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نصراهلل وبري يتابعان قضية اإلفالس.. وتساؤالت حول أصابع أميركية وإسرائيلية
بيروت: كثرت الكتابات والتحليالت السياسية واالقتصادية على 
خلفية اعالن افالس صالح عزالدين، لكن مهما قيل للتخفيف من 
وقع ما جرى وهو يتجاوز ما اعلن من خسائر قدرت مبلياري دوالر، 
فإن من تس����نى لهم االطالع على حقيقة االموال الضائعة واالرقام 
الفعلية للخسائر يجزمون بان الضرر  الالحق يكاد يوازي بنتائجه 
واضراره وتداعياته حرب يوليو االس����رائيلية في العام 2006 على 
لبنان، مع فارق كما يضيف هؤالء هو ان حرب يوليو اجلديدة هي 
حرب مالية واصابت مباش����رة جسما اساسيا في قيادات حزب اهلل 
والبيئة احلاضنة له، حتى وقد ذهب البعض لوصف احلدث بالضربة 

االقوى للمقاومة بعد اغتيال عماد مغنية.
اس����بوع مر على انتشار خبر افالس عزالدين من دون ان ترتفع 
االصوات متهمة اياه باالحتيال او السرقة بخالف ما كان يحصل مع 
رجال اعمال س����بقوه الى اعالن افالسهم، لكن مشاعر التضامن مع 
»رجل اخلير واالخالق« كما يصفه كثيرون تضاربت مع مشاعر غضب 
بعض املس����تثمرين الموالهم لديه، خصوصا االجانب واخلليجيني 
املودعني اموالهم لديه، ولم يعد سرا ان قطريا متزوجا من كفر تبنيت 
اصي����ب بذبحة قلبية وهو اليوم في حال����ة حرجة جدا كما اوردت 
تقاري����ر صحافية بعد بلوغه نبأ افالس عزالدين وضياع ما يوازي 

ال� 153 مليون دوالر كان يودعها ضمن استثماراته.
وفيما اشار النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الى ان 
قضية عزالدين لن تتجلى فصولها بني ليلة وضحاها بل حتتاج الى 
وقت من اجل التدقيق في املعلومات، اكدت مصادر صحافية لبنانية 
ان امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل ورئيس مجلس النواب 

خانة النصابني، اعتقادي انه تورط في اس����تثمارات معينة وخسر 
خسائر كبرى وسقط بكل بساطة.

وردا على سؤال اذاعي، قال املشنوق: هناك الكثير من االشخاص، 
نواب وغير نواب، مس����تثمرين معه، باعتبار ان����ه يعمل في اطار 

االستثمار الشرعي، كما تسمى، بعيدا عن املصارف.
وكشف النائب املشنوق ان خسارة عزالدين جنمت عن استثمارات 
نفطية مببالغ كبرى تعرف ب� »الصفقات املستقبلية« بأسعار عالية، 
مراهنا بذلك على ارتفاع االسعار اكثر لكن هذا االستثمار تسبب في 

خسائر كبيرة جدا بعد نزول اسعار النفط.
وقال املشنوق: هناك 11 الف شخص وقعوا في اخلسارة، بينهم 

الذين قبضوا تعويضات حرب يوليو.
واضاف: اآلن عزالدين يخضع للتحقيق، ويبدو انه ارتكب اكثر 
من خطأ كبير، او ارتكب سوء في التقدير باستثماراته، والراهن انه 
لم يس����تخدم هذه االموال لزيادة ثروته او هرب بأموال الناس كما 
يحص����ل في بلدان اخرى، في مصر واخلليج وحتى في لبنان، امنا 
هو اخطأ، كما اخطأ من وضعوا اموالهم معه ومهما كانت االس����باب 
الشرعية التي تبرر للمتدينني لالستثمار بهذه الطريقة البدائية التي 

لم تربح يوما في اي بلد عربي.
وقال: هذه جتربة يجب ان تعلم الناس اس����تثمار اموالهم بطرق 
متن����ع حصول ما حص����ل، مؤكدا انه ليس في املوضوع اس����تثمار 
سياسي ألنه ما من اس����تثمار سياسي يجر 11 الف شخص الى هذا 
الوضع، امنا ال ش����ك ان هذه القضية اصاب����ت املنظومة االخالقية 

لصورة حزب اهلل.

