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 بيروت ـ أحمد منصور
أكد وزير الثقافة س���ليم وردة ان املرحلة التي 
مير بها لبنان دقيقة جدا، موضحا ان هذا ال يعني 
انها ستتس���بب في عدم االستقرار، مشيرا الى ان 
هذه املرحلة لها مش���اكلها، داعي���ا الى معاجلتها 
بالهدوء والرصانة وبتعاون اجلميع دون استثناء، 
معتبرا ان ما من فريق سياسي أو حزبي في لبنان 
مبختلف أطيافه له مصلحة في القيام بعمل ما من 
شأنه ان يعكر ويضر باالستقرار واألمن في البالد، 
مش���ددا على ان الكالم والتصعيد السياسي يبقى 
في إطاره وسياقه السياسي وال يتخطى ذلك كونه 

ضمن السياسة احمللية اللبنانية.
وقال وردة في تصريح ل� »األنباء«: »كلنا نريد 
مقاضاة شهود الزور، فما من أحد ضد هذا، ولكن ال 
ميكنك ان حتدد للقضاء كمجلس وزراء أو تلزمه 

وتق���ول له ماذا يفعل، فهناك مبدأ فصل الس���لطات، لذلك ال ميكنك 
ان تقول للقضاء ان عليك ان حتقق مع ش���هود الزور في هذا املكان، 

وبهذه الطريقة، فبذلك ال يعود هناك فصل للسلطات.
إني أمتنى أال يكون هذا املوض���وع مقدمة للدخول في مواضيع 
أخرى، فأنا أدليت مبوقفي في هذا الصدد على طاولة مجلس الوزراء، 

وعادة يتم تسريب كالم املجلس الى وسائل اإلعالم.
أض���اف وردة »ان احملكمة الدولية أنش���ئت على طاولة احلوار، 

وكان جميع الفرقاء ممثلني فيها، والكل وافق عليها، 
وبالتالي وافق لبنان مجتمعا على ان يتنازل عن 
صالحياته القضائية الى احملكمة الدولية، ووقع 
االتفاقات معها، لذلك ال تراجع عن هذا املوضوع، 
فمهما حصل في الداخل لن يؤثر على احملكمة وال 
على قراراتها، فالقانون الدولي يعلو فوق القانون 
احمللي، واني اعتقد اننا لم نتمكن من وضع احللول 
لهذا املوضوع بالسياسة، فالسياسة أّزمت األمور، 
لذا فلنقارب األمور من الناحية القانونية، فقانونا 
أصبحت املس���ألة في يد احملكمة الدولية وضمن 
توافق س���ابق عليها، وهذا املوضوع يفترض ان 
يأخذ مجراه، وما س���يصدر عنها من نتائج، كلنا 
جاهزون للجلوس والتباحث والنقاش فيها لنرى 
االخراجات املناس���بة لها إذا كان أحد داخل لبنان 
متهما ال س���مح اهلل، وهنا أش���ك في ان يكون هناك فرد يعرف ماذا 

سيصدر في القرار الظني وتاريخه.
وحول زيارة الرئيس اإليراني أحمدي جناد للبنان متنى وردة ان 
تكون العالقات بني أي دولتني في الشرق مبنية على أساس السيادة 
واحلرية واالستقالل واحترام البلدين وضمن الدولة واملؤسسات، آمال 
ان تك���ون هذه الزيارة خطوة لوضع العالقات بني لبنان وإيران في 
اإلطار املذكور، مرحبا بأي عالقات بني لبنان وإيران ولبنان وسورية 

»من دولة الى دولة« وضمن املؤسسات الرسمية.

السفير ركن أبادي اعتذر لمفتي لبنان:إيجابيات زيارة نجاد تلمسونها قريباً

لبنان يترقب نتائج القمة السورية ـ السعودية اليوم بعد »تطمينات« طهران
 بيروت ـ عمر حبنجر

الرئيس  ارت����دادات زي����ارة 
االيراني محم����ود احمدي جناد 
الى لبن����ان مازالت مس����تمرة، 
القلق  وهي مازالت تتقدم على 
الش����ائع حول مصير جلس����ة 
املقررة يوم  ال����وزراء،  مجلس 
االربعاء املقب����ل، واملهددة بلغم 
ملف »ش����هود الزور« واخلالف 
املبني، حول توقيت ومرجعية 
السلطة القضائية املخولة بالبت 

