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حزب اهلل: شهود الزور أخطر من الجواسيس وعلينا مالحقتهم ومعرفة من يقف وراءهم

الحريري: الجنوب خط الدفاع األول عن السيادة والسنيورة خط أحمر
ع�ون من كس�روان: يتحدثون ع�ن »عمالة« قائد لواء ونس�وا أن�ه كان لدي 11 ل�واء.. و2 من قادته�ا أصبحا رئيَس�ْي جمهورية

بيروت � عمر حبنجر
األسبوع األخير من أغسطس يشهد نهاية موجة احلر التي 
عصفت بلبنان طوال هذا الشهر، ومفاعيل التهدئة السياسية 
واألمنية املرعية بالتفاهم الســــعودي ـ السوري تشجع على 
توقع ابعاد الغليان السياســــي عن شهر سبتمبر، املدرج في 
خانة الشــــهور اللبنانية الصعبة هذا العام، وحتديدا نصفه 

الثاني اي ما بعد غروب شهر رمضان املبارك.
ويتركز االهتمام في بيروت على االطاللة اجلديدة املنتظرة 
لألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل غدا الثالثاء وعلى 
اخلطاب املنتظر للرئيس ميشال سليمان يوم اخلميس املقبل، 

خالل اإلفطار الرئاسي الرمضاني السنوي في بعبدا.
ووســــط هذه االنتظارات يســــتمر اجلدل عاليا حول قرار 
االتهــــام املرتقب صــــدوره عن القاضي الدولــــي دانيال بلمار 
وموضوع شــــهود الزور الذي القي في طريقه بانتظار الكلمة 
الفصل لوزير العدل ابراهيم جنار استاذ القانون املعروف بناء 

على تكليف مجلس الوزراء.
الحريري: الجنوب خط الدفاع األول عن السيادة

وبينما يشــــدد رئيس اجلمهورية ميشــــال سليمان على 
الوحدة الوطنية مــــع االرتياح ألجواء التهدئة واالســــتقرار 
األمني والسياســــي التي ظهرت في اجللسة األخيرة ملجلس 
الوزراء وفي جلسة احلوار الوطني، نوه رئيس احلكومة سعد 
احلريري بأداء اجليش في املواجهة األخيرة في بلدة »العديسة« 
مجددا التأكيدعلى حق لبنان في الدفاع عن ارضه ورفضه اي 
شكل من اشــــكال التهديدات لسيادته معتبرا ان اجلنوب هو 

خط الدفاع األول عن السيادة.

وشدد احلريري في إفطار رمضاني لفعاليات مدينة صيدا في 
قريطم على االلتزام بالقرار 1701 وبالتنسيق مع اليونيفيل.

السنيورة أشرف الرجال وأصدقهم

وأشار رئيس احلكومة الى أن الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
كان دائما محاطا بأصدق الناس الذين كانوا على الدوام اوفياء 
له، وتوجــــه الى الرئيس فؤاد الســــنيورة الذي كان حاضرا 
بالقــــول: ان اصدق هؤالء الناس واشــــرفهم هو الرئيس فؤاد 

السنيورة.
وقال »البعض يعتقد ان باستطاعته تفريق سعد احلريري 
عن فؤاد الســــنيورة او فؤاد السنيورة عن سعد احلريري او 
ســــعد احلريري عن تيار املستقبل، والى من يحاولون النيل 
منه اقول ان الرئيس فؤاد السنيورة خط احمر بالنسبة الي 
وهذه ليست مجاملة وشــــكر احلريري باملناسبة عمته بهية 

احلريري التي ترعى صيدا دائما«.
في غضون ذلك اســــتمر موضوع ما يســــمى شهود الزور 
طاغيا حيث قالت اذاعة النور ان املطالبة السياسية مبحاكمة 
من تصفهم بشــــهود الزور وحمايتهم ومفبركيهم ومموليهم 
تتواصــــل، وان حــــزب اهلل اعلن متابعته لهــــذا امللف خطوة 
خطوة، معتبرا - اي احلزب - ان هؤالء الشــــهود اخطر على 

لبنان من عمالء اسرائيل. 
على ان أشــــد ما قيــــل عمن يصفهم حزب اهلل بـ»شــــهود 
الزور« ورد على لســــان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
محمــــد رعد في البقاع الغربي امس، حيث اعتبر ان »شــــهود 
الزور« بنظرنا أخطر على لبنان من العمالء الذين اكتشــــفوا 

في شبكات التجسس.

