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)محمود الطويل( القوات الدولية تتجول على احلدود اجلنوبية للبنان 

معلوف لـ »األنباء«: تغيّب بري وعون عن »التطويب« مقاطعة للبطريرك
بيروت ـ زينة طبارة

حيا عضو كتلة »نواب زحلة« 
وتكتل »القوات اللبنانية« النائب 
ج���وزف معل���وف، املؤسس���ة 
العس���كرية ملا تبذله من جهود 
في مالحقة ش���بكات التجسس 
االسرائيلية وفكفكتها، مثنيا على 
دور اجليش في السهر على سيادة 
لبنان وأمنه وحتصني س���احته 
الداخلية وحدوده من كل خروقات 
اسرائيلية أمنية مداهمة، معتبرا 
ان ما ش���هدته وتشهده الساحة 
اللبنانية م���ن اجنازات وطنية 
يحققها اجليش خير دليل على 
ان املؤسسة العسكرية تستطيع 
االمساك من خالل قدراتها القتالية 
واالس���تخباراتية بزمام االمور 
سواء في الداخل أو على احلدود 
مع اسرائيل دون حاجتها لوجود 
قوة ثنائية مساندة لها، مشيرا 
الى ان وحدها الشرعية اللبنانية 
مبؤسساتها االمنية والعسكرية 
والقضائي���ة، قادرة على حماية 
لبنان واللبنانيني من كل خطر 
محدق بهم، كونها مؤسسات ال 
متلك مش���روعا سوى مشروع 
الدول���ة مبعزل ع���ن محاوالت 
البع���ض اقحامه���ا عن���وة في 
مشاريعه وارتباطاته االقليمية 

والدولية اخلاصة.
وأعرب النائ���ب معلوف في 
حديث ل���� »األنب���اء« عن عدم 
الى  البعض  استغرابه مسارعة 
اش���راك املقاومة في االجنازات 
التي حققتها مديرية املخابرات 
في اجليش، معتب���را ان الكالم 
الذي أطلقه بعض النواب والذين 
اعتب���روا فيه ان »اجليش أثبت 
من خ���الل اس���قاطه ش���بكات 
التجسس االسرائيلية، شراكته 
م���ع املقاومة واكد صحة ما أتى 

به البيان الوزاري جلهة معادلة 
)اجليش والشعب واملقاومة(«، 
كالم ينتق���ص من دور اجليش 
في حتصني الس���احة الداخلية 
وحماية الس���يادة اللبنانية من 
االنتهاكات اخلارجية، مؤكدا لهم 
انه سواء أكان في لبنان مقاومة 
أم لم يكن فاجليش يقوم بواجبه 
الوطن���ي املؤمتن عليه، وهو ما 
اليمني وحداته  أقس���مت ألجله 
العس���كرية ضباطا وأفرادا في 
الدفاع والذود عن لبنان وصون 
استقالله وسيادته، متسائال عما 
اذا كان هؤالء يعتبرون ان اجليش 
ما كان ليلقي القبض على شبكات 
التجسس لوال وجود مقاومة في 
لبنان ولوال محاولة اقحامه في 

والنائب فرجني���ة وحزب اهلل 
التطويب واالكتفاء  عن احتفال 
بحضور ممثلني عنهم، ان دل على 
شيء فهو يدل على موقف مشترك 
لهم في مقاطعة البطريرك صفير 
نسبة ملواقفه االخيرة التي أطلقها 
الفرنسي  أمام مجلس الشيوخ 
في العاصمة الفرنسية باريس، 
مس���تغربا الربط بني االحتفال 
بتطويب راهب دعا اليه املجمع 
ف���ي روما ومواقف  الڤاتيكاني 
سياسية للبطريرك صفير عبر 
فيها وكعادته عن مخاوفه على 
السيادة اللبنانية من االنتهاك، 
التطويب  خصوصا ان احتفال 
تسامى بقدس���يته وتخطى كل 
املعايير السياس���ية والطائفية 