في هذا امللف.
عل����ى ان جديدا ط����رأ أمس، 
ومتثل ف����ي تطمين����ات حملها 
سفير ايران غضنفر ركن ابادي 
الش����يخ  الى مفتي اجلمهورية 
محمد رشيد قباني، واعدا بآثار 
ايجابية لزي����ارة الرئيس جناد 
على الساحة اللبنانية الداخلية، 
وبأن هناك نتائج قريبة سيلمسها 
الشعب اللبناني بإزالة كل أنواع 

االنقسام.
اب����ادي للمفتي قباني  وأكد 
ان »ال مواجهة في الش����ارع بني 
أمر أساس����ي  اللبنانيني، وهذا 
بالنسبة لطهران دائما، وضمانة 
ذلك في أيدي كل اللبنانيني من 
قيادات وأحزاب وأطراف سياسية 
الوعي  ومس����ؤولني مبزيد من 

واالنتباه«.
وردا على سؤال حول ما اذا 
كانت زيارة جناد أعطت مزيدا 
من القوة حلزب اهلل على صعيد 
احملكمة، قال: بل حققت املزيد من 
القوة للبنان بكل أطيافه وطوائفه 
ومذاهبه وأديانه، فضال عن ان 
ايران مع لبنان بجيشه وشعبه 
ومقاومته، انن����ا مع وحدة كل 

لبنان.
وقال: لق����د اتفقت مع مفتي 
لبن����ان على بعض االمور ألجل 
ترسيخ هذه الوحدة بشكل خاص 
الرئيس  الى ما طرحه  استنادا 
جناد خالل لقاءاته مع املسؤولني 

اللبنانيني.
واضاف����ة الى ما تقدم علمت 
»األنباء« ان السفير أبادي حمل 
الى املفتي قباني اعتذارا رسميا 
عن عدم متكن الرئيس جناد من 
لقائه ثنائيا، كما حصل مع بعض 
املراجع الدينية االخرى، بسبب 

ضيق الوقت.
وكانت »األنباء« كشفت عن 
الدينية  مقاطعة املرجعي���ات 
والسياس���ية السنية للفطور 
ال���ذي دعا اليه جناد في فندق 
فينسيا، لهذا السبب وهو دعوة 
ش���خصيات دينية وسياسية 
سنية ال تعكس املوقف احلقيقي 

للسنة في لبنان.
وبانتظار ترجمة مفاعيل زيارة 
جناد يترقب اللبنانيون نتائج 
زيارة الرئيس الس����وري بشار 
اليوم للقاء  الرياض  إلى  األسد 
خادم احلرمني الش����ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز للبحث 
في مختل����ف القضايا اإلقليمية 

والدولية.
وذك����رت وكال����ة األنب����اء 
السعودية الرسمية )واس( أمس 
� السورية  القمة السعودية  أن 
س����تبحث »العالق����ات الثنائية 
ب����ني البلدين وس����بل تعزيزها 
في مختل����ف املجاالت باإلضافة 
للقضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك«.
فيما قال مصدر س����وري في 
الرياض إن العالقات بني البلدين 
»مهمة« على الصعيدين الثنائي 
واإلقليم����ي، معربا عن »تفاؤله 
 � العالقات السعودية  مبس����ار 
الس����ورية التي تنعكس إيجابا 

على الوضع في لبنان«.

القوة ال تؤدي إلى التفوق

وبالعودة الى االجواء الداخلية، 
أكد وزير االعالم طارق متري بأنه 
ال صفقات على حساب احملكمة 
الدولية، وال امكانية لذلك. وشدد 
في تصريح له على ان الرئيس 
سعد احلريري أكد أكثر من مرة 
أن العدالة ليست مسألة شخصية 
وال ثأرية، مس����تبعدا ان تكون 
جلسة مجلس الوزراء االربعاء 
املقبل جلسة حسم، مرجحا عدم 
اعتماد التصويت ألن ال مصلحة 

ألحد في املواجهة، كما استبعد 
تغيي����ر املوازين في لبنان، ألن 
ال مصلحة ألحد بادعاء التفوق 
على اآلخر، مشيرا الى ان القوة 

ال تؤدي دائما الى التفوق.

