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و�شعبي
ر�سمي
بدء تنفيذ الخطة الأمنية في طرابل�س و�سط ترحيب
ّ
ّ

توقيف الع�شرات واختباء قادة المحاور واالختبار اليوم في التبانة ...ومذكرة وجاهية بحق دفتردار
يتكرر �سيناريو فتح الإ�سالم؟
هل ُيرفع الغطاء عن الم�سلحين� ...أم ّ
ب���دأت وح����دات ال��ج��ي��ش صباح
أمس تنفيذ الخطة األمنية في مدينة
طرابلس باالنتشار في محاور البقار
،الريفا ،المنكوبين ،الشعراني ،باب
التبانة وجبل محسن ،وذلك وسط
ترحيب رسمي ونيابي وسياسي
وشعبي ،ومن دون أي مقاومة من
ال��م��ج��م��وع��ات المسلحة ،وه���و ما
اعتبرته المصادر السياسية واألمنية
مؤشرا ً على رفع الغطاء السياسي
عن هذه المجموعات وقادتها ،غير
أن مصادر شمالية تؤكد أن الدليل
على وجود جدية من ِقبل القيادات
الطرابلسية ،في رفعها الغطاء ع ّمن
كانت تدعمهم وترعاهم وتستخدمهم
ف��ي لعبة ال��ص��راع ال��رخ��ي��ص في
ال��داخ��ل ،وف��ي التحريض المذهبي
وإث�������ارة ال��ف��ت��ن��ة وزي�������ادة ح��دة
االستقطاب ومحاولة التأثير على
مجريات ال��ح��رب ف��ي س��وري��ة كلما
الح���ت ب����وادر ه��زي��م��ة للمسلحين
هناك ،سيتأكد اليوم األربعاء عند
ق��ي��ام وح���دات الجيش باستكمال
تنفيذ الخطة عبر الدخول إلى منطقة
باب التبابة ،حيث يتحصن بعض
ق��ادة المجموعات المسلحة الذين
ل��م ي��ت��واروا ع��ن األن��ظ��ار ويتهمون
ق��ي��ادات « 14آذار» ،وف��ي المقدمة
فريق المسقبل ،بخذالنهم والتخلي
عنهم ،بعد أن ج��رى استخدامهم
واستغاللهم إلى أبعد الحدود ،وفي
يوجه هذه االتهامات زياد
طليعة من ّ
علوكي الوجود في باب التبابة.
وفي هذا السياق ،تذكر المصادر
الشمالية بما جرى مع تنظيم فتح
اإلس�لام الذي تم احتضانه من ِقبل
تيار المستقبل ثم تخلى عنه فكانت
معركة مخيم نهر البارد ونهاية هذا
التظيم.
إالّ أن مصادر سياسية تساءلت
عما اذا كان فعالً قد ا ُتخذ قرا ٌر مماثل
إزاء المجموعات المسلحة وقادتهم،
على ض��وء المعلومات المتداولة
بشأن قيام قيادات المستقبل ،قبل
أيام من البدء بتنفيذ الخطة األمنية،
بإبالغ قادة المسلحين والمطلوبين
ب��اس��ت��ن��اب��ات ق��ض��ائ��ي��ة ب��ض��رورة
االبتعاد عن األنظار لفترة من الزمن،
األمر الذي يفسر عدم اعتقال أي من
هؤالء القادة خالل مداهمات منازلهم
باألمس أمثال حسام الصباع مسؤول
تنظيم القاعدة في طرابلس ،وشادي
مولوي ،وأحمد ميقاتي ،والشيخ عمر
بكري.

ازالة الدشم
ودهم واعتقال

ب���اش���رت وح������دات ال��ج��ي��ش
المدعومة بعناصر من قوى االمن
الداخلي بإزالة الدشم من محاور

