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عبود:  الكويت أكبر داعم للبنان سياسيًا وسياحيًا وإعماريًا
والوزارة بتصرفهم لتقديم أفضل الخدمات لهم وللسياح العرب

وزير السياحة اللبناني دعا في حديث لـ »األنباء« جميع السياح العرب للقدوم إلى لبنان بعد الفطر لحضور »الصيف الثاني«

الكويتي�ون جزء من العائل�ة والمجتمع اللبنان�ي و50٪ منهم تالميذ في مدارس�نا وجامعاتن�ا ومعاهدنا
تلقين�ا مجموعة ش�كاوى قب�ل رمضان وخالل�ه وأقفلنا بع�ض المؤسس�ات والمطاعم لرفعها األس�عار
مطار بي�روت من أكث�ر مطارات العال�م أمن�ا والتوترات السياس�ية لن تؤثر على الموس�م الس�ياحي

أخبار وأسرار لبنانية

حوار بين فرنسا وعون:كشفت تقارير صحافية 
عن انطالق التحضيرات الجراء حوار جدي 
بين االدارة الفرنسية والعماد ميشال عون 
بعد طول انقطاع، خصوصا ان كالم الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي امام السفراء 
الش���رق االوسط  المعتمدين في منطقة 
كان محذرا م���ن مغبة الوقوع في العنف 
المتمادي في لبنان، ومن ناحيته فان العماد 
عون الذي كان مترددا في اي حوار يبدأه 
مع الدول العربية النها ال توصل الى اي 
مكان خصوصا لناحية تغيير بسيط في 
سياسات هذه الدول وتحديدا المساهمة في 
حل ازمة الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 
شعر بان الفرنسيين ساهموا وساعدوا في 
نصب الكمين المحكم في قضية العميد فايز 
ك���رم وكانت لهم اليد الطولى فيها، الجل 
ذلك اقتنع بالحوار مع االدارة الفرنسية 
التي س���ارعت الى التنصل من اي عالقة 
لها بالموضوع، اضاف���ة الى ان الرئيس 
الفرنسي الذي حذر من تنامي االرهاب في 
لبنان، لم يأت على ذكر المحكمة الدولية 
علم���ا انها كانت ترد دائم���ا في خطاباته 

وتصاريحه.
قرطب�ا بين صفي�ر وعون: ي��زور البطريرك 
الماروني م��ار نص�راهلل بطرس صفير في 
11 س��بتمبر منطقة جبة المنيط��رة القريبة 
من بلدة قرط�با التي س��يقام بها للبطريرك 
 غداء في منزل النائب السابق فارس سعيد، 
وف��ي الوقت نفس��ه وبعد 24 س��اعة يزور 
العماد ميش��ال عون جرود جبيل ويقام له 
استقبال في بلدة قرطبا بالذات. وبالتالي فان 

الفريقين سيحاوالن حشد اوسع جمهور.
ع�ودة الجمه�ور اللبن�اني الى ال�مالعب: استأثر 
قرار مجلس الوزراء بعودة الجمهور الى 
السياس���ية  الجهات  المالع���ب باه�تمام 
والش���عبية والرياضية، االمر الذي اثنى 
عليه رئيس االتحاد اآلس���ي�وي القطري 
محمد بن همام، لكن هناك م��داوالت جرت 
في الس��اعات الماض��ية تدعو الى التريث 
في تنفيذ هذا ال��قرار على خلف��ية احداث 
بي���روت االخيرة في ظل اجواء الش���حن 
السياس���ي والطائف���ي والمذهبي اآلخذة 

بالتنامي.
أحداث ال تري�ح: لفت البطريرك الماروني 
مارنص��راهلل بطرس صفير إل��ى أن »هناك 
أمورا كثيرة تبعث عل��ى القلق، والناس في 
لبن��ان يتس��اءلون هل صحي��ح أن الوضع 

سينفجر؟«.
ورأى صفير خالل عظة االحد أن »األحداث 
الت��ي جرت مؤخرا وذه��ب ضحيتها بعض 
المواطني��ن ال تريح البال«، مش��يرا إلى أن 
»هن��اك مواطنين يش��كون من أنه تنس��ب 

إليهم أمور وهم براء منها«.
وأمل في أن »يسود العدل ويكون كل مواطن 
مجزيا بأعماله، وليس بأعمال هو براء منها، 
وأن ال يذه��ب ضحية الحقد والحس��د كما 
أصاب يوحنا المعم��دان الذي نحتفل اليوم 

بذكرى قطع رأسه«.