لبنان ليس خط الدفاع عن إيران

عضو كتلة نواب زحلة جوزف 
املعلوف رأى ان خطابات الرئيس 
االيراني احمدي جناد اختلفت 
بحسب املوقع الذي كان يتواجد 
فيه معتبرا ان حركة االستقبال 
كانت الفتة جدا بالنس����بة الى 

رئيس دولة.
واذا اعتب����ر ان خطاب جناد 
الشعبي اتى لدعم دور حزب اهلل، 
رأى ان الرسالة التي اعطاها جناد 
حول دور املؤسسات اللبنانية 
كانت مهمة، وقال ان وجه لبنان 
لم يتغير بزيارة جناد، فاالمور 
كانت متوقعة، ولبنان لن يكون 
خط الدف����اع االول اليران، وان 
الزيارة ل����م تكدس غلبة محور 

على آخر.
وتوقع املعلوف ان تكون جلسة 
مجلس ال����وزراء ليوم االربعاء 
ال����ى ان موضوع  هادئة، الفتا 
ش����هود الزور مرتبط بصياغة 
قانونية كاملة وش����املة، ورد 
فعل الطرف اآلخر كان متحيزا، 
واوضح املعلوف ان احملكمة تلقى 
الدعم املطلوب وال احد يستطيع 
ايقاف متويلها، واملشكلة بشأنها 
مرتبط بحسابات داخلية، وقال: 
نعتمد على اجليش وقوى االمن 
ونش����دد على قيام املؤسسات 

الدستورية بعملها.

النائب ميشال موسى عضو 
التي  التنمي����ة والتحرير  كتلة 
يرأسها الرئيس نبيه بري طمأن 
الى ان العمل جار من اجل حل 
املس����ائل اخلالفية، مشددا على 
الوصول الى تسوية بني الفرقاء 
تأخذ كل االعتبارات واحلفاظ على 
الوحدة الوطنية ضمن املؤسسات 
الدستورية، وعدم االحتكام الى 

املسائل االمنية بني الفرقاء.
ورأى بخالف زميله معلوف 
ان زي����ارة جناد اعط����ت اهمية 
الوطنية  الوحدة  للحفاظ على 
بني املؤسس����ات، مع التأكيد في 
الوقت نفسه على دعم املقاومة، 
مشددا على ضرورة ترميم الوضع 
احلكومي وتفعيل مجلس الوزراء، 
نافيا ان تكون هناك »اي نية لدى 

8 آذار السقاط احلكومة«.

نصراهلل يلتقي العماد عون

في هذا السياق استقبل االمني 
العام حلزب اهلل الس����يد حسن 
التغيير  نصراهلل رئيس تكتل 
واالصالح العماد ميش����ال عون 
يرافقه وزير الطاقة جبران باسيل 
بحضور املعاون السياسي احلاج 
حس����ني خليل، واحل����اج وفيق 
صفا، مسؤول االمن واالرتباط 

باحلزب.
وشدد املجتمعون على اهمية 
الزيارة التاريخية التي قام بها 
الرئيس االيراني احمدي جناد الى 
لبنان، مؤكدين جناحها الرسمي 
والشعبي وانعكاسها ملصلحة 
البلدين، كما مت بحث االوضاع 

السياسية االقليمية واحمللية.
اركان  وس����يلتقي نصراهلل 
املعارضة تباع����ا ليضعهم في 

اجواء اللقاء.
الناطقة بلسان  النور  اذاعة 
حزب اهلل، قالت بدورها ان زيارة 
جناد استحوذت على االهتمام 
في مختلف اللقاءات السياسية، 
وبالذات اللقاء الذي جمع باالمس 
السيد حسن نصراهلل االمني العام 
للحزب مع العماد ميشال عون.

والحظت االذاعة عودة املساعي 
واالتصاالت على اكثر من جهة 
 � السيما على اخلط السعودي 
السوري السيما ما يتعلق بالقرار 
االتهامي واحملكمة الدولية، والذي 
اعتبره النائ����ب وليد جنبالط، 
اي ق����رار االتهام مسيس����ا في 
االساس من اجل ضرب الوحدة 
الوطنية اللبنانية، مشيرا الى ان 
احملكمة الدولية بنيت من اجل 
تنفيذ القرار 1559، الذي يصفه 

باللعني.

