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ت�شييع حا�شد لل�شهيد زين في �شم�سطار بح�ضور ممثل لمقبل وقهوجي

الجي�ش وا�صل عمليات الدهم في دار الوا�سعة وال�شراونة
و ََك ْ�شف معملين للمخدرات والكبتاغون وتوقيف مطلوب خطير
لليوم الثاني على التوالي ،واصل
الجيش عمليات ده��م ف��ي بلدة دار
الواسعة بعدما عمل على تطويقها من
جهة شليفا شرقا ً والي ّمونة غرباً ،فيما
أقام الحواجز على طريق الي ّمونه -
دار الواسعة شليفا لتفتيش السيارات
اآلتية من وإلى دار الواسعه.
وك���ان الجيش ن� ّف��ذ ليل أول من
أمس سلسلة مداهمات استم ّرت حتى
الصباح في حي الشراونه إثر عملية
توقيفات في دار الواسعه ت ّم خاللها
تسليم ثمانية مطلوبين بجرائم
مختلفة بينهم م ّتهمون بقتل نديمة
وصبحي الفخري في بلدة بتدعي.
وأعلنت قيادة الجيش – مديرية
التوجيه ،في بيان ،أنّ «قوى الجيش
واص��ل��ت تنفيذ عمليات ده���م في
منطقة دار الواسعة – البقاع ،بحثا ً
ع��ن مطلوبين بجرائم إط�لاق النار
وحيازة الممنوعات ،حيث تم ّكنت من
كشف معمل كبير لتصنيع المخدرات
وحبوب الكبتاغون يعود للمطلوب
حسن جعفر ،وف��ي داخ��ل��ه كميات
كبيرة من ه��ذه الحبوب ،وضبطت
خ�لال عملية ال��ده��م أي��ض �ا ً كميّات
من األسلحة الخفيفة والمتوسطة
وال��ق��ذائ��ف ال��ص��اروخ��ي��ة وال��ذخ��ائ��ر
واألمتعة العسكرية المختلفة ،إضاف ًة
إلى سيارة مسروقة وثالث سيارات
من دون أوراق قانونية.
وت ّمتسليمالمضبوطاتإلىالمرجع
المختص ،وتستمر قوى الجيش في
مالحقة المطلوبين لتوقيفهم وإحالتهم
إلى القضاء المختص».
وفي بيان آخر ،أعلنت قيادة الجيش
اآلتي« :إلحاقا ً لبيانها السابق ،تابعت
قوى الجيش تنفيذ عمليات دهم في
منطقة دار الواسعة  -البقاع ،بحثا ً عن
مطلوبين بجرائم إطالق النار وحيازة
الممنوعات ،حيث تم ّكنت من كشف
معمل ثانٍ لتصنيع المخدرات وحبوب
الكبتاغون يعود للمطلوبين حسن
عجاج جعفر ومحمد قيصر جعفر.
وت��� ّم تسليم ال��م��ض��ب��وط��ات إل��ى
المرجع المختص.
وتستمر قوى الجيش في مالحقة
المطلوبين لتوقيفهم وإحالتهم على
القضاء المختص».

 ...وتوقيف أحد أخطر
المطلوبين

م��ن جهتها ،أع��ل��ن��ت ق���وى األم��ن
الداخلي عبر موقعها على «تويتر»،
عن «عملية نوعية في حي الشراونة
في بعلبك ،ق��ام بها مكتب مكافحة
السرقات الدولية في وحدة الشرطة
القضائية ،أدت إلى توقيف أحد أخطر
المطلوبين ع.ج .وبحقه أكثر من 70
مذكرة عدلية بجرائم خطف ومخدرات
وسرقة ،بعد تجمهر أهالي المنطقة
لقطع الطريق».
كما أعلنت المديرية أنّ «دوريّة من

التحقيق يك�شف تفا�صيل ّ
التج�س�س «الإ�سرائيلية»
مخطط �شبكة
ّ
الغتيال �سعد و�إبراهيم وح ّمود وحبلي لقاء «المال والحقد»

سعد

طليعة موكب التشييع في شمسطار
شعبة المعلومات استطاعت توقيف
المدعو ي .خ .من مواليد العام 1993
في سعدنايل ،بعد ضبطها بحوزته
 22حبة كبتاغون» .فيما ضبطت
الجمارك في مرفأ بيروت ثالثة أطنان
م��ن ح��ب��وب الكبتاغون وحشيشة
ّ
موضبة في طاوالت لألطفال،
الكيف
وكانت معدّة للتصدير إلى مصر.

