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لبنان: روايات عن صاروخ استهدف الطائرة.. وعن وفد لحزب اهلل كان سيستقلها

بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
تأكد حتديد منطقة سقوط الطائرة االثيوبية دون مكانها بالذات، وهذا 
ما عملت عليه سفن الرصد واملتابعة والطائرات االميركية املتخصصة 
مبسح أعماق البحار طوال يوم امس، وسط االمل بالعثور على الهيكل 

ومن فيه من الركاب املسمرين الى مقاعدهم داخل حطام الطائرة.
وتنتظ����ر احلكومة اللبنانية تقريرا عن اعمال البحث تعده اجلهات 
االميركية والدولية، متضمن����ا تفاصيل عن هيكل الطائرة والصندوق 

االسود واجلثث.
ووصل الى بيروت فجر امس، وفد اثيوبي وزاري ضم كال من وزيري 
اخلارجية سيوم مسفني واملواصالت واالتصاالت دريبا ليما والسياحة 
محم����ود ديرير واملدير الع����ام للطيران املدني االثيوب����ي واملدير العام 
للخارجية يرافقهم وفد اعالمي، والتقوا املسؤولني اللبنانيني واطلعوا 

على وقائع ما حدث.

لقاءات اثيوبية - لبنانية

وشملت لقاءات الوفد االثيوبي الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري، ورئيس احلكومة س����عد احلريري ووزير اخلارجية 
علي الشامي ووزيري الداخلية واالشغال زياد بارود وغازي العريضي، 
الذين قدموا للوفد تعازي لبنان بالضحايا االثيوبيني الذين سقطوا مع 

الطائرة وعددهم نحو ثالثني وبينهم املالحون السبعة.
كما قدم الوفد االثيوبي التعازي بالضحايا اللبنانيني على الطائرة، 

وجرى البحث في اسباب السقوط واحتماالته املتعددة.

اللبناني متابع����ة االجراءات املتخذة على الصع����د كافة عن قرب، ومت 
تنس����يق عملية تأجيل الزيارة مع اجلانب السعودي، على ان تتم في 

أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف املصدر: ان زيارة سليمان املرتقبة الى اململكة العربية السعودية 

تندرج في اطار التنسيق املستمر بني القيادتني في كال البلدين.
عل����ى الصعيدين الثنائي والعربي، وفي أعقاب التطورات االيجابية 
التي شهدتها العالقات العربية � العربية في أعقاب املصاحلة التي جرت 
برعاية صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد على هامش القمة 
االقتصادي����ة العربية والتي فتحت الباب أمام املصاحلات العربية التي 
مازالت مس����تمرة، وأيضا في اعقاب التطورات االيجابية على الصعيد 
اللبناني والتي كان للمملكة اليد البيضاء فيها، وأيضا لتنسيق املواقف 

من التطورات الراهنة على صعيد املنطقة.
وبالع����ودة الى متابعة الكارثة التي حل����ت بالطائرة االثيوبية، فقد 
صدرت مواقف الفتة من الوسائل االعالمية اللبنانية، فقناة »او.تي.ڤي« 
التابعة للعماد ميش����ال عون كانت املبادرة الى تسليط الضوء على ما 
وصفته ب� »املفاجأة الكبرى واملكتومة حتى اللحظة حول فرضية تعرض 

الطائرة االثيوبية لصاروخ«.
واضافت القناة الوثيقة العالقة بحزب اهلل ان هذه »النظرية الصدمة« 

التزال طي الكتمان، لكن اكثر من سياسي تناولها همسا.
ودخل����ت صحيفة »اللواء« على خ����ط احتماالت التخريب من خالل 
طرح العديد من االحتماالت، واستند اصحاب فرضية العمل التخريبي 
الى عدة معطيات اهمها وجود حجز على رحلة الطائرة 409 الى اديس 

وكان ص����در بيان في أديس أبابا أكد ج����دارة قائد الطائرة املنكوبة، 
وعلى حداثة الطائرة، وبكونها مجهزة ضد الصواعق.

