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الحريري: بعض مسؤولي حزب اهلل قد يحّملون جريمة اغتيال والدي دون علم قيادتهم 
والسيد نصر اهلل يرد: طرح الموضوع على هذا النحو يؤدي إلى »سبعين« 7 أيار

بيروت: في تقرير لـ »السفير« من باريس حول آخر 
تطورات الوضع في لبنان وفي جنوبه خصوصا، 
نقل عن مصدر فرنســـي ان رئيس الوزراء اللبناني 
ســـعد احلريري نقل إلى الرئيس الفرنســـي نيكوال 
ساركوزي في زيارة سابقة، محادثة جرت بينه وبني 
السيد حسن نصراهلل أعلمه خاللها األمني العام حلزب 
اهلل بأنه ســـيرفض أي قرار ظني يصدر عن املدعي 
العام في احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، بحق حزب 
اهلل، كما رفض اقتراحا بتحميل اجلرمية »إلى عناصر 
غير منضبطة في احلزب«، وقال املصدر إن الرئيس 
الفرنسي أوضح حملادثه اللبناني ان موقف نصراهلل 

»لن يكون مقبوال«.
وكان تقرير لـ »األخبار« أورد أمس االول ومبفعول 
رجعي وقائع حوار دار بني الرئيس ســـعد احلريري 
والسيد حسن نصراهلل في لقاء جمعهما )25 يونيو 
2009( بعد شهر على تقرير »دير شبيغل« األملانية.

في ذلك اللقاء قال احلريري لنصر اهلل إنه يخشى من 
التداعيات التي أحدثها في الداخل تقرير دير شبيغل، 
مشيرا إلى أن احملكمة الدولية أصبحت خارج القبضة 
اللبنانية التي ال يســـعها عندئذ الســـيطرة على ما 
قد يصـــدر عن احملكمة. ولفت إلـــى أن التقرير رمبا 
يـــراد منه التعبير عن اجتاه يرمي إلى حتميل بعض 
مسؤولي حزب اهلل مســـؤولية املشاركة في اغتيال 

احلريري األب.
سأل نصراهلل: مثل من؟

قال احلريري موضحا: قد يقال إنهم نفذوا االغتيال 
دون علم قيادة حزب اهلل. سأل نصر اهلل مجددا: مثل 
من؟ رد احلريري: احلاج عماد مغنية، »وقد يقال إنه 
أخذ ســـره معه إلنهاء املوضوع، وتاليا التعامل معه 
هو وآخرين على أنهم نفذوا العملية بال معرفة قيادة 

احلزب«.
رد نصراهلل: سميت احلاج عماد في يوم تشييعه 

قائد االنتصارين )انتصار التحرير عام 2000 وانتصار 
حرب يوليـــو عام 2006(. احلاج عمـــاد مغنية قائد 
عسكري عام، بل هو قائد أساسي وتاريخي للمقاومة. 
ثم تقول لي إن العملية نفذت بال علم قيادة احلزب.. 
احلاج عماد واحد من القيادة. أنا ال أقبل هذا املنطق، 
وال اخلوض في هذا املوضوع وال بهذه الطريقة. ليس 
في حزب اهلل من ينفذ أمرا بال علم القيادة احلزبية، 
وليس هناك عناصر غير منضبطني. هذا خارج النقاش. 
أوضح احلريري أن املطلوب تفادي تداعيات قرار اتهامي 

وردود فعل عليه تعرض االستقرار للخطر.
فرد نصراهلل: طرح املوضوع على هذا النحو يؤدي 
إلى ســــبعني »7 ايار«، وليس إلى »7 ايار« واحد. لن 
أسمح مبس سمعة حزب اهلل وأخالقياته. إنه حزب 
مقاومة ولم يرتبط تاريخه باالغتيال السياسي. عندما 
نصل إلى األمر نرى. لكن نريد أن نرى موقفكم أنتم 

أوال.

