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دمشق: أي سوري تثبت إدانته باغتيال الحريري سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى 
دمشق - هدى العبود

على رأس وفد وزاري  يضم 
أكثر من 13 وزيرا، وفي زيارته 
الرابعة لس����ورية من����ذ توليه 
منصبه، ترأس سعد احلريري 
رئيس احلكومة اللبنانية ونظيره 
السوري محمد ناجي عطري في 
دمش����ق أمس اجتماعات هيئة 
املتابعة والتنسيق السورية – 
اللبنانية املشتركة التي تخللها 
التوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة 

تفاهم. 
اللبناني  وطلب اجلانب����ان 
والسوري من اللجنة املشتركة 
لرسم احلدود مباشرة اعمالها 
ومن جلنة املفقودين اجناز مهامها 
في اسرع وقت الغالق هذا امللف، 
كما اكدا اهمية التعاون في مجالي 
الدفاع واالمن واتفقا على متابعة 

موضوع ضبط احلدود. 
اس����تقبل  العط����ري  وكان 
احلريري في مطار دمشق الدولي، 
وتوجها مع����ا بعد ذلك الى مقر 
رئاسة احلكومة السورية حيث 

أجريا احملادثات.
وبعد التوقيع على االتفاقيات 
استقبل الرئيس السوري بشار 
األسد احلريري والوفد املرافق، 
واستعرض اجلانبان االتفاقيات 
التوقي����ع عليها خالل  التي مت 
اجتماع هيئة املتابعة والتنسيق 
السورية � اللبنانية، وأكد بيان 
رئاسي س����وري »وجود رغبة 
مشتركة قوية لدفع آفاق التعاون 
وخاصة في اجلانب االقتصادي 
من اجل مضاعفة التبادل التجاري 
بني البلدين مبا يحقق مصلحة 

الشعبني الشقيقني«.
كم����ا أك����د الرئيس األس����د 
البيان،  واحلري����ري، بحس����ب 
على »ضرورة وضع آليات عمل 
وخط����ط تنفيذية لتحويل هذه 
االتفاقيات التي مت التوقيع عليها 
بني اجلانبني إلى التنفيذ العملي 
العقبات  إزالة  ومتابعتها بغية 
التي ميكن أن تعترض تنفيذها 
وأهمية البحث عن آفاق جديدة 
للتعاون ومتابعة تطوير آليات 
العمل املش����ترك في إطار رؤية 
إس����تراتيجية لتحقيق التكامل 

بني سورية ولبنان«.
بدوره قال احلريري في مؤمتر 
صحافي مشترك ونظيره السوري 
محمد ناجي عط����ري أمس في 
دمشق في ختام االجتماعات ان 
مصلحة س����ورية ولبنان يجب 

ان تعلو فوق كل شيء.
وأكد عمق العالقات األخوية 
البلدي����ن  ب����ني  والتاريخي����ة 

والشعبني. 
ورفض رئيس الوزراء اللبناني 
العام  التعليق على كالم األمني 
حلزب اهلل اللبناني السيد حسن 
نص����راهلل الذي وصف احملكمة 
الدولية اخلاص����ة بلبنان بأنها 
مشروع إسرائيلي، داعيا اجلميع 

إلى التحلي بالهدوء.
وقال »هناك حتقيقات ومحكمة 
وهذا شأن لبناني، وأريد أن أركز 
على العالقة بني لبنان وسورية، 
وهذه العالقة تأزمت في مرحلة 
من املراح����ل واآلن تبلورت إلى 
عالقة ودية وأخوية وستكون 
هناك زي����ارات متبادل����ة وهذا 
إجن����از«. وأض����اف »قاربنا كل 
األمور بااليجابي����ة وليس من 
مبدأ تس����جيل النقاط، املقاربة 
اإليجابية مهما كانت حساس����ة 
فهي س����بيل لبن����اء الثقة وهذا 
ما حصل«. داعي����ا اجلميع إلى 
»التحلي بالهدوء والتعامل مع 
هذه األمور بشكل ناضج، ال يوجد 
شيء يؤدي إلى االحتقان، نحن 

شعوبنا التي يجب أن تستفيد من 
هذه العالقة ويحب إقامة عالقة 
البلدين«.  بني املؤسس����ات في 
الرئيس األسد  منوها »برعاية 
املباش����رة للعمل املش����ترك في 
التي يحرص  العالق����ة  تطوير 
عليها ويرعاه����ا بصورة دائمة 
أيضا الرئيس )اللبناني ميشال( 

سليمان«.
وحول الزيارة املرتقبة لألسد 
إلى لبنان قال احلريري »لبنان 
بلد ثان للرئيس األسد والزيارة 
لم تتحدد وهذا ش����أن رئاس����ي 

نريد مصلحة لبنان والهدوء هو 
املطلوب في كل مرحلة«.