اياهم  دائرتها ومهامه���ا، مذكرا 
بالدور البطولي الذي لعبه اجليش 
اللبناني خالل احلرب العربية � 
االسرائيلية والذي اعترف الكيان 
الصهيوني بقدراته القتالية قبل 
ابرام اتفاقية الهدنة معه، معتبرا 
ان خلفية تلك التصريحات ليست 
سوى استمرار احملاوالت إلعطاء 
السالح غير الشرعي غطاء شرعيا 
لتبري���ر وجوده خ���ارج اطار 

الشرعية اللبنانية.
وعلق النائ���ب معلوف على 
غياب كل االقطاب الرئيسية في 
قوى 8 آذار عن احتفال تطويب 
الراهب اس���طفان نعمة في دير 
كفيفان، علق معتبرا ان تغيب 
ب���ري والعم���اد عون  الرئيس 

واملذهبي���ة، واكد على قدس���ية 
االرض اللبنانية في ظل العيش 
ب���ني كل االطي���اف  املش���ترك 

اللبنانية.
هذا، وخت���م النائب معلوف 
معربا عن أمله وبغض النظر عن 
موقف قي���ادات 8 اذار مبقاطعة 
البطريرك صفير، أن يتم التعاطي 
الوطنية  مع مواق���ف بكرك���ي 
مبوضوعية وبقراءة مجردة من 
كل مصالح خاصة الستخالص 
العبر والرسائل الوطنية منها، 
الفتا الى وجوب قراءة التاريخ 
ليدرك اجلميع أن ال هدف لبكركي 
في أي موق���ف اتخذته وتتخذه 
س���وى اس���تمرار ه���ذا الوطن 

وحمايته من السقوط.

دعا إلى التعاطي مع مواقف بكركي بموضوعية وبقراءة مجردة من كل مصالح خاصة مصادر لـ »األنباء«: توتر األوضاع في المنطقة
يزيد مخاطر عدوان إسرائيلي على حزب اهلل 

هل تسّلم المحكمة الدولية السيد ملفات شهود الزور؟

بيروت ـ ناجي يونس
تقول أوساط مس���يحية لبنانية متابعة ل� 
»األنباء« ان اتساع الشقة بني تركيا وإسرائيل، 
احلليفتني الرئيس���يتني للواليات املتحدة في 
الشرق األوسط، أربك الواليات املتحدة بقدر إرباكه 

حلليفتيها السائرتني على طريق العداوة.
وتذهب تركيا بعيدا في إشاراتها السياسية 
والديبلوماس���ية، إال انها ل���ن ترتكب أخطاء 
إستراتيجية، فهي لم تعد السلطنة العثمانية 
وهي ليس���ت فارسية او عربية، بل انها تركيا 
الدولة العظمى في املنطقة وهناك دول عظمى 
سواها على املستوى اإلقليمي، اضافة الى حاجتها 

الى »ارتداء« الزي العربي.
وتبقى احلاجة الى ترقب التعاطي األميركي 
على املديني املتوس���ط والبعيد مع السياسات 
والطموحات التركية التي يبدو انها لم تدوزن 
خطواتها في حتدياتها وذهابها الى حد االصطدام 
م���ع اجليش االس���رائيلي من خالل أس���طول 

احلرية.
وقد جتاوزت إس���رائيل أيضا حدودها، وال 
يخفى على احد مغاالتها في حتدي اجلميع وصوال 
الى ما تقوم به في قضية املستوطنات وتهويد 

القدس واالعتداء على أسطول احلرية.
إال ان تركي���ا ال تس���تطيع ان تذهب بعيدا 
جدا ضد مصاحلها م���ع الواليات املتحدة ولن 
تتمكن اسرائيل من االس���تمرار في سياسات 
التعنت واملكابرة ومواجهة اجلميع والضرب 
ب���كل ما يطلب منها او يك���ون عليها ان تنفذه 

عرض احلائط.

إسرائيل عاجزة وإيران في المنحدر!

