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أخبار وأسرار لبنانية
ماذا س�مع بري في دمشق؟: ذكرت معلومات ان اللقاء الذي عقد 
أمس في دمش����ق بني الرئيس بري والرئيس بشار االسد )أول 
لقاء رسمي بينهما منذ االنتخابات النيابية( جرى االتفاق عليه 
خالل تقدمي بري العزاء الى األسد بوفاة شقيقه مجد في القرداحة، 
ويومها طلب بري موعدا رسميا للقاء الرئيس السوري تاركا 
له التوقيت املناسب وهكذا كان. وتناول البحث في اللقاء، الذي 
دام ساعتني، العناوين اللبنانية واالقليمية. وأشارت مصادر 

الى ان بري: 
� حظي بحفاوة سورية سواء على مستوى االستقبال البروتوكولي 
الذي بدأ من احلدود، أو على مستوى مأدبة الغداء التي أقامها 

األسد على شرفه مبشاركة كبار الشخصيات السورية.
� ملس ان القيادة الس����ورية مرتاحة وغير قلقة على الرغم من 
التهديدات االسرائيلية، معتبرة ان النبرة العدائية والتصعيدية 
التي استعملها بعض املسؤولني االسرائيليني خالل األيام األخيرة 
)خصوصا ليبرمان( امنا ش����كلت خدمة مجانية لدمشق ألنها 

أوجدت نوعا من التعاطف معها.
� ملس مناخا ايجابيا في دمشق حيال جنبالط، ما يشير الى ان 
األمور تسير بشكل جيد متهيدا لزيارته املرتقبة الى سورية.

حنكة سورية: س��فير أميركي في عاصمة خليجية قال ملسؤول 
في هذه العاصمة إن السوريني أكثر حنكة وحيطة من أن يسمحوا 
بوصول صواريخ متطورة مض��ادة للطائرات إلى حزب اهلل ألنهم 

يعرفون بدقة ما هي عواقب ذلك.
فرنس�ا تنفي تقليص اليونيفيل: صدر نفي فرنسي غير رسمي ملا 
يتردد عن خفض عدد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وكانت 
تقارير ديبلوماس����ية أوروبية في األمم املتحدة أشارت الى أن 
القيادات العسكرية في الوحدات األوروبية الثالث في اليونيفيل 
بجنوب لبنان أبلغت حكوماتها وقياداتها الرئيسية السياسية 
في األمم املتحدة بنيويورك نهاية الشهر املاضي أن قواتها هناك 
مقبلة على فقدان فاعليتها وقابليتها لتنفيذ املهام املوكولة إليها 
بتطبي����ق القرار 1701 الذي فرض وق����ف إطالق النار في حرب 
2006، في حال وقوع هجوم إس����رائيلي عل����ى لبنان، بحيث 
س����تصبح تلك القوات مبنزلة »بطة عرجاء« ميكن استهدافها 
بسهولة وتعرضها ألضرار جسيمة، لذلك � حسب تلك القيادات 
العس����كرية � البد من إجراء تقليصات فورية في عدد القوات 
الفرنسية واإليطالية واإلسبانية خصوصا في صفوف وحدات 
الدول اخلمس والعش����رين األخرى مبعدل الثلث )أو ما بني 4 
و6 آالف جندي وضابط( كخطوة فورية أولى، مع االس����تعداد 
التام النسحاب باقي القوات البالغ عددها إثنا عشر ألفا و887 
عنصرا من كل أنحاء اجلنوب وجتميعها في القطاع الغربي في 
منطقة الناقورة متهيدا إلخراجها عبر البحر. وقالت املعلومات 
إن مفاجأة تقليص أعداد القوات الدولية في اليونيفيل، زادت 
مخاوف احلكومة اللبنانية من أن تكون احلرب اإلس����رائيلية 
باتت أقرب مما تتصور، لذلك بررت قيادة هذه القوات خطوتها 
هذه ب� »إعادة هيكلة انتشارها جنوب نهر الليطاني مبا يتالءم 
واالنتشار العسكري اللبناني، وألن عديدها يفيض عن احلاجات 
األمنية لدولها املش����اركة ويتجاوز متطلبات مساعدة اجليش 

اللبناني على بسط األمن هناك وتطبيق القرار 1701«.

