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أخبار وأسرار لبنانية
حتركات للمتطرفني: أش����ارت تقاري����ر صحافية الى رصد 
بعض القوى السياس����ية لتحركات عناصر متطرفة ما بني 
وادي الزينة والناعمة، وقد مت إبالغ املراجع االمنية بذلك، 
علما ان التحركات يرافقها ظهور مسلح، خصوصا ان منطقة 
وادي الزين����ة أصبحت أكبر جتمع فلس����طيني في لبنان 

وتقطنها قيادات فلسطينية بارزة.
وطنيون مستقلون: من املنتظر ان يتم اإلعالن خالل النصف 
األول من شهر سبتمبر املقبل عن حركة سياسية تنموية حتت 
عنوان »وطنيون مستقلون منفتحون« برئاسة املهندس وسام 
بارودي. وأكدت معلومات صحافية ان هذه احلركة ستضم نخبة 
من الكوادر العاملة في الشأن العام في كسروان وجبيل، وجتري 
خالل األيام الفاصلة عن االعالن سلس��لة مش��اورات وحلقات 

اتصال مع مختلف الفرقاء على الساحة الكسروانية.
وحوار مقنع: متكن النائب وليد جنبالط من خالل حوارات 
أجراها مع مس����ؤولي وأعضاء منظمة الشباب التقدمي من 
ان يتوصل معهم الى حصول قناعة لديهم بالنهج السياسي 
الذي يسير فيه في عودة العالقة مع سورية ودعم املقاومة 
كخيار بوجه إسرائيل. وبحسب املعلومات الصحافية فإن 
جنبالط وأعضاء الشباب التقدمي قاموا بزرع شجرة للمقاومة 
في املدينة الكشفية التابعة للحزب التقدمي االشتراكي في 

عني زحلتا.

الحريري على صيامه »إلتزاماً بسقف التهدئة العربي«
بيروت ـ عمر حبنجر

اعتماد رئيس احلكومة سعد 
احلريري بالغة الصمت حيال 
املس���ائل اخلالفية املطروحة 
ابتعادا عن كل ما من شأنه هز 
اساسات التهدئة احمللية احملمية 
عربيا، كان موضع قراءة واهتمام 
في بيروت امس باستثناء بعض 
املعارضة التي يعبر عنها الوزير 
السابق وئام وهاب والذي قال 
انه لم يكن ينتظر ما سيقوله 

رئيس احلكومة.
احلريري اعلن مجددا متسكه 
مبعرفة احلقيقة في اغتيال والده 
واالغتياالت االخرى الالحقة مع 
احلرص على حماية االستقرار 

الوطني.
وقال في االفطار الذي اقامه 
تكرميا جليران قريطم: كثيرون 
يتوقعون ان يصدر عني كالم 
سياس���ي كبير، لكن انا اختار 
مت���ى اتكلم ولي���س الحد ان 
يحدد لي التوقيت، وكل شيء 

في اوانه.
واضاف: ان سعد احلريري 
وكل اللبنانيني يريدون احلقيقة 
وال شيء اكثر من ذلك ونريد 
االستقرار وان نعرف من اغتال 
والدي وس���ائر الشهداء، نريد 
احلقيقة واالستقرار، ألن الفوضى 
وعدم االستقرار امر من صناعة 
اليد، وليس من فعل املجهول، 
ونحن كمسؤولني في هذا البلد 
باستطاعتنا ان نتصدى الشنع 
املهمات اي كانت، اسرائيلية او 
غيرها، فاذا تصرفنا بحكمة فيما 
بيننا وبروية وبهدوء نستطيع 

موضوع احملكمة الدولية التزاما 
منه بس���قف التهدئة العربي، 
وبالتال���ي جتنب���ا للتصعيد، 
وحتى اذا ما اهتز االس���تقرار 
يكون الطرف اآلخر هو البادئ 

واملسؤول.
بدوره نائب رئيس القوات 
اللبنانية ج���ورج عدوان قال 
ان لبنان كدولة ووطن ملتزم 

اما  ان نس���مع بعضنا بعضا 
بالصراخ فال يس���تطيع احدنا 

ان يسمع اآلخر.