ووصف احلري����ري عالقته 
بالرئيس بش����ار األس����د بأنها 
عالقة »مبنية عل����ى الصراحة 
والتفاه����م ألن في هذا مصلحة 
البلدين«، مشيرا إلى أن »لبنان 
بحاجة سورية وسورية بحاجة 

لبنان«.
ال����وزراء  وأض����اف رئيس 
اللقاءات  اللبناني »من خ����الل 
بدأت عالقة ودية ملصلحة املواطن 
السوري واللبناني فنحن منثل 

بني رئاستي البلدين، وإن شاء 
اهلل موعودون بأن تتم الزيارة 

قريبا«.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني 
عل����ى أن العالق����ة الس����ورية � 
اللبناني����ة لن تتأثر بأي خالف 
لبناني � لبنان����ي وقال »عندما 
أقول كلمة أكون صادقا وأكون 
مسؤوال عنها، لن تؤثر العالقات 
اللبنانية � اللبنانية على ما جاء 
في البيان« في إشارة إلى البيان 
املشترك الذي صدر عن اجتماع 

هيئة املتابعة والتنسيق.

وقبل بدء االجتماعات صرح 
الس����وري  وزي����ر اخلارجي����ة 
ولي����د املعلم للصحافيني معلقا 
على الزي����ارة »اعتبرها االولى 
)للحريري( النها تأتي على رأس 
وفد وزاري وهذا الوفد مخول ان 
القاعدة الصلبة لعالقات  يضع 
مس����تقبلية مميزة بني البلدين 
الشقيقني في خدمة الشعبني«.

 وعبر ع����ن امله في »تنفيذ 
هذه االتفاقيات وتكثيف الزيارات 
املتبادلة بني البلدين في املستقبل 
القري����ب«، من جهته، قال وزير 

اللبناني غازي  العامة  االشغال 
العريض����ي ان ه����ذه الزي����ارة 
»اس����تثنائية ومميزة تعبر عن 
الس����ورية -  العالقات  طبيعة 
التي اش����ار  املتميزة  اللبنانية 

اليها اتفاق الطائف«.
 وح����ول ما قيل ع����ن زيارة 
الرئيس الس����وري بشار األسد 
الى لبنان قال املعلم انها ستتم 
في الوقت املناسب فهي »حتتاج 
الى حتضير وترتيب جدول اعمال 

حتى تكون ناجحة«.
وردا على سؤال عن احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان حملاكمة 
املتهمني باغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني السابق رفيق احلريري، 
كرر املعلم ان »احملكمة الدولية 

شأن لبناني«.
 لكنه اوضح انه »اذا طالت 
سورية بطريقة او باخرى، فإن 
اي مواطن يثبت تورطه بالدليل 
القاطع سيحاكم في سورية بتهمة 

اخليانة العظمى«.
 وردا على سؤال عن ترسيم 
احلدود، ق����ال املعل����م ان »هذا 
ال����ى رؤية  املوض����وع يحتاج 
العائالت  اجتماعي����ة تنص����ف 

اللبنانية املوجودة في سورية 
والسورية املوجودة في لبنان«، 
واضاف ان »ترسيم احلدود شأن 
اجتماعي«، مؤكدا بدء »تشكيل 
جلنة في سورية ولبنان على ما 
مت االتفاق عليه في السابق في 

هذه املسألة«.
 من جهة اخرى، اكد املعلم انه 
»ال تعديل على معاهدة االخوة 
والتنسيق والتعاون وهذا بشكل 
قاطع«، في اشارة الى االتفاقية 
املوقعة في تس����عينيات القرن 

املاضي.
 ولم تتم مناقش����ة معاهدة 
االمن، في املباحثات أمس بسبب 
غي����اب وزير الدف����اع اللبناني 
الياس املر عن الوفد، حس����بما 

