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جنبالط نصح أنصاره بالتزود بالمؤن : قد تعتدي إسرائيل على لبنان هذا الشهر!

)محمود الطويل(الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبالً السفير االيراني غضنفر ركن ابادي في بعبدا أمس 

بيروتـ  رويترز: ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير 
اصدرته امس في بيروت ان الســـلطات القضائية اللبنانية تفشـــل 
عموما في محاسبة أرباب العمل الذين ينتهكون احلقوق االساسية 
خلادمـــات املنازل الوافدات الالتي يلقى الكثير منهن ســـوء معاملة 

شديدة قد تدفع بعضهن الى االنتحار.
وقالـــت اجلماعة املدافعة عن حقوق االنســـان ومقرها الواليات 
املتحـــدة في تقريرها الـــذي جاء حتت عنوان »بـــال حماية: اخفاق 
القضـــاء اللبناني في حماية عامالت املنـــازل الوافدات« ان العقبات 
القانونية تثني العديد من العامالت عن تقدمي شكاوى او متابعتها 

ضد ارباب عملهن.
وأضافت »حتى عندما تتقدم العامالت بشـــكاوى تهمل الشرطة 
والســـلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض االنتهاكات بحق 

عامالت املنازل على انها جرائم«.
وقال ندمي حوري مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في بيروت 
»عبر غض النظر عن االنتهاكات بحق عامالت املنازل تكون الشرطة 
والسلطات القضائية اللبنانية متواطئة في االنتهاكات املستمرة من 

قبل أرباب العمل ضد هذه الفئة املستضعفة«.
وأضاف »احتجاز شـــخص ما أو صفعه هو جرمية بغض النظر 
عن هوية الضحية«. وتوظف العائالت اللبنانية ما يقدر مبائتي ألف 

عاملة منزل يأتني في املقام األول من ســـريالنكا وإثيوبيا والفلبني 
ونيبـــال. وقالت هيومان رايتس ووتش انهـــا »لم تعثر على حالة 
واحدة من بني 114 حالة مت استعراضها واجه فيها رب العمل مالحقة 
قضائيـــة حلبس العامالت داخل املنازل او حجز جوازات ســـفرهن 
او حرمانهـــن من الطعام على الرغم من أن هذه االنتهاكات للقانون 
أصبحت شائعة للغاية«. وقبل عامني قالت هيومان رايتس ووتش 
ان عامالت املنازل في لبنان مينت مبعدل يزيد على واحد في االسبوع 

اما نتيجة االنتحار او بسبب حادث أثناء محاولة الهرب.
وفي حني وجهت السلطات اتهامات في حاالت معينة من الضرب 
املبـــرح للعامالت اال أن ذلـــك مازال نادرا وأدى الـــى أحكام مخففة 

فقط.
وحسب التقرير فانه »حتى أرباب العمل الذين يقتلون عامالتهم 
فغالبا ما يحصلون على أحكام مخففة، وفي قضية تعود لعام 1999 
حكمـــت محكمة اجلنايات على ربة عمل ضربت عاملة ســـريالنكية 

حتى املوت بالسجن لسنة ونصف السنة فقط«.
وتابع حوري قائال »هذه األحكام هي خطوة في االجتاه الصحيح لكنها 

تبقى غير كافية في وجه العدد الكبير من حاالت سوء املعاملة«.
وأضاف »على السلطات أن تضمن أن أرباب العمل الذين يعتدون 
على عامالت املنازل ينالون عقوبات تتناسب مع مستوى جرميتهم 

وتكون رادعة لآلخرين«.
وحتى اآلن اقتصر حترك احلكومة على مبادرات اصالح محدودة 
مثل عقد عمل موحد الزامي لعامالت املنازل وضع قيد االســـتخدام 
العام املاضي وفشلت احلكومة أيضا في صياغة آليات فعالة لتفتيش 

االماكن التي تعمل بها عامالت املنازل الوافدات.
ودعت املنظمة احلقوقية السلطات اللبنانية الى وضع خطة وطنية 
لضمان مثول أرباب العمل الذين تقدم بحقهم شـــكاوى من اجلرائم 

التي ارتكبت ضد عامالت املنازل الوافدات أمام العدالة.
كما دعت الى سن تشـــريع النشاء آلية تسوية نزاعات مبسطة 
لتســـوية النزاعات املتعلقة بالرواتب بـــني أرباب العمل والعامالت 
خالل وقت مناســـب باالضافـــة الى تأمني احلصول على مســـاعدة 
قانونية ومترجمـــني للعامالت ضحايا ســـوء املعاملة أو املتهمات 