وفي هذا الســــياق يرى مسؤول لبناني واسع االطالع، ان 
قضية ما يعرف بـ »شــــهود الزور« مجرد »فقاعات صابون« 
يراد منها ترســــيخ الشكوك في عدم صدقية احملكمة، ويقول 
هذا املســــؤول لـ »األنباء« ان فــــي ملف اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري نحو 500 شــــاهد على األقل، وال أهمية قانونية، اذا 

ظهر ان بني هؤالء 4 او 5 شهود زور حقا.
الــــى ذلك زار رئيس تكتل اإلصالح والتغيير امس منطقة 
كســــروان للمرة الثالثة خالل شــــهر، دعا فيما دعا احلكومة 
اللبنانية »لوضع خطة ملقاومة التوطني ألن املقاومة اللفظية 
ال تنفع وحديث الصالونات يختلف عما يحكى بصوت عال«، 
مذكرا بـ »اننا رفضنا تقسيم فلسطني وتقسمت، رفضنا تهجير 
الفلسطينيني وتهجروا، رفضنا إلغاء حق العودة ولكنهم لم 

يرجعوا«.
وأوضــــح أن »لبنان يتعرض ملؤامــــرة، واحملكمة الدولية 
تتحول إلى لعبة دولية أكثر مما تهدف إلى العدالة، والذي قتل 
رئيس احلكومة األسبق رفيق احلريري ليس لبنانيا، حتى لو 
كان عميال لبنانيا، بل هو قاتل قبل أن يضحي بلبنان الكيان 

ليحقق املصالح الدولية وبتوطني الفلسطينيني«.
وحول »موســــم العمالة«، شــــدد العماد عون »على أن كل 
ضبــــاط اجليش أثناء قيادتي كانوا قربــــي وبرعايتي، الذين 
أخطأوا والذين لم يخطئوا«، معتبرا أن »السقوط حالة طبيعية، 
ومن يقول انه فوق السقوط فهو أكبر ساقط«. وقال: »شاءوا 

أو أبوا سيبقى اجليش حصن الوحدة الوطنية«.
وأوضــــح في هذا اإلطار أن البعض يتحدث »عن ســــقوط 
قائد لواء وذهب عن بالهم أنه كان لدي 11 لواء وأن 2 من قادة 

األلوية أصبحا رئيسي جمهورية«.

أخبار وأسرار لبنانية

 قلق جنبالط: يقول نائب في كتلة جنبالط ان »القاعدة 
الدرزيةـ  االشتراكية مازالت رافضة ملواقف زعيمها النائب 
وليد جنبالط«. وأضاف: »ان جنبالط بات محرجا وقلقا 
وحائرا، وهو يعيش وضعا نفسيا صعبا، حتى ان نوابه 
أكدوا له أكثر من مرة ان مواقف »القوات اللبنانية« جتاهه 
مازالت إيجابية ولم تتعرض له او تهاجمه رغم انتقاداته 
وهجومه عليها، وان حلفاء ســــورية مازالوا يحرتقون 
عليه في دمشق، واستغلوا لقاءه »الصدفة« مع جيفري 
فيلتمان في فرنسا ليبنوا عليه تقارير ودراسات حول 

غموض مواقف الزعيم الدرزي«.
النائب توقع ان يعود جنبالط شــــيئا فشــــيئا الى 
مواقفه ألنه ســــيجد بنفســــه ان التعايش مع خصوم 

األمس صعب جدا.
 الت�زام القواتيني: توقف املراقبون أمام التزام احملازبني 
القواتيني بالقرار الذي صدر عن قائدهم د.سمير جعجع بعدم 
رفع أعالم القوات اللبنانية أثناء زيارة البطريرك املاروني الى 
مناطق عيناتا، دير األحمر وبش��وات، علما ان هذه املناطق 
يغلب عليها الطابع القواتي، لكن االلتزام برغبات جعجع يؤكد 

