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�أجواء توتر في الم ّية وم ّية...دحالن ينفي �ضلوعه ويتهم عبا�س

تظاهرة في الت ّبانة وحرق �إطارات وقنابل في مجرى نهر �أبوعلي

تتم�سك بمبادرتها
القوى المت�ضررة ُتطل بر�أ�سها وتح ّر�ض على الفتنة ...الجي�ش يح�سم الأمر الف�صائل ّ
و«الأمن الفرعي» يدعوها لو�أد الفتنة
مرافقي ال�شهال ويُحبط مخطط تفجير الخطة الأمنية
ويوقف
ْ

ذخائر ومتفجرات ضبطها الجيش في مخزن تابع لزياد علوكي

الجيش يعيد فتح الطرقات التي قطعها المحتجون

وأع��ل��ن دق��م��اق أن��ه أج���رى ات��ص��اال ً هاتفيا ً
بوزير العدل أشرف ريفي الذي وعده بمتابعة
الموضوع.

حسن حردان
أطلت أمس القوى المتضررة من تنفيذ الخطة
األمنية في طرابلس برأسها ،وحاولت إع��ادة
عقارب الساعة إلى الوراء ،فدفعت بعض انصارها
للنزول الى الشارع إلثارة الشغب وتعكير أجواء
الخطة األمنية ،وإعاقة عمليات الدهم التي يقوم
بها الجيش اللبناني بحثا عن المطلوبين من قادة
المحاور ،وعمدت إلى تحريض بعض الشبان
في باب التبابة على النزول الى الشارع وحرق
االط��ارات وإلقاء القنابل في نهر ابو علي ،تحت
عنوان االحتجاج على حملة المداهمات التي
يقوم بها الجيش اللبناني في المنطقة ،حيث
سارع الشيخ داعي اإلسالم الشهال للحضور الى
مكان التظاهرة محاوال ً إثارة الفتنة بين األهالي
والجيش لتعود طرابلس ترزح من جديد تحت
هيمنة وسطوة المسلحين وقادتهم المتوارين عن
األنظار.إال أن قرار الجيش الحاسم في التصدي
لمحاولة إع��اق��ة تنفيذ مها ّمه األمنية أحبط
المخطط الذي حضرت له قوى الفتنة والرؤوس
الحامية لتفجير الخطة واإلطاحة باالستقرار
واألمن اللذين سادا المدينة بعد انتشار الجيش
ودخوله الى باب التبانة وجبل محسن وقيامه
بمداهمات واعتقال مطلوبين ووضع يده على
مخازن أسلحة وذخيرة.
وك��ان��ت األح���داث ب��دأت بعد خ��روج بعض
النسوة لالحتجاج على الطريقة التي تجري فيها
المداهمات واستغلت من ِقبل الشبان التابعين
لتنظيمات سلفية متطرفة ،وخرجوا بمسيرة
جابت سوق الخضار  ،جامع الناصري ،الحارة
البرانية وأقدموا على إلقاء ثالث قنابل في مجرى
نهر ابو علي وقطع طريق الدباغة سوق القمح
باإلطارات المشتعلة.
بعد ذلك أقدم بعض أهالي البداوي بتحريض
تنظيمات سلفية متطرفة على قطع طريق
طرابلس  -عكار في البداوي باالتجاهين تضامنا ً
مع البرانية وسوق القمح.
وقد تدخل الجيش وفتح الطريق الدولية
في البداوي ،وتحديدا ً أمام المج ّمع التربوي
للمدارس الرسمية ومفترق المنكوبين ،حيث
انتشر عدد من المالالت واآلليات العسكرية على
المحاور كافة ،وعمل الجيش على تنظيم السير
للسيارات المارة على االوتوستراد إلى طريق
بديلة باتجاه السقي الجنوبي للبداوي .وتمكن
من اعادة فتح الطريق الدولية باالتجاهين ،عند
جسر الملولة  -التبانة  -طرابلس ،بعد نحو
ساعة من قطعها.
ولدى وصول الشيخ داعي االس�لام الشهال
إل���ى م��ك��ان تج ّمع المتظاهرين ف��ي ال��ح��ارة
البرانية ،أوق���ف الجيش أثنين م��ن مرافقي
الشهال وصادر أسلحتهما بعد أن تبين انتهاء
صالحية رخصتهما ،حصلت على أثرها حالة
من االحتجاج ،حيث استغل الشهال التظاهرة
لممارسة التحريض ض��د الجيش ومحاولة
عرقلة استكمال الخطة األمنية ،معلنا ً أنه لن
يغادر منطقة البرانية ،لكنه بعد اتصاله بوزيري
الداخلية نهاد المشنوق والعدل اش��رف ريفي
عاد وتراجع عن ذلك وغادر المنطقة ،حيث ُعلم
أنه تلقى وعدا ً بحلحلة الموضوع لكن من ضمن
اإلجراءات القانونية.