الوزير متري: كالم دقيق

وتعليقا، قال وزير االعالم 
طارق متري ان الرئيس احلريري 
حريص على الدقة في مواقفه، 
وحت���دث متري ع���ن اختالق 

باحملكمة الدولية، وحسنا فعل 
املدعي العام بلم���ار في طلب 
املعطيات من االمني العام حلزب 
اهلل ألن اي معطيات يجب ان 
تؤخذ باالعتبار. واضاف عدوان: 
من غير املنطقي استبعاد فرضية 

تورط اسرائيل في االغتيال.

مالحقة شهود الزور

في هذا الوقت، واصل حزب 
اهلل وحلف���اؤه التركي���ز على 
املطالبة مبالحقة شهود الزور 
قبل صدور ق���رار االتهام، ألن 
هذه القضية غير قابلة للفلسفة 
او الضبضبة، كما قال الوزير 
حسني احلاج حسن الذي اتهم 
هؤالء الشهود بتضليل التحقيق 
لسنوات عدة وبنتيجة شهاداتهم 
اخ���ذ البلد الى حاف���ة الفتنة، 
وتسممت العالقات اللبنانية � 
السورية، وترتبت نتائج على 
هذه الشهادات، ثم تأتينا احملكمة 
الدولية تقول ان محاكمتهم ليس 

من اختصاصها.
ب���دوره، ق���ال رئيس كتلة 
الوفاء للمقاوم���ة محمد رعد 
ان الطريق ال���ى احلقيقة متر 
مبحاكمة شهود الزور ومعرفة 
من فبركهم. واكد رعد ان االمني 
العام لم يع���رض ادلة دامغة، 
كما يقول املتفلسفون من اطفال 
السياسة اآلن، بل ان ما قدمته 
املقاومة من معطيات وقرائن 
يكفي بنظره لكي يدرس مسار 
االتهام السرائيل بجرمية اغتيال 
الرئي���س احلري���ري بش���كل 

جدي.

االخبار في وسائل االعالم وقال 
انها مشكلة اخالقية كبرى.

وقال وزي���ر االعالم انه لم 
يفاجأ مبوقف احلريري الهادئ 
والذي غاير توقعات البعض، 
واضاف: ليس على احد ان يضع 
كالمه في فم سواه وال يستبق 
كالم سواه، فباالحرى رئيس 
احلكومة، لكن اجلميع يعرف 

حرص الرئيس احلريري على 
االستقرار واحلفاظ على اخلير 
املشترك للبنانيني، وهو ليس 
بحاجة عندما يتكلم بحفل افطار 
او بغير حفل افطار اظهار هذا 

احلرص.
وف���ي موض���وع احملكمة 
الدولية، قال متري ان ما قاله 
رئيس احلكومة في هذا السياق 

واضح، وردا على سؤال حول ما 
يعنيه احلريري ان الفوضى امر 
من صناعة اليد، قال انه يقصد 
ان الفتنة او االستقرار ليست 
ق���وة عمياء تقع علينا من عل 
او م���ن مكان مجهول، امنا هي 
ما نفعله نحن اللبنانيني، فاذا 
قرر كل اللبنانيني اال تكون هناك 
فتنة فلن تكون فتنة، واذا كل 

اللبنانيني اتفقوا على االستقرار 
يحفظ االس���تقرار، فاحلروب 
والفنت ال حتصل رغم ارادة من 

تقع بينهم.

سقف التهدئة العربي

آذار  وذك���رت اوس���اط 14 
ل� »األنباء« ان رئيس احلكومة 
اللبناني���ة تفادى التطرق الى 

حزب اهلل ينتقد رفض »المحكمة« محاكمة شهود الزور بحجة عدم االختصاص 

.. وصورة ارشيفية لعبدالرحمن عوض خالل احدى التظاهرات في عني احللوةقوات االمن اللبناني في موقع االشتباك مع امير فتح االسالم في شتورا البقاع

رئيس احلكومة سعد احلريري متحدثا خالل افطار »جيران قريطم« امس االول )محمود الطويل(

أكد أن البنية األساسية للجواسيس ضربت

مصدر مسؤول لـ »األنباء«: كرم قدم لإلسرائيليين 
معلومات عن مضمون لقاءات نصراهلل - عون

