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أخبار وأسرار لبنانية
ال زعامة مسيحية في لبنان: نقلت تقارير صحافية امتعاض 
الزعماء املسيحيني في األكثرية واملعارضة من الكالم الذي 
أطلقه مطران في إحدى املناس����بات الدينية والتي اعتبر 
فيها أن ال زعامة مسيحية حاليا على الساحة السياسية. 
هذا الكالم استفز القياديني املسيحيني ودفعهم الى االحتاد 
في مواجهة حملة التشكيك التي قادها املطران الذي جنح 
في لم شمل القياديني بعد طول صراع وفراق فيما بينهم. 
لكن املطران ابتسم لدى معرفته بأن الزعماء اتفقوا وهذا 
دليل على أنهم يفهمون جيدا الكالم بأنه ليس في املسيحية 
زعام����ة ألن كل واح����د منهم خادم لآلخ����ر وليس زعيما 

عليه!
مآخذ الرابية على نواب كسروان: حتدث بعض املسؤولني والكادرات 
ف��ي التيار الوطني احلر عن املآخذ الكثيرة للرابية على نواب 
االصالح والتغيير في قضاء كسروان، وظهر هذا االمتعاض 
لدى الناش��طني بعد زيارتي العماد ميشال عون الى كسروان 
والفتوح، ويعدد هؤالء املآخذ بأن اخلدمات ألبناء املنطقة غائبة 
كليا اضافة الى احلضور السياس��ي الباهت والضعيف الذي 
يقتصر فقط على بعض املواقف السياسية العفوية التي يعلنها 
النائب نعم��ة اهلل ابي نصر فيما اآلخ��رون التزموا الصمت 

املطبق.
العالقة بني جنبالط و»املستقبل« مقطوعة في اإلقليم: أشارت تقارير 
صحافي����ة الى ان العالقة بني النائب وليد جنبالط وتيار 
املس����تقبل في اقليم اخلروب مقطوعة ويسودها التوتر 
واجلفاء وحتديدا بني النائب محمد احلجار ومس����ؤولي 

االشتراكي.
ويوجه مسؤولو االشتراكي انتقادات حادة للنائب حجار 
وللدكتور بس����ام عبد امللك مس����ؤول املستقبل في اقليم 
اخلروب يحملونهما فيها مس����ؤولية تدهور العالقة في 
حني يعتبر جنبالط ان اقليم اخلروب خط احمر بالنسبة 
له، وبالتالي فان 80% من جهده الش����خصي منصب على 
اقليم اخلروب وهو يتابع اوضاع االقليم شخصيا، وبشكل 
يومي مع الوفود حتى مع املواطنني فرديا علما ان العالقة 
بني جنبالط واحلجار متوترة في ظل حتريض مسؤولي 
املستقبل على املواقف السياسية االخيرة جلنبالط والقول 
ب����ان من حق االقليم االس����تقاللية عن جنبالط وان زمن 

الهيمنة اجلنبالطية على االقليم انتهى.
تسوية وظيفية: الضجة التي أثارها التيار الوطني احلر حول 
ش��ركة طيران الشرق االوس��ط انتهت بعدما مت االتفاق على 
تسوية ترضي املعترضني كما أكدت »الديار«. وفي التفاصيل 
ان نائب��ا متنيا في تكتل التغيير واالصالح عمد الى التصعيد 
بعدما قررت ش��ركة طيران الش��رق االوسط فصل املوظف 
االداري لديها س.ص من عمله. لكن جهة سياسية سارعت الى 
مللم��ة املوضوع وعينته مديرا على »زفاتة« ميلكها متعهد من 
آل العرب مبعاش جيد، فتراجعت احلملة وهدأ النائب املعترض، 

واقتنع االداري املفصول بالوظيفة املستحدثة.
»القصة مش طويلة«: أبدى رئيس كتلة نيابية بارزة انزعاجه 
من اداء وزير ف����ي كتلته وما زاد في انزعاجه االنتقادات 
التي يتعرض لها الوزير من جانب املواطنني الذين ينقلونها 
آخر االسبوع الى رئيس الكتلة خالل االستقباالت الشعبية 
حيث رد على احد الوفود قائال: »القصة مش طويلة ابدا 
وبسبتمبر يتم احلساب«. موحيا بأن احلكومة ميكن ان 
تتبدل في س����بتمبر وان يكون اختيار ال����وزراء مغايرا 

للحكومة احلالية.