إزالة الدشم من محاور القتال
القتال ،كما قامت بنشر نقاط ثابتة
في كل احياء طرابلس ،وسيّرت
دوريات داخل باب التبانة وجبل
محسن.
وب��ذل��ك ت��ك��ون الخطة األمنية
ق��د دخ��ل��ت ح��ي��ز التنفيذ فعليا
بعد االستنابات القضائية التي
سطرت بحق المقاتلين في باب
ُ
التبانة وجبل محسن وجوارهما.
كما نفذت وحدات الجيش عمليات
دهم بحثا ً عن مطلوبين.
وأشارت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه ،إلى أنه «استنادا ً إلى
قرار مجلس ال��وزراء ،بدأ الجيش
اعتبارا ً من صباح اليوم(،أمس)
بالتعاون م��ع األج��ه��زة األمنية،
تنفيذ الخطة األمنية في مدينة
طرابلس ،وق��د شملت اإلج��راءات
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تسيير دوري���ات
وإقامة حواجز ،تنفيذ عمليات دهم
للمطلوبين بموجب استنابات
قضائية ،حيث أوق��ف عدد منهم،
وت���م ت��س��ل��ي��م��ه��م إل���ى ال��م��راج��ع
المختصة إلجراء الالزم».
وقد بدت الحركة في طرابلس
طبيعية ،حيث ُفتحت المدارس
وال��ج��ام��ع��ات أب��واب��ه��ا وش��ه��دت
ط���رق���ات ال��م��دي��ن��ة ح��رك��ة سير
طبيعية.
ك��م��ا ع��م��ل��ت وح����دات الجيش
ع��ل��ى إزال���ة جميع ال��دش��م حتى
الموضوعة داخل المنازل والتي
كان يستخدمها القناصة».

 ...ومروحيات الجيش في سماء طرابلس
وأش��ارت المصادر األمنية إلى
ان «ال��ج��ي��ش ي��ق��وم ب��ه��ذه األم��ور
م��ن دون أي م��ق��اوم��ة م��ن ق��ادة
المحاور أو المجموعات المسلحة،
خ��ص��وص �ا ً ب��ع��د أن��ب��اء ع��ن ف��رار
معظمهم أو اختفائهم» ،الفت ًة إلى
ان «هناك أوام��ر أعطيت للجيش
بإلقاء القبض على قادة المحاور
والمجموعات المسلحة ،ألنهم
مطلوبون باستنابات قضائية».
وأض��اف��ت ان «انتشار الجيش
َ
ت��راف��ق م��ع تحليق لمروحيّاته
لمراقبة عملية تنفيذ الخطة األمنية
في المدينة ،مع تحليق لطائرة
استطالع.
وأفيد أن القوى األمنية المنتشرة
في طرابلس نفذت عمليات دهم
عدة في القبة والبقار وجبل محسن
وأوقفت عشرة أشخاص من بينهم
 5من آل المولوي من باب التبانة.
وقطعت وحدات الجيش الطرق
ال��م��ؤدي��ة م��ن وإل���ى جبل محسن
مانعة دخول السيارات المدنية.
كما قامت بمداهمات ع��دة في
القبة  -ش���ارع األرز  -مشروع
الحريري  -الريفا ،وألقت القبض
على كل من زياد دندشي ،عبد الله
محمد ،زكريا حروق ،حسن نبهان،
زكريا حسن ،محمد العرفي ،أسامة
نوفل ،بالل النعمان ،علي قريطم
وحسن البقار.
وأقامت عناصر قوى األمن أكثر
من ثالثين حاجزا ً ودققت بهويّات

