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)محمود الطويل( أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال رئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية

رئيس احلكومة سعد احلريري مجتمعا باعضاء كتلة املستقبل أمس

بيروت ـ عمر حبنجر
كشف الرئيس سعد احلريري 
انه بص���دد التحضي���ر جلولة 
خارجية، س���عيا من أجل س���د 
العجز املالي ل� »االنروا« بهدف 
الفلسطينية  التقدميات  تعزيز 
وعدم حتمي���ل الدولة اللبنانية 

أعباء جديدة.
وفيما يغادر احلريري غدا الى 
دمشق في زيارة وصفها القيادي 
في تيار املستقبل مصطفى علوش 
باالدارية حيث لم يس���تبعد ان 
تك���ون األزمة املالية العاملية قد 
حط���ت بعضا م���ن رحالها في 
االنروا، ذك���ر بيان ملكتب اعالم 
الرئاس���ة اللبنانية ان الرئيس 
ميشال س���ليمان التقى السفير 
اإليراني في بيروت غضنفر ركن 
ابادي والبحث تناول موعد زيارة 
الرئيس اإليراني محمود احمدي 
جناد الى لبنان عقب عيد الفطر 

املبارك.

تأجيل »الحقوق« الفلسطينية

وكانت الهيئة العامة للمجلس 
النيابي أرجأت البت في اقتراحات 
القوانني املتعلقة باحلقوق املدنية 
الفلسطينيني حتى 17  لالجئني 
من أغسطس املقبل، معطية مهلة 
اضافية للجن���ة االدارة والعدل 
لدراس���تها نظرا حلصول تقدم 
في هذا املوضوع كما قال رئيس 
مجل���س الن���واب نبي���ه بري، 
والذي أك���د ان موضوع حقوق 
الفلسطينيني لن يقر اال بتوافق 

اللبنانيني.
الرئيس ب���ري عقد اجتماعا 
مسائيا مع وزير الداخلية زياد 
بارود بعيدا عن األضواء وضعا 

فرنسا ولبنان تؤخذ اليوم الى 
أماكن غير عقالنية، مجددا التزام 
بالده الكامل جتاه لبنان وشعبه، 
مؤكدا رغبة فرنسا في مساعدة 
لبنان على اس���تعادة استقراره 

وسيادته وأمنه.

سياسة السالم

وقال: البد اآلن من إعادة إطالق 
سياسة سالم تكون مفيدة لكل 
اللبناني وتساعد على  الشعب 
معاجلة العديد من املشاكل التي 
يواجهها العالم اليوم، ونقل عن 
الرئي����س احلريري تذكيره بأن 
الصعوبات التي يشهدها لبنان، 
واملنطقة تتصل بشكل واضح 
بالنزاع العربي � اإلسرائيلي الذي 

لم يحرز اي تقدم منذ سنوات، 
وان السياس����ة اإلس����رائيلية 
كانت عامل توتر كبيرا جدا، ما 
اللبناني،  انعكس على الوضع 
وان االنفع����ال الذي يثيره لدى 
الرأي العام اللبناني مش����روع. 
وأكد احلريري للنائب الفرنسي 
انتظاره فرض املزيد من الضغوط 
الدولية، الس����يما م����ن االحتاد 
األوروب����ي والوالي����ات املتحدة 
واتخاذ مبررات تهدف الى كسر 

اجلمود الراهن.
وكان���ت وزارة اخلارجي���ة 
الفرنسية أوضحت ان االتفاقية 
األمنية مع لبنان اتفاقية كالسيكية 
ش���بيهة باتفاقات عدة مع دول 

أخرى أجنبية.

خالله حال من ش���أنه ان يكفل 
اقرار االتفاق األمني مع فرنسا 

واملصادقة عليه.
الرئيس احلريري الذي وافق 
عل���ى التأجيل أمل اال ينظر الى 
التأجيل كمكسب لفريق سياسي، 
بل هو مكسب لكل اللبنانيني ولكل 

الفلسطينيني.
أما االتفاقية األمنية بني لبنان 
وفرنسا فقد حضرت في محادثات 
الوطنية  نائب رئيس اجلمعية 
الفرنسية )البرملان( جان ماري 
لوغان مع الرئيس ميشال سليمان 
ورئيس احلكومة سعد احلريري، 