قال املعلم.
 وعزا املعلم هذا الغياب الى 
»سفر املر خارج لبنان«، مؤكدا 
في الوقت نفسه ان »تشكيل الوفد 
اللبناني امر سيادي بحت يخص 
لبنان«، حيث ضم الوفد اللبناني 
وزي����ري الع����دل ابراهيم جنار 
والثقافة سليم وردة العضوين 
اللبنانية  الق����وات  في ح����زب 
املسيحي املاروني الذي كان احد 
الوجود السوري  ابرز منتقدي 

في لبنان.
من جهتها نقلت وكالة االنباء 
الس����ورية )س����انا( عن عطري 
ارتياح����ه العميق له����ذا اللقاء 
االخوي ال����ذي يجمع اجلانبني 
الس����وري واللبنان����ي في اطار 
اجتماعات الهيئة التي تش����كل 
منطلقا لالرتقاء بعالقات البلدين 
الشقيقني واعطائها قوة دفع في 

مجاالت التعاون كافة. 
وأك����د عطري ان م����ا يجمع 
بني سورية ولبنان عصي على 
التفرق����ة واقوى م����ن رهانات 
االعداء واملتآمرين، وان العالقة 
السورية - اللبنانية تقوم على 
ارث مشترك من روابط االخوة 
واواصر القربى واالنتماء وعوامل 
التاريخ واجلغرافيا والتضحيات 
املشتركة والتمس����ك بالثوابت 
الوطني����ة والقومي����ة وخاصة 
التمس����ك بخيار الصمود ودعم 
نهج املقاومة ملواجهة التحديات 
املاثل����ة واس����تعادة احلق����وق 
املش����روعة وافش����ال املشاريع 
واملخططات التي تستهدف امن 
املنطق����ة واس����تقرارها وهوية 
االمة العربية وتراثها االنساني 

ومكانتها احلضارية. 
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تنفيذ اإلعدام بالعمالء: تتوقع أوساط متابعة مللف عمالء 
اسرائيل في لبنان ان تنفذ أحكام اعدام في بعضهم قبل 
نهاية العام احلالي، وان يبدأ التنفيذ بالعميلني »محمود 
رافع وعلي منتش«، وان يجري تسريع محاكمة املتهمني 
اآلخرين، وكل ذلك لوضع حد حلالة »االنكشاف األمني« 

للساحة اللبنانية.
ــخصية لبنانية تقيم في  منع املش�روع اجلهنمي: تؤكد ش
ــي النائب وليد جنبالط  ــس أن رئيس اللقاء الدميوقراط باري
ــات معينة على  ــب دور محوري يحول دون جه ــعى للع يس
ــاحة اللبنانية والتعاطي بصورة تهدد أمن البالد وحتى  الس
وحدتها إن لم يكن بقاؤها كخطوة استباقية لصرف األنظار 
عن القرار املنتظر للمدعي العام الدولي دانيال بيلمار. وأضافت 
الشخصية أن النائب جنبالط الذي تربطه عالقات وثيقة بجهات 
ــاورات من أجل  ــر فعال اتصاالت ومش داخلية وعربية باش
إحداث مناخ مانع ألي مسعى تفجيري، خصوصا بعدما ترددت 
ــت وتدفع بلبنان ثانية إلى  معلومات كثيرة عن خطط وضع
احللقة اجلهنمية، ولكن من دون أن يعرف إلى أين ميكن أن 
تصل األمور هذه املرة، وإن كانت الشخصية تؤكد أن الزعيم 
ــن دون أن يكون  ــق من االضطالع مبهمته، وم الدرزي واث
باستطاعة أحد تصور الطريقة التي سيتم عبرها التواصل مع 
مجلس األمن الدولي في هذا الشأن، وهو صاحب الصالحية 

فيما يتعلق مبسار احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان.
ب�رودة متمادية بني ن�دمي اجلميل وعم�ه: تتحدث معلومات 
كتائبية عن برودة متمادية بني ندمي اجلميل وعمه امني 
اجلمي����ل، وكان تقييم اجلميل الع����م لنتائج االنتخابات 

البلدية في بيروت قد وسع الشرخ.

