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بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض���و »اللقاء الدميوقراطي« النائب فؤاد 
السعد، ان ما تشهده الساحة اللبنانية من حمالت 
مغرض���ة تطول رئاس���ة اجلمهوري���ة واحلكومة 
واملؤسس���ات االمنية، لم تكن حمالت فردية بقرار 
ذاتي من بعض الفرقاء احمللي���ن، امنا هي تنفيذ 
ملخطط اقليمي ُيستكمل تدريجيا وبخطوات مدروسة 
ومبرمجة مس���بقا، معربا عن قناعته بان مطالبة 
الوزير السابق وئام وهاب من على منبر العماد عون 
باستقالة الرئيس ميشال سليمان من مهامه على 
رأس السلطات، ليست سوى مرآة تعكس الرسائل 
القادمة من وراء احلدود اللبنانية وتترجم ما يرسم 
للمنطقة من توجهات سياسية، االمر الذي يوضح 
أسباب تعثر لبنان في كل مرة يعزم فيها اللبنانيون 

على قيام دولتهم، الفتا الى ان تلك احلمالت املتعددة االجتاهات وذات 
الرؤوس االقليمية تهدف في ابعادها الى تكبيل رئاس���ة اجلمهورية 
واملؤسسات الدس���تورية واالمنية، وبالتالي الى ابقاء لبنان ساحة 
مفتوحة لتصفية احلس���ابات وورقة رابح���ة في عمليات الكر والفر 

بن دول الغرب واملنطقة.
ولفت النائب الس���عد في تصريح ل� »األنباء« الى ان احلملة على 
الرئيس س���ليمان لم تكن وليدة س���اعتها، امنا بدأت بشكل ممنهج 
باستهداف الرئيس احلريري من خالل التصويب تارة على الرئيس 
السنيورة وطورا على مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، 
وذلك حتت عنوان ما أس���ماه اصحاب احلمالت »بفضيحة االتفاقية 
االمنية« بن السفارة االميركية واحلكومة اللبنانية، مبعنى آخر يرى 
النائب الس���عد ان احلمالت املشار اليها هي مبنزلة سيف ذي حدين 

يصيب بكل اجتاه يضرب فيه.

ولفت النائب الس���عد الى ان املطالبة باستقالة 
الرئيس سليمان سواء كانت من قبل »الرابية« أو من 
قبل من يعتلي منبرها، جتاوز صريح لدور بكركي 
الرئيسي ولسيدها البطريرك نصراهلل صفير، وذلك 
العتباره ان هذه االخي���رة صاحبة القرار الفصل 
واجلهة الوحيدة املخولة البحث س���واء باستقالة 
الرئي���س أو في تقليص واليت���ه أو في أي عنوان 
آخر يتعلق بالرئاس���ة االولى، كونها )أي بكركي( 
املعنية االولى بالكرسي الرئاسي واحلريصة عليه 
متاما كحرصها على كل املؤسسات الدستورية في 
لبنان، مؤكدا ان سيف احلمالت على رجال السياسة 
في لبنان وعلى املؤسس���ات الدستورية واالمنية، 
وان كان مشحوذا اقليميا، لن يستطيع النفاذ الى 
مبتغاه، ال بل سيسقط من حامليه كما سقط منهم 

خالل السنوات الغابرة، وذلك على قاعدة »لن يصح اال الصحيح«.
وأشار النائب السعد الى ان حاملي رسالة استقالة الرئيس، يدركون 
متام���ا ان املوارنة في لبنان متمس���كون بوالي���ة رئيس اجلمهورية 
لست س���نوات كاملة دون انتقاص يوم واحد منها أو متديدها ليوم 

اضافي.
وختم النائب السعد معتبرا ان كالم الوزير السابق وهاب »اننا مع 
تعزيز رئاسة اجلمهورية، ومع اعادة جزء كبير من صالحياته التي 
خطفها اتفاق الطائف« لم يكن س���وى دغدغة ملشاعر املوارنة مقابل 
تبليعهم املطالبة باستقالة الرئيس، مؤكدا ان هذا االطراء والكالم املنمق 
لم يعد ينطلي على احد، كون خلفياته واضحة وضوح الشمس في 
عز الظهيرة، مش���يرا من جهة ثانية الى ان املس باتفاق الطائف خط 
أحمر لن ُيسمح بتجاوزه، وذلك بناء على رفض اجلميع العودة الى 

احلرب االهلية التي كان اتفاق الطائف بابا وحيدا للخروج منها.