كيرتزر لـ »األنباء«: تدهور األوضاع يفّجر 
مواجهة أوسع من لبنان وإسرائيل

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
فيما تتجه األمم املتحدة الى 
تشكيل جلنة قانونية للتحقيق 
في االعتداء االسرائيلي األخير 
اللبنانية فإن  على األراضي 
الى  اإلدارة االميركية تتجه 
حتمي���ل لبنان مس���ؤولية 
احل���ادث ال���ذي أث���ار قلقا 
الرسمية  الدوائر  شديدا في 
املعنية بالشرق األوسط في 
واشنطن. فقد صرح مسؤول 
باالدارة االميركية حملطة »بي.
سي.اس« التلفزيونية قائال: 
ان املعلومات االولى تفيد بأن 

التصعيد بدأ من األراضي اللبنانية، ونش���عر بقلق متزايد من 
تدهور املناخ األمني على احلدود اللبنانية � اإلسرائيلية«.

وقال املس���ؤول الذي وصفته احملطة بأنه »رفيع املستوى« 
دون ان تسميه قائال: »نعتقد ان على جميع من ميلكون تأثيرا 
على األوضاع في تلك البقعة التحرك الحتواء احتماالت حدوث 
تصعيد أكثر مما حدث بالفع���ل. اننا ال نعتقد ان من مصلحة 
احد في الوق���ت احلالي حدوث ما هو أس���وأ. ونحن نأمل في 
وضع آلية جديدة لضبط املوقف حتول دون تكرار ما يؤدي في 
السياق الراهن الى حدوث ما ميكن ان يؤدي الى تفجر مواجهة 

مسلحة أوسع نطاقا«.
من جهته قال سفير الواليات املتحدة األسبق ملصر وإسرائيل 
دانييل كيرتزر في تصريح ل���� »األنباء« في معرض التعليق 
على تصريحات املسؤول ان هناك بالفعل مخاوف متزايدة مما 
أسماه »إفالت الوضع« على احلدود بني لبنان وإسرائيل. وتابع 
كيرتزر »هذا الوضع يش���هد تدهورا متصال منذ بعض الوقت 

واحلادثة االخيرة لم تأت خارج السياق«.
وق���ال كيرتزر »ال توجد حتى اآلن صمامات أمان للحيلولة 
دون نش�����وب ح��رب ثالث��ة بي��ن لبنان وإسرائيل. ويتعني 
توجي���ه اجلهود دون إبطاء نحو وضع مثل تلك الصمامات اما 
عن طريق األمم املتحدة او عن طريق وساطة نشطة من الواليات 
املتحدة تضع قواعد جديدة حلفظ األمن على احلدود، »مؤكدا 
ان نش���وب حرب ثالثة ميكن ان يؤدي الى كارثة، املناخ العام 
في املنطقة اآلن يتجه بالتدريج نحو التدهور وهو مناخ قابل 
لالنفجار والتوس���ع الى ما هو أكثر من مواجهة بني إسرائيل 

ولبنان«.
وأمل���ح كيرتزر إلى دور قوى إقليمي���ة مثل تركيا في لعب 
دور قناة االتصال بني املقاومة اللبنانية وإسرائيل قائال: »حني 
يتصاعد التوتر الى هذا املس���توى فإن األمر ميكن ان يتدهور 
دون خطط مس���بقة بل ودون ان يكون هناك قرار بالتصعيد 

من أي من األطراف.
واضاف »إننا نعلم من التجربة ان مثل تلك املواقف تكتسب 
منطقا خاصا بها وميكن لها ان تفرضه على اي منطق آخر ولو 
كان ذلك املنطق اآلخر هو حسابات تؤكد ان تصعيد النزاع ليس 
مفيدا ملن يصعدونه. وحيث إننا ال منلك القدرة على االتصال 
بحزب اهلل فإن علينا ان نبحث عن قنوات اخرى ميكن لها ان 
تلعب هذا الدور الديبلوماس���ي الذي تزيد األحداث من أهميته 

بصورة يومية«.