ذكرى مار مارون وّزعت الموارنة بين بكركي وحلب
بيروت � عمر حبنجر

احيط ملك اسبانيا خوان كارلوس بحفاوة بالغة 
في زيارته القصيرة الى لبنان التي بدأت عصر امس 
وتنتهي مساء اليوم، حيث استقبله الرئيس ميشال 
س����ليمان في املطار واصطحبه الى مقره في فندق 
متروبوليتان، ومس����اء اقام له عش����اء تكرمييا في 
القصر اجلمهوري حضره الرؤساء والوزراء وممثلو 

البعثات الديبلوماسية.
ومن املق����رر ان يصل الى بي����روت اليوم وزير 
اخلارجية االس����بانية ميغل انغل موراتينوس في 
اطار جولة له في املنطقة بدأت بدمشق، وسيشارك 
في محادث����ات امللك خوان مع املس����ؤولني، علما ان 
الزيارة امللكية االسبانية هدفها تفقد الكتيبة االسبانية 
العاملة مع القوات الدولية في جنوب لبنان مبناسبة 

قيادتها لهذه القوات.
الزيارة تتزامن اليوم مع العطلة الرس����مية في 
لبنان مبناسبة ذكرى وفاة مار مارون شفيع الطائفة 
املارونية الستمائة بعد االلف امليالدي، وقد استقطبت 
االهتمامات الرس����مية في لبنان وسورية هذه املرة، 
حيث سيقام احتفال ديني مواز في مسقط رأسه براد 
في سورية مبشاركة الرئيس السوري بشار االسد 
وحضور القيادات املارونية املتحالفة مع س����ورية 
كالرئيس الس����ابق اميل حلود والعماد ميشال عون 
والنائب س����ليمان فرجنية الذين غادروا الى حلب 

امس حيث تقع براد في نطاقها.
وفي بيروت، يرأس البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير قداس����ا باملناسبة في كاتدرائية مار جرجس 
املارونية في وسط بيروت بحضور الرئيس ميشال 
سليمان والرؤساء والوزراء والنواب وحشد من اركان 

االكثرية واملستقلني.

الحريري يتابع الطائرة المنكوبة

الى ذلك، انصرف رئيس احلكومة سعد احلريري 
العائد من باريس امس الى متابعة تطورات الطائرة 
االثيوبية املنكوبة، حيث ترأس اجتماعا وزاريا في 
السراي الكبير حضره وزراء: الصحة محمد خليفة 
واخلارجية علي الشامي والعدل ابراهيم جنار واالشغال 
غازي العريضي واالعالم طارق متري واملدعي العام 
التمييزي سعيد ميرزا واالمني العام ملجلس الوزراء 
سهيل بوجي وقائد اجليش العماد جان قهوجي واملدير 
العام لالمن الداخلي اللواء اشرف ريفي واالمني العام 
لهيئة االغاثة العليا اللواء يحيى رعد ومدير الدفاع 
املدني العميد درويش حبيقة ورئيس الصليب االحمر 

اللبناني سامي دحداح ونائبه وليد كبي.
وغرض هذا االجتماع تكوين صورة شاملة عن 
تطورات عمليات انتش����ال حطام الطائرة وجثامني 
ركابها واملتابعات الالزمة حلق����وق الضحايا، أكان 

على مستوى الدولة او شركات التأمني.
وحتى عصر امس لم تكن سفن االنقاذ ومغاوير 
البحر قد توصلت الى انتشال املزيد من جثث ركاب 
الطائرة االثيوبية املنكوبة وهيكلها ومسجل املكاملات 

بني قمرة القيادة.
وكان����ت الفرق البحرية املش����تركة توصلت الى 
انتشال ثماني جثث مع الصندوق االسود واملسجل 
الرقمي للركاب، اضافة الى اجلناحني اخللفيني للطائرة، 

وذلك في بقعة واحدة محصورة قبالة شاطئ الناعمة 
جنوبي بيروت.

وتؤشر النشاطات التصويرية حتت املاء للسفينة 
»اوشن اليرت« الى احتمال وجود الهيكل االساسي 

للطائرة وبداخله العدد االكبر من الركاب.