تدريبات إسرائيلية ـ أميركية مشتركة
على حرب عصابات في بيئة تشبه جنوب لبنان

بيروت: أكد مصدر لبناني مسؤول ل� »األنباء« 
ان���ه بات باإلمكان الق���ول انه متت تصفية 
شبكات التجسس االس���رائيلية في لبنان، ال 
بل ميك���ن القول ان البنية االساس���ية لهؤالء 
اجلواسيس واملتعاملني قد ضربت، ومن لم يتم 

اعتقاله هرب أو هو بانتظار فرصة الهرب.
وي���رد املص��در فض���ل ذلك ال���ى التعاون 
والتنس���ي��ق بي��ن االجه�����زة االمني��ة م��ن 
مخاب�����رات اجلي���ش الى »معلوم���ات« األمن 
الداخل��ي، والى حرص هذه االجهزة على توفير 
االثباتات قبل املداهمات والتوقيفات، وهذا ما 
يفسر استمرار بعض املشبوهني في حالة مراقبة 

ومتابعة.
وبالنسبة للقيادي في التي��ار الوطن��ي احلر 
العميد املتقاع��د فايز كرم، أك��د املصدر ان االدلة 
تشير الى انه كثف اتص��االت م��ع االسرائيليني، 
حتى انه كان يعقد معه��م لقاءات مستمرة وهو 

قدم لهم املعلوم���ات عن مضمون اللقاءات بني 
السيد حس���ن نصراهلل والعماد ميشال عون 

والتي كان يشارك بها.
وفي املرحلة االخيرة قال املصدر ان كرم سعى 
للتواص���ل مع بعض القيادات االمنية، انطالقا 
من موقعه السياسي املتقدم لدى التيار الوطني 
الذي يحتم التواصل مع مختلف االطراف، وقد 
جتاوب���ت معه هذه القي���ادات، وهي على علم 
بخلفية أغراضه، وهي جمع املعلومات، متهيدا 
إلرسالها الى مشغليه، وعندما اكتملت  لديها 
صورة تعامله مع االدلة والقرائن ألقت القبض 
عليه، وهكذا يكون قد مش���ى الى معتقله على 

قدميه.
وف���ي معلومات ل���� »األنباء« ان االش���ارة 
االولى على التعامل املفترض من قبل كرم مع 
االسرائيليني أتت من عاصمة أوروبية مقرونة 

بصور جتمعه باإلسرائيليني.

بيروت: أجرى اجليش اإلسرائيلي امس األول 
تدريبات عسكرية في بيئة حرجية يفترض ان 
تشبه جنوب لبنان، في إطار مناورة عسكرية على 
احلدود مع جنوب لبنان وسورية، وهي التدريبات 
األولى من نوعها التي يجريها اجليش اإلسرائيلي 

على احلدود الشمالية.
التلفزيونية اإلس���رائيلية  القنوات  وعرضت 
مش���اهد من تدريبات على ح���رب العصابات في 

قواعد عدة.
وحتاكي املناورة احتالل قرية مش���ابهة لتلك 
التي يعمل فيها اجليش في كل من لبنان وفلسطني 

وأفغانستان والعراق.
وبثت القناة االولى في التلفزيون االسرائيلي 
للم���رة االولى صورا جلنود من مش���اة البحرية 
االميركية »املارينز« في مناورة مشتركة مع جنود 
إسرائيليني في إطار دورة قادة خاليا ألحد ألوية 

املشاة في اجليش االسرائيلي.
وتهدف املناورة التي جتري في قاعدة »تساليم« 
الى السيطرة على قرية في النقب مشابهة ملناطق 

قد يقاتل فيها اجلانبان في إطار اس���تفادتهما من 
خبرتيهما في مواجهة حرب العصابات داخل املدن 
بن���اء على التجربة التي راكماها في كل من لبنان 

وفلسطني وأفغانستان والعراق.
وأشارت الى ان القوات االميركية التي تشارك 
 في املناورة تستعد لالنطالق للقتال في افغانستان.