تشييع الجندي الشهيد

ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،شيّعت قيادة
الجيش وأهالي بلدة شمسطار الجندي
الشهيد علي بسام قاسم زين ،الذي
قضى أول من أمس دفاعا ً عن األمن
واالستقرار في بلدة دار الواسعة.
ب��دأت م��راس��م التشييع م��ن أم��ام
مستشفى دار األم��ل الجامعي حيث
تسلّم ذووه الجثمان بمراسم تكريم
خاصة ق�دَّم��ت ل��ه خاللها فرقة من
الشرطة العسكرية التحية ،و ُمنح
باسم قائد الجيش األوسمة على وقع
عزف لحن الموت.
وإلى بلدته شمسطار انطلق موكب
ليسجى في حسينية البلدة
التشييع
ّ
حيث ودّعه األهل واألحبة في أجواء
مؤثرة.
وألقى مم ّثل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ،وقائد
الجيش العماد جان قهوجي العقيد
المهندس كرم فريجي ،كلمة أ ّكد فيها
«أنّ عيون الجيش لن تغفل أب��دا ً عن
حماية مسيرة األمن واالستقرار ،تماما ً
كما هي لن تغفل عن حماية حدود
الوطن من خطر العد ّوين «اإلسرائيلي»
واإلرهابي».
وش �دّد ُمفتي البقاع الشيخ خليل
شقير ف��ي كلمته على أنّ «الجيش
سياج ال��وط��ن ،ويجب على ك��ل من
يتع ّرض له بسوء أن ينال عقابه».
وبعد أن أ ّم الشيخ شقير الصالة
على جثمان الشهيد ،انطلق موكب
التشييع بمشاركة حشد من القيادات

العسكريةواألمنية،وفاعلياتالمنطقة
الحزبيةواالجتماعيةوالسياسيةنحو
جبّانة البلدة حيث ووري في الثرى.
و ُتقبل التعازي في منزل والده في
بلدة شمسطار ثالثة أيام.

مواقف ُمدينة و ُمه ِّنئة

إل���ى ذل���ك ،اعتبر ال��رئ��ي��س أمين
الجميّل في بيان ،أنّ «إلقاء القبض
على بعض م��ن الم ّتهمين بجريمة
بتدعي النكراء ،والتي ش ّكلت اهتزازا ً
ّ
لمؤشري األمن والعيش المشترك في
منطقة بعلبكّ ،
مؤشر صحي النتصار
منطق الدولة وتثبيت األمن ،وتكريس
للعيش الواحد في هذا المثلث في عمق
البقاع والشمال ،الذي طالما ش ّكل رمزا ً
للسالم واإللفة واالنصهار الوطني».
وه ّنأ القوى العسكرية على دورها
في إلقاء القبض على الم ّتهمين.
ودان رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن،
أمام وفد من رؤساء الجمعيات التابعة
للمجلس جاءه مهنئا باألعياد ،حادثة
إط�ل�اق ال��ن��ار على دوري���ة للجيش
لدى مداهمتها مطلوبين على خلفية
جريمة بتدعي ،واعتبر «سقوط شهيد
عسكري وأربعة جرحى آخرين بمثابة
إطالق نار على الوطن».
وق��ال« :لم يعد مسموحا ً التهاون
ب��أي تطاول على القانون والجيش
داخل حدودنا الشرقية بعدما سقط
شهيد وأربعة جرحى عسكريّين لدى
مداهمة دورية أمنية لمنزل خارجين