»األخبار« اللبنانية نشرت حواراً سابقاً بين رئيس الحكومة وأمين عام حزب اهلل حول قرار المحكمة الدولية المرتقب

امني عام حزب اهلل سماحة السيد حسن نصراهلل  رئيس احلكومة سعد احلريري

نقوال لـ »األنباء«: عون ليس بحاجة
لمنبر بكركي لتثبيت مارونيته

ميرشايمر لـ »األنباء«: اللوبي اإلسرائيلي 
طلب فصل أوكتافيا نصر من الـ »سي إن إن«

بيروت ـ زينة طبارة
نفــــى عضو تكتــــل »التغيير 
واالصالح« النائب د.نبيل نقوال 
ما نشرته بعض الوسائل االعالمية 
عن اجــــواء متوترة تســــود بني 
الرئيس ســــليمان والعماد عون 
حتت عنــــوان »حرب اجلنرالني« 
معتبرا ان تلك الوسائل االعالمية 
املأجورة تستنتج زورا من مواقف 
العماد عون وفريقه السياسي ما 
تتمنى حصوله وما تسعى اليه 
من خالل نشرها مقاالت وحتليالت 
باتــــت معروفة االبعاد  مغرضة 
العالقة بني  ان  واالهداف، مؤكدا 
الرجلني طبيعيــــة وقائمة على 
االحترام املتبادل وهي ككل عالقة 
بني رجلني سياســــيني يتخللها 
اختالف في الرؤية ووجهات النظر، 
امنا هذا االختالف ال يعني اطالقا 
حربا باردة او مستترة كما شاءت 
تسميتها تلك الوسائل االعالمية، 
مشيرا الى ان انتفاء االختالف في 
وجهات النظر في بلد دميوقراطي 
كالدولــــة اللبنانيــــة ان دل على 
شيء فهو يدل على ان املمارسة 
السياسية اصبحت ديكتاتورية 

وشمولية.
واوضح النائب نقوال في حديث 
لـ »األنبــــاء« ان التوقيفات التي 
جرت مؤخرا بحق طالب جامعيني 
من التيار »الوطني احلر« عبروا 
عن رأيهم في الرئيس سليمان على 
موقع »الفيس بوك«، حملة على 
املستوى الشخصي الى االعتراض 
ليس على شخص الرئيس امنا على 
الطريقة التي متت بها معاجلة االمر 
من قبــــل النائب العام التمييزي 
القاضي سعيد ميرزا، كونها اتت 
تطبيقا ملنطق غير ســــليم على 
ابناءنا ونصدرهم  قاعدة »نعلم 
هدايا الى مجتمعات اخلارج« هربا 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قال البروفيسور جون ميرشامير الذي أثار جدال 
واسعا في الواليات املتحدة مبشاركته في كتاب 
صدر قبل ثالثة اعوام عن اللوبي االسرائيلي ان 
دور هذا اللوبي يعد اآلن أوضح كثيرا بعد واقعة 
فصل مراسلة شبكة »سي.ان.ان« اوكتافيا نصر 
بســـبب نعيها في رسالة خاصة آلية اهلل محمد 

حسني فضل اهلل وحزنها لرحيله.
وقال ميرشامير في تصريح خاص لـ »األنباء« 
على هامش محاضرة ألقاها في معرض التجسس 
بواشنطن اول من امس ان واقعة فصل أوكتافيا 
تعيد الى الذاكرة واقعة فصل عميدة صحافيي 
البيت االبيض هيلني توماس قبل أسابيع بسبب 
تصريـــح أدلت به عن ضرورة ان يغادر اليهود 

االراضي الفلسطينية ويتركوها لشعبها.
وتابع: »هناك مئـــات املقاالت والتصريحات 
واملقابالت التي يتعرض فيها العرب واملسلمون 
إلهانات عرقية ودينية هنا ولم نسمع أبدا ان مت 
فصل واحد فقط ممن أدلوا بهذه التصريحات او 

كتبوا تلك املقاالت«.
وقال البروفيسور االميركي الذي تخرج في 
اكادميية »ويســـت بوينت« العسكرية وحصل 
على شهاداته العلمية من عدد من أرقى اجلامعات 
االميركيـــة »دعني أقول هنا، كان آية اهلل محمد 
حســـني فضل اهلل مفكرا كبيرا. وله آراء كثيرة 

تستحق التأمل.
وتقدمي هذا العالمة على انه منظر حزب اهلل 
من قبل االعالم االميركي يعبر عن محاولة حلصر 
افكار الرجل في نطاق معني ووضعها في قالب 
محدد امام الـــرأي العام االميركي، واحلقيقة ان 
افكاره كانت اكثر شموال من اي نطاق منفرد«.