الوزير فادي عبود

معرفة الطبيب ألن هناك تضخيما كبيرا لألمور، مع العلم ان األشخاص 
الذين قدموا الشكوى نعرفهم ويحبون لبنان كثيرا.

واعتبر عبود ان ما يجري في لبنان هو مبثابة جزء بسيط ملا يجري 
في كان ونيس ولندن وباريس واس���بانيا، مؤكدا انه يتابع الش���كاوى 

شخصيا يوميا ليتحقق منها.
وأبدى وزير الس���ياحة أسفه الش���ديد ملا تناقلته وسائل اإلعالم من 
فوضى في األس���عار وقال: آخر موضة صحافية ف���ي لبنان، حملة عن 
س���ابق تصور وتصميم تقول ان لبنان أغلى بلد في املنطقة وان الغش 

أصبح قاعدة، فهذه مغاالة غير مقبولة.

وزارة السياحة بتصرف الكويتيين من خالل »األنباء«

وقال وزير السياحة: »ان لبنان يكن االحترام والفضل الكبير للكويت ملا 
قدمته وساعدته في جميع احملن والظروف وهو لن ينسى هذه التقدميات 
األخوية وس���تبقى محفورة في التاريخ، واني أضع وزارة السياحة من 
خالل صحيفة »األنباء« الكويتية بتصرف االخوة الكويتيني لتقدمي أفضل 
اخلدمات لهم وللس���ياح العرب، واني ادعوهم الى القدوم الى لبنان بعد 
عيد الفطر ألنه س���يكون هناك موسم صيف ثان، الفتا الى ان حجوزات 

الفنادق وشركات الطيران اكتملت لهذا املوسم اجلديد.
وحول مدى تأثير التوترات السياسية على املوسم السياحي قال عبود: 
»ان التوت���رات بدأت بني »اليونيفيل« وبعض الناس في اجلنوب، وبعد 
مرور شهر ونصف الشهر، الكل يعلم انها كانت مشاكل آنية وصغيرة، 
وبعض الساسيني شبهوا ما حصل بانسحاب القوات الدولية من سيناء 
عام 1967، فهذا تضخيم لألمور، وهذا النوع من التصريحات لم يكن له 

مردود إيجابي على الوضع السياسي«.
وأش���ار الى ان املبالغات شملت حادثة مقتل شاب حاول الدخول الى 
صندوقة عجالت طائرة، حيث بات أمن املطار في خطر، والراهن ان مطار 

بيروت هو من أكثر مطارات العالم أمنا.

الفندق او املطعم.
واش���ار عبود الى ان جميع لوائح الطعام لدى املطاعم مسجلة لدى 
وزارة الس���ياحة، داعيا السياح الى طلب الئحة الطعام املوقعة من قبل 
الوزارة، مؤكدا ان الوزارة توقعها ليس من قبيل حتديد االسعار، بل من 
اجل ان نراقب، مشددا على انه في حال قدم السائح شكوى عن غش في 

الفاتورة فإن الوزارة تقفل املطعم فورا.

الشكوى قبل رمضان وخالله

وقال وزير السياحة: ان معدل الشكاوى التي تتلقاها وزارته بلغ قبل 
رمضان 12 ش���كوى في الش���هر، واليوم لدينا 7 شكاوى، وقد حققنا في 

كل منها، وال يجوز ان نصور للعالم ان اي مطعم تدخل اليه ستتعرض 
للغش، او الى الس���وبر ماركت، حيث يقولون ان الس���وبر ماركت يبيع 
للخليجي بس���عر وللبناني بسعر، وهذا غير صحيح، اذ كيف يستطيع 
صاحب الس���وبر ماركت ان يغير اسعار بضاعته عندما يدخل خليجي 

ويخرج؟
واعطى عبود مثاال عن عائلة خليجية اش���تكت انها دفعت مبلغ 50 
دوالرا خدمة الحد املطاعم لقاء اعداد طعامها في مطبخه، فمن الطبيعي ان 
يأخذ املطعم هذا املبلغ عندما سمح لهم باستخدام مطبخه، كذلك وردتنا 
ش���كوى من عن طبيب أخذ مبلغ 500 دوالر لق���اء معاينة ليلية، فقمنا 
بتتبع الش���كوى ومالحقتها والتحقق منها، فحتى الساعة لم نتمكن من 