ع��ن ال��ق��ان��ون .أف�لا تكفي تضحيات
الجيش على تلك ال��ح��دود في وجه
التط ّرف واإلرهاب حتى يتل ّقى الطعنة
في الظهر ج��زاء معروفه في حماية
االهالي؟».
أضافَ :
«آن لكل من تمتد يده بأي
سوء وأذى إلى المؤسسات العسكرية
واألمنية أن ُتقطع ،ألنّ أي تهاون
يعتبر جريمة بحق الوطن وإط�لاق
نار عليه .إ ّنها لمفارقة غريبة عجيبة
ه��ذا االستسهال األمني ال��ذي تدفع
ثمنه غاليا ً المؤسسات األمنية بعدما
خسرت العديد من شبابها دفاعا ً عن
أم��ن المواطنين ،وعانت مع أهالي
المختطفين لدى «النصرة» أكثر من
سنة ونصف سنة حتى تم ّكنت من
استردادهم ،وما زالت تبذل المستحيل
به ّمة (المدير العام لألمن العام) اللواء
عباس إبراهيم الستعادة الباقين لدى
تنظيم «داعش» اإلرهابي؟».
وخ��ت��م« :ف��ع��وض ال��وق��وف وراء
جيشنا ،ال في وجهه ،نرى المتفلتين
م��ن أي أم��ن أو ض��واب��ط يترصدون
مهاجمة المؤسسة العسكرية التي
تحمي أه��ال��ي��ه��م .إن��ن��ا م��ع الجيش
ليضرب بيد م��ن حديد ك��ل مطلوب
ويقتاد المتهاونين بأرواح أفراده إلى
قفص العدالة».
كما ه � ّن��أ رئ��ي��س ح��زب «ال��ق��وات
اللبنانية» سمير جعجع في بيان ،قائد
الجيش العماد جان قهوجي بالعملية
الناجحة ال��ت��ي ق��ام��ت بها وح��دات
الجيش في مناطق البقاع كافة.

جرح نجل «�أبو طاقية»
أُصيب عبادة مصطفى الحجيري ،نجل مصطفى الحجيري المل ّقب
«أبو طاقية» ،بطلق ناري في قدمه إثر خالفات مع مسلّحين في منطقة
وادي الحصن في عرسال ،حيث أُدخ��ل إلى المستشفى الميداني في
عرسال للمعالجة.

«التغيير والإ�صالح» :لتتواكب الم�صالحات حمدان التقى لجنة تكريم ال�شهداء:
في �سورية مع عودة ممنهجة للنازحين ا�ستقرار المخيمات يدعم االنتفا�ضة
أعلن تك ّتل التغيير واإلصالح ،في بيان تاله الوزير السابق سليم جريصاتي
بعد اجتماع التك ّتل األسبوعي برئاسة النائب ميشال عون في دارته بالرابية،
أن «التك ّتل استقبل شقيق النائب السابق حسن يعقوب ،علي يعقوب وابنه
البكر ،واستمع إلى شرح ٍ
واف عن الملف ومعطياته ،كما عن الظروف السياسية
المحيطة بالملف» ،مضيفا ً أنّ التك ّتل «يحرص على صفاء القضاء ،ما يعني
بصورة حتمية ،ألاّ تلوِّث السياسة الملف القضائي ،وأن يحرص قضاة التحقيق
الذين نأتمن على شفافية التحقيق وسريّته وسرعته من دون تس ّرع طالما أنّ
عضو التكتل النائب السابق حسن يعقوب ،ال يزال قيد التوقيف ولم يُخ َل سبيله
لحينه».
كما تم ّنى التك ّتل عدم االرتكاز على معزوفة «العمالء الخفيين» وما شابه،
إال أ ّنه من المفيد التذكير ،بأنّ على المحقق العدلي أن يسعى جاهدا ً إلى تبيان
حقائق في المسألة األم ،أي مسألة خطف اإلمام موسى الصدر ورفيقيه ،من
ج ّراء كل ما حصل أخيراً ،إذا وجد إلى ذلك سبيالً».
وأض��اف جريصاتي أنّ «نهج المصالحات في سورية ،على ما جرى في
يدل ،إن ّ
الزبداني والفوعة وكفريا ،هو نهج ّ
دل على شيء ،فعلى إمكان سلوك
الطرق السياسية لبسط سلطة الدولة على األراضي السورية ،مع استمرار ما
يلزم من إجراءات ميدانية الستئصال اإلرهاب التكفيري ،وفاقا ً لخريطة الطريق
الموضوعة في قرار مجلس األمن رقم  ،2254بتاريخ  ،2015/12/18على أن
تواكب ذلك ،عودة متوازية وممنهجة للنازحين السوريين إلى المناطق اآلمنة
في سورية».
وتابع أنّ «نهاية السنة الجارية تدعونا جميعا ً إلى التأ ّمل في مآلها وأحداثها
وأزماتها ،وبالتالي إلى تنقية القلوب ،تمهيدا ً لتثبيت وحدتنا الوطنية وعيشنا
الواحد ،واستنهاض الدولة التي نصبو جميعا ً إليها» ،مضيفا ً أنّ «الصفح
واالعتبار والتصميم على اإلنقاذ ،ورفض اإلم�لاءات الخارجية ،هي عناوين
السنة الجديدة التي سوف نعمل كتكتل في هديها وفي ظلّها».

