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»البيال« من منصة هجوم على سورية 
إلى منبر إلعالن عودتها المظفرة

بي��روت: كان حف��ل االس��تقبال ال��ذي أقامه
الس��فير الس��وري في لبنان علي عبد الكرمي 
علي مبناسبة عيد اجلالء »العيد الوطني« لسورية 
في »البيال« وس��ط بيروت، املكان الذي احتضن 
احتفاالت كثيرة ل� 14 آذار، حدثا سياسيا بامتياز. 
لم يسبق ان شهد احتفال سفارة عربية أو غربية 
مثل هذا احلشد غير املسبوق واملشاركة اللبنانية 
الواسعة املتنوعة في انتماءاتها الوطنية والسياسية 
واالجتماعية واإلعالمية والفنية والثقافية. وإذا كان حجم املشاركة 
طبيعيا و»مبررا« وال يشكل مفاجأة كون االحتفال هو أول احتفال 
تقيمه دمشق في بيروت بعد اقامة العالقات الديبلوماسية وفتح 
السفارات، وهو بهذا املعنى يكتسب طابع »االحتفال التاريخي«، 
فإن طبيعة املشاركة السياسية هي التي ميزت االحتفال، وحتديدا 
مشاركة قوى 14 آذار بكل مكوناتها حتى مشاركة القوات اللبنانية 
والكتائب اللتني ال تقيمان أي اتصال أو تواصل مع القيادة السورية، 
فكانت مشاركتهما األكثر من رمزية أول إشارة الى إمكانية كسر 
حال القطيعة واجلدار النفسي من دون الذهاب في التوقعات املتفائلة 
بعيدا ألن دمش��ق تبني عالقتها على أساس »املوقف السياسي« 
وليس على أساس »السلوك أو التصرف السياسي« على أهميته، 
ومش��اركة صقور 14 آذار حتى النائ��ب مروان حمادة الذي كان 
األقسى في معارضته لسورية وحمالته عليها في السنوات املاضية 

ليشكل حضوره إحدى أبرز مفاجآت االحتفال.
حضور الرئيس نبيه بري لم يثر االهتمام رغم انه استثنائي 
وحصل في احتفال شارك فيه ممثالن لرئيس اجلمهورية ورئيس 
احلكومة، وال يخرق بري مبدأ عدم احلضور في احتفاالت السفارات 

إال في احتفال سفارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وأم��ا حضور النائب وليد جنب��الط فقد كان موضع اهتمام 
ومتابعة إعالمية لرصد املزاج الشخصي والسياسي جلنبالط في 
أول »مناسبة سورية« يشارك فيها بعد استعادته املكلفة للعالقة 
والتواصل مع دمش��ق. املفارقة ان وجوه وش��خصيات 14 آذار 
تصدرت االحتفال واملشهد السياسي، فيما السياسيون والنواب من 
حلفاء سورية انكفأوا الى اخلطوط اخللفية متفرجني غير مصدقني 
لهذه القدرة الفائقة عند منافسيهم وخصومهم السياسيني على 
التكيف مع التحوالت والواقع اجلديد. و»مغتبطني« لهذا املشهد 
الذي يشكل استفتاء غير مباشر على تطور العالقات اللبنانية � 
الس��ورية اجلديدة وعلى مهمة السفير السوري علي عبدالكرمي 
علي الذي جنح في دوره الدقيق والصعب، دور »إعادة تأسيس 
العالقات« من دولة الى دولة ووفق أمناط وأساليب جديدة، وحاز 

في فترة زمنية قصيرة احترام اللبنانيني وارتياحهم.
ان احتف��ال »البيال« هو تعبير سياس��ي صارخ عن التحول 
امللموس و»اجلذري« في الوضع اللبناني الذي انتقل من أقصى 
التوتر والتأزم مع سورية الى أقصى الهدوء والتودد إليها والتطبيع 
معها. وهو إعالن رس��مي وسياسي عن عودة سورية الى لبنان 
من »الباب الديبلوماسي« الواسع بعدما كانت غادرت من »الباب 
العسكري« العريض عام 2005 وفي الواقع لم تخرج سورية لتعود، 
هي موج��ودة في كل الظروف واألوقات ولها في لبنان نفوذ ال 
ينضب وصالت ال تنقطع تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية. 
وبعد اعتراف سورية »بالدولة« اللبنانية وإقامة عالقة ديبلوماسية 
معها، ها هم اللبنانيون يقدمون اعترافا صريحا وواضحا بنفوذ 
سورية في لبنان والعالقة املميزة معها التي ال تشبه عالقة لبنان 