وقالت إن العالقة بني اجليشني األميركي واالسرائيلي 
لن تقتصر على التدريب »فرمبا يجد اجلنود أنفسهم 
يحارب���ون جنبا الى جنب ضد عدو مش���ترك إذا 
أجبرتهم تقلبات منطقة الش���رق االوس���ط على 

ذلك«.
وأوردت مصادر صحافية أن املناورة اإلسرائيلية 
اجلديدة تش���مل 132 مدينة وبل���دة في األراضي 
الفلسطينية، وتنص على سيناريو التعرض لهجمات 
صواريخ مزودة برؤوس كيميائية تشنها سورية 
على تل أبيب وقذائف صاروخية فلسطينية على 
محطة كهربائية في عسقالن وهجوم على مدرسة 
ومطاردة انتحاري، كما سيتم تدريب املستشفيات 

على استقبال 5 آالف شخص.

مقتل أمير فتح اإلسالم : إنجاز لمخابرات الجيش.. والتنسيق اللبناني ـ السوري

بيروت: حققت مديرية املخابرات
في اجليش اللبناني باالضافة 
الى التنس����يق األمني السوري � 
اللبناني، اجنازا نوعيا متثل في 
قتل زعيم فتح اإلسالم »األمير« 
عبدالرحمن عوض في ساحة شتورا 
ومساعده ابوبكر مبارك وستترك 
العملية تداعيات كبيرة وإرباكات 
على عمل القوى األصولية في مخيم 
عني احللوة ولبنان ملا ميثله عوض 
من مرجعية للقوى األصولية بعد 

غياب شاكر العبسي.

كما ستترك احلادثة تداعيات 
على نشاط القوى األصولية ليس 
في لبنان فقط بل في معظم الدول 
العربية وخصوصا ان نش����اط 
عوض كان ميتد خلارج الساحة 
العراق  اللبنانية وحتدي����دا في 
بعد ان قاتل ع����وض الى جانب 
ابو مصعب الزرقاوي في العراق 

وافغانستان.
أوساط مطلعة في مخيم عني 
احللوة أشارت الى ان عبدالرحمن 
عوض متوار عن األنظار منذ عامني 

تقريبا، وهو يعرف فن االختباء 
جيدا، نتيجة املالحقات لعناصر 
فتح االسالم وللقوى االصولية 
فإن حرك����ة التنظيم غابت فعليا 
في مخيم عني احللوة منذ سنتني 
واعدوا خطة للمغادرة الى العراق 
لتنظيم قواته����م هناك حتضيرا 
مللء الفراغ بعد انسحاب اجليش 

االميركي من العراق.
وعن عملية االعتقال وكيف متت 
تقول املعلومات انه جرت عملية 
تنسيق امني لبناني � سوري أدى 

الى كشف مكان عبدالرحمن عوض 
ومساعديه.

وفي التفاصيل ان عوض كان 
ينتظر س����يارة مرسيدس زيتية 
اللون موديل 230 وفيها عناصر 
لتنقله من نقطة محددة في شتورا 

الى سورية سرا فإلى العراق.
وعلى الفور حضرت س����يارة 
من مخاب����رات اجليش الى مكان 
وجود عبدالرحمن عوض في ساحة 
شتورا بالقرب من اجلمارك، وقالت 
لعوض: »نحنا جايني ناخدك على 

مجدل عنجر وسورية«.
وقد ارت����اب عوض في هؤالء 
العناصر خلبرته األمنية الطويلة، 
وطلب كلمة »السر« املتفق عليها 
مع العناصر الذين كانوا ينوون 
نقله الى سورية، وعندما لم يعط 
كلمة الس����ر، بادر على الفور الى 
سحب املسدس من ساقه وأطلق 
النار على مخابرات اجليش الذين 
ردوا على النار باملثل ما أدى الى 
مقتل عوض ومس����اعده ابو بكر 

مبارك.

