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السيد نصراهلل بعث برسالة إيجابية إلى الحريري.. وسليمان يتوجه إلى نيويورك مطمئناً لعودة االستقرار

اتصاالت سورية ـ سعودية شملت إيران أعادت التهدئة الحذرة إلى لبنان

أكد أن من يتهم اآلخرين باالنقالب عليه أال يكون منزله من زجاج

نقوال لـ »األنباء«: نتمنى على عقاب صقر  اإلجابة 
عما يملكه من اموال في مصارف لبنان والخارج

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكتل »التغيير 
واالص���اح« النائب د.نبيل 
نقوال ان ما يسمى بقوى »14 
آذار« يح���اول تعمية الرأي 
اللبنان���ي والدولي  الع���ام 
ع���ن جرائم الفس���اد المالي 
والقانوني والقضائي المرتكبة 
من قبل اعضائها السيما ممن 
هم مس���تأثرون بالسلطة، 
وذلك من خال اتهامها فريق 
المعارض���ة باالنقاب على 
مؤسسات الدولة، معتبرا ان 
من يريد اتهام اآلخرين وهما 
وزورا بتنفيذ انقابات، عليه 

اال يك���ون منزله من زج���اج واال يكون منقلبا 
باالس���اس على الدولة من خال ضلوعه حتى 
اذنيه في االستئثار بالسلطة وانتهاك القوانين 
وهدر المال العام وسوق الباد بأساليب ملتوية 
ومشبوهة ال تناسب سوى تطلعاته السياسية 

والحزبية على حد سواء.

فرع المعلومات

ولفت النائب نقوال في تصريح ل� »األنباء« 
الى ان االنقاب الفعلي والحقيقي على مؤسسات 
الدولة يتجسد في عدم شرعية فرع المعلومات 
وفي تجاوزه القوانين المرعية االجراء وتخطيه 
سلطة وزير الداخلية والهرمية االدارية المعتمدة 
داخل مؤسسة قوى األمن الداخلي، وكذلك بتعمد 
ابقاء امين عام مؤسسة مجلس الوزراء القاضي 
سهيل بوجي، الكثر من اثنتي عشرة سنة في 
منصبه بشكل مناف للقوانين واالعراف، متسائا 
عما اذا كان سكوت النيابة العامة التمييزية عن 
كل ما وجه من ش���تائم للرئيس السابق اميل 
لحود وعن حجم التهجمات عليه والتهديدات 
التي تعرض لها قبيل نهاية عهده، وك�ذلك زج 
الضب��اط االربعة داخ��ل السج��ون »دون وجه 
حق او مسوغ قانوني عدل��ي«، انق��اب واضح 
على القوانين، مقارنة مع كل ما تتخ��ذه اليوم من 
اجراءات غير عادلة بحق اللواء جمي��ل السيد، 

ام ان القوانين في لبنان بات 
تفس���يرها يتبدل مع تبدل 
العهود لتأتي على مقاسات 

أهل الحكم وحلفائهم؟!

استدراج التدخالت

وردا عل���ى س���ؤال حول 
ال���كام عن احتم���ال عودة 
الوساطة السعودية � السورية 
على قاعدة التسويات، العادة 
التهدئة وحل النزاع القانوني 
الس���يد  اللواء  القائ���م بين 
مدعوما من قوى المعارضة 
ومدعي عام التمييز القاضي 
س���عيد مي���رزا مدعوما من 
ق���وى »14 آذار«، رأى النائب نقوال ان البعض 
تعمد توتير الساحة الداخلية وايصال الخطاب 
السياسي الى درجة عميقة في االنحدار بهدف 
استدراج التدخات الخارجية وجعل اآلخرين 
يقبلون بأي شيء تحت شعار عدم سقوط الباد 
بشكل كامل، معتبرا ان التسويات تخدر االزمة 
انما ال تنهي واقعه��ا واس���بابه��ا وخلفي��ات 
نش���وبه��ا، وال تصلح االعوج���اج الناجم عن 
انتهاك فرع المعلومات للق��وانين وع��ن الخلل 
ف��ي التعاط��ي م��ع الملفات القضائية وتحديدا 
مع ملف شهود الزور موضوع النزاع االساسي 
بين الفرقاء اللبنانيين، ناهيك عن الكثير من 
الملفات المالية وعلى رأس���ها موضوع صرف 
مبلغ ال� 11 مليار ليرة بشكل لم يتم بعد تبريره 

منطقيا وباالرقام.