بارتكاب جرائم.
كذلك دعت الى اصالح نظام الكفالة بحيث ال تبقى العاملة مرتبطة 
بكفيل واحد وبذلك تتمكن العامالت من تقدمي شكاوى دون اخلوف 

من االعتقال والترحيل.
وغالبا ما تعبر جماعات حقوق االنسان عن قلقها من سوء معاملة 
خدم املنازل ليس فقط في لبنان ولكن في الشرق االوسط ككل حيث 

يوجد الكثير من االمثلة عن سوء معاملة اخلدم.

»هيومان رايتس ووتش«: القضاء اللبناني فشل في حماية خادمات المنازل

  حش�د قواتي كبي�ر: تتوقع أوساط في حزب القوات 
اللبنانية ان يكون احلشد الشعبي في مهرجانه السنوي 
قبل نهاية الشهر اجلاري كبيرا ومتجاوزا أعداد السنوات 
املاضية. وهذا األمر له داللة في اجتاهني: من جهة التأكيد 
على دور القوات وموقعها كرأس حربة ملجموعة 14 آذار 
وعمودها الفقري. ومن جهة ثانية إظهار ان جمهور 14 
آذار بشكل عام والشارع املسيحي بشكل خاص لم يصب 
بإحباط وخيبات التطورات واملواقف السياســـية ذات 

الصلة بـ 14 آذار.
  زيارات صفير: زوار بكركي سمعوا من البطريرك صفير 
بعد إلغ��اء زيارته الى جبيل وقبلها الى زغرتا كالما واضحا 
حول قراره اجلازم بأال يزور أي منطقة ال يكون فيها إجماع 

على زيارته وبرنامجها بكل تفاصيله.
 شعارات: بخالف السفارتني الفرنسية والبريطانية، 
لم توجه السفارة األميركية في لبنان نصائح لرعاياها 
بعدم الذهاب الى مناطق محددة في لبنان تعتبر خطرة 

أمنيا.
 تقرير االس�تخبارات اإلسرائيلية: التصريحات اإلسرائيلية 
ال تخفي ان ما يسميها اإلسرائيليون ب� »اجلبهة الشمالية« 
أضحت أكثر تهديدا من أي وقت س��ابق. وفي حني تعترف 
مصادر إسرائيلية بأن املراهنة على فتنة داخلية تضعف حزب 
اهلل أو تطيح به تبدو احتماال مستبعدا رغم هشاشة الوضع 
اللبناني الداخلي، أوصت دراس��ة صادرة عن اس��تخبارات 
اجليش االسرائيلي باالستعداد ملواجهة عسكرية قريبة مع 
ح��زب اهلل، ودعت قادة الوحدات الى تهيئة جنودهم للحرب 

بوصفها خيارا ال تراجع عنه وال بدائل له.
  جنب�الط ومستش�ارو احلريري: نقل عـــن النائب وليد 
جنبالط قوله »ان وســـام احلســـن ونادر احلريري من 
أفضل املستشارين عند ســـعد احلريري، وبعكس احد 
النواب الذي بنينا عليه وتبني انه مخابرات لدولة عربية 
وال يبنى عليه، وان العقيد وســـام احلسن هو من »حل 
العقد« الصعبة بني احلريري وحزب اهلل وحتديدا بعد 
أحداث برج ابي حيدر، وســـاهم ايضا بإزالة الكثير من 
األلغام بني احلريري ودمشق، وهو يعمل ايجابيا في هذا 
االطـــار. وان الفترة املاضية بني 2005 و2009 ال يتحمل 
مسؤوليتها العقيد وســـام احلسن وكلنا كنا متوترين 
وتغيرنا، والعقيد احلسن هو من قرأ املستجدات جيدا 

وترجمها«.
  معادلت�ا احملكمة واملقاومة: في أول إشارة سياسية من 
نوعها الى الربط بني احملكمة الدولية و»املقاومة«، مبعنى ان 
تراجع حزب اهلل عن احملكمة الدولية يجر الى تراجع احلريري 
عن موقفه الداعم للمقاومة، وفي أول إشارة سياسية الى أهمية 
احملكمة الدولية عند تيار املس��تقبل مبوازاة أهمية املقاومة 
عند حزب اهلل، سأل النائب عقاب صقر ردا على اعالن النائب 
محم��د رعد عدم االعتراف ب� 73 مش��روع قانون حلكومة 
الس��نيورة ومنها احملكمة الدولية: اذا تراجع حزب اهلل عن 
التزامه بالبيان الوزاري، فهل يستطيع ان يبرر اذا قال أحدهم 