مع أي دولة أخرى عربية كانت أو غير عربية.
ولفت هنا تزامن احتفال »د« مع زيارة وفد املديرين العامني 
واخلبراء اللبنانيني الى دمشق برئاسة الوزير جان أوغاسبيان. 
وتعد متهيدية لزيارة الرئيس سعد احلريري الى دمشق ومدخال 

الى عملية مراجعة شاملة لالتفاقات املوقعة.
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ـ أرسالني: كلف النائب وليد جنبالط  ائتالف جنبالطي 
النائب أكرم شهيب مهمة التواصل مع النائب طالل 
ارسالن القفال امللف البلدي على ائتالف، وخصوصا 
في عاليه والشويفات وقرنايل )املنت األعلى(. وفي 
خالل االتصاالت بدا اصرار ارسالن على اختيار 
رئيس بلدية الش���ويفات من مؤيديه باعتبار ان 
البلدة مسقطه، وان تترك له حرية اخليار متعهدا 
باختيار املرش���ح الذي يرض���ي اجلميع مع ان 
»التقدمي« كان جنح في االنتخابات األخيرة في 
املجيء مبجلس بلدي له برئاسة هيثم اجلردي.

كما ان ارسالن يحاول � كما تقول مصادر درزية � 
توظيف مصاحلته مع جنبالط في اجتاه ان تكون 
له غالبية أعضاء املجلس البلدي في عاليه على 
رغم انه مختلط من الدروز واملسيحيني. ومع ان 
االتصاالت مازالت في أول الطريق، فإن نتائجها 
ستظهر قريبا ولن تتسبب اخليارات البلدية حتت 
أي اعتبار في جتديد حال االنقس���ام بني الدروز. 
ويسجل في هذا االطار انها املرة األولى التي يتحالف 
فيها الفريقان اجلنبالطي واليزبكي في انتخابات 
بلدية، علما ان توافق جنبالط � ارسالن لم ينسحب 

بعد على »تيار التوحيد« الذي 
يرأسه الوزير السابق وئام 
وهاب والذي يسعى الى اثبات 

حضوره بلديا على الساحة الدرزية، مما سيعني 
عمليا احتمال حص���ول »خروقات« في عدد من 
اللوائح، سواء بلديا أو في املجالس االختيارية.

وعلم أن توافق جنبالط � أرسالن أفضى إلى تقاسم 
املجالس البلدية في البلدات واملدن الدرزية الكبرى 
مناصفة بحيث يكون التوافق العائلي في بلديتي 
الشويفات وحاصبيا من حصة النائب طالل أرسالن 
والتوافق العائلي أيضا في بلديتي عاليه وبعقلني 

من حصة النائب وليد جنبالط.
جنبالط نصير املرأة: يتميز النائب وليد جنبالط عن 
سائر الزعماء وقادة األحزاب في دعم املرأة وفرص 
وصولها الى رئاسة البلديات في اجلبل. وبرز في هذا 
املجال دعمه لوصول آمال عبدالساتر الى رئاسة بلدية 
مزرعة الش��وف ونهى الغصيني الى رئاس��ة بلدية 
بعقل��ني وألني مني��ف نصار الى رئاس��ة بلدية كفر 

قطرة.
أول »بلدية« للتيار بعد عودة عون: ال يسقط املراقبون 
العامل العائلي ف���ي االنتخابات البلدية، اال انهم 

العامل  أيضا ال يس���قطون 
السياسي خصوصا في املدن 
والبلدات الكبرى ذات الفاعلية 
املس���يحية، حيث يتوقع ان تدور معارك قاسية 
بني »التيار الوطني احلر« وأحزاب األكثرية النيابية، 
علما ان »التيار« يخوض االنتخابات البلدية للمرة 
األولى بعد عودة العماد عون من منفاه الباريسي، 
وبعد معركتني انتخابيتني نيابيتني في عامي 2005 
و2009، األم���ر الذي مكنه من ارس���اء حتالفات 
وتوجه���ات جديدة مغايرة لتل���ك التي اعتمدها 
مناص���روه في العام 2004 في ظل حالة الضياع 
التي كانت سائدة آنذاك مع غياب العماد عون عن 

