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قطع طرق في بيروت وصيدا وطرابلس والبقاع احتجاجًا.. وشربل: سأستقيل في حال لم يأخذ التحقيق مجراه

اعتداء على رجال دين ُسنة كاد يفّجر الفتنة في لبنان

يا معال����ي الوزير، فرد الوزير 
بصوت ح����اد: اذا دخلوا اليوم 
وخرج����وا غ����دا دون ان يأخذ 
التحقيق مجراه، فسأس����تقيل 

انا من وزارة الداخلية.
ومتنى شربل على املشايخ 
ضبط الشارع والعمل على اعادة 
فتح الط����رق، وتعهد ان يعني 
شخصيا محامني لتولي االدعاء 
على املعتدي����ن الذين وصفهم 
باحلشاشني واصحاب السوابق 

في االجرام.
ف����ي ه����ذه االثن����اء، تلقى 
املفتي قباني اتصاال من رئيس 
العماد ميش����ال  اجلمهوري����ة 
سليمان املوجود في نيجيريا كما 
تلقى اتصاال من رئيس مجلس 
النواب نبيه بري املوجود في 
الڤاتيكان، في حني اكتفى ميقاتي 
بالتواصل مع اجلهات الرسمية 
وبأمني الفتوى وتواصل الرئيس 
س����عد احلريري مع الشيخني 

املعتدى عليهما.
وعقد اجتماع في دار الفتوى 
عصر امس حضره الى جانب 
املفتي وزيرا الدفاع والداخلية 
فاي����ز غصن ومروان ش����ربل 
التميي����ز حامت  ومدعي ع����ام 

ماضي.
وسبقه لقاء طارئ لنواب 
14 آذار بدعوة من الرئيس فؤاد 
السنيورة عصرا للتداول فيما 
ج����رى والدع����وة للتهدئة مع 
االصرار على ان يأخذ التحقيق 
مجراه حتى الوصول الى حقيقة 

دوافع هؤالء.

 ٭بيروت - عمر حبنجر 

العس����كرية احد كبار الضباط 
الى املستش����فى، حي����ث كان 
وصل الشيخ احمد االسير من 
صيدا وداعي االسالم الشمال 
من طرابل����س وممثل اجلماعة 
االسالمية عماد احلوت والنائب 
الرئيس  عمار حوري ممث����ال 
الذي حتدث  س����عد احلريري 
الى الشيخني املعتدى عليهما 
بواسطة الهاتف، ثم وصل وزير 
الداخلية مروان شربل بتكليف 
من رئي����س احلكومة املوجود 

في روما.
في هذا الوقت، كان املشايخ 
توجهوا الى جامع االمام علي، 
كرم اهلل وجه����ه، في الطريق 
اجلديدة والقريب من مستشفى 
املقاصد بن����اء على دعوة امني 
الكردي وعلى  الفتوى الشيخ 
اثر مبادرة من الشيخ االسير 
الذي هاله ضجيج اجلموع في 
املستش����فى، فنظر الى ساعته 
ورفع االذان، فس����اد الصمت، 
الكردي  الش����يخ  بعده����ا دعا 
املشايخ املجتمعني الى املسجد 

الداء الصالة.
في هذه االثناء، تبلغ املشايخ 
خبر وصول وزير الداخلية الى 
املستش����فى، فعاد الشيخ امني 
الكردي ال����ى هناك، بينما بقي 
االس����ير وباقي املشايخ حتى 

صالة الفجر.
في هذا الوقت، ابلغ الوزير 
شربل الشيخني املعتدى عليهما 
انه مت القبض على خمسة من 
املعتدي����ن عليهما، فعقب امني 
الفتوى الشيخ الكردي بقوله: 
وقد يخرجون غدا من السجن 

زمن التكاذب ورمي املسؤوليات 
عل����ى املجرم����ني واملدمن����ني 
والعناصر غير املنضبطة وما 
ش����ابه ذلك من مخارج جاهزة 