وتابع: »لن يتسنى للواليات املتحدة ان تطبق 

سياسة متوازنة تأخذ في اعتبارها مصالح الواليات 
املتحدة االســـتراتيجية اوال دون ان تقلم اظافر 
اللوبي االســـرائيلي هنا، أي آمـــال بعكس ذلك 
ستتبدد، يكفي النظر الى الكيفية التي قدمت بها 
تصريحات سفير االمارات العربية املتحدة في 
معهد آسنب، لقد خصص الرجل نصف محاضرته 
للحديث عن مركزية القضية الفلسطينية ولم يذكر 
ايران اال بصورة عارضة وردا على سؤال عابر، 
اال ان ما قدم من تصريحات نسبت الى السفير 
أغفلت متاما كل ما قاله وركزت على تلك االجابة 

العارضة التي استغرقت دقائق قليلة«.
وأضاف »يقول البعض ان الغموض الذي لفت 
به اســـرائيل ملفها النووي قد تبدد ولكن هذا ال 
ميثل مشكلة لالسرائيليني، انهم ال يهتمون باملرة 
مبا اذا كان هناك غموض او وضوح، ففي احلالتني 
يعتبرون أنفسهم فوق القوانني، وهم يعتقدون 
ألسباب وجيهة ان احدا لن يحاسبهم. لو ذهبت انا 
الى اسرائيل وقتلت هناك فلن يحاسبهم احد، أليس 

هذا ما حدث في واقعة اسطول احلرية؟«.
وقال ميرشـــامير ان الدليل االقوى على ذلك 
هو تقرير القاضي غولدستون واضاف »ال ميكن 
ان تخدش مصداقية الرجل، فقد حارب التمييز 
العنصري فـــي جنوب افريقيـــا وهو معروف 
باحترامـــه احلرفي للقانـــون، وال ميكن خدش 
مصداقية التحقيق فقـــد مت بتفويض من االمم 
املتحدة، رغم ذلك فأين هو تقرير غولدســـتون 
اآلن؟، ان اوكتافيا نصر وهيلني توماس وتقرير 
غولدســـتون امثلة ضمن مئات االمثلة على ما 
يقيد حركة الديبلوماسية والسياسة االميركية 
في الشرق االوسط اآلن، ان علينا ان نعود الى 
دراســـة تأثيرات جماعات الضغط بل وشرعية 

وجودها في دميوقراطيتنا بحثا عن حل«.

من عقاب على خلفية التعبير عن 
الرأي الذي نصت عليه شــــرعة 
حقوق االنسان، في وقت يتم فيه 
التغاضي عــــن بعض االعالميني 
املأجورين وترك العنان لهم في 
توجيه ما يشــــاءون من اتهامات 
وكيــــل الكالم اجلــــارح بحق من 
يريدون من رجال السياسة دون 
محاسبتهم او حتى توجيه اللوم 
اليهم، وذلك حتت عنوان حرية 
الصحافة والتعبيــــر عن الرأي، 
معتبرا ان ما حصل لم يكن اقل من 
انفصام في التعاطي مع املوضوع 
الواحد وهو ما استدعى تسجيل 

املواقف املعترضة عليه.
على مستوى آخر وعلى خط 
بكركيـ  والرابية، اكد النائب نقوال 
انه ليس لدى التيار »الوطني احلر« 
اي موقف سلبية او ايجابية من 
البطريــــرك صفير اثر ابداء رأيه 
امام مجلس الشيوخ الفرنسي في 
سياسة العماد عون وتفاهمه مع 
»حزب اهلل« متسائال في املقابل 
ما اذا كان التفاهم بني اللبنانيني 
من اجل املصلحة اللبنانية العامة 
قد اصبح تهمة في نظر البعض 
كــــي يتســــاءل البطريرك صفير 

عن املكان الذي يريد العماد عون 
الوصول اليه من خالل تفاهمه مع 
احلزب املذكور، مؤكدا له وللجميع 
ان التحالــــف بني التيار و»حزب 
اهلل« قائم على اســــس وثوابت 
وطنية اثبتــــت االيام واحملطات 
السياســــية املنصرمــــة صحته 
العماد عون في  وصحة سياسة 
التالقي مع اآلخرين، مســــتغربا 
اتهام »حزب اهلل« بعدم لبنانية 
سياســــته وتتطلعاتــــه ورؤيته 
خصوصا فيما يتعلق بالسياسة 
الداخلية وحتــــى االقليمية منها 
وهو من قدم االف الشــــهداء من 
اجل حتريــــر ارض اجلنوب من 