عمر بكري

الداعية الشهال في حالة وجوم بعد فشله في إثارة الفننة

بيان قيادة الجيش

الى ذلك  ،واصل الجيش مداهماته في باب
التبانة ولم يتراجع أمام محاوالت العرقلة التي
حصلت ،وأعلن عن توقيف شخصين مطلوبين
في سوق القمح.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان لها حول
األح����داث ال��ت��ي حصلت أم��س ف��ي طرابلس:
أن��ه»ص��ب��اح ال��ي��وم (أم���س) ،وعلى إث��ر إق��دام
بعض االشخاص على قطع عدد من الطرقات
في محلة الزاهرية وسوقي الخضار والقمح -
طرابلس باإلطارات المشتعلة ،احتجاجا ً على
عمليات الدهم التي تنفذها وح��دات الجيش
والقوى األمنية ألماكن المطلوبين للعدالة،
تدخلت ق��وة من الجيش وعملت على تفريق
المحتجين وإع��ادة فتح الطرقات ،كما أوقفت
خ�لال ذل��ك شخصين لحيازتهما ث�لاث بنادق
حربية ومسدسين وذخائر عائدة لها ،وقيادتهما
سيارتين من دون أوراق قانونية ،وقد تم تسليم
الموقوفين م��ع المضبوطات ال��ى المراجع
المختصة إلجراء الالزم».
كما أعلنت ق��ي��ادة الجيش ع��ن ق��ي��ام قوة
أمنية بمداهمة مخزن لألسلحة في محلة سقي
البداوي ،كما دهمت منازل مطلوبين في محلة
البرانية وأوقفت أح��د المطلوبين ،وص��ادرت
كمية من األعتدة العسكرية».

الشعار :نع ّول على الجيش

دعا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك
ال��ش��عّ ��ار أه��ال��ي طرابلس ال��ى ان «يُحسنوا
التعاون مع الجيش لتنفيذ الخطة األمنية»،
وجه ندا ًء الى الجيش بان «يُحسن التعامل
كما ّ
مع أهله في المدينة» ،مؤكدا ً اننا «نع ّول على
حكمة الجيش وأسلوبه في ُحسن التعاطي مع
اآلخرين بمسؤولية ،ألنه ال يجوز أن يؤخذ أحد
بجريرة اآلخر».
وق��ال ف��ي تصربح ل��ـ الوكالة»المركزية»
«نتمنى أن تكون خطة طرابلس أمنية وإنمائية
ع��ام��ة وشاملة إلي��ج��اد الحلول لكل أسباب

االنفجار التي أدّت الى إلصراع في المدينة.
ونأمل أن يعتبر الجيش اللبناني مناطق باب
التبانة ،القبة ،المنكوبين وجبل محسن بأنها
منطقته ألنهم ينظرون ال��ى الجيش ان��ه من
أبنائهم».
أض��اف «ال يُخفى على أحد ان المنازل لها
ح��رم��ة وأن م��ا ل��ه ع�لاق��ة بالنساء واألط��ف��ال
والشيوخ المتقدمين بالسنّ لهم من االعتبارات
ما ينبغي ان يلحظه الجميع حتى ال يحدث
صدام مع الجيش أو القوى األمنية وحتى ال يقع
ظلم على أحد».
وأوض��ح المفتي الشعّ ار ردا ً على سؤال أن
«األم��ور في المدينة مرهونة بالتزام الخطة
األمنية الحل العادل والشامل» ،آمالً أن «تكون
الخطة األمنية قائمة على هذا األساس» ،ومذ ّكرا ً
«ب��دع��وة أهالي المدينة وفاعلياتها الدينية
والسياسية لجعل طرابلس مدينة منزوعة
السالح»..

