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أخبار وأسرار لبنانية افط�ار ف�ي 
دمشق يجمع 14 

و8 آذار: اشارت »الديار« الى افطار نوعي 
اقيم في دمشق حضره اكثر من خمسني 
شخصية سياسية لبنانية من مختلف 
االطياف وفيما يتكتم البعض على اسماء 
احلضور لكن يؤكد بعض املشاركني في 
االفطار ان عددا كبيرا من قوى 14 آذار 
شاركوا في االفطار اضافة الى عدد من 

الشخصيات املعارضة.
جت�دد ظاه�رة جنبالط: رغ��م البيان 
الذي اصدرته االمان��ة العامة وبررت فيه 
س��بب عدم عقدها االجتماع االس��بوعي 
وهو مناس��بة عيد الفطر الس��عيد، لكن 
الس��بب احلقيقي كان خ��اف ذلك، كما 
اعلنت تقارير صحافية بان أعضاء طاولة 
االمان��ة العام��ة لق��وى 14 آذار ارادوا ان 
يأخذوا »نفس��ا ومس��افة زمني��ة«، بعد 
احلدي��ث ال��ذي أدل��ى به الرئيس س��عد 
احلريري لصحيفة الشرق االوسط والذي 
أربك القوى السياسية داخل 14 آذار، وان 
املناقش��ات ت��دور ح��ول امكانية جتدد 
ظاهرة النائب وليد جنباط احد اقطاب 14 
آذار الذي غادر تدريجيا موقعه في فريق 

األكثرية.

مراقبة حجم 
م�ش���ارك��ة 
»االشتراكي« و»املستقبل« في مهرجان »القوات«: 
تترقب املعارضة باهتمام بالغ الذين 
سيحضرون احياء ذكرى الشهداء الذي 
تقيمه الق���وات اللبنانية، خصوصا 
لناحية املس���توى التمثيل���ي لتيار 
املس���تقبل، النها س���تبني على هذا 
املس���توى مدى جدية الرئيس سعد 
احلريري في خياراته اجلديدة، كذلك 
ستعتبر ان اي مشاركة اشتراكية تعني 
ان ولي���د بك الي���زال يضع رجال في 
البور واالخرى في الفالحة، علما ان 
مشاركة النائب مروان حمادة ستضع 
رئي���س اللق���اء الدميوقراطي حتت 
التدابير  املس���اءلة السياس���ية عن 

املسلكية التي سيتخذها جنبالط.
ذكرت  االعتقال:  قيد  جتس�س  ش�بكة 
معلومات صحافية ان القوى االمنية تعمل 
على متابعة ملف مرتبط بخلية مت االشتباه 
بها بالتعامل مع املوس��اد، واصبح امللف 
متقدما ولن يعلن عن اي توقيفات اال بعد 
اكتمال االدلة وجميع العناصر كما حصل 
الت��ي مت  املتعامل��ة  الش��بكات  كل  م��ع 

اكتشافها.

حزب اهلل يطالب بإسقاط رؤوس مختلقي شهود الزور: ال لتبويس اللحى

بيروت � عمر حبنجر
ابتع���د اللبنانيون قلي���ال عن ملفاتهم 
السياسية الساخنة امس، مع إطاللة عيد 
الفطر الس���عيد، الذي أرخى بظالله على 
مختلف أوجه احلياة في هذا البلد احملكوم 
للمعادالت اإلقليمية والدولية، مبعزل أو 
بقب���ول من قواه السياس���ية املتوافقة او 

املتنابذة.
وبإنتظار زيارة الرئيس االيراني محمود 
أحمدي جناد إلى لبنان األثنني املقبل، بقي  
موضوع شهود الزور الذي انبعث من رماده، 
بعد موقف رئيس مجلس الوزراء س���عد 

احلريري سيد املوقف.
وقد عقدت األمانة العامة ل� 14 آذار لقاء 
تشاوريا، بدال من االجتماع العلني، مبشاركة 
كتلة نواب املس���تقبل، أسفر عن التوافق 
على اس���تيعاب موقف الرئيس احلريري 
وتفهم آفاقه بحس���ب مش���اركني في هذه 

املشاورات.
بعض أط���راف األمان���ة العامة رّحبت 
بالتهدئة التي رأتها في خلفية موقف الرئيس 
احلريري، لكنها أملت أن تكون هذه التهدئة 
ش���املة، وليست من جانب واحد، كما هو 
حاصل اآلن، حيث يهدئ فريق من املعارضة، 