للفلفة االمور.
وتابع احلريري: نحن ال نريد 
استباق عمل القضاء وال االيحاء 
ل����ه بأي موق����ف، لكن الوضع 
اخطر من ان يعالج باملسكنات 
وسياس����ة الهروب الى االمام، 
هناك جه����ة اقليمية هي نظام 
بشار االسد ال تريد للبنان ان 
يرتاح، بل هي جتد في اشعال 
الفتنة بني اللبنانيني وحتديدا 
بني السنة والشيعة سالحا في 
وجه العرب والعالم من شأنه 
ان ينقذ هذا النظام من السقوط، 
نعم ان بشار االسد يريد انقاذ 
اللبنانيني، وهو  نظامه بدماء 
اقذر  لن يتوانى عن استخدام 
الوس����ائل في سبيل احلصول 
على ذلك، سواء عن طريق وزير 
س����ابق تطوع لتنفيذ عمليات 
تفجير بحق سياسيني ورجال 
دين او ع����ن طريق تنظيمات 
وشلل مسلحة وجهات حليفة 
ومخترق����ة مبختلف اش����كال 
املجرمني واحلشاشني واملدمنني 

واخلارجني على القانون.
وختم بالقول: ان التاريخ لن 
يرحم اي شخص او جهة تشارك 
ابناء  الكراهية بني  في تأجيج 
الوطن الواحد، وهو بالتأكيد لن 
يرحم اولئك الذين يعملون على 
انقاذ بشار االسد على حساب 
استقرار لبنان وسالمة العيش 

املشترك بني ابنائه.
من جانبها، اوفدت القيادة 

املستشفى ليرى بعينيه ويسمع 
بأذنيه وحتميله مطالب العلماء 
وتتلخص ف����ي احملافظة على 
الكرامة والقبض على املعتدين 

ومعرفة من يقف وراءهم.
كم����ا زار املفتي الش����يخني 
صباح أمس في املقاصد، وقال: 
القيادات السياس����ية السنية 
والشيعية تتحمل كلها مسؤولية 

ما حصل.
بدوره، حذر الرئيس سعد 
احلريري في نداء وجهه امس الى 
اللبنانيني من مخاطر التحريض 
الطائفي واملذهبي، ورأى فيه 
وس����يلة الى اس����تدراج لبنان 
لفتنة كب����رى يجب ان نحول 
دون وقوعها بكل ما منتلك من 

جهود وامكانات.
وقال: هن����اك من يعمل في 
السر والعلن الغراق لبنان في 
مسلسل من احلوادث املشبوهة 
واالعمال املشينة على صورة 
االعتداءات التي استهدفت االخوة 
املشايخ في بيروت والضاحية، 
وذلك سعيا وراء ايجاد الفتيل 
الشعال فتنة بني االهل وابناء 
الوطن الواح����د وتنفيذ مآرب 
جه����ات اقليمية تس����تفيد من 
انتقال احلرائق من بلد عربي 

الى آخر.
واضاف: ان التزامن املريب 
حلادثي االعتداء على املشايخ 
اكثر من عالمة استفهام  يثير 
القضائية  الس����لطات  ويحمل 
واالمنية مس����ؤولية كش����ف 
اخللفيات احلقيقية التي تقف 
وراء هذه االعمال وعدم التخفي 
وراء اسباب تعيد اللبنانيني الى 

فخران مبفرق اخلندق الغميق، 
واذا بالش����بان ينهالوا علينا 

بالضرب.
كما اعتدي ايضا وفي الوقت 
ذاته على الشيخني عمر االمامي 
وعبداللطيف حسني وهما من 
هيئ����ة علماء املس����لمني لدى 
الش����ياح في  الى  وصولهم����ا 
الضاحية اجلنوبية بينما كانا 
البقاع، رمبا  الى  في طريقهما 
م����ن نفس مجموع����ة اخلندق 
الغميق، كما تردد في املعلومات 
االمنية ونقال الى املستش����فى 

في شتورة.
وفور شيوع اخلبر، خرج 
العدي����د من الش����بان في حي 
الطريق اجلدي����دة في بيروت 
منددين ومستنكرين وقطعوا 
طري����ق قصق����ص � الغبيري 
الرياضية  املدين����ة  وطري����ق 
بإط����ارات املطاط املش����تعلة، 
وامتدت ردود الفعل الغاضبة 
ال����ى طرابلس وصيدا والبقاع 
حيث قطعت الطرق الدولية الى 
سورية شرقا وشماال، وسارع 
مفتي اجلمهورية الشيخ محمد 
رشيد قباني الى توجيه نداءات 
التهدئة وعدم االجنرار الى الفتنة 
واعطاء مؤسسات الدولة االمنية 
الفرصة لكش����ف  والقضائية 
املعتدين ومن يقف خلفهم، كما 
اوفد امني الفتوى الشيخ امني 
الكردي الى مستشفى املقاصد 
ملعاينة الشيخني املعتدى عليهما 
في بيروت والعمل على تهدئة 
الشارع وفتح الطرق، وطالب 
الش����يخ الكردي بحضور قائد 
اجليش العماد جان قهوجي الى 

