرة.
وتحدّث سلمان عن رعاة الحرب اإلرهابية على سورية،
وق��ال :إنهم مزيج من المشاريع المعادية ألمتنا السورية
تاريخا ً وراهناً ،هم أصحاب المشروع الغربي  -الصهيوني،
ومغتصبو لواء اسكندرون وكيليكيا ،وحكام نجد أصحاب
الوعد األول للمشروع الصهيوني السابق لوعد بلفور،
ومر ّوجو الفكر المغلق والمتطرف.
وقال سلمان :إنّ مقاومة هذه الحرب االرهابية على امتداد
وطننا السوري الخصيب ،من شواطئ المتوسط وصوال ً إلى
العراق ،تكون انطالقا ً من رؤية قومية واسعة وليس من
رؤية جزئية أو كيانية ،وحزبنا ،الحزب السوري القومي
االجتماعي ،دعا إلى قيام جبهة شعبية واسعة لمقاومة
اإلرهاب والتطرف ،ومواجهة الحرب التي تشنّ على أمتنا.
وإذ عاهد سلمان الشهيد القائد أيهم على االستمرار في
مقاومة االحتالل واإلره��اب والتطرف ،نقل تحية إكبار من
قيادة الحزب ورئيس الحزب األمين أسعد ح��ردان إلى
عائلة الشهيد ووالده الرفيق القومي االجتماعي أحمد أحمد
جسده
والى أبناء الشهيد ،مؤكدا ً أنّ فعل االستشهاد الذي ّ
رفيقنا الشهيـد القائد أيهم ،هو وقفة عز وبطولة على طريق
النصر.
وبعد الصالة أدّى القوميون تحية الوداع للشهيد ثم ووري
جثمانه في الثرى .وسلّم أحد ضباط الجيش السوري علما ً
إلى والد الشهيد تعبيرا ً عن إكمال المسيرة.

 ...وي�ش ّيع �شهيده البطل علي �ضعون في ال�سلمية بم�شاركة حا�شدة

الأحمد :فل�سطين هي البو�صلة و�أ�صل ال�صراع هو مع العدو ال�صهيوني
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي مدينة
السلمية في مأتم شعبي وحزبي مهيب الشهيد البطل علي
عدي ضعون الذي ارتقى شهيدا ً أثناء تأدية واجبه القومي في
معارك القنيطرة في مواجهة قوى اإلره��اب والتط ّرف والعدو
الصهيوني.
شارك في التشييع الحاشد وفد من الحزب السوري القومي
االجتماعي ض ّم العميد نهاد سمعان منفذ عام حمص ،العميد
محمد الحاج ،عضو المكتب السياسي طارق األحمد ،منفذ عام
حماة غسان ناصر ،منفذ عام سلمية عدنان ضعون وأعضاء
هيئتي المنفذيتين ،وعدد من مسؤولي الوحدات الحزبية في
حماة وحمص والسلمية ،والفصائل القومية المقاتلة.
وشارك في التشييع محافظ حماة الدكتور غسان خلف ،أمين
فرع حماة لحزب البعث العربي االشتراكي محمد العمادي،
أمين شعبة البعث في السلمية وقيادة المنطقة في السلمية،
رئيس مجلس مدينة سلمية ،عدد من ضباط وعناصر الدفاع
الوطني ،والعديد من الفاعليات االجتماعية وجموع من القوميين
والمواطنين.
وحمل
تقدّم موكب التشييع حملة األكاليل وأع�لام الحزبُ ،
جثمان الشهيد على أكف ثلّة من رفقائه ،حيث أدّى السوريون
القوميون االجتماعيون تحية الوداع لرفيقهم الشهيد.
والقى كلمة مركز الحزب السوري القومي االجتماعي عضو
المكتب السياسي طارق األحمد فتحدث عن الشهيد والشهادة،
مؤكدا ً أنّ فعل المقاومة يندمج مع فعل البناء في مسيرة الحزب

