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مجهولون يفجرون منز ً
ال في �سهلة القموعة في عكار

مهرجان ت�ضامني مع الجي�ش في ال�ضنية

الخطة الأمنية في طرابل�س والبقاع تنفذ خالل � 48ساعة
�صقر ي�صدر ا�ستنابات ق�ضائية في حق �أكثر من � 200شخ�ص
ف��ي ظ��ل حالة ال��ه��دوء النسبي
التي تعيشها البالد على الصعيد
األم��ن��ي ،تنتظر مدينة طرابلس
وق��رى وب��ل��دات البقاع الشمالي،
البدء بتنفيذ الخطة األمنية التي
أق��رت على طاولة مجلس ال��وزراء
ما قبل األخيرة ،والتي أعلن وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
ي��وم أم��س ،أنها ستنفذ خ�لال 48
س��اع��ة ،م��ؤك��دا ً أن التقاعس غير
مسموح ،ومشددا ً على أنه ال مكان
لألمن بالتراضي ،وعلى كل فريق
تحمل مسؤولياته.
وف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ي��ب��دو أن كل
القوى السياسية ب��دأت بتحضير
ق��واع��ده��ا الشعبية م��ن أج��ل هذا
االستحقاق المهم ،ال سيما بالنسبة
إل��ى ت��ي��ار المستقبل ،ال���ذي بات
من الواضح أن��ه ق��رر رف��ع الغطاء
السياسي عن بعض المجموعات
المسلحة ال��ت��ي ت���دور ف��ي فلكه،
خصوصا ً في مدينة طرابلس التي
شهدت عشرين جولة من العنف
على محاور القتال التقليدية.
وعلى رغ��م أن هناك الكثير من
ع�لام��ات االستفهام ال��ت��ي توضع
حول كيفية مواكبة هذه الخطة على
الصعيدين الشعبي والسياسي ،ال
سيما في ظل المواقف المتضاربة
بين ق���ادة ال��م��ح��اور ف��ي عاصمة
الشمال ،حيث يُعبر بعضهم عن
رغبته في تسلم وح��دات الجيش
اللبناني زمام األمور في المدينة،
ف��ي حين ي��ع��ارض القسم األكبر
منهم هذا األم��ر ،خصوصا ً في ظل
المعلومات التي يتبادلونها عن أنها
ستكون من ضمن تسوية تحصل
على حسابهم ،تؤكد مصادر في
تيار المستقبل رضاها عن الخطة
التي تؤمن تطبيق العدل والمساواة
على مختلف األفرقاء.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أوض��ح��ت
م��ص��ادر متابعة أن األوض���اع في
قرى وبلدات البقاع الشمالي تبدو
ُمسهّلة أكثر من عاصمة الشمال،
حيث بات واضحا ً أن هناك تغييرا ً
جذريا ً حصل في المزاج الشعبي
في بلدة عرسال ،ال سيما بعد أن
لمس أهلها فعليا ً خطر التورط
ف��ي أي مشكل أم��ن��ي م��ع ال��ج��وار
نتيجة الممارسات التي يقوم بها
البعض ،وه��ذا األم��ر ك��ان واضحا ً
من خالل االعتصام الرمزي الذي
نفذه األه��ال��ي ي��وم أم��س ،بدعوة
من الجمعيات األهلية ،استنكارا ً
لما يتعرض له الجيش ،ال سيما
بعد التفجير األخ��ي��ر واستشهاد
ع��دد من العسكريين ،حيث حمل
المعتصمون األع�ل�ام اللبنانية
والفتات كتب عليها عبارات دعم
للجيش ،وت��أك��ي��د على دوره في
حماية الوطن ،وانطلقوا في مسيرة
من مدخل عرسال باتجاه حاجز
الجيش في البلدة.
ورأت ه���ذه ال��م��ص��ادر أن ه��ذا
التطور في الموقف مهم ج��دا ً ألنه
ي��س��اه��م ف��ي التخفيف م��ن ح��دة
االحتقان في البلدة التي شهدت قبل
أشهر اعتداء خطيرا ً على المؤسسة
العسكرية ،مشيرة إلى أنه يؤكد أن
على القوى السياسية دورا ً أساسيا ً
في مساعدة األج��ه��زة األمنية في
تنفيذ مهامها ،مشددة على ضرورة
متابعة ه��ذا األم���ر بشكل يومي،
خ��ص��وص�ا ً أن األي���ام المقبلة قد
تكون خطيرة على صعيد األوضاع
األمنية.
أم���ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى األوض����اع
ف��ي مدينة ط��راب��ل��س ،فقد أك��دت
المصادر أنه ينبغي التعامل بحذر،
خصوصا ً أنها شهدت حملة واسعة
م��ن ال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى المؤسسة
العسكرية خ�ل�ال ج��ول��ة العنف
األخ��ي��رة ،تزامنت م��ع العديد من
االعتداءات التي استهدفت عناصر
ال��م��ؤس��س��ات األم��ن��ي��ة م��ن جيش
وقوى أمن داخلي.
ولفتت إلى أن هذا األم��ر ال يزال
مستمرا ً من قبل بعض الشخصيات