أرض الوطن.
ڤيتوات املر ومطالبه: تؤكد أوس��اط النائب ميشال 
املر انه غير مرتبط بأي حتالف سياس��ي مسبق في 
االنتخابات املقبلة وهو يتعامل مع هذا االس��تحقاق 
بن��اء على الع��روض التي تق��دم اليه م��ن األفرقاء 

املعنيني.
ومن الثوابت التي ال ميكن ان يفاوض عليها مطلبان 
أساسيان: أولهما، ان يحصل في أي خطوة حتالفية 
قد يقوم بها على ضمان واضح بدعم احلليف لكرميته 

ميرنا املر أبو شرف في املرحلة الثانية لرئاسة احتاد 
بلديات املنت الشمالي. أما املطلب الثاني، بحسب أوساط 
املر، فيتمثل بتمس��كه بالغالبية الساحقة من رؤساء 
البلدي��ات احلاليني الذين تربطهم به درب طويلة من 
املعارك املتنية، وأي حتالف قد يفرض على »أبو الياس« 
التخلي عن أي من هؤالء الرؤساء، خصوصا »الصقور« 
منهم يحتم حصول معركة انتخابية مع الطرف الذي 
يرفض هذا الرئيس أو ذاك. وعلى هامش هذين املطلبني 
وضع املر »ڤيتوات« على بعض املرشحني العونيني 

خاصة في كل من املنصورية والدكوانة.
جتاذب بني حلود وسلهب: في بعبدات ثمة جتاذب 
بني الرئيس السابق للجمهورية اميل حلود و»التيار 
العوني« من جهة وعضو تكتل »التغيير واإلصالح« 
د.س���ليم سلهب من جهة ثانية، كونه يعتبر انه 
صاحب القرار للتفاهم مع رئيس البلدية احلالي 
عم���اد لبكي القريب من قوى 14 آذار، في حني ان 
الرئي���س حلود يعمل إلدخال جنله رالف كنائب 
للرئيس او ابن ش���قيقه نصري نصري حلود، 
مهددا بترش���يح جنله النائب السابق اميل اميل 
حلود الى رئاسة البلدية في حال لم يتم التجاوب 

مع مطالبه.

لبنان: احتفال السفارة السورية بعيد الجالء غصّ بالخصوم قبل الحلفاء

بيروت ـ عمر حبنجر
طغى املشهد السياسي احلاشد 
في حفل الس���فارة السورية في 
بي���روت بالعي���د الوطني »عيد 
اجلالء« على مختلف االنش���طة 
السياسية في لبنان امس، وكان 
لكثافة احلضور وتنوعه وقعه 
اخل���اص، حتى عل���ى املجاالت 
البلدية املش���حونة باملنافسات 
وحت���ى الصراع���ات في بعض 
املناطق بينما بقيت العني مفتوحة 
على النوايا االسرائيلية الغامضة 
حيال جنوب لبنان، انطالقا من 
تصعيد الكالم عن دخول صاروخ 
»س���كود« على خ���ط املواجهة 
احملتملة، وما اس���تتبع ذلك من 
مواقف وتصريحات لالمني العام 
ل���المم املتحدة تص���ب في ذات 

اخلانة.

االحتفال األول للسفارة السورية

املشهد السياس���ي الذي برز 
في احتفال السفارة السورية في 
بيروت بعيد اجلالء الرابع والستني 
شكل حدثا سياسيا فاجأ مختلف 
األوساط السياس���ية اللبنانية، 
الغربية، جلهة  والديبلوماسية 
كثافة حضور خصوم األمس قبل 

احللفاء.
فقد ش���اركت معظم قوى 14 
آذار في احلف���ل، واعتبر النائب 
محمد رعد رئي���س كتلة الوفاء 
للمقاومة ان ه���ذا دليل على ان 
العالق���ة بني البلدي���ن اكبر من 
التمثيل الديبلوماسي الذي اقيم 
االس���تقبال في كنفه بالسفارة 
الس���ورية في بيروت، في أول 

احتفال لها على هذا املستوى.
وتقدم احلضور رئيس مجلس 
الوزير  النواب نبيه بري ومثل 
علي الشامي رئيس اجلمهورية 

والتكامل بني الشعب واجليش 
واملقاومة، متفائال مبستقبل اكثر 
عافية في ضوء الوفاق الوطني 
اللبناني املتسع، وااليخاء اللبناني 
السوري، واذ اكد عبدالكرمي ان يد 
سورية ممدودة وقلبها مفتوح 
ألشقائها لكنها ترفض املساومة 
على الكرام���ة واحلقوق قال ان 
سورية ترى في فرح لبنان فرحها، 
وفي قوته قوتها، حتزن حلزنه، 

وتطرب ألي جناح يحققه.