ومسؤولني لبنانيني التقاهم.
لوغان أس���ف لكون مشاعر 
الكبرى املوجودة بني  الصداقة 

جنبالط زار تركيا والتقى أردوغان
بيروت: قام رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط
بزي���ارة االربعاء املاضي ال���ى تركيا والتق���ى رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان، وتباحث معه في املستجدات األخيرة 
باملنطقة، والتطورات احمليطة بدءا من امللف اإليراني الى الوضع 
في العراق وموضوع التس���وية املتعثرة في الش���رق األوس���ط.
كما تناول البحث العدوان اإلسرائيلي على »أسطول احلرية« 
الذي أدى الى س���قوط عدد من الش���هداء األت���راك، وقّدم جنبالط 

التعازي ألردوغان في الشهداء.
وكان من املق���رر ان يلتقي جنبالط برئيس ال���وزراء التركي 
في زيارته الس���ابقة قبل فترة قصيرة ال���ى تركيا، والتي قطعها 
جنبالط للمشاركة في تشييع املرجع الراحل السيد محمد حسني 

فضل اهلل.
وأشار جنبالط الى ان »أردوغان قّدم التعازي أيضا في السيد 

فضل اهلل، معتبرا ان فقدانه خسارة كبرى للعالم اإلسالمي«.

بيروت: قرر النائب الس����ابق إيلي س����كاف مقاطعة زيارة حليفه
السابق العماد ميشال عون الى زحلة قريبا.

سكاف سجل عتبه في تصريح صحافي على طريقة توجيه الدعوة 
له، وقال: انا على اس����تعداد الستقبال عون ولقائه في زحلة مع تيار 
الكتلة الش����عبية ولكن لألسف، أرس����لوا لي بطاقة دعوة للمشاركة 
في حفلة تكرمي اجلنرال بطريقة غير الئقة وكأنهم يقولون لي »تعا 
وال جت����ي«. وأضاف: ال أعتقد ان اجلن����رال عون يزور اهدن من دون 
ان يكون سليمان فرجنية في استقباله، وال أعتقد انه يقبل ايضا ان 
ي����زور املختارة دون معرفة وليد جنب����الط، وهذا ينطبق ايضا على 
زحلة، إذ ال ميكن له ان يزور املدينة وال أكون باستقباله، لكن لتياره 

حسابات خاصة ال أعرفها.
وخلص الى القول: ال يريدون ان أكون في استقبال الصديق ميشال 
عون. في هذا الوقت أعلن العماد ميش����ال عون مقاطعته اس����تقبال 
البطريرك املاروني نصراهلل صفير في كسروان غدا. وقالت مصادر 
التيار الوطني احلر ان 4 دعوات وصلت الى الرابية للمشاركة بالقداس 
االحتفالي الذي يترأسه البطريرك صفير في »غبالة � كسروان«، بدعوة 
من النائب الس����ابق منصور غالب البون، لكن تبني انها موجهة الى 
نواب قضاء كسروان في الكتلة العونية: نعمة اهلل ابي نصر، جيلبرت 
زوين، يوسف خليل ود.فريد اخلازن ومن دون العماد عون، ما دفعه 

الى إعالن املقاطعة، ومن دون ان تشمل نواب كتلته املدعوين.

بعدما تأجلت الحقوق اإلنسانية وتبلورت االتفاقية الفرنسية

 الحريري في دمشق غدًا ونجاد في بيروت بعد عيد الفطر

سكاف يقاطع استقبال عون في زحلة
والجنرال يقاطع صفير في كسروان 

فشل في تمثيل الدور.. رغم نجاح المواطن الروماني بالمغامرة القاتلة استناداً إلى ادعاءات زميليه في الشركة شربل قزي وطارق ربعة

فراس حيدر.. ضحية اإلنترنت! اعتقال جاسوس ثالث في الـ »ألفا«!
بيروت: فراس حيدر هو الشاب اجلنوبي ابن بلدة

مركبا في قضاء مرجعيون الذي وجدت جثته 
في منظومة عجالت طائرة »ناس« السعودية يوم 
السبت املاضي وهو في عمر الشباب )20 عاما( 
لم ينتس���ب الى تنظيم، ولم يكن معقدا نفسيا 
كما روج، بل كان طموحا وتقطعت به السبل في 
منطقة فقيرة هي برج البراجنة كما يقول محامي 

عائلته محمد شقير.
فراس ذكي جدا ومثقف ثقافة عالية وكان يضع 
على رأسه قبعة أجنبية مع حرفي )N4( في اشارة 
الى نيويورك، وقد قدم امتحانات البكالوريا القسم 
الثاني منذ مدة وكان يدرس احملاسبة وبرمجة 
الكمبيوتر في معهد »CIS« في األشرفية ويعمل 
في موقف سيارات فندق »موڤنبيك« ويتقن اللغة 
اإلجنليزية كأبيه واخوته حيث عمل الوالد حسن 

