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أخبار وأسرار لبنانية
ش�هود الزور: في س��ياق التناغم بني بري وجنبالط، كرر رئيس املجلس 
في اجتماع لقيادة حركة »أمل« وكوادرها دعوته الى الفصل في التحقيق في 
قضية ش��هود الزور واحملكم��ة، وان القرار الظني ه��و الباب الى احملكمة، 

متسائال عن الفائدة من هذا القرار اذا بني على باطل.
ونق��ل عن جنبالط قول��ه: »لقد اتفقنا على مبدأ أن هناك ش��هود زور، 
وبالتالي فقد أصبح من مس��ؤولية القضاء اللبناني محاسبتهم والذهاب في 
هذا امللف حتى النهاية، ألنه ال يجوز أن نبقى في هذه الدوامة، مش��يرا الى 
أن قضية شهود الزور هي محلية وبالتالي فإننا منلك القدرة على معاجلتها 

ذاتيا، في حني أن مسألة القرار الظني دولية«.
مخطط إسرائيلي: توقفت أوساط سياسية باندهاش أمام كالم رئيس 
احلكومة الس���ابق عمر كرامي )قاله بعد لقائه الس���فير اإليراني( متيز 
بنبرة تش���اؤمية وحتذيرية، وجاء فيه: »األمور هي أخطر مما يتصور 
البعض، وال ندري في أي ساعة تنهار وتنفجر. وكلنا نسير ومن دون 

ان نشعر في املخطط االسرائيلي الصهيوني خلراب البالد«.
برودة بني املس�تقبل والكتائب: في شرحها ألسباب العالقة »الباردة« مع 
احللفاء في 14 آذار وخاصة تيار املس��تقبل، تش��ير مص��ادر كتائبية الى 

ملفات عدة تثير حفيظة الكتائب أبرزها:
� اخت��زال 14 آذار وإطاره��ا التنظيم��ي في األمانة العام��ة والتي كان 

للكتائ��ب أكثر من موقف منها ومالحظات عليها 
لم يؤخذ بها، فاستمرت األمور على حالها.

� ملف التعيين��ات االدارية التي ال تؤخذ مصلح��ة الكتائب وحصتها 
فيها باالعتبار.

� عدم التنس��يق مع حزب الكتائب في موضوع احلقوق الفلسطينية 
وملف الالجئني.

� قضية إذاعة »صوت لبنان« واس��ترجاعها ال��ى كنف حزب الكتائب 
من إدارتها احلالية )ورثة الش��يخ سيمون اخلازن والسيدة وردة الزامل(، 
حيث ان مفتاح احلل هو بيد »املس��تقبل«. وهنا تذكر املصادر مالحظات 
أساسية تثير ريبة الكتائب منها ان متويل اإلدارة احلالية لإلذاعة من تيار 
املس��تقبل، وان هناك من يحمي هذه اإلدارة في مخالفاتها القانونية، وان 

ثمة توصية من جهاز رسمي حلماية هذه املخالفات.
ولك��ن في ضوء اتص��االت وتوضيحات متبادلة بدأت العالقة تس��تعيد 
توازنها تدريجيا، وآخر املؤشرات مشاركة واسعة من نواب املستقبل وتياره 

في استقبال الرئيس السابق أمني اجلميل في زحلة ومجدل عنجر.
احتفال بعيد السعودية الوطني: مبناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية 
الس����عودية، أقامت السفارة الس����عودية في بيروت حفل استقبال في 
مجمع »البيال«، حيث ألقى السفير السعودي علي بن سعيد بن عواض 

عسيري كلمة في املناسبة أكد فيها على استمرار 
دعم اململكة للبنان وعلى تعزيز العالقات بني 

البلدين في جميع املجاالت.
وحضر احلفل ممثلون لرؤساء اجلمهورية واملجلس واحلكومة وحشد 
كبير من الشخصيات السياس����ية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية 
واالجتماعية، حيث كانت املشاركة اللبنانية هذا العام كبيرة وشاملة 
وتعكس تقديرا لكل ما فعلته وقدمته اململكة العربية السعودية للبنان 
ولدورها االيجابي واحلاسم في حفظ وتثبيت االستقرار والسلم األهلي 