االنتخابات البلدية

ف���ي ه���ذه األثناء تتس���ارع 
اخلطوات باجتاه املرحلة األولى 
من االنتخابات البلدية في جبل 
لبنان في الثاني من مايو، ويقفل 
اليوم االربعاء )منتصف الليل( 
باب الترشيحات لعضوية املجالس 

البلدية واالختيارية.
املنافسات  ووس���ط ضجيج 
العائلي���ة واحلزبي���ة تس���تمر 
املساعي لتحالفات توافقية توفر 
على الزعامات السياسية امتداد 
الى قواعدها  البلدية  الصراعات 
الشعبية، وقد وفق سعاة اخلير 
في معظ���م املناطق، لكن حرارة 
املناقشات مازالت اعلى في املناطق 

املسيحية.
وفي معلومات ل���� »األنباء« 
ان النائبني وليد جنبالط وطالل 
ارسالن توافقا على جتنيب مناطق 
اجلب���ل احل���زازات االنتخابية، 
النائب دوري شمعون  وتوافق 
مع التيار احلر ف���ي دير القمر، 
ويعتبر الصراع البلدي محدودا 
في إقليم اخلروب بينما حتتدم 
اللبنانية  القوات  املنافسات بني 
والتيار الوطني احلر في مختلف 
مناطق اجلبل عدا بلدة س���وق 

الغرب حيث غلب التوافق.

ميشال سليمان، والوزير عدنان 
القصار رئيس احلكومة س���عد 
احلريري والنائب وليد جنبالط 
على رأس وفد من كتلته النيابية، 
وب���ني اعضائها النائ���ب مروان 
حمادة، والنائب محمد رعد رئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة، والرؤساء 
السابقون حسني احلسيني وسليم 
احلص، وجنيب ميقاتي إضافة إلى 
وفود من كتلة املستقبل النيابية 
وكتلة ن���واب القوات اللبنانية، 

واخرى عن حزب الكتائب.
اعاد  النائب ولي���د جنبالط 
التأكي���د على ثوابت العالقة مع 
س���ورية. وهي اتف���اق الطائف 
وعروبة لبنان والهدنة وحماية 
املقاومة. وسئل جنبالط عن معنى 

خمسة نواب بينهم د.احمد فتفت 
وعمار ح���وري ومحمد احلجار 
وكالهما من اشد مناصري كتلة 
لبنان اوال. نائب حزب الكتائب 
فادي الهبر حضر ممثال لرئيس 
احلزب أمني اجلميل يرافقه سامر 
سعادة وشاكر عون الذي تلقى 
دعوة شخصية حلضور احلفل، 
لك���ن بعد التش���اور على قيادة 
احلزب، اثر ارس���ال ممثل عنه، 
دون احلضور  شخصيا. النائب 
مروان حمادة، كان حضوره في 
احتفال السفارة السورية الفتا 
ومفاجئا للغاية بس���بب مواقفه 
احلاسمة من السياسة السورية 
وقد حضر وشارك وحترك بني 
احلضور الكثيف وسط متابعة 

حضور شخصيات من قوى 8 و14 
آذار فأجاب سائله: عليك ان تسأل 
قوى 8 آذار و14 آذار، فأنا صرت 
في الوسط. أما النائب والوزير 
السابق ايلي فرزلي فقد اعتبر ان 
سورية جزء من الوفاق الوطني 

اللبناني.

القوات والكتائب

وكان الفت���ا حض���ور الوفد 
»القواتي« الذي ضم وزير العدل 
ابراهيم جنار والنائب طوني أبو 
خاطر وجورج عدوان، الذي حرص 
على القول إنه جاء بقناعة منه 
بضرورة حتقيق عالقة من دولة 

الى دولة بني لبنان وسورية.
أما وفد كتلة املستقبل فقد ضم 

الغربيني  الديبلوماسيني  بعض 
وخصوص���ا س���فيرة بريطانيا 
الت���ي بدت  فرانس���يس غ���اي 
متعجب���ة لهذا »االنق���الب« في 
طبيعة العالقات بني قوى 14 آذار 
وسورية، حمادة الذي استهجن 
االستغراب من حضوره املفاجئ، 
قال انا هنا بصفة نيابية رسمية 

ملعايدة الشقيقة سورية.