لجنة الأ�سير �سكاف ته ّنئ
بذكرى انطالقة الثورة الفل�سطينية
حيّت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف في بيان« ،الشعب الفلسطيني
ومقاومته الباسلة بمناسبة ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية ،وذكرى تأسيس
حركة التحررالوطني الفلسطيني  -فتح ،التي قدّمت اآلالف من الشهداء
والجرحى واألسرى على طريق تحرير فلسطين من العدو الصهيوني».
وقالت« :بفضل هذه الثورة ودماء الشهداء وعذابات األسرى ،بقيت شعلة
الثورة والنضال مستمرة ،وستبقى حتى النصر والتحرير الكامل».
ودعت اللجنة إلى «رفع الصوت والبندقية معا ً في مواجهة العدو الصهيوني
لتحرير جميع أراضينا المحتلة ،وأسرانا األبطال في مقدّمهم عميد األسرى
المناضل يحيى سكاف المعتقل في سجون العدو منذ  11آذار  ،1978إثر
مشاركته في عملية الشهيد كمال عدوان التي ن ّفذتها حركة فتح بتوجيهات
وتخطيط الشهيد أبو جهاد خليل الوزير ،و ُتعتبر من أقسى العمليات التي ن ّفذتها
المقاومة الفلسطينية ،حيث تكبّد العدو الصهيوني خاللها ،بحسب اعترافاته،
خسارة كبيرة تم ّثلت بمقتل  38بين جندي وضابط من قوات االحتالل وجرح
نحو .»82
وأ ّك��دت اللجنة «البقاء على ُخطى ونهج األسير يحيى سكاف مع خيار
المقاومة المسلّحة ،أل ّنه الطريق الصحيح لمواجهة العدو».

استقبل أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان وفدا ً من اللجنة الفلسطينية لتكريم الشهداء برئاسة
الشيخ جمال محمد يرافقه المهندس خالد ميعاري ،خالد زيدان ،صالح زيدان،
محمود المحمود ومسؤولة الهيئة النسائية في اللجنة آمنة عوض.
وصدر بيان عن المجتمعين ،أ ّكدوا فيه «أنّ فلسطين هي القضية المركزية
التي يجب السعي الدائم من أجل تحريرها من بحرها إلى نهرها وعاصمتها
ّ
لحق
القدس الشريف ،وأنّ مخيمات الشتات الفلسطينية هي تكريس راسخ
العودة إلى فلسطين» ،داعين إلى «وجوب تنشيط العمل االجتماعي والثقافي
داخل المخيمات لدعم صمود أهلنا الفلسطينيين ،واستمرار إحياء األمل والثورة
وحتمية التحرير في عقول ووجدان الشابات والشباب المقاوم الفلسطيني».
وشدّد المجتمعون على «أنّ تكريس األمن واالستقرار داخل المخيمات يؤدّي
إلى تجميع عناصر القوة من أجل دعم أهلنا المنتفضين في فلسطين ،ولع ّل أبلغ
توصيف للوضع الفلسطيني هو ما قالته المناضلة عهد التميمي إثر جولتها
على المخيمات «يمتلكني الحزن على أوضاع أهلنا المعيشية التي ال تتالءم
مع أدنى حقوق الكرامة اإلنسانية ،وأنّ وضع أهلنا الفلسطينيين تحت االحتالل
اليهودي التلمودي هو أفضل بكثير من وضع أهلنا داخل المخيمات ،وأنّ كفاحنا
ونضالنا سيؤدّي إلى تحرير كل فلسطين وسيُتيح عودة أهل المخيمات إلى
أرضهم ليعيشوا الحياة الكريمة».
على صعي ٍد آخر ،اعتبر العميد حمدان في بيان «أنّ بيانات وتغريدات النعي
لإلرهابي الس ّفاح زهران علوش تؤ ّكد المؤ ّكد بأنّ من أصدرها هو عبد مأمور
لعبد مأمور ،وال ّ
شك أنّ كل هذه البيانات مدفوعة األجر من قِبل نواطير الكاز
والغاز المحميات والمشيخات على الخليج العربي».
التعجب
أضاف «أ ّما البيان الذي صدر عن المدعو وليد جنبالط ،فال يدعو إلى
ّ
واالستغراب ،ألنّ تاريخه ال ُمشين المتقلّب يُثبت أ ّنه عبد مأمور لكل من يدفع
ّ
الملطخة بالدم».
أكثر من الدوالرات
ووضع حمدان بيان النعي «الذي أصدره المدعو وليد جنبالط برسم طاولة
الحوار كي تناقش كيف يكون أحد المشاركين بها مناصرا ً لإلرهابيين وللقتلة
الذين سفكوا دماء أبنائنا في الجيش اللبناني وخطفوهم» .وش�دّد على أنّ
«الهزيمة النكراء لإلرهاب أصبحت قريبة وقريبة جداً ،وبالتالي ساعة التخلّي
من قبل أسياد المدعو وليد جنبالط أصبحت قاب قوسين أو أدنى ،ولن يجد ال
في لبنان وال في سورية وال في األمة العربية إال حضنا ً بارداً».