أخبار وأسرار لبنانية

صفير جال في كسروان بغياب العونيين
بيروت: ج����ال البطريرك صفير على قرى فتوح كس����روان قبل ان

يس����تقر  بضيافة النائب الس����ابق منصور غامن الب����ون في غبالة، 
وشملت جولته بلدة العقيبة حيث ألقى كلمة وتابع الى »زيتون« ذات 
األغلبية الش����يعية، فالعذراء والراوية ويحشوش، وكان قد توقف في 
جورة الترمس وألغيني. وفي غبالة قدم مجلس بلدية البلدة مفتاحها 
الذهبي للبطريرك املاروني. وأقيمت أقواس النصر والغار على الطرقات 
وعلقت صور البطريرك على س����طوح املنازل وعلى جوانب الطرق الى 
جانب األعالم اللبنانية والباباوية، واليافطات املؤيدة ملواقفه الوطنية. 
وفي كلمة له قال صفير ان السيد املسيح دعا الى نشر العدالة بني الناس 
ورف����ع الظلم عنهم، وهي تعاليم لم يأت به أحد س����واه من قبله، ولو 
طبقت لكان العالم يعيش في طمأنينة وس����الم، وملا كنا نرى احلروب 
تودي بحياة اآلالف من الناس، خاصة بعد ان اخترع اإلنسان األسلحة 

الفتاكة التي تودي بحياة املاليني في قليل من الزمن.
وفي نهاية القداس لبى البطريرك دعوة النائب السابق منصور البون 

الى الغداء في منزله ببلدة جورة بدران بحضور فعاليات املنطقة.

داعيًا إلى نشر العدالة ورفع الظلم

وهاب: من يتعامل مع »المحكمة« سنعتبره إسرائيليًا 
وحزب اهلل لن يتوانى عن إعالن أسماء المتعاطفين مع العدو 

بيروت � عمر حبنجر
إلى جانب االتفاقات التي وقعها 
مع نظيره السوري محمد ناجي 
العطري، يأمل اللبنانيون ان يعود 
رئيس حكومتهم سعد احلريري 
الس����وري لألج����واء  بالتري����اق 
اللبنانية املسمومة، إنها احلاجة 
األكثر إحلاح����ا في ضوء الوضع 
السياسي املكفهر الذي ترتب على 
اخلطاب األخير لألمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل، والردود 

عليه.
قوى 14 آذار، التي بدأت تتلمس 
مخاط����ر جدية على االس����تقرار 
اللبناني، نتيج����ة تعاظم حملة 
الدولية،  املعارضة على احملكمة 
ت����رى في مجالس����ها اخلاصة ان 
الوضع لم يعد طبيعيا، كما يقول 
أحد نوابه����ا، وان على من يدعي 
احلرص على لبنان ان يقرن قوله 

بالفعل اآلن.
وثمة نائب آخر رأى ل� »األنباء« 
اننا أمام 3 أشهر عجاف أخطرها 
الشهر الثاني عشر، اي شهر يناير، 
رافضا اإلفصاح عن دالئله، وعما 
اذا كان اخلطر احملتمل داخليا أم 
إقليميا، علم����ا ان قاعدة احلرب 
الفصول  اإلس����رائيلية، تعتم����د 
اجلاف����ة، اي الصي����ف او الربيع 
على األق����ل، جتنبا لفصول املطر 

املوحلة.
ومن هنا حج����م الرهان على 
زيارة احلريري الى دمشق، وعلى 
دور س����وري في كبح التحديات 
القائمة على خلفية قرار احملكمة 
الدولية، املتهم استباقيا بالتسييس 
وعدم املصداقية، تأسيس����ا على 
ما أظهره القبض على جواسيس 
االتصاالت في شركة »ألفا« الذين 
أوق����ف 3 منهم وف����ر الرابع الى 

مشغليه اإلسرائيليني.

فقد كش����ف النق����اب عن فرار 
متعام����ل رابع مع إس����رائيل في 
ش����بكة »ألفا« لالتص����االت عبر 
احلدود اجلنوبي����ة الى األراضي 

الفلسطينية يدعى ن.ر.م.أ.
وتقول مصادر أمنية ان العميل 
الراب����ع، فر من بواب����ة عيترون 
واملعروفة ببواب����ة الكيلو 9 منذ 
3 أيام. والعمي����ل الهارب هو من 
أهالي بلدة ضبية في قضاء املنت 
الشمالي. في موازاة ذلك طلب وزير 
الداخلية زياد بارود من قوى األمن 
الداخلي تزويده باملعطيات املتعلقة 
بالتحقيق في ملف عمالء إسرائيل، 
انطالقا من دعوة األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل له كي 