التكامل بين البلدين

من جهته الس���فير السوري 
علي عبدالك���رمي عريف احلفل 
ألقى كلمة شدد فيها على السير 
بالعالقات بني البلدين الى التكامل، 
مؤكدا على التحديات املشتركة، 
واشاد بالوفاق الوطني اللبناني 

بمعزل عن التهويالت اإلسرائيلية واالنتخابات البلدية.. واستغراب ديبلوماسي غربي للتحول الـ »14 آذاري«

السفير عبدالكرمي متوسطا الوزير ابراهيم جنار والنائب جورج عدوانالنائب مروان حمادي مهنئا السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكرمي مبناسبة عيد اجلالء

)محمود الطويل( النائب وليد جنبالط وحرمه نورا جنبالط مهنئني السفير السوري وحرمه بالعيد الوطني

مصدر في 14 آذار ينفي تسريبات 
عن تعديل وزاري بعد »البلديات«

القاضي العنيسي يستكمل 
استجواب بيار الضاهر

حيطة وحذر في المخيمات

بيروت ـ محمد حرفوش
بدأت قوى سياسية متناقضة الترويج داخل مجالس خاصة، 
خلطوة سياسية مفاجئة، هي اجراء تعديل وزاري يحظى ضمنا 

مبوافقة الرؤساء الثالثة، اضافة الى النائب وليد جنبالط.
 ويجري تسريب متبادل للوزراء الذين سيشملهم التعديل 

واالسماء اجلديدة املرشحة لدخول »اجلنة احلكومية«.
أما التوقي���ت املالئم، فقد حتدد وفق الترويجات اياها، بعد 
االنته���اء من مرحلة االنتخابات البلدية التي س���تعتمد نتائج 

بعض املدن والبلدات لتمرير التعديل.
مصدر في قوى 14 آذار نفى علمه بهذه »التسريبات«، مشيرا 
ال���ى ان أي كالم عن تعديل حكومي يدخل في اطار االجتهادات 
البعيدة كل البعد عن الواقع الداخلي والتوازن االقليمي املخيم 

على الساحة اللبنانية.
املصدر اياه ابلغ »األنباء« ان التفاهم الس���وري � السعودي 
اليزال قائما فيما خص احلكومة، وملفات داخلية اخرى ابرزها 

تفعيل وتنظيم العالقات اللبنانية � السورية.

بيروت: استكمل قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي 
استجواب رئيس مجلس ادارة املؤسسة اللبنانية لالرسال 
)LBC( بيار الضاهر في الدعوى املقامة من »القوات اللبنانية« 
ضده وضد املؤسسة بجرم اساءة األمانة واالحتيال واختالس 
األموال، وتقرر تركه بسند اقامة على ان يتابع في وقت الحق 

لالستماع لعدد من الشهود.

صيدا: أفادت مصادر فلسطينية واسعة االطالع بأن تعزيزات مختلفة
ملواقع املنظمات الفلس���طينية داخل املخيمات وفي بعض 
املواقع خارجها قد بدأت تظهر للعيان في اطار احليطة واحلذر 
من اي طارئ عدواني اس���رائيلي قد يستهدف لبنان وسورية 
ف���ي آن معا. واس���تنادا الى هذه املعطيات تق���ول املصادر: ان 
قيادات لبنانية وسورية توافقت على جتميد موضوع السالح 
الفلس���طيني خارج املخيمات الذي قرر مؤمتر احلوار السابق 

سحبه، ريثما تتضح صورة النوايا االسرائيلية.

سورية تنفي مزاعم تهريب الـ »سكود« لحزب اهلل وتتهم إسرائيل بخلط األوراق 
عواصم ـ هدى العبود ـ أحمد عبداهلل

استدعت وزارة اخلارجية األميركية اول من امس 
نائب رئيس البعثة الديبلوماسية السورية في واشنطن 
زهير جبور البالغه باستيائها مما وصفته ب� »السلوك 
االستفزازي« حول معلومات عن احتمال تزويد حزب 

اهلل في لبنان بصواريخ طويلة املدى.
وهو ما نفته اخلارجية السورية مجددا على لسان 
مديرة اإلعالم اخلارجي بش����رى كنفاني مس����تغربة 
جتاهل واش����نطن لتحذيراتها من أن إسرائيل تعمل 
على خلق مناخ مالئم كتوطئة لشن عدوان من قبلها 
على سورية.  وقالت كنفاني »كانت سورية قد نفت 
أي إدخال لصواريخ س����كود الى حزب اهلل في لبنان 
وهذا أمر أكدناه للجان����ب األميركي في أكثر من مرة 