عالقة احلريري باألسد متر عبر قناتني: يتردد ان 
العالقة بن الرئيس السوري بشار االسد 
والرئيس سعد احلريري، واقامة التواصل 

املباشر بينهما، متر عبر قناتن رئيسيتن: 
� قناة سياسية إعالمية )بثينة شعبان � نادر احلريري(.

� قناة أمنية على مس���توين: اللواء علي اململوك � اللواء 
أشرف ريفي، واللواء رستم غزالة � العقيد وسام احلسن.

الطاشـناق الى الوسـط: أطلق حزب الطاش��ناق اشارة جديدة 
لتكريس موقعه »الوسطي« الى جانب رئيس اجلمهورية.

فبع��د تصويت الوزير ابراهام دده يان في مجلس الوزراء خالفا 
حللفائه في تكتل التغيير واالصالح، أعلن النائب هاغوب بقرادونيان 
وقوف��ه الى جانب رئي��س اجلمهورية في مواجه��ة احلملة التي 
يش��نها عليه بعض أركان املعارضة، عل��ى خلفية توقيت دعوته 

الى احلوار.
سقوط النسبية: بعيدا عن املواقف املعلنة، فإن مصادر نيابية 
متابعة تؤكد ان مبدأ النس���بية سيسقط في مجلس النواب 
العتب���ارات عدة أبرزها أنه ال مصلح���ة للنواب باعتماده في 
البلديات، السيما ان كل طرف يسعى الى احلصول على أكبر 
عدد ممكن من البلديات املوالية له، في حن ان النسبية تعطي 
املنافسن مواقع أيضا في املجلس البلدي، وهي قد تساهم في 
عدد من القرى بتبديل الواقع السياسي الذي ظهر في االنتخابات 

النيابية.
املصادر تؤكد سقوط النسبية في مجلس النواب، ورمبا 
أيض���ا بنود اصالحية أخرى، ما يؤك���د ان اجراء االنتخابات 
البلدية في موعدها سيؤدي الى اعتماد القانون القدمي من دون 
االصالحات التي أقرها مجلس الوزراء أو االكتفاء بعدد محدود 
من هذه االصالحات. وال تس���تبعد املصادر ان يؤدي النقاش 
النيابي حول االصالحات الى تأجيل محدود لالنتخابات البلدية 

لفترة محددة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنة.

االتفاقيات اللبنانية ـ السورية: يبرز على 
صعي��د االتفاقيات املوقع��ة بني لبنان 
وس��ورية كالم سوري جديد، إذ يبدي 
املسؤولون الس��وريون غير األمنيني مرونة كبيرة في مقاربة 
هذه االتفاقيات ودور املجلس األعلى اللبناني � السوري. ويبدأ 
بعض هؤالء املسؤولني الكالم على املوافقة على إعادة النظر في 
االتفاقي��ات ليصل إلى حد إبداء االس��تعداد إلع��ادة النظر في 
املجلس األعلى كله، وس��ط تأكيد هؤالء املسؤولني أن األولوية 
اليوم هي لتعزيز دور السفارتني ولتكامل دورهما مع املجلس 

األعلى.
ويش��ير أحد املسؤولني الس��وريني في هذا السياق إلى وجود 
تعارض بني بعض مؤسس��ات املجل��س األعلى وصالحياته من 
جهة، وصالحيات السفارات وفق اتفاقية ڤيينا من جهة أخرى 
)في ظل حرص س��وري على احتض��ان رئيس املجلس األعلى 

اللبناني � السوري، نصري خوري، وحفظ حقه كامال(.
ويؤكد املس��ؤولون السوريون أنهم ينتظرون أن يقدم اجلانب 
اللبناني الذي اقترح إعادة النظر بهذه االتفاقية تصوره. يضيف 
املسؤولون السوريون ان إعادة حتديد دور املجلس األعلى ملصلحة 
تعزيز السفارة يفرض على اللبنانيني االهتمام قليال بسفارتهم 
في دمشق. ففيما يعمل السوريون في لبنان على إنشاء واحدة 
من أهم س��فاراتهم في العالم، ديبلوماسية ولوجستية، تعيش 
السفارة اللبنانية في دمشق بأقل من احلد األدنى الديبلوماسي 

)إلى جانب السفير هناك ديبلوماسي واحد وموظف تقني(.
رسائل قضائية: توقفت أوساط في 14 آذار )تيار املستقبل 
والقوات اللبناني���ة( عند تناغم احلمالت على قوى األمن، 
مع عودة احلديث عن احملكمة الدولية وقراراتها املرتقبة. 
وفي هذا االطار تتحدث عن رس���ائل قضائية في »طيات« 
احلملة، موجهة الى احملكمة الدولية واالمكانيات التي يتوقع 

ان تكون في متناولها في املرحلة املقبلة.