سفير أميركا السابق في مصر وإسرائيل يحذر من انفالت الوضع

دانييل كيرتزر 

توقيف العميد فايز كرم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل!
قيادي في »التيار الوطني الحر.. ورئيس سابق لفرع مكافحة التجسس في الجيش اللبناني

استطالع: اتهام »المحكمة« لحزب اهلل عودة للحرب اللبنانية

المطارنة الموارنة: التحرك العربي أظهر االهتمام باستقرار البلد 

بيروت ـ داود رمال
اللبنانيون عموما  اس���تفاق 
والعوني���ون خصوص���ا على 
مفاجأة م���ن العيار الثقيل، بعد 
كشف توقيف أحد القياديني في 
»التيار«، هو »منس���ق الشمال« 
العميد املتقاعد فايز وجيه كرم، 

لالشتباه بتعامله مع إسرائيل.
ورغم عدم صدور موقف رسمي 
من »التيار« بع���د، إال أن املوقع 
الرس���مي للتيار نشر خبرا من 
سطر واحد، يؤكد فيه أن »العميد 
فايز كرم يخضع للتحقيق من قبل 
فرع املعلومات«، من دون شرح 
سبب التحقيق، الذي أكد مصدر 
قريب من التيار أنه يتمحور حول 
»االشتباه بتورطه في التجسس 

حلساب إسرائيل«.
 بدوره أفاد مصدر واسع االطالع

ل� »األنباء« أن »فرع املعلومات في 
قوى األمن الداخلي متكن ليل أمس 

وهو مسؤول منطقة الشمال في 
التيار العميد املتقاعد في اجليش 

فايز كرم«.
وذكر املصدر ان كرم سبق ان 

األول من توقيف عميل جديد يعمل 
لصالح املوساد اإلسرائيلي«.

أوضح املصدر ان »املوقوف 
قيادي في التيار الوطني احلر، 

أوقف في سورية عق��ب الدخ��ول 
الس�����وري ال��ى املناط��ق التي 
العماد  كانت حت��ت س���يط��رة 
ميش���ال عون بعد إق���رار اتفاق 
الطائف ومن ثم أطلق س���راحه 
وغادر الى فرنسا التي عاد منها مع 
عودة العماد عون في السابع من 
مايو عام 2005 ليتولى مسؤولية 

قيادية في التيار.
وأشار املصدر الى ان »العميد 
كرم ترشح لالنتخابات النيابية 
عن قضاء زغرتا في االنتخابات 
األخيرة في الع���ام 2009، اال ان 
النائب س���ليمان فرجنية رفض 
ضم���ه الى الئحت���ه رغم إحلاح 
العماد عون على ذلك ما س���بب 
حدوث خالف بني فرجنية وعون 
رضخ حينها اجلن���رال لرفض 
فرجني���ة أعقبها خالف بني كرم 
وعون ثم عاد ورضخ كرم لزعيم 

التيار«.

بيروت: أظهر اس���تطالع لل���رأي أجراه
مركز الدراسات العربي � األوروب��ي ومق��ره 
في باريس وتدار حوارات��ه م��ن عم��ان، أن 
أخطر التداعي��ات عل��ى لبنان فيما لو اتهم 
»حزب اهلل« باغتيال رئيس الوزراء األسبق 
رفيق احلريري هو العودة إلى احلرب اللبنانية 

التي ال تخدم سوى إسرائيل وأميركا.
وذكر املركز في بيان وزع أمس األول أن 
76.6% ممن شملهم االستطالع رأوا أن احلرب 
ستكون أهلية طائفية وبتفويض دولي، ورأوا 
أن ما يجري من تسريب أحكام افتراضية من 
احملكمة الدولية هو مؤامرة مدروسة لتشويه 

صورة »حزب اهلل« كحزب مقاوم للصهيونية 
ولضرب املقاومة التي تتمتع باالحترام محليا 
وعربيا وعامليا وقال مركز الدراس���ات: »إن 
13% رأوا أنه لن تكون هناك أي تداعيات على 
لبنان على املدى القريب ألن التوتر خف بني 
الفرقاء اللبنانيني، وأن احد مؤشرات الطمأنينة 
الستقرار الوضع في لبنان هو الرسالة العلنية 
لرئيس الوزراء سعد احلريري بأن دم أبيه لن 
يكون سببا للفتنة الطائفية، ورأوا أن اجتاه 
نتائج احملكمة الدولية أخذ منحى جديدا ولم 
يشر إلى القتلة احلقيقيني«، أما 8.4% فرأوا 
أن املنطق يستوجب أن يبادر »حزب اهلل« 

إلى التعاون مع احملكمة الدولية بشكل بناء 
إلحقاق احلق والكشف عن مالبسات القضية، 
ورفض 1.9% إطالق أحكام مسبقة مادام املتهم 

بريئا حتى تثبت إدانته.
وانتهى مركز الدراسات إلى نتيجة مفادها 
أنه منذ أكثر من عام بدأت وسائل إعالم غربية 
وعربية تسريب معلومات مستقاة على حد 
قوله���ا من مصادر مس���ؤولة عن حتقيقات 
احملكمة الدولية املكلفة مبهمة الكش���ف عن 
قتلة الرئيس رفيق احلريري توجه أصابع 
االتهام إلى عناصر من »حزب اهلل« بأنها ذات 

عالقة بعملية االغتيال.