المشنوق: عزالدين ليس نّصابًا لكنه أساء التقدير بتوظيفاته النفطية

مالك مكتبينايلة التويني

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال وفدا من الشوف برئاسة رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط في مقر الرئيس الصيفي في قصر بيت الدين امس

نبيه بري يتابعان بنفسيهما تفاصيل القضية باالضافة الى شخصيات 
دينية وسياسية شيعية كبيرة، نظرا الى كمية االموال التي اودعها 
عدد كبير من اللبنانيني الش����يعة من جمي����ع املناطق في اجلنوب 

والضاحية والبقاع باالضافة الى مجموعة من اخلليجيني.
ووس����ط تس����اؤالت حول ما اذا كان افالس عزالدين جاء ضربة 
للطائفة الشيعية بأكملها بأصابع اميركية او اسرائيلية، اعتبر نائب 
بيروت نهاد املشنوق ان عزالدين ال ميكن ان يوصف بالنصاب، وعزا 

الكارثة املالية الى سوء تقدير واستثمارات نفطية في غير محلها. 
وقال املش����نوق ان رجل االعمال املفلس صالح عزالدين سلم نفسه 

شخصيا للقضاء ولم يعتقله احد.
وبس����ؤاله عن رقابة حزب اهلل وكيف لم يالحظ ما يجري قبل 
تفاقم املشكلة، قال: هناك مبالغة بتحميل جهات مسؤولية هذا العمل، 
وكل الذي����ن يعرفون الرجل يقولون انه دمث ومهذب وقد جنح في 
فترة قياس����ية، ورأيي الشخصي انه ال ميكن وضع اسم الرجل في 

الرئيس نبيه بريصالح عزالدينالسيد حسن نصراهلل 

معلومات عن جهوزية تشكيلة الحريري الحكومية بالحقائب واألسماء
بيروت ـ عمر حبنجر

اتصاالت مرتقبة بني الرئيس املكلف س���عد احلريري وكتلة 
التغيير واالصالح بشخص القائمقام العماد ميشال عون الوزير 
جبران باسيل في محاولة جديدة لالتفاق على احلقائب واالسماء 
اخلاصة بهذه الكتلة، وعلى امل تخريج احلكومة الى الضوء قبل 

سفر الرئيس ميشال سليمان الى نيويورك.
وكان الالفت امس اعالن الرئيس املكلف انه يعمل بجدية لتشكيل 
احلكومة قبل سفر الرئيس سليمان، لكن في املقابل بقيت مواقف 

التيار الوطني احلر ومطالبه على حافة املستحيل.
فقد دعا احلريري الى التكلم معه مبنطق، وقال انه قدم تنازالت 
في موضوع تشكيل احلكومة ليس بسبب اخلوف امنا ألننا اردنا 

حكومة شراكة وطنية.
وقد برز امس كالم لعضو كتلة لبنان اوال النائب سمير اجلسر 
اكد فيه ان احلريري انهى تشكيلته احلكومية باالسماء واحلقائب 

وهو بصدد اطالع الرئيس سليمان عليها.

باسيل: ما من دولة تستطيع إخضاع التيار

من جهته، اعلن الوزير جبران باسيل عن عدم وضع شروط 
على الرئيس املكلف، لكنه قال: ال احد يفرض على التيار الوطني 
احلر اخلضوع ولم تستطع اي دولة كبيرة كانت او صغيرة ان 

تخضع التيار.
باس���يل اضاف ان اللقاء االخير مع الرئيس املكلف لم يحمل 
اي جديد يشعر التيار بان هناك تفهما للحقوق وان رفع الالءات 
بوجه توزير الراس���بني وعدم اعطاء التيار حقيبة س���يادية من 

ضمن اخلمس يعني ال حلكومة الوحدة الوطنية.
بيد ان عضو كتلة التغيير واالصالح النائب سليم سلهب رأى 
ان للرئيس املكلف ان يتبع معايير معينة في اختيار املرشحني 
للحكوم���ة، لكن يتعني ان تكون هذه املعايير متوازية، داعيا الى 
عدم احتكار احلقائب كاملالي���ة او العدل، وختم بالقول: اعطونا 

وزارتي االتصاالت والتربية وخذوا حكومة.
يذكر ان الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة ال ميانع في اعطاء 
التيار العوني حقيب���ة التربية لكنه يرفض قطعيا اعادة وزارة 
االتصاالت الى عهدة التيار بش���خص الوزير باس���يل او سواه 
العتبارات تتجاوز عقدة الراس���بني في االنتخابات وسوى ذلك 

من مسائل شكلية.