ول���م يعد مبقدرة إس���رائيل مثال ان تتفرد 
باحتمال توجيه ضربة للمفاعل النووي اإليراني 
بغياب اإلجماع او أقله الرضا الدولي ال بل في 
ظل قرار دولي بوضع حد للطموحات اإليرانية 
النووية وسيتولى املجتمع الدولي القيام بهذه 

املهمة.
وتقف ايران أمام منحدر ستتهاوى فيه يوما 
بعد آخر فهي دخلت نفقا ولم يعد بإمكانها ان 
تخرج منه ال بل فإنها ستنغمس أكثر فأكثر في 
سياساتها التي ستزيد من التشنج في املنطقة 
ومن تسريع وتيرة املواجهة مع املجتمع الدولي 

ومن طبيعة االصطفاف على الصعيدين العربي 
والدولي.

وإذا كانت هذه ه���ي طبيعة األولويات فإن 
طهران س���تواجه فصال جدي���دا من العقوبات 
التي ستأتي أشد وأكثر إيالما للشعب اإليراني 
وملصاحل���ه في كل مكان، األمر الذي س���يدفع 
باحلكام اإليرانيني الى انتقاء واحد من 3 خيارات: 
الرضوخ والتحول ناحي���ة إنضاج تفاهم مع 
املجتمع الدولي او االستمرار في التكتكة وكسب 
الوقت ال���ى أقصى حد او الذهاب الى املواجهة 
الكبرى في نهاية املطاف ولعل هذا اخليار األخير 

هو األكثر ترجيحا.
ويقف املجتمع الدولي أمام مش���هد واضح 
فاملطلوب تف���ادي الصدام إال انه لن يقبل احد 
بامتالك ايران للس���الح النووي ويبدو انه أمر 
يقت���رب حتقيقه يوما بعد آخ���ر، ما يعني ان 
العقوبات ستكون أولى الوسائل وستتصاعد 
باستمرار واطراد بقدر ما ترفض طهران التجاوب 

مع املطالب الدولية منها على هذا الصعيد.

لغة الحرب!

وبقدر ما تتصاعد العقوبات بقدر ما ستواجه 
إيران نظاما وش���عبا صعوب���ات على مختلف 
األصعدة، األمر ال���ذي قد يفضي الى حالة من 
االهتراء الداخلي او الى اإلمساك بقبضة من حديد 
بالداخ���ل اإليراني والذهاب بعيدا في املواجهة 

وهنا تصبح اللغة الفاعلة هي احلرب.
وبقدر ما تتوتر األوضاع في املنطقة بقدر ما 
ترتفع مخاطر قيام إسرائيل بعدوان على حزب 
اهلل او حماس او حتى على سورية، مما سيزيد 
من حراجة املوقف اللبنان���ي من ناحية ومن 
ضرورة اإلسراع في تكثيف املساعي اللبنانية 
اآللية الى حماية لبنان من اي انزالق ليس في 

مكانه وزمانه على اإلطالق من ناحية ثانية.
من هن���ا تظهر أهمية االتصاالت واجلوالت 
التي يقوم بها رئيسا اجلمهورية ميشال سليمان 
واحلكومة سعد احلريري اضافة الى ما يقوم به 
السياسيون بينهم د.سمير جعجع الذي جال 
عربيا وأوروبيا في سعي إلبراز حقيقة املوقف 
اللبناني من جوانبه كافة ولتعزيز املطالب التي 
تصب ف���ي خانة حماية لبنان في ظل املخاطر 

احملدقة.