إبراهيم

أص��در قاضي التحقيق العسكري األول رياض
أبو غيدا قراره االتهامي في حق العامل في القوات
الدولية «يونيفل» هاني مطر والسوري رامز السيد
وزوجته في قضية خلية التجسس لمصلحة العدو
«اإلسرائيلي» في صيدا بغية اغتيال شخصيات
دينية وسياسية وعسكرية.
وذكر القرار أنّ «السيد الذي أوقف وجاهيا ً في 14
تشرين الثاني الماضي أقدم وزوجته اللبنانية سالم
ابراهيم شكور ،التي أوقفت وجاهيا ً في  24من الشهر
نفسه ،بواسطة طنوس إبراهيم الجلاّ د الموقوف
غيابيا ً والموجود في فلسطين المحتلة والذي يعمل
لمصلحة الموساد «اإلسرائيلي» ،على التعامل مع
العدو ومراقبة شخصيات دينية ومدنية ورسمية
وأمكنة سكنها وتزويد الجلاّ د بها تحضيرا ً لتنفيذ
أعمال أمنية ضدّها .كما أقدم الموقوف وجاهيا ً هاني
غطاس مطر على إجراء ا ّتصال بالعدو «اإلسرائيلي»
باالشتراك مع باقي ال ُمدّعى عليهم ،وعلى إفشاء
معلومات لمصلحته».
ولفتَ القرار إلى أنّ السيد «وهو معارض سوري
يكنّ كرها ً شديدا ً للنظام السوري ،ولحزب الله ومن
يدور في فلكهما» على ح ّد تعبيره ،تواصل بمساعدة
زوجته عبر «الفايسبوك» مع الجلاّ د ال��ذي يعمل
لتجنيد عمالء لـ«إسرائيل» .وتب ّرع السيد بالعمل
لمصلحة األخيرة قائالً للجلاّ د إ ّنه مستعد لتنفيذ أي
مهمة يطلبها الموساد منه في منطقة صيدا كونه
يستثمر مقهى هناك يتردّد إليه الكثير من المدنيين
والعسكريين .وكلّفه الجلاّ د بداية بجمع معلومات
عن مراكز وعناصر وسيارات حزب الله كا ّفة في
صيدا ومراكز الجيش اللبناني وضباطه وعناصره،
وز ّوده بحسابي «فايسبوك» جديدين ليتواصل