كرامي: الحريري مستعد للتضحية

من جهته، قال الرئيس عمر كرامي في مأدبة افطار في طرابلس 
ان من يسمع كالم الرئيس املكلف سعد احلريري ويشعر مبدى 
استعداده للتضحية من اجل تأليف احلكومة يرى ان هذه احلكومة 
ستؤلف خالل اسبوعني، معلنا انه يشد على يد الرئيس الشاب 

معتبرا ان جناحه جناح لكل لبنان.
كرامي دعا احلريري الى التعالي عن كل اجلراح، منتقدا موقف 
من اسماهم »بعض املتطرفني الذين ال ينظرون اال الى مصاحلهم 
الضيقة عندما يطلقون بألسنتهم املطالبة بتأليف حكومة من لون 

واحد، يتجاهلون ان حكومة من هذا النوع ستفجر الوضع«.
وحتدث كرامي عن لقائه مؤخرا الرئيس املكلف، متوقفا امام 
احساس���ه باملسؤولية الكبرى واس���تعداده للتضحية ضمن ما 
ينص عليه الدس���تور، ودافع كرامي عن امت���الك ايران للطاقة 

النووية السلمية.
هذه التطورات احلكومية كانت محور لقاء الرئيس ميش���ال 
س���ليمان مع املعاون السياس���ي لالمني العام حلزب اهلل احلاج 
حس���ني خليل في بعبدا قبيل انتقال الرئيس الى مقره الصيفي 

في بيت الدين )الشوف(.

الموسوي: ال أقلية وال أكثرية

في هذا الوقت، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف 
املوس���وي على انه ما ل���م يأت متثيل التي���ار الوطني احلر في 
احلكومة عادال ومشرفا فلن يكون الحد في املعارضة متثيل في 

احلكومة املقبلة.
وقال املوسوي، في افطار هيئة دعم املقاومة في فندق احلبتور، 
ان الدميوقراطي���ة في لبنان التعددي ال تكون اال توافقية، حيث 

ال محل القلية او اكثرية.

مسار سلبي لملفات المنطقة

وانتقدت االكثرية النيابية قول صحيفة »الوطني« السورية 
ان االتفاق مع العماد عون هو املمر االلزامي حلكومة االئتالف في 

لبنان من حيث ادراج هذا القول في خانة التدخل.
وقالت مصادر اكثرية ل� »األنباء« ان االستحقاقات الكبرى في 
املنطقة سائرة باجتاهات سلبية وهذا ما يربك الوضع اللبناني 

اكبر فأكبر.
واعطت املصادر مثاال على ذلك امللف النووي االيراني او ورقة 
ميتشل حول مسألة السالم في املنطقة او العالقات الثنائية بني 
اميركا واملنطقة، الى جانب اصرار رئيس احلكومة العراقية املالكي 

على احملكمة الدولية بعد انفجارات بغداد.
ويأتي وصول زملاي خليل زاده السفير االميركي السابق في 
االمم املتحدة وقبلها العراق الى بيروت امس بعد زيارة لسورية 
ف���ي اطار االط���الالت االميركية على لبن���ان واملنطقة، حتضيرا 

للمبادرات واالستحقاقات املنتظرة.