ان زيارة البطريرك املاروني كانت رعوية ودينية.
 تس�اؤالت: توقف مراقبون أمام املؤمتر الصحافي 
األخير لشــــيخ عقل الدروز ناصر الدين الغريب، الذي 
هاجم فيه شــــيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز نعيم 
حسن، وانتقد عمل املؤسسات الدرزية، وسأل هؤالء: هل 
موقف الشيخ الغريب منسق مع النائب طالل ارسالن؟ 
وإذا كان ذلك، فهل قرر األخير فتح معركة مشيخة العقل 
واملجلس املذهبي الدرزي واألوقاف الدرزية؟ وهل قام 

بذلك بالتوافق مع النائب وليد جنبالط؟
 تصريحات حتت سقف التهدئة: نقلت تقارير صحافية طلب 
رئيس تيار املستقبل سعد احلريري، من املسؤولني في التيار، 
إضافة إلى وزرائه ونوابه، ان تكون مواقفهم وتصريحاتهم، 
حتت سقف التهدئة، وعدم إعالن أي موقف، غير منسق معه 

أو مع األمني العام للتيار أحمد احلريري.
 وقف املساعدات األوروبية: أشارت معلومات صحافية 
الى توقف املساعدات األوروبية للبنان التي كان االحتاد 
األوروبــــي يقدمها الى احلكومة وعــــدد من اجلمعيات 
واألحزاب ويعود ذلك حسب املطلعني الى تبدل في املشهد 
السياسي وتغيير التحالفات، خصوصا بعد إعادة خلط 

التحالفات في قوى األكثرية واملعارضة.
 اجتماعات تنسيقية: فيما التزال العالقات في توتر مطرد 
وشبه مقطوعة بني النائب نقوال فتوش والنائب السابق ايلي 
سكاف، فإن األخير يرعى ويحيط بعني الرضا لالجتماعات 
التي يعقدها عدد من النواب السابقني، حيث يفتعلون املناسبات 
االجتماعية كي يتس��نى لهم اللقاء. ويحضر هذه اللقاءات 
النواب الس��ابقون ايلي الفرزلي، يوسف املعلوف، محسن 
دل��ول، اضافة الى حض��ور متقطع للنائب س��كاف، كذلك 
يش��ارك جورج الهراوي احلضور بص��ورة منتظمة، فال 
تخلو االجتماعات من انتقاد األداء السياس��ي لنواب املدينة 
مع التذكير الدائم بأن خيارات املجتمعني السياسية هي التي 

انتصرت في النهاية.

أسارتا: التجديد ل� »اليونيفيل« عاماً آخر

سفيرة واشنطن لدى لبنان تصل بعد رمضان

بيروت: توقـــع القائد العام لقوات اليونيفيل 
اجلنرال ألبرتو أسارتا كويفاس عشية بحث 
مجلس األمن في موضوع التجديد لقواته نهاية 
الشـــهر اجلاري، أن »يقوم مجلس األمن الدولي 

بالتجديد لليونيفيل عاما آخر«.
وفي حديث صحافي لفت أســـارتا إلى »عدم 

وجود أي عقبات حتول دون هذا التجديد«. وعما إذا 
كان هناك تغيير في طبيعة املهمة املوكلة للقوات 
الدولية وقواعد االشـــتباك التي تنفذ اليونيفيل 
مهمتها مبوجبها، قال أسارتا: »إن التجديد سيتم 
مـــن دون أي تغيير في قواعد االشـــتباك ودائما 

ضمن القرار الدولي رقم 1701«.

بيروت: الســـفيرة األميركية اجلديدة مورا 
كونالي ستصل الى بيروت مباشرة بعد نهاية 
شهر رمضان، وتأخرها مرتبط بشكل رئيسي 
بجدول أعمالها، حيث حتتاج الى عقد اجتماعات 
في وزارتي اخلارجية والدفاع ومجلس األمن 
القومي في البيت األبيض، ويقول املســـؤول 
األميركي الســـابق غراهام برينان ان كونالي 
ديبلوماسية لديها »حسن اطالع وواثقة بنفسها، 
ليس لدينا احد فـــي وزارة اخلارجية )عملت 
مساعدة لفيلتمان(، مؤهل أكثر ليكون سفيرا لدى 
لبنان من مورا كونالي. انها تعرف املشرق جيدا 
وميكنها التعامل مع السياسة اللبنانية«. ويتابع 
مازحا »ليس لـــدى كل األميركيني أفضلية في 