مواقف نيابية م�ؤ ّيدة

جنبالط� :أطرف ما في الخطة الأمنية
�أنها �أنذرت قادة المحاور بموعد قدومها
رأى رئ��ي��س ال��ح��زب «التقدمي
االشتراكي» النائب وليد جنبالط في
تصريح أنه «بسحر ساحر وقدرة قادر
وبعد أن توافرت اإلمكانيات العجائبية
عند جهابذة وكبار القوم من سياسيين
وأمنيين بدأ أخيرا ً تنفيذ الخطة األمنية
لمدينة طرابلس ،بعد أن أنكهت المدينة
بعشرين جولة قتالية تصدرها بشكل
بطولي قادة المحاور في باب التبانة
وجبل محسن».
وأض���اف ق��ائ�لا« :وبسحر ساحر
وق���درة ق���ادر ،أصبح باإلمكان رفع
الغطاء ج��دي �اً ،بعد أن ُرف��ع نظريا ً
عشرات ال��م��رات ،عن أبطال األحياء
وقبضيّات ال��ش��وارع واألزق���ة وق��ادة
المحاور».
ورأى جنبالط «أن أط��رف ما في
الخطة األمنية ،التي ال يمكن إالّ ان
نؤيدها ونتمنى لها النجاح لرفع
القهر والغبن عن أهالي طرابلس،
أنها أنذرت جميع قادة المحاور سلفا ً
بموعد قدومها ،فبات بإمكان رفعت
عيد أن يتابع دراسته العليا في جامعة
بركلي في حين من غير المستبعد ان
يحتل قادة المحاور المقاعد األمامية
في أرقى جامعات أوروبا ويتوزعون
بين باريس ولندن وبرلين إذا ما ثبت
أن أرزاقهم قد قطعت جديا ً هذه المرة
بفعل الخطة االمنية».
وختم جنبالط بـ«تساؤل بريء
ال يرمي إطالقا ً لالنتقاص من الخطة
األمنية»»:ألم يكن ممكنا ً توفيرعشرين
جولة قتالية ،وسقوط المئات من
الشهداء المدنيين األبرياء وحتى من
العسكريين ،بدل انهاك طرابلس وك ّل
وفق حساباته رئاسية أم وزاري��ة أم
نيابية أم محلية؟».
وشدد على أن «طرابلس تستحق
ال��ح��ي��اة وح��ت��م �ا ً تستحق رج���االت
قادرين على إدارة شؤونها وتطويرها
وتنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية
وإق��ت��ص��ادي��ة ،ب��دل أن تكون ق��ادرة
ح��ص��را ً على إش��ع��ال ال��ن��ي��ران فيها
غب الطلب».
وإطفائها ّ

قبيسي

إلى ذلك اعتبر النائب هاني قبيسي
عضو كتلة التنمية والتحرير أن

المارة ،كما قامت قوة من الحماية
والتدخل في القوة الضاربة لشعبة
المعلومات بمداهمات أمنية عدة.
واستخدم الجيش اللبناني في
تنفيذ خطته األمنية في طرابلس
مروحيتين بهدف االستطالع.
ودخل الجيش منزل المسؤول
ال��س��ي��اس��ي ف��ي ال��ح��زب العربي
الديمقراطي رفعت عيد في جبل
محسن وص��ادر جهازي السلكي.
لكن لم يعثر على عيد في منزله،
وذكرت مصادر ان «رفعت عيد غير
موجود في جبل محسن وهو ترك
البالد وغادر إلى سورية».
غير أن المسؤول اإلعالمي في
الحزب العربي الديمقراطي عبد
اللطيف ص��ال��ح نفى ف��ي حديث
تلفزيوني أن يكون رفعت عيد قد
غادر جبل محسن ،مؤكدا ً أن عيد
لن يهرب ومازال موجوداً.
كما قام الجيش اللبناني بدهم
 3مستودعات لألسلحة في جبل

محسن ومصادرة كافة االسالحة
والذخيرة منها ،مع توقيف عدد
من الموجودين فيها».
ونفذ الجيش اللبناني مداهمات
في منطقة باب الرمل في طرابلس
بحثا ً عن قادة المحاور في المنطقة
أحمد ميقاتي وعمر ميقاتي الملقب
بـ«أبو هريرة» وفايز عثمان وعلي
الحاج يوسف من دون العثور على
أحد منهم.
وأوق����ف ال��ج��ي��ش  23شخصا ً
خالل المداهمات التي نفذها في كل
من البقار والريفا وجبل محسن.
وأف���ي���د ع���ن ان���ق���ط���اع جميع
االت��ص��االت ف��ي مدينة طرابلس
وكذلك اإلنترنت.
وأوق���ف���ت م��ف��رزة االس��ت��ق��ص��اء
في الشمال المدعو خالد عدنان
ال��ح��ري��ري ب��ال��ق��رب م���ن س���راي
ط��راب��ل��س وال��م��ط��ل��وب ب��م��ذك��رات
توقيف عدة.
وأثناء عملية التوقيف ،حاول

�سالم :لي�ست موجهة �ضد فئة
أمَل رئيس مجلس الوزراء تمام سالم «أن يكون في الخطة األمنية خي ٌر
موجهة لوضع األمن
موجهة مع فئة ضد فئة ،بل
لكل البالد ،فهي ليست
ّ
ّ
واألمان إلراحة الناس» ،مشددا ً على ان «كل مخل بهذا األمن هو موضع
مساءلة ومحاسبة ومالحقة ،وكل من يريد أن ينعم باالستقرار في البلد،
يجب أن يعطى فرصة حقيقية وجدية».