محاولة جديدة للرئيس المكلف مع عون ودخول رئاسي على الخط

»حرب« مفتوحة بين حزب اهلل وإسرائيل
أنه���ا أحبطت  بيروت: أعلنت إس���رائيل 
محاولة كان يعدها حزب اهلل الغتيال رئيس 
أركان اجليش اإلس���رائيلي غابي أشكينازي،  
وسمحت سلطاتها بنشر معلومات عن اعتقال 
أحد فلسطينيي مدينة الطيري )ضمن األراضي 
احملتلة عام 1948( يدعى راوي فؤاد سلطاني. 
وقالت الئحة االتهام إن سلطاني »جنده حزب 
اهلل في املغرب، وأوكل���ت إليه مهمة مراقبة 
أشكينازي وجمع معلومات عنه متهيدا الغتياله، انتقاما 

الغتيال مغنية«.
وبحسب الئحة االتهام التي نشرتها مواقع إعالمية عدة، 
فإن »س���لطاني أقام في صيف عام 2008 في املغرب، في 
مخيم صيفي نظمه التجمع الوطني الدميوقراطي، حيث 
»التقى هناك ناشطا في حزب اهلل يدعى سلمان حرب )26 
عاما(،  وحاول األخير جتنيده في صفوف حزب اهلل، ومن 
ثم سافر سلطاني إلى پولندا في كانون األول 2008، حيث 
التقى مع املدعو سامي حرب الذي طلب منه جمع معلومات 
عن قواعد عسكرية، واستيضاح معلومات عن أشكينازي 
لكونه يرتاد نادي اللياقة البدنية الذي يرتاده األخير، في 
مدينة كفار سابا، ومن ضمنها معلومات عن طبيعة النادي 
الذي يرتاده أش���كينازي، وإمكان الدخول واخلروج منه، 
وقوانني االنتساب إلى النادي، إضافة إلى املتدربني وعمليات 
دخول الزوار واحلماية في املكان، ونوعية السالح املوجود 

لدى حراس أشكينازي«.
وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، أمس، 
أن وحدة األبحاث في االستخبارات اإلسرائيلية أشارت إلى 
أن »ح���زب اهلل يواصل جهوده لتنفيذ عملية انتقام ضد 
إس���رائيل، وهو يهدف إلى تنفي���ذ عمل يوازي في قيمته 
عملية اغتيال مغنية«، مضيفة أنهم »في املؤسسة األمنية 
يشخصون عمليات جتنيد عرب إسرائيليني في صفوف 
حزب اهلل، ذلك أنهم يس���تطيعون التنقل في إس���رائيل 

بحرية كاملة«.

تساؤالت األكثرية:  نقل عن أحد نواب كتلة املستقبل 
ان الرئيس احلريري أملح وللمرة األولى الى نيته 
ارسال تش����كيلة حكومية الى رئيس اجلمهورية 
قبل سفر األخير الى نيويورك في الثالث والعشرين 
من سبتمبر اجلاري لترؤس وفد لبنان الى اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، على ان يترك للعماد عون 
ان يختار من الوزراء من يشاء »شرط اال يكونوا 
من الراسبني في االنتخابات، ألنني اذا قبلت معه 
بغي����ر هذا املنطق، وبغير هذه القواعد، فما الذي 
سيمنع الكتائب من تسمية سجعان قزي وزيرا 
وماذا مينع »القوات« من تس����مية فارس سعيد 
وزيرا«. وتؤكد مصادر في قوى 14 آذار ان احلريري 
ليس في وارد تقدمي التنازالت اآلن، فليس هناك 
حتى الساعة من يطرح »سلة مطالب«، بل هناك 
محاولة البتزاز الرئيس املكلف مبطلب تلو اآلخر، 
فإذا سلمنا جدال بالقبول بتوزير الوزير اخلاسر 

في االنتخابات جبران باسيل، 
فهل م����ن ضمانات اال يفتح هذا 

باب التنازالت لتشمل نائب رئيس احلكومة احلالي 
عصام أبو جمرا ووزير الزراعة الياس س����كاف، 

وكالهما رسب في االنتخابات.
ـ 2: ثمة حديث عند »االكثرية« عن »سيناريو   دوحة 
تعطيلي بهدف الوصول الى ترهل الوضع السياسي 
وبالتالي الى مشروع دوحة ـ 2 على غرار اجتماعات 
العاصمة القطرية التي سبقت انتخاب رئيس اجلمهورية 
ــبعة اشهر، وتعطيل  ــتمرت نحو س بعد ضغوط اس
ــد من  ــى مزي ــول عل ــات واحلص ــج االنتخاب نتائ