التعامل مع لبنان، نحن جميعا في ورطة«.
وعن رؤيته لدورها في بيروت، يقول برينان 

»ال ميكننا معرفة ماذا ســـيحصل. سياســـات 
احلكومـــة اللبنانية آخذة فـــي التطور. هناك 
مشـــكلة جدية في العالقـــة ألن لدى الواليات 
املتحدة وجهـــة نظر مختلفة حول حزب اهلل. 
إنها قضية رئيسية حتتاج الى نقاش«. ويتابع 
برينـــان »لدينا احملكمـــة الدولية قادمة، كيف 
ستؤثر على العالقة وكيف ستختلف الواليات 
املتحدة عن حكومة لبنان حول وجهة النظر من 
احملكمة؟«، ويتطرق ايضا الى احتمال احلرب 
مع إسرائيل قائال: »معظم الناس يعتقدون انها 
لن حتصل، لكن اخلوف موجود«. ويعتبر ان 
كونالي لديها »أســـلوب متزن ومتني. ستلعب 
دورا رئيســـيا ليفهم الناس هنا في واشنطن 
وجهة النظر اللبنانية حول كل هذه القضايا، 

هذه هي وظيفتها«.

صقر عن الخالف مع وهاب: الحياة السياسية 
تحتاج إلى مقامات وليس ل� »كراكوزات«!

بيروت: علــــق عضو كتلة »لبنان أوال« على 
السجاالت االخيرة مع الوزير االسبق ورئيس 
تيار التوحيد وئام وهاب بالقول: »احلياة السياسية 
حتتــــاج الى مقامات وليس الى كراكوزات، وإذا 
كنا سنســــتمر في حالة التهريج فسندفع البلد 
الى مكان خطير جدا، مؤكدا انه على من يحرك 
خيطان هذا الكاراكــــوز أن يقطعها ألنها جتعل 

من االثنني مهزلة«.
ولفت صقر الى ان قيام القاضي دانيال بلمار 
بطلب املعطيات من السيد حسن نصرهلل دليل 
على أن القرار الظني لم ينته بعد، والتحقيقات 
مازالت جارية لتلقي أدلــــة جديدة، طالبا ممن 

ميتلك أي أدلة أن يتقدم بها، وهذا يعني أن القرار 
الظني اليزال مفتوحا وغير منجز. فإذن احلديث 

عن أن القرار الظني جاهز ليس صحيحا.
وأشار الى ان احلقوق التي أعطيت للفلسطينيني 
ال متس بالسيادة الوطنية، وال تؤدي الى توطني، 
وال داعــــي ألي تهويل في هذا األمر. هي حقوق 
إنســــانية بديهية أعطيت للمواطن الفلسطيني 
عن حق، وال أعتقــــد أنها متثل أي مس بعملية 
الهوية اللبنانية أو فكرة اللجوء الفلسطيني الى 
لبنان وحق العودة. مؤكدا انها حقوق إنسانية 
تعزز صمود الفلســــطينيني للوصول الى حق 

العودة.

عبود ل� »األنباء«: نعيش لحظة سياسية دقيقة 
وزير السياحة دعا لفرض ضريبة على المضاربات العقارية تخصص لتسليح الجيش

التصعيد فهو سيتسبب بنتائج 
سلبية. وعما اذا كانت التحركات 
الشعبية االحتجاجية على انقطاع 
الكهرباء تنذر بتصعيد متدرج 
اكد عبود انـــه اطلقت نظريات 
كثيرة توقعت ان يكون الهدف 
من االحتجاج الشعبي ضد بعض 
تصرفات اليونيفيل في اجلنوب 
هو ان يتمكن حزب اهلل من اجبار 
هذه القوات الدولية على الرضوخ 
ملشيئته ومغادرة اجلنوب وان 
املنطقة مقبلة على حرب شبيهة 
باحلرب التي اندلعت عام 1967 
وهناك شخص اختبأ في دواليب 
احدى الطائرات فقيل ان األمن في 
مطار بيروت من اسوأ ما تشهده 
املطارات عبر العالم االمر الذي 
اعطى امثلة كثيرة عن نظريات 
اليوم عن  املؤامرة والذي يقال 
التحـــركات االحتجاجية على 
انقطاع الكهرباء يندرج في هذه 