ملدة 20 عاما في السعودية كطباخ.
وتقول مصادر مقربة من الضحية ان فراس 
ميكن ان يك���ون تأثر بقصة قرأها في اإلنترنت 
عن ش���اب مثله اندس الى غرفة عجالت احدى 
الطائرات وجنح في الوصول الى بلد آخر، متاما 
كما حال املواطن الروماني الذي اختبأ قبل شهرين 
في عجالت طائرة وانتق���ل معها من ڤيينا الى 
لندن للعمل هناك بعدم���ا قطع رحلة 1280 كلم 
على ارتفاع 25 ألف قدم وحتمل حرارة 41 درجة 
حتت الصفر ووصل س���املا مع بضعة رضوض 

وإصابة في القدمني.

بيروت: أوقفت مخابرات اجليش اللبناني شخصا
ثالثا في شركة »ألفا« اخلليوية لالشتباه 
في تعامله مع املوس���اد اإلسرائيلي، استنادا 
الى ادعاءات زميليه في الش���ركة شربل قزي 

وطارق ربعة.
وقالت صحي��فة »الس�����فير« ان املوقوف 
اجلدي���د الذي لم تذكر اس���مه كان موظفا في 
ش���ركة ألفا، قبل ان يترك الش���ركة في وقت 
ما، مشيرا الى انه كان دائم السفر الى أوروبا 

ودول عربية.
وبدور، أكد وزير االتصاالت شربل نحاس ان 
لبنان قد يكون أمام أخ���طر عمل���ية جتسس، 
ألن عمالء االتصاالت يكشفون قطاعا حيويا 
بالكامل للعدو اإلسرائيلي، وأشار نحاس الى 
ان عميل »ألفا« الثاني طارق الربعة هو خبير 
بأدق التفاصيل في الش���ركة بحكم الوظيفة 
التي يتوالها منذ تأسيس���ها مع شربل قزي. 
األول في مج���ال التخطيط والثاني في مجال 

الصيانة.
موض�وع التج���سس اإلسرائيلي كان مح���ور 
املداخلة التي طرحها النائب حسن فضل اهلل 
)حزب اهلل( رئيس جلنة االتصاالت النيابية 
في مستهل اجللسة النيابية العامة أمس األول، 
والت���ي لفت فيها ال���ى ان لبنان يعيش حتت 
أخطر عملية جتس���س على لبنان كوننا أمام 

عمالء استراتيجيني.

أخبار وأسرار لبنانية
 عجقة زوار: تفيد معلومات املصادر املطلعة ان لبنان 
قد يشهد عجقة زوار ملسؤولني عرب خالل فترة شهر 
وقبل حلول ش���هر رمضان. وجت���ري دوائر القصر 
االتصاالت الالزمة من أجل حتديد املواعيد للزوار وفق 
أجندة الرئيس ميش���ال سليمان وأجندات املسؤولني 

الزائرين.
وف���ي املعلومات ان الئحة الزوار قد تبدأ بزيارة يقوم 
بها الرئيس السوري د.بشار األسد الى لبنان ويلتقي 
نظيره اللبناني ويجتمع في القصر الى رئيسي املجلس 
واحلكومة، ويلتقي بعض السياسيني في مأدبة يقيمها 
سليمان على شرفه. على ان تلي هذه الزيارة زيارات 
ألمير قطر الش���يخ حمد بن خليف���ة آل ثاني ورئيس 
دولة االمارات العربية املتحدة وملك البحرين ورئيس 
حكومة تركيا والرئيس االيراني وامللك األردني، اضافة 
الى مسؤولني آخرين غربيني، وان التطورات التي طرأت 

في اجلنوب قد تستعجل مجيء الزوار.
 اسـتدراج احلريري: حاول أكثر من سياس��ي اس��تدراج 
الرئيس سعد احلريري الى موقف مسبق من القرار الظني 
باغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري، ولكنه ظل مصرا 
على انه حني ارتضى باحملكمة فهو ارتضى مسبقا بكل ما 
سيصدر عنها، وان املسألة بالنسبة اليه ليست شخصية 

وال سياسية بل عدلية.
 »احملكمـة« و»اليونيفيل«: نقل عن ديبلوماسي عربي في 
نيويورك )األمم املتحدة( قوله ان كل الكالم عن ترابط 
أو عالقة بني احملكم���ة الدولية حملاكمة املتورطني في 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري وبني »اليونيفيل« هو 
اما جهل لالنفصال بني احملكمة ومجلس األمن س���وى 
عبر التمويل، أو ادانة مس���بقة متعمدة من أطراف ما 