بالتنسيق والتعاون مع سورية.
وللمناسبة وزعت السفارة السعودية كلمة للسفير عسيري ومما جاء 
فيها: »ان املواقف الكبيرة التي يتخذها خادم احلرمني الشريفني، وأذكر 
منها على سبيل املثال ال احلصر: جهوده في سبيل القضية الفلسطينية 
ومبادرة السالم العربية التي طرحها خالل قمة بيروت العربية، ودعوته 
الى احلوار بني األديان والثقافات، وسعيه من اجل املصاحلات العربية 
التي استهلها خالل انعقاد القمة االقتصادية في الكويت، تشهد جميعها 
بأنه قائد عربي صميم يضع املصلحة العربية في رأس سلم أولوياته 
ويؤمن بأن االنفتاح هو السياسة الفضلى التي يجب ان تنتهج، وانه اذا 
كان من غير اجلائز التفريط في احلقوق العربية، فلم يعد من املناسب 
التريث في إجناز املصاحلات بني األش����قاء العرب والسعي الى تعزيز 

الوحدة العربية وتوحيد اجلهود والرؤى واألهداف«.
تقييم فرنسي: تفيد تقارير ديبلوماسية وصحافية من باريس بأنه نتيجة 
لسلس��لة اجتماعات عقدها الديبلوماسيون الفرنس��يون في سياق مؤمتر 
الس��فراء الس��نوي، وحتضيرا للجمعي��ة العمومية ل��أمم املتحدة، جاءت 
التقوميات لتدل على أن الفرنس��يني يتخوفون من انعكاس��ات ثالثة ملفات 

على الوضع اللبناني:
1 � ملف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وال يخفون في هذا الصدد 
»تش��اؤما مبررا« ال يعود فقط إلى »االس��تفراد األميرك��ي«، بل إلى عوامل 
كثي��رة تعود إلى »هيكلي��ة الصراع« التي عادت وظه��رت، ومن املمكن أن 
تنعكس على الساحة اللبنانية، في إشارة إلى مصير الالجئني الفلسطينيني، 

وإلى »ما ميكن أن تفعله املنظمات غير املنضبطة«.
2 � ملف النووي اإليراني، وقد تراجع في األوس��اط الفرنس��ية الربط 
ب��ني »توتير مل��ف احملكمة واحلرب عل��ى إيران« ليح��ل محله »خوف من 
حرب خاطفة إس��رائيلية على حزب اهلل« بحجة إضعاف القوة اإليرانية في 

املنطقة.
3 � عامل جديد دخل على ش��بكة العوامل التي تؤثر بالس��احة اللبنانية 
وينظر له الفرنس��يون بخش��ية كبيرة، وهو الصراع اخلفي بني س��ورية 
والس��عودية على الس��احة العراقية، وتداخلها مع املصال��ح املتضاربة بني 

سورية وإيران.

الحريري في اجتماع استثنائي ل� »14 آذار« : »تجنبوا المسّ بسورية«
معلومات لـ »األنباء«: رئيس الحكومة تلقى اتصاالً هاتفياً من األسد.. وتمديد مهلة التهدئة إلى ما بعد زيارة نجاد في 15 أكتوبر

مجموعة من قوات مكافحة الشغب جتري متارين على التصدي للمحتجني في قاعدة لقوى األمن الداخلي في ضبية شمال بيروت         )رويترز(

الرئيس سعد احلريري أمس، وخصصت ملناقشة موازنة 2011 ومشاريع 
قطع احلس���اب عن السنوات الس���ابقة، على ان تتبعها جلستان االثنني 

واألربعاء املقبلني.
وشكلت جلسة أمس اختبارات للنيات السياسية، خصوصا في ضوء 
طلب املعارضة قطع حساب السنوات من العام 2004 عن كل سنة بسنتها. 
وزير الدولة جان أوغاسبيان قال ان الظروف السياسية حالت دون اقراره 
موازنات 2006 و2007 و2008 و2009، أما اليوم إذا كان املجلس ال يريد 

اقرارها فعليه ايجاد الصيغة القانونية املالئمة.
بدوره الوزير علي العبداهلل )أمل( أكد على ضرورة اقرار قطع حساب 
املوازنات بدءا من موازنة 2004 قبل البدء مبناقشة اي موازنة، وحث على 
التروي والتهدئة. أما عن التدخل السعودي والسوري، فقد ذّكر الوزير 
العبداهلل بكالم الرئيس نبيه بري عن معادلة الس���ني � سني، وقال لقد 
كان احلق معه، فعندما جاء العاهل الس���عودي والرئيس السوري كان 
همهما مصلحة لبنان ككل وليس مصلحة فريق على فريق، وبالتالي اذا 
كان هناك تدخل سياسي من جانب البلدين فهو ملصلحة كل اللبنانيني، 
وأنا واثق من انه ما من مش���كلة اال ولها حل، ولبنان ال يستطيع اال ان 

يكون ممثال في حكومة وحدة وطنية.