وقال وزير اخلارجية علي الشامي بعد لقائه الوفد االثيوبي ان اجليش 
واليونيفيل وسفن االنقاذ االميركية واالملانية والقبرصية، تعمل على 
مدار الساعة، بواسطة الغواصني احملترفني والغواصات اآللية الصغيرة 
على اعماق تتراوح بني 50 وألف متر وضمن مربعات مس����احة الواحد 
منها 100 ألف متر مربع، بأمل التوصل الى موقع الطائرة والوصول الى 

احلطام والضحايا بحدود الساعة العاشرة من ليل امس االربعاء.
م����ن جهته الوزير االثيوبي، قال: من املبكر ان نحدد املس����ؤول عن 
احل����ادث، واضاف: فلننتظر عمل اخلبراء الذين س����يتابعون التحقيق 

مبهنية، وليس من املفيد ان نعطي ذوي الضحايا تنبؤات.
وتابع يقول: هناك اطراف اخرى تريد ان تعرف س����بب احلادث من 
أجل تفادي مثله، وان احلكومة اللبنانية أظهرت مسؤولية في التعامل 

مع هذه احلادثة على كل املستويات وكذلك اليونيفيل وكل أصدقائنا.
الى ذلك، كشف مصدر ديبلوماس����ي لبناني ل� »األنباء« أن »رئيس 
اجلمهورية العماد ميش����ال س����ليمان كان س����يقوم بزيارة رسمية الى 
اململكة العربية السعودية للقاء خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز وكبار املسؤولني السعوديني وليتفقد ايضا جامعة امللك 

عبداهلل وذلك يوم السبت املقبل، اال انه مت ارجاء الزيارة«.
وأوضح املصدر: ان الزيارة التي كانت ستدوم ساعات، بحيث يصل 
الرئيس سليمان السبت ويعود في ذات اليوم مساء، أرجئت في أعقاب 
الكارث����ة التي حلت بالطائرة االثيوبي����ة املنكوبة، حيث فضل الرئيس 

اباب����ا لوفد رفيع من حزب اهلل كان يفترض ان يكون في عداده رئيس 
املجلس التنفيذي في احلزب السيد هاشم صفي الدين )ابن خالة االمني 
العام نصراهلل( والنائب نوار الساحلي وآخرون بينهم الضحية حسن 

تاج الدين، لكن صفي الدين والساحلي ألغيا سفرهما في آخر حلظة.
كما استندوا الى تبني احلزب للضحايا خصوصا في اجلنازة الضخمة 

التي نظمها لرجل االعمال تاج الدين.

وزير األشغال ينفي هذه الفرضيات

غير ان وزير االش����غال العامة والنقل غازي العريضي نفى فرضية 
العمل التخريبي بالصاروخ او س����واه، ودعا وسائل االعالم الى انتظار 

التحقيقات الكثيفة اجلارية.
لكن مع غياب االسباب املمكنة او املنطقية لسقوط الطائرة االثيوبية، 
هناك موجة تس����اؤالت حول امكانية ان يكون وراء هذا احلادث اجللل 
عمل تخريبي يس����تهدف الطائرة او بعض ركابها، وبينهم مس����ؤولون 

بارزون في حزب اهلل.
وابرز االس����تنتاجات متحورت حول االنقطاع املفاجئ لالتصال بني 
الطائرة وبرج املراقبة، وبالتالي سقوطها املريب والسريع دون سابق 
انذار ميكانيكي معلوم. ولعبت التشوهات التي اصابت جثامني الركاب 
ورؤوس معظمهم بالذات دورا في تعزيز فرضية االنفجار داخل الطائرة 
او من خارجها، علما ان معظم اخلبراء الذين تناولوا هذه الكارثة اكدوا 
جهوزي����ة الطائرة ملواجهة الصواعق، اال اذا كانت الصاعقة اصابت كبد 

الطائرة، اي احد محركيها، ما ادى الى سقوطها.