انه غير معني مبعادلة: اجليش والشعب واملقاومة؟

متام سالم

اللواء املتقاعد جميل السيدالقاضي سعيد ميرزا

 بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو تكتل »لبنان أوال« 
النائب متام ســـالم ان اللبنانيني 
اعتادوا على املواقف والتصريحات 
املتشـــنجة لدى البعض، والتي 
لن تـــؤدي الى ما يتطلـــع إليه 
مطلقوها، بل الـــى تراجع البالد 
مسافات بعيدة عما وصلت إليه 
بفعل تسوية الدوحة والتفاهمات 
العربيـــةـ  العربية وفي مقدمتها 
ـ السوري،  الســـعودي  التفاهم 
معتبرا ان االستقرار األمني والسلم 
األهلي في لبنان لـــم يتحققا إال 
بعد جهد كبير ومبشاركة دولية 
وعربية، وبالتالي ليس مسموحا 
باالستخفاف بأهميتهما من قبل اي 
اللبنانيني،  كان واللعب مبصير 
محذرا من ان اعتماد بعض القوى 
السياسية املنحى التصعيدي من 
خالل التشكيك وإطالق التهديدات 
والدعوة الى العصيان ســـيؤدي 
حكما الى زعزعة الســـلم األهلي 
واألمن في البالد، مذكرا بأن العدو 
اإلســـرائيلي لن يفـــوت فرصة 
استغالل هبوط لبنان الى مستوى 
االنقسامات السياسية بني قياداته. 
ولفت ســـالم الى ان االنقســـام 
الذي تفرضه بعض  السياســـي 
القوى السياسية ومرجعياتها من 
خالل مواقفهـــا احلادة وخطابها 
التصعيدي الذي لم تعد له حدود 
وضوابط ، ينعكس بشكل سلبي 
ومباشـــر على حكومـــة الوحدة 
الوطنية وأدائها، مؤكدا، واحلالة 
تلك، ان احملكمة الدولية لن تتأثر 
سلبا أو إيجابا باحلالة االنقسامية 
املشـــهودة، حتى ولو كان محور 
االنقسام هو القرار االتهامي وشهود 
الزور، وبالتالي فإن االنقسام داخل 
احلكومة وبني القيادات اللبنانية 
لن يفضي الى تغيير واقع ال مونة 
للبنانيني عليـــه، بعد ان أصبح 
في عهدة القضـــاء الدولي، األمر 
الذي يدعـــو بإحلاح الى التبصر 
والتعقـــل والهدوء، والعودة الى 
مواجهة االستحقاقات التي تتطلب 

بيروت � يوسف دياب
سطر النائب العام التمييزي 
القاضي سعيد ميرزا مذكرة الى 
قسم املباحث اجلنائية املركزية 
كلفه مبوجبها بجلب املدير العام 
السابق لألمن العام اللواء املتقاعد 
جميل السيد واستجوابه كمدعى 
عليه بجرم تهديد رئيس احلكومة 
ســـعد احلريـــري ومرجعيات 
قضائية وأمنيـــة والتحريض 

على مؤسسات الدولة.
وعلم ان دورية من املباحث 
انتقلت الى منزل السيد إلبالغه 
املذكرة واستدعائه لالستجواب 
فتبـــني انه موجود في باريس، 
حيـــث ينتظـــر قـــرار قاضي 
اإلجراءات التمهيدية في احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان دانيال 
فرانســـني الذي ســـيجيب فيه 
على طلبه املتعلق بإطالعه على 
معلومات في ملف اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري تتعلق بشهود 
الزور. وكشف مصدر قضائي ان 
مالحقة السيد ال تستوجب انتظار 