بي����روت: تعل����ق مص����ادر 
سياس����ية وقضائية أهمية 
على ق����رار قاض����ي اإلجراءات 
التمهيدية فرانسني عقد جلسة 
علنية يتواجه فيها املدعي اللواء 
جميل الس����يد مع املدعي العام 
اذ  في احملكمة داني����ال بلمار، 
س����يكون له تأثيره على أمور 
كثيرة تخص احملكمة، ألن األمور 
تكاد تكون محصورة في خيارين 

واحتمالني:
- اما إقرار حق اللواء السيد 
احلصول على ما يعتبره ملفات 
وأدلة تخص الشهود الزور الذين 
أو  العام مباشرة  أعلن االدعاء 
من خالل ناطقني باس����مه عدم 
أهليتهم في ملفاته، سوف يعقبه 
قرار بتسليم السيد هذه امللفات 
وهذه األدلة، وهي تتيح له بقدر 
كبير إكم����ال ما هو لديه ولدى 
وكالء الضباط األربعة، ما يتيح 

عمليا الوصول الى إطالق عملية 
محاكمة الشهود الزور ومن يقف 
خلفهم حتى لو قررت احملكمة 

أن األمر ليس اختصاصها.
- وإما رفض احملكمة األخذ 
باألس����باب التي يقدمها السيد 
طلب����ا لهذه املعلوم����ات، وهذا 

الرفض سوف يقود الى اعتبار 
األدلة جزءا من التحقيق أو من 
سريته، وهو ما يعيد ملف هؤالء 
الى احملكمة حكما، ما يؤدي الى 
إلغاء قرار عدم االختصاص، ما 
ميكن السيد من طلب محاكمة 

هؤالء أمام احملكمة نفسها.

دانيال بلمارجميل السيد

موجة سياسية واحدة: تقرر حتديد موعد أسبوعي للقاء يعقد 
بني نواب كتلة املستقبل والرئيس سعد احلريري في السراي 
الكبير حتى يكونوا على معرفة واطالع مبا يجري وعلى »موجة 

سياسية« واحدة. وفي حني لم يتحدد بعد أي موعد للمؤمتر العام لتيار املستقبل، 
يتردد ان هناك اجتاها لتعيني أحمد احلريري أمينا عاما للتيار.

توتر سياسـي بني اجلماعة والتنظيم في صيدا: تتحدث مصادر تيار املس��تقبل عن توتر في 
العاقة بني اجلماعة اإلس��امية والتنظيم الشعبي الناصري في صيدا، مشيرة الى مرحلة 
جديدة في العاقات بني »اجلماعة« ورئيس التنظيم النائب أسامة سعد وحلفائه، سيما أن 
احلركة السياسية ل� »اجلماعة« داخل صيدا تشهد انتعاشا منذ مدة غير قصيرة، ما يعني 
أن التوتر مرش��ح لازدياد في األيام القليلة القادمة، الس��يما عند جتدد االس��تحقاقات 
االنتخابية، وأولها رئاسة »احتاد بلديات صيدا - الزهراني«، حيث أعلنت »اجلماعة« موقفا 
حاس��ما يدعو ل� »االنس��حاب من االحتاد في حال كسر عرف ترؤس صيدا له«، في حني 

يحتفظ أسامة سعد بالصمت حتى اآلن، وكأنه راض ضمنا عن هذا األمر.
ارتياح فلسـطيني ملواقف احلريـري: أشادت مصادر فلسطينية مببادرة الرئيس سعد 
احلريري الى اس����تضافة ورعاية اللقاء األول للجنة احلوار اللبناني - الفلسطيني 
في الس����راي احلكومي، كما أش����ادت مبوقفه الذي اعتبر في����ه ان موضوع احلقوق 
الفلسطينية غير خاضع للجدل والنقاش. أوساط سياسية شاركت في اللقاء تعتبر 
ان خطوة احلريري مفيدة وناجحة في س����حب ورقة احلقوق الفلس����طينية من يد 
النائب وليد جنبالط وتعطيل األهداف السياسية لتحريك هذا امللف. كما تدعو الى 
التمعن في كالم احلريري أمس، فهو من جهة قال ان احلقوق غير خاضعة للنقاش، 
ومن جهة ثانية ربط املطالب واحلقوق بأمن املخيمات والسالح خارجها وواجبات 
الفلس����طينيني جتاه الدولة، من خالل تأكيده على حق الدولة اللبنانية في بس����ط 
س����لطتها على كل أراضيها، وأش����ار الى ان بناء الدولة أولوية خصوصا ان الواقع 