ف�ضة :قدمنا كل الت�سهيالت
وعيد لي�س لدينا
أكد عضو المكتب السياسي في «الحزب العربي الديمقراطي» علي فضة ،أنه
لحسن سير استكمال الخطة األمنية في طرابلس وكل ما
«قدمنا كل التسهيالت ُ
يلزم ليقوم الجيش بدوره بما يجب».
ولفت في حديث تلفزيوني ردا ً عن سؤال حول مخبأ رئيس الحزب الديمقراطي
العربي علي عيد ،أنه «ليس لدينا أسير وال نقوم بأي عمل نخجل به» ،مشيرا ً
إلى أن «تطبيق الخطة األمنية بدأت من منزل علي عيد والمحال التجارية أقفلت
في طرابلس ،ومن س ّواك بنفسه ما ظلمك».

الحريري إلقاء قنبلة يدوية على
ال��دوري��ة ،لكن العناصر األمنية
تمكنت من القبض عليه قبل أن
يلقيها.
وذكر أنه «تم توقيف  3سوريين
ف��ي محيط م��ن��زل شقيق ش��ادي
المولوي ،نزار المولوي في القبة
في طرابلس بعد مداهمة المنزل
ال��م��ذك��ورم��ن دون ال��ع��ث��ور على
شادي أو شقيقه.
وع���ل���م أن «ق������وة م����ن ف���رع
المعلومات قامت بمداهمات في
محلة القبة وأبي سمراء بطرابلس،
بحثا ً عن الشيخ عمر بكري الذي
صدرت بحقه استنابة قضائية».
كما ذك��رت م��ص��ادر ان «بكري
متوا ٍر عن األنظار منذ أول من أمس،
وزوجته ال تعرف مكانه» ،الفت ًة إلى
ان «زوجات السلفيين في طرابلس
سين ّفذن اعتصاما ً في منطقة القبة
تحت شعار «االستنكار لمداهمة
منزل بكري وتضامنا ً مع زوجته».
ع��ل��ى إث��ر ال��م��داه��م��ات خرجت
تظاهرة في باب التبانة شارك فيها
عدد من النساء واألطفال والرجال
من ش��ارع ال��ب��ازار باتجاه شارع
سوريا ،احتجاجا ً على المداهمات
ال��ي يقوم بها الجيش اللبناني
في ح��ارة البقار والقبة ،مؤكدين
أنهم لن يسمحوا للجيش بمداهمة
التبانة يوم غد (اليوم)».
وف���ي ع��ك��ار ،داه��م��ت ق���وة من
ال��ج��ي��ش م��ن��زل ال��ن��ائ��ب السابق

علي عيد في بلدة حكر الضاهري
الحدودية ،وأفادت المعلومات عن
توقيف أربعة اشخاص في حين
أن النائب السابق عيد لم يكن في
المنزل.
على صعيد أخر ،أفيد عن إصابة
ال��م��واط��ن أح��م��د ف���واز العويشي
( 17سنة) من بلدة العماير في
وادي خالد ،عند الضفة اللبنانية
ل��م��ج��رى ال��ن��ه��ر الكبير بطلقات
نارية من الجانب السوري ،وقد
نقله الصليب األحمر اللبناني الى
مستشفى السيدة في القبيات.

الخطة في البقاع

وفي البقاع ،أعلنت قيادة الجيش
 مديرية التوجيه أنه «بتاريخهأوق��ف ح��اج��زا الجيش ف��ي وادي
عجرم ووادي حميد  -عرسال،
ث�لاث��ة أش��خ��اص م��ن التابعية
السورية يستقلون سيارة نوع
جيب بي ام  X5لمحاولتهم دخول
األراض���ي اللبنانية بطريقة غير
شرعية ومن دون أوراق ثبوتية،
وضبط بحوزتهم كمية من الذخائر
الخفيفة ،كما تم توقيف مواطن
لبناني يقود دراجة نارية من دون
أوراق ثبوتية وبحوزته بندقيتان
نوع كالشينكوف.
وق���د ت���م ت��س��ل��ي��م ال��م��وق��وف��ي��ن
م��ع المضبوطات إل��ى المراجع
المختصة إلجراء الالزم».
وأعلن أن ق��وى األم��ن الداخلي