23 جثة من أصل 90

وبهذا، يصبح عدد اجلثث املنتشلة حتى اآلن 23 
من اصل 90 راكبا كانوا على منت الطائرة.

وقال بيان ملديرية التوجي����ه في قيادة اجليش 
اللبناني انه نتيجة اجلهود املشتركة لقوات البحرية 
اللبنانية وفريق العمل الفرنسي والسفينتني اوشن 
اليرت ويو.اس.ان.اس مت انتشال اجلناحني اخللفيني 
والصندوق االس����ود واجزاء من احلطام الى جانب 
العثور على ثماني جثث للضحايا، وان البحث مستمر 
عن جثث باقي الضحايا والصندوق االسود الثاني 
العائد للطائرة، موضحا انه مت العثور على املسجل 
الرقمي لركاب الطائ����رة وبقي البحث متواصال عن 

سجل مقصورة القيادة.
وقد اس����تعان التقنيون بنف����خ بالونات ضخمة 
النتش����ال االج����زاء الكبيرة من الطائ����رة من حتت 

املاء.
وفجر امس، حملت الطائرة اخلاصة برئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري الصندوق االسود الى فرنسا، 
حيث تقرر ان يجري حتليله هناك بحضور مندوبني 
عن شركة بوينغ الصانعة واالثيوبية املالكة اضافة 
الى منظمة الطيران املدني الدولية والطيران املدني 

اللبناني.
وواكب الصندوق اعضاء جلنة التحقيق وبينهم 
مدير عام الطيران املدني حمدي شوق والطيار محمد 
عزيز واحد اخلبراء االثيوبيني، اضافة الى مهندس 

اميركي من شركة بوينغ.

ستة أشهر للنتائج

ويقول نقيب الطيارين في لبنان الكابنت محمود 
حوماني ان الصندوق االس����ود يسجل كل »الداتا« 
في الطائرة من بداية الرحلة الى نهايتها اضافة الى 
رحالت اخرى وضمن مدى 25 س����اعة طيران، حيث 

يسجل كل حادث او عطل.
وهناك صندوقان، االول يسجل آخر نصف ساعة 
من الرحلة في مقصورة القيادة وبني املقصورة وبرج 
املراقبة، اما الصندوق االساسي فهو الذي توجد يوم 
االحد ويتطلب العمل عليه س����تة اشهر الستخراج 
املعلومات الكاملة منه، ألنه من نوع »ديجيتل« اي 
رقم����ي، وحتليل معلوماته يتطل����ب وقتا طويال قد 
يتجاوز الستة اشهر الى السنة، وليس على الناس 
انتظار نتائج سريعة، وهذا الصندوق كفيل باظهار 
االسباب التي قد تتبدى مالمحها في غضون شهرين 

اما النتيجة الرسمية فلن تعلن قبل ستة اشهر.
وغدا س����يكون مجلس الوزراء عل����ى موعد مع 
موجب استكمال مناقشة املوقف احلكومي من قانون 

االنتخابات البلدية واالختيارية.
لكن االجواء العامة وفي ضوء عدم التفاهم على 
البنود االساسية في املشروع توحي بأن هذا املوضوع 

سيرحل الى جلسة وزارية اخرى.

6 أشهر لفكّ طالسم الصندوق األسود.. وتوجّه إلى ترحيل »قانون البلدية« لجلسات أخرى

عاصم قانصو 

)محمود الطويل( بقايا حلطام الطائرة االثيوبية بعد انتشال اجزاء منها مساء امس االول

مشاركتي بالقمة العربية لم تطرح في الحكومة بعد
بيروت � داود رمال � رشيد سنو

يغادر الرئيس اللبناني ميش����ال سليمان الى 
قبرص يوم اجلمعة املقبل في زيارة رسمية تستمر 
يومني تلبية لدعوة الرئيس القبرصي دميتريس 