جانب من لقاء األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل والعماد ميشال عون  امس األول   )محمود الطويل(

سليم وردة

وزير الثقافة رّحب بزيارة نجاد وبعالقات »من دولة إلى دولة«

وردة لـ »األنباء«: جاهزون للتباحث في اإلخراجات 
المناسبة إذا وجهت المحكمة االتهام ألي لبناني

عميل »لحداوي« يحكي قصة  خيانته وكيف تحول إلى »كلب«!
عواصم � وكاالت: نشرت صحيفة »معاريف« 
العبرية قصة عميل لالحتالل اإلسرائيلي ينتمي 
مليليشيات حلد اللبنانية العميلة وكيف أنه 
ورث اخليانة أبا عن جد، ثم كيف أصبح مصيره 
الذي بات أقرب لل���كالب بعدما انتقل ألرض 

امليعاد في إحدى املستوطنات احملتلة.
»رغ���م كل ما أعطيتها، تبصق إس���رائيل 
ببساطة في وجهي«.. هذا ملخص حكاية عميل 
من امليليشيات اللحدية العميلة السابقة في 
جنوب لبنان، هرب من لبنان عام 2000 بعد 
حترير الشريط احملتل، ويعيش في مستوطنة 

»كريات شمونه« في ظروف بائسة جدا.
يص���ف جنم ف���واز، وهو في اخلامس���ة 
واخلمسني، الطريق التي قطعها كما قال من 
البيت الفخم الذي اضط���ر إلى مغادرته في 
قرية قليعة في جنوب لبنان، مرورا برحلة 
عمالته ل� »إسرائيل« ثم هروبه من لبنان في 
مايو 2000 وبعد أس���بوع من اآلن سيخرجه 

هؤالء الذين خدمهم، بالقوة من الش���قة التي 
يستأجرها في املستوطنة، مع زوجته املريضة 
بالسرطان، وبرغم أنه مرت عشر سنني منذ 
هرب من لبنان، ما تزال وزارة احلرب لم متنحه 
»املخصص« الذي يستحقه.وتقول الصحيفة 
إن قصة جنم بدأت قبل أن يولد، عندما بدأت 
عائلته ف���ي األربعينيات التعاون مع القيادة 
الصهيونية، يقول »كان أبي وعمي عضوين في 
الهاغانا، وساعدا على تهريب يهود من لبنان 
وس���ورية.. وكانت لوالدي عالقة شخصية 
مبناحي���م بيغن، ال���ذي زار بيتنا في قليعة 
خالل اجتياح لبنان عام 1982 وهكذا ورث جنم 
العمالة كما يعترف. انضم جنم إلى امليليشيا 
اللحدية البائدة مع إنش���ائها عام 1976 وكان 
في الواحدة والعشرين من عمره، وخدم حتى 
1989 في عدة مناصب رفيعة في تلك امليليشيا 
منها أنه كان رئي���س جهاز األمن في منطقة 
مرج عيون، وفي 1989 تركها للعمل مباشرة 

في الوحدة 504 لالستخبارات الصهيونية.
وعرض على الصحيف���ة الصور التي وثقت 
زيارات ضباط كبار في اجليش اإلس���رائيلي 
لبيت عائلته، ومنهم مائير دغان وهو اليوم 
رئيس »املوس���اد«، بحسب ما نشرته شبكة 
دي برس السورية لألنباء.بعد ست سنني من 
الهروب من لبنان رضيت وزارة احلرب وقررت 
االعت���راف بأن جنم جندي من »جيش لبنان 
اجلنوبي«، لكن االعتراف منح خلدمة س���نة 
واحدة فقط، وبرغم االعتراف اجلزئي مازال 
اخلائن جنم حتى سنة 2008 لم يحصل على 
مخصص من أسياده.ويضيف »عندما قضت 
قاضية في محكمة الصلح في كريات شمونه 
بأن علي إخالء الشقة، قلت إنني ال أستطيع 
فعل ذلك، األفضل أن يأتوا إلبعادي بالقوة ألنه 
ال يوج���د لي مال حتى لدفع ثمن النقل.. قبل 
عشر سنني رمونا من لبنان مثل الكالب، وبعد 

أسبوع سأرمى في الشارع مثل الكالب«.