األمني للمخيمات هو واقع مأس����اوي، والى ان يدرك األشقاء 
الفلس����طينيون املقيمون على أرض لبنان أهمية االس����تقرار 

فيه.
مؤمتـر عاملي حلزب التحرير في لبنان: يعتقد مراقب��ون ان اختيار »حزب التحرير« ليكون 
لبنان مكانا النعقاد مؤمتره العاملي في 18 يوليو يحمل مغزى مهما جلهة تفعيل نشاط هذا 
احلزب على الس��احة اللبنانية مبا يحمله من أفكار ودعوة للعودة الى اخلافة اإلس��امية. 
ويضع مجلس األمن املركزي في جدول أعماله أثناء اجتماعه الطارئ مناقشة املؤمتر، فحزب 
التحرير الذي حصل على الترخيص بتوقيع من وزير الداخلية أحمد فتفت في عهد الرئيس 
فؤاد السنيورة أحدث ضجة طائفية ومذهبية خصوصا لناحية نشاطاته الواعدة والتنظيمية. 
ومن األس��باب التي دفعت باآلخرين الى االس��تنكار ان احلزب ينادي بإقامة امارة اخللفاء 
الراش��دين أي بعودة الدين الى األصول وهذا ما يرفضه جميع شركائهم في الوطن، علما 

ان مؤمتر بيروت سيشهد حشدا عربيا ودوليا وسوف تشارك فيه أكثر من 50 دولة.
قلق كنسي: يبدي مسؤولون كنسيون قلقهم من »غياب قيادات مسيحية، ولو لم 
تكن جماهيرية، حتمل مش����روعا مسيحيا متجددا على عاتقها«. فال يجوز ان يبقى 
املسيحيون مهجوسني بالعدد وتناقصه، ومأخوذين بالثروات املتنامية لدى الطوائف 
األخرى، وال يجوز أن يبقوا خائفني على وجودهم وحريتهم، وطالبني للحماية من 
أطراف داخليني أو خارجيني. على املسيحيني ان يبادروا ويعرفوا ان ما هم فيه اليوم 
كان حلما أقرب الى اخليال بالنس����بة الى أجداده����م. فاألهم ان لبنان الكيان حقيقة 
قائمة وراسخة، أما الدولة فركائزها موجودة وليشمروا عن زنودهم وليضخوا فيها 
أفضل ما لديهم ليستكملوا بناءها. فال يجوز عند أي توظيف في الدولة، من القوى 
األمنية الى أي وظيفة ادارية أخرى، ان تستنفر معظم مؤسسات الطائفة، فال تتمكن 
من تأمني عدد مقبول. أما السياس����ة فيمكن من دون شك ان تكون أرقى وأوسع أفقا 

وأكثر ترفعا وبعيدة عن املناكفات الصغيرة«.

بيروت: يدور نقاش حول املرجعية التي ستش��رف على
موضوع الطاقة والنفط في لبنان وقد طرح انش��اء هيئة 
ناظمة ومس��تقلة تكون إما حتت اشراف وزارة الطاقة وقد 
توسع صاحيتها، وترامى ان هناك من يفكر في ربطها مباشرة 
برئاس��ة احلكومة على غرار مجلس االمناء واالعمار، كما ان 

هناك من طرح ربطها برئاسة اجلمهورية.
وهناك من بقي حاسما في حصر هذا امللف بالدولة وبوزارة 
الطاقة، حيث تش��رف هذه الوزارة على امللف بعد ان يصدر 
القانون اخلاص به وتنشأ االدارات الازمة لتعلن عندها بداية 

دخول لبنان عالم الدول املنتجة للنفط.
ويبدو ان افكار انش��اء هيئة ناظمة لن تبصر النور وقد 
يتم التوصل الى ابتكارات توافقية على الطريقة اللبنانية وقد 
أتت مبادرة رئيس مجلس الن��واب نبيه بري لتقفل الطريق 
عل��ى أي أفق مفتوح من هذا القبيل ولتطلق املس��ار النفطي 