دروي�ش �إلى �أ�ستراليا
ويعود في �شباط
أعلن المكتب اإلعالمي في أبرشية
ال���ف���رزل وزح���ل���ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم
الملكيين الكاثوليك في بيان ،أنّ راعي
األب��رش��ي��ة ال��م��ط��ران ع��ص��ام يوحنا
درويش غادر بيروت بعد ظهر أمس،
في رحلة إلى أستراليا ،يلتقي خاللها
أبناء الجاليات اللبنانية والعربية
هناك ،ويعقد لقاءات مع المسؤولين
األستراليين تتعلّق ب��األوض��اع في
المنطقة بشكل عام وبلبنان بشكل
خ��اص ،ويحتفل بعدّة قداديس في
سيدني وملبورن وبريسبن .ويعود
ال���ى ل��ب��ن��ان ف��ي  2ش��ب��اط ،2016
لالضطالع الكامل بمهام األبرشية
ومتابعة المشاريع.
ت��وج��ه ال��م��ط��ران
وب��ال��م��ن��اس��ب��ة
ّ
دروي��ش إلى اللبنانيين والزحليين
بالمعايدة والتمنيات بمناسبة
األعياد المجيدة ،وتم ّنى لهم «سنة
ج��دي��دة مليئة ب��ال��خ��ي��ر وال��س�لام
والمحبة والغفران ،والرحمة».
وط��ل��ب ال��م��ك��ت��ب اإلع�ل�ام���ي في
األبرشية من «وسائل اإلعالم كافة،
العودة إليه في كل ما يتعلّق بأخبار
سيادة راعي األبرشية».

�صبّاغ :ال�سنيورة خرج
عن منبته القومي

حمدان مجتمعا ً إلى اللجنة الفلسطينية

3

رأى رئيس االتحاد البيروتي الدكتور
سمير صباغ أنّ الرئيس فؤاد السنيورة
خطب ف��ي حفل ال��ذك��رى الثانية
الغتيال الوزير السابق محمد شطح
«وكأ ّنه رئيس الوزراء المفترض ،فقدّم
أوراق اعتماده وبرنامجا ً سياسيا ً
متكامالً مليئا ً باألحقاد والمغالطات،
وال��خ��روج ع��ن منبته كقومي عربي
س��اب��ق .فهو ي��ج��ود ب��ه��ذا البرنامج
وقبالته المرشح الرئيس المفترض
سمير جعجع».
واعتبر صبّاغ في تصريح أمس ،أنّ
السنيورة «عمليا ً يمهّد للمساهمة في
قيادة  14آذار ،الذي يراقب ممارساتها
جعجع ،فهنيئا ً لهذا القومي العربي
الذي يتب ّنى اليوم مواقف انعزالية أكثر
من االنعزاليين أنفسهم .فيردّد اسم
لبنان عشرات الم ّرات ،وينسى قضية
فلسطين التي هي قضية لبنان ،والتي
ال ح ّل ألزمته العميقة إال بتح ّررها».
من جه ٍة أخرى ،قال صباغ ،أ ّنه «في
الوقت الذي تسعى فيه األمم المتحدة
وب��ع��ض األط����راف اليمنية إلج���راء
مفاوضات ،وإيقاف إط�لاق النار في
التوصل إلى تسوية للنزاع
اليمن ،وإلى
ّ
فيه ،تستمر المملكة العربية السعودية
بقصف المدن اليمنية والشعب اليمني
من دون رحمة».
وأض����اف أنّ «المملكة العربية
السعودية تسعى كل يوم إلى الدعوة
إلى تحالفات عسكرية لتخفي هزيمتها
في اليمن .فتارة ُتقيم تحالفا ً عربياً،
وت����ارة أخ���رى تسعى إل���ى تحالف
إسالمي جديد .وكل يوم تسعى إلرضاء
أميركا واإلطمئنان إلى مواقفها الداعمة
لها .وكل هذه األمور وهذه التحالفات
وهذا الدعم فشل فشالً ذريعا ً ألنّ أغلب
المدع ّوين ال يرون المخاطر كما تراها
المملكة».