النظر عما يترتـــب من إجراءات 
»قانونية ـ قضائية« سواء حيال 
الدعوة  أو  تهديد رئيس حكومة 
الى العصيان، فلسورية دور مهم 
وأساســـي في جلم تلك الفوضى 
املتأتية من قبل حلفائها في لبنان، 
خصوصا من قبل من يتلطى منهم 
حتـــت عباءتها لقول مـــا يريد، 
مذكرا بأن رئيس احلكومة سعد 
احلريري يحاول جاهدا منذ توليه 
مسؤولية رئاسة احلكومة توفير 
مســـتلزمات األجـــواء اإليجابية 
إلعادة بناء الثقة وأفضل العالقات 
وأميزها مع سورية، وهو ما ملسه 
اللبنانيون خالل األشهر األولى 
لترؤسه حكومة الوحدة الوطنية، 
حيث بدأ يبحث عن سبل االستفادة 
من التفاهم السعودي ـ السوري 
لالنفتـــاح على دمشـــق واتخاذ 
خطوات متقدمة على املســـتوى 
املذكور، خصوصا عندما أقر مؤخرا 
ومن موقعه كرجل دولة بامتياز 
مبراجعة حقبـــة بكاملها، مبديا 
أسفه ألن يكون احلريري يسعى 
بكل صدق لالنفتاح على سورية 
في وقت يســـعى فيـــه اآلخرون 
ممن يسمون بحلفاء سورية الى 
املناكفة  عرقلة مساره من خالل 
واملشاكسة، وهو ما ليس مريحا 
ال للتفاهم السعوديـ  السوري أو 
للتحرك اللبناني اإليجابي باجتاه 

سورية.
وختم النائب سالم مشيرا الى 
ان سورية هي اجلهة األقدر تاريخيا 
في العالقة مع لبنان، فضال عن 
دورها الكبير في املنطقة الشرق 
أوســـطية، وبالتالي فإن سورية 
تدرك انطالقا من موقعها أهمية 
التماسك اللبنانيـ  اللبناني، األمر 
الذي يحتم عليها إسكات اخلطابات 
الصادرة عـــن حلفائها في لبنان 
إليها وإلى دورها ولو  واملسيئة 
بشكل غير مباشر، وأيضا املسيئة 
حلكومة الوحدة الوطنية املنفتحة 

عليها.

وحدة الصف الداخلي وعلى رأسها 
االســـتحقاقات املعيشية التي ال 
ميكـــن مواجهتهـــا في ظـــل هذا 
االنقســـام بني الوزراء والقيادات 

اللبنانية.
وردا على سؤال حول ما اذا كان 
املشهد اللبناني األخير يعبر في 
خلفياته عن خلل ما في التفاهم 
السعوديـ  السوري، أعرب النائب 
سالم عن أمله في أال تكون األمور 
في اإلطار املذكور، وذلك العتباره 
الى  اللبنانيـــني متمســـكون  ان 
أبعد حدود بالتفاهم السعودي ـ 
السوري ويدركون أهمية انعكساته 
اإليجابية على الساحة اللبنانية، 
مشيرا الى ان على اململكة السعودية 
وسورية ان يعيا أهمية الوحدة 
اللبنانية انطالقـــا من تفاهمهما 
وبالتالي ضرورة إعادة تأكيدهما 
على التفاهم للحؤول دون وقوع 
املزيد من التوترات واالنشقاقات 
الداخلية، معربـــا في املقابل عن 
أسفه لوجود هامش داخل التفاهم 
السعوديـ  السوري يسمح للقوى 
السياســـية اللبنانيـــة بالتحرك 
النائب سالم  ضمنه، حيث يرى 
ان هذا التحرك قد ينهك التفاهم 
السعودي ـ السوري فيما لو مت 
توظيفه في االجتاهات السلبية.

وعن املوقف الســـوري حيال 
اللهجة اخلطابية التي تشـــهدها 
الساحة اللبنانية، رأى انه بغض 

تقدمي دعوى شـــخصية ضده، 
وان النيابـــة العامة التمييزية 
ميكنها ان تتحـــرك عفوا، ألن 
السيد ارتكب جناية مشهودة من 
خالل مؤمتره الصحافي األخير 
وكالمه الذي انطوى على تهديد 
واضح وعلني لرئيس احلكومة 

ولقضاة وأمنيني وإعالميني.
وأكد املصدر ان السيد »وفور 
عودته الى لبنان سيســـتدعى 

الى التحقيق امام قسم املباحث، 
وفي حال متنـــع عن احلضور 
ميكن للنيابة العامة ان تصدر 
مذكـــرة إحضار بحقه، وعندها 
على القوى األمنية »ان حتضره 
قسرا الى التحقيق«، جازما ان »ال 
عودة عن مالحقة السيد قضائيا، 
السيما انه متادى بتهديداته عبر 
تصريحـــات له أعقبت مؤمتره 

الصحافي«.