بيروت � أحمد منصور
اكد وزير السياحة فادي عبود ان السائح الكويتي هو الرقم االول في 
لبنان على السياح العرب وان الكويت هي اكثر دولة في العالم تدعم لبنان 
بالسياحة واالعمار والسياسة، مشددا على ان االخوة الكويتيني هم جزء 
من العائلة واملجتمع اللبناني وليسوا سياحا او مصطافني، مشيرا الى 
ان اكثر من 50% من الكويتيني هم تالميذ من مدارس وجامعات ومعاهد 
لبنان، موضحا ان الوزارة تتحقق من جميع الش���كاوى التي تردها من 
املصطافني، الفتا الى ان الوزارة اقفلت بعض املؤسسات واملطاعم لتالعبها 
باالسعار، داعيا السياح الى التنبه والتحقق من االسعار ال الطلب بشكل 
عشوائي، معتبرا ان هناك تضخيما لالمور، موضحا ان عدد السياح ارتفع 

في شهر يوليو املاضي بنسبة 20% عن العام املاضي.
وقال عبود في حديث ل� »األنباء«: »يجب ان يتذكر العالم اننا في اقتصاد 
حر نحن نراقب عدم الغش، وليس لنا اي دور في ان نفرض االسعار على 
املطاعم والفنادق، الننا اذا راقبنا س���عر صحن احلمص، يفترض علينا 
مراقبة االيجار، وسعر االرض، فعندها نكون ندخل في دوامة، فاالحتاد 
الس���وفييتي وحتى في ايام عزه باءت محاوالته كلها بالفش���ل لتثبيت 
االسعار، لذا على السائح ان يكون واعيا لهذه املواضيع وان يتحقق من 
االسعار كي ال يقع في متاهات وتفاصيل قد تفسد عليه راحة باله وتعكر 

مزاجه خالل متضية اجازته واقامته في ربوع لبنان«.
واضاف عبود »هناك تضخيم لالم���ور، فنحن كوزارة نعمل بكل ما 
اوتينا من قوة وعزم لتس���هيل وتشجيع الس���ياح للحضور الى لبنان 
وتقدمي افضل اخلدمات لهم الذين يقصدون بالدنا حبا بنا وبوطننا«، لذا 
امتنى ان تصلنا الى الوزارة شكوى واحدة نكون قادرين على متابعتها 
والتثبت منها، معتبرا ان أغلبية الش���كاوى هي جتن، مؤكدا ان الشرطة 
والضابطة الس���ياحية تتحقق وتعالج جميع الشكاوى، مشيرا الى انها 
تتعدى ال� 5% من الش���كاوى التي تبني فيها مخالفات، معتبرا ان هناك 
عدم اكتراث ووعي من السائح الذي يدفع املال مقابل شيء ال يطلبه في 

لبنان يترقب إفطار الحريري »الدمشقي«.. وخطاب بري.. وإطاللة نصراهلل

املنطقة العربية على غرار املسألة الشرقية 
التي ش���كلت املدخل لتفتيت السلطنة 

العثمانية.
صقر الذي يش���غل املقعد الش���يعي 
في دائرة زحلة النيابية، نبه ايران الى 
مخاطر مشاريع التقس���يم على لبنان، 
وقال ان احلديث عن تقسيم لبنان مثل 
غزة والضفة ينطلق من معطيات تتجاوز 

التحليل.

الحص: ليس لمقاومة العدو بديل

في هذا الوقت اوضح رئيس احلكومة 
س���ليم احلص ان دعوته البعاد السالح 
عن بيروت، فسرت وكأنها دعوة للتخلي 

عن املقاومة، وهذا عني اخلطأ.
وفي بيان له امس تابع احلص يقول: 
نحن من الذين ال ي�رون ل�مقاومة العدو 
الصهيوني بديال خصوصا ان هذا العدو 
اليزال رابضا عل���ى حدودنا اجلنوبية، 
ومن دون مقاومة سيبقى لبنان مكشوفا 
على شتى انواع العدوان ومن دون وازع 

او رادع.
واضاف: لن يكون للردع اللبناني وزن 
من دون وجود حركة مقاومة حتسب لها 

اسرائيل الف حساب.
الوف�����اء للمقاومة  اما عض��و كتلة 
النائب نوار الس��احلي، فقد كرر القول 
ان م���ا حدث في بي���روت حادث فردي، 
اس���تغله البعض محاوال استثماره في 
السياسة، الفتا الى ان ذلك ال يصب في 
مصلحة بي���روت واهلها وهي التي لكل 

اللبنانيني.