ويصعد ط���رف آخر مستش���هدة بحملة 
الوزيرين الس���ابقني وئام وهاب وميشال 
سماحة، على احلكومة ورئيسها وعلى 14 
آذار، وحيث يهدئ حزب اهلل ويتولى العماد 

ميشال عون الهجوم.
وتضيف ه���ذه األطراف ل� »األنباء« ان 
التهدئ���ة القائمة تب���دو ضاغطة على 14 
آذار دون س���واها، ورأت ان لهجوم العماد 
عون على الرئيس س���ليمان ابعادا عدة، 
ُبعدا مس���يحيا، وآخر يتناول التعيينات 
اإلدارية والقضائية الى جانب ابعاد سياسية 
محتملة او مرجحة يعكسها موقف حزب 

اهلل املدافع عنه.
بدوره، مكتب العماد ميشال عون أصدر 
بيان���ا امس تطرق في���ه الى تناول بعض 
السياسيني واإلعالميني، ما أدلى به العماد 
ميشال عون في بلدة »نابيه«، كأنه صراع 

على النفوذ وطموح الى كسب املراكز.
وأض���اف ان التيار الوطني احلر يهمه 
التأكيد على ان جوهر املسألة التي تناولها 
اجلنرال هو اخلالف على اخليارات الوطنية 
كاالنفت���اح على احملي���ط والتفاعل معه، 
وإصالح املؤسس���ات وحتسني األداء فيها 

في ظل هذا الفساد املستشري.

من هنا يستغرب التيار الوطني احلر 
ان األسئلة التي وجهها اجلنرال الى الوزراء 
بقيت من دون أجوبة، وهذا دليل على انهم 
مهمشون وال سلطة لهم، والالفت ان مدير 
عام ق���وى األمن الداخلي تخطى صالحية 
وزير الداخلية وصرح لإلعالم مشيدا بدور 
فرع املعلومات الذي كشف شبكة للعمالء، 
إمنا املطلوب كان الرد على عدم ش���رعية 
هذا الفرع حسبما يصنفه وزيره بالذات، 
وعدم احترامه للقوانني واالستمرار في بث 

الشائعات واملس بشخصيات وطنية.
إن التيار الوطني احلر إذ يربأ في هذا 
التعامل الرخيص، يطالب اجلهات املعنية 
بالكف عن التعاطي بهذه اخلفة والالمباالة 
وعدم االجنرار الى مواقع ال تخدم املصلحة 
العامة والتقيد مبضم���ون ما قاله العماد 

ميشال عون واإلجابة عنه.
ملف ش���هود الزور، بقي محل اهتمام 
الشيخ نعيم قاسم نائب األمني العام حلزب 
اهلل الذي رأى ان قضية شهود الزور ال تنتهي 
عند الشهود أنفسهم ألنهم معبر ملن صنعهم 
ووجههم ومولهم، داعيا لتساقط الرؤوس 
التي قامت بتوجيه واختالق هؤالء الشهود، 
ومؤكدا ان القضية ال متر »بتبويس اللحى« 

مهما كان الثمن، ولذلك فنحن ننتظر اآللية 
الوزراء  التي سيقررها مجلس  التنفيذية 

في ضوء مطالعة وزير العدل.
في املقابل، ق���ال النائب انطوان زهرة 
)القوات اللبنانية( ان »القوات« تنتظر ما 
سيخرج به وزير العدل إبراهيم جنار بشأن 

ملف شهود الزور.
وقال نحن، ودولة الرئيس سعد احلريري 
متفقون على ان ما سمي مبلف شهود الزور 
ينتظر الدراسة القانونية التي كلف مجلس 
الوزراء، وزير العدل القيام بها ملعرفة ما 
اذا كان هناك قضية تس���مى قضية شهود 
الزور وكيف تعالج، وأظن ان كل الوزراء 
وكل اللبنانيني مازالوا بانتظار هذه الدراسة 
القانونية، وليس مطلوبا أخذ موقف مسبق 

مما سيأتي به وزير العدل.
لكن الرئي���س احلريري وصل الى حد 
الق���ول ان هناك أخطاء ارتكبت ومس���ت 
الس���وريني، على هذا أجاب زهرة قائال: ما 
يعنينا هو استمرار الرئيس احلريري في 
التمسك باحملكمة الدولية، وأساسا ال معنى 
ألي اتهام أو تبرئة اذا لم يكن موثقا وصادرا 
عن احملكمة الدولية رسميا، وعدا ذلك مجرد 

مواقف سياسية ال نعلق عليها.

