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أسبوع حاسم: االنطباع السياسي السائد 
في بيروت بعد القمة السوريةـ  السعودية 
في دمشق، ان األسبوع املقبل سيكون حاسما 
على صعيد تشـــكيل احلكومة اجلديدة، 
فإذا لم تعلن احلكومة خالل أيام ولم تتم 
االستفادة من قوة الدفع السياسي للقمة، 
فإنها ســـتكون مؤجلة حتى إشعار آخر، 
وســـيكون الوضع مفتوحا على توترات 

سياسية وغير سياسية.
االطالع على نتائج قمة دمشق:  تردد ان الرئيس 
املكلف س��عد احلريري سيتوجه الى اململكة 
السعودية، وان وفدا مشتركا من حركة أمل 
وحزب اهلل )النائب علي حسن خليل واحلاج 
حس��ن خليل( س��يتوجه الى دمشق قريبا، 
والهدف في الزيارتن واحد هو االطالع على 
نتائج القمة الس��ورية � الس��عودية، وما مت 
االتفاق عليه بخصوص لبنان وظروف تشكيل 
»حكومة الوحدة الوطنية« وما يعترضها من 

عقد داخلية حتى اآلن.
اتصاالت برؤس�اء األح�زاب: اتفق اجلانبان 
السوري والسعودي على ان يقوم كل من 
جانبه بإجراء اتصاالت برؤساء التيارات 
واألحزاب اللبنانية لتذليل العقد وتوفير 
املناخ الالزم لوالدة طبيعية للحكومة من 
دون تأخير، نظرا الى ان أي اعاقة جديدة 

ميكن ان تدخل البالد في مرحلة سلبية.
نظرة جنبالط:  في أول تعليق له على القمة 
السورية � السعودية قال النائب وليد جنبالط 
انه »يقوم بشكل ايجابي نتائج القمة، ال سيما 
أننا والرئيس نبيه بري كنا ننتظر هذا التواصل 
الذي حتقق أخيرا بعد انقطاع طويل. وعلى 
جميع املعنين في لبنان اآلن تذليل كل العقبات 
لبل��ورة حكومة الوح��دة الوطنية، فال نضع 
كلبنانين ش��روطا تعجيزية، ونستفيد من 

الفرصة الذهبية املتاحة، بأن نحس��ن التقاط 
االشارات ونس��رع في اخلطوات، ألن هناك 
قوى محلية واقليمي��ة ودولية تريد تعطيل 

هذا اللقاء السوري � السعودي«.
ونقل ع��ن النائ��ب وليد جنب��الط قوله 
إن نتائ��ج القم��ة »مبدئي��ا جي��دة، وامله��م 
املتابع��ة، وعدم دخ��ول أط��راف متضررة 
خارجية وداخلية على خ��ط التوتير األمني 
والسياس��ي«، مش��يرا إلى تخوفه من تكرار 
احل��وادث األمنية في منطقة جبل محس��ن، 
وإلى أنه لفت النائب السابق علي عيد وجنله 
رفعت إلى »االنتب��اه والتهدئة، ألن هناك من 
يريد التوتير«. )تلقى رفعت عيد اتصاال من 
جنبالط دع��اه فيه لضبط النف��س واعتماد 

احلكمة في معاجلة األمور(.
احلريري ودمشق:  تشير أوساط قريبة من 
دمشق الى انه ال حتفظ لدى القيادة السورية 
على رئاسة سعد احلريري حلكومة الوحدة 
الوطنية، وهي ترغب في رؤية احلريري على 
أرضها بصفته رئيسا للحكومة اللبنانية 
تتحاور وإياه في عالقات البلدين بعد إزالة 

رواسب املاضي القريب.
ولكن دمشق تشترط في املقابل، متهيدا 
الستقباله رئيسا للحكومة اللبنانية على 
أراضيها، اتخاذه موقفا إيجابيا من سورية، 
على غرار املواقف التي سبقه إليها رئيس 
احلزب التقدمي االشـــتراكي النائب وليد 
جنبالط، بإبداء استعداده لزيارة سورية 
لطي صفحة املاضي وحتديد عالقته بها مبا 
ميحو ما رافق األعوام األربعة املنصرمة. وإذ 
ال تصر دمشق على اعتذار يقدمه احلريري 
إلى قيادتها، تأمل اتخاذه مبادرة سياسية 
حيالها تطوي آثار األعوام األخيرة، مع كل 

ما عدته سورية والتزال إساءة لها.