زيارة عتاب

وفي هذا السياق، شكلت زيارة وفد من حزب اهلل الى السفير السعودي 
في بيروت علي عواض عسيري مؤشرا ايجابيا على اتساع دائرة التهدئة، 
علما ان مصادر قريبة م���ن احلزب ذكرت ان العتاب غلب على الزيارة، 
بسبب مواقف بعض الصحف السعودية من حزب اهلل ووصف بعضها 

له بامليليشيا االنقالبية املسلحة.
مص���ادر قيادية في احلزب أوضحت امس ان الوفد لم يكن موفدا من 
السيد نصراهلل، وال حامال رسالة منه، خالفا ملا تردد، وانها اي الزيارة 

تندرج في اطار اللقاءات الرتيبة بني احلزب والسفير السعودي.
لكن الس���فير عس���يري دعا اللبنانيني الى ان يدركوا الوضع املهم، 
املتص���ل باحملكمة الدولية، عبر خيار بناء من ش���أنه ان يوفر التعاون 
ملواجهة اف���رازات اي قرار اتهامي قد يصدر عن املدعي العام الدولي مبا 

يكفل االستقرار في لبنان.

وقال بري انه من موقعه سيقاوم الفتنة وسيواصل االتصاالت معربا 
عن اطمئنانه الى املعادلة السورية � السعودية التي تصب في مصلحة 

اللبنانيني.
وردا على س���ؤال وصف بري عالقته مع حزب اهلل بأنها في أحسن 

حاالتها.

كتلة المستقبل.. التهدئة والثوابت

وكانت كتلة املستقبل التي اجتمعت برئاسة احلريري يوم األربعاء 
املاضي كررت التزامها بالتهدئة وبالثوابت التي كان الرئيس احلريري أعلن 

عنها في اجتماع الكتلة قبل يومني وفي مجلس الوزراء أمس األول.
وأوضح النائب عمار حوري )املس���تقبل( ان تيار املس���تقبل ملتزم 
بالتهدئة لكن مع احتفاظه بحق الرد كلما تعرض لهجوم سياس���ي من 

الفريق اآلخر، معتبرا ان التهدئة ال تعني الش���لل في النقاش السياسي، 
وقال ان ما حصل أثناء اس���تقبال جميل السيد في املطار كبير وخطير 
وال ميكن التعاطي معه على قاعدة عفا اهلل عما مضى. واعتبرت الكتلة 
ان السكوت عن استباحة املطار جرمية كبرى، وقالت ان املواجهة ليست 

مذهبية بل بني الدولة والال دولة.

التمديد للتهدئة 15 يومًا

وفي موضوع التهدئة التي أعطاها حزب اهلل مهلة حتى 30 اجلاري، 
علمت »األنباء« من جهات معنية انه تقرر متديد هذه املهلة حتى منتصف 
أكتوب���ر، موعد زيارة الرئيس اإليراني احمدي جناد الى بيروت، جتنبا 

لتعكير صفو الزيارة.
أول غيث التهدئة كانت جلس���ة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة 

بيروت � عمر حبنجر
غطت سياسة التهدئة املتجددة، اجتماعا استثنائيا لقوى 14 آذار، ليل 
األربعاء � اخلميس، برئاسة الرئيس سعد احلريري، وسط متلمل بعض 

هذه القوى، خصوصا املسيحية منها.
وفي معلومات ل� »األنب���اء« ان الرئيس احلريري الذي تلقى اتصاال 
هاتفيا من الرئيس بشار األسد، اقنع احلاضرين، بتجنب التصعيد بوجه 

سورية، وبترك هامش لالتصاالت السعودية � السورية الناشطة.
وتبعا لذلك لم يصدر بيان عن االجتماع الذي ظل بعيدا عن اإلعالم، 
ولم يصر ح���زب الكتائب او القوات اللبناني���ة على ذلك، خصوصا ان 
رئيس القوات س���مير جعجع يتهيأ إلطاللة سياسية مهمة غدا السبت، 
مبناس���بة ذكرى ش���هداء »القوات«، يس���تطيع ان يقول خاللها ما يرى 