القوى المتضررة
تكشف مجددا ً عن وجهها

إلى ذلك ،سارعت القوى المتضررة من تنفيذ
الخطة األمنية الى إط�لاق التصريحات التي
تحاول النيل من اج��راءات الجيش وتح ّرض
المواطنين عليه ،فطالبت هيئة علماء المسلمين
«بمراعاة خصوصيات البيوت وحرماتها أثناء
المداهمات».
ودع��ت الهيئة أن «ي��راف��ق دوري���ة الجيش
مختار الحي منعا ً للتجاوزات التي يمكن
حصولها مستقبالً».
واستنكر رئيس جمعية «إقرأ» الشيخ بالل
دق��م��اق ال��ح��ادث��ة ال��ت��ي حصلت م��ع مؤسس
التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي اإلسالم
الشهال،السيما أن األخير يُعتبر من رموز مدينة
طرابلس».
وأش��ار دقماق إل��ى أن��ه يتفهم وج��ود خطة
أمنية في المدينة ،لكنه أكد «أن ذلك ال يمكن أن
يكون على حساب أهل طرابلس ورموزها».

ا�ستنكارات لجريمة اغتيال الأب فاندرلغت في حم�ص:
جزء من العدوان على ال�شعب ال�سوري ...وو�صمة عار
دان��ت العديد م��ن الشخصيات
النيابية وال��روح��ي��ة والسياسية
جريمة اغتيال ال��راه��ب اليسوعي
األب ف��رن��س��ي��س ،ف��ان��درل��غ��ت في
ح��م��ص ع��ل��ى أي����دي ال��ج��م��اع��ات
التكفيرية الظالمية.

رحمة

واستنكر النائب اميل رحمة أشد
االستنكار اغتيال الراهب فاندرلغت
في حمص «الذي أبى مغادرتها على
الرغم م ّما ح َّل بها من ويالت ونكبات
بفعل الحرب المستمرة فيها ،مقدّما ً
واج��ب��ه ال��دي��ن��ي واإلن��س��ان��ي على
سالمته الشخصية مقتديا ً بالسيد
المسيح معلمه ال��ذي ارت��ف��ع على
الصليب ليفتدي البشرية».
وأض����اف «إن���ه ال��ف��ك��ر الظالمي
يضرب مجددا ً من دون هوادة عابثا ً
ب��ك��رام��ة اإلن���س���ان ض���ارب���ا ً ع��رض
الحائط بسماحة ال��ق��رآن الكريم،
وكأنه يريد أن يمضي في تشويه
اإلس��ل�ام ورس��ال��ت��ه ال��س��م��ح��اء عن
سابق تص ّور وتصميم».
وت��اب��ع رحمة «بالمناسبة إننا
نسأل اولئك الذين قللّوا ويقلّلون
من خطر ما يتع ّرض له المسيحيون
في سورية وسائر البلدان العربية
مقدّمين ال��ذرائ��ع الباهتة والبالية
وغ��ي��ر ال��م��ن��ط��ق��ي��ة:م��ارأي��ك��م ف��ي ما
حصل؟ هل ستعيدون الكالم نفسه

ب��أن ال خطر على المسيحيين من
التكفيريين وأن األم����ور ع��ل��ى ما
ي��رام في معلوال او في صيدنايا او
في كسب أو في كل بقعة من بقاع
سورية؟.