تسريحات بالجملة من »إل.بي.سي« 
وإعالميو »القوات اللبنانية« أول المتضررين

دنيز رحمة: لقد فوجئت تماما بما حصل

بيروت: أبلغت املؤسسة اللبنانية لإلرسال 
الـ »ال بي سي« العديد من عناصر أطقمها 
الفنية واإلعالمية واإلدارية باالســــتغناء عن 
خدماتهم امس، على غرار قناة الـ »ام تي ڤي« 
وقبلهــــا صحيفة النهار في إطــــار ما يوصف 
مبعاجلة املصاعب املالية للمؤسسة، عبر إعادة 
الهيكلة. وبحسب إذاعة »صوت املدى« الناطقة 
بلسان التيار الوطني احلر فان نحو 50 شخصا 
من فريق احلماية األمنية قد تضرروا من صرفهم. 
وطالت قرارات التســــريح الفريق العامل في 
نشــــرات األخبار، كدنيز رحمــــة فخري، فيرا 
ابومنصف ودمياموند رحمة. ويبدو ان معظم 
املسرحني ينتمون الى حزب »القوات اللبنانية« 
الذي هو على صراع قضائي مع رئيس مجلس 
اإلدارة الشيخ بيار الضاهر على ملكية احملطة. 
وقالت املذيعة دنيز رحمة: لقد فوجئت متاما 
مبا حصل. ظاهرة صرف املوظفني من وسائل 
االعالم املكتوبــــة واملرئية هي معرض اهتمام 
ومتابعة حاليا لتقييم أسبابها وظروفها. ففي 

جريدة النهار مت صرف 55 موظفا ومستخدما، 
وتبلغوا قرار الصرف بالبريد املضمون، ولم 
يقبضوا أجورهم عن شهر سبتمبر املاضي إال 
بعد التوقيع على تسلم كتاب الصرف، مع كل 
مستحقاتهم القانونية، وشهور اإلنذار املتوجبة 
لألقدمني منهم. أما الصرف بحد ذاته، كما تقول 
نائبة املدير العام غسان تويني حفيدته نائبة 
األشرفية نايلة تويني، فهو وسيلة لتجديد شباب 
املؤسسة، ويبقى حقا من حقوق أي مؤسسة 
اذا كانت تعاني من متاعب مالية، خصوصا ان 
في طاقم املوظفني من الصحافيني من جتاوزت 
سنه الـ 70 عاما، أي أكثر من السن التقاعدية بـ 
8 سنوات، وكان فيهم من يتقاضى مرتب الـ 12 
ألف دوالر شهريا. وتقول تويني التي متلك حق 
التوقيع عن جدها غسان تويني ان هذا الصرف 
للموظفني الذين تخطوا السن القانونية أو كان 
انتاجهم دون مستوى ما يتقاضونه من أجور، 
قد مت بتوصية من شــــركة تدقيق احلسابات 

»ديلويت آند تاتش«.

لماذا قرر بري التوجه إلى اإلمارات؟!
بيروت: قرر الرئيس نبيه بري التوجه 
الى االمارات العربية املتحدة للقاء رئيس 
الدولة الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
وكبار املسؤولني، وعلى جدول أعمال الزيارة 
بند واحد هو معاجلـــة قضية اللبنانيني 
املبعدين من االمارات والوقوف عن كثب 
على األســـبـــاب التي أدت الى هذا االبعاد 
واتاحـــة املجــال أمـــام املبعدين لترتيب 
أوضاعهـــم ومعاجلــة كل وضع على حدة. وســـاهم 
قرار بري بالتوجــه الى االمارات في تسليط الضوء 
أكثر على هذه القضيــة التي تتفاعل منذ أسابيع وبدأت 
تأخذ حجما معينا وأبعادا مختلفة، سياســـية أمنية، 

وانسانية اجتماعية.
وأما األسباب التي تدفع بالرئيس نبيه بري للتوجه 
الى االمارات مع ان معاجلة قضية لبنانيني مبعدين ال 
تقع مباشرة في نطاق اختصاصه ومسؤولياته وامنا 
في نطاق عمل الســـلطة التنفيذية ورئاسة احلكومة 

ورئاسة اجلمهورية:
1- الطابع اخلاص الذي أخذته قضية املبعدين كونهم 
ينتمون الى الطائفة الشيعية، وألن االبعاد مت ألسباب 
أمنية غير معلنة ما أدى الى ان تصبح مسألة االبعاد 
موضع لغط شديد واستغالل وتفسير وكادت توضع 
في خانة االستهداف اجلاري للشيعة والتضييق عليهم 
في دول عربية عدة بتهمة االرتباط بإيران وحزب اهلل 