نصراهلل.
التقرير فإن »فرع  ووفق هذا 
املعلومات« كان اشتبه بأحد األرقام 
اخلليوية وبأرقام اخرى تتصل 
بها، نتيجة مالحقتها قبل أسابيع 
عدة من توقيف قزي، وانه طلب 
في حينه م����ن وزير الداخلية ان 
يحيل على وزارة االتصاالت طلبه 
للحصول على »داتا« حركة هذه 
األرقام التي كان رقم قزي من بينها، 
وذلك في كتاب رسمي بتاريخ 14 
يوني����و، وان الوزير بارود حول 
الطلب الى الوزارة وفق األصول، 
وانتظ����ر الفرع احلص����ول على 
»الداتا« لتحديد ش����بكة مكاملات 
األرقام املش����تبه به����ا، وإذ جرى 

يحقق مع جهاز املعلومات في األمن 
الداخلي، حول أسباب تأخره في 
القبض على العميل اخلطير شربل 
قزي، وقد تلقى تقريرا أوليا يحتاج 
الى مزيد من املعلومات كي يكتمل، 
متهيدا للتشاور بشأنه مع الرئيس 
ميشال سليمان، ورفع معطياته 
الى الرئيس سعد احلريري التخاذ 

املوقف املالئم.

»االتصاالت« جزء من المشكلة

وبشأن السؤال حول التأخر في 
اعتقال قزي، قالت مصادر معنية 
ان فرع املعلومات سلم الى الوزير 
بارود تقريرا كامال عما يعرفه بشأن 
قزي، بعد ساعتني من انتهاء خطاب 

توقيف قزي في 24 يونيو، وقد 
أعطيت »داتا« االتصاالت الى فرع 
املعلومات في اليوم التالي العتقاله 
اي في 25 من����ه، بيوم واحد من 

توقيفه.
وفي إطار الردود السياس����ية 
املستمرة على خطاب األمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
قال منس����ق األمانة العامة لقوى 
14 آذار د.فارس سعيد ان املليون 
ونص����ف املليون الذي����ن طالبوا 
بالعدالة ليس����وا بيئ����ة حاضنة 
حملكم����ة اس����رائيلية امن����ا بيئة 
حاضنة لسيادة الدولة اللبنانية 

واستقرارها.
في املقابل قال الوزير السابق 

الوثيق الصلة مبحاور املعارضة 
احمللي����ة اللصيقة بقوى املمانعة 
االقليمية وئام وهاب انه سيتعامل 
مع احملكمة الدولية في حال اتهامها 
جهة ما على انها عدوان اسرائيلي. 
وناش����د وهاب عبر قناة »املنار« 
رئيس احلكومة س����عد احلريري 
ع����دم التعاطي مع ه����ذه احملكمة 
الت����ي اتضحت أهدافه����ا، محذرا 
من ان ه����ذا األمر ليس لعبة، ألن 
كل من يتعام����ل مع هذه احملكمة 
سنعتبره إس����رائيليا إذا صوبت 
مهامها على حزب اهلل، وسندعس 
على رقبته. وأشار وهاب الى ان 
لدى حزب اهلل الكثير من أسماء 
الشخصيات من الصف األول التي 
تعاطفت مع املشروع اإلسرائيلي 
وسارت فيه، وأكد ان احلزب الذي 
جتنب اعالن هذه األسماء سابقا 
لن يتجنب اعالنها مستقبال، ولفت 
الى ان احملكمة الدولية لن تفاجئ 
احلزب كما يعتقد البعض بل هو 

من سيقوم مبفاجأة احملكمة.

عون يخفف من وقع تصريحاته

إلى ذل����ك أوضح رئيس تكتل 
االصالح والتغيير النائب ميشال 
عون ان ما نس����بته اليه صحيفة 
الس����فير في عددها أمس األول، 
قراءة حتليلية مستندة الى وقائع 
سياسية ومؤشرات ووقائع ميدانية 
ظهرت منذ مدة. وقال عون ان هذه 
املعلومات تظل مجرد قراءة لكن 
ظهورها الى العلن يبقى مفيدا في 
كل األح����وال، اما بفضح املخطط 
واجهاضه اذا كان صحيحا واما ان 
نكون أكثر السعداء بعدم صحته. 
وكانت الصحيفة نقلت عن عون 
تخوفه من سيناريو دراماتيكي 
في لبنان ناصحا نصراهلل بتغيير 

قواعد اللعبة.