في خطواته السليمة.
وفي مرحلة ثانية تنطلق خطوات ترسيم حدود لبنان البحرية، 
حيث يجب ان تعالج مسألتان: أوال املوضوع االسرائيلي حيث 
ميك��ن أن يوكل الى االمم املتحدة ان تتولى االمر، وان تقوم 
اليونيفيل بذلك كأن ترسو االمور على اقامة خط أزرق بحري. 
أما املس��ألة الثانية فهي تتعلق باالتفاق مع قبرص وتركيا، اذ 
تدل عمليات املسح على ان التنقيب سينطلق بدءا من احلدود 
املشتركة بني لبنان وسورية واملياه االقليمية القبرصية االكثر 

قربا من قبرص التركية.
وال يعترف لبنان بدولة قبرص التركية وهنا يجب التوصل 
الى تفاهم مع كل من تركيا وقبرص اليونانية، االمر الذي قد 

يستغرق وقتا والذي قد ال يصادف عوائق تذكر.
وفي مرحلة ثالثة ينطل��ق التنقيب عن النفط الذي يجب 
ان يلي إقامة الaبنى االدارية والتحتية الازمة ملواكبة دخول 
لبنان عالم الدول املنتجة س��واء املصدرة أو املكررة على حد 

سواء.

خط أزرق بحري مع إسرائيل
وآخر مع قبرص التركية!

مصاعب تواجه قانون النفط اللبناني

أخبار وأسرار لبنانية

إسرائيل تكشف شبكة تجسس لـ »حزب اهلل« يقودها ضابط في جيشها
بيروت - عمر حبنجر - وكاالت 

فيما انشغل لبنان على مدى 
اسبوع بتفاصيل قضية جاسوس 
ال� »ألفا«، كشفت إسرائيل امس 
عن شبكة جتسس لديها عملت 
خالل أش���هر طويل���ة على نقل 
معلومات حساس���ة إلى »حزب 
اهلل« يقودها ضابط في اجليش 
اإلس���رائيلي، وق���د وجه جهاز 
»الشاباك« اإلسرائيلي للضابط 
وأعض���اء اخللية تهم���ة »نقل 
معلومات سرية وأمنية حساسة ل� 
»حزب اهلل« والتنسيق مع جهات 

لبنانية لتهريب مخدرات«.
ووف���ق الئحة االته���ام، فإن 
»الضابط نقل معلومات سرية 
للغاية وحساسة لدرجة أنها تهدد 
جنودا ومتس بأمن إس���رائيل، 
تركزت ح���ول اجليش ومناطق 
على امتداد السياج احلدودي«. 
وبحسب اجليش اإلسرائيلي، فإن 
»الضابط كان على علم بأنه قدم 
معلومات تعتبر سرية وحساسة 
ل� »حزب اهلل« وقال انه فعل ذلك 
انه  إلى  ألغراض مالية«، ولفت 
»اعتقل في هذه القضية خمسة 
مدنيني، ومتوقع اعتقال آخرين 

خالل أيام قريبة«.
الى ذلك انهت القوات الدولية 
في جنوب لبن���ان امس عملية 
انتشارها املعزز كما وصف الناطق 
بلس���انها ميراج سنغ، املناورة 
العسكرية التي نفذتها هذه القوات 

بوجه معارضة األهالي.
وفي نهاية يوم حافل بإغالق 
الطرق وضرب الدوريات باحلجارة 
تراجعت ق���وات اليونيفيل إلى 

مواقعها مجددا.
النائب عل���ي فياض )حزب 

اسرائيليا من خلف اخلط األزرق 
لدعي مجلس األمن الى اجتماع 

طارئ.
وحول فياض كالمه هذا الى 
سؤال موجه للحكومة ودعاها 

لإلجابة عليه.