النهضوية لالرتقاء بواقع األمة والصمود في وجه مخططات
التقسيم والتهديم ،وأنّ بوصلتنا الحقيقية هي جنوب سورية
مهما حاول اليهود تحييدنا عنها .
وقال األحمد :أحييكم بتحية الحياة ،تلك الحياة التي عشق
شهيدنا الرفيق علي ضعون الموت ألنه آمن بأنه الطريق إلى

فعل المقاومة يندمج مع فعل
البناء في م�سيرة الحزب النه�ضوية
لالرتقاء بواقع الأمة وال�صمود
في وجه مخططات التق�سيم
حياة النهضة القومية االجتماعية التي يريد ،كما ك ّل شهداء
ومقاومي الحزب السوري القومي االجتماعي الذين يرابطون على
مساحة الوطن.
وأض��اف األحمد :القوميون االجتماعيون يسطرون ملحمة
المقاومة وملحمة البناء ،أما العدو اليهودي الذي خطط لهذه
الحرب الكونية الكبرى على سورية ،أرادها أن تكون حربا ً مذهبية
وطائفية فتعود بالوطن إلى مك ّونات ما قبل الدولة المدنية ويعيد

 ...ونعش الشهيد البطل علي ضعون محاطا ً برفقائه وأعالم الزوبعة

 ...وينعى الأمينة
المنا�ضلة �سهام ب�شير جمال
ينعى الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم���ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود ،األمينة
المناضلة س��ه��ام بشير جمال،
(زوجة األمين أنيس جمال) والتي
توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ77
سنة.
واألمينة الراحلة م��ن مواليد
المحيدثة ـ المتن  ،1938انتمت
إل���ى ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي عام  ،1961ومنحت
رتبة األمانة عام  1996و«وسام
الثبات» عام .2010
حفلت مسيرتها الحزبية بالعطاء ،وتح ّملت مسؤوليات حزبية ،محلية
ومركزية ،منها مسؤولية مديرة مكتب رئاسة الحزب.
تم ّيزت الراحلة بحضورها على المستوى اإلعالمي والثقافي ،فعملت في
تلفزيون لبنان في بداية انطالقته ،ونشطت في العمل النسائي العام ،وترأست
تج ّمع النهضة النسائي ،وكانت مثاال ً للمرأة القومية المكافحة.
شيّعت األمينة الراحلة أمس في مسقط رأسها المحيدثة ـ المتن في كنيسة
السيدة.
و ُتقبل التعازي يوم األربعاء  1نيسان  2015في نادي خريجي الجامعة
األميركية ـ الحمرا من الساعة الحادية عشرة صباحا ً حتى السادسة مساء.
والبقاء لألمة.

الناس الى طوائفهم ومذاهبهم فيكون الصراع كما أراد هو ،أما
الحزب السوري القومي االجتماعي فقد ر ّد بمقاومته من خالل
دماء ك ّل شهيد يسقط على تراب األمة ،ليس بالقتال فقط وإنما
بالفكر الذي يحمله ،ذلك الفكر الذي خطه الشارع األول المعلم
سعاده منارة للنهضة السورية القومية االجتماعية وأصبحت
تكتب اليوم بدماء الشهداء المقاومين على أرض الوطن ،وبشهادة
الشهيدين علي ضعون وأيهم األحمد على تراب الجوالن ،تصويبا ً
فكريا ً واستراتيجيا ً لبوصلة المعركة ،ألنّ اتجاهها الحقيقي هو
ذلك العدو األساسي اليهودي الصهيوني ال��ذي يحت ّل جنوب
سورية فلسطين.
وأردف األحمد قائالً :اإلره��اب يفتك باإلنسان وبالحضارة
السورية ،وقد ظهر جليا ً حجم التعامل المباشر بين اإلرهابيين
هب مقاتلو الحزب
وبين العدو اليهودي في جنوب سورية ،لذلك ّ
السوري القومي االجتماعي إلى مقاومة ومقاتلة هذا اإلرهاب،
ليؤكدوا أنّ البوصلة هي فلسطين ،وأنّ أصل الصراع هو مع
اليهود.
يزجون بآخر
وق��ال األحمد :من الناحية االستراتيجية هم
ّ
أوراقهم .أما نحن أبناء النهضة القومية ،بما نحمل من فكر وعقيدة
أقوى منهم ،وبالفكر القومي االجتماعي وبالتضحيات سننتصر
على المؤامرات.
واختتم األحمد كلمته محييا ً ِباسم رئيس وقيادة الحزب بطولة
الشهيد وإقدامه ،وك ّل شهداء الحزب واألمة الذين يبذلون الدماء
في سبيل الدفاع عن األرض والكرامة.