كريستوفياس.
وقال مصدر رسمي ل� »األنباء« ان لهذه الزيارة 
اهمية خاص����ة كون قبرص عض����وا في االحتاد 
االوروبي وهي الدول االقرب في اوروبا الى لبنان، 
وقد حتولت في وقت مض����ى الى مالذ للبنانيني 
بسبب االحداث. وسيحمل الرئيس سليمان والوفد 
املرافق ملفا مليئا بالقضايا ذات االهتمام املشترك 
كقضية الشرق االوسط والدور االوروبي في عملية 
التسوية في حال تواصل التعثر االميركي الناجم 
عن التعنت االسرائيلي، اضافة الى آخر مستجدات 
املساعي العادة توحيد قبرص التي شطرت تركيا 
نحو 37% من مساحة سكانها وتطرح قبرص اقامة 
نظام فيدرالي مع اجلان����ب التركي في اجلزيرة، 
ويأمل باملناسبة دعم لبنان بصفته عضوا دائما 
في مجلس االمن لهذا الط����رح اثناء عرضه على 

املجلس.

وسيركز الرئيسان على ما مت التوصل اليه جراء 
املسح البحري بحثا عن النفط والغاز مبوجب اتفاق 
املنطقة االقتصادية اخلالصة املوقع بني البلدين 
والذي يجري ترس����يم احلدود املائية بني لبنان 
وقبرص مبوجبه منذ اربع سنوات، كما سيجري 
البحث في مكافحة االرهاب وحتفيز االستثمارات 
املتبادلة. في غضون ذلك، ابلغ الرئيس ميش����ال 
س����ليمان نقابة محرري الصحافة برئاسة ملحم 
كرم امس ان موضوع مشاركته في القمة العربية 
الدوري����ة في طرابلس الغرب الت����ي تثار اآلن لم 
يطرح بعد. واضاف: ان هذا املوضوع س����يدرس 
في مجلس الوزراء، موضحا بقوله: ان مشاركتي 
ليست شخصية، واملوقف يدرس في مجلس الوزراء. 
وعن امكانية الدعوة لقمة عربية خاصة ملعاجلة 
التهديدات االسرائيلية للبنان، قال سليمان: هناك 
قم����ة قريبة، ولم يس����بق ان دعي الى قمة عربية 
خاصة للرد على تهديدات اس����رائيلية. واضاف: 
اسرائيل تعرف ان العدوان على لبنان لن يكون 
نزهة، خاصة ان����ه لم يقل احد ان لبنان في وارد 

شن حرب.

سليمان يغادر إلى قبرص الجمعة:

قانصو ل� »األنباء«: أميركا وإسرائيل وراء مقتل الحريري
وزيارة جنبالط إلى دمشق بيد األسد وحده وهي غير سالكة حتى اآلن

بيروت � اتحاد درويش
عاد االمني القطري الس���ابق 
حل���زب البعث النائ���ب عاصم 
العمل  ال���ى واجه���ة  قانص���و 
السياسي، بعد الزلزال الذي اصاب 
لبنان باستشهاد الرئيس رفيق 
احلريري وجهت اصابع االتهام الى 
سورية وعمت التظاهرات املناوئة 
الى  لها شوارع بيروت وصوال 
انسحاب جيشها، هذه االتهامات 
طالت بعض حلفاء سورية في 
لبن���ان ومنهم النائ���ب قانصو 
الذي يرى في هذه االتهامات انها 
جائرة ومغرضة، وقال: ذهبت 
الى التحقي���ق اكثر من مرة مع 
احملقق الدولي ديتليف ميليس 
انا وغيري من السياسيني وبعض 
الذين كانوا  الضباط السوريني 

ابان الوجود السوري.

سيف ذو حدين

وش���رح قانصو ل� »األنباء« 
انه ف���ي الفت���رة املاضية وبعد 
استش���هاد الرئي���س احلريري 
ب���رزت معطيات جدي���دة على 
الساحة احمللية واالقليمية وكان 
الس���احة  الكبير على  لها االثر 
الرئيس  الدولية بحكم عالقات 
الكبير وش���خصيته  احلريري 
املميزة، وما ج���رى انه اصابنا 
طيلة هذه الفترة بعض الشطط 
في املعاملة وفي كيفية التعامل 
مع القوى املؤيدة للخط العروبي 
وخط املقاومة وكل هذه الثقافة 
املناهضة للمشروع االميركي في 
املنطقة وخاصة مشروع بوش 