أخبار وأسرار لبنانية
»البلدية« منذ االستقالل:
11 مرسومًا و5 معارك

            بيروت ـ محمد حرفوش
نسبة تعديل القوانني البلدية في لبنان هي االعلى في العالم. 
فمن��ذ العام 1947 وحتى اليوم، اي على امتداد 63 عاما، ظهر 11 
مرسوما أو قانونا لتنظيم العمل البلدي )اذا اقر القانون اجلديد 
الذي شمل العديد من االصالحات والتعديالت املتعلقة بالنسبية 
والكوتا النسائية وتخفيض مدة والية املجالس البلدية الى خمس 
سنوات(، واذا جرت االنتخابات للعام 2010 في الفترة املمتدة بني 
2 مايو حتى بداية يونيو تكون احلكومات اللبنانية املتعاقبة قد 
اجرت منذ االستقالل خمس دورات انتخابية: االولى عام 1952 � الثانية عام 
1963 � الثالثة عام 1998، الرابعة عام 2004. واخلامسة عام 2010، أي مبعدل 
دورة انتخابية كل 6 سنوات أو 12 سنة، كما ان أيا من القوانني التي ُعمل بها 
منذ قانون 1963 لم يراع التمثيل الطائفي، في حني كان معموال به في قانون 
1952. وفي مقابل نس��بة تعديل القوانني االنتخابية برز ايضا تأجيل دورات 

في هذا االستحقاق، دون مسوغات مقنعة.
ففي العام 1967 تأجلت االنتخابات البلدية، يومها كانت والية مجالسها 4 
س��نوات. والتبرير الذي أعطي حيال ذلك، كان حرب االيام الستة، لكن االمر 
بدا غير صحيح، اذ ان تلك احلرب انتهت فعال في ستة ايام، ولم تعكس تأثيرا 
كبيرا على لبنان، وبالتدقيق، كان الالفت ان تأجيل االنتخابات البلدية يومها 
حصل مبوجب قانون مبادة وحيدة من دون أسباب موجبة. أي ان االستحقاق 
تأجل يومها اعتباطا واستنسابا لسنة واحدة، ثم جاء العام 1968 ليشهد تأجيال 
جديدا. علما انه قد جرت خالل هذه السنة انتخابات نيابية. ثم توالت فرمانات 
التأجيل البلدي سنة 1972 أجريت انتخابات نيابية مرة اخرى، فيما االنتخابات 

البلدية كانت تُرمى من عام الى آخر حتى اندلعت احلرب.
ويوم عادت االنتخابات البلدية الى الواقع اللبناني سنة 1998 بعد 35 عاما 

على آخر استحقاق، كان نحو 58% من بلديات لبنان محلوال.
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عون من الضاحية: الحوار أساس التفاهم مع حزب اهلل وليس العراك

بيروت ـ عمر حبنجر
وس����ط انهماك لبنان الرسمي والشعبي بالس����جاالت االخيرة التي 
طرأت على الس����احة، من التهجم على رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان مرورا باالنتخابات البلدية وصوال الى احملكمة الدولية اخلاصة 
باحلريري، برزت امس زيارة رئي����س تكتل االصالح والتغيير العماد 
ميش����ال عون الى الضاحية اجلنوبية وحتديدا الى مسقط رأسه حارة 
حريك الفتتاح كنيس����ة مار يوسف بحضور جماهيري ومسؤولن من 
حزب اهلل. وش����دد عون في كلمة له على أن »املسيحين عادوا وحققوا 
االنفتاح بعد أن أقفل جو الشك باآلخر ومت إحياء الثقة«. وأضاف: »احلوار 
هو املبدأ األول الذي بنينا على أساس����ه التفاهم مع »حزب اهلل« وليس 
بالعراك«، مؤكدا أن »املسيحية هي احملبة وهي شهادة احلق، فال ميكن 
أن يك����ون هناك خالف مع اآلخر إال إذا كان هناك خطأ كبير إما ألننا لم 