حلزب اهلل، أو ادانة للذات مستغربة حقا.
 تطابق وتنسـيق: ف��ي موازاة تطاب��ق املوقف بني حزب 
الوطنيني األحرار وحزب الكتائب في شأن احلقوق املدنية 
للفلس��طينيني في لبنان، حصل تقارب بني التيار الوطني 
احلر والكتائب وتنسيق مشترك بهذا اخلصوص، لكن لم 
يحصل أي شكل من أش��كال التنسيق املماثل بني التيار 

وحزب الوطنيني األحرار.
 رصـد أمني للقاعدة: تلقى رئيس جهاز أمني في لبنان 
معلومات عن مطلوبني ارهابيني من تنظيم »القاعدة« 
تسللوا الى لبنان، وهم من املطلوبني لالنتربول الدولي 
ومن املتهمني بتشكيل واعداد خاليا انتحارية وارسالها 
الى عدة دول في العالم للقيام بعمليات ارهابية لصالح 
تنظي���م القاعدة. املعلومات تتوقع دخولهم الى لبنان 

بطرق سرية ملهمات خاصة.

أمين عام حزب اهلل للحريري وبارود: هل علم فرع المعلومات شيئًا عن شربل قزي قبل أن يعتقله الجيش اللبناني؟

السيد نصراهلل طالب بإعدام العمالء: »الزم المشانق تتعلق«
طبيعيا وحليفا مستقبليا«.

ووجه السيد نصراهلل سؤاال 
رسميا لرئيس احلكومة سعد 
الداخلية  احلري���ري ووزي���ر 
والبلديات زياد بارود،: »هل كان 
لدى فرع املعلومات معلومات 
عن عمالة ش���ربل ق���زي قبل 
أن تعتقل���ه مخابرات اجليش 

اللبناني؟«.
من جهة أخرى، بحث السيد 
نص���ر اهلل، مع رئي���س تيار 
»املردة« النائب سليمان فرجنية 
ف���ي املس���تجدات واألوضاع 
السياسية في لبنان واملنطقة 
والتطورات األخيرة في اجلنوب 
وش���بكات العم���الء واحملكمة 
الدولية وأوضاع الفلسطينيني 

في لبنان.
وكان���ت وجه���ات النظ���ر 
»متطابقة« مع تأكيد اجلهتني 
عل���ى »عمق العالق���ة القائمة 
بينهما والتعاون في مواجهة 
االستحقاقات املقبلة«، بحسب 
بي���ان ص���ادر ع���ن العالقات 

اإلعالمية في »حزب اهلل«.
وقد رافق فرجنية الس���يد 
يوسف فنيانوس، فيما حضر 
السياس���ي  املع���اون  اللق���اء 
للسيد نصراهلل احلاج حسني 
اخلليل ورئيس جلنة االرتباط 
والتنس���يق في احلزب احلاج 

وفيق صفا.

لم يحس���ب العدو حسابه هو 
ش���بكة االتصاالت الس���لكية 
التابع���ة للمقاومة التي كانت 
من أهم عناصر القوة في احلرب 
األخيرة وهذا ما ورد حتى في 
التي  تقرير جلن���ة فينوغراد 
شكلها اإلس���رائيليون ملعرفة 
س���بب إخفاقاته���م في متوز، 

تتعلق«، وهنا أش���يد مبوقف 
الرئيس سليمان الذي أعلن أنه 
سيوقع أي مرسوم إعدام للعمالء. 
فالعميل هو ليس من عائلة أو 
طائفة بل هو ب���ات ينتمي إلى 
العدو والتعاطي معه يجب أن 
يكون على هذا األساس، وأمتنى 
اال يتم توقيف العمالء بناء على 

ومن ضمن عدة الش���غل التي 
حتضرها إسرائيل ألي حرب 
قادمة موضوع شبكة السلكي 

التابعة للمقاومة.
وتابع السيد كالمه عن العمالء 
مطالبا بتنفيذ أح���كام اإلعدام 
التي صدرت ب���دون أي تباطؤ 
أو اعتذارات قائال: »الزم املشانق 

سني أو مسيحي كي يتم تنفيذ 
اإلعدام؟ ال، إذ ال يجب أن يكون 
التعاطي م���ع العمالء أو تنفيذ 
أحكام اإلعدام بحقهم على أساس 
ت���وازن طائفي. كم���ا ال يجوز 
العمالء  التعاطي مع عائ���الت 
على أنهم يتحملون املسؤولية 
بل من هذه العائالت من خ��رج 
منها مقاوم���ون لكن هناك ولد 
منها سيطر عليه إبليس وجره 
للعمالة، وبالتالي فإن العوائل 
ال تتحمل مسؤولية. وهنا يجب 
القيام بحملة توعية وطنية كبرى 
ضد العمالة كما يجب إلغاء البيئة 