من أين لك هذا؟

وختم النائب نقوال بالرد على اتهام النائب 
المالية  عقاب صق���ر لآلخري���ن بالصفق���ات 
والسمسرات، مكتفيا بتوجيه السؤال له »من 
اين لك هذا« متمنيا عليه االجابة بما يملكه من 
اموال طائلة في المصارف اللبنانية والخارجية، 
معتبر ان هناك الكثير ممن يبيعون قناعاتهم 
السياس���ية لقاء حفنة من المال او ثاثين من 

الفضة.

أخبار وأسرار لبنانية
خطـوط حمر: نقل عن نائب بارز في كتلة املس����تقبل بعد 
اجتماعها برئاسة الرئيس سعد احلريري قوله: »كان االتفاق 
السوري � السعودي يضع خطني أحمرين لبنانيا، أولهما 
حكومة الوحدة الوطنية، وثانيهم����ا األمن في لبنان، وما 
حصل في األيام األخيرة من تصعيد في املواقف ومن استباحة 
للمطار وعراضة مسلحة، أصاب هذين اخلطني األحمرين.

وأكد النائب أن احلريري أكد التزام اململكة العربية السعودية 
بالتفاهم مع دمشق، كما أكد التزام اململكة باحملكمة الدولية، 
وق����ال النائب: »إنه من ضمن اخلطوط احلمر الس����عودية 
القاضي سعيد ميرزا، واللواء اشرف ريفي، والعقيد وسام 

احلسن«.
 القرار الظني: س��ورية وايران أبلغتا من مصادر عدة بعضها 
أميركي ان القرار االتهامي الدولي س��يصدر أيا تكن املعوقات، 
ولن يؤثر في هذا األمر مصير رئيس حكومة لبنان سعد احلريري 
زعيم الفريق اللبناني املؤيد للمحكمة الدولية و»ولي الدم« كما 
يقال، ويعني ذلك ان استمراره في موقعه هذا او استقالته منه 

او اخراجه منه لن يؤثر على صدور القرار املشار اليه اعاله.
قراءتـان مختلفتان: نس����بت مصادر في 14 آذار الى دمش����ق 
استياءها من تطورات األيام املاضية وما تخللها من مظاهر 
مترد على الدولة إن في التصريحات أو في الظهور األمني 

في مطار بيروت.
ونقلت مصادر معارضة عن مسؤولني سوريني استياءهم 
الش����ديد من لغة التخاطب والتجييش املذهبي التي سادت 
في اليومني املاضيني، والس����يما من فريق »املستقبل« في 

منطقة طرابلس وعكار.
وما يلفت هذه األيام ان كل فريق لبناني يقرأ املوقف السوري 
على طريقته ومبا يتناس����ب مع وضعه ومصلحته، وهذا 
ما حدث قبل أيام قليلة عندما خرج السفير السوري علي 
عبدالكرمي علي عن صمته للتعليق على األحداث، ففي حني 
أبرزت مصادر »املس����تقبل« اجلزء األول من كام السفير 
الس����وري الذي يقول فيه ان موقف الرئيس احلريري عبر 
»الش����رق األوسط« خطوة مهمة، أبرزت مصادر حزب اهلل 
اجل����زء الثاني الذي يدعو فيه الى اس����تكمال هذه اخلطوة 

جلاء احلقيقة في موضوع شهود الزور.
حزب اهلل يحمي نفسـه: تقول أوساط شيعية مطلعة ان حزب 
اهلل ب� »نزوله« األمني والسياسي الى مطار بيروت الستقبال 
ومواكبة اللواء جميل السيد امنا أراد توجيه رسالة من بندين: 
عدم السماح باستخدام القضاء اللبناني في النزاع السياسي 
وبتكرار جتربة األعوام املاضية، واعطاء منوذج ملا س��يكون 
عليه موقف حزب اهلل وتصرفه اذا طلب منه تسليم أحد كوادره 
للمحكم��ة الدولية في املرحلة املقبلة،  وبالتالي فإن حزب اهلل 
عندما يحمي جميل السيد يحمي نفسه مستبقا صدور القرار 

الظني أيا يكن.