أكد أن الحريري يحاول جاهداً منذ توليه الحكومة توفير مستلزمات األجواء اإليجابية

سالم ل� »األنباء«: لسورية دور مهم 
وأساسي في لجم الفوضى في لبنان

ميرزا يصدر مذكرة لجلب جميل السيد 
كمدعى عليه بتهديد رئيس الحكومة

مصدر ل� »األنباء«: ما نشهده اليوم 
تزخيم لخطوات إسقاط المحكمة الدولية

بيروت � محمد حرفوش
يعتقد مصدر في قوى 14 
آذار ان الوضع اللبناني يواجه 
تصعيدا كبيرا وعنوانه هو 

اسقاط احملكمة الدولية.
ويقول املصدر لـ »األنباء« 
انه بات واضحـــا من وقائع 
االيـــام املاضيـــة ان مســـار 
»ابتزاز« رئيـــس احلكومة 
سعد احلريري مستمر بدليل 

احلمالت التي تشن ضده.
وبهذا املعنى توقع املصدر 
املزيد من التصعيد في االيام 
املقبلة، الفتـــا الى معادلتني 
واضحتـــني امـــام احلريري 

وكلتاهما تقودان الى خالصة 
واحدة هي ان »املطلوب رأس 

احملكمة«:
االولـــى  املعادلـــة   -
)سورية(: احملكمة او احلكم 
»وهذا العنوان اشـــارت اليه 
وسائل اعالم 8 آذار نقال عن 
زوار دمشق وتأسيسا على 

)السحور الدمشقي(«.
- املعادلة الثانية »حزب 
اهلل«: احملكمة او االستقرار.

واكد املصدر ان ما نشهده 
هو تزخيم ملســـار اســـقاط 
احملكمة الدولية، مشيرا الى 
انتقالية  اننا منر مبرحلـــة 

يحاول حزب اهلل من خاللها 
االنقالب على مكتسبات احلركة 
االســـتقاللية في الســـنوات 
اخلمس املاضية، كي ال تقف 
عائقا بوجه مشروعه في وضع 
اليد على البلد في املستقبل.
ويعتبر املصـــدر في هذا 
الســـياق ان احلـــزب يدرك 
مدى خطـــورة احملكمة على 
مشروعه، لذا يريد التخلص 
منها بأي ثمن، كما ان احلزب 
آذار النها  يريد شـــرذمة 14 
تقاوم مشروعه، مؤكدا ان 14 
آذار ليست بوارد االستسالم 

بعد.

بيروت � عمر حبنجر
تتحضر قوى 14 آذار في لبنـــان ملواجهة ما وصفته بالتصعيد 
االنقالبي من طرف حزب اهلل، حتت شـــعار إسقاط احملكمة الدولية 

من بوابة ما يعرف بـ »شهود الزور« .. رغم نفي خزب اهلل.
وبعد سلسلة لقاءات تشاورية بني أركان هذه القوى، قررت مواجهة 
املستجدات احملتملة، بعدما تبني بوضوح ان حديث رئيس احلكومة 
سعد احلريري عن تضليل شهود الزور وعن االتهام السياسي لسورية 
لم يحبط من مبـــررات التصعيد أو يعطل خططه وبرامجه، بداللة 
احلملة املتدرجة املســـتمرة من العماد ميشـــال عون واللواء جميل 

السيد وباقي منابر املعارضة السريعة االنفعال.
وتزامنًا مع احلملة الشرسة على رئيس احلكومة أبدت مصادر في 
14 أذار تخوفا حقيقيًا من االوضاع التي يخشـــى  ان يشهدها لبنان 
مســـتندا الى معلومات تفيد بأن رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
وليد جنبالط نصح أنصاره، بالتزود باملؤن، اعتقادا منه بأن عدوانا 
اســـرائيليا قد يحصل على حـــزب اهلل وبالتالي على لبنان، أواخر 
سبتمبر اجلاري، على خالف ما يراه اإليطاليون الذين تتواجد قوات 
من بالدهم في اجلنوب ضمن اطار القوات الدولية، والذين يتوقعون 

اضطرابات داخلية.
وعلمت »األنباء« ان الرئيس ميشال سليمان، سيثير هذه املخاوف 
مع املوفد األميركي الى املنطقة جورج ميتشل الذي وصل الى بيروت 
أمس، قادما من دمشق.وابلغ سليمان وفد جلنة الصداقة اللبنانية 
ـ الفرنسية برئاسة الســـيناتور ادريان غوتبرون بأن لبنان يثمن 
اجلهود التي يبذلها الرئيس الفرنســـي نيكوال ســـاركوزي إليجاد 
حلول ألزمـــة املنطقة ووقوفه الدائم الى جانب لبنان متمنيا املزيد 