االحتالل االسرائيلي.
واكد النائب نقوال ان مقاطعة 
الرابية لبكركي كما حتاول بعض 
الوسائل االعالمية تسويقه، غير 
واردة في قاموســــي العماد عون 
وتكتل »التغيير واالصالح« وذلك 
العتبــــاره ان بكركــــي مرجعية 
دينية غير سياسية ال يستطيع 
احــــد التنكر لها او التخلي عنها، 
مستدركا بالقول ان العماد عون 
ليس بحاجة الى اطاللة اعالمية 
مــــن على منبر بكركــــي لتثبيت 
مسيحيته ومارونيته بالشكل الذي 
البعض لتذكير الشعب  يعتمده 
اللبناني بوجودهم على الساحة 
السياسية، الفتا الى عالقة العماد 
عون مع بكركي اصدق من عالقة 
االخرين معها كونها مكشــــوفة 
ومفتوحــــة امــــام اجلميع وغير 
مغلقة بأســــاليب التملق والكالم 
املنمق في محاولة منهم الستدراج 
التعاطف الشعبي معهم، معتبرا 
ان املسارات السياسية تستوجب 
الى جانب تقدير بكركي كمرجعية 
دينية اعطاء »ما لقيصر لقيصر 

وما هلل هلل«.

نفى ما يشاع عن حرب باردة بين »الجنرالين«

البروفيسور أكد أن الراحل السيد فضل اهلل كان مفكراً كبيراً

د.نبيل نقوال 

نائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ عبداالمير قبالن يتلقى سلسلة من االتصاالت المطمئنة على صحته بعد دخوله مستشفى الجامعة االميركية في بيروت اثر تعرضه لوعكة صحية           )محمود الطويل(

قهوجي يتعهد بحماية »اليونيفيل« %100

التعازي في السيد فضل اهلل تنتهي غداً 
بيروت: أعلن مكتب آية اهلل السيد محمد حسني
فضل اهلل ان التعازي برحيله تختتم مبجلس 
فاحتة األحد املقبل في مســـجد اإلمامني احلسنني 

في العاشرة صباحا.
وكان أم املســـجد أمس املزيـــد من املعزين في 
الســـيد فضل اهلل، وكان أبرزهم رئيس احلكومة 
سعد احلريري ورئيس احلكومة العراقية نوري 

املالكي، ورئيس جبهة العمل اإلسالمي في األردن 
الشيخ حمزة منصور، ورئيس احلكومة العراقية 

األسبق إبراهيم اجلعفري.
وأجرى ملك األردن عبداهلل الثاني اتصاال بالسيد 
علي فضل اهلل، جنل الراحل الكبير، حيث أشـــاد 
بعطاءات الســـيد فضل اهلل الكبرى على األمتني 
العربية واإلسالمية واعتبر وفاته خسارة كبرى.

بيروت ـ عمر حبنجر
حضــــر ملف األحــــداث بني 
القــــوات الدولية وأهالي بعض 
قرى جنــــوب لبنان في اجتماع 
مجلس األمن الدولي امس، بناء 
على طلب فرنسي، فيما استبق 
مجلس الوزراء اللبناني االجتماع 
بالدعوة الى املزيد من التنسيق 
الدولية  بني اجليش والقــــوات 
تطبيقا للقــــرار 1701، ولقواعد 
االشتباك املنصوص عليها في 

هذا القرار.
وأكد مجلس الــــوزراء الذي 
اجتمع برئاسة الرئيس ميشال 
العالقة  سليمان، احلرص على 
الطيبة بــــني املواطنني والقوات 
الدولية، وعلى سالمة هذه القوات، 
وشدد على الدور الذي تضطلع 
به القوات الدولية، ملصلحة لبنان 
وسيادته واســــتقراره، وعلى 
تدعيم وجود اجليش وانتشاره 
ضمانا لفاعلية التنسيق، ويطالب 
املجتمع الدولي بوضع حد نهائي 
جلميع انتهاكات إسرائيل للسيادة 

اللبنانية.

الموقف الفرنسي: ال انسحاب

فرنسا وعبر ســــفيرها في 
لبنان رونــــي بييتــــون أكدت 
ان الهدف الرئيســــي من القرار 

املتحدة، التي تضم 16 دولة بعديد 
قوامــــه 97 ألف عنصر ينتمون 
الى 114 دولة، يجري مشاورات 
صعبة مع مندوبي الدول الدائمة 
العضوية في مجلس األمن ومع 
الدائمني  األعضاء العشرة غير 
التعديالت  بهدف إدخال بعض 
على قواعد االشتباك الواردة في 
القرار 1701 مبا يضمن ســــالمة 

القوة الدولية،
من خــــالل اقتراحه انشــــاء 
قوة ضاربة حتت مسمى »قوة 
التدخل السريع« اال ان مندوب 
الدائم في مجلس األمن  فرنسا 
جيرار آرو اعترف بصعوبة هذا 
االمر كونه يتطلب توافقا دوليا 
وموافقة من قيادة عمليات القوات 
العام  الدولية املرتبطة باألمني 

لألمم املتحدة.