بيروت: رحب مجلس املطارنة � 
املوارنة بالزي���ارات التي قام 
العاهل السعودي  الى لبنان  بها 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 
السوري بشار االسد وأمير قطر 

الشيخ حمد بن خليفة.
وقال انه كان لزياراتهم الوقع 

احلسن في قلوب اللبنانيني خاصة 
انهم أظهروا كل اهتمام باستقرار 

لبنان.
ودعا املجلس جميع اللبنانيني 
الى تناسي اخلالفات التي بينهم 
والى العم���ل على متتني التفاهم 
واحملبة التي جتمعهم والتي عليها 

يتوقف مستقبل الوطن.
وأسف املجلس لسقوط شهداء 
في صف���وف اجلي���ش اللبناني 
والصحاف���ة واملواطني�����ن في 
الثالث��اء  التي ج���رت  االح��داث 
وتقدم من رئي���س اجلمهوري��ة 
واحلكومة واجليش والصحافة 

وذوي الشهداء بأحر التعازي.
ورأى ان من دواعي االرتياح ان 
اللبنانيني كافة قد اعلنوا تضامنا 
وثيقا مع جيشهم، وان دلت هذه 
االحداث على شيء فهي تدل على 
ان اعداء لبنان يضمرون له شرا 
ويريدون له وضعا غير مستقر.

بيروت ـ عمر حبنجر
حالة حذر وترقب س���يطرت على اجلنوب أمس، وسط تقدير 
اللبنانيني جلهوزية جيشهم الذي لم يتردد في الرد على االختراق 

االسرائيلي ألرضه، وهذا ما أكسبه احترام اخلارج مثل الداخل.
االخت�����الف م��ازال قائم��ا في تفس���ير املبادرة االس���رائيلية 
التحرشي��ة باجلي���ش اللبنان��ي، ه��ل ه��ي ج��س نبض لقياس 
مدى االس���تعداد او خط���أ في التقدير من جان���ب ضابط امليدان 
االس���رائيلي، او ان ما حصل جزء من س���يناريو ينتهي باحداث 
فتنة داخلية بني مؤيد للرد العسكري احلاسم وقلق من تداعيات 

هذا الرد.
بي���د ان االجم���اع الوطني مت ح���ول التنويه بش���جاعة قرار 
القيادة العس���كرية التي قررت ض���رب احلديد وهو حام حتى ال 
يعتاد االس���رائيليون هذه املعزوفة االختراقية حلدود الس���يادة 

اللبنانية.

تكريس المعادلة

ومبوازاة الوقفة امليدانية الشجاعة للجيش اللبناني، كانت ثمة 
وقفة سياس���ية وطنية واحدة كرست معادلة »اجليش واملقاومة 
والشعب«، في وقت كشف فيه األمني العام حلزب اهلل ان املقاومة 
كانت يوم واقعة العديس���ة في حالة جهوزية خلف اجليش وقد 

اعتمدت االنضباط واحلكمة ووضعت نفسها بتصرف اجليش.
وقال نصراهلل ان الرسالة مما جرى في العديسة هو ان لبنان 
بكل شجاعة ال يخشى العدو االس���رائيلي، لكنه استبعد وقوف 
املقاومة متفرجة على اي عدوان بعد اليوم »وس���نقطع اليد التي 

ووزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو واألمني العام للجامعة 
العربية عمرو موس����ى ورئيس وزراء األردن س����مير الرفاعي، 
وذلك للمس����اهمة في احتواء الوضع املتوتر في اجلنوب ووقف 

االعتداءات االسرائيلية.
وفي إسرائيل لوحظ نوع من اإلرباك في الروايات اإلسرائيلية 
حول حادثة العديس���ة، فاإلذاعة اإلس���رائيلية اعتبرت ان جرأة 
اجليش اللبناني ضد اجليش اإلس���رائيلي ازدادت، وقالت رواية 
أخرى انه كمني مدبر ضد اجليش اإلسرائيلي، فيما قالت وسائل 