والقيام بأنشطة أمنية ومالية مشبوهة.
مع اتخاذ املسألة هذا البعد نتيجة ربطها بـ »أمن 
الدولة« في االمارات، شعر الرئيس بري بان املسألة 
تسلك منحى خطيرا ويجب العمل على احتوائها قبل 

فوات األوان.
فما يجـــري يندرج في عملية اســـتهداف منهجي 
للوجود الشـــيعي في دول عربية عـــدة، بحيث بات 
يخشى ان حتذو دول عربية، خصوصا خليجية منها، 
حذو دولـــة االمارات إلبعاد مئـــات وآالف اللبنانيني 
الشـــيعة العاملني لديها خالل األشهر القليلة املقبلة، 
وان يكون هناك دخول خارجي، اميركي واسرائيلي، 
على اخلط ومن خلفية حتريض احلكومات العربية 
على الشيعة باعتبارهم كلهم »حزب اهلل« وتزويدها 

مبعلومات خاطئة ومضللة.
2- »مســـألة املبعدين« بدأت ترتب انعكاســـات 
وتداعيات سلبية على العالقات بني لبنان واالمارات 
بعدما خرجت عن »ســـكة« االتصـــاالت واملعاجلات 
الديبلوماسية والسياسية وانتقلت الى اإلعالم و»الشارع 
اللبناني« )مضايقة االماراتيني ومعاملتهم باملثل( مع 
كل ما يحمله هذا االنتقال من عوامل االثارة والشحن 
والتوتير، ومن مخاطر االساءة الى العالقات بني لبنان 
ودولة االمارات خصوصا والدول اخلليجية عموما. 
وهذا ما ال يريده الرئيس نبيه بري وال قيادات الطائفة 

الشيعية وال املسؤولون اللبنانيون.
وبالعكس هناك حرص شـــديد علـــى العالقة مع 
االمارات التي يوجد فيهـــا أكثر من مائة ألف لبناني 
يعملون في ظروف جيدة ويعاملون كأهل ومواطني 
البلد، والتي تقف دائما الى جانب الشـــعب اللبناني 

في أوقاته الصعبة.
وهذا ما فعلتـــه »أبوظبي« في خالل حرب يوليو 
2006 وبعدها، اذ أقامت جسرا جويا إليصال املساعدات 
وأطلقت مشروع االمارات الذي من خالله متت اعادة 
بناء مئات املدارس املتضررة وعدد من املستشفيات،  
اضافة الى ما قدمته الى اجليش اللبناني وقوى األمن 

من مساعدات عسكرية ومروحيات.
3- شعور الرئيس بري بأن املوضوع أخذ حجما 
كبيرا واكتسب أبعادا خطرة بحيث بات التعاطي معه 
بجدية ومسؤولية أمرا واجبا، وباتت معاجلته غير 
ممكنة أو غير مجدية عبر األقنية والطرق الديبلوماسية 
العادية،  وباتت تتطلب اجراء اتصاالت مباشرة ورفيعة 

املستوى مع املسؤولني في دولة االمارات.
4- تلقي الرئيس بري اشارات مشجعة من مسؤولي 
االمارات الذين تربطه بهـــم عالقات جيدة بأن هناك 
استعدادا للنظر بهذه املسألة، السيما ما يتعلق بشقها 
االنساني واالجتماعي وتســـوية ما نتج من أضرار، 
وتقدمي توضيحات وشروحات لنواح أخرى فيها غير 

معلنة. واألهم حصرها في اطارها الضيق.
فال هي حتمل أي معنى من معاني االستهداف لفئة 
لبنانية معينة، وال يجب ان تؤثر سلبا على العالقات 

اللبنانية - االماراتية بأي شكل من األشكال.
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أضواء على قمة دمشق.. لبنانيًا

األسد اتصل بسليمان: لبنان احتل حيزًا مهمًا في محادثات دمشق
بيروت � عمر حبنجر

اجمعت ردود الفعل اللبنانية جتاه مقررات القمة السعوديةـ  السورية 
علــــى التنويه بأهميــــة الصفحة اجلديدة التي فتحتهــــا هذه القمة في 
عالقات البلدين الشقيقني، ولو ان البعض املح الى ان عدم اقتران القمة 
ببيان مشترك واالســــتعاضة عنه بتصريحات مســــتقلة عبر وكالتي 
اعالم البلدين، عكس عدم توحد املواقف من مجمل امللفات التي طرحت 