وجوب قوله.
وكان تيار املس���تقبل أصدر بيانا توضيحيا باسم ممثله في األمانة 
العامة ل� 14 آذار مصطف���ى علوش، نفى فيه عالقته بالبيان الذي صدر 
جلهة تعبير »قوى محسوبة على دمشق« باستقبال اللواء جميل السيد 

في املطار.
منسق األمانة العامة ل� 14 آذار فارس سعيد رأى ان »توضيح علوش« 
يأت���ي في إطار حرص احلريري على إجناح جتربة تصحيح العالقة مع 

سورية.
وق���ال في تصريح له: نحن نتفهمه وإن كان لنا رأينا في هذا املجال، 
معتب���را ان االلتباس الذي حصل هو تفصيل صغير في س���ياق عالقة 

متينة جتمع بني مكونات 14 آذار.

بري: العالقة مع الحزب في أحسن حال

في غضون ذلك، جرى اتصال هاتفي بني الرئيس نبيه بري والرئيس 
احلريري، متحور مضمونه حول ضرورة التهدئة ب� »القول والفعل«.

بري الذي ترأس اجتماعا حلركة أمل جدد التأكيد على املسلمات التي 
أطلقها في خطاب ذكرى تغييب اإلم���ام الصدر في صور، وكرر دعوته 
الى الفصل في التحقيق بني موضوع شهود الزور واحملكمة، مضيفا ان 
القرار االتهامي هو الباب الى احملكمة، متسائال عن الفائدة من هذا القرار 

اذا بني على باطل.

صيدا )عني احللوة(: وزعت 
بيان��ات ف��ي مخي��م عني 
احللوة لالجئني الفلس��طينيني 
ف��ي صي��دا، بتوقي��ع »كتائب 
ابي س��فيان«،  اب��ن  معاوي��ة 
تتضمن تهدي��دات حلزب اهلل 
وحل��زب البع��ث، م��ا اضاف 
جدي��دا على املش��هد املذهبي 

املتوتر في لبنان.
وظهرت هذه املنشورات اثر 
االعالن في املخي��م عن مقتل 
ثالثة فلس��طينيني من انصار 
»القاعدة« ف��ي العراق، وبينهم 

ع��وض  عبدالرحم��ن  هيث��م 
جن��ل عبدالرحمن عوض نائب 
مسؤول جماعة »فتح االسالم« 
ال��ذي س��قط الش��هر املاضي 
برصاص مخابرات اجليش في 

شتورة.
التي  النعي  بيانات  وحملت 
اذيعت من مآذن مساجد املخيم 
معرض  ف��ي  مذهبية  تعابي��ر 
التندي��د باملتآمرين في العراق 

مع االحتالل االميركي.
وقد وزع بيان آخر بتوقيع 
نصرة اهل الس��نة في لبنان، 

متضمنا التحذي��ر من 7 مايو 
آخ��ر، ومذك��را مب��ا آل الي��ه 
مخي��م »تل الزعت��ر« وبحرب 

املخيمات.
وف��ي معلومات ل� »األنباء« 
ف��ي  متطرف��ة  مجموع��ة  ان 
مخيم عني احللوة وراء اصدار 
البيان��ني، وهي كانت من اتباع 
فتح االسالم وقد انضمت اآلن 

الى جماعة جند الشام.
اس��تدراكي  فع��ل  وك��رد 
الفلسطينية  الفصائل  حتركت 
باجتاه القيادات اللبنانية لتبلغها 

الفلسطينيني مبا  انتفاء عالقة 
الداخل  عل��ى صعي��د  يجري 
اللبنان��ي، وتعه��دت مبالحقة 
كل من يثي��ر النعرات املذهبية 
في املخيم��ات او في محيطها 

اللبناني.
والتقى وفد م��ن الفصائل 
النائب وليد جنب��الط والنائبة 
وفعالي��ات  احلري��ري  بهي��ة 
على  املوافقة  مؤكدا  صيداوية، 
اي اجراء امني تتخذه السلطة 
اللبنانية ملنع تس��رب العناصر 

املتطرفة من داخل املخيمات.

بيانات ل�»كتائب معاوية« تتوعد حزب اهلل والبعث!