فضل الله

واستنكر السيد علي فضل الله
الجريمة ،وقال إن «عملية االغتيال
الوحشية التي استهدفت فندرلغت
ف��ي ح��م��ص ،ه��ي ج���زء م��ن عملية
ّ
الشعب
ال��ع��دوان المستمر ع��ل��ى
السوري ،والتي يدفع هذا الشعب
ثمنها باهظا ً من لحمه ودم��ه وكل
مكوناته السياسية والطائفية ،كما
يدفع الثمن نفسه كل من يقف إلى
جانب هذا الشعب ،وسط هذه األزمة
التي تعصف بسورية ،وتستنزف
كل طاقاتها وثرواتها وقدراتها».
ودع�����ا ف��ض��ل ال���ل���ه ال���ق���ي���ادات
وال��م��رج��ع��ي��ات اإلس�ل�ام���ي���ة ،إل��ى
«اإلع��ل��ان ع��ن ال��م��وق��ف ال��ش��رع��ي
الحاسم ا ّلذي يضع هذه العملية في
سياق االعتداء على النفس التي حرم
الله قتلها ،والتي ُيفترض أن تكون
في مأمن ورعاية وحماية ،لكونها
في كنف المسلمين ورعايتهم».
كما دعا أيضا ً القيادات العلمائية
والسياسية إلى «التحرك لحماية
الرموز الدينيّة واإلنسانيّة ،بعيدا ً عن
كل الحسابات الطائفية والمذهبية،

وحماية ك��ل األب��ري��اء ،ورف��ض كل
أنواع االعتداء عليهم ،وخصوصا ً ما
تتع ّرض له الطوائف المسيحية»،
مؤكدا ً ان «حمايتها واحتضانها هما
األس��اس في اإلس�لام ،إذ أ ّك��د الدين
اإلس�لام��ي أنّ علينا م��ج��ادل��ة أهل
الكتاب بالتي األحسن ،واحترامهم،
ومحاورتهم من خالل الكلمة السواء،
والتعالي عن كل األحقاد والضغائن
والمشاكل المصطنعة».

الرابطة السريانية

ورأت ال��راب��ط��ة ال��س��ري��ان��ي��ة ان
«قتل الراهب اليسوعي الهولندي
فاندرلغت في دار اآلباء اليسوعيين
في حمص ،وصمة عار جديدة على
جبين االص��ول��ي��ات» ،معتبر ًة انه
«شهيد مشرقي».
وف��ي بيان ،دع��ت كل مناصريها
وأصدقائها الى «المشاركة الكثيفة
ف��ي ال��م��ه��رج��ان التضامني ال��ذي
تقيمه مع اللقاء االرث��وذك��س��ي في
ق��اع��ة م��درس��ة القلبين األقدسين
ف��ي السيوفي – االش��رف��ي��ة مساء
الجمعة  11نيسان  2014الساعة
الخامسة والنصف ،في مرور سنة
على اختطاف المطرانين بولس
اليازجي ويوحنا ابراهيم في صرخة
وجع ض ّد الظلم» ،قائل ًة« :ال نترك
مخطوفينا وال مطارنتنا وال أهلنا
ولن ننساهم».

وأدع����ى ال��ش��ي��خ ع��م��ر ب��ك��ري ف��س��ت��ق ،في
بيان ل��ه ،أن��ه يتعرض لـ«الظلم بسبب ديني
وإيماني وعقيدتي وأحالمي وأماني التي اعبّر
عنها بكلمات أص��رح بها بكل صدق وشفافية
أم���ام وس��ائ��ل اإلع�ل�ام المختلفة ،ال��ت��ي تقوم
باستضافتي ،وسؤالي عما أعتقده أمام الرأي
ال��ع��ام ،حالي ف��ي ذل��ك ح��ال جميع المفكرين
والمنجمين ومقدّمي
والسياسيين والصحافيين
ّ
البرامج الحوارية والسياسية الساخرة».
وب���رر م��واق��ف��ه ب��ال��ق��ول:إن «م��ا ي��ص��در من
بعضهم ويصرح به من نقد أكبر بكثير مما صدر
مني وأزع��ج بعضهم ،من تياري  8و  14آذار،
واتخذوها ذريعة ل��زج إسمي في كل مشكلة
تقع في لبنان ،إلى درجة أن إسمي أدرج ظلما ً
على الئحة أبرزالمطلوبين في الخطة األمنية،
وحرمت كمسلم مستقل عن
وأصبحت طريداًُ ،
جميع الفرق والمذاهب والملل في لبنان ،من
حقوقي الدينية واإلنسانية والمدنية ،وكل
س�لاح جريمتي المزعومة ،عبارة عن كلمات
وأح�لام صرحت بها علناً ،في بلد يضمن حق
المعتقد والتعبير».