السيادة للدولة  إعادة  1701 هو 
اللبنانية علــــى أراضيها كافة، 
مشــــددا على ضرورة تطبيقه 
بالكامل وبالتشاور مع األسرة 
الدولية وفي اطار مجلس األمن 

وبناء على طلب لبنان.
ونفى السفير الفرنسي لقناة 
»العربية« إمكان ســــحب قوات 
بالده مــــن اليونيفيــــل، مؤكدا 
التزامها القوي بسيادة واستقرار 
لبنان واحلــــرص على احترام 

القرار 1701.

اقتراح بإنشاء قوة ضاربة

فــــي غضــــون ذلــــك، يقول 
ان  مراســــلون من نيويــــورك 
الديبلوماســــي الفرنســــي آالن 
لــــوروا، املتخصص فــــي إدارة 
شــــؤون حفظ السالم في األمم 

وفي االســــباب املوجبة لهذا 
التحرك الفرنسي ارتفاع وتيرة 
االحداث بني اليونيفيل واالهالي 
في االسابيع املاضية وما نتج عنها 
من اضرار، والتقارير االسرائيلية 
التــــي توحــــي بتحويل بعض 
املناطق في اجلنوب الى مخازن 
أســــلحة حلزب اهلل، وتقليص 
عديد اجليش اللبناني في هذه 
املنطقة االمر الذي جعل الدراسة 
الفرنسية الى الوضع املكشوف 

لليونيفيل أمنيا وعسكريا.
بدوره، أرسل مجلس الوزراء 
بيانــــا بهذه املعطيات الى ممثل 
لبنان في مجلس األمن د.نواف 
سالم، مســــاء اخلميس لينقله 
الى مجلس األمــــن، وفيه أيضا 
يبدي مجلس وزراء لبنان أسفه 
للحوادث االخيرة التي حصلت 

في اجلنوب.
الــــوزراء في  وأبرز مجلس 
بيانه أهمية التعاون بني اجليش 
واليونيفيل فــــي جنوب لبنان 
وقال الرئيس سليمان: ليس في 
القوات  لبنان من يرفض مهمة 

الدولية.

قهوجي يتعهد

ودعما ملوقف مجلس الوزراء، 
العماد جان  تعهد قائد اجليش 
قهوجي مبنع أي تعرض للقوات 

الدولية في جنوب لبنان.
وقال فــــي تصريح »للنهار« 
أمس ان احلوادث التي حصلت 

في اجلنوب لن تتكرر.
وأضاف: أنــــا كقائد للجيش 
املتحــــدة وللدول  أضمن لألمم 
املشاركة في القوات الدولية حماية 
العناصر املشاركة في اليونيفيل 
مائة في املائة، ولن أسمح بأي 
اعتداء عليها وأضمن لها حرية 
القرار  احلركة ضمن مندرجات 
1701، مشــــددا على أال متغيرات 

في مندرجاته.
العماد قهوجي نفى تخفيض 
عديد اجليش في اجلنوب وأعلن 
عن وجود 7 آالف عنصر، وعن 
تعزيز هذا االنتشار بلواء اضافي 

قريبا.

مساٍع فرنسية لتشكيل قوة تدخل دولي سريعة!

بري يقاطع بكركي: يقول وزير سابق قام مبسعى توفيقي بني الرئيس نبيه بري 
وبكركي انه فشـــل في حتقيق اختراق في هذا املوضوع وفي اقناع الرئيس بري 
بضرورة زيارة بكركي أو كسر اجلليد من خالل اتصال بالصرح ملعايدة البطريرك 
بعيده التسعني، أو بتسلمه جائزة الرئيس الياس الهراوي على انه ضمير احلرية. 
وتعزو جهات سياســـية مقاطعة بري الى تصريحات البطريرك صفير وانتقاده 
الرئيس بري على خطوته اقفال املجلس في سابقة خطيرة غير معهودة وتعطيله 
العمل التشـــريعي فـــي لبنان بحجة عدم وجود حكومة دســـتورية وان حكومة 
الرئيس فؤاد الســـنيورة األخيرة )عام 2006 – 2007( كانت غير شـــرعية وغير 
ميثاقية، اضافة الى موقف البطريرك من حزب اهلل وسالحه، السيما حديثه أمام 
جلنة الشـــؤون اخلارجية الفرنسية في اجلمعية الوطنية حول سالح حزب اهلل 
وحصرية وجود السالح مع الدولة ومرجعيتها في قرار السلم واحلرب. ومقاطعة 