مشيرا الى ان هناك جهات قلقة 
من هذه املتغيرات وجهات اخرى 
تفاعل���ت معها كالنائ���ب وليد 
جنبالط ال���ذي انتقل الى ضفة 
اخرى وغادر قوى 14 آذار، ولفت 
الى ان اطرافا في االمانة العامة 
لقوى 14 آذار حتاول تنش���يط 
وجتديد ه���ذا الفريق الذي فقد 
السياس���ية، ورأى ان  وظيفته 
اجتماع هذه القوى في البريستول 
ال يس���مح بالقول انه متكن من 
استعادة كامل قوته بعد خروج 
النائب جنبالط من صفوفه وهو 
الذي كان احملرك الفعلي له والذي 
احدث خروجه خلال في بنية هذا 

الفريق.

المطبات والعراقيل

وشدد النائب قانصو على دور 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
على رأس السلطة التنفيذية، داعيا 
الى اجناح مسيرته بإزالة املطبات 
والعراقيل امام حكومته، مشيدا 
مبواقفه الوطني���ة التي اطلقها 
في زيارته االخي���رة الى تركيا 
املتعلقة  ومصر والس���يما تلك 
بالتهديدات االسرائيلية، ولفت 
الرئيس احلريري ميلك  ان  الى 
ارثا سياسيا يش���كل له رافعة 
للعبور الى احلياة السياس���ية، 
معتبرا ان هذا االرث تركه والده 
الشهيد رفيق احلريري الذي كانت 
له شخصيته املتميزة وعالقاته 

العربية والدولية الكبيرة.
وتوقف عن���د االثر االيجابي 
للتقارب الس���عودي � السوري 

احد مظاهره »فتح االسالم« وما 
قام به على الساحة اللبنانية من 
اغتياالت والتي يجري التغطية 
عليه���ا، ونحن نطالب بفتح كل 
امللفات ب���دءا من اغتيال جورج 
حاوي وصوال الى جبران تويني، 
الرئيس امني  اال يعرف  ونسأل 
اجلميل من قتل ولده، هو يعلم وال 
احد بامكانه ان يفهمنا ان االمور 
نظيفة في البلد مئة باملئة، وان 
ما هو حاصل اليوم من تشكيل 
حلكومة وحدة وطنية هو تسوية 
لتمرير املرحلة التي هي تغطية 
على احلقيقة، حقيقة استشهاد 
الرئيس احلريري، النه من غير 
املنطقي ان رئيس احلكومة سعد 
احلريري لم تصبح لديه قناعة 
ان السوريني ال دخل لهم مبقتل 
والده، واذا لم يكن مقتنعا فإن 
لديه عل���ى االق���ل معطيات ان 
السوريني ال دخل لهم وهو في 
فمه ماء وال ميكنه قول شيء الن 
اجلو االميركي مازال ضاغطا على 

االجواء السياسية في لبنان.
ورأى عضو القيادة القطرية 
حلزب البعث ردا على سؤال ان 
سورية لم تخرج من لبنان، بل 
ان اجليش السوري انسحب عام 
2005 الن الرئيس السوري بشار 
االسد اراد هذا االنسحاب الكامل 
للجيش السوري ومن يقول غير 
الرئيس  ذلك هو مخط���ئ، الن 
االسد وجد من مصلحة سورية 
ان ينسحب جيشها ويتموضع 
في قلب س���ورية ليكون هناك 
نوع من املمانعة ضد االميركيني 

بعض جماعة جنبالط في لبنان 
أو سورية يكونون قد أوصلوا 
له اخبارا ال نعرفها وال يفترض 

ان نعرفها.