أصحاب المحال في التبانة
يرحبون بالخطة
ّ

ع��ق��دت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب
المحال الصناعية والتجارية والحرفية في
التبانة اجتماعا ً برئاسة محمد كردوفاكي
وحضور األعضاء ،وتم البحث في الوضع األمني
بعد الخطة األمنية التي نفذت في المنطقة.
وأعلن المجتمعون في بيان «أنهم أب��د ْوا
ارتياحهم لنجاح الخطة األم��ن��ي��ة ،وش��ك��روا
لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
اهتمامه المباشر بأمن طرابلس عموما ً والتبانة
خ��ص��وص �اً ،م��ن� ّوه��ي��ن ب���دور ق��ي��ادة الجيش
والتضحيات الكبيرة التي قام بها من أجل عودة
األمن والهدوء واالستقرار إلى المنطقة».
ورحبت اللجنة بزيارة األمين العام للهيئة
العليا لالغاثة اللواء محمد خير إلى التبانة
وتفقده األضرار وتم ّنت عليه «أن يتم التعويض
على الشهداء الجرحى وعلى أصحاب المحال
التي تراكمت عليهم الديون وأوقعتهم في عجز
كبير ،غير قادرين على تح ّمله نظرا ً للضائقة
االقتصادية الصعبة التي نعيشها ف��ي هذا
الوطن».
وطالبت لجنة المتابعة «أن يتبع الخطة
األمنية خطة إقتصادية وإنمائية عاجلة وشاملة
للتبانة»وناشدت ن��واب طرابلس ووزراءه���ا
وعلى رأسهم الرئيس نجيب ميقاتي ووزي��ر
العدل اللواء أشرف ريفي ،أن يعملوا مع الرئيس
تمام سالم على استصدار قانون عفو عام من
مجلس ال��ن��واب على الضرائب وال��رس��وم من
بلدية ومالية وكهرباء ومياه بمفعول رجعي
على اعتبار منطقة التبانة منطقة منكوبة منذ
صيف العام .»2008

قبالن :للعمل على تهدئة الأو�ضاع
ومنع االقتتال
أش��ار نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن إلى ان «الخالفات الفلسطينية تضر بالقضية الفلسطينية والشعب
الفلسطيني» ،مطالبا ً الفلسطينيين بـ»العمل الجاد للوصول الى الهدف األسمى
وهو تحرير األرض واسترجاع المقدسات وعودة الالجئين الى ديارهم في
فلسطين» ،مشددا ً على «ض��رورة التمسك بالوحدة الفسطينية وتحصينها
بالتضامن والتالحم بين الفلسطينيين المطالبين بالعمل لترسيخ وحدة الصف
وإزالة كل اسباب التباعد والخالف في ما بينهم».
وخالل لقائه وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،أسف «لحصول
اشتباكات في مخيم المية والمية» ،داعيا ً الفلسطينيين إلى «العمل على تهدئة
األوضاع ومنع االقتتال الداخلي».

بزي :ندعم الخطة الأمن ّية
وكل المناطق مفتوحة �أمام الجي�ش
لفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي ،الى أن «الورشة
التشريعية في المجلس النيابي انطلقت ونأمل في األيام المقبلة إجابة كل ما
يفسر احالم الناس بالعيش بعزة وحرية وكرامة ،وسنبقى منحازين الى الفئات
الشعبية المسحوقة عبر إعطائها الحقوق المكتسبة ،وليس أدل على ذلك من
وقفتنا الى جانب المه ّمشين والمحرومين من المياومين من عمال كهرباء لبنان،
وسنقف الى جانب متطوعي الدفاع المدني واقرار سلسلة الرتب والرواتب».
وخالل تمثيله رئيس المجلس النيابي نبيه بري في احتفال اقامته مستشفى
الساحل بمناسبة توقيعهاعقد المستشفى الجامعي مع كلية العلوم الطبية
في الجامعة اللبنانية ،رأى بزي ان «قدرنا ان نشد على المؤسسة الضامنة
الستقرارنا وأمننا ومستقبلنا ومستقبل ابنائنا ووطننا ،وهي الجيش الوطني
اللبناني ،ضد كل المحاوالت التي تستهدفه» ،موضحا ً انه «لذلك نشدد ونؤيد
وندعم بقوة الخطة االمنية التي ينفذها الجيش في الشمال على ان تنسحب
على منطقة البقاع ،ونقول إن كل المناطق مفتوحة امام هذا الجيش الوطني
الذي يشكل عنوانا ً من عناوين السيادة الوطنية الحقيقيّة للبنان».