من الحواجز التضامنية في الضنية
أق���ام ات��ح��اد ب��ل��دي��ات الضنية
بالتعاون مع بلدية بيت الفقس
ورابطة مخاتير الضنية مهرجانا ً
تضامنيا ً م��ع الجيش ،ف��ي قاعة
ث��ان��وي��ة بيت الفقس الرسمية،
ح��ض��ره رئ��ي��س ات��ح��اد ب��ل��دي��ات
الضنية محمد س��ع��دي��ة ،رئيس
رابطة مخاتير الضنية ضاهر أبو
ضاهر ،ورؤساء بلديات ومخاتير
الضنية وح��ش��د م��ن الفاعليات
وأهالي المنطقة.

المنزل الذي تم تفجيره في عكار
الدينية في المدينة ،التي ترى أن
دوره��ا سينتهي بشكل فعلي مع
انتهاء ظاهرة الفلتان األمني القائمة
منذ سنوات طويلة ،مشيرة إلى أن
تجذر التيار السلفي في المدينة
عامل مثير للقلق ،خصوصا ً أن
بعضا ً من قيادته ،ال سيما مؤسس
هذا التيار داعي اإلسالم الشهال ،ال
يزال على مواقفه السابقة ،وهو عقد
في اليومين الماضيين اجتماعا ً مع
أغلب قادة المحاور في منطقة باب
التبانة.
في المقلب اآلخ��ر من المدينة،
أش��ارت المصادر إل��ى أن من غير
المتوقع ح��ص��ول أي إش��ك��ال مع
الجيش اللبناني خ�لال تنفيذه
الخطة األمنية ،ال سيما أن قيادة
الحزب العربي الديمقراطي أكدت
في أكثر من مناسبة أنها لن ترفع
السالح بوجه المؤسسة العسكرية
مهما كان الثمن ،باإلضافة إلى أن
وحدات الجيش موجودة أصالً في
الجبل ،وهي في كل مرة تنتشر فيه
ال تواجه مشاكل من النوع الخطير.
من جهة ثانية ،لفتت المصادر
إلى أن التعاطي مع الفاعليات في
الجبل يتم بسهولة ،ال سيما أن
هناك مرجعية سياسية واضحة لها
هي الحزب العربي الديمقراطي ،في
حين تتعدد المرجعيات في المقلب
اآلخ��ر ،األمر الذي يتطلب التعامل
معها بشكل ه��ادئ ،خصوصا ً أن
استخدام القوة قد ال يكون مفيداً،
نظرا ً إلى الكثافة السكنية الهائلة
التي تتميز بها المنطقة.
ورأت المصادر أن البالد ستكون
أم��ام أي��ام مفصلية سيتبين معها
م��دى الجدية ف��ي تطبيق الخطة
األمنية ،ال سيما على صعيد موقف
ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي عليها
مسؤولية كبيرة ،خصوصا ً أنها
العامل األساس في بروز الجماعات
المسلحة في الفترة األخيرة ،مؤكدة
أن الفشل ممنوع ألن تداعياته
ستكون خطيرة جداً.
وفي هذا السياق ،أصدر مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية
ال��ق��اض��ي ص��ق��ر ص��ق��ر األس��ب��وع
الماضي ،ومواكبة للخطة األمنية،
اس��ت��ن��اب��ات ق��ض��ائ��ي��ة وب�لاغ��ات
بحث وتحر في حق أكثر من مئتي
شخص من محافظات الشمال ،ال
سيما طرابلس ،والبقاع وبيروت
الش��ت��راك��ه��م ف��ي ال��ق��ت��ال وإط�ل�اق
النار وسرقة سيارات وتفخيخها
وت��ف��ج��ي��ره��ا وح����ي����ازة أس��ل��ح��ة
وم��ت��ف��ج��رات وت���زوي���ر مستندات
رسمية وقتل ومحاولة قتل.