حبلي

ح ّمود
من خاللهما حصرا ً ليصعب على األجهزة األمنية
اكتشافه.
أضاف القرار« :وتنفيذا ً لهذا التكليف ،باشر رامز
السيد جمع معلومات عن الشيخين ماهر ح ّمود
وصهيب حبلي وع��دد من المرافقين وأرسلها إلى
طنوس ال��ج�ّل�اّ د مع توصية باغتيالهما ،ألنّ هذا
االغتيال يشكل ضربة قوية لحزب الله .ووعد طنوس
برفع هذه التوصية إلى رؤسائه ألخذ التوجيهات
الالزمة ،كما جمع رامز السيد معلومات عن النائب
السابق أسامة سعد والمدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم والموكب الذي يرافقه لدى مروره في
صيدا ومواقع الجيش في المنطقة ،تمهيدا ً للقيام
بعمليات اغتيال في ح ّقهم.
وطلب ال ُمدّعى عليه طنوس الجلاّ د من رامز السيد
المباشرة بالتنفيذ على أن تستهدف عملية االغتيال
ينسق مع أحد
األولى الشيخ ماهر حمود ،وعليه أن ّ
األشخاص الذي سي ّتصل به ويبلغه تفاصيل العملية
ويؤ ّمن له العبوات الناسفة ومستلزماتها .لكن
توجس خوفا ً من مالقاة أي
ال ُمدّعى عليه رامز السيد ّ
شخص داخل لبنان ،وأبلغ طنوس بهواجسه ،عندها
عرض عليه األخير الدخول إلى األراض��ي المحتلة
لالجتماع بضباط الموساد ،وأنّ قريبه المدعى عليه
هاني مطر ال��ذي يعمل مع ق��وات الطوارئ الدولية
في الجنوب يستطيع مساعدته في ذلك بنقله إلى
داخل مق ّر الطوارئ الدولية في الناقورة ومنها إلى
«إسرائيل».
وأش��ار ال��ق��رار إل��ى أنّ مطر «أف��اد في اعترافاته
خالل التحقيق معه أنه يعرف رامز السيد من خالل
عمله التبشيري لصالح «شهود يهوه» ،وكان يتردّد
إلى منزله في صيدا .وبحكم العالقة ،أخبره رامز

السيد بتواصله مع طنوس الجلاّ د ،ونصحه هاني
مطر بقطع هذا التواصل ألنّ طنوس عميل سابق
لـ«إسرائيل» ،ويعمل لمصلحة الموساد وقد يو ّرطه
بمسائل أمنية .ولكن على رغم ذلك أقدم مطر على
نقل رام��ز السيد بسيارته من صيدا إلى بلدة عين
إب��ل ،حيث قام األخير بتصوير الطريق إلى هناك
بواسطة هاتفه الخلوي من داخل السيارة ،وأقدم
بعد وصولهما إلى البلدة على تصوير منزل طنوس
الجلاّ د والشريط الحدودي ،وأرسل مقاطع فيديو عبر
«فايسبوك» إلى الجلاّ د بمعرفة مطر.
وأضاف مطر أنّ السيد طلب منه منذ نحو تسعة
أشهر مساعدته بالدخول إلى فلسطين المحتلة عبر
يلب طلبه
قوات الطوارئ الدولية في الناقورة لكنه لم ِّ
خوفا ً من انكشاف أمره لدى قوات الطوارئ الدولية،
نظرا ً لوجود مراقبة وتفتيش دقيقين على مدخل
المق ّر .واقترح على السيد الفرار إلى األراضي المحتلة
عبر بلدة رميش.
أما سالم زوجة السيد ،فأفادت أ ّنها تواصلت مع
الجلاّ د عبر «فايسبوك» بعد ف��راره من لبنان عام
ألفين ،ث ّم ربطته مع زوجها ،وخالل التواصل عرض
عليهما العمل لصالح الموساد عن طريق تزويده
بمعلومات أمنية عن شخصيات أمنية وسياسية،
ودينية.
وطلب منهما جمع معلومات عن الشيخين ح ّمود
وحبلي وأسامة سعد واللواء إبراهيم لقاء مبالغ
مالية .واعترفت شكور أ ّنها كانت على علم تام
بمخطط اغتيال ح ّمود ومراقبة موكب اللواء إبراهيم.
وطلب أبو غيدا بقراره اال ّتهامي محاكمة الموقوفين
الثالثة أمام المحكمة العسكرية بتهمة التعامل مع
العدو «اإلسرائيلي».