مصدر ديبلوماسي لـ »األنباء«: سليمان أرجأ زيارته إلى السعودية بسبب الكارثة الجوية

جديد »كارثة الطائرة«
1- تتوقع مصادر مسؤولة حصول 
تطورات مهمة قريبا جدا في موضوع 
الطائرة االثيوبية التي سقطت قرب مطار 
بيروت أبرزها ما يتعلق بالعثور على 
الرئيسي  الصندوق األسود واجلسم 
للطائرة القابعة في عمق 500 متر بعدما 
مت حتديد موقعه��ا وبدأت منذ صباح 
امس عملية الوصول اليها وسحبه الى 

سطح املياه.
2- فرضية ح��دوث انفجار في الطائرة ال ميكن 
اسقاطها من احلسابات واالحتماالت، هذا ما يراه خبير 
في املالحة اجلوية، مشيرا الى حصول تشوهات في 
أجس��اد الركاب والى احتمالني له��ذا الوضع: األول: 
حص��ول انفجار أو حريق داخ��ل الطائرة، والثاني: 

نوعية االرتطام الذي حصل.
معتب��را أن الضغط اجلوي عن��د االرتفاع الذي 
أصيبت فيه الطائرة بالعطل وهو 3 آالف قدم ال ميكن 

أن يؤدي إلى متزيق أجسام الركاب.
وعزا اخلبير عدم إعطاء الطيار أي إشارات استغاثة 
إل��ى احتمال حصول عطل كهربائي أصاب وس��ائل 
االتصال ف��ي الطائرة، باإلضافة إل��ى ضيق الوقت 
وحالة الرعب التي أصابت الربان. ولكن مصدرا آخر 
خبير في ش��ؤون املالحة اجلوية أيضا، يرد السبب 
الى عوامل مناخية صعبة جدا، ويقول ان »هناك نوعا 
من الغيوم خالل الطقس العاصف، إذا دخلتها الطائرة 

تصبح احتماالت خروجها منها شبه معدومة«.
وأضاف: »هذا النوع في��ه مطبات هوائية هائلة 

ترفع الطائرة وتخفضها بني ثالثة آالف وخمسة آالف 
قدم، مما قد يؤدي مثال إلى حتطم احملرك واحتراقه 

واحتراق الفيول«.
3- في أديس أبابا، علق املدير التنفيذي لش��ركة 
اخلطوط اجلوية األثيوبية أتو جيرما ويك على قول 
الوزير العريضي إن قائد الطائرة »لم يستجب للطلب 
إليه من برج املراقبة في مطار رفيق احلريري التحليق 
في اجتاه معني وال نعرف ماذا حصل النقطاع االتصال 
في انتظار العثور على الصندوق األسود«، فقال ويك 
ان تعليقاته متسرعة، وكان العريضي قد نفى بشكل 
قاطع ان يكون وراء سقوط الطائرة أي عمل إرهابي، 
كم��ا نفى ما تردد عن ان الطائرة انفجرت في الهواء 

قبل ان تسقط مستندا بذلك الى »وقائع«.
4- تبلغ مجلس الوزراء ان شركة اخلطوط اجلوية 
االثيوبية أعلمت املس��ؤولني اللبنانيني بأنها تتحمل 

مسؤوليات كاملة عن احلادث.
وكان مت التطرق الى ضرورة ان تكون احلكومة 
جاهزة للتعويض في وقت الحق مع تأكيد الرئيسني 
سليمان واحلريري والوزراء املعنيني انه ليست ثمة 
مسؤولية على الدولة اللبنانية وال على مصلحة الطيران 
املدني في مطار بيروت، خصوصا ان طائرة أقلعت 
قبل الطائرة االثيوبية بدقائق ثم أقلعت طائرة أخرى 

بعدها بخمس دقائق.
5- طلبت السلطات اللبنانية من اجلهات املختصة 
في سورية وتركيا اجراء عمليات كشف على شواطئها 
حتس��با الحتمال بلوغ أجزاء م��ن الطائرة أو جثث 

الضحايا اياها بفعل األحوال اجلوية.
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يقول  تصميم سـليمان على طاولة احلـوار: 
مصدر سياسي بارز ان ما صدر عن بعبدا 
أو عن رئيس اجلمهورية في شأن طاولة 