نستوعبه أو ألننا أخطأنا نحن بحقه«.
وتابع: »أنا اليوم في هذه الصالة بعدما تركت احلارة منذ عام 1976، 
وذكريات شبابي وقسم كبير من حياتي هي هنا، وفي تلك املرحلة التي 
تركن����ا فيها احلارة رغم إرادتنا كانت األجواء الس����يئة قد خيمت على 
املنطقة وأجبر املس����يحيون على املغادرة، ولكن يبقى ذلك أفضل حاال 

لهم من الذين قتلوا«، لكنه ق����ال: »حياتنا باقية هنا وتربيتنا أخذناها 
من هنا، وهنا تعلمنا في املدارس وعاش����رنا الناس من مختلف األديان 
وهن����ا حملنا قيم املجتمع، وتعلمنا أن نح����ب غيرنا ولم نتعلم احلقد 

وال الكراهية«.
وختم عون كلمته بالقول: »نعمل اليوم في س����بيل عهد جديد، وكل 
سنتيمتر من لبنان هي حارة حريك، فاجلنوب لنا، والشمال لنا، وبيروت 
لنا، والبقاع لنا، ونحن نحب هذا الشعب ونريد أن نبني الوطن معا«.

الى ذلك، عادت احملكمة الدولية لتحرك املسرح اللبناني مجددا، بعدما 
كشف الوزير السابق وئام وهاب ان هذه احملكمة طلبت عناصر من حزب 
اهلل للتحقيق معها، واعتبر ذلك مدخال لفتنة، في حن رفضت الناطقة 
باس����م احملكمة راضية عاشوري اعطاء معلومات عن املوضوع وامتنع 
عضو كتلة الوفاء للمقاومة نواف املوسوي عن التعليق، بينما كشفت 
مصادر في االكثرية ل� »األنباء« ان اللقاء الثالثي الذي انعقد في دمشق 
مؤخرا بن الرئيسن بشار االسد واحمدي جناد واالمن العام حلزب اهلل، 
متخض عن التفاهم على منع الذرائع التي قد تستغلها اسرائيل لالعتداء 
على اجلنوب او املناطق اللبنانية االخرى، مع الترك حلزب اهلل حرية 

التعامل مع احملكمة الدولية بالشكل الذي يراه مالئما.

ويعتقد متابعون في بيروت ان السجال الدائر والسيما احلملة على 
الرئيس ميش����ال س����ليمان ليس معزوال عن احلراك للمحكمة الدولية 

وجلنة التحقيق التابعة لها.
في هذا الوقت نقل زوار الرئيس ميشال سليمان عنه امس ارتياحه 
الى مسار األمور، وانه يرى في احلملة القائمة ضده مجرد موجة طارئة 

وال مبرر لها.
واكد سليمان لزواره بحسب صحيفة »الديار« ان العالقة بينه وبن 
القيادة السورية عالقة جيدة وممتازة وال شيء مينع من تطورها حتى 
اقصى احلدود، وهذه املس����ألة اساسية في ادائي وتفكيري، مشيرا الى 
ان كل االمور التي مت االتفاق عليها في القمتن مع الرئيس االسد يعمل 

عليها بكل قوة لترجمتها على االرض، رغم العراقيل.
وقال س����ليمان انه ماض في االصالح����ات التي كان عبر عنها وعلى 
كل املستويات وشدد مجددا على اجراء االنتخابات البلدية في موعدها 
وقال ال ضرورة لتأجيلها والبد ان حتصل على اساس االصالحات التي 

يتم بحثها اآلن في مجلس النواب.
في هذا الوقت تواصلت ردود الفعل الشاجبة حلملة املعارضة على 
الرئيس س����ليمان بلسان الوزير السابق وئام وهاب واستغرب النائب 

الكتائبي ايلي ماروني هذه احلملة على الرئيس التوافقي، وسأل العماد 
ميش����ال عون رئيس كتلة االصالح والتغيير كيف يسمح بان يتحول 
منزله في الرابية الى موقع للهجوم على الرئاسة، وقبال على البطريركية 
املارونية؟ وقال: الرئيس س����ليمان باق وقد افادوه بهذه التصريحات، 
وطالب جعجع الرئيس باقفال باب القصر امام الفئات التي ارادت تدمير 