ومواكبة للخطة ،يرأس النائب
العام لدى محكمة التمييز باإلنابة
القاضي سمير حمود اجتماعا ً ظهر
اليوم ،في مكتبه في قصر العدل،
ف��ي حضور النائب ال��ع��ام المالي
علي إبراهيم وم��ف��وض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية والنواب
العامين في كل المحافظات ،للبحث
في عمل النيابات العامة وسبل
التشدد في مواكبة الخطة األمنية
التي أقرها مجلس الوزراء.
م��ن جهة ثانية ،أعلنت قيادة
الجيش «أنّ قوى الجيش تمكنت
بنتيجة التحري والتقصيات ،من
ض��ب��ط س��ي��ارة مفخخة م��ن ن��وع
ه��ون��دا  C R Vس��وداء ال��ل��ون في
جرود عرسال ،وقد تم عزل السيارة،
حيث عمل الخبير العسكري على
تفكيكها».
كما أعلنت «أنّ حاجزا ً للجيش
ف��ي وادي ع��ج��رم ووادي حميد
أوقف ثالثة أشخاص من الجنسية
السورية يستقلون سيارة من نوع
جيب بي أم  X5لمحاولتهم دخول
األراض���ي اللبنانية بطريقة غير
شرعية ومن دون أوراق ثبوتية،
وضبط بحوزتهم كمية من الذخائر
الخفيفة ،كما ت��م توقيف مواطن
لبناني يقود دراجة نارية من دون
أوراق ثبوتية وبحوزته بندقيتان
من نوع كالشينكوف ،وتم تسليم
الموقوفين مع المضبوطات إلى
المراجع المختصة إلجراء الالزم».

انفجار عرسال

م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى ،ت��واص��ل
األجهزة األمنية تحقيقاتها األولية
في انفجار وادي عطا في عرسال،
وفي هذا اإلطار أعطى القاضي صقر
تعليمات بتسليم جثث الضحايا
وشهداء الجيش في االنفجار إلى
ذويهم.
إلى ذلك ،أعلنت المديرية العامة
ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي  -شعبة
العالقات العامة أنه «بعد أن تمكنت
فصيلة ع��رس��ال ف��ي وح��دة ال��درك
اإلقليمي في  29آذار من ضبط 6
س��ي��ارات رباعية ال��دف��ع مسروقة
ومخبأة داخل مرأب في وادي حميد
في خ��راج بلدة ع��رس��ال ،ونتيجة
لمعلومات إضافية توافرت لديها،
داهمت عناصر الفصيلة المذكورة
مخيما ً للنازحين السوريين في
البلدة وتمكنت من ضبط  4سيارات
مسروقة ،وهي من نوع «أوبل» لون
أبيض من دون لوحات ،و»بيك آب
شفروليه» ل��ون أب��ي��ض م��ن دون
لوحات ،وسيارة من نوع «كيا» لون

أسود ،وسيارة من نوع «رينو» لون
رصاصي عليها لوحة خصوصية
رقم /441292ب».
وأش���ارت إل��ى «أنّ التحقيقات
جارية بإشراف القضاء المختص،
للتأكد من مصدر وهويات مالكي
السيارات ووجهة استعمالها».

تفجير منزل في عكار

من ناحية أخرى ،فجر مجهولون
منزل المواطن حسين أبو بكر من
بلدة فنيدق  -عكار ،والكائن في
سهلة القموعة ،وعلى الفور حضرت
القوى األمنية للكشف على المنزل.
من جهته أعطى وزير الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات تعليماته لألجهزة
األمنية والجنائية التابعة لوزارته،
بضرورة إجراء التحقيقات الالزمة
وكشف الفاعلين ومالحقتهم.
ودعا المشنوق أهالي عكار إلى
التالحم والتعاضد في هذه المرحلة
العصيبة التي يمر بها لبنان ،وقطع
داب��ر الفتنة التي يحاول البعض
العمل عليها في هذه المنطقة اآلمنة
التي يشهد لها الجميع ،خصوصا ً
أن��ه��ا منطقة ال��ع��ي��ش المشترك
وال��ت��س��ام��ح وال��س��ل��م األه��ل��ي بين
الطوائف اللبنانية كافة.
وأج����رى ات��ص��االت م��ع الهيئة
العليا ل�لإغ��اث��ة إلج����راء المسح
ال�ل�ازم ل�لأض��رار والتعويض عن
المتضررين.