احلوار يشير الى تصميمه على انعقاد هذا احلوار بني اللبنانيني، 
وانه يس���عى ويستخرج اآلراء في ش���أن شكل وآلية احلوار 
املرتقب، لكن ذلك ال يعني ان مهمته س���هلة أو انه توصل الى 
الصيغة التي سيعتمدها للدعوة الى احلوار اجلديد، فرئيس 
مجلس النواب نبيه ب���ري عندما دعا الى حوار مارس 2006 
انطلق من وقائع وحقائق عديدة، وجنح في اعتماد شكل وآلية 
للحوار أنتجت اإلجم���اع على 11 بندا من اصل 12 على جدول 
االعمال، أما رئيس اجلمهورية فإنه يدرك سلفا ان عليه اجراء 
تغييرات اليوم على الشكل واآللية، مع العلم انه رعى احلوار 
في بعبدا قبل االنتخابات البلدية على األس���س التي اعتمدها 
بري من دون إشراك املعاونني او املساعدين في اجللوس الى 

الطاولة.
مصادر بري تشكو: تش��كو مصادر قريبة من الرئيس بري عدم 
وجود مبادرات تنسيق وتعاون من جانب الرئيس سعد احلريري 
وحصول جتاوز لرئاسة مجلس النواب في مواضيع كثيرة، وكأن 
احلريري اكتفى بالدعم الس��وري. وتق��ول هذه املصادر: »بغض 
النظ��ر عن موقع بري ف��ي املعادلة اإلقليمية وعالقاته بس��ورية 
ورئيسها، إال أن محاولة التجاوز وااللتفاف وتركيب تفاهمات بعيدة 
عن التقاسم املتعارف عليه في هذه البالد العليلة بالطائفية وحصص 
املذاهب، س��تجعل بري يفتتح سباقا جديدا يركض اجلميع خلفه 
الهثني، سواء أكان بشأن تطبيق الدستور في بند تأليف هيئة إلغاء 
الطائفية السياسية، أم بشأن خفض سن االقتراع، الذي كان بري 
ق��د أت��اح للحكومة التراجع عن��ه لكونه مقدما م��ن حكومة فؤاد 

السنيورة«.
جلسة البرملان األسبوع املقبل: تزامنا مع تأجيل مجلس الوزراء 
النقاش بشأن قانون البلديات، لم تصدر رئاسة مجلس النواب 
أي بيان للدعوة إلى عقد اجللسة التشريعية املرجأة منذ نهار 
االثنني، ما يعني أن املوعد سيكون األسبوع املقبل، على اعتبار 
أن على الرئاسة تبليغ الكتل بعقد اجللسات التشريعية قبل 
مهلة متتد بني 48 و72 س���اعة من موعد عقدها. والتزال الكتل 
املس���يحية تتمسك بوضع مشروع قانون خفض سن االقترع 
في س���لة إصالحات متكاملة، رغم إصرار الرئيس نبيه بري 
على وضع هذا البند على جدول أعمال أول جلس���ة تشريعية 

يدع���و إليها. أم���ا الكتلت���ان الكبيرتان، 
الدميوقراطي، فاليزال  املستقبل واللقاء 
موقف نوابهما مترنحا بني الدعم والرفض، 
وذلك مع اقترابهما من إسقاط املشروع في حال طرحه بحجة 

»عدم فرض املشروع على أحد، والسير وفق التوافق«.
وفيما يخص تعديل قانون االنتخاب���ات البلدية، يؤكد نواب 
كثر أن هذه اإلصالح���ات التزال قابلة للتطبيق، خصوصا أن 
التأجيل مت. ويضيفون أن القانون ال ينص على مهل ومواعيد، 
بل إن األمر الوحيد املربوط بالوقت هو القدرة التنفيذية لوزارة 
الداخلية إلجراء التعديالت الالزمة. حتى إن البعض يذهب أكثر 
في رؤيته اإليجابية حيال إقرار اإلصالحات، مستندا إلى تأجيل 
إقرار خفض سن االقتراع على قاعدة أنه يريح الوزير زياد بارود 

في القيام بالتحضيرات الالزمة قبل موعد االنتخابات.
عون أجـل زيارته الى املختارة: ينقل ع��ن د.ناصيف قزي )التيار 
الوطني احلر( انه في اطار خطة العمل املشتركة بني التيار الوطني 
احلر واحلزب االشتراكي س��يقوم بجولة على البالد التي ينتشر 
فيه��ا مغتربون من اجلبل لتأمني الدعم م��ن أجل عودة املهجرين، 
ويرغب في ان تكون جولته مشتركة مع ناصر زيدان ممثل احلزب 
االش��تراكي )قزي وزيدان هما واضعا ورقة العمل املش��تركة بني 
التيار واحلزب(. وتقول مصادر ان زيارة كان يفترض ان يقوم بها 
العم��اد عون الى املختارة األحد املقبل للق��اء النائب وليد جنبالط 