منزل جنبالط جاهز في المزة

وأوضح ان دمشق لم تكلف 
اح���دا ملتابعة موض���وع زيارة 
النائ���ب جنبالط الى س���ورية، 
وان ما يقوله جنبالط عن ان هذا 
املوضوع يضعه عند السيد حسن 
نصراهلل فه���و حر فيما يقوله، 
الفتا الى ان منزل زعيم املختارة 
في املزة جاهز وجرى تنظيفه، ما 
يعني انه سيذهب، لكن املسألة 
حتتاج الى بعض الشكليات بسبب 
االمور الشخصية التي تداخلت في 
املوضوع والتي ال تسمح بالدفاع 
عن الكالم الذي صدر عن جنبالط 

بحق سورية.
وفي موضوع ترسيم احلدود 
بني لبنان وسورية، اشار النائب 
قانصو الى اللجان التي تشكلت 
بني البلدي���ن والى اللجنة التي 
بدأت تعمل على ترسيم احلدود 
من العريضة في عكار وهي حتتاج 
الى بعض الوقت بسبب تداخل 
اللبناني���ة باالراضي  االراضي 
السورية، مشيرا الى وجود 24 
قرية لبنانية تقع ضمن االراضي 
الس���ورية بني اجلبل الش���رقي 
والغربي باجت���اه حمص، الفتا 
الى وجود قرية اس���مها »ربلة« 
هي توأم لبلدة القاع ينتخب منها 
200 ش���خص من آل االحمر في 

الهرمل.

التي عملت وزي���رة خارجيته 
انذاك رايس على تسويقه حتت 
شعار »والدة شرق اوسط جديد« 
هذا املش���روع الذي هو لصالح 
اس���رائيل في مواجه���ة القوى 
املناهضة التي تسعى الستعادة 

احلق الفلسطيني والعربي.

اتهام فتح اإلسالم!

اتهام س���ورية  ان  واضاف: 
بجرمية اغتيال الرئيس احلريري 
سيبقى سيفا ذا حدين تستخدمه 
الواليات املتحدة االميركية للتهديد 
به داخليا، العطاء نوع من القوة 
والدعم جلماعتها املناهضة للخط 
القوى  السوري وااليراني وكل 
املمانعة واملقاومة، واحلد الثاني 

هو خدمة السرائيل.
وتابع ان���ه بعد هذه االجواء 
التي تكونت بدأت الصورة تتضح 
عندما عمت التظاهرات املطالبة 
باحلقيقة واكتفوا بان املوضوع 
اصبح في عهدة احملكمة الدولية، 
اما نحن فنريد احلقيقة وشهود 
ال���زور الذين ات���وا بهم لالدالء 
بشهادات كاذبة، واال ملاذا خرج 
الضباط االربعة؟ خرجوا النه لم 
يعد هناك منفذ امام احتجازهم، 
وهذا االمر هو احد مظاهر احلقيقة، 
وان املعطيات على االرض تؤكد 
ان السوريني ليس لهم عالقة وان 
احلقيقة بدأت تظهر واالمور بدأت 
تتوضح ان اميركا واسرائيل وراء 
مقتل احلري���ري الذي قد يكون 
بأيادي بعض املسلمني املتعصبني 
او االسالم السياسي الذي رأينا 

مؤك���دا على اهمية الزيارة التي 
قام بها الرئيس سعد احلريري 
الى س���ورية والت���ي اثبتت ان 
لديه قناعات جديدة، ولفت الى 
االستقبال الذي لقيه من الرئيس 
بشار االسد الذي استقبله مبحبة 
وود وعن قناع���ة وتعامل معه 
كأخ، موضحا انه سمع كالما من 
القيادة السورية يصب في هذه 

االجواء.
وأكد أن نتائج الزيارة بدأنا 
نلمسها على الصعيد السياسي 
من خالل تصريح���ات الرئيس 
سعد احلريري باجتاه سورية 
وعل���ى الصعيد االقتصادي من 
خالل حركة العبور على حدود 

البلدين.

زيارة جنبالط: غير سالكة

أم���ا جلهة الزي���ارة املرتقب 
الى س���ورية،  للنائب جنبالط 
أوضح النائ���ب قانصو ان هذا 
املوضوع هو بيد الرئيس السوري 
وحده، الذي يعطي االشارة. معربا 
عن اعتقاده ان االمور غير مسهلة 
والطريق ما زالت غير س���الكة، 
ولو ان االمر غير ذلك لكانت متت 
الزيارة، ولفت الى بعض االشواك 
التي تعوق هذه الزيارة »والتي 
ميكن تفسيرها كم تشاءين«، وأكد 
ان ال شروط تضعها دمشق على 
جنبالط، لكن ه���ذه الزيارة لها 
خصوصية، وقد تكون لدى النائب 
وليد جنبالط معطيات اكثر من 
اي طرف آخ���ر، واحيانا كثيرة 
تكون هناك رس���ائل  عن طريق 