املكاسب«.
 تفاهم داخلي وخارجي: في رأي مصدر مراقب ان 
الرئيس ميشال سليمان الذي يتوقع منه البعض، 
وخصوصا في املعارضة، ان يقنع الرئيس املكلف 
بإخراج احلكومة الى النور وفق شروط معينة، 

ليس في امكانه فعل الكثير في 
هذا االطار، فتسمية الوزراء هي 
من مهمة الرئيس املكلف في األس����اس، ولرئيس 
اجلمهورية »ڤيتو« توقيع مرس����وم احلكومة أو 
عدمه، ولكن األمر الواقع، وليس الدس����تور، هو 
الذي يحكم املشهد السياسي، ولن يكون في االمكان 
جتاوز هذا املأزق من دون تفاهم داخلي، وتفاهم 

خارجي أيضا.
زيارة إلى اخلارج: لفت مرجع سياسي الى مفارقة 
تتكرر للمرة الثانية هي »الضغط الستيالد« احلكومة 
ــوم بها رئيس  ــتحقاق أو زيارة يق ــت وطأة اس حت
ــارج، فلدى تأليف حكومة تصريف  اجلمهورية للخ
األعمال احلالية برئاسة السنيورة، لم حتصل الوالدة 
ــليمان  احلكومية اال قبيل الزيارة األولى للرئيس س
الى باريس في يوليو 2008، والظاهرة نفسها تتكرر 
ــفره الى  ــا مع الضغط لتأليف احلكومة قبل س حالي

نيويورك.
مخاطر جدية: أبلغت شخصية لبنانية لها تاريخ 
طويل في العمل الديبلوماسي الى عدد من كبار 
املسؤولني اللبنانيني ما اعتبرته معلومات هامة 
وذات صدقية، وعليهم التعاطي معها بجدية، نقال 
عن مصادر بريطانية عليا، ان اس����رائيل حتضر 
بشكل جدي لعمل عسكري كبير ضد حزب اهلل 
ولبنان، خالل ش����هر سبتمبر اجلاري.  وبحسب 
هذه املعلومات، فان وزير الدفاع االسرائيلي يهودا 
باراك سيحشد 62 الف جندي ليشاركوا في اوسع 
عملية عسكرية برية ضد لبنان، يتم خاللها تنفيذ 
عمليات انزال للكوماندوس االسرائيلي على طول 
س����فوح سلس����لة اجلبال الغربية، وسيتم قطع 
بيروت � دمشق وستصل اسرائيل برا الى منطقة 
الهرمل، ولن تنسحب اال بعد ان يحل مكانها قوات 

من »اليونيفيل«.

أخبار وأسرار

وثيقة سرية إسرائيلية.. الطيار رون آراد 
توفي خالل أسره في  التسعينيات

غزة - كونا: كشفت وثيقة سرية اسرائيلية عن وفاة اجلندي االسرائيلي 
رون اراد الذي اختفى في لبنان في ثمانينيات القرن املاضي. وقالت صحيفة 
»يديعوت احرونوت« في عددها الصادر امس ان »الوثيقة االستخبارية 
التي حصلت عليها تؤكد ان اجلندي اراد لقي حتفه اثر اصابته مبرض 
في معتقله في منتصف التسعينيات«. وتعد هذه الوثيقة اول مستند 
رسمي اسرائيلي يش����ير الى مصير اراد الذي اعد مصيره مجهوال اثر 
س����قوط طائرته في اكتوبر 1986. واشارت الصحيفة الى ان »املؤسسة 
االمنية العس����كرية االسرائيلية شكلت جلنة سرية منذ اسر اراد بغية 
متابعة موضوع اس����ره«. واوضحت ان قيادة اجليش االسرائيلي تثق 
في هذا التقرير الس����ري وتؤكد مصداقيته، اذ يؤمن قادة اجليش اميانا 

قاطعا بأن اراد توفي خالل اسره فيما لم يحدد مكان دفن جثته.