صقر ل� »األنباء«: إسرائيل المستفيد األكبر
من الحالة االنشطارية اللبنانية

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو كتلتي »نواب زحلة« و»املستقبل« 
النائب عقاب صقر ان التسوية العربية وحتديدا 
الس���عودية � الس���ورية حيال لبنان، تبدو لدى 
البعض وكأنه���ا غير موجودة وغير ذات منفعة 
لترسيخ االس���تقرار في لبنان، في وقت تتمسك 
فيه قوى 14 آذار بالسلم االهلي وبالسقف العربي 
الذي شكل املظلة األمنية للدولة اللبنانية، واعتبر 
صقر انه اذا جتاهل البعض اهمية التسوية العربية 
فان املسؤوليات تقع على عاتق حزب اهلل نتيجة 
تغطيته للواء املتقاعد جميل الس���يد، خصوصا 
ان العدو االس���رائيلي املستفيد االكبر من احلالة 
االنشطارية اللبنانية، متسائال ما اذا كان يجوز 
التله���ي بكل تل���ك الصغائر في ظ���ل التهديدات 

االسرائيلية احلقيقية للبنان وفي ظل املخاطر التي متر بها املنطقة 
ككل، معتبرا ان هذا السؤال مطروح برسم حزب اهلل لالجابة عنه 

عمليا وليس باحلديث عن التهدئة والتغني بها كشعار فقط.
ولفت صقر في تصريح ل� »األنب���اء« الى ان قوى 14 آذار تريد 
التمسك مبفاعيل التسوية العربية للحفاظ على السلم االهلي وعلى 
حكومة الوحدة الوطنية التي انهكت قوى اللبنانيني الجل تشكيلها، 
ولترس���يخ االستقرار السياس���ي واالمني واالقتصادي في لبنان، 
مستدركا ردا على س���ؤال ان التمسك بالتسوية ال يعني السكوت 
عن االخطاء التي تزرع االحقاد في نفوس اللبنانيني وتؤسس للفنت 
وبالتالي ملواجهات شعبية وسياسية لبنان في غنى عنها، كما انه 
ال يعني الرغبة في تراجع القضاء عن مذكرة االس���تماع املسطرة 
بحق جميل الس���يد، وذلك العتباره ان القضاء مؤسسة مستقلة ال 

تتقيد باملواقف السياسية الصادرة عن اي فريق 
م���ن الفرقاء اللبنانيني، مش���يرا الى ان خطابات 
البعض غير املتزنة وم���ا تتضمنه من تهديدات 
وتهجمات على الرئاسات واملقامات وما حتمله من 
مفردات تخوينية، ال تخدم س���وى رغبات العدو 
االسرائيلي، االمر الذي يضع من يصر على اطالق 
مثل تلك اخلطابات في وضع مشبوه ويدعو الى 

التساؤل حوله.
واشار الى انه تقدم مبجموعة من االسئلة امام 
حزب اهلل لالجابة عنها، ولوضعه امام مسؤولياته 
جتاه املهزلة التي دارت حول ما نشرته مجلة »دير 
ش���بيغل« االملانية والتي تب���ني انها من فبركات 
جميل الس���يد، الفتا الى انه مازال في انتظار رد 
احلزب على اسئلته تلك، السيما وان حزب اهلل 
اصب���ح على علم ان اللواء الس���يد صاحب تلفيق���ات وفتنة »دير 
ش���بيغل« التي كادت توقع البالد في كارثة، وانه صاحب فبركات 
اخرى تتعلق بعمليات القبض على شبكات التجسس االسرائيلية 
ليضرب بها هذا االجناز الوطني الكبير، مؤكدا ان ما مت كش���فه عن 
اللواء السيد ال هدف له سوى إلباس نفسه مجدا ولو على حساب 
االس���تقرار والسلم االهلي في لبنان، وقائما على االستفادة املالية 
وعلى التس���لح املليشيوي، مشيرا الى ان اللواء السيد نصب فخا 
كبي���را للبنان ولكل اللبنانيني دون اس���تثناء من خالل تركيباته 
وفبركاته الفتنوية ل� »دير شبيغل«، معتبرا ان ما سبق يتطلب من 
»حزب اهلل« الرد بصراحة امام الرأي العام على مجموعة االسئلة 
وبالتالي معاقبة اللواء الس���يد وعدم تركه تسميم البالد اكثر مما 

سمم لها حتى اآلن.