الوفد المركزي

رأى المندوب السياسي للبقاع في
الحزب السوري القومي االجتماعي
العميد صبحي ي��اغ��ي أنّ معظم
األنظمة ف��ي العالم العربي أنظمة
فاسدة ومتخاذلة ،لم تلجأ إلى صياغة
مشروع مواجهة حقيقي ض ّد العدو
الصهيوني ،فكان الر ّد على االحتالل
الصهيوني انطالق حركات المقاومة
واعتمادها الكفاح المسلح سبيالً
للتحرير.
ول��ف��ت ي��اغ��ي خ�لال إل��ق��ائ��ه كلمة
«القومي» في احتفال بمناسبة يوم
األرض في بعلبك ،إلى أنّ المفاوضات
والتسويات لم ت��ؤ ّد إال إلى مزيد من
التنازالت والتفريط بالحق .لذلك،
نحن م��دع� ّوون جميعا ً ال��ى التمسك
بخيار المقاومة والكفاح المسلح ألنه
الخيار الصحيح الذي من خالله نح ّرر
األرض ونستعيد الحق.
وش���دّد ياغي على ض���رورة عدم
التلهّي ب��ال��م��ف��اوض��ات وال��ق��رارات
الدولية ،ألنها إلضاعة الوقت ...ونحن
ال نثق بقرارات دولية ألنّ ما يُس ّمى
المجتمع الدولي بك ّل مؤسساته ال
يملك ق����راراً ،وليست لديه معايير
واحدة ،فالقرارات التي تنفذ هي دائما ً
لمصلحة «إسرائيل» والغرب ،ومنذ
عام  1948لم ينفذ إال قرار واحد ،هو
قرار تقسيم فلسطين.
وتابع قائالً :إنّ العدو اليهودي
يعيث في فلسطين قتالً واغتياال ًودمارا ً
وتهجيرا ً وبناء مستعمرات جديدة،
وال��ت��آم��ر على فلسطين ل��م يتوقف
يوماً ...وإنّ ما ُس ّمي بالربيع العربي
ال���ذي حصد م��ئ��ات آالف الضحايا
وأحدث دمارا ً عمرانيا ً واقتصاديا ً هو
في صلب مخطط التآمر على فلسطين.
وقد رأينا حجم األموال واألسلحة التي
أغدقت على القوى اإلرهابية المتطرفة،
ما يؤكد أننا أمام «ربيع إسرائيلي» جاء
بالخراب على أمتنا برعاية اميركية
ومؤازرة من بعض العرب ،وأنّ الهدف
من وراء هذا الربيع هو إضعاف أمتنا
وضرب قدراتها وتقسيمها الى دويالت
طائفية ومذهبية واتنية تب ّرر وجود
«دولة يهودية» وتحقق أمن هذا الكيان

ياغي متحدثا ً في االحتفال
اليهودي الغاصب.
ودعا ياغي إلى أن تتوجه بوصلة
الجميع الى فلسطين ،ألنّ فلسطين
تجمعنا وتوحدنا ،وأنّ ربيع األمة
الحقيقي هو ربيع المقاومة والتحرير
والشهداء.
وأكد ض��رورة قيام وحدة حقيقية
بين القوى والفصائل الفلسطينية
على أساس خيار المقاومة والكفاح
المسلح.
ول��ف��ت ي��اغ��ي إل���ى أنّ التباين
واالختالف في المواقف بين اإلدارة
األم��ي��رك��ي��ة وح��ك��وم��ة ال���ع���دو هو
مسرحيات تضليلية ،ل��ذل��ك يجب
أن يبقى رهاننا الوحيد والثابت هو
على المقاومة وعلى صمود شعبنا
وتضحياته.
االح��ت��ف��ال ال���ذي أق��ي��م ف��ي قاعة
الرئيس محمود ع��ب��اس ف��ي مخيم
الجليل ـ بعلبك بمناسبة يوم األرض
ومعركة الكرامة ،حضرته قيادات من
األحزاب والقوى والفصائل اللبنانية
والفلسطينة ،ورج��ال دين واللجان
الشعبية الفلسطينية واألمن الوطني
الفلسطيني وم��دي��ر جمعية الهالل
األحمر الفلسطيني في بعلبك ورجال
دين وفاعليات وشخصيات اجتماعية
وثقافية .ووف��د من الحزب السوري
القومي االجتماعي برئاسة ياغي.