لبنان يترقب زيارة نجاد االثنين المقبل.. و14 آذار تأمل أن تكون التهدئة شاملة

)محمود الطويل( جموع غفيرة تؤدي صاة عيد الفطر في مسجد احلسنني في الضاحية اجلنوبية.. وفي االطار السيد علي فضل اهلل وهو يخطب في املصلني 

رئيس احلكومة سعد احلريري في مابس االحرام يؤدي مناسك العمرة

مصادر ل� »األنباء«: ال نستبعد أن يرافق 
جعجع الحريري إلى دمشق قريبًا

علي رباح
يبدو ان رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري لم يكتف بالتصريحات النووية التي 
ادلى بها ل�»الش���رق االوسط« السعودية، بل يسعى جاهدا لتوطيد العالقات اكثر واكثر مع 
سورية حتى اصبح من املقربني الذين ميونون على الدخول بواساطات هنا وهناك، وفي هذا 
االطار كشفت مصادر مطلعة قريبة من اجواء قريطم ل�»االنباء« ان الرئيس احلريري دخل 
على خط التقريب بني رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية د.سمير جعجع ودمشق 

دون ان تستبعد املصادر ان نفاجئ بوجود جعجع في دمشق مع احلريري قريبا.

إفطار رمضاني جمع طوائف برج أبي حيدر.. »إخوة ومنضل«
افترشوا الشارع بـ 800 كرسي و50 طاولة مدهونة باللون األبيض ومزينة بأعالم لبنان وشعار »السالم بيننا أو على لبنان السالم«

.. وأهالي املنطقة واملنظمون يشاركون في االفطار  رجال دين من جميع الطوائف خال االفطار اجلماعي في شارع برج أبي حيدر 

بيروت: أقامت جمعية فرح العطاء مساء امس االول افطار محبة حتت 
عنوان »واخوة منضل«.. في الباحة الداخلية بني بنايتي السالم والزغلول، 

بالقرب من منزل حسني احلنبلي الذي احترق بكامله.
وضعت الطاوالت والكراسي في صفوف متقابلة، ومدهونة باللون 
االبي����ض، وبلغ عددها حوالي 800 كرس����ي، واكثر من 50 طاولة، وزع 
عليها األكل والش����راب، ورفعت األعالم اللبنانية فوقها مع زينة العيد 
وفوانيس رمضان، يقابلها علم كبير، يحمل شعار اجلمعية، كتب عليه« 

السالم بيننا، او على لبنان السالم«.
وشارك في حفل االفطار، الش����يخ يوسف رغدة ممثال نائب رئيس 
املجلس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ عبد األمير قبالن، عضو املجلس 
املذهبي لطائفة املوحدين الدروز، الشيخ سامي ابي املنى ممثال شيخ عقل 
الطائفة الدرزية الش����يخ نعيم حسن، السيد اسماعيل دقة ممثال املفتي 
اجلعفري املمتاز الشيخ احمد قبالن، االب قسطنطني نصار ممثال مطران 
بيروت طائفة الروم االرثوذكس الياس عودة، الشيخ عامر قليالت ممثال 

رئيس جمعية املشاريع اخليرية االسالمية الشيخ حسام قراقيرة.
رئي����س جمعية فرح العطاء احملامي ملحم خلف حتدث باملناس����بة 
وقال: ان رمضان هو حقا ش����هر كرمي، شهر الغفران والتوبة والعطاء، 
وكرمي بهذه األعداد املش����اركة من أهل اخلير، هبوا للمشاركة في تنفيذ 

هذه الفكرة.
وتابع »اخوة منضل عنوان هذه املأدبة الرمضانية، وهذا ما حاولنا 
ان نفعله، وليس كل ما يجمعنا هو اخلبز وامللح، بل الصورة احلقيقية 

للبنان، املوجودة اآلن في منطقة برج أبي حيدر«.