اخلانة.
وعن غياب العماد ميشال عون 
عن اجللسة االخيرة للحوار في 
بيت الدين قال عبود: ال صحة لكل 
ما قيل في هذا االطار وال انسان 
اال ويعانـــي من خيبة امل وهو 
ما ينسحب على العماد عون اال 
ان ذلك ال يرتبط بعدم مشاركته 
في جلسة احلوار وهو ما يعود 
الى اسباب صحية وبعد املسافة 
وارتفاع احلرارة والن عون يدرك 
ان هذه اجللسة لن تقدم اي امر 

جديد.
وعن طرح د.سمير جعجع 
في هذه اجللسة أجاب عبود: ان 
الطرح االساسي في هذا االطار 
ارساء معادلة واضحة للتعاون 
بني اجليش واملقاومة وال مفاجأة 
على هذا الصعيد فهذا هو رأي 
د.جعجـــع وقد يكون بني اآلراء 

اجلديرة بالبحث.
وطالـــب عبود بوضع خطة 
ضرائب جديدة على االنباء املتأتية 
العقارية لتأمني  من املضاربات 
مداخيل متكن الدولة من تعزيز 

قدرات اجليش اللبناني.

وسئل عبود عما سيحصل اذا 
ما اكد جنار انه ال يستطيع ان 
يقوم بهذه املهمة وفقا لصالحياته 
في حني يصـــر حزب اهلل على 
هـــذا املوضوع وعلـــى اللجنة 
اللبنانيـــة للتحقيـــق، فأجاب: 
لنضع حزب اهلل جانبا وال يجوز 
ان تســـتمر احملكمة وهناك هذا 
الكم من عالمات االستفهام حولها 
ويجب اال يكون هناك لدى احد 
ما ينبغـــي ان يتم اخفاؤه واذا 
صدر حكم عن هذه احملكمة وهي 
لم توضـــح موقفها من توقيف 
الضباط االربعة وعلى اي اساس 
حصل هذا االمر ووفق شـــهود 
قد يكونون شهود زور او ال فما 

عسانا نفعل؟
ولفت عبود الى ان شـــهادة 
الزور مسألة مهمة للغاية تعاقب 
عليها كل الـــدول كذلك اي فقه 
قانوني او ديني فهو جرم ومن 
مصلحة اجلميـــع ان تتوضح 
االمور بشأن هذا املوضوع ليرسى 
الشفافية  التعاطي على اساس 

التامة.
اذا كان يتخوف من  وعمـــا 
ان يتحول هذا املوضوع سبب 
تأزم اضافي في لبنان قال عبود: 
ســـيكون احلـــل لبنانيا وانني 
استمع الى مواقف رئيس احلكومة 
سعد احلريري وحزب اهلل وسائر 
القيادات ويبدو جليا ان اجلميع 
واعون بأنه ال مصلحة الحد في 

بيروت � ناجي يونس
اكد وزير السياحة اللبناني 
فادي عبود ان اللحظة السياسية 
الراهنة في لبنان دقيقة وقد تكون 
تاريخية فهناك مواضيع اساسية 
عدة مطروحة اال ان هناك تغييرا 
في االسلوب وفي طرق التعاطي 

معها لدى االطراف كلها.
واشـــار عبود في حديث لـ 
التغيير  الى ان هـــذا  »األنباء« 
انتقل من التخوين الى االيجابية 
والقبـــول بالرأي اآلخر وهو ما 
قد يكـــون من اهم ما حصل في 

لبنان.
ومن االمثلة على ذلك دائما، 
حسب عبود، انه مت البحث في 
اجللسة االخيرة ملجلس الوزراء 
الدولية  في موضوعي احملكمة 
الزور  اخلاصة بلبنان وشهود 
امنا بطريقة منطقية وايجابية 