رئاسة اجلمهورية.
من جهة اخرى اكدت الناطقة باسم مكتب املدعي العام الدولي راضية 
عاش����وري ان عمل مكتب املدع����ي العام جار وان����ه حتصل اجتماعات 
ومقابالت مع اش����خاص، لكن املكتب ال يعطي اي معلومات او تفاصيل 

حول مجريات عمل احملكمة.
وحول ما أشيع عن وصول 11 محققا دوليا قبل ايام الى بيروت وأجروا 
حتقيقات في اغتيال الرئيس احلريري واستدعوا عددا من الشهود بناء 
الس����تنابات قضائية وبعضهم من حزب اهلل، وان جلسة االستماع الى 
االفادات امتدت حتى الثانية والنصف من فجر السبت املاضي، رفضت 
عاشوري التعليق، وقالت ان خط مكتب املدعي العام ال يعطي معلومات 
 عن التحقيق س����واء تداولتها وس����ائل اإلعالم ام ل����م تتداولها، وقالت

ل� »النهار« نحن ال نؤكد وال ننفي وال نعطي تفاصيل عن عملنا.

زار مسقط رأسه وأكد أن كل سنتيمتر من لبنان هي حارة حريك

العثور على جثة محتملة لضحية  من »األثيوبية«

المقدح ينفي انضمامه وعناصره لـ»حزب اهلل«

اشتباك بين أكراد وأمليين في بيروت

بيروت: أفادت تقارير صحافية امس بأنه »مت العثور على جثة امرأة 
على ش����اطئ اخلرايب جنوب لبنان، مهترئ����ة، ومقطوعة الرأس«. 
وأش����ارت املعلومات إلى أن »حالة اجلثة ترج����ح أنها تعود إلى احدى 
ضحايا الطائرة األثيوبية«. وعلى األثر، حضرت إلى املكان األدلة اجلنائية 
وفصيلة درك عدلون في قوى األمن الداخلي والطبيب الشرعي ملعاينة 
اجلثة، متهيدا لنقلها إلى مستشفى اخلروب في الصرفند إلجراء فحص 

احلمض النووي عليها وملعرفة هوية صاحبتها.

بيروت: نفى مسؤول »الكفاح املسلح« الفلسطيني في لبنان منير املقدح 
ان يكون قد انتقل ومعه ألف مقاتل بكامل اسلحتهم إلى حزب اهلل، كما 
زعم موقع اسرائيلي نقال عن مصادر اسرائيلية. وقال املقدح ل�»الشرق 
االوسط« ان الهدف من تسريب هذا اخلبر هو حتريض املجتمع الدولي 
على احلزب وعلى املخيمات الفلسطينية، واحداث املزيد من الشرخ في 
احلركة، مؤكدا انه باق في فتح ومتمس����ك ببرنامجها الذي ينص على 

حترير كل فلسطن وعودة الالجئن وحترير القدس.

بيروت: حصل عراك بن شبان أكراد وآخرين ينتمون الى حركة 
ام���ل في محلة النبعة ش���رق بيروت تخلله تض���ارب بالعصي 
والسكاكن، قبيل منتصف ليل السبت � األحد ما أدى الى وقوع عدد 

من اجلرحى، وقد تدخل اجليش وفض االشتباك.

مصدر لـ »األنباء«: عمالء إسرائيل قاموا بمسح شامل 
لألراضي اللبنانية بتقنيات مرتبطة باألقمار الصناعية

بيروت ـ داود رمال
كش���ف مصدر معني واسع االطالع ل� 
»األنباء« تفاصيل من سيرة عدد من العمالء 
الذين اوقفوا مؤخرا ومت الكشف عن اسمائهم 
واالدوار التي قاموا بها لصالح اس���رائيل 
والتي س���هلت تأمن خزان من املعلومات 
التي قد تكون اس���رائيل استثمرتها امنيا 

في لبنان.
وقال املصدر ان »العميل جودت خوجة 
)من الش���مال( تقاضى ام���واال طائلة من 
االسرائيلين ومن العمالء اخلطرين جدا، 
واليزال العمل جاريا لفك اسرار االجهزة 
التي ضبطت بحوزته، ومن  االلكترونية 
خالل عمله في جتارة قطع غيار السيارات، 
سمح له هذا العمل بالتنقل والتجوال على 
كل املتاجر التي تتعاط���ى هذا العمل في 