نواب زحلة

ف��ي ال��م��واق��ف ،استنكرت كتلة
ن��واب زحلة «االع��ت��داء اإلره��اب��ي
الموصوف على حاجز للجيش في
جرود عرسال» ،واعتبرت «أنّ هذا
العمل اإلجرامي المدان لم يستهدف
الجيش وح���ده ب��ل اس��ت��ه��دف كل
عائلة وبيت لبناني ،وأن الشهداء
الذين سقطوا وتناثرت أجسادهم
ودماؤهم في جرود عرسال سقطت
معهم م��ش��اري��ع الفتنة وض��رب
اللبنانيين ،وأن الجيش ال��ذي
يدافع بالدم الحي ،وبدأ ينتشر في
مناطق جديدة يقتضي منا الوقوف
إلى جانبه وتقديم كل الدعم المادي
والمعنوي واألخ�لاق��ي لعناصره
ورتبائه وضباطه وال��وق��وف إلى
جانب عائالت شهدائه في المحن
التي يمرون فيها».
وأثنت الكتلة على «قرار القيادة
ف��ي خطتها األمنية ف��ي طرابلس
وال��ت��وس��ع ل�لان��ت��ش��ار ف��ي البقاع
ال��ش��م��ال��ي» ،وط��ال��ب��ت ك��ل القوى
السياسية والفاعليات والمجتمع
األه��ل��ي ب���ـ«أن يقدموا ال��ع��ون إلى

وحداته العسكرية وأن يقفوا صفا ً
منيعا ً في وجه من يحاول التطاول
عليه ألن المرحلة دقيقة وصعبة
توجب علينا جميعا ً االلتفاف حول
المؤسسات الدستورية الوطنية
وأوالها مؤسسة الجيش واألجهزة
األمنية».

الجسر

وأش���ار عضو كتلة المستقبل
النائب سمير الجسر إلى أننا «ضد
ال��س�لاح غير ال��ش��رع��ي وال��س�لاح
المتفلت».
وش���دد ع��ل��ى «أنّ ال��وض��ع في
مدينة طرابلس بلغ حدا ً مأسوياً»،
الفتا ً إلى «أنّ طرابلس تعاني كثيرا ً
بشكل أصاب اقتصادها ووضعها
االجتماعي».

حدادة

وأج���رى األم��ي��ن ال��ع��ام للحزب
ال��ش��ي��وع��ي خ��ال��د ح���دادة ات��ص��اال ً
بقائد الجيش العماد جان قهوجي،
مدينا ً «التفجير اإلرهابي التكفيري
ال��ح��اق��د» ،وم���ش���ددا ً ع��ل��ى موقف
الحزب الداعي إلى «اتخاذ موقف
س��ي��اس��ي واض���ح وج����ريء يتيح
للمؤسسة العسكرية لعب دورها
في ضمان وحدة الوطن وفي تعزيز
ص��م��وده ف��ي مواجهة التحديات
الخطيرة األمنية والعسكرية التي
تواجه الوطن من أعدائه».
ب���دوره ،شكر قهوجي لحدادة
«ت��ض��ام��ن��ه وت���ض���ام���ن ال��ح��زب
الشيوعي» ،م��ؤك��دا ً على «أهمية
تعزيز المسيرة لما فيه مصلحة
الوطن والمواطن في توفير األمن
واألمان واالستقرار».

ديب

وبعد النشيد الوطني والوقوف
دقيقة صمت على أرواح شهداء
الجيش ،كانت كلمة ترحيبية من
ع��ري��ف الحفل محمود ش��ح��ادة،
ثم ألقى رئيس بلدية بيت الفقس
مصطفى ديب كلمة لفت فيها إلى
«أنّ مؤسسة الشرف والتضحية
وال��وف��اء تتعرض ال��ي��وم لهجمة
ش��رس��ة ل��م يسبق أن تعرضت
ل��ه��ا م��ن ق��ب��ل» ،م��ؤك��دا ً «أنّ من
ال��ض��روري��ات األس��اس��ي��ة لقيام
الدولة القادرة والسليمة هي قضية
األمن» ،مشددا ً على «أنّ أملنا كبير
في جيشنا الوطني».

علم

بعد ذل���ك ،أل��ق��ى رئ��ي��س بلدية
سير أحمد علم كلمة أكد فيها أننا
«سنبقى كما كنا دائما ً نعلن والءنا
ال��دائ��م للجيش ،جيش قوته في
ذات��ه ق��ام على التضحية ،فروت
دم��اء ضباطه ورتبائه وجنوده
جذور الحق».
ونوه بقائد الجيش العماد جان
قهوجي« ،الذي تصدى لمحاوالت

ال��ش��رذم��ة والفئوية واالستئثار
وقام بحفظ سيادة جيشه».