اس��ت��ه � ّل االح��ت��ف��ال بالنشيدين
الوطنيين اللبناني والفلسطيني
وق�دّم الخطباء يوسف فيومي ،وإلى
كلمة ياغي ،تحدّث مسؤول حركة
الجهاد اإلسالمي في البقاع أبو عالء
سحويل ،الذي أكد في كلمته أنّ يوم
األرض يشكل وق��ف��ة ض�� ّد التهويد
وال��م��ص��ادرة ويحفزنا على الوحدة
الوطنية الفلسطينية في أرض الوطن
والشتات.
وش����دّد ع��ل��ى ض����رورة التماسك
وال��ت��ع��اض��د ف��ي م��واج��ه��ة الهجمة
ال��ش��رس��ة ،وع��ل��ى اس��ت��م��رار الجهاد
وال��م��ق��اوم��ة الس���ت���ع���ادة حقوقنا
المغتصبة ،معتبرا ً أنّ ما يحدث في
بالدنا من تطاحن وتناحر ال يخدم إال
المشروع الصهيوني في المنطقة.
ك��م��ا ت��ح��دث أم��ي��ن س��� ّر فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية وحركة
فتح في البقاع د .نضال عزام فأشار
إلى أنّ شهر آذار حافل بالمناسبات
الوطنية ...فيه يوم المرأة العالمي
ال��ذي تحتفل به المرأة الفلسطينية
على طريقتها بالنضال والتضحية،
وفيه عيد المعلم وفي هذا الشهر رفعت
عروس فلسطين دالل المغربي العلم
الفلسطيني على أرض فلسطين ،وفيه
ضحت في
عيد األ ّم الفلسطينية التي
ّ
سبيل القضية.

 ...واحتفال لـ«فتح» في �شاتيال:
لتوحيد ال�ضفة والقطاع
أحيت المخيمات الفلسطينية يوم
األرض الذي يصادف في الثالثين من
شهر آذار كل عام ،بسلسلة احتفاالت
ونشاطات.
وف���ي ه���ذا اإلط����ار اق��ام��ت حركة
«فتح» ،احتفاال ً سياسيا ً وفنيا ً أحيته
ف��رق« :ع��ش��اق األق��ص��ى»« ،كشافة
الكرامة» و«البيادر» ،في ساحة قاعة
الشعب في مخيم شاتيال.
وحضر االحتفال حسان ششنية
م��م��ث�لاً س��ف��ارة دول���ة فلسطين في
لبنان ،أمين سر إقليم حركة «فتح»
ف��ي لبنان رفعت شناعة وأعضاء
اإلقليم ،مساعد المفوض في مفوضية
العالقات الدولية للحركة الدكتور
حسام زملط ،أمين سر الحركة في
ب��ي��روت شمير أب��و عفش وأع��ض��اء
المنطقة ،عبد الفتاح ناصر ممثالً
حزب االتحاد ،عضو «الحملة األهلية
لنصرة فلسطين والعراق» الدكتور
ناصر حيدر ،جهاد الخطيب ممثالً
«ندوة العمل الوطني» ،محمد عفرة
ممثالً «المؤتمر الشعبي اللبناني»،
م��س��ؤول ال��ع�لاق��ات السياسية في
الحزب التقدمي اإلشتراكي بهاء أبو
ك��روم ،ممثلو فصائل الثورة وقوى
وأحزاب لبنانية وفلسطينية ،ممثلو
قوى األمن الوطني واللجان الشعبية
والمؤسسات األهلية الفلسطينية،
فرقة الكشافة المرشدات وحشد من
أهالي المخيم.
بدأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت
م��ع ق���راءة س���ورة الفاتحة ألرواح
ال��ش��ه��داء ،فالنشيدين الوطنيين