 مصادر فرنسية رّدت على أميركا:
متمسكون بوعدنا تسليح الجيش اللبناني

36 ألف كويتي زاروا لبنان خالل يوليو

علقت مصادر فرنس����ية رسمية
على كالم النائبة األميركية اليانا 
روس ليتينينن التي حذرت فرنس����ا 
من تسليح اجليش اللبناني بالقول 
إن باريس تنظر إلى تسليح اجليش 
اللبناني »ليس من زاوية إسرائيلية 
أو أميركي����ة« بل باعتب����اره »حاجة 
ضرورية« من أجل »صيانة الس����لم 
األهلي واملؤسسات وحماية سيادة 

لبنان واستقالله«.
وأوضحت املصادر الفرنسية التي 

حتدثت إليها صحيفة »الشرق األوسط« 
أن لبن����ان »بحاجة إلى جيش قوي« 
وأن فرنس����ا »وعدت باملساعدة على 
تسليحه وهي تنوي الوفاء بوعدها ما 
دامت تؤكد املرة بعد األخرى، متسكها 

بسيادته واستقالله واستقراره«.
ورأت املص����ادر أن مطالبة نواب 
أو شيوخ أميركيني فرنسا بالتخلي 
عن مشروعها بتزويد لبنان 100 من 
صواريخ »ه����وت« التي تركب على 
طواف����ات »غازيل« يأتي في س����ياق 

رد الفعل األميرك����ي الذي ظهر بعد 
االشتباك الذي حصل بني وحدات من 
اجليش اللبناني وأخرى إسرائيلية في 
العديسة. واعتبرت هذه املصادر أن 
هذه الكمية من الصواريخ »ال ميكن أن 
تعدل أي شيء في ميزان القوى الذي 

مييل إلى إسرائيل بشكل صارخ«.
وكان����ت مصادر فرنس����ية المت 
في تصريحاتها السابقة ل� »الشرق 
األوس����ط« لبن����ان عل����ى تأخي����ر 

الصفقة.

نف��ى وزير الس��ياحة اللبناني فادي عبود ال��كالم عن تراجع
عدد السياح اخلليجيني لهذا الصيف، مؤكدا ان عددهم ازداد عن 
العام املاضي بنس��بة 27% من خالل األرقام واالحصاءات الرسمية 
خالل ش��هر يوليو املاضي، الفتا الى ان عدد الس��ياح السعوديني 
وص��ل الى 48 ألفا بينما كان في العام املاضي 38 ألفا، فيما وصل 

عدد السياح الكويتيني في خالل الشهر املذكور الى 36 ألفا.
وش��دد عب��ود على ان ال��وزارة تبذل جهودا كبي��رة من أجل 
تس��هيل وزيادة عدد الس��ياح القادمني الى لبن��ان، وقال: »هناك 
اجراءات اتخذت وحتس��ن ملحوظ في مطار بيروت على الصعيد 
اجلمركي واألمني للسياح، كذلك هناك اعادة تنظيم شاملة وكاملة 
لسيارات األجرة في املطار، ونحن نقدم لكل سائح في املطار كتّيبا 

صغيرا يحتوي على كل تفاصيل الس��ياحة ف��ي لبنان، وأما على 
صعيد املطاعم، فعليها ان تضع الئحة األس��عار في اخلارج، وهذا 
األمر نراقبه بكل دقة، فعملنا منع الغش ولن نتدخل في األسعار، 
وقد فتحنا خطا ساخنا على الرقم 1735 على مدى 24 ساعة، حيث 
يتم تس��جيل جميع الشكاوى، والتي هناك قس��م كبير منها هي 
ليست من اختصاصنا، ولكن نقوم بإرشاد السياح ملتابعتها، كاملاء 

والكهرباء والنفايات«.
واض��اف: »ان الش��رطة الس��ياحية موجودة وه��ي حاضرة 
للذهاب الى مكان الش��كوى ولقاء الس��ائح للتحقق من الشكوى، 
وعلى الس��ائح البقاء في مكان الش��كوى حل��ني وصول الضابطة 

السياحية«.

على طاولة احلوار.
وعن احللول التي ستطرحها اللجنة 
الوزارية لفت بارود الى ان العنوان االبرز 
املطروح هو ضبط الس���الح وتنظيمه، 
مشددا على ان اجليش ليس بحاجة الى 
االمتحان بوطنيته وال يجوز التشكيك 
بقدراته او استسهال التعرض له، وهو 

الضمانة االساسية للسلم االهلي.
الناب عقاب ص�قر )املس��تقبل( حذر 
من املس���اعي التي تب�ذل خللق مسألة 
شيعية في لبنان تكون مدخال لتفتيت 

حيدر، واحلكومة ال تس���تطيع ان تقف 
متفرجة.