ضبطت سيارتين مسروقتين في
أحد مخيمات النازحين السوريين
في عرسال.
وف��ي البقاع ال��غ��رب��ي ،ذك��ر أن
السيارة المفخخة التي ضبطتها
قوة من فوج المجوقل في جرود
ع��رس��ال ،كانت تحتوي بين 20
و 30كيلوغراما ً من المتفجرات،
إضافة الى قذيفة من عيار ،155
وكانت المتفجرات مزروعة تحت
االبواب والصندوق بطريقة دقيقة
وصعبة الكشف.
وكشف ان شخصين كانا بداخل
السيارة فرا منها عند ضبطها من
قبل قوة المجوقل.
وف��ي وق��ت الح��ق ،ق��ام الخبير
العسكري ف��ي الجيش اللبناني
بتفكيك السيارة وسحب حوالي
 120كلغ من مادة C4المجهّزة
بتقنيّة ودق��ة عالية في التفخيخ
من هيكل السيارة.
وف��ي صيدا ،احتجزت «القوى
األم��ن��ي��ة س��ي��ارة م��ن ن��وع «دي��و»
ج��ردون��ي��ة ال���ل���ون ،وذل����ك بعد
االشتباه بها في محلة الهاللية،
حيث ت��م اق��ف��ال ال��ط��ري��ق لبعض
الوقت ،وحضر الخبير العسكري
وكشف عليها فتبين خل ّوها من
ال���م���واد ال��م��ت��ف��ج��رة ول���م يحضر
صاحبها فتم احتجازها في أحد
مرآب المدينة».

مذكرة وجاهية
بحق دفتردار

م��ن ناحية ث��ان��ي��ة ،استجوب
قاضي التحقيق العسكري فادي
صوان ،في المستشفى العسكري،
الموقوف جمال دفتردار في ملف
نعيم ع��ب��اس ف��ي ج��رم االنتماء
الى تنظيم ارهابي مسلح ،كتائب
عبدالله ع��زام وال��ق��اع��دة ،بهدف
القيام بأعمال إرهابية ،وأص��در
مذكرة وجاهية بتوقيفه.
وختم التحقيق في الملف وأحاله
ال��ى النيابة العامة العسكرية
إلبداء المطالعة في األساس.
زار ف��وج ع��رس��ال ف��ي كشافة
المستقبل ح��اج��ز ال��ج��ي��ش في
منطقة عقبة المبيضة على أطراف
عرسال ،بعد تعذر الوصول إلى
حاجز وادي عطا بسبب اإلجراءات
األم��ن��ي��ة ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا الجيش
اللبناني بعد التفجير األخير الذي
استهدفهم في منطقة وادي عطا،
وقدموا التعزية بالشهداء الثالثة
وال����ورود على عناصر الحاجز
وأضاءوا الشموع قرب الحاجز.
وشكر آمر الحاجز النقيب شادي
أب��و العز للكشافة اللفتة الطيبة
والمبادرة األجمل».

الأمن المركزي ناق�ش الخطة و�أكد على تنفيذها في كل المناطق

الم�شنوق :ما قبل الخطة �شيء
وما بعدها �شيء �آخر

زهير الخطيب� :آن الأوان لمفتي
مناطق التوتر الخروج من �أ�سر الخوف

«الخطة األمنية في طرابلس تحظى
بتغطية سياسية شاملة ،ألن الجميع
رأى ان مدينة طرابلس تحترق من
دون نتائج سياسية ،وم��ن غير أن
يستطيع أي طرف تحقيق مكاسب»،
الفتا إلى أن «الجيش اللبناني يتعرض
للمؤامرة نفسها التي يتعرض لها
الجيشان المصري والسوري» ،داعيا
إل��ى «مساندة الجيش في مواجهة
الخطر التكفيري».

حبيب

ورح����ب ال��ن��ائ��ب خ��ض��ر حبيب
ف��ي ت��ص��ري��ح ف��ي مجلس ال��ن��واب،
بتنفيذ الخطة األمنية في طرابلس،
وق��ال»:أخ��ي��راً ،وبعد ط��ول انتظار
وبعد م��رور  20معركة عبثية بين
منطقتي جبل محسن وباب التبانة
سقط خاللها اكثر من  220قتيال و
 1500جريح من أبناء هذه المدينة
المنكوبة أمنيا ً ومعيشيا ً وإنمائياً،
أخيرا ً تمكنت هذه الحكومة برئاسة
دول���ة ال��رئ��ي��س ت��م��ام س�لام بتنفيذ
الخطة األمنية لمدينة طرابلس،
والتي تم من خاللها إصدار أكثر من
 120مذكرة توقيف في حق العابثين
بأمن هذه المدينة.
�وج��ه من خالل
أض��اف»:ال��ي��وم أت� ّ
ه��ذا المنبر بدعم ه��ذه الخطة التي
أثبتت حتى اآلن،أن ليس هناك أي
جهة بإمكانها أن تحل محل الدولة