لكنها أجلت ألسباب خاصة ال سياسية.
ـ جو: نقلت صحيفة »لوفيغارو«  الغرب رفض تزويد لبنان بصواريخ أرض 
الباريس���ية في مدونة جورج مالبرونو أح���د أبرز محرريها 
املتخصصني بشؤون الشرق األوسط، عن خبير عسكري فرنسي 
إن اجليش اللبناني يس���عى إلى الت���زود مبعدات دفاع جوي 
ملواجهة اخلروقات اجلوية اإلسرائيلية املتكررة للقرار 1701، 
وقال إن لبن���ان تقدم بطلبات مماثلة إل���ى الواليات املتحدة، 
روسيا، فرنسا، »وقد جوبهت جميعها بالرفض«. وقال اخلبير 
في الشؤون اللبنانية إن اإلسرائيليني يعترضون بشدة على 
تزويد اجليش اللبناني بصواريخ ق���ادرة على الوصول إلى 
ارتفاعات تق���ارب الثالثة آالف واخلمس���ة آالف متر، وتطال 
املقاتالت اإلسرائيلية التي تقوم بأعمال االستطالع فوق أهداف 
لها في جنوب لبنان. وأضاف ان قطر واإلمارات العربية املتحدة، 
كانتا قد عرضتا املشاركة في متويل الصفقة اذا وافق الفرنسيون 

أو غيرهم. 

اختطاف إمام بلدة مجدل عنجر من أمام المسجد
بيرت ـ خلدون قواص

تعرض الشيخ محمد عبدالفتاح املجذوب امام مسجد االمام الرفاعي 
ف���ي بلدة مجدل عنجر للخطف عند احلادية عش���رة والنصف من 
ليل امس، وقد وجدت سيارته االملانية البيضاء مركونة الى جانب 
الطريق وعمامت���ه على االرض، وضربت وحدات اجليش اللبناني 
املنتشرة في املنطقة طوقا محكما حول البلدة وتعمل للعثور عليه، 
فيما تقوم قوى االمن الداخلي بالتحقيق في احلادث، وكان الشيخ 
مجذوب تعرض منذ ش���هرين حملاولة اغتيال بالقاء قنبلة يدوية 

عليه من قبل مجهولني.
ولهذه الغاية استقبل مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني 
وفدا من اهالي مجدل عنجر بحضور النائب عاصم عراجي ومفتي 

زحلة والبقاع الشيخ خليل امليس ورئيس بلدية مجدل عنجر حسن 
صالح ومنسق تيار املستقبل في البقاع ايوب قزعون ووالد الشيخ 

املخطوف محمد املجذوب ومخاتير وفعاليات بقاعية.
واطلع الوفد مفتي اجلمهورية على حادثة اختطاف امام مسجد 
الرفاعي في مجدل عنجر الش���يخ محمد املجذوب واخللفيات التي 
س���بقت اختطافه بس���بب مواقفه اجلريئة خالل االحداث السابقة 

في البالد.
واجرى املفتي قباني اتصاال برئيس مجلس الوزراء سعد احلريري 
الذي ابلغ س���ماحته بأنه يتابع ش���خصيا هذا املوضوع حتى يتم 

اكتشاف اخلاطفني وعودة الشيخ املخطوف ساملا الى بلدته.
كما اجرى اتصاال مماثال بقائد اجليش العماد جان قهوجي.