الش����يخ فخران ال����ى صالون 
حالقة قريب وحلقوا له حليته 

ثم تواروا.
ونقل الشيخان الى مستشفى 
املقاصد اخليرية االس����المية، 
الش����يخ فخران  حي����ث روى 
وقائ����ع ما حدث بقوله: ونحن 
في طري����ق العودة الى املنزل، 
فوجئنا بطريق بشارة اخلوري 
مقفلة من قبل حاجز للجيش 
اللبنان����ي وقال����وا لنا ممنوع 
املرور من هنا وعليك ان تنزل 
من حتت جسر س����ليم سالم 
وترى ان كان بوسعك املرور، 
فتوجهت بالطريق املشار اليه، 
واذا بحاجز آخر للجيش يقفل 
هذا الطريق ايضا، وارشدوني 
الى  ي����ؤدي  الى طري����ق آخر 
خندق الغميق، وما ان وصلنا 
ال����ى منتص����ف الطريق حتى 
هاجمتنا مجموعة من الشبان 
وانهالوا علينا بالضرب، فقلنا 
لهم: يا جماعة نحن رجال دين، 
نحن من دار الفتوى، نحن ائمة 
مساجد، لكن الضرب لم يتوقف، 
ثم اخذوني الى صالون حالقة 

قريب وحلقوا حليتي.
وقال الشيخ فخران متسائال: 
هل يقبل ان يضرب رجل دين 
م����ن اي طائفة كان وان حتلق 

ذقنه؟ وان يعامل هكذا؟
الش����يخ احلريري قال من 
جهته: كنت اصلي العشاء في 
مسجد محمد االمني، وفوجئت 
بطري����ق بش����ارة اخل����وري 
مقفل����ة، وقالوا ل����ي اجته الى 
الطريق اآلخر، وعندما صرنا 
حتت اجلس����ر دخلنا والشيخ 

ال دخان بال نار، وال تهديدات 
دون اجراءات تنفيذية، فقد انتظر 
املنتظرون اختراقات عسكرية 
سورية للحدود اللبنانية شماال 
وش����رقا حتت عنوان مكافحة 
عصابات االرهاب املسلح، ليأتي 
االختراق في بيروت عبر تعرض 
مندسني الربعة من رجال الدين 
السنة باالهانات والضرب في 
اطار استدراج الفتنة املذهبية 
التي لطاملا نس����بت كهدف الى 
الس����وري م����ن خالل  النظام 
املنتش����رة في لبنان  اصابعه 
وغايت����ه ص����رف االنظار عما 

يحدث في الداخل السوري.
االعتداء على املشايخ االربعة 
في اخلندق الغميق في بيروت 
والشياح اش����عل ليل بيروت 
بالتظاهرات املنددة واالجتماعات 
املكثفة لت����دارك اي ردات فعل 
قد جتر البل����د الى ما ال حتمد 
عقباه، وقد توصلت مخابرات 
اجليش واجهزة االمن الداخلي 
الى توقيف خمسة من املعتدين، 
وقد شجب حزب اهلل احلادث 
لكن املراجع االسالمية السنية 
طالبت احلزب مبا هو اكثر من 
املواقف االعالمية ورفع الغطاء 
فعليا عن املرتكبني قياسا على 

التجارب السابقة.
وكان ش����بان م����ن منطقة 
ف����ي بيروت  الغميق  اخلندق 
اعتدوا بالضرب على الشيخني 
مازن احلريري واحمد فخران من 
دار الفتوى اثناء مرورهما في 
ذلك الشارع بعد ادائهما صالة 
العشاء في مسجد محمد االمني 
ژ وس����ط بيروت، وقد اقتيد 

املفتي محمد قباني وتظهر عليه عالمات االنفعال خالل زيارته الشيخني اللذين مت االعتداء عليهما في بيروت مساء أمس األول