جاسوس اتصاالتي رابع يفّر إلى تل أبيب

بارود: أتلقف كالم السيد نصراهلل بكل ما يلزم من جدية 
دمشق � هدى العبود 

ــارود على ضرورة حتصني  ــدد وزير الداخلية اللبناني زياد ب ش
ــع الداخلي اللبناني داعيا إلى حتصني الوضع الداخلي اللبناني.  الوض
وأضاف بارود في تصريح للصحافيني على هامش اجتماع هيئة املتابعة 
ــيق السورية اللبنانية أمس في دمشق »كل ما يحصن الواقع  والتنس
الداخلي اللبناني يفيد واملطلوب درجة عالية من التنبه في هذه املرحلة 
الصعبة التي متر بها املنطقة وليس فقط لبنان، وعلى مستوى الداخل 

اللبناني كلما اقتربنا من التنسيق والتضامن كان ذلك أفضل«.

ــني العام حلزب اهلل  ــاء« حول حديث األم ــؤال »األنب وردا على س
ــي لبناني مبالحقة  ــر اهلل عن وجود تقصير أمن ــن نص اللبناني حس
ــرائيل قال بارود »أتلقف كالم السيد نصر اهلل بكل ما يلزم  عمالء إس
من جدية ولكن لست بوارد الرد على سماحة السيد إعالميا، فلسماحة 
السيد موقع نحترمه جدا، ما طرحه يستوجب التدقيق وهو ما قمنا به 
ــتتم اإلجابة عنه ضمن القنوات املناسبة، ونحن على تواصل دائم  وس
ــية مبا فيها حزب اهلل«، رافضا نفي أو تأكيد  مع جميع القوى السياس

وجود أي تقصير.

عطري: م�ا يجمعنا مع لبنان عصي على التفرقة وأق�وى من رهانات األعداءسعد الحريري: العالقة مع سورية لن تتأثر بأي خالف لبناني - لبناني

تريسي داني شمعون في بيروت
تمهيداً إلقامة دائمة تعيد اإلرث السياسي لجدها وأبيها

بيروت � خلدون قواص
عادت تريسي داني ش����معون الى بيروت مجددا، ونهائيا كما 
يبدو. ابن����ة قائد »النمور االحرار« في زم����ن احلرب من زوجته 
االولى االسترالية، واملقيمة أساسا في الواليات املتحدة االميركية 
وه����ي على خالف مع عمها رئيس حزب الوطنيني االحرار دوري 
شمعون، منذ اغتيال والدها وزوجته الثانية وولديهما على مقربة 
من القصر اجلمه����وري في بعبدا في ظروف سياس����ية غامضة 
عقب إقرار اتفاق الطائف للسالم في لبنان، عائدة لتفعيل االرث 
السياس����ي للعائلة الذي أسسه جدها رئيس اجلمهورية االسبق 
كمي����ل ش����معون، وكأنها تقول ان هذا االرث مه����دد بالضياع مع 
تقدم عمها دوري، نائب الشوف احلالي، في السن، وانقطاع سبل 
التواصل السياس����ي بينه وبني زعيم الشوف وليد جنبالط، منذ 

حتول هذا االخير عن خط قوى 14 آذار.
وفي لقاء مع قناة OTV الناطقة بلس����ان التيار العوني قالت: 

اسمي تريسي شمعون، ابنة املرحوم داني شمعون، جدي الرئيس 
كميل ش����معون، ولدت في لبنان وعشت بداياتي في لبنان، وانا 

اليوم أقيم في أميركا.
وردا على س����ؤال قالت تريس����ي: جئت اليوم ليس في زيارة 
عاب����رة بل حتضيرا للعودة الى لبنان في أغس����طس املقبل، اآلن 
جئت ألتفقد أصدقاء العائلة والقاعدة الشمعونية، ال ميكن إخراج 
السياسة من حياة آل شمعون، حياتي كلها سياسية، وهذا الطريق 

معتادة عليه وأحب أن أكمل به على املدى الطويل.
وعن ترشيحها لالنتخابات املقبلة، قالت، هذا السؤال محرج، 
فمن اليوم والى ما بعد ثالث سنوات نهاية والية مجلس النواب 
احلالي، ال أحد يعلم شيئا، إمنا من االكيد ان اعادة االرث السياسي 
الش����معوني أولوية في حياتي، خصوصا في الشوف، والقاعدة 
الش����عبية تطالبني بذلك وأنا قلبي مع هذه القاعدة، وإرادتي ان 

أكون الى جانبهم.