خيّمت حالة من التوتر في مخيّمي
الميّه وميّه وعين الحلوة ،على خلفية
اشتباكات أول من أمس بين جماعة
أنصار الله برئاسة جمال سليمان
وكتائب ال��ع��ودة التي ك��ان يرأسها
أحمد رشيد الذي قضى في االشباك.
وب��دأ أهالي المخيم لملمة الجراح
وس��ط حركة ح��ذرة وإقفال م��دارس
األونروا مع االستعداد لدفن القتلى.
فيما أقدم أقرباء أحمد رشيد في عين
الحلوة على قطع الطريق في الشارع
التحتاني للمخيم ،وذلك احتجاجا ً
على مقتل رشيد واتباعه.
من جهتها ،توعدت كتائب العودة
في بيان وزع في مخيم الميّة وميّة
ب��االق��ت��ص��اص م��ن «ال��ق��ات��ل جمال
سليمان وعصاباته المأجورة التي
سفكت دماء الشرفاء واألوفياء لخط
ونهج فلسطين».
كما وزع اللينو بيانا ً نفى فيه أن
يكون لمحمد دح�لان أي عالقة بما
ج��رى ف��ي الميّة وم � ّي��ة ،فيما أعلن
المكتب االعالمي لدحالن في بيان
نفي أي عالقة له بما جرى أو معرفته
بـ أحمد رشيد ،متهما ً رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس بالوقوف
وراء هذه الفبركات ،وإن دور زوجته
جليلة ل��م يكن إالّ انسانيا ً إلغاثة
النازحين من مخيم اليرموك.

الفصائل تتمسك
بمبادرتها

وأع��ل��ن��ت م��ص��ادر ق��ي��ادة فصائل
م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية
لـ«البناء» استنكارها االحتكام الى
السالح في حل الخالفات الداخلية،
ودعت إلى ضبط النفس ومحاصرة
ارتدادات هذه الحوادث المؤلمة ومنع
استغاللها ،لضرب الهدوء واالستقرار
الذي اتسم به مخيم الميّة وميّة.
وأض���اف���ت «ن��ح��ن م��ع التمسك

التو ّتر في مخيم «المية ومية»
واالل��ت��زام بالمبادرة الفلسطينية
التي أطلقت منذ أيام من قبل القوى
والفصائل الوطنية واإلسالمية كافة
لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان
وتعزيز العالقات األخوية اللبنانية
الفلسطينية ،كمحطة لتعزيز األمن
واالستقرار في المخيمات الفلسطينية
باعتبارها ج��زءا ً من أمن واستقرار
لبنان».

«األمن الفرعي في صيدا»

إلى ذلك ،دعا مجلس األمن الفرعي
في صيدا «كل الفصائل لفلسطينية
ف��ي لبنان ال سيما ف��ي المخيمات،
ال��ى وأد الفتنة ووج��وب التضامن
والتكاتف ال سيما في ظل األوض��اع
السياسية واألمنية التي تحدث في
ال��دول العربية األمر الذي يستدعى
اعتماد لغة العقل والهدوء والتروي
وع����دم االن���ج���رار وراء مخططات
العدو االسرائيلي ،التي تهدف الى
زرع الفتنة وبث روح الشقاق بين
األخوة».