ومنها امللف اللبناني.
رئيس اجلمهورية العماد ميشــــال ســــليمان تلقى امس اتصاال من 
الرئيس الســــوري د.بشار االســــد اطلعه خالله على اجواء لقاء القمة 
واحملادثات التي اجراها مع خادم احلرمني الشــــريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز في دمشق.
وابلغ الرئيس االسد الى الرئيس سليمان ان احملادثات كانت بناءة 
وتناولت باالضافة الى العالقات الثنائية السوريةـ  السعودية الشؤون 

العربية واالقليمية، وقد احتل لبنان حيزا مهما من هذه احملادثات.
واعرب الرئيس االسد خالل االتصال عن اهتمامه واهتمام امللك عبداهلل 
ومتابعتهما ملجريات تطور االمور على الساحة وحرصهما على قوة لبنان 
ومناعته ووحدته من خالل قيــــام حكومة وحدة وطنية تعكس تفاهم 
اللبنانيني وتضمن توافقهــــم الذي يوفر انطالقة جيدة لعمل احلكومة 

ويضع حدا ألي محاولة تعكير سياسي او امني على الساحة.
من جهته، شكر الرئيس سليمان للرئيس االسد اتصاله واملوقف الذي 
مت التعبير عنه جتاه لبنان، مشيرا الى ان هذه القمة تشكل حافزا عمليا 
لتوسيع دائرة التفاهم بني االشقاء العرب ملواجهة التحديات التي حتفل 
بها املرحلة املقبلة مبوقف موحد ومتضامن، مؤكدا ان التضامن العربي 

هو حجر الزاوية في سياسة لبنان جتاه اشقائه العرب.

االستفادة من األجواء

وزير االعالم والثقافة الســــعودي عبدالعزيز خوجة اكد ان بوسع 
لبنان االســــتفادة من اجواء هذه القمة، لكن موضوع تشكيل احلكومة 
شــــأن لبناني داخلي ويقع علــــى عاتق اللبنانيــــني، نافيا اي خطة له 

لزيارة لبنان.
وواضح ان هذا املوقف يعكس عدم توافق البلدين على رؤى موحدة 
للموضوع احلكومي اللبناني، ما اوجب التفاهم بينهما على ترك االمور 

مبشيئة اللبنانيني انفسهم وضمن املعادالت املتفق عليها.
عضو مجلس الشعب السوري محمد حبش ابلغ اذاعة »صوت املدى« 
الناطقة بلســــان التيار الوطني احلر في اتصال هاتفي ان القمة اعطت 
دفعات معنوية للقيادات اللبنانية حتثها على تشــــكيل احلكومة وألن 

من العقل ان يكون تشكيل احلكومة امرا لبنانيا.
واضاف: صحيح ان هنــــاك حالة من التحالف والتعاون والثقة بني 
احزاب وتيارات في لبنان وبني الســــعودية او سورية، لكن في النهاية 
القرار لبناني. وعما تنتظره دمشق من الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة 
سعد احلريري، قال: ال اعتقد ان هناك ما يحول دون قيام الرئيس املكلف 
بالتشــــاور مع كل الفرقاء في الداخــــل ومع االصدقاء في اخلارج ايضا، 
واذا كان ذلــــك ضروريا فيجب ان يقدر هــــذا الرئيس املكلف والرئيس 
اللبناني ميشال ســــليمان كونهما املعنيني بتشكيل هذه احلكومة، وال 
اعتقــــد ان هناك قرارات يجب ان تتخذ مــــن اخلارج، ويجب ان يطمئن 
اللبنانيون الى تشــــكيل حكومة صديقة حمليطها، وليست مستفزة او 

معادية جليرانها.

خيارات الرئيس المكلف

وعن زيارة الرئيس احلريري الى ســــورية وما اذا كانت باتت اسهل 
بعد زيارة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، قال ان 
لــــدى الرئيس احلريري خيارات ينبغي ان يقرأها جيدا، وفي احملصلة 
يجب ان يبذل كل اجلهود لبناء دولة حقيقية آمنة مساملة جلارها العربي 
الوحيد. وسألت االذاعة العونية النائب السوري محمد حبش عن موقف 
مصر من القمة، فقال ان حتســــن العالقات مع مصر قادم، لكننا نواجه 
سياســــة اميركية مصرة على منع احللول، وهي سياسة رسمها بوش، 
لكن اوباما لم يســــتطع تغييرها ونحــــن ال ننتظر من اميركا ان تكون 
صديقا ودودا للعرب. رئيس حكومة تصريف االعمال فؤاد الســــنيورة 
اعتبر ان لبنان من اكثر املستفيدين في الدول العربية عن عودة الوئام 