والمؤسسات والقوى األمنية وليس
بإمكان أي شخص مهما عال شأنه أن
يهيمن على قرار طائفة بأكملها وأن
يستأثر بقرارها وأن يهدد ويتعرض
للسلم األهلي ألهلنا في طرابلس».

الجسر

وأش���ار عضو كتلة «المستقبل»
النائب سمير الجسر إلى أنه «يبدو
أن الخطة األمنية جدية جدا ً وهناك
انتشار كثيف للجيش والقوى األمنية،
وي��ب��دو أن المداهمات ق��د ب��دأت وال
تفاصيل لديّ عن األمر ألنه حسب ما
يبدو تم قطع االتصاالت واإلنترنت»،
مؤكدا ً «إمكانية مغادرة قادة المحاور
لمنطقة طرابلس».

فرعون

وأم����ل وزي����ر ال��س��ي��اح��ة ميشال
فرعون ،أن «يعود الهدوء والطمأنينة
إلى مدينة طرابلس بعد الخطة األمنية
التي ينفذها الجيش اللبناني وقوى
األمن».
وخالل افتتاحه معرض «هوريكا
« 2014معرض الضيافة والمواد
ال��غ��ذائ��ي��ة» بنسخته ال���ـ  ،21في
المركز الدولي للمعارض «بيال» ،أكد
فرعون ان «األمن والسياحة توأمان
ال ينفصالن ،فال سياحة من دون أمن،
والسياحة بترول لبنان وهي عنوان
الحياة والحضارة والتطور».

دعا عضو المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى زهير الخطيب مفتِي الشمال
والبقاع خصوصاً ،حيث بؤر التطرف وتكرر حاالت االعتداء على المواطنين
بقطع الطرقات والقتل المذهبي والعشوائي واحتضان الخاليا التكفيرية
«للعمل الصادق من جانبهم ،إلى تغيير سلوكيات االنغماس بالسياسة
اللبنانية الداخلية واصطفافاتها ،وبالحد من التدخل في أزم��ات الدول
المجاورة من قبل بعض المعَ ّممين والمفتين.
وأكد على ضرورة خروج المفتين من االنكفاء عن المسؤوليات الشرعية،
إما ألسباب الخوف من الجماعات الموتورة أو مراعاة منهم للسياسيين
الراعين لهم ،أومن وهم خسارة جمهور المؤمنين في حال قول كلمة الحق،
وذلك انطالقا من واجب استعادة أمن وأمان المجتمع اللبناني واستقراره
وأولوية تحصين تج ّمعات أهل الس ّنة من تسرب الفكر التكفيري الهدّام ،وذلك
من خالل فتاوى شرعية واضحة بحرمة القتل والتفجير وتصحيح األفكار
الشائعة عن الجهاد وشروطه ،وباالمتناع عن معاملة المنتحرين كمسلمين
في ما خص دف��ن أشالئهم أو الصالة عليها وباعتبارهم مع مشغليهم
ومحتضنيهم أشخاصا ً من خارج المِلة وأعدا ًء لها حتى في ما خص تطبيق
قوانين األحوال الشخصية عليهم».

طيران ا�ستطالع �إ�سرائيلي
خرق الأجواء
خرق طيران العدو الصهيوني أمس األج��واء اللبنانية ،وأعلن بيان صادر
عن قيادة الجيش  -مديرية التوجيه أنه «عند الساعة  10,55من صباح يوم
امس(األول) خرقت طائرة استطالع تابعة للعدو االسرائيلي األجواء اللبنانية
من فوق بلدة الناقورة ،ونفذت طيرانا دائريا ً فوق مناطق بيروت وضواحيها،
صيدا ،النبطية ،جزين ،رياق وبعلبك ثم غادرت األجواء عند الساعة  21,00من
فوق بلدة كفركال.
وعند الساعة  20,20خرقت طائرة مماثلة األجواء اللبنانية من فوق البحر
مقابل صور ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق مناطق صور ،النبطية ،مرجعيون وبنت
جبيل ،ثم غادرت األجواء صباح اليوم (أمس) عند الساعة  5,25من فوق بلدة
رميش.
كما سجل فجرأمس اطالق جيش العدو من موقعه في رويسة العلم ،رشقات
رشاشة ثقيلة وبشكل عشوائي بإتجاه المنطقة الحرجية المحتلة عند طرفه
الشرقي ولفترة حوالي نصف ساعة.