من هو عبدالرحمن عوض؟
بي��روت: عبدالرحمن محمد عوض يعتبر من ابرز املطلوبني الفلس��طينيني املنتمني الى 
تنظيم��ات متطرف��ة، وعرف مؤخرا انه ع��ني امير تنظيم »فتح اإلس��الم« خلفا ألميرها 

السابق شاكر العبسي.
ذاع صيته بعد سلس��لة من األحداث األمنية التي اس��تهدفت قوات حفظ السالم الدولية 
املؤقتة في جنوب لبنان »اليونيفيل«، اضافة الى تفجيرات استهدفت قوى أمنية لبنانية.  لم 
يظهر عوض داخل مخيم عني احللوة منذ اتهامه بالضلوع في تفجير س��يارة مفخخة داخل 
س��ورية في نوفمبر من عام 2008، حيث بث التلفزيون الس��وري اعترافات ملوقوفني أكدوا 
ان عوض عني أمير منظمة فتح اإلس��الم، خلفا ألميرها الس��ابق شاكر العبسي الذي خاض 
معارك ضد اجليش اللبناني في مخيم نهر البارد. علما ان عددا من أشقائه، بعضهم ينتمي 
ال��ى حركة فتح، يتواجدون في املخيم بصورة طبيعي��ة، لكنهم يحتجبون عن الكالم حول 
ملف ش��قيقهم.  اتهم عوض من قبل القضاء اللبناني بالوقوف وراء تفجير باص عس��كري 
كان يقل جنودا من اجليش اللبناني في محلة البحصاص في طرابلس في ش��مال لبنان في 
س��بتمبر 2009، واصدر القضاء اللبناني حكما قضى بإعدام 29 أصوليا لبنانيا وفلسطينيا 
أبرزه��م عبدالرحمن عوض.  ويؤكد مصدر فلس��طيني، ان عوض ومنذ بداية ظهوره على 
رأس مجموعات أصولية، كان يتخذ من املساجد مكانا إلطالق دعواته اإلسالمية الداعية الى 
محارب��ة كل أش��كال الكفر، وذكر احدهم انه كان يعتبر وجود ق��وات اليونيفيل في جنوب 
لبنان ملساعدة اليهود.  وانه كان يحرض مناصريه على القوى األمنية اللبنانية وعلى اجليش 
اللبناني ويتهمه مبحاصرة مخيم عني احللوة، علما ان اجليش اللبناني يقيم 4 نقاط تفتيش 

على 4 مداخل تؤدي الى املخيم. 
آخر ظهور له داخل مخيم عني احللوة، كان خالل تظاهرات نظمتها قوى إسالمية فلسطينية 
والتي نظمت داخل املخيم تنديدا بالرس��وم الكاريكاتورية التي تناولت نبي اإلس��الم محمد 
في الدمنارك... واحتجب عن الظهور منذ ورود اس��مه في التحقيقات التي أجرتها السلطات 
األمنية اللبنانية مع املوقوفني من تنظيم فتح اإلسالم غداة معارك مخيم نهر البارد.  سلسلة 
م��ن القرارات القضائي��ة طاولت عبدالرحمن عوض بتهم مختلفة، آخرها في ش��هر فبراير 
املاضي بعض املتهمني املوقوفني، والبعض اآلخر فار، بينهم عبدالرحمن عوض، بتهمة مراقبة 

واعداد هجمات ضد اليونيفيل. 
ف��ي كل ق��رار يصدر عن قاض لبناني في ملفات منظمة فتح اإلس��الم، كان يرد اس��م 
عبدالرحمن عوض، متهما بتأليف عصابة مسلحة أهدافها تنفيذ أعمال ارهابية والتعدي على 
أموال الناس وحيازة املتفجرات واألس��لحة احلربية غير املرخص بها.  وتضيف املعلومات 
أيضا ان عبدالرحمن عوض امللقب بأبومحمد شحرور كان يعمل بائعا متجوال للقهوة، ثم جلأ 
الى العلوم الدينية.  وقد خرج من مخيم عني احللوة بزي امرأة الى العراق وقاتل الى جانب 
اب��و مصعب الزرقاوي وبايعه، ثم عاد الى لبنان بعد مقتل الزرقاوي وانضم لفتح اإلس��الم 
عام 2007. وتقول املعلومات ان شيخ مخيم نهر البارد حمزة قاسم املوجود حاليا في السجن 
اعترف بأن عوض أخبر ش��اكر العبس��ي الذي كان مختبئا في دارته »بأننا قتلنا وليد عيدو 
ووس��ام عيد«. واردف قائال: نحن أرس��لنا عبد الغني جوهر لتفجير حافلة العسكريني في 
البحص��اص ونفذنا عمليتني ضد اليونيفيل في الرميلة وعلى طريق صور وفي هذه األثناء 

بايعه شاكر العبسي.