صبرة

واعتبر الرئيس السابق لرابطة
مخاتير الضنية عمار صبرة أنه
«ليس غريبا ً على الضنية أن تقف
وق��ف��ة ع��ز وش���رف ل��دع��م الجيش
ب��ال��ق��ول وال��ف��ع��ل ،ف��ه��و كعادته
خشبة الخالص التي يتعلق بها
جميع اللبنانيين للعبور من ضفة
اليأس إلى ضفة النجاة» ،مؤكدا ً
«أنّ الجيش لم يكن يوما ً لفئة أو
لمذهب أو لجهة سياسية معينة
أي��ا ً ك��ان��ت» .ورف��ض «أي اعتداء
على الجيش ،ألن استهدافه من
قبل البعض بغية تعطيل دوره
الوطني الجامع هو استهداف لكل
لبنان».

بكور

وألقى حسان بكور كلمة بلدية
بقرصونا ،ش��دد فيها على «أنّ
ال��ج��ي��ش ي��ب��ق��ى ال��ض��م��ان األك��ي��د
وال��ح��ارس القوي للسلم األهلي،
الذي من دونه ال استقرار وال سلم
للوطن وال للشعب».
وأش��ار إل��ى «أنّ الجيش أثبت
بأدائه اليومي أنه ركيزة أساسية
في دعم نظامنا الديمقراطي ،وأنه
على مسافة واحدة من الجميع في
الحفاظ على األمن واالستقرار».

قرة

وب��ع��دم��ا أل��ق��ى رئ��ي��س جمعية
النهضة االجتماعية في بيت الفقس
علي إسماعيل قصيدة شعرية من
وحي المناسبة ،ألقى رئيس بلدية

أبو ضاهر

وأش���ار رئ��ي��س راب��ط��ة مخاتير
الضنية ض��اه��ر أب��و ض��اه��ر إلى
أننا «نشكل مع الجيش والقوى
األمنية كينونة متآلفة متحدة،
وأن المؤسسة العسكرية اللبنانية
قيادة وضباطا ً ورتباء وأفراد تقوم
بعمل ج��ب��ار متكامل ف��ي سبيل
الحفاظ على استقرار وطننا في
ه��ذه المرحلة الدقيقة التي نمر
بها».

سعدية

أكد رئيس اتحاد بلديات الضنية
محمد سعدية ،أنه «لم نحضر هذا
االحتفال للتضامن مع الجيش،
بل أتينا بصدق وإخالص للدعوة
كي نتضامن مع أنفسنا وأبنائنا
وتاريخنا وشرفنا وحاضرنا».
وأش��ار إل��ى «أنّ الوطن يعيش
اليوم أقسى انقساماته السياسية
والمذهبية والطائفية والمناطقية،
ل��ذل��ك نصمم بكل ج���رأة وقناعة
وم��ح��ب��ة واس��ت��ب��س��ال ع��ل��ى دع��م
الجيش ألنه الصرح الوحيد الباقي
عنوانا ً لشرفنا ووحدتنا وصمودنا
وشرف الوطن».
وك��ان سبق وراف��ق المهرجان
انتشار حواجز محبة في الضنية
ت��ض��ام��ن�ا ً م��ع ال��ج��ي��ش ،ووزع���ت
األع�لام اللبنانية وأع�لام الجيش
والحلوى على السيارات والمارة.

العدو ي َُ�س ِ ِّي ُر �آلية تعمل ال�سلكي ًا
بمحاذاة ال�سياج الفا�صل قبالة طريق عدي�سة

العلماء المسلمون

وحيا تجمع العلماء المسلمين
«الجيش المرابط على حدوده دفاعا ً
ع��ن شعبه والمضحي بنفسه»،
داعيا ً «أهالي عرسال الشرفاء إلى
مساعدة الجيش لضرب رؤوس
اإلره���اب وتجنيب ع��رس��ال مآس
إضافية».
ودع��ا الحكومة إل��ى «أنّ تؤمن
للجيش وال��ق��وى األمنية الغطاء
ال�لازم لتنفيذ اإلج���راءات الكفيلة
بحماية المواطنين ف��ي أنفسهم
وأرزاقهم وإطالق يد القوى األمنية
لتطاول ك��ل م��ن يتسبب بالعبث
بأمن ال��ن��اس م��ن أي��ة جهة كانت
وألية جهة انتمى».