أخبار وأسرار لبنانية

مجلس الوزراء شّكل »خلية أزمة« لمتابعة كارثة »اإلثيوبية« 
وقرر تسيير خط للميدل إيست إلى أفريقيا

بيروت ـ داود رمال
مأساة الطائرة املنكوبة فرضت نفسها على 
مجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد مساء الثالثاء 
في بعبدا، مستهال بالوقوف دقيقة صمت، ثم 
بكلمة لرئيس اجلمهورية ميشال سليمان تناول 

فيها كارثة الطائرة وتداعياتها.
وأش����اد رئيس اجلمهورية بدور الوزارات 
واألجه����زة املعنية وما قامت ب����ه في مواجهة 

هذه الكارثة.
وفي املوضوع عينه حتدث رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري، ثم كانت مداخالت لوزير 
األشغال والنقل غازي العريضي والصحة محمد 

جواد خليفة والداخلية زياد بارود.
نائب رئيس احلكومة وزير الدفاع إلياس 
امل����ر قدم تقريرا عن عمليات املس����ح اجلارية 
التي يق����وم بها اجليش وبحري����ة اليونيفيل 
واخلبراء واملعدات األميركية والفرنسية، ولم 
يظهر التقرير ما يفيد بأن مكان وجود الطائرة 
لم يحدد بعد مع افتراض ان تكون الس����فينة 
األميركية املتخصصة قد أجنزت هذا األمر في 

وقت متأخر من يوم امس.

وتطرقت اجللس����ة الى ضرورة ان تكون 
الدولة جاهزة للمساعدة او التعويض في وقت 
الحق، مع تأكيد الرئيسني سليمان واحلريري 
والوزراء املعنيني على انه ليس ثمة مسؤولية 
على الدولة اللبنانية وال على مصلحة الطيران 
املدني اللبناني، خصوصا ان طائرة أقلعت قبل 
الطائرة اإلثيوبية بدقائ����ق، ثم أقلعت طائرة 
اخرى بعدها ب� 5 دقائق وتبلغ مجلس الوزراء 
بأن شركة اخلطوط اجلوية اإلثيوبية أعلمت 
املسؤولني اللبنانيني بأنها تتحمل مسؤوليتها 

الكاملة عن احلادث.
وبناء على اقتراح الرئيس ميشال سليمان 
تقرر إنشاء »خلية أزمة« على غرار ما يحصل 
ف����ي دول العالم مبثل ه����ذه الظروف، على ان 
يتولى الرئيس سعد احلريري وضع الدراسة 

الالزمة لتنفيذ االقتراح.
وبناء عل����ى اقتراح وزير الدولة ميش����ال 
فرعون قرر مجلس الوزراء الطلب من طيران 
الشرق األوسط، بتسيير خط مباشر الى القارة 
األفريقية اس����تجابة لطلب مزمن من اجلالية 

اللبنانية هناك.

وزير البيئة محمد رحال، حتدث أمام مجلس 
الوزراء عن اعتداء تعرض له مع وفد من وزارته 
في بلدة »عني دارة« قرب املديرج )قضاء عاليه( 
من معتدي����ن على البيئة م����ن جماعة املرامل 
والكسارات، وطلب من وزيري الداخلية زياد 
ب����ارود والعدل إبراهيم جن����ار متابعة ضبط 

املخالفات وعدم السماح بتماديها.
وحصلت مشادة في اجللسة عل��ى خلفي��ة 
املرام��ل والكسارات بني الوزيرين أكرم شهيب 
وزياد ب����ارود انتهت الى الطل����ب من وزيري 
الداخلية والعدل العمل على ضبط املخالفات 
وعدم الس����ماح بأي خلل ينعكس س����لبا على 

املواطن والبيئة.
املجلس أرجأ بحث قانون االنتخابات البلدي��ة 
واالختياري��ة ال��ى جلسة تعقد يوم اجلمع��ة 
املقبل، علما ان هذا املوضوع كان أساس اجتماعه 
االس����تثنائي الثالثاء، لكن اجللسة خصصت 
لكل ما يتطلبه التعامل الرس����مي مع الكارثة 
التي حلت بلبنان ولتأكي����د عزم الدولة على 
القيام بواجباتها كاملة، حس����ب وزير اإلعالم 

طارق متري.

تخطى قانون البلديات الذي اجتمع من أجله

)محمود الطويل( اهالي الضحايا يتسلمون جثث ذويهم التي انتشلت من البحر

)محمود الطويل( مجلس الوزراء خالل وقوفه دقيقة صمت حدادا على ارواح ضحايا الطائرة املنكوبة