السفير السعودي للمفتي قباني:
المملكة مع تعاون جميع اللبنانيين لوأد الفتن

 بيروت ـ خلدون قواص
نقل س��فير اململكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري 
ملفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني خالل زيارته لدار الفتوى حرص 
اململكة العربية الس��عودية على تع��اون اللبنانيني جميعا لوأد الفنت وبث 
روح األمان والطمأنينة في نف��وس اللبنانيني وتعزيز وحدتهم باحلوار 
والتالق��ي لتجنيب وطنهم لبنان االنقس��امات والصراعات التي ال تعود 

عليهم إال باخلسران والضرر.
ومن جهته، أكد املفتي قباني للس��فير الس��عودي ان دار الفتوى في 
اجلمهوري��ة اللبناني��ة تقوم بدور فعال ومؤثر في إش��اعة اجواء األمان 
وجتنيب لبنان اس��باب الفتنة ومس��بباتها بالتعاون مع كافة اللبنانيني، 
وهي تدعو كافة القيادات السياس��ية والدينية الى حتمل مسؤولياتها في 
هذه املرحلة احلرجة باحلوار وباخلطاب السياس��ي املعتدل الذي يطمئن 
اللبناني��ني الى انه ال ص��راع وال حروب وال فنت داخلي��ة بينهم وإبقاء 
االجتهاد السياس��ي في حدوده السياسية وعدم جتاوزه ليمس املشاعر 

التي تنزلق بهم الى الفنت.

حلقة »كالم الناس« عن السالح والحرب »تؤجج« كالم الناس 
بي����روت: لعلها من املرات القليلة الت����ي يتفق فيها فريقا 8 و14 آذار

على شيء ما في لبنان، فقد أجمع الفريقان على انتقاد احللقة األخيرة 
من برنامج »كالم الناس« التي قدمها مرسيل غامن اخلميس املاضي على 
شاشة املؤسسة اللبنانية لالرسال »ال.بي.سي« وحملت عنوان »حرب 
وأسلحة«. وإذا كان العنوان يقول الكثير عما تضمنته احللقة، فإن كال 
الفريقني وعلى عادتهما انتقد احللقة من منظوره، ففيما شكك فريق 8 
آذار ف����ي توقيت احللقة كونها بثت في اليوم األخير من زيارة الرئيس 
االيراني محمود أحمدي جناد وعلى اعتاب القرار الظني للمحكمة الدولية، 
متهما املؤسسة واملقدم بتحويل احللقة »إلى منبر للتحريض على حزب 
اهلل«، بينما وضعها فريق 14 آذار في إطار الرد على القرار الظني الذي 
صدر في نفس اليوم لصالح »القوات اللبنانية« ضد إدارة القناة.رسميا، 
أعلن وزير اإلعالم طارق متري أنه اتصل برئيس مجلس إدارة »املؤسسة 
اللبنانية لإلرسال« بيار الضاهر، »بعد تلقيه مكاملات عديدة تستغرب أو 
تنتقد ما كان يبثه برنامج كالم الناس«. وبحسب الوزير، فإن الضاهر 
أبدى »تفهمه لردود الفعل وحرصه على جتنب املزيد منها واستعداده 
الختصار بث البرنامج«.من جانبه، بادر املجلس الوطني لإلعالم املرئي 
واملسموع الى اإلعالن عن »وضع يده على امللف«، داعيا »جميع وسائل 
اإلعالم إلى التزام القوانني واألنظمة والتصرف باحلس الوطني املسؤول 
لتحص����ني الوحدة الوطنية وعدم التورط فيما يثير العصبيات ويفتح 
االبواب امام الفنت واملؤامرات التي تس����تهدف البالد«.في املقابل أصدر 
عضو »كتلة املستقبل« النائب خضر حبيب بيانا استنكر فيه »برامج 
التشنج والتوتير والتحريض التي أطلت علينا، معيدة نكء اجلراح وفتح 
الهواء ملن ال ميثلون الناس على األرض ليش����تموا ويحرضوا ويهددوا 
علنا باجلهوزية لزعزعة األمن واالستقرار والتبشير مبعارك مقبلة، ما 

أثار ذعرا وخوفا في صفوف املواطنني. املواقف 
الشعبية عارية: هم يريدون مهاجمتنا، ونحن 

نتسلح لندافع عن أنفسنا«.