من الدعم في هذه املرحلة.
وتســـلم سليمان رسالة من الرئيس االيراني احمدي جناد نقلها 
إليه السفير غضنفر ركن ابادي يشكره فيها على موقفه من محاولة 
حرق املصاحف في الواليات املتحدة، ويعرض له حتضيرات زيارته 

الى لبنان في اكتوبر املقبل.
وترى بعض اطـــراف 14 آذار ان زيارة جناد الى لبنان وجنوبه 

من الفوضى السياسية.
والحظ أوغاســـبيان في حديث إذاعي ان »املعارضة« ذاهبة الى 
تكبير مسألة شهود الزور وصوال الى انهاء احملكمة كما يأمل البعض، 
لكن احملكمة مســـتمرة حتى جالء احلقيقة، وان مجريات التحقيق 

غير خاضعة ألي حسابات داخلية أو خارجية.
واعتبر ان األمور ميكن حلها بالعودة الى املؤسسات ال بالتهويل 
ودعا الى العمل حلماية السلم األهلي، مؤكدا ان هذا هو موقف رئيس 
احلكومة سعد احلريري الذي يعّول على التواصل، موضحا ان لبنان 
ســـيحّمل املبعوث األميركي جورج ميتشل رسالة تؤكد على رفض 

التوطني والعودة الى قرارات الشرعية الدولية.
حزب اهلل يرفض حديث االنقالب على الدولة

بيد ان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض عّلق على 
حديث األمانة العامة لقوى 14 آذار عن انقالب على الدولة، وقال ان 
هذه التوصيفات ال تعبر بشـــكل صحيح عن املواقف التي أطلقت، 
معتبرا ان حالة الدولة يرثى لها، ومستوى االنحدار في أداء املؤسسات 
بلغ حـــدا مريعا، وهذا ما يبرر رفع الصوت أحيانا ويجعلنا نتفهم 

بعض املواقف التي تطلق.
وكانت األمانة العامة لقوى 14 آذار حذرت في بيان لها من متادي 
حزب اهلل في رهن الوضع اللبناني لالعتبارات اخلارجية، مشيرة 
الى تعرض البلد حملاوالت انقالب شرسة هدفها إعادة لبنان الى ما 

قبل انتفاضة االستقالل في 14 آذار 2005.
وقـــال النائب فياض إلذاعة »صوت لبنان« ان حزب اهلل ينتظر 
خطوات اضافية فيما يتعلق بشـــهود الزور باجتاه ترجمة ما أطلق 
مـــن مواقف، ألن غير ذلك ال يكون كافيا، مشـــددا على ان املطلوب 
حتويل املواقف السياســـية الى موقف قضائـــي واضح فيما خص 
هؤالء الشـــهود. والحظ فياض ان التهدئة التي ســـادت قبيل عيد 
الفطر ال تعني أبدا ان البالد في حالة جيدة، مشددا على ان الوضع 
السياسي ليس كما يجب اآلن واالجتاه العام ال يؤشر الى ان األمور 

تسير في االجتاه املطلوب.

حتديدا قد تكون وراء النوايا العدوانية االسرائيلية التي بدأ يتلمسها 
جنبالط.

من جهته واصل العماد ميشال عون حملة التشكيك والتصعيد 
ضد الدولة قائال في جامعة اللويزة ان البلد »فالت« وقد حتول الى 

شبكة »مافياوية« من رأسه حتى اخمص قدميه.
بدورها األمانة العامة لـ 14 آذار رأت ان حزب اهلل كشف االنقالب 
الذي بدأه اللواء الســـيد واســـتكمله العماد عون بالتحريض على 

العصيان في حني دعت كتلة الوفاء للمقاومة الى تســـليح اجليش 
والى ســـعي جاد لدى الدول العربية واالســـالمية الشقيقة من اجل 
توفير املســـاعدات له كما دعت الى مالحقة شـــهود الزور املفترين 

ومفبركيهم.أوغاسبيان: يعملون إلسقاط احملكمة
إزاء ذلك، قال الوزير املســـتقبلي جان أوغاســـبيان ان البعض 
يخوض معركة إســـقاط احملكمة الدولية بالتهويل والتشـــكيك في 
املؤسسات، معتبرا ان الدعوة الى االنقالب أدت الى تنامي املخاوف 

أخبار وأسرار لبنانية