»اليونيفيل« باشرت اتصاالتها الحتواء الموقف

م����ن بي����روت: 
ان  الواض���ح 
ح���زب اهلل عازم 
على املض���ي قدما 
وبعزمية أكبر لبلوغ 
أمرين، األول فتح 
الزور  ملف شهود 
مصراعيه،  عل���ى 
بالتع���اون م���ع حلفائه لكي 
يحال باحلد األدنى الى املجلس 
العدلي ويصير أساسا عمليا 
ملواجهة احملكمة الدولية وقرارها 
الظني، والثاني اختيار التوقيت 
املناسب لكي يعاود األمني العام 
للحزب السيد حسن نصراهلل 
طلت���ه الس���ابعة ليظهر فيها 
املزيد م���ن القرائن واملعطيات 
املدوية التي ستس���قط املزيد 
م���ن نزاهة التحقي���ق الدولي 
واس���تطرادا صدقية احملكمة 
الدولية، علما ان التقييم الداخلي 
لدى احلزب لاطاالت السابقة 
للس���يد نصراهلل اظهرت انها 
حققت اجلزء االكبر من مراميها، 
السيما لدى الرأي العام العربي.
ويق���ول اح���د املقربني من 
حزب اهلل ان مشكلة الرئيس 
احلريري وفريق قوى 14 آذار انه 
»ال يأخذ كام حزب اهلل وأمينه 
العام حتديدا على محمل اجلد، 
ويحبذون الذهاب الى تأويات 

ومراهنات إقليمية او دولية«، 
ويضيف: »هذا م���ا كان عليه 
احلال في 7 مايو 2008 عندما 
فوجئ هؤالء بقرار حزب اهلل، 
الى بي���روت وصوال  الدخول 
الى أبواب قريطم وكليمنصو، 
ظن���ا منهم ان احلزب لن يقدم 
على هذه اخلطوة بعد صدور 
القرارين الشهيرين عن احلكومة 

في 5 مايو«.
السياق، وكما كان  وفي هذا 
القراران هما مفتاح تنفيذ حزب 
اهلل خلطت���ه ف���ي ماي���و 2008 
وصوال الى اتفاق الدوحة، كان 
قرار استدعاء السيد مفتاح إطاق 
املرحلة اجلديدة من تطويع رئيس 
احلكوم���ة وما تبق���ى من قوى 
مؤثرة في 14 آذار، متهيدا إلزالة 
كل آثار مرحلة ما بعد 14 فبراير 
السياسية، وفي مقدمتها   2005
احملكمة الدولية في شقها املتعلق 
بالدولة اللبنانية، ومحاولة إيجاد 
مقابل مؤثر في مس���ار احملكمة 
الدولية، اي في لبنان، يسير بها 
الى الوراء مادامت تتحرك نحو 
األمام في الهاي وفي مجلس األمن 

الدولي.
ونقل عن مص����ادر بارزة في 
املعارضة ان ملف شهود الزور يجب 
معاجلته جذريا كمدخل للتهدئة 
في الباد، وب����دون ذلك ال حلول 

في األفق مهما تعاظمت التدخات 
واحلمات، واألمور مفتوحة على 
كل االحتماالت، فاملعارضة ستأخذ 
البلد »بالقوة او بالهني« اذا صدر أي 
اتهام حلزب اهلل من قبل احملكمة 

الدولية باغتيال احلريري.
الق����رار واضح وضوح  وهذا 
الش����مس وال لبس فيه، ولن يتم 
التراجع عنه لو تدخلت كل قوى 
األرض.واخلطة وضعت وأبلغت 
الى عواصم العالم بدءا من دمشق 
وصوال الى واشنطن، وعلى فريق 
األكثرية عدم التقدير اخلاطئ لألمور 
السياسية ألنه اذا صدر القرار الظني 
ضد حزب اهلل »فالعوض بسامتكم 
على البلد« واألمور أكبر من 7 مايو 

وكل استحقاقات الباد.
وفي تقدير ه����ذه املصادر ان 
األميركيني يعرفون جيدا هذا املنحى 
التصعيدي، وبالتالي حاولوا عبر 
السفارة االميركية والديبلوماسيني 
الع����رب واألجانب وقوى إقليمية 
معرفة موقف قيادة اجليش اللبناني 
في حال أقدم حزب اهلل واملعارضة 
على أخذ البلد ردا على اي قرار عن 
احملكمة الدولية، وجاء اإلجماع على 
أن اجليش س����يكون على احلياد 
ولن يدخل في اي »مشاكل أمنية«، 
مع أي فريق لبناني. وهذا ما أدى 
الى انقس����ام اجليش في السابق 

وضياع البلد.