«�شورى الدولة» يق ّوم �أداءه
ويطلب �إعادة النظر في نظامه

صادر متوسطا ً أعضاء مجلس شورى الدولة
عقدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اجتماعها
السنوي في مكتب رئيس المجلس القاضي شكري صادر،
وبحضور أعضاء مكتب المجلس وسائر القضاة.
صص االجتماع لمناقشة التقرير السنوي الذي
ُخ ّ
يقدّمه الرئيس عن أعمال المجلس في السنة القضائية
المنصرمة ،ولتقديم المقترحات الالزمة في المجاالت
القضائية واإلداري���ة والتشريعية .وأثنى ص��ادر «على
المناقبية العالية التي يتم ّتع بها قضاة مجلس شورى
ال��دول��ة وعلى نوعية ال��ق��رارات ال��ص��ادرة عن المجلس
خالل السنة القضائية المنصرمة» ،ون ّوه «بما يقوم به
ّ
وموظفو قلم مجلس شورى الدولة من تفانٍ وتج ّرد
رئيس
في خدمة المواطنين والمجلس ،وعلى الكفاءة العالية
والمناقبية وروح المسؤولية التي يتم ّتعون بها».
ثم ت َّمت مناقشة التقرير السنوي الذي ر ّكز على «وجوب
تحفيز الجهود من أجل انتاجية أفضل مع المحافظة على
نوعية القرارات الصادرة عن المجلس ،وعلى وجوب إعادة
النظر في نظام المجلس كي يصبح متوافقا ً مع متطلبات
القرن الواحد والعشرين».

(جورج فرح)
ث� ّم أُعطي الكالم إل��ى مف ّوض الحكومة الرئيس عبد
اللطيف مصطفى الحسيني وإل��ى رؤس��اء الغرف لدى
المجلس القضاة :ألبرت سرحان ،ن��زار األمين ،يوسف
نصر ،دعد شديد ،فأبدوا مالحظاتهم على التقرير وعلى
أداء غرفهم خالل السنة القضائية المنصرمــة ،وقد تبيّن
من ُمجمل ما جاء في كلماتهم «أنّ سير العمل لدى الغرف
يت ّم بشكل منتظم ،وأ ّن��ه يقتضي التشديد على إنتاجية
أفضل لغرف المجلس مع المحافظة على النوعيّة».
كما أجمع الحاضرون على وج��وب تزويد المجلس
بمكاتب إضافية تليق بالقضاة ،والعمل على تأمين العدد
الكافي من الموظفين وال س ّيما المستكتبين لتأمين حسن
سير العمل .ث ّم ت ّم البحث في االجتهادات الصادرة أخيرا ً
توصالً إلى أداء قضائي أفضل.
عن المجلس ،وتقويمها ّ
وقد ُرفعت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف
صباحاً ،وشارك جميع قضاة مجلس شورى الدولة في
حفل الكوكتيل ال ُمقام على شرفهم بمناسبة االجتماع
السنوي للهيئة العامة .

ا�ستمرار االعت�صام في م�سجد العاملية

والدة ح�سن يعقوب :عيب مكاف�أة مظلوم ّيتنا
بتغييب زوجي ب�أن يعتقلوا �إبني
ت��واص��ل أم���س اع��ت��ص��ام عائلة
ومناصري وأصدقاء النائب السابق
حسن يعقوب ،في مسجد الصفا -
العاملية ،في محلّة رأس النبع في
بيروت ،تحت شعار «حسبي الله
ونعم الوكيل» ،بعدما باتوا ليلتهم
في المسجد ،تي ّمنا ً باإلمام ال ُمغيّب
السيد موسى الصدر ال��ذي اعتصم
في المسجد المذكور رفضا ً للحرب
اللبنانية األهلية.
وي��ش��ارك ف��ي االع��ت��ص��ام عقيلة
ال��ش��ي��خ ال��م��غ� ّي��ب محمد يعقوب،
ونجلها الدكتور علي يعقوب.
وق��ال��ت عقيلة الشيخ يعقوب،
لإلعالميين»:عيب عليهم أن يكافئوا
صبرنا ومظلوميّتنا ف��ي تغييب
زوج��ي الشيخ محمد يعقوب لمدة
 38سنة بأن يعتقلوا ابني أيضاً،
ول��ك��ن ن���ردّد «حسبي ال��ل��ه ونعم

الوكيل فيكم».
م��ن جه ٍة أخ���رى ،قطع مناصرو
يعقوب طريق المطار قرب مستشفى
«الرسول األعظم» بمسيرة سلمية

وإضاءة شموع.
كما قطع عدد من أهالي الشويفات
ال��ط��ري��ق ب���اإلط���ارات المشتعلة،
تضامنا ً مع يعقوب.