من الحضور
اللبناني والفلسطيني ،ثم ألقى أبو
كروم كلمة الحزب التقدمي اإلشتراكي
فأكد ان «كما كنا باألمس كذلك اليوم،
يقف الحزب التقدمي االشتراكي جنبا ً
إلى جنب مع اإلخوة في حركة فتح
ف��ي النضال م��ن أج��ل تثبيت الحق
الفلسطيني ،ومن أجل تثبيت الحقوق
المدنية لالجئين الفلسطينيين في
لبنان».
وألقى شناعة كلمة حركة «فتح»
التي ع��رض فيها ألح���داث ي��وم 30
آذار عام  1976حيث «ك��ان شعبنا
الفلسطيني ينتفض ف��ي مختلف
القرى في الجليل والمثلث والنقب
ب��وج��ه االح���ت�ل�ال «االس��رائ��ي��ل��ي»،
ال���ذي حشد ال��دب��اب��ات والمدفعية
لمواجهة اإلض��راب ،الذي أعلن عنه
في الثالثين من آذار ضد االستيطان،

وض��د م��ص��ادرة األراض���ي العربية
الفلسطينية ،وك��ان��ت الملحمة
واالشتباكات الدامية بين المدنيين
الفلسطينيين ،ال��ذي��ن خ��رج��وا في
تظاهرات شعبية جماهيرية واسعة
لالحتجاج على االحتالل».
وت��اب��ع« :ن��ح��ن ال��ي��وم ،كشعب
فلسطيني مطلوب منا ان نتوحد،
مطلوب منا ليس أن نتصالح ،لكن أن
نحقق وحدتنا الوطنية عمليا ً بمعنى
أن يكون لنا كل األراضي الفلسطينية،
هي أرض واحدة ،قطاع غزة والضفة،
ه���ي أرض ال���دول���ة الفلسطينية
المستقلة ،التي اعترف بها العالم».
وت��م��ن��ى «ع��ل��ى اإلخ�����وة ك��اف��ة،
خصوصاً ،حركة حماس ،ان يكون
هناك عمل جاد بكل صدقية من أجل
توحيد الضفة والقطاع».

قتلى وجرحى في �إطالق نار وحوادث �سير
وتوقيف مز ّور �أختام وم�ستندات
سجلت في اليومين الماضيين سلسلة
حوادث أمنية في عدد من المناطق أوقعت
قتلى وجرحى.
ففي ش��ت��ورا ،أط��ل��ق مسلح ال��ن��ار على
اللبناني عبدالله حمزة الحسن (مواليد
 )1988داخل محل للصيرفة ،وأصابه في
خاصرته ،ما أدى الى مقتله على الفور.
وفي وقت الحق أعلنت المديرية العامة
لقوى األمن الداخلي انه «نتيجة للتحريات
واالستقصاءات ،تم االشتباه بالمدعو أ.ع.
(مواليد عام  ،1972لبناني) ،حيث تمكنت
عناصر حاجز فوج السيار الثالث في وحدة
القوى السيارة المتمركز على طريق عام
رياق من توقيفه على متن سيارة نوع كيا
بيكانتو بقيادة المدعو ع.د.ز (مواليد عام
 ،1980لبناني) ،وضبط ب��ح��وزة األول
مسدس حربي نوع بيريتا و 25طلقة عيار
 9ملم صالحة لالستعمال .بالتحقيق
معهما في مخفر شتورا في وح��دة ال��درك
اإلقليمي ،اعترف األول بإقدامه على إطالق
النار باتجاه المغدور على خلفية إشكال
سابق.
أحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى

مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة
القضائية للتوسع بالتحقيقات ،وذلك بناء
على إشارة القضاء المختص.
وف��ي ط��راب��ل��س ،أط��ل��ق مسلح مجهول
الهوية يستقل دراجة نارية ،النار باتجاه
عوض محمد عوض ،على كورنيش مدينة
الميناء مقابل جامعة ب��ي��روت العربية،
وأصابه بيده ،ثم فر إلى جهة مجهولة ،في
حين ُنقل الجريح إلى المستشفى.
وعثر قرابة الخامسة والنصف من عصر
أمس في محلة خلف الجفر في بلدة عرسال،
على اب��ن البلدة خالد محمود الحجيري
الملقب بخالد األصبح ،جثة داخل منزله.
والتحقيق جار لمعرفة اسباب الوفاة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ن��ج��ت ع��ائ��ل��ة حسن
بدر الدين في بلدة الشرقية من رصاصة
مجهولة المصدر سقطت على مسافة قريبة
ج��دا ً من طفلتيه اللتين كانتا تلهوان في
حديقة المنزل في حي السيادية.
وف��ي ص��ي��دا توفيت الطفلة ف.ع.ف.
(مواليد  )2003وأصيب خمسة آخ��رون
ب��ج��روح متوسطة ف��ي ح��ادث سير م��روع
بعيد منتصف ليل السبت  -األح��د عند

االوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا.
وف��ي التفاصيل ان سيارة «هيونداي»
فضية ،اصطدمت بحافة الرصيف بعدما فقد
سائقها السيطرة عليها ما أدى إلى انقالبها،
وعلى الفور حضرت عناصر الصليب األحمر
وعملت على نقل الجرحى والقتيلة إلى
مستشفى حمود الجامعي في المدينة فيما
فتحت القوى األمنية تحقيقا ً في الحادث.
على صعيد آخر ،أعلنت المديرية العامة
لألمن العام ،في بيان أنه «نتيجة لمتابعة
الشبكات الناشطة في مجال التزوير ،وبعد
تكثيف اإلستقصاءات والتحريات ،دهمت
قوة من المديرية العامة لألمن العام أحد
المكاتب ف��ي منطقة الحمرا ف��ي بيروت،
حيث عثر في داخله على معدات وأجهزة
إلكترونية وأختام تستخدم في عمليات
تزوير المستندات السورية .وتم توقيف
صاحب المكتب ال��س��وري س.ش ،.وبعد
التحقيق معه اع��ت��رف بنشاطه ف��ي هذا
المجال ،وقد أحيل إلى القضاء المختص.
وت��ج��ري المتابعة على النحو المناسب
لكشف باقي أفراد العصابة».
كما دهمت قوة من األمن العام في بلدة

الطفلتان الناجيتان من الرصاصة في بلدة الشرقية
العبودية الشمالية الحدودية ،ع��ددا ً من
المحال التجارية وبعض المنازل.
وكان تفتيش لمنزل (ت.د) ومحل (ج.م)،
الذي صودر منه جهاز كومبيوتر «البتوب»
ومحل (ط.م ).الذي صودر منه أيضا ً جهاز
كومبيوتر .والتحقيقات جارية.
وع ّممت المديرية العامة لقوى األم��ن
الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص
صورة لشخص مجهول الهوية مشتبه فيه
بجرائم سرقة واحتيال وتزوير ،إذ يعمد
إلى تزوير بطاقات هوية من خالل وضعه
صورته عليها ليستعملها في عمليات سرقة

السيارات من المعارض بطريقة احتيالية،
موهما ً أصحابها بتجربتها بغية شرائها،
لكنه يقوم بسرقتها ويتوارى عن األنظار.
وطلبت المديرية في بيان« ،ممن شاهده
أو يعرف عنه أو عن مكان تواجده شيئاً،
الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية
الكائن في سرايا طرابلس ،أو اإلتصال على
أح��د األرق���ام التالية 06/441527 :أو
 06/443889أو  ،06/423039لإلدالء
بما لديه من معلومات ،علما ً أن كل مواطن
يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه
طي الكتمان وفقا ً للقانون».