بيروت: أفادت تقارير صحافية أن قوات العدو
اإلسرائيلي أطلقت من مواقع داخل فلسطني احملتلة 
رشقات نارية رشاش���ة باجتاه األراضي اللبنانية 
الواقعة بني بلدتي علما الشعب والظهيرة، حتديدا 
في منطقة تلة احلفاير، في القطاع الغربي - قضاء 
صور، مما يش���كل خرقا للقرار 1701 وتعديا على 

األراضي اللبنانية.
وعلى األثر حصل استنفار للجيش اللبناني في 
املنطقة ونفذت وحداته انتشارا حتسبا ألي طارئ، 
كما مت اباغ القوات الدولية »اليونيفيل« التي باشرت 
اتصاالتها فيما سيرت دورياتها على طريق الظهيرة 

– يارين - مروحني وفي القرى القريبة.

 »شهود الزور« أولوية ومدخل إلى الحل

نيران إسرائيليةباتجاه جنود لبنانيين 

جوني عبدو: ال وجود لمذكرة قضائية بحقي على اإلطالق

مصطفى ناصر: الكالم عن وساطتي المالية بين الحريري والسيد »غير دقيق«
مستشار الحريري األب أكد أنه لم يخرج طيلة حياته عن دوره الوفاقي

بيروت: أكد الس���فير السابق جوني عبدو أن ليس هناك أي
مذكرة قضائية في حقه على اإلطاق، مش���يرا إلى إن احلكم 
الغيابي الذي أصدرته محكمة املطبوعات برئاسة روكز رزق، قد 
ألغي وجوده وانتهت كل مفاعيله، مبجرد تقدمي اعتراض قانوني 
من قبل احملامي فؤاد ش���بقلو، وان احملكمة املختصة خصصت 

جلسة لبدء احملاكمة من جديد.

وج���اء في بيان صادر عن عبدو ان »بعض وس���ائل اإلعام 
املرئية واملكتوبة، صورت وع���ن قصد، في معرض دفاعها عن 
ساح غير شرعي اجتاح مطار رفيق احلريري الدولي، أن السفير 
السابق جوني عبدو دخل لبنان عنوة بحماية رسمية على الرغم 
م���ن وجود مذكرات قضائية في حقه، وذهب البعض إلى نعتها 

مبذكرات توقيف«.

واضاف البيان ان »السفير عبدو ال ولن يخالف القانون وال 
ولن يستعني بقوة غير شرعية لتأمني حمايته«، راجيا »وسائل 
اإلعام التأكد من وزارة اخلارجية إذا كان يحق لس���فير سابق 
دخول الباد عبر صالون الش���رف. والتأكد ايضا من جهاز أمن 
املطار مما إذا كانت احلماية الشرعية التي واكبت السفير عبدو 

قد دخلت إلى حرم املطار، أم بقيت خارجه«.

بي����روت: بع����د ال����كام والتصريح����ات التي 
صدرت عن عضو كتلة املستقبل النائب عقاب 
صقر حول الوساطة املالية التي قام بها مصطفى 
ناصر مستشار الرئيس الشهيد رفيق احلريري 

بني اللواء املتقاعد جميل السيد ورئيس احلكومة 
س����عد احلريري، أصدر ناص����ر بيانا نفى فيه ان 
يكون قد لع����ب هذا الدور وقال:أوال، لم أقم طيلة 
حياتي الصحافية والسياسية بأي دور خارج دور 

التواصل والتوافق والتقريب بني الرئيس الشهيد 
رفي����ق احلريري رحمه اهلل وحزب اهلل، ومن ثم 

بني الرئيس سعد احلريري وحزب اهلل.
ثانيا، لم يسبق لي أن كنت على عاقة من اي 

نوع كان مع اللواء جميل السيد، سواء أثناء توليه 
مهامه الرسمية او بعدها.

ثالثا: إن ما تداولته وسائل اإلعام، حول وساطة 
ما، قد قمت بها، هو كام غير دقيق.

)محمود الطويل( رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال رئيس احلكومة سعد احلريري فور عودته من  السعودية مساء امس األول   
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 بيروت ـ عمر حبنجر
اجتاز مجلس الوزراء اللبناني اختبار العودة الى مسار التهدئة 
بعد اس���بوعني من التصعيد السياسي واالعامي وذلك في اول 

اجتماع له امس بعد عطلة عيد الفطر.
وس���بق اجللسة سيل من االتصاالت واملساعي الضاغطة توالها 
الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري وسعد احلريري ورئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنباط وشملت األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل شخصيا وقد أوفد اليه جنباط وزير األشغال 