مواجهات قانونية

من جهته، عقد النائب جورج عدوان مؤمترا 
صحافيا أمس األول حتدث فيه عن القرار الظني 
في دعوى »القوات اللبنانية« على »املؤسسة 
اللبنانية لإلرسال«، مشيرا إلى أن القضية »تدور 
كلها حول نقطة واحدة وحيدة اس����مها ملكية 
ال.بي.سي«، وعدد عدوان »وقائع« تثبت ملكية 
القوات للمؤسسة، »بش����هادة الراحل أنطوان 
شويري وأقرباء بيار الضاهر«، الذي »لم يتمكن 
من إبراز دليل على أنه اش����ترى املؤسسة من 
د.س����مير جعجع عام 1992«، ألن »لكل عملية 

بيع ثمنا«.
أما الفريق اآلخر، فيستعد ملواجهة قانونية 

تستند في جانب منها الى قراءة سياسية من النوع الذي يرتبط بكون 
اجلهة املدعية على صلة سياس����ية باحلكم، أي ان وزير العدل ابراهيم 
جن����ار هو ممثل القوات داخل احلكومة، وأنه مارس الضغط لتس����ريع 
عم����ل قاضي التحقيق، وان األخير متهم م����ن اجلهة املدعى عليها بأنه 

ليس حياديا.
وفي هذا اإلطار، أكد رئيس مجلس إدارة »املؤسسة اللبنانية لإلرسال« 
بيار الضاهر أن رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية« س����مير 

جعجع قد باعه القناة، مفضال عبر »السفير« 
ولدعم كالمه، العودة الى مضمون القرار الظني 
الذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت فادي 
عنيسي، ويتضمن في صفحته الثامنة إقرارا 
بذلك من خالل شهادة انطوان الشويري.وكان 
مقررا ان يعاد بث احللقة التي اعدها االعالمي 
احملترف مرسيل غامن يوم اجلمعة، لكن ما ان 
ش����رع في اعادة بثها حت����ى توقفت بناء على 
اتصال مع رئيس مجلس االدارة بيار الضاهر 
الذي نفى في اتصاالت صحافية واعالمية معه ان 
يكون شاهد احللقة او ان تكون ردا على القرار 
الظني الذي اوصى باعادة احملطة الى القوات 
اللبنانية، اما مرسيل غامن فتقول »السفير« انه 
لم يكن متاحا له الرد على االتصاالت املستفسرة.

الضاهر ابدى للوزير متري تفهمه لردود الفعل 
وحرصه على جتنب املزيد، وهكذا كان.

ماذا دار في الحلقة الفتنة؟

احللقة التي بثت اثناء وجود الرئيس االيراني محمود احمدي جناد 
في لبنان اس����تهلها مرسيل غامن باالس����تئذان من زيارة احمدي جناد، 
ثم اضاف: لكن االس����ئلة تقض املضاجع، هل احلرب على االبواب ومن 
سيكون ضد من؟ ما خطوط التماس اجلديدة؟ هل احلديث عن التسليح 
والتدريب مبالغ به ام مجرد اشاعات ام حقيقة اكدها بعض السياسيني 
ونشرت في االعالم فيما رئيس اجلمهورية واملراجع االمنية ينفون؟، في 

الصالونات حديث عن اسعار السالح من اخلفيف الى املتوسط قبل ان 
يسأل: أال تكفي ترسانة حزب اهلل حتى نزيد على السالح سالحا؟

واعتبر ان احللقة هي جرس انذار وانها ستعرض جولة على النقاط 
الساخنة او »يلي ممكن تسخن« التي تقرر انها جبل محسن وباب التبانة 
وطريق اجلديدة والشياح � عني الرمانة.واذاعت احللقة تقريرا بعنوان 
»ملاذا فضلت ام فؤاد اسرائيل على لبنان؟« استضاف والدة احد قتلى 7 
مايو التي اكدت ان ما حصل البنها جعلها تفضل العيش في اس����رائيل، 
واس����تضافت فقرة »اين جند السالح؟« روبير عواد وهو قيادي سابق 
في القوات اللبنانية ويش����غل حاليا رئاسة احدى البلديات الذي دخل 
االستديو مسلحا برشاشات ومسدسات شارحا من وكيف يتم شراء وبيع 

السالح في لبنان وحمل غامن سالحا »لتبيان كيفية استخدامه«.
ام����ا الضيف املميز للحلقة فكان املفتي محمد علي اجلوزو الذي قال 
ان الشيعة »كانوا في املاضي يقفون معنا في قضايانا، واليوم يدعون 
انهم يقاومون اسرائيل والدفاع عن القضية الفلسطينية، وسبق للثورة 

الفلسطينية ان طردت من لبنان من قبل الشيعة وغيرهم«.