مناورة لصد هجوم صاروخي

وكانت قرى وبلدات في جنوب 
الليطاني شهدت اعتراضات من 
األهالي على مناورات عسكرية 
جتريها القوات الدولية، تصب 
في خانة كيفية تأمني احلماية 
إلسرائيل وتأتي من دون موافقة 
اجليش اللبناني حملاكاة احتمال 
شن هجوم صاروخي من لبنان 
باجتاه األراضي احملتلة والتصدي 

ألعمال شغب محلي.
اجليش اللبناني حاول احتواء 
املوقف قبل تفاقمه فاقترح على 
اليونيفي���ل ان يك���ون عنوان 
املدنيني  املناورة كيفية حماية 
في حال تعرض اجلنوب العتداء 
اسرائيلي، متاشيا مع الوظيفة 
املفترضة للقوات الدولية، لكن 
القيادة الدولية رفضت هذا الطرح 

وأصرت على موقفها.
ويفترض ان تتم اي حتركات 
للقوات الدولية مبوافقة اجليش 
اللبناني، وليس مجرد احاطته 

علما باألمر.
وعلم���ت »األنب���اء« ان هذه 
املن���اورة أرجئ���ت أوال وثانيا 
وثالثا، بس���بب حتفظ اجليش 
على أهدافها فما كان من القيادة 
الدولية اال ان ق���ررت اجراءها 
منفردة، األمر الذي اعتبره األهالي 
مبنزلة أعمال استفزازية تستحق 

املواجهة.

ومن داخ���ل األراضي اللبنانية 
في منطقة السدانة، والذي رماه 
االس���رائيليون أرضا وجلسوا 
فوق���ه وربطوا يدي���ه برجليه 
وانهالوا علي���ه بالضرب حتى 
فقد وعيه وسحبوه مسافة 300 
متر داخل اخلط األزرق، كما جاء 

في افادته.
وتساءل فياض كيف يسمح 
لالسرائليني بتجاوز اخلط األزرق 
واعتقال وتعذي���ب اي مواطن 
لبناني دون وازع او رادع؟ ولو 
ان احدا في لبنان اعتقل راعيا 

اشار في تصريح له امس الى ان 
العالقات بني اهل اجلنوب والقوات 
الدولية كانت متينة والفريقان 

يستوعبان واجباتهما.
وأضاف: هن���اك حديث\ عن 
خروج اليونيفي���ل عن مهمتها 
بشكل أو بآخر، مؤكدا ان اسرائيل 
هي التي تقوم باخلروقات بشكل 
يوم���ي واعتبر ان االش���كاالت 
بني اجلنوبي���ني واليونيفيل لن 
تتصاع���د، نظ���را ألهمية دور 
هذه الق���وات الدولية حيث من 
الطبيعي ان يستمر دورها الى 

جانب اجليش اللبناني.
وشدد صالح على ان املشكلة 
األساسية تكمن في ثقافة اجلنوب 
املؤمنة بأن العدو االسرائيلي هو 

العدو املطلق.
االنتش���ار لم يكن مصحوبا 
بدوريات من اجليش اللبناني وفق 

العادة وبحسب القرار 1701.

خطف الراعي

وتطرق في���اض الى خطف 
املواطن اللبناني عماد حس���ن 
عطوي من جانب االسرائيليني 

اهلل( قال ان اهالي قرى جنوب 
الليطاني فوجئوا بانتشار غير 
مسبوق لقوات الطوارئ في القرى 
وداخل األحياء وبطريقة ال تخلو 
من االستفزاز والضجيج كما بدا 
ملحوظا ان هذا االنتشار لم يكن 
مصحوبا بدوريات من اجليش 
اللبناني وفق العادة وبحس���ب 

منطق القرار 1701.

استمرار دور اليونيفيل

ب���دوره، عضو كتلة التنمية 
والتحرير النائب عبداملجيد صالح 

القوات الدولية أنهت »انتشارها المعزز« بعد انتفاضة أهالي الجنوب.. والمقاومة تلمح إلى خروج اليونيفيل عن مهمتها

)محمود الطويل( الرئيس االسبق اميل حلود مستقبا العماد ميشال عون والنائب سليمان فرجنية في منزله باليرزة مساء امس االول وفي االطار صورة للنائب جوزيف معلوف