واملش���اريع الضاغطة عليه من 
اسرائيل، وقد جنح عندما تغيرت 
املعادلة وفشل مشروعهم، واقول 
ان الرئيس سعد احلريري يرى 
هذه الصورة، وسيتعاطى معها 
لصالح لبنان من هذا املنظار، امنا 
هناك اشخاص مازالوا مرتبطني 
الى مصطفى  من فارس خشان 

علوش.
ويتابع القول: »ان سورية لم 
تخرج من لبنان بالقوة والنضال 
والثورة كما يقال بل ان الرئيس 
السوري اراد ذلك، وبالتالي فإن 
مقررات اتفاق الطائف يفترض ان 
يكون هناك متوضع جديد للجيش 
العربي السوري في البقاع حتى 
يبقى حامي خاصرة دمشق من 
اي اجتياح كما جرى عام 1982، 
وقال: »لم نكن ضد خروج اجليش 
السوري الننا مع اتفاق الطائف 
والذي اراد االنسحاب الكامل لهذا 
اجليش هو واحد اس���مه بشار 

االسد«.

سورية موجودة من خالل حلفائها

واردف قائ���ال: ان س���ورية 
موجودة من خالل حلفائها من 
حزب البعث الى احلزب القومي 
وحركة امل وحزب اهلل واحلزب 

الناصري.
وقال ردا على س���ؤال حول 
الواقع القائم اليوم ان االنقسام في 
لبنان اقل حدة مما كان عليه قبل 
املتغيرات  خمس سنوات جراء 
والتح���والت التي حصلت على 
املس���تويني الداخلي واالقليمي، 

أم���ا موض���وع املفقودي���ن، 
فأشار الى اللجنة التي تشكلت 
منذ سنوات، ورأى ان هذا امللف 
يجب ان تتابعه سفارتا البلدين 
مادامتا موجودتني. وقال ان هناك 
مفقودين لبنانيني قيل إنهم في 
س���ورية وتبني انهم دفنوا في 

اليرزة امام وزارة الدفاع )...(.
وعن االتفاقيات املوقعة بني 
البلدين واملطالبة بإلغاء املجلس 
االعلى اللبناني � السوري قال: 
اذا كانت االتفاقيات املوقعة في 
غير مصلحة لبنان فليعد النظر 
فيها، ولفت الى ان املجلس االعلى 
اللبناني � السوري أوجده الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري باالتفاق 
مع الرئيس حافظ االسد، ما يعني 

ان اللبنانيني طالبوا به.

تفاهم مؤقت

ان  النائ���ب قانصو  واعتبر 
التفاهم احلاصل اليوم بني القوى 
السياس���ية اللبنانية هو تفاهم 
مؤقت فرض نفسه بعد االنفتاح 
العربي السعودي � السوري كما 
فرضه اتفاق الدوحة الذي شكل 
محطة له���ذا التفاهم، ولفت الى 
احملطة االكبر التي حصلت بني 
لبنان وسورية، ورأى ان وراء 
االكمة ما وراءها، حيث ان بعض 
القوى كالقوات اللبنانية وحزب 
الكتائب اللذين هما في قلب احلكم 
وضده في آن مع���ا ويتحدثان 
عن قضايا تتصل باملقاومة بعد 
ان احيل ه���ذا البند على طاولة 

احلوار.

رأى أن المعطيات على األرض تؤكد أن سورية ال دخل لها باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق

نري�د الحقيقة وش�هود ال�زور الذين أتوا به�م لإلدالء بش�هادات كاذبة وإال لم�اذا خرج الضب�اط األربعة؟
م�ن غير المنطق�ي أن س�عد الحريري ل�م تصبح لدي�ه قناعة بأن الس�وريين ال دخ�ل لهم بمقت�ل والده
هن�اك مفق�ودون لبناني�ون قي�ل إنهم ف�ي س�ورية وتبي�ن أنهم دفن�وا ف�ي الي�رزة أم�ام وزارة الدفاع