والعالقات الطيبة بني سائر العرب.
السنيورة حتدث امس بعد استقباله سفير االمارات العربية املتحدة 
الذي تباحث معه في موضوع اللبنانيني املبعدين من االمارات، واضاف 
قائــــال: هناك من يحاول النيل من االمن في لبنان، ورمبا يؤدي ذلك الى 
النيل من النتائج التي اســــفرت عنها القمة، وهي بشكل اساسي العمل 
على تعزيز التضامن العربي، حيث يجب ان يكون واضحا لنا في لبنان 
ان لبنان هو اكثر املستفيدين بني جميع الدول العربية من عودة الوئام 
والعالقات الطيبة بني شــــتى الدول العربيــــة، لذلك نحن ندعم اجلهود 
املبذولة وهذا ما كنت بادرت اليــــه في افتتاح جامعة امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز جلهة زيارة الرئيس بشار االسد للمملكة العربية السعودية 

وزيارة امللك عبداهلل الى سورية تؤكد وتعزز ذلك.

ردود فعل متفاوتة حول انعكاسة القمة السعودية ـ السورية على الداخل

قاسم هاشم

دنيز رحمة

)محمود الطويل(نواب كتلة »لبنان أوال« خالل اعتصام أمام مقر االسكوا تضامنا مع القدس واملسجد األقصى

هاشم ل� »األنباء«: الحكومة ستُشكّل في مهلة أقصاها عشرة أيام
بيروت � أحمد منصور

التنمية  اعتبر عضو كتلة 
والتحرير النائب قاسم هاشم 
اليوم اســـهل من  الفرصة  ان 
الرئيس  امام  السابقة  املرحلة 
املكلف لتشكيل احلكومة، الفتا 
الى ان امكانيـــة الوصول الى 
حكومة وحدة وطنية اكبر في 
الفترة املاضية، مشددا على عدم 
اطالة فترة التأليف ألن املعطيات 
ايجابية واملشـــاكل واالزمات 
االقتصاديـــة واالجتماعية ال 
املماطلة  حتتمـــل مزيدا مـــن 
واضاعة الوقت، مشيرا الى ان 
زيارة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبـــداهلل لســـورية لها 
انعكاسات ايجابية على املناخ 

السياسي في لبنان.
وأعرب هاشم في حديث لـ 
»األنباء« عن تفاؤله باالوضاع 

حول كل القضايا، تسهل مهمة 
الرئيس املكلف، وشـــدد على 
اهميـــة زيارة امللـــك عبداهلل 
بن عبدالعزيز لســـورية على 
املستوى السياسي في املنطقة، 
معتبرا انها ستكون لها اصداء 
وانعكاسات ايجابية على املسار 
السياسي العام في لبنان، داعيا 
الى استثمار كل تقارب عربي 
ـ عربي ملا فيه مصلحة الدول 

العربية.
ورأى هاشـــم ان موضـــوع 
احلكومة ليس متوقفا على هذه 
الزيارة، وقال: البد ان يتأثر لبنان 
بأي تقارب عربيـ  عربي وبهذه 
ايجابي، فعلينا  الزيارة بشكل 
ان نســـتثمر هذه االيجابيات 
والتقارب على مستوى العالقات 
اللبنانيةـ  اللبنانية، لكن يبقى 
موضـــوع احلكومة بشـــكلها 

على اخراج التشكيلة احلكومية 
بأسرع وقت ممكن، ان الفرصة ما 
زالت متاحة وسانحة اليوم لكي 
يســـتثمروا هذا املناخ العربي ـ 
العربي. وعن العقد في تشكيل 
احلكومة قال هاشم: قد يكون 
موضوع احلقائب احدى العقد 
ولكن قد يكون موضوعا شكليا، 
فالصورة تتضح يوما بعد يوم 
بان هناك حتريضا اميركيا تقوم 
به السفيرة االميركية في لبنان، 
وهذا يعنـــي ان هناك من هو 
في االدارة االميركية ال يرتاح 
اللبناني  الى املسار احلكومي 
واالجواء االيجابية، وهناك من 
هو منزعج من التقارب العربي 
ـ العربي، فاالدارة االميركية ال 
اال املصلحة االسرائيلية  ترى 
من خالل ســـاحتنا ومن خالل 
العربية، ولهذا هناك  الساحة 