الجماعة اإلسالمية: تحريض على الفتنة

من جهتها، اعتبرت اجلماعة االسالمية في بيان ان حلقة كالم الناس 
ليل اخلميس اجلمعة املاضي تضمنت اثارة واضحة للنعرات الطائفية 
واملذهبية، وحتريضا صريحا على الفتنة الداخلية، وتشجيعا على اقتناء 
واستخدام السالح بهدف اخافة اللبنانيني من بعضهم وتقويض اسس 
االس����تقرار، وتشويها متعمدا لتاريخ وحاضر مدينة طرابلس العريق، 
التي عرفت بالتزامها التاريخي بقضايا االمة والوطن في مخالفة واضحة 

ملبدأ احلريات العامة في لبنان.

أخبار وأسرار لبنانية  أكبـر وفد درزي حضر مهرجان الراية: شارك وفد من مشايخ 
الدروز وصل عديده الى مئة شيخ في مهرجان ملعب 
الراي����ة واعتبر الوفد من أكب����ر الوفود لرجال الدين 

شيعة وسنة.
 سفراء يستفسرون عن زيارة جناد: طلب عدد من سفراء الدول الكبرى مواعيد 
من مس��ؤولني بارزين لالستفسار عن حقيقة ما انتجته زيارة جناد وما 
اذا كانت مذكرات التعاون التي وقعت في القصر اجلمهوري تنتهك قرارات 

مجلس االمن اخلاصة بالعقوبات على ايران.
 إعادة النظر في املس��اعدات األميركية بعد زيارة جناد: أثارت زيارة 
جناد دعوات جديدة في الكونغرس األميركي إلعادة النظر في املساعدات 

العسكرية املقدمة للبنان.
فقد عارض رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس النواب العضو 
الدميوقراطي هاورد بيرم��ان والعضو النافذ في جلنة املخصصات في 
املجل��س نيتا لوي، »حتويل مبالغ مقررة الش��هر املقبل إلى لبنان كجزء 
من املساعدات العسكرية األميركية، وذلك في ضوء الترحيب احلار الذي 

لقيه أحمدي جناد في لبنان«.
 سليمان إلى القمة الفرنكوفونية: يستعد الرئيس ميشال سليمان األسبوع 
املقبل للسفر الى مدينة مونترو السويسرية للمشاركة في القمة ال� 
13 للدول الناطقة كليا او جزئيا باللغة الفرنسية التي تستضيفها 

املدينة السويسرية في 23 و24 اكتوبر اجلاري.

وتنصرف دوائر رئاسة اجلمهورية 
للتحضير للقمة الفرنكوفونية والكلمة 
الت����ي س����يلقيها الرئيس س����ليمان، 
وللمواعيد التي طلبها من عدد من رؤساء 

الدول الفرنكوفونية السيما الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي.
 14 آذار وتصريحات جنبالط: آخر ما قاله املنسق العام لقوى 14 آذار د.فارس 
سعيد عن النائب وليد جنبالط: »ليس هناك أي اتصال مع وليد جنبالط. 
نحترم شخصية وليد جنبالط كونه ساهم مساهمة هائلة في ثورة األرز 
وانتفاضة االس��تقالل وصمد حتى 7 آيار. اليوم استسلم وليد جنبالط 
ونح��ن نقول ان هذا االستس��الم ال يليق بولي��د جنبالط فقط، و»مش 

زعالنني منو زعالنني عليه«.
ويقول النائب السابق سمير فرجنية: »جنبالط بدعوته الرئيس احلريري 
الى التخلي عن مرافقني سياس��يني يعيد تكرار الطلب السوري، لكن هذا 
الطلب مهني، فهل ميكن ألي لبناني ان يطالب بتغيير مس��ؤولني أمنيني 
وقضائيني وسياس��يني مرافقني للرئيس بش��ار االسد؟ وهل تعتبر هذه 

خطوة على طريق بناء عالقة ثقة بني الرئيسني؟« 
 حتسبا للطوارئ: مواطنون لبنانيون يحملون جنسيات اجنبية، 
تلقوا اتصاالت عاجلة من السفارات التي يحملون جنسية بلدانها 
بالتأكد من صالحية جوازات سفرهم وعائالتهم، او العمل على 

جتديدها حتسبا ألي طارئ.

مرسيل غامن