لم أخطئ بزواجي من مكتبي ومازلت ابنة الكنيسة
بي����روت: قال����ت النائب نايلة

تويني انها ال تقول عذرا الحد، 
النها لم ترتكب خطأ في زواجها 
من االعالمي مالك مكتبي، اال انها 
ابدت تفهمها للرأي العام الذي يفكر 
على طريقته ويعتقد انني اخطأت، 
فأنا لم اخطئ ال جتاه الرأي العام 
وال جتاه املجتمع الذي مازال مغلقا 

على نفسه.
واضاف����ت في حدي����ث الذاعة 
»صوت لبنان« تطرقت فيه لزواجها 
الول م����رة نحن في بل����د متعدد 
الطوائف نتحدث باالنفتاح وبغن 
لبنان في طوائفه، وبافتخارنا به، 
ولكن عندما يرجع احدنا الى بيئته 
يعود الى التشدد، ولدينا عائالت لم 
تستطع قبول االختالط في العائلة 
الواحدة، لكن انا ولدت في منزل 
»مختل����ط« طائفيا، فجدتي ناديا 
تويني، هي ناديا حمادة الدرزية، 
وجدي غسان تويني االرثوذكسي، 
وقد كسرا هذه احلواجز منذ زمن 
بعيد، ولهذا انا ال اش����عر بوجود 
مثل ه����ذا احلاج����ز او الهاجس، 
بأني ال استطيع الزواج من رجل 
ينتمي الى دين آخر، فأنا اعتبر ان 
ربعي )الربع( درزية وانا انسانة 
اؤمن بال����زواج املدني، وبذلك انا 
مازلت ارثوذكس����ية، واصلي في 

هذا االمر، لك���ن في ذات الوقت 
انا اقول له انني ابنته الروحية، 
وهو والدي الروحي، وال ادري اذا 
كان يتقبلني ام ال، امنا انا على 
خطاه، وسأتابع عملي في خدمة 
هذه الطائفة وسأكون ابنة هذه 
الكنيسة، ولن اطلع من ديني، وانا 
تزوجت من االنسان الذي احبه، 
اخترت حياتي اخلاصة التي ال 
عالقة لها بحياتي العامة، وعلى 
الناس محاسبتي على برنامجي 

وعلى وعودي.
وحول اس���باب ع���دم رضا 
املطران عودة على زواجها قالت 
نايلة: كنيستنا محافظة، وهي 

الكنيس����ة، ولم يتغير شيء في 
امياني االرثوذكسي وافتخر بكوني 

مسيحية.
اني  ان���ا ال اعتبر  واضافت: 
»غلطت« وال يجوز انه اذا كنت 
نائب���ا علي االلت���زام بالقوانني 
وحتت السقف، لقد كسرت هذه 

احلواجز.
وح���ول الضجيج في البيت 
االرثوذكسي اعترفت نايلة بان 
سيدنا الياس عودة »متروبوليت 
بي���روت للروم االرثوذكس���ي« 
ليس راضيا ع���ن زواجي، وانا 
ف���ي مكان ما افه���م عدم رضاه، 
الن الكنيسة لم تصل الى تقبل 

تتمنى ان يتم زواجي فيها ومن 
شخص ارثوذكسي او مسيحي 
عموما، امنا لم يحصل ذلك، وهذا 

ما ولد االستياء لديه.
وعن س���بب غيابها عن لقاء 
البطريرك االرثوذكسي اغناطيوس 
هزمي مع جدها غس���ان تويني، 
قالت اساس���ا انا ال احضر هذه 

االجتماعات.
وعن اي ثم���ن دفعته نايلة 
تويني لزواجها من الشيعي مالك 
مكتبي قالت نايلة: اكيد هناك رد 
فعل من قب���ل املجتمع، امنا انا 
انسانة مرتاحة مع نفسي، واثقة 
من موقفي ومتابعة برنامجي، 
وهنا عل���ى الناس ان حتاكمني 
وليس ان يحاكموني على حياتي 
اخلاصة، واملؤسف بعضنا في 

لبنان يعيشون في جو الكالم.
واك���دت نايلة توين���ي انها 
اس���تأنفت لقاءاتها في منطقتها 
االنتخابية »االشرفية« تأكيدا على  
ان مسؤولياتها النيابية مستقلة 

متاما عن حياتها الشخصية.
وتوجهت ال���ى زوجها مالك 
مكتبي بالقول: عذرا على كل ما 
تسمعه من بعض الناس الذين 
ال يتقبلون هذا االختالط، وهي 

موجة ومتر.

النائب نايلة تويني تحدثت عن زواجها ألول مرة
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