األرثوذكسية والبروتستانتية 
العمل ل���دى حكومات وادارات 
العال���م العربي لوقف محاولة 
»أبلسة« الدين االسالمي الذي 
يؤمن به أكثر من مليار إنسان 
في تقاليده وعاداته، وأن تتم 
النظر في جوهره  الى  الدعوة 
ونصه الدين���ي االصلي ال من 
خالل افعال مجموعات تكفيرية 
ارهابية يرى املسلمون أنفسهم 
أنهم ضحاياها مثل بقية العالم، 
وأنها ال متت الى دينهم بصلة، 
ألن االستمرار في تعميم الرهاب 
االس���المي )االس���الموفوبيا( 
س���يؤدي حتما ال���ى مزيد من 
الصدامات وعدم االستقرار في 
العالم ورمبا الى صراع ديانات 
وحضارات ال نهاية له إال التدمير 

الذاتي للعالم.
البابا بالعمل  وطالب عون 
على ترسيخ احلضور املسيحي 
العراق وفلسطني ولبنان،  في 
ودعا الى توحيد عيد الفصح في 
املشرق، وان الفرصة لن تتكرر، 
مشيرا الى ان الكون ذاهب الى 

مذبحة ال سابقة لها.

وتساءل: هل ميكننا تصور 
املسيحية من دون القدس وبيت 
حلم والناصرة، وطبريا، وهل 
من مس���يحية دون البش���ارة 
واملغ���ارة واجللجل���ة والقبر 
املق���دس وبول���س الرس���ول. 
ونبه عون الى ان املش���رقيني 
الڤاتيكان مبا  ينتظرون م���ن 
ميثله من س���لطة روحية لدى 
الكاثوليك ومعنوية بالنسبة 
للعالم ومن حضور لكرس���ي 
بطرس في قلوب املؤمنني كما 
ينتظرون من رؤساء الكنائس 

والتطهير العرقي ضد سكانها 
العرب من مسلمني ومسيحيني 
واستكمال الضغط عليهم بتهجير 
من تبقى منهم ورفض عودتهم 
الى بالدهم، شكلت اسبابا اكثر 
من وجيهة للهجرة. وهنا، اضاف 
عون ين���درج مخطط توطني 
البلدان التي  الفلسطينيني في 
هجروا إليها، وهذا ما نرفضه 
في لبنان ألنه يصب في خانة 
جعل مهد الس���يد املسيح من 
دون مسيحيني، وشطب الهوية 

اجلامعة لألرض املقدسة.

بي���روت: وج���ه رئي���س 
التغيي���ر واإلصالح  كتلة 
العماد ميشال عون رسالة إلى 
»الس���ينودس« الذي دعا اليه 
الباب���ا بنديكتوس الس���ادس 
عش���ر في الڤاتي���كان للبحث 
في مصير مس���يحيي املشرق، 
تتضم���ن رؤية للوضع مرفقة 

بدراسة متكاملة.
وقال عون في احتفال اقيم 
في فندق لوري���ال في ضبية 
بحض���ور ممثل���ني للكنائس، 
لطاملا اثب���ت التاريخ في هذه 
املنطقة ان التش���بث باجلذور 
هو خشبة اخلالص، لكن النبع 

يجف بالهجرة املسيحية.
واضاف: املسؤولية ال تقع 
فقط عل���ى التطرف الديني بل 
هناك الوضع االقتصادي املتردي 
املتقلب واحلروب  والسياسي 
املتتالية من���ذ احلرب العاملية 
األول���ى والفقر واجلوع اللذان 

حلقا باملشرق من جرائهما.
الثانية  العاملي���ة  واحلرب 
واس���تعمار املنطقة وتأسيس 
اس���رائيل وتقس���يم فلسطني 

طالب حزب اهلل بمعاقبة جميل السيد على تلفيقاته لـ»ديرشبيغل«

عون: إسرائيل وراء تهجير المسيحيين
والكون ذاهب إلى مذبحة ال سابقة لها

حذر في رسالة إلى السينودس المشرقي من مخطط التوطين

عقاب صقر

نقل العميد فايز كرم
بحالة طارئة إلى المستشفى

بيروت: ذكرت »صوت امل��دى« ان العميد املتقاعد فايز كرم تعرض 
النتكاسة صحية نقل على أثرها بحالة طارئة إلى مستشفى »أوتيل 

ديو« إلجراء متييل للقلب.
في س��ياق متصل، أش��ارت معلومات »صوت لبنان« الى ان »موعد 

فحوصات العميد كرم كانت محددة سابقا وتستغرق 24 ساعة«.