ومجرياتها فـــي املنطقة وفي 
لبنـــان، مؤكـــدا ان احلكومة 
ستشكل في مهلة اقصاها عشرة 
ايام، معتبرا ان النقاش واحلوار 
املكلف مع  الرئيس  الذي بدأه 
القوى السياســـية وتوســـيع 
مروحة االتصـــاالت والنقاش 

النهائي يتوقف على العالقة بني 
القوى السياسية وعلى التفصيل 
في كيفيـــة الوصول الى اتفاق 
حاســـم حول الشـــكل النهائي 
لتوزيع احلقائب واالسماء، وهو 
االساس بعد التفاهم والتوافق 
على الصيغة احلكومية 15 - 10 
- 5، معتبـــرا ان هذه الصيغة 
هي االنســـب واالقدر حضورا 
ولهـــا امكانية ان تـــرى النور 
والعمل وفقها، ألنها اخذت حيزا 
من احلـــوار والتفاهم اللبناني 
واملوافقـــة االقليمية، مؤكدا ان 
هذه الصيغة ميكن ان تكون قابلة 

للحياة اكثر من غيرها.
اضـــاف هاشـــم: ان املنـــاخ 
السياســـي ايجابي والبد من ان 
ـ  الســـعودي  بالتقارب  يتأثـــر 
الســـوري، لكن تبقى االســـاس 
تضحيـــات اللبنانيني وقدرتهم 

مـــن يحـــاول ان يفتـــش عن 
بؤر وثغـــرات لتوتير االجواء 
ومحاولـــة التأثير على املناخ 

السياسي العام.
وتابع هاشم: ان ما نخشاه 
هو ان يأخذ البعض في الداخل 
الســـفيرة  اللبناني بنصائح 
االميركية التي ال نعرف مداها 
والى اي درجة حتاول ان متلي 
نصائحها بعدم االســـراع في 
تشكيل احلكومة أو عدم الرهان 
على التقارب العربي ـ العربي 
واالمتعاض من التقارب السوري 
ـ الســـعودي، لكن نحن نرى 
ان مصلحتنا هي في االسراع 
بتشكيل احلكومة، ومصلحتنا 
كعرب هي توســـيع مســـاحة 
التقارب بـــني االقطار العربية 
في ظل التحديات التي تواجه 

االمة العربية.

عضو كتلة التنمية والتحرير دعا الى استثمار كل تقارب عربي ـ عربي لما فيه مصلحة الدول العربية

الجيش و»اليونيفيل« 
أحبطا عملية إطالق صواريخ 

جنوبًا واعتقال المنفذين

إحالة موقوفي حادثة عين الرمانة 
إلى النيابة العامة

بيروت: كشف تقرير امني ان القوات 
الدوليـــة في جنـــوب لبنان احبطت 
مبؤازرة اجليش عملية جديدة الطالق 
صواريخ من اجلنوب باجتاه اسرائيل.

وبحسب التقرير فان ذلك حصل منذ 
15 يوما، عندما رصدت قوات اليونيفيل 
مجموعة مسلحة جتهز منصة الطالق 
الصواريخ وابلغت اجليش الذي سارع 
الى ارسال تعزيزات الى املكان، وقد دار 
اشتباك بني اجليش واملجموعة املسلحة 
ادى الى جرح مسلح فر مع اآلخرين، 
غير ان قوات اجليش متكنت من توقيف 
ثالثة منهم، وبعد التحقيق معهم تبني 
انهم ينتمون الى جهة حزبية لبنانية 

فسلموا اليها.

بيروت: كشفت مصادر صحافية أمس 
ان مديريـــة املخابرات في اجليش 
اللبنانـــي أحالت الـــى النيابة العامة 
التمييزية 8 من املشتركني في حادثة 
عني الرمانة والتي ذهب ضحيتها املواطن 

جورج أبوماضي.
واوضحت هذه املصادر ان مديرية 
املخابرات في اجليش اللبناني قد أخلت 
في وقت سابق سبيل أربعة موقوفني 
على خلفية احلادثة املذكورة لم يثبت 

تورطهم.
ولفتت مصادر أمنية رفيعة الى ان 
احملالني الى النيابة العامة التمييزية 
هـــم: س.ح، ع.ب، ح.ش، إ.ي، ح.ج، 

ي.ي، ع.ز، وأ.ع.