وعن اللجنة الوزارية التي ستجتمع 
اليوم قال »لصوت لبنان« ان احلكومة 
في تشكيلها اللجنة الوزارية قامت باحلد 
االدن���ى املطلوب منه���ا اذ ال ميكن حل 
موضوع السالح بني ليلة وضحاها، ولكن 
علينا مقاربة املوضوع، اذ ال نس���تطيع 
فرض السلم االهلي وسالمة الناس حتت 
اي عن���وان من العناوي���ن، الفتا الى ان 
سالح املقاومة غير مطروح وهو يعالج 

والشيعي الى شيعي في مشهد سيبقى 
ينبذه ويرفضه ويحاربه دائما.

بري اكد ان املطلوب هو وجود مجموعة 
لبنانية وطنية لتحكم هذا البلد، وليس 
مجموعة طائفية داعيا الى االستمرار في 

دعوات التهدئة والعودة الى الضمائر.

بارود: المطروح ضبط السالح وتنظيمه

وزير الداخلية زي���اد بارود قال من 
جهت���ه امس ان الس���لطة ال تس���تطيع 
فقط ان تس���تنكر ما حصل في برج ابي 

بيروت � عمر حبنجر
مازال شعار »بيروت منزوعة السالح« 
محور احلراك السياسي هنا، خصوصا 
من جانب قوى 14 آذار التي توسع بعض 
اطرافها في الطرح ليشمل الشعار كل لبنان 
وليس بيروت فقط، وهذا ما يعتبره حزب 

اهلل استغالال رخيصا حلادثة فردية.
والي���وم تنتقل املقارب���ة احلكومية 
ملوضوع الس���الح من الكالم الى الفعل 
مع االجتماع االول للجنة الوزارية التي 
انبثق���ت عن اجللس���ة االخيرة ملجلس 
الوزراء برئاسة الرئيس سعد احلريري 
في محاولة لرس���م بداي���ة معاجلة لهذا 
املوضوع الش���ائك من خالل اقتراحات 

عملية ومحددة.

إفطار الحريري في دمشق

وفيما تترقب األوساط خطاب رئيس 
مجلس النواب نبيه بري  غدا في ذكرى 
اختفاء السيد موسى الصدر وإطاللة السيد 
حسن نصراهلل عصر اجلمعة إلحياء يوم 
القدس العاملي، حتدثت معلومات صحافية 
عن زيارة الرئيس احلريري الى دمشق 
مطلع هذا االسبوع تلبية لدعوة افطار من 
الرئيس بشار االسد، االمر الذي لم يؤكده 
تيار املستقبل، في حني اكدت مصادر في 
التيار ان العالقة بني احلريري ودمشق 
ممتازة ومثل هذا اللقاء وارد قبل نهاية 

شهر رمضان املبارك.
الرئي���س احلريري وفي افطار اقامه 
لفعاليات الشوف واقليم اخلروب وحضره 
تيمور جنبالط ممث���ال لوالده، رد على 
االنتقادات املوجهة م���ن قبل املعارضة 
ضد ش���عار »بيروت منزوعة السالح« 
وشدد على ان حماية الشعب هي حلماية 

املقاومة.
وقال احلريري: نحن كحكومة سنتحمل 
مسؤولياتنا كما سبق واعلنت، وقد شكلنا 
جلنة وزارية س���تقدم اقتراحات عملية 
ومحددة ملعاجلة هذه القضية، وانا واثق 
من ان مجلس الوزراء مجتمعا سيكون 
موحدا حلماية االستقرار وامن املواطن 

في بيروت وفي كل لبنان.
اللجنة الوزارية التي ستجتمع اليوم 
تلقت شحنتي دعم من الرئيس ميشال 
سليمان ومن رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، فالرئيس سليمان قال كالما حاسما 
ضد العنف امليليشياوي في افطار بعبدا 
عندما اكد ان الدولة ترفض ان تتكرر مثل 
هذه االحداث الت���ي وقعت في برج ابي 
حيدر وان القوى االمنية ستقوم بدورها 
ومبؤازرة اجليش »ملواجهة أعمال العنف 

وفرض األمن«.

بري لمجموعة وطنية ال طائفية تحكم

أم���ا الرئيس نبيه بري فقد اعتبر ان 
املشكلة في برج ابي حيدر حصلت بني 
فريقني حليفني من حيث املبدأ، اال انه تلقى 
تقارير تفيد بان »جهات عدة« استنفرت في 
العاصمة وانتشرت في اكثر من حي علما 

انها ال تلتقي عقائديا مع االحباش.
وقال بري انه بعد اقل من ساعة على 
وقوع احلادث حتول الس���ني الى سني 

اللجنة الوزارية تحت اختبار ضبط السالح وتنظيمه اليوم
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