وشدد على «وجوب قمع المظاهر
ال��خ��ارج��ة ع���ن األخ��ل��اق وال��ق��ي��م
االجتماعية والدينية والحضارية
وال��ع��م��ل ال���ف���وري ع��ل��ى تكثيف
الدوريات األمنية ضمن هذه المنطقة
بالتنسيق مع قطعات الجيش لمنع
ه��ذه ال��ظ��واه��ر ال��ش��اذة ال��ت��ي تثير
البلبلة».
كما دع��ا ال��ى «وج���وب مكافحة
ظاهرة التسول بشكل فاعل منعا ً
من ان تؤدي الى انتاج بؤر امنية قد
تهدد األمن والسالمة العامة والعمل
مع المراجع المختصة على إيجاد
الحل المالئم لهم».
وأكد المجلس «منع اطالق األسهم
النارية والمفرقعات وسواها» ،مبديا ً
«ارتياحه وتقديره للمبادرة التي
قامت بها الفصائل الفلسيطينية في
موضوع المذكرة التي صدرت عنهم
وال��ت��ي تؤكد وج��وب الحفاظ على
األمن ومنع التقاتل داخل المخيمات
وبقائها عامال ايجابيا ً في استقرار
الوضع األمني العام».

وفو ٌد مت�ضامنة مع الأ�سير �سكاف
في معر�ض الكتاب في طرابل�س
استمرت ال��وف��ود والشخصيات
ب��زي��ارة جناح األسير في السجون
اإلسرائيلية يحيى س��ك��اف ،ضمن
فعاليات معرض الكتاب الذي تنظمه
الرابطة الثقافية في طرابلس في
معرض رشيد كرامي الدولي ،حيث
ك��ان ف��ي استقبالها ج��م��ال سكاف
شقيق األسير ،والمهندس محمد مطر.
ومن أبرز الشخصيات التي زارت
الجناح :رئيس بلدية طرابلس نادر
غزال ،رئيس بلدية المنية مصطفى
عقل وأعضاء من البلدية ،المسؤول
عن المؤتمر الشعبي اللبناني في
الشمال عبد الناصر المصري ،رئيس
تج ّمع اللجان وال��رواب��ط الشعبية
سمير الحاج ،أمين سر حركة «فتح»
في الشمال أبو جهاد فياض ،ممثل
حركة «الجهاد اإلسالمي» في الشمال
بسام موعد ،عضو اللجنة المركزية
لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين» أرك��ان بدر ،عضو اللجنة
المركزية للجبهة الشعبية ـ «القيادة
العامة» أبو عدنان عودة ،المسؤول

خروق «�إ�سرائيلية»
لل�سيادة اللبنانية
خ��رق��ت ص��ب��اح أم����س ط��ائ��رت��ا
استطالع تابعتان للعدو اإلسرائيلي
األج���واء اللبنانية ،ونفذتا طيرانا ً
دائ��ري�ا ً ف��وق مناطق ري��اق ،بعلبك،
جزين ،النبطية ،مرجعيون ،اقليم
الخروب وصور ،ثم غادرتا األجواء
تباعا ً باتجاه األراضي المحتلة».
واج��ت��ازت دبابتان اسرئيليتان
من نوع ميركافا السياج التقني في
منطقة قطمون جنوبي بلدة رميش
الحدودية ،ومكثتا ألكثر من ساعة
على م��ش��ارف األراض����ي ال��زراع��ي��ة
للبلدة قبل أن تغادرا.
من جهة ثانيةُ ،سمعت أص��وات
رش���ق���ات رش���اش���ة ف���ي ال��ج��ان��ب
االسرائيلي المقابل لبلدة رميش
ناتجة عن تدريبات لجيش العدو
االسرائيلي ،وذلك تزامنا ً مع تحليق
للطيران الحربي المعادي في أجواء
ال��ق��ط��اع األوس����ط وتحليق ط��ائ��رة
استطالع من دون طيار فوق منطقتي
بنت جبيل ومرجعيون.
كما ذك��ر أن جيش ال��ع��دو يقوم
بتدريبات عسكرية داخل مزارع شبعا
وهضبة الجوالن،بالتزامن مع تحليق
للطيران المروحي االسرائيلي».