بكركي تتم من قيادات حزب اهلل وحركة أمل وذلك منذ عام 2006.
احلريري نقل اسـتياء فرنسـا: أطلع الرئيس احلريري مجلس ال��وزراء على نتائج لقائه 
الرئيس س��اركوزي ووزير اخلارجية برنار كوش��نير ناقال عن املسؤولني الفرنسيني 
رفضهم ملا جرى مع الكتيبة الفرنسية واستياءهم من احلادثة، وانهم كانوا يريدون رفع 
القضية الى مجلس األمن لوال انه طلب تريثهم ريثما تتم معاجلة األمر. وذكر احلريري 
باملعركة الديبلوماس��ية التي خاضها لبنان عام 2006 إلبعاد الفصل الس��ابع عن القرار 
1701 وأش��ار احلريري في مداخلته الى االس��تياء الذي أبداه ساركوزي حيال التعرض 
»لليونيفيل«. واستعرض احلريري ما حصل متوقفا عند مناورة »اليونيفيل« التي جرت 
والتي رافقها احتقان، وقال »اذا كان هناك غلط، فال يصحح بالغلط أيضا«. وشدد على 
احلفاظ على »اليونيفيل« رافضا التعرض لها، فهي تؤمن استقرار لبنان ووجودها مفيد 

للبنان.
اجراءات احترازيـة: ذكرت معلومات ان القوى األمنية اتخذت اجراءات احترازية 
في األيام األخيرة في اجلنوب في ضوء معطيات ومخاوف من اقدام طرف ثالث، 

ســـواء كان اسرائيليا أو غير اســـرائيلي، على القيام بعمل أمني ضد اليونيفيل 
والصـــاق هذا العمل باجلنوبيـــني، وكانت هذه النقطة موضـــع بحث بني قيادة 
اليونيفيل وجهات لبنانية. )الوزير الياس املر أبلغ مجلس الوزراء عن اجتاه الى 
دعم اجليش املوجود في اجلنوب من خالل ارســـال لواء جديد يتراوح عدده بني 

3000 و5000 عسكري(.
انفتاح إيراني على احلريري: تتوقف أوساط سياسية مراقبة عند التغيير امللموس الذي 
قام به الس��فير االيراني اجلدي��د غضنفر ركن أبادي في األداء الديبلوماس��ي وادارة 
العالقات مع مختلف االطراف السياس��ية. وهذه السياسة اجلديدة تقوم على االنفتاح 
وتركز على فتح قنوات حوار واتصال مع كل فعاليات وقوى الطائفة السنية، وخصوصا 

الرئيس سعد احلريري.
احلريري يرفض السجال مع جنبالط: أبلغ الرئيس سعد احلريري نواب كتلته رغبته 
في عدم قيام أي ســـجال مـــع النائب وليد جنبالط وتـــرك موضوع جنبالط له 
شـــخصيا. وفي موازاة ذلك، يســـتمر نواب القوات اللبنانية، وبناء على طلب د.

ســـمير جعجع، في مهادنة جنبالط وفـــي جتاهل انتقاداتـــه الالذعة وفي تفهم 
ظروفه.

سـلمان والـ »فيس بوك«: س��أل الرئيس ميشال سليمان أهالي موقوفي »الفيس بوك« 
)أمهات املوقوفني( هل تقبلون ان يتكلم أبناؤكم مع آبائهم بهذه اللغة وبهذا األس��لوب؟ 
وقد انزعج األهالي من أداء أوالدهم الذي ينم عن فقدان التربية واألخالق. وكان الرئيس 
س��ليمان استدعى أحد الوزراء وسلمه نسخة عما كتب على الفيس بوك بحقه وقال له 
أنقل هذه الى العماد ميشال عون، فهل يرضى بها وان يخاطب هو مبثل هذه الطريقة، 
وان يتعرض الرئيس وموقع الرئاسة لهذا األسلوب املتدني في التعاطي؟ ومن املعروف 
ان نوابا ومس��ؤولني في التيار الوطني احلر دافعوا عن توقيف الطالب املتهمني بحجة 
حماية احلرية، حرية الرأي والتغيير، ولم يرد الوزير أي جواب على الرئيس سليمان.

أخبار وأسرار لبنانية