جدا.
وقال عبود: اخطر ما ميكن ان 
نصل اليه هو ان يعرف عدونا 
ما ستكون عليه ردة فعلنا مما 
سيسهل عليه عملية السيطرة 
وقد توصلنا الى قناعة مفادها 
ان الفتنة الداخلية واملشاكل لن 
يربحها اي طرف وهي لن توصل 
الى اي مكان او اي نتيجة ومن 
خالل هـــذا الواقع يتم التعاطي 
مع االمور االساســـية بشـــكل 

ايجابي.
وعما يتوقع أن يتوصل اليه 
وزير العدل ابراهيم جنار فيما 
الزور  سمي مبوضوع شـــهود 
اجاب عبود: كلفه مجلس الوزراء 
بهذه املهمة وهو سيقول للمجلس 
ماذا يستطيع ان يفعل في هذا 
االطـــار وما ســـتكون خريطة 
الطريق التي سيتبعها فلننتظر 
االسلوب الذي سيعتمده الوزير 
جنار والصالحيات التي يحتاج 
اليها اذا لم تكن صالحياته تكفي 
ليتمكن من التوصل الى نتيجة 
فيما يتعلق بشهود الزور، وبعد 
ذلك نحكم ما اذا كان جنار قادرا 
على القيام بهذا التكليف او ال.

فادي عبود

»مريم« أرجأت رحلتها لغزة إلى موعد غير محدد: لن نستسلم
بيروتـ  أ.ف.پ: أعلن منظمو رحلة سفينة »مرمي« للمساعدات اإلنسانية التي 
كان يفترض ان تبحر مساء امس من مرفأ طرابلس في شمال لبنان الى غزة، 
»تأجيل رحلتهم الى موعد غير محدد«، في انتظار حصولها على اذن بالرسو 

في احد موانئ املنطقة، بحسب ما اعلن املنظمون في مؤمتر صحافي.
وقالت سمر احلاج املسؤولة عن تنظيم الرحلة التي كان يفترض ان تقل 
عشرات الناشـــطات الى غزة بهدف كسر احلصار االسرائيلي املفروض على 

القطاع، »الرحلة لم تلغ بل ارجئت الى وقت غير محدد«.
واعلنت اطالق »مؤسســـة »مرمي« للخدمات االجتماعية واالنسانية التي 
ستباشر عبر مكاتب لها في لبنان العمل ليس فقط لنصرة الفلسطينيني بل 

كل محتاج على هذه االرض«.
بدوره اكد ممول سفينة مرمي ياسر قشلق ان »هناك اتصاالت مع اليونان 
الستقبال السفينة، وحتى اآلن لم يأت الرد«. وقال: »سيروننا في قلب البحر، 
ولن تتوقف سفينة مرمي ولن نستســـلم وقرصان باراك يتعرضون جلميع 

السفن مهما كانت جنسيتها«.
بدوره أعلن مكتب وزير اخلارجية االسرائيلية أفيغدور ليبرمان أن »الوزير 
عقد في ســـاعة متأخرة من مساء أمس االول جلسة خاصة لبحث قرار إبحار 
السفينة اللبنانية »مرمي« بعد االعالن عن قرار تغيير مسارها لرفض السلطات 

القبرصية السماح لها باالنطالق من مينائها«.
هذا وواصلت اســـرائيل عبر ممثلي وزارة اخلارجية والســـفارات حملة 
الضغوط الدولية ملنع ابحار السفينة، في الوقت الذي اعتبر فيه ليبرمان أن 
»إصرار منظمي الرحلة على االبحار هو عمل اســـتفزازي ترفضه اسرائيل«، 
كما اعتبرت اســـرائيل أن »نتائج اجلهود املبذولة حتى اآلن مرضية وتشكل 
جناحا اســـرائيليا حيث أدت إلى تأخير إبحار الســـفينة وعدم حتديد موعد 

سفينة مرمي راسية في ميناء طرابلس بانتظار السماح لها باالنطالقجديد لها«. سمر احلاج من منظمي رحلة التضامن مع غزة خالل مؤمتر صحافي أمام سفينة مرمي

)محمود الطويل(احلريري مستقبال السنيورة باألحضان خالل إفطار قريطم مساء أمس األول