العامة والنقل غازي العريضي.
وذكرت صحيفة »األخبار« القريبة من حزب اهلل ان الرئيس سليمان 
ابلغ بري واحلريري احتمال الغاء رحلته الى نيويورك للمشاركة في 
افتتاح اجلمعية العامة لألمم املتحدة إذا ما استمر السجال السياسي 
املهدد للوحدة الوطنية، لكن بعبدا أكدت س���فر الرئيس في املوعد، 
مطمئنا لعودة االستقرار وقد أطلق نداء في مستهل جلسة مجلس 

الوزراء لضبط النفس وااللتفات الى املصالح الوطنية.
الرئيس احلريري وفور عودته الى بيروت أطلق عناوين جديدة 
ترتكز على التمسك بالثوابت الوطنية وباحملكمة ضمن اطار التهدئة 
والي���د املمدودة، وقد لوحظ اجتماعه باعض���اء كتلته النيابية قبل 
االنتقال الى القصر اجلمهوري للقاء الرئيس س���ليمان ومن ثم الى 

عني التينة للقاء الرئيس بري.
وتتركز املس���اعي على اعادة وصل ما انقطع بني تيار املستقبل 
وحزب اهلل وهي بالطبع مهمة ش���اقة دونها التزام الطرفني حدود 
املواق���ف من احملكمة الدولية واالرتباط���ات االقليمية، واملوقف من 

املفاوضات املباشرة مع اسرائيل.

ال تراجع عن احملكمة

الرئيس احلريري أكد بعد اجتماع كتلته النيابية على انه ال تراجع 
عن احملكمة الدولية وال عن االنفتاح على سورية، مع التمسك بجميع 

احللفاء )14 آذار( ضمن منطلق الدولة واملؤسسات.
وأضاف: ال نريد مش���كلة مع احد لكن املشكلة مع من يخرج عن 
منطق الدولة.وش���دد احلريري على ضرورة ال���رد على كل هجمة 

تتعرض لها كتلة املستقبل بعقانية.
وكان رئيس املجلس نبيه بري بعث برس���ول الى السيد حسن 

نصراهلل ووضعه بأجواء مباحثاته مع الرئيس سعد احلريري.
وكش���ف النائب عمار حوري عضو كتلة املس���تقبل عن عزم 

رئيس احلكومة التوجه بخطاب الى الشعب 
اللبناني يوضح فيه موقفه من كل القضايا.

وحتدثت مصادر قريبة منه عن اتصاالت سعودية � سورية 
تدعو لارتياح وان هذه االتصاالت ش���ملت ايضا ايران من اجل 

العودة الى احلد االدنى من االستقرار.
ويقول نائب من 14 آذار ل� »األنباء« إن اخلش���ية تتصاعد من 
عودة مسلسل االغتياالت وفي معلوماته ان ال شيء مينع من ان 

يكون بعض كبار املراجع على الئحة املستهدفني.
وحول االتص���االت اإلقليمية قال النائ���ب املذكور إن القيادة 
السعودية تركز على تعزيز حوارها مع دمشق ونقل عن السفير 
السعودي علي بن عواض عسيري قوله أمام زواره ان املسؤولني 
الس���وريني يتصرفون بإيجابية حي���ال االوضاع اللبنانية وهم 
يبذلون اجلهود ملساعدة اللبنانيني على احلفاظ على االستقرار 
مبعنى ان الرياض راضية عن حوارها مع دمشق، والى ما يتحقق 

جراء ذلك.

رسائل بني احلريري ونصراهلل

وفي وقت كان فيه وزير االشغال غازي العريضي ملتقيا امني 
عام حزب اهلل حيث نقل رسالة ايجابية من السيد نصراهلل لرئيس 
احلكومة س���عد احلريري كان وزير اللقاء النيابي الدميوقراطي 
اآلخر وائل ابوفاع���ور يزور الرئيس س���ليمان موفدا من وليد 
جنباط ومعه رسالة منه تتعلق بسبل تبريد االجواء في مجلس 

الوزراء.
جنباط قال ان املسعى التوفيقي بني قيادة حزب اهلل والرئيس 

احلريري اثر رسالة ايجابية لم يفصح عن مضمونها.
وقال جنباط في تصريح له: لقد وصلنا الى حالة مؤس���فة 
فعا حيث البلد ذاهب الى تدهور منهجي في اخلطاب السياسي 
الذي ينعكس على السياسة واالمن ونفوس الناس وهناك الكثير 

بدأ يسأل هل نسافر أم نبقى؟

د.نبيل نقوال