املفتي قباني يحّمل 
مسؤولية حادث 

الشيخني إلى 
القيادات السياسية 

الشيعية والسنية..
واحلريري: بشار 
األسد يريد إنقاذ 

نظامه بدماء 
اللبنانيني

قتلى وجرحى في انفجار 
سيارة مفخخة قرب 

قصر الرئاسة في مقديشو

 »أنصار الدين« تتهم القوات 
املالية والفرنسية باستخدام 

أسلحة محرمة دوليًا

مقديشو � روتيرز: قالت الشرطة الصومالية 
ان عشرة على االقل قتلوا حني انفجرت سيارة 
ملغومة قرب قصر الرئاسة في العاصمة مقديشو 
امس في هجوم اس���تهدف فيما يبدو مسؤولني 
كبارا في احلكومة. وقال عبد القادر محمد وهو 
ضابط شرطة كبير ان املهاجم االنتحاري فجر 
السيارة امللغومة بينما كان يقودها على طريق 
يربط بني قصر الرئاسة واملسرح الوطني وهو 
طريق ميتلئ باملقاهي التي اشتعلت فيها النار 
بعد االنفجار، كما اندلع���ت النيران في حافلة 
صغيرة كانت تسير في الطريق املزدحم. وقال 
محمد لرويترز »كان املهاجم االنتحاري يستهدف 
ضابط أمن كبيرا كانت سيارته متر قرب املسرح، 
غالبية من ماتوا كانوا في احلافلة الصغيرة- 
مدنيون، ه���ذه احلافلة العامة كانت باملصادفة 
بني السيارة احلكومية والسيارة امللغومة حني 
أصيبت، تناثرت في املوقع أياد بشرية« وأشالء 

اجلثث.

اجلزائر � أ.ش.أ: ذكرت جماعة »أنصار الدين« 
في ش���مال مالي أن القوات املالية والفرنسية 
تستخدم أسلحة محرمة دوليا في احلرب التي 

تشنها ضد احلركات املسلحة شمال مالي.
وأشار بيان للجماعة مت توزيعه في مدينة 
غوسي بشمال مالي ونش���رته وسائل اإلعالم 
اجلزائري���ة إلى أن القوات الفرنس���ية واملالية 
»تستخدم قذائف اليورانيوم املنضب احملرمة 
دوليا في قص���ف الكهوف واملغارات في جبال 
إيفوغاس«. وأضاف البيان أنه بجانب استخدام 
القوات  »اليوراني���وم املنضب« قامت أيض���ا 
الفرنسية واملالية بتسميم عدد من اآلبار املوجودة 
في مواقع قريبة م���ن جبال إيفوغاس وأزواغ 

)شمال مالي(.
وأوضح البيان أن القوات الفرنسية واملالية 
جلأت إلى تسميم عدد آخر من اآلبار مع ارتفاع 

احلرارة في املنطقة وزيادة الطلب على املاء.

إيران: وزير اإلسكان السابق املرشح الرسمي 
السابع في سياق االنتخابات الرئاسية اإليرانية

محاكمة أفراد في اجليش السوداني 
بتهمة التدبير النقالب

إقامة حتالف سياسي جديد باجلزائر يضم 10 
أحزاب ملواجهة حتالفات األحزاب اإلسالمية

ليبيا حتّذر من فرض »إجراءات استثنائية« لضبط األمن

طهران � وكاالت: أعلن وزير اإلسكان والتنمية 
احلضرية السابق محمد سعيدي كيا رسميا 
ترشحه لالنتخابات الرئاسية املقبلة بالبالد، 

املقررة في يونيو املقبل.
وذكرت قن���اة »برس.تي.في« اإليرانية أن 
كيا اختار )الوحدة الوطنية والسالم والتعاون 

العاملي( شعارا حلملته االنتخابية.
وحتى اآلن أعلن ستة مسؤولني إيرانيني 
عزمهم خوض االنتخابات الرئاسية القادمة في 
إيران، وهم: رئيس مؤسس���ة التفتيش العام 
التابعة ملؤسسة القضاء اإليرانية مصطفى بور 
محمدي، والعضو البارز في مجمع تشخيص 
مصلحة النظام حسن روحاني، وسكرتير مجمع 
تش���خيص مصلحة النظام محسن رضائي، 
ووزير االس���تخبارات السابق علي فالحيان، 
ونائب رئيس البرمل���ان اإليراني محمد رضا 
باهونار، باإلضافة إلى وزير اخلارجية السابق 

منوشهر متكي.
من جهة أخرى أكد املدعي العام في ايران 
عباس دولت آبادي اعتقال 18 متهما بالتورط 
في عمليات اغتيال علماء نووين ايرانيني وانه 

سيتم محاكمتهم قريبا.