جبهة العمل اإلسالمي

وج��ددت جبهة العمل اإلسالمي
ف��ي لبنان تنديدها بـ«التفجير
اإلره��اب��ي الدموي ال��ذي استهدف
حاجز الجيش» ،معتبرة «أنّ هذا
االستهداف للمؤسسة العسكرية
استهداف يطاول الوطن بأجمعه،
ويستهدف أمنه واستقراره وصيغة
عيشه المشترك».
ول��ف��ت��ت إل���ى «ض�����رورة ال��ب��دء
بتنفيذ الخطة األمنية الموعودة
التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ
صبر ،ال سيما في مناطق طرابلس
وال��ش��م��ال وال��ب��ق��اع ،وب��ض��رورة
التطبيق العادل لها في المجاالت
اإلنمائية واالقتصادية واالجتماعية
وال��ع��س��ك��ري��ة ك��اف��ة ،وب��ض��رورة
رف��ع ال��غ��ط��اء السياسي واألم��ن��ي
وال��ح��م��اي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة ع���ن كل
المخلين باألمن والمعروفين لدى
السلطات المختصة».

آلية للعدو تسير السلكيا عند الحدود الفاصلة

مرجعيون  -رانيا العشي
س َّي َر العدو «اإلسرائيلي» ،قبل ظهر أمس ،وألول مرة،
آلية عسكرية تعمل السلكيا ً من دون سائق ،على الطريق
العسكرية بمحاذاة السياج التقني الفاصل مع لبنان قبالة
طريق عام العديسة ـ كفركال ،وتقضي مهمتها بإجراء مسح
شامل للطريق واكتشاف األجسام المشبوهة ،وسط حماية
من سيارة هامر مؤللة سارت خلفها.
وفي سياق متصل ،ثبت جيش العدو جهاز تنصت على
شكل هوائي (انتين) إرسال واستقبال باتجاهين مختلفين
بمحاذاة السياج التقني ،يعمل السلكيا ً ويقع قبالة نقطة
مراقبة لقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» على الخط
األزرق ،عند الرصيف الشرقي لطريق ع��ام عديسة ـ
كفركال.
وتزامن ذلك ،مع تحليق للطيران اإلسرائيلي المعادي

قولنا والعمل

من السيارات المصادرة من عرسال

بطرماز الشيخ مصطفى قرة كلمة
أك��د فيها «أنّ مؤسسة الجيش
ليست ول��ي��دة ال��ي��وم أو األم��س،
ب��ل ه��ي ول��ي��دة ع��ش��رات السنين،
والرهان عليها كبير».

كما دان رئ��ي��س جمعية قولنا
وال��ع��م��ل ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ق��ط��ان
«اس���ت���ه���داف ال��ج��ي��ش م���ن قبل
اإلرهابيين الذين يريدون العبث
بأمن واستقرار لبنان خدمة للعدو
الصهيو أم��ي��رك��ي» ،مطالبا ً «كل
ال��ق��ي��ادات م��ع ه��ذه االستهدافات
المتكررة للمدنيين والمؤسسات
األمنية أن تضرب بيد من حديد».

جهاز تنصت نصبه العدو عند الحدود قبالة نقطة مراقبة لليوينفيل

في أجواء المناطق الحدودية ،حيث حلق على علو متوسط
فوق مرجعيون وحاصبيا ومرتفعات جبل الشيخ وصوال ً
إلى البقاع.
وف��ي الجانب اللبناني ،سيّرت ق��وات «اليونيفيل»
بالتنسيق مع الجيش اللبناني ،دوريات مؤللة على طول
الخط األزرق من عديسة وسهل مرجعيون ومرورا ً بمحاذاة
جدار فاطمة اإلسمنتي نحو تلة الحمامص وسهل الوزاني ـ
الميسات ،إلى حيث تنتشر المتنزهات الواقعة عند الضفة
الغربية لمجرى نهر الوزاني .كما سيّرت دوريات أخرى
للوحدة الهندية من موقعها في نقار كوكبا نحو راشيا
الفخار ،كفرشوبا ،عبر تلة سدانة وصوال ً إلى بوابة المزارع
المحتلة لمراقبة التحركات على الخط األزرق.
كما حلقت مروحية دولية فوق الخط األزرق ،انطالقا ً
من الناقورة وصوال ً إلى مرتفعات جبل الشيخ لمراقبة أية
انتهاكات على الحدود.