الموسوي ل� »األنباء«: الحريري وحد الرؤية مع »حزب اهلل« حيال شهود الزور

الوحيد في مواجهة الباطل والكذب 
واالساءة للحقيقة، وبالرغم مما يكيل 
له البعض من اتهامات باطلة، ال يتناول 
املواضيع اخلالفية من باب العداوة مع 
من يختلف معه في وجهات النظر، 

واالصطياد باملاء العكر، خصوصا ان 
سلوك العماد عون السياسي طيلة 
الس����نوات االخيرة يش����هد له بعدم 
اس����اءته يوما الى اي م����ن املقامات 
السياس����ية او الروحية، معتبرا ان 
العماد عون اطلق موقفه هذا ليعبر 
به عن وجع الناس وآالمهم والطالق 
صرخة كبيرة ف����ي وجه من يعوق 
الرئيس سليمان من تنفيذ ما كان قد 
أعلن عنه في خطاب القسم، مشيرا 
الى ان العماد عون كان ومازال يأمل 
ان يتمكن الرئيس سليمان وميكنه 
اآلخرون من املشاركني في السلطة من 
تنفيذ وعوده التي حظيت بترحيب 
جميع الفرقاء في جلسة االنتخاب، 
معتقدا ان فخامة الرئيس س����ليمان 
يدرك انه لم يستطع تنفيذ ما اعلن 
عنه بسبب عدم اتاحة البعض الفرصة 

امامه لتنفيذه.

خصوصا وان احلزب ال يعتبر اصال 
ان لديه اعداء بني الفرقاء اللبنانيني 
باستثناء من يتبني انه عميل للعدو 
االس����رائيلي، معربا عن اعتقاده ان 
سماحة الس����يد نصراهلل والرئيس 
احلريري قد يلتقي����ان وانه لم يعد 
هناك من هوة واسعة بينهما، السيما 
بعد توضيح الرئيس احلريري موقفه 
من شهود الزور ومن اتهام سورية 
فيما مض����ى باغتيال والده الرئيس 

الشهيد رفيق احلريري.
عل����ى صعيد آخ����ر وعن وصف 
رئيس تكت����ل »التغيير واالصالح« 
العماد ميشال عون رئيس اجلمهورية 
بالباكي، اعرب النائب املوسوي عن 
اعتقاده ان العماد عون لم يكن يهدف 
الى االساءة ال ملقام رئاسة اجلمهورية 
وال لشخص الرئيس العماد ميشال 
سليمان، كما يحاول البعض تسويقه 

ضللوا التحقيق واثروا س����لبا على 
عالقة لبنان بسورية، معربا عن امله 
ان يؤس����س كالم الرئيس احلريري 
هذا ملزيد من التالقي حول املواضيع 
اخلالفية وملزيد من الوحدة في الرؤية 
والقرار ملا في����ه خير لبنان وخدمة 

احلقيقة.
وردا على سؤال عما اذا كان موقف 
الرئيس احلريري املفاجئ من شهود 
الزور سيساهم في ترتيب لقاء قريب 
بين����ه وبني امني ع����ام »حزب اهلل« 
السيد حس����ن نصراهلل، اكد النائب 
املوسوي في حديث ل� »األنباء« ان كل 
ما سبق من فتور في العالقات خالل 
املراحل السابقة لم يؤد الى انقطاع 
التواصل واللقاء بينهما بشكل دائم، 
وذلك العتباره ان حزب اهلل وبالرغم 
من شعوره انه حني كان يتكلم عن 
شهود الزور كان يجد نفسه املعني 

بيروت � زينة طبارة
اكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائب حسني املوسوي ان »حزب اهلل« 
يتطلع الى كل ما يوحد اللبنانيني من 
اجل مصلحة الوط����ن وقيام الدولة 
احلقيقية املقاومة القادرة على حماية 
ابنائها واراضيها من كل خطر محدق 
بهم وفي طليعته اخلطر االسرائيلي 
الدائم، االمر الذي من اجله يش����عر 
احلزب باحلسرة واأللم حني يلمس 
افتراقا في املواقف والرؤية ليس في 
موضوع احملكمة الدولية وشهود الزور 
فحسب، امنا ايضا في جميع املواضيع 
الوطنية، مشيرا الى ان موقف الرئيس 
احلريري االخير لصحيفة الش����رق 
االوسط وحد الرؤية بينه وبني »حزب 
اهلل« وجميع املعارضة حيال قضية 
شهود الزور، واضفى ارتياحا كبيرا 
الس����يما جلهة قوله ان شهود الزور 

عضو  »الوفاء للمقاومة« أكد أن عون لم يهدف إلى إلساءة لمقام رئيس الجمهورية كما سوقها البعض

حسني املوسوي