توقيف �أب وولديه
بتهمة تهريب مخدرات
أوق��ف ف��رع المعلومات في قوى
األمن الداخلي المدعو ج.ج وولديه
بعد دهم شقتهم في منطقة ساحل
علما  -ك���س���روان ،بتهمة تهريب
مخدرات .واستعين خالل المداهمة،
التي استمرت نحو ساعتين ،بالكالب
البوليسية ،كما تم توقيف خادمة
اثيوبية.

داخل جناح يحيى سكاف في المعرض
عن اإلع�لام في «الجبهة الشعبية
ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط��ي��ن» ف��ي ال��ش��م��ال
فتحي أبو علي ،ممثل حزب الشعب
الفلسطيني أبو وسيم مرزوق ،رئيس
الرابطة الثقافية في طرابلس رامز

الفري ،رئيس جمعية «كشافة الغد»
في لبنان عبد ال��رزاق ع��واد ،وعدد
من رؤساء جمعيات كشفية وأندية
رياضية في الشمال ،وقعت مجسما
لألسير سكاف يطالب باإلفراج عنه.

«المنار» تك�شف تفا�صيل عملية اللبونة:
مجموعتان ا�سرائيليتان وقعتا بكمين
كشفت قناة «المنار»عن تفاصيل عملية اللبونة التي حصلت في آب 2013
واستهدفت جنودا ً اسرائيليين ،حيث قوبل الدخول اإلسرائيلي الى المنطقة
بكمين من عبوتين..
ولفتت «المنار» الى ان ساعة صفر المه ّمة كانت منتصف الليلة ،حيث اقتربت
فرقة تابعة للواء غوالني من السياج وتجهزت للعبور ،وقسم المتسللون
عديدهم الى مجموعتين ،االولى عبرت السياج بعد ترقب لدقائق ،والمجموعة
الثانية كانت تهدف لتأمين األولى ما يعني انها بقيت في منطقة تضع األولى
تحت نظرها.
وكشفت «المنار» انه عند الساعة  12والدقيقة األربعين بعد منتصف
الليل ُفجرت عبوة ناسفة مربوطة بشرك من  4عبوات صغيرة بالمجموعة
اإلسرائيلية األولى ،ثم ُفجرت العبوة الثانية والتي هي شبيهة بالعبوة االولى
بالمجموعة االسرائيلية الثانية التي اتت لمساعدة المجموعة األولى..

لقاء عن الحرب اللبنانية
«كي ال تتكرر» الخمي�س المقبل
يقيم المركز اللبناني للتربية
المدنية وجمعية «على بعد امتار»
و»منتدى خدمة السالم المدني في
لبنان» لقاء حول أهمية بناء ذاكرة
جماعية للحرب اللبنانية كي ال تتكرر،
في الثالثة من بعد ظهر الخميس
المقبل ،في مسرح دوار الشمس.
يتخلل اللقاء عرض لفيلم وثائقي
«ل� ّم��ا وعينا عالحرب» ي��دور حول
ذاك���رة ال��ح��رب م��ن خ�لال اشخاص
عايشوا مرحلة الحرب إضافة الى
الدليل التدريبي المرافق له يعمق
الفهم والنقاش حول أبعاد ومستويات
ذاكرة الحرب ضمن مشروع «حكيني
عم بسمعك» ،ويقدم في اطار تربوي
امن الطالق النقاش المواطني الملح
في المدارس والمجتمع المدني حول
ذاكرة الحرب اللبنانية.

وسيتم عرض تجارب لناشطين
وخبراء في مادة التاريخ ومواطنين
ش���ارك���وا ف���ي ال��ف��ي��ل��م ال��وث��ائ��ق��ي،
وم��داخ�لات ح��ول اهمية بناء ذاك��رة
وتاريخ للحرب وقضية المفقودين
والمخطوفين.

«الجمارك» تطلب
منع حلقة «الف�ساد»
تقدمت إدارة الجمارك بطلب
إلى القضاء المستعجل لمنع بث
حلقة تتناول الفساد في الجمارك
على قناة «ال��ج��دي��د» وأف��ي��د أن
القضاء يدرس الطلب.