المشنوق مترئسا ً اجتماع مجلس األمن المركزي
ن��اق��ش مجلس األم���ن ال��داخ��ل��ي
المركزي الخطة األمنية التي بوشر
تنفيذها في مدينة طرابلس ومحيطها
صباح أمس ،مشددا ً على ضرورة أن
يتم تنفيذ الخطط األمنية المقبلة
في باقي المناطق اللبنانية بشكل
متوا ٍز ،يشعر من خاللها المواطنون
اللبنانيون أن العدالة األمنية تنطبق
على الجميع م��ن دون استثناء.
وشدد وزير الداخلية نهاد المشنوق
ف��ي اج��ت��م��اع المجلس ف��ي وزارة
الداخلية على أعضاء المجلس «أن
يكون االنتشار األمني والعسكري

(داالتي ونهرا)

هو انتشار مسؤول ،ج��دي ،صارم
وح��اس��م وغ��ي��ر ظ��ال��م ،خشية أن
يتولد ان��ط��ب��اع ل��دى ال���رأي العام
ب���أن االن��ت��ش��ار ه��و ان��ت��ش��ار ودي
فقط ،ولكي ال تصل األمور بعد أيام
إل��ى ما يسمى «األم��ن بالتراضي»
وال��ذي ه��و م��رف��وض بشكل قاطع،
وع��ل��ى الجميع أن يعلم إن قبل
الخطة ش��يء وبعدها ش��يء آخ��ر.
كما قرر المجلس ومن خارج جدول
األعمال مناقشة مسألة قدرة لبنان
المتناقصة على على تح ّمل المزيد
من النازحين السوريين مستقبالً

في اجتماعات على مستويات أخرى
مقبلة ،ودع���وة المجتمع ال��دول��ي
لمساعدة لبنان لتح ّمل األع��ب��اء
الناتجة عن استقبال النازحين.
ك��م��ا ن��اق��ش ال��م��ج��ل��س م��س��أل��ة
األوض����اع األم��ن��ي��ة ف��ي المخيمات
الفلسطينية ،ومسائل أمنية أخرى
طي السرية.
بقيت ّ
من جهة أخرى ،عرض المشنوق
م��ع وف��د م��ن جمعية تجار بيروت
ب��رئ��اس��ة ن��ق��وال ش��م��اس األوض���اع
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي لبنان ف��ي ضوء
التطورات الراهنة.

«الجمعيات» :تغطية االعتداء على الجي�ش لم يعد مقبو ًال
رأى لقاء الجمعيّات والشخصيّات اإلسالمية في بيان
بعد اجتماعه برئاسة نائب رئيس اللقاء الشيخ عبد
الرحمن الجبيلي أنه «لم يعد مقبوال من أي فريق كان أن
يبرر ويغطي العمليات اإلجرامية التي تستهدف الجيش،
ومن يغطي هذه الجرائم شريك في الجريمة» ،مستنكرا
«التفجير االنتحاري ال��ذي تع ّرض له حاجز الجيش
اللبناني في منطقة وادي عطا -عرسال».
وتمنى اللقاء أن «تنجح الخطة األمنية لمناطق الشمال

ماسة لدعم
والبقاع ،فمدينة طرابلس خصوصا ً بحاجة ّ
الجميع إلنقاذها من دوامة العنف واإلجرام».
ورح���ب ال��ل��ق��اء «ب��ال��ق��رار ال���ذي ات��خ��ذت��ه الفصائل
الفلسطينية بإعالنها عن بنود وثيقة لمنع زج المخيمات
في الصراعات الداخلية» ،آم�لا من «جميع القيادات
الفلسطينية االل��ت��زام وال��دع��م لمواجهة المخططات
الصهيونية الهادفة إل��ى ض��رب المخيمات بمحيطها
اللبناني».