عبر قنواتنا الرسمية«.
واضافت« ان س����ورية أك����دت حتذيرها للواليات 
املتحدة من جتاهل دوافع إس����رائيل من وراء إطالق 
هذه املزاعم إال أننا لألس����ف جند ان االدارة األميركية 
تكرر في أكثر من مرة املزاعم االسرائيلية مبا يدل على 
أنها تتبناها وتتجاهل حتذيرنا من دوافع إس����رائيل 

التي تقف وراء إطالق تقارير تدعي 
إدخال صواريخ سكود الى حزب 
اهلل في لبنان«. وأكدت كنفاني ل� 
»األنباء«: ان كل الضجة املثارة حاليا 
قائمة على مجرد احتمال ونحن في 
سورية نعتقد ان التمسك باحتمال 
ليس وراءه إال تقارير إسرائيلية، 
وتبني ما تقوله إسرائيل أمر على 
درجة كبيرة من اخلطأ في اتخاذ 
املوقف الصحيح. وأضافت مديرة 
االعالم في اخلارجية السورية »أننا 
نبهنا الى ضرورة عدم جتاهل دوافع 
إسرائيل ومراميها من خالل هذه 
االدعاءات العاري����ة عن الصحة« 
معتبرة أن »االستجابة األميركية 

للطرح اإلس����رائيلي ال تفيد على اإلطالق في حتسني 
العالقات السورية � األميركية، وأنه على العكس يعمل 
ذلك على إضعاف الثقة بني اجلانبني«. وفي ردها على 
سؤال ل� »األنباء« عن الدوافع وراء احلملة املستجدة،  

قالت كنفاني: نحن قلنا في البيان 
قبل بضعة أيام وفي تصريح على 
لسان وزير اخلارجية السوري وليد 
املعلم ان إسرائيل تعمل على خلق 
مناخ مالئم كتوطئة لشن عدوان من 
قبلها.  وأكدت كنفاني ان إسرائيل 
تعمل عل����ى خلط األوراق وحرف 
األنظار عن قضايا أساس����ية في 
املنطقة وفي وضعها كدولة مدانة 
من قبل املجتمع الدولي ألنها من 
جهة تتحدى إرادته لصنع السالم 
ومن جه����ة أخرى تقوم بإجراءات 
وممارسات أدانها املجتمع الدولي 
إدانة واس����عة ف����ي القدس وغزة 
والضفة الغربية ألنها ممارس����ات 
ال قانونية وال إنس����انية وال أخالقية. وكان املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية غوردون دوغيد  أعلن في بيان 
»استدعي نائب رئيس البعثة زهير جبور الى وزراة 
اخلارجية لبحث السلوك االستفزازي لسورية فيما 

يتصل باحتمال نقل اسلحة إلى حزب اهلل«.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية »تدين الواليات 
املتحدة بأشد تعبيرات نقل أي أسلحة والسيما نظم 
الصواري����خ الذاتية الدفع مثل صواريخ س����كود من 

سورية إلى حزب اهلل«.
من جانبه، شبه رئيس احلكومة اللبنانية سعد 
احلريري ف����ي روما امس املزاعم حول نقل صواريخ 
سكود من سورية الى حزب اهلل اللبناني، باحلديث 
عن وجود اسلحة دمار ش����امل في العراق، لم يعثر 

على اي منها.
وقال احلريري خالل لقاء مع اجلالية اللبنانية في 
ايطاليا على هامش زيارة رسمية بحسب ما جاء في 
بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي »فجأة يطالعنا االعالم 
بوجود صواريخ س����كود في لبن����ان وهي صواريخ 
ضخمة جدا«. واضاف ان »هذه االدعاءات تشبه ما كانوا 
يقولونه في السابق عن وجود اسلحة دمار شامل في 
العراق، وهي اسلحة لم يجدوها ومازالوا يبحثون عنها 
حتى اآلن«، وتابع احلريري »يتهموننا بامر مشابه، 

ويحاولون تكرار السيناريو نفسه في لبنان«.

واشنطن استدعت نائب رئيس البعثة الديبلوماسية السورية.. والحريري يشبه المعلومات بالحديث عن أسلحة الدمار في العراق 
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بشرى كنفاني