ونقلت وكالة انباء )فارس( االيرانية عن 
دولت آبادي قوله: »لق���د خطت وزارة األمن 
االيرانية في هذا املجال خطوات جيدة حيث 
كانت أجهزة التجسس االسرائيلة واالميركية 
تدبر لتوجيه ضرب���ات الى بالدنا، لذا فإلقاء 
القبض على هؤالء احبط الكثير من الدسائس 
االمنية، وسيحالون قريبا الى احملكمة ألخذ 

جزائهم العادل«.
وفي سياق آخر، وافق املرشد االعلى للثورة 
االيرانية علي خامنئي عل���ى اقتراح يقضي 
بإعفاء وتخفيف عقوبات 1059 س���جينا من 

املدانني في مختلف احملاكم.
وقال���ت وكالة مهر لالنباء ان هذه املوافقة 
جاءت على اعتاب حلول عيد النوروز وبداية 
السنة االيرانية اجلديدة »في 21 مارس« اجلاري 
وعلى اعتاب يوم اجلمهورية االسالمية االيرانية 

الذي يصادف االول من ابريل املقبل.
وكان رئيس السلطة القضائية صادق آملي 
الريجاني رفع رسالة الى خامنئي اقترح فيها 
إعفاء وتخفيف عقوبات 1059 سجينا ممن قامت 
اللجنة املركزية للعفو والتخفيف بالس���لطة 

القضائية بدراسة ملفاتهم.

اخلرط���وم: قال محام لرويترز إن نحو 12 
فردا في القوات املسلحة السودانية يحاكمون 
التهامه���م بتدبير انقالب عل���ى الرئيس عمر 
البشير. واعتقل السودان في نوفمبر رئيس 
مخابرات سابقا ومسؤولني أمنيني وعسكريني 
كبارا بعد إحباط ما يصفه املس���ؤولون بأنه 
مؤامرة الثارة الفوضى واستهداف زعماء في 
الدولة. لكن محاولة االنقالب املزعومة أبرزت 
جدال بشأن مس���تقبل البشير ومن ميكن أن 
يخلفه. وقال هشام اجلعلي احملامي بهيئة الدفاع 
عن املتهمني في القضية إن محكمة عس���كرية 
بدأت اخلميس املاضي النظر في قضية نحو 12 
متهما من أفراد القوات املسلحة. وأضاف »بدأت 
اخلميس املاضي محاكمة املتهمني فيما يعرف 
باحملاولة االنقالبية ومثل املتهمون وعددهم 
نحو 12 متهما كلهم من منسوبي القوات املسلحة 
أمام محكمة عسكرية يترأسها لواء في اجليش 
ويساعده قاضيان واليوم عقدت اجللسة الثانية، 
احملاكمة مازالت في مراحلها األولية، مت فصل 
قضية املتهمني من منسوبي اجليش عن بقية 
املتهمني من منسوبي األجهزة األمنية واملدنيني 
وهؤالء محاكمتهم لم تبدأ حتى اآلن«. في هذا 
الوقت سخرت احلكومة السودانية من طلب 
منظمة )هيومان رايتس ووتش( حلكومة تشاد 

بتوقيف الرئيس عمر البشير خالل مشاركته 
في قمة )السياج األخضر األفريقي العظيم( 
التي كانت مقررة االمس بإجنمينا، ومت تأجيلها 
إلى مطلع الشهر املقبل. واستبعد وكيل وزارة 
اخلارجية السودانية السفير رحمة اهلل محمد 
عثمان وجود عالقة بني اجتاه املنظمة واحملادثات 
بني دولتي السودان وجنوب السودان بالعاصمة 
اإلثيوبية أديس أبابا، وأكد ثقته في موقف تشاد 
الرافض للتعامل م���ع قرار احملكمة اجلنائية 
الدولية بتوقيف البش���ير. وقال رحمة اهلل � 
في تصريح لصحيفة )املجهر( الصادرة امس 
باخلرطوم � إن الرئيس البشير زار تشاد عدة 
مرات من قبل، وأضاف أن موقف تشاد الرافض 
لقرار احملكمة اجلنائية معلوم بالنس���بة لنا، 
ومطلب املنظمة متكرر في كل زيارات رئيس 

اجلمهورية للخارج.
 وكانت منظمة )هيومان رايتس ووتش( 
ومقرها نيويورك قد طالبت حكومة تش���اد 
بالقبض على البشير ومنعه من دخول إجنمينا 
واملشاركة في مؤمتر السياج األخضر األفريقي، 
لكن البشير سبق أن زار العاصمة التشادية 
ع���دة مرات، كما زار ع���ددا من الدول األخرى 
متحدي���ا قرارا صادرا م���ن احملكمة اجلنائية 

الدولية عام 2009 بتوقيفه.