إعالم أخرى ان ما جرى هو حادث عرضي وانتهى.
وذكرت تقارير من اجلنوب ان القوات اإلسرائيلية عادت واقتلعت 
األشجار موضوع املشكلة أمس، بعدما أعلن قائد اجليش العماد 
جان قهوجي أن ازالة االش���جار متت بناء على موافقة لبنان بعد 

تلبية شروطه بوساطة من قوات اليونيفيل.
قيادة الجيش تنعى شهيدين

بدورها قيادة اجليش، نعت العس���كريني اللذين استشهدا في 
عملية التصدي للجيش اإلس���رائيلي في العديسة وهما الرقيب 
الشهيد روبير الياس العشي )1978( متأهل وله ولد وحيد، والرقيب 

الشهيد عبداهلل محمد الطفيلي )1971( متأهل وله ولدان.
وقد جرى تشييع األول في بلدته درب النسيم جنوب صيدا، 

والثاني في الزهراني جنوب صيدا أيضا.
أما الصحافي عس���اف بورحال، فهو من مواليد 1955 له ثالثة 
أبناء أحدهم ضابط في اجليش، وقد عمل في صحيفة املس���تقبل 

ثم انتقل الى »األخبار« وهو من بلدة الكفير في حاصبيا.

حزب اهلل والرئيس احلريري اليجاد قناعة لدى الرئي��س احلريري 
وبع��ض أصدقائ��ه ومحيط��ه بأن حزب اهلل يريد اغتياله.

في هذا الوق����ت تلقى رئيس احلكومة س����عد احلريري ليال 
اتصاال من وزير خارجية اس����بانيا ميغي����ل انخل موراتينوس 
بعدما اتصل بالرئيس املصري حس����ني مبارك مرتني، وبوزير 
خارجيته احمد أبوالغيط والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 

متتد الى اجليش اللبناني«.
وفيما يتعلق مبلف احملكمة الدولية اتهم نصراهلل اس���رائيل 
باغتي��ال الرئي��س الشهي��د رفي��ق احلري��ري، معلن�ا ان��ه سيكش��ف 
عن أدلة حسية ومعطيات في املؤمتر الصحافي الذي ينوي عقده 
يوم االثنني في التاسع من أغسطس، تؤكد ان اسرائيل من خالل 
عمالئها كانت تستغل اخلصومة السياسية حتى في عام 1993 بني 

األسد استقبل جنبالط: التأكيد على دور المقاومة في ردع إسرائيل
دمش����ق � هدى العبود: قال رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي � النائب 
اللبناني وليد جنبالط إن »هناك رابطا 
بني االعتداء اإلسرائيلي على لبنان والقمة 
الثالثية السورية السعودية اللبنانية 
الت����ي عقدت في بي����روت يوم اجلمعة 

املاضي«.
كالم جنب����الط ج����اء ف����ي تصريح 
للصحافيني عقب لقائه في دمشق أمس 
بالرئيس السوري بشار األسد بحضور 
اللبناني  العامة والنقل  وزير األشغال 

غازي العريضي.
وأض����اف جنبالط أن القمة الثالثية 
البعض وخاصة  انزعاجا لدى  »تركت 
أن اجلهد السوري السعودي املشترك 
واجلبار الذي أرسى الطائف واستطاع 
أن يخرج بنتائج ايجابية جدا من هذه 

القمة«.
ونقل بيان رئاسي سوري أن مباحثات 
األسد وجنبالط والعريضي تضمنت »آخر 
تطورات األوضاع على الساحة اللبنانية 
وخصوصا عقب االعتداء اإلس����رائيلي 

على لبنان وتداعيات����ه اخلطيرة على 
املنطقة«.

وأعرب جنبالط والعريضي، بحسب 
العالي لوقوف  البيان، عن »تقديرهما 
سورية وبشكل حازم إلى جانب لبنان في 
وجه التهديدات واالعتداءات اإلسرائيلية 

وحرصها الكبير على امن لبنان«.
البيان،  وش����دد اجلانبان، كما ذكر 
على »أهمية دور املقاومة اللبنانية التي 
تشكل ضمانة حقيقية في وجه مخططات 

إسرائيل العدوانية جتاه لبنان«.