احلاضنة.
وأضاف الس���يد نصراهلل: 
»سبب كثرة عدد اجلواسيس 
هو إحساس���هم باألمن وثانيا 
ته���اون القضاء في هذا امللف، 
البيئة احلاضنة ونبدأ  وثالثا 
من تلك التي ال ترى عيبا من 
أن يك���ون ابنها على عالقة مع 
إس���رائيل أو عميال إلسرائيل 
وصوال إل���ى احلماية والتبني 
العمالة وصوال  والتهوين من 
إلى مرحلة باتت فيها العمالة 
وجهة نظر في الصراع احمللي 
واإلقليمي، حيث يقول البعض 
لن���ا كما أنتم عل���ى عالقة مع 
س���ورية وإيران هناك من له 
عالقة مع إس���رائيل، وصوال 
إلى من يرى في إسرائيل جارا 

»اإلسرائيلي يعرف أن أي توتير 
داخلي هو خدمة له مبعزل عن 
مس���ؤولية أي فري���ق في هذا 
األمر«، مؤكدا أن »اإلسرائيليني 
الذين يقفون أمام املقاومة في 
لبنان يراهنون على مشروع 
إس���رائيلي آخر اسمه احملكمة 
الدولية الذين يحضرون له في 

األشهر املقبلة«. 
السيد نصراهلل تطرق خالل 
كلمت���ه الى مل���ف االتصاالت 
وتهاوي العمالء واجلواسيس، 
وقال: »موضوع االتصاالت هذا 
على درجة عالية من اخلطورة، 
فبش���كل ال يقبل الشك أصبح 
واضحا عند كل اللبنانيني أن 
هناك سيطرة إسرائيلية كاملة 
على كل ما ه���و اتصاالت في 
البلد، الالس���لكي واالنترنت 
واالتص���االت، والبد أن يتنبه 
اللبنانيون إلى أن البلد مكشوف، 
واإلسرائيلي يسمع، وبناء عليه 
يحدد ويحصل على الكثير من 
املعطيات من خالل س���يطرته 
على االتصاالت، وهذه السيطرة 
اإلسرائيلية على االتصاالت في 
لبنان ليست موضوعا جديدا، 
واإلسرائيلي يسيطر على شبكة 
اخلليوي، وله���ذا كان العمالء 
يعرفون في ح���رب يوليو أن 
اإلسرائيلي لن يضرب اخلليوي 
الذي  ألنه مسيطر عليه، لكن 

قاعدة ستة وستة مكررة، إذا كان 
هناك اي شيء من هذا القبيل. 
وبحسب علمي صدر حكم إعدام 
بحق عميل درزي وطائفته بريئة 
منه، كما صدر حكم إعدام بحق 
عميل ش���يعي وطائفته أيضا 
بريئة منه، فهل يعقل ان ننتظر 
صدور أحكام إعدام بحق عميل 

بي���روت: أكد األم���ني العام 
� »حزب اهلل« السيد حسن 
نصراهلل خالل كلمة القاها في 
يوم اجلري���ح املقاوم أن »أهم 
التي يواجهها  االس���تحقاقات 
لبن���ان واملقاومة هي مس���ألة 
العم���الء والش���بكات العمالء 
واجلواسيس«، الفتا الى ان »هذا 
املوضوع يس���تحق املزيد من 
االهتمام واملزيد من العناية«.

وشدد على انه »كان للعمالء 
واجلواسيس أدوار كبيرة قبل 
بدء حرب يوليو ألنهم ركيزة 
أساسية في تكوين بنك األهداف 
عند اإلسرائيلي«، مشيرا الى ان 
»هناك وسائل وأساليب مختلفة 
جلمع املعلوم���ات«، مؤكدا أن 
»إس���رائيل حاولت خلق فتنة 
بني »حزب اهلل« وحركة »أمل« 
بعد ح���رب يوليو«، معلنا أن 
»جواسيس قبل احلرب قدموا 
معلومات مهمة إلسرائيل وبناء 
أبنية وبيوت  عليها قصف���ت 
ومصانع ومراكز ومؤسسات 
وأماك���ن مختلف���ة قضى فيها 
الكثير من الشهداء«، معتبرا ان 
»هؤالء اجلواسيس هم شركاء 
في القتل واجلرمية والتهجير 
والتدمير وفي كل اجلرائم التي 
ارتكبتها إس���رائيل في حرب 

متوز«. 
ولفت السيد نصراهلل الى ان 

)محمود الطويل(