جميع املناطق اللبنانية.
وكان يطلب منه مشغله االسرائيلي وصل 
جهاز موجود في سيارته بجهاز كمبيوتر 
يعمل تلقائيا عب���ر االقمار االصطناعية، 
ويتلقى اوامر باالنتقال الى املناطق املطلوب 
مسحها، بحيث كان يطلب منه ركن سيارته 
في مكان محدد وتركها لساعات، وفي هذا 
الوقت كان اجلهاز يقوم مبس���ح املنطقة 
بالكام���ل على صعيد حركة االش���خاص 
واالتص���االت الهاتفية وحت���ى االحاديث 
العادية واملراكز واملنازل املوجودة اي مسح 

كل شيء الى ان يتلقى امرا آخر باالنتقال 
الى منطقة اخرى«.

واوضح املصدر »ان خوجة قام بعملية 
مسح ش���املة ملنطقة الش���مال اللبناني 
والضاحي���ة اجلنوبي���ة ومناطق محددة 
في بي���روت ومنطقة املصنع عند احلدود 

اللبنانية � السورية«.
واشار املصدر الى ان »خوجة هو الذي 
بادر الى االتصال باالس���رائيلين عارضا 
التعامل معهم على خلفيات شخصية ناجمة 

عن احقاد ضد جهة اقليمية وداخلية«.
ولفت املصدر الى ان »التحقيقات الزالت 
جارية ملعرفة عالقة املس���ح الذي قام به 
خوجة باالحداث االمنية التي حصلت في 
لبنان، كما ان كش���ف الس���ر التقني الذي 
يستخدمه العمالء هو الذي دفع اسرائيل 
للبحث عن تقنيات جديدة كالتي ضبطت 

مع خوجة«.
وتابع املصدر ان العميل اآلخر بس���ام 
جميل ياس���ن من البقاع الغربي تقاضى 
امواال كبيرة من االس���رائيلين فهو تاجر 
ألبسة كان يسافر الى خارج لبنان بذريعة 
استيراد األلبسة وقد طلب منه االسرائيليون 
فتح مطعم في منطقة املصنع عند احلدود 
مع سورية وزرع كاميرات مراقبة، قامت 
برصد كل احلركة السيما للعابرين ذهابا 
وايابا من والى سورية على مدار الساعة 

حلن كشفه.
واضاف املصدر ان »العميلن اآلخرين 
محمود وهبي من اقليم التفاح في اجلنوب 
وسمعان س���معان الذي كان يتردد على 
منطقة جزين ثبت تورطهما بالتعامل مع 
»املوساد« عبر تقدمي خدمات له، ووهبي 
كان يعمل آمر مخفر في الضاحية اجلنوبية، 
عمل اثناء الوظيفة وبعد التقاعد مع املوساد 
وعالقة سمعان به ان االخير كان ينقل كل 
ما يقوم مبسحه وهبي في الضاحية الى 
االسرائيلين عبر معبر باتر � جزين ابان 
االحتالل اذ ان س���معان كان يعمل سائق 

تاكسي«.
وتشير معلومات غير مؤكدة »ان القضاء 
اخلى سبيل العميلن املذكورين بسندات 
اقامة، غير ان امرهم���ا الزال يتابع امنيا 

وبدقة«.
وحتدث املصدر عن ان شبكات املوساد 
االسرائيلية تعمل في لبنان بشكل عمودي 
ولي�����س افقيا اي ان الش���بكة تتألف من 
ش���خص واحد يكون اتصاله مباشرة مع 
االس���رائيلين وليس عبر شبكة تتضمن 

عدة اشخاص.
واك���د املصدر على وج���ود عمالء قيد 
التوقيف اعترفوا بتعاملهم وسيعلن عنهم 
الحقا، بعد استكمال التحقيقات وحتويلهم 

الى القضاء املختص.

كشف تفاصيل عمل أربعة من الجواسيس الموقوفين

فؤاد السعد

)محمود الطويل(العماد ميشال عون خالل دخوله الى كنيسة مار يوسف في حارة حريك الول مرة منذ 34 عاما  .. وجانب من الالفتات التي علقت على الطرقات ترحيبا باجلنرال

السعد لـ »األنباء«: بكركي الجهة الوحيدة المخولة
ببحث استقالة الرئيس أو تقليص صالحياته

عضو اللقاء الديموقراطي وضع الحملة على سليمان في سياق مخطط إقليمي مبرمج مسبقًا