اجلزائ���ر � أ.ش.أ: أعلنت عش���رة أحزاب 
سياسية باجلزائر عن إنشاء حتالف سياسي 
جديد حتت مسمى »أحزاب القطب الوطني« متثل 
عددا من األطياف السياسية بهدف إعطاء دفع 
جديد للحراك السياسي في اجلزائر ومواجهة 
التحالف الذي أقامته األحزاب اإلس���المية في 
االنتخاب���ات البرملانية املاضية حتت ش���عار 
»حتالف اجلزائر اخلضراء« الذي يضم ثالثة 
أحزاب إس���المية هي حركة مجتمع الس���لم 

وحركتي النهضة واإلصالح الوطني.
واعتبرت ش���لبية محجوبة رئيسة حركة 
الشبيبة والدميوقراطية في كلمتها أمام املؤمتر 
الذي ض���م ممثلي األحزاب العش���رة إلعالن 

التحالف أن ه���ذا التحالف اجلديد دليل على 
أن الطبقة السياسية في اجلزائر قادرة على 
اتخاذ خطوات عملية من أجل إعطاء احللول ملا 
تواجهه البالد من حتديات. وأوضحت رئيسة 
حركة الشبيبة والدميوقراطية في كلمتها التي 
نقلتها صحف اجلزائر الصادرة صباح امس 
)االثنني( أن اجلزائريني بإمكانهم وضع خالفاتهم 
جانبا إذا ما تعلق األم���ر بالقضايا التي تهم 
الوطن والس���يما في ظل حركة االحتجاجات 
التي شملت مناطق واسعة في جنوب اجلزائر 
والتحديات األمني���ة القائمة على احلدود مع 
كل من مالي التي تش���هد حربا  دولية وليبيا 

وتونس.

طرابلس � د.ب.أ: شدد رئيس احلكومة الليبية 
علي زيدان على أن املنش����آت النفطية واملوانئ 
واملطارات واملقدرات العامة املوجودة في مختلف 
املدن الليبية هي مناطق سيادية للدولة الليبية 
ال يجوز ألي عائلة أو قبيلة أو فئة ادعاء ملكيتها 

أو االستحواذ عليها.
وأوض����ح أن تعطي����ل إنتاج النفط بس����بب 
االعتصامات املتكررة يؤثر على قدرة ليبيا من 
حيث اإليف����اء بتعاقداتها اخلارجية، مما يجعل 
الدول املس����توردة للنفط والغاز الليبي تضطر 
لفرض تعويض����ات مادية على ليبيا، كما يؤثر 

ذلك على مصدر دخل الليبيني.
وأكد في مؤمتر صحاف����ي أمس االول نقلت 
وكالة األنباء الليبية )وال( جانبا منه أن احلكومة 
ستقوم بواجبها في حماية مقدرات الوطن بقدر 
ما تستطيع، لكنها قد تضطر في حلظات معينة 
للتدخ����ل وهو ما قد يترتب عليه أش����ياء تضر 

اجلميع بسبب انتشار السالح.

وش����دد على أن احلكومة لديها الصالحيات 
التي متكنها م����ن أخذ اإلذن من املؤمتر الوطني 
العام من أجل فرض إجراءات استثنائية لضبط 
األمن، حتى لو اضطرها األمر لالس����تعانة مبن 

يقوم بضبط األمن في ليبيا.
من جانبه، أكد وزير الداخلية عاشور شوايل 
أن القوة األمنية املشتركة التي بدأت في تنفيذ 
عملياتها إلخالء كل املواقع واملقار املستغلة من 
قبل املجموعات املس����لحة اخلارجة عن القانون 
مبدينة طرابلس وضواحيه����ا متتلك من القوة 
واإلمكانيات ما يؤهله����ا إلى القيام بتنفيذ هذه 

املهمة الوطنية بكفاءة عالية.
وأوضح أنه مت تزوي����د القوة بجميع أنواع 
األس����لحة مبا فيها الطيران العمودي، وستقوم 
بعملية مسح شامل لكافة املواقع واالستراحات 
واملزارع واألم����الك العامة الت����ي تتواجد فيها 
هذه املجموعات وإخالئها منها وتس����ليمها إلى 

أصحابها.

)محمود الطويل( ..وحشد من مشايخ ورجال دين تظاهروا استنكارا في طرابلس   


