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أبوالغيط من بيروت: أكذوبة »السكود« مضحكة والعالقة مع سورية محورية
دعا بري لزيارة مصر ونفى نقل أي رسائل أميركية لألشقاء

رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال وزير اخلارجية املصري احمد ابو الغيط

كس�ر اجلمود بني بكركي وباريس: حتدثت مصادر عن 
زيارة سيقوم بها البطريرك صفير الى باريس في 
يونيو املقبل، مش����يرة الى ان الزيارة ستكون في 
اطار تطبيع العالقات بني رأس الكنيسة املارونية 
والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بعدما شهدت 
برودة صامتة لفترة طويلة منذ وصوله الى سدة 
الرئاسة. وتقول املصادر ان السفير دوني بييتون 
لعب دورا كبيرا في هذا املجال، وكان للنصائح التي 
تقدم بها الى رؤس����ائه الوقع االيجابي فأخذوا بها، 
السيما انهم شجعوا رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب 
الفرنس����يني اللذين زارا لبنان باستهالل لقاءاتهم 
مبقابلة البطريرك صفير لدعمه معنويا وتعويض 
ما حلق به من تغييب في أثناء الزيارات الرسمية 

الرفيعة املستوى التي قام بها ساركوزي.
صفير يتابع التعيينات ويدقق: تبني ان الهدف املباش��ر 
للزيارة غي��ر العادية التي قامت به��ا وزيرة املال ريا 
احلس��ن الى البطريرك صفير هو وضعه في الصورة 
الدقيقة للتعيينات األخيرة في وزارة املالية، وهو يتابع 

تفاصيل املوضوع ويدقق فيه.
تنسيق أمني تركي � سوري ولبنان مكمل: تقول مصادر 
أمنية لبنانية رفيعة املستوى ان التنسيق األمني 
التركي � الس����وري، من الطبيع����ي ان يكون لبنان 
عنصرا مكمال له، فثمة ملفات مش����تركة في األمن، 
من امللف الكردي، الى ملف املخيمات الفلسطينية، 
الى ملف الصراع العربي اإلسرائيلي وموقع املقاومة 
ودورها. كل تلك العناوين أدرجت على بساط البحث 
في زيارات مسؤولني عسكريني وأمنيني الى تركيا، 
الى جانب مواضيع أمنية أساس����ية موجودة على 

ساحة لبنان.
هبة امليغ الروسية تتحول إلى »ياك« ومروحيات: يقول أحد 
املطلعني ان الهبة الروس��ية التي كان��ت عبارة عن 10 
طائرات »ميغ � 29« حتولت بعد زيارة الرئيس، ميشال 
س��ليمان الى موسكو الشهر املاضي، وبناء على طلبه، 
الى ست طائرات »ياك« وأربع مروحيات »أم. أي. 24« 
ولكل من هذه الطائرات خصوصيتها. وقد مت اختيارها 
بعدما تبني لقيادة اجليش ان امليغ ليست عملية لالستخدام 
من قبله نظرا لطبيعة لبنان واحلاجة الى س��الح جوي 
يتناس��ب مع املهمة التي يقوم به��ا، اضافة الى الكلفة 
الباهظة لصيانة طائرات امليغ التي ال ميكنه استخدامها 

في املهمات التي يقوم بها.
فالطائ��رات الت��ي اختارها بدال من املي��غ هي طائرات 
قتالي��ة وللتدريب وميكن للجيش ان يس��تخدمها في 
املهام التي يقوم بها على األرض اللبنانية، وتتناس��ب 
واحلاج��ة اليها في العمليات الت��ي ينفذها اجليش في 
مكافحة االرهاب والعناص��ر املخلة باألمن. وقد توفد 
قيادة اجليش قريب��ا فرقا للتدرب على هذا النوع من 

الطائرات قبل استقدامها.

أخبار وأسرار لبنانية

شكوك تضع مصير طاولة الحوار على المحك!
بيروت: عندما فاجأ الرئيس ميشال 
س��ليمان اجلميع بإعالنه استئناف 
جلس��ات احلوار الوطني بطبعة جديدة 
منقح��ة لطاول��ة احل��وار ومنبثقة عن 
االنتخاب��ات النيابي��ة األخي��رة، جاءت 
االنطالقة متعثرة وضعيفة، واختلطت 
حملة االنتق��ادات العنيفة ضد الرئيس 
سليمان على خلفية توقيت الدعوة إلى 
احلوار )مباش��رة بعد انفضاض قمة دمشق الثالثية( 
والطريقة التي شكل بها الطاولة واملعايير التي اعتمدها، 
مع سجاالت حول جدول أعمال احلوار بني من دعا الى 
توسيعه ليشمل كل املسائل الوطنية اخلالفية من إلغاء 
الطائفية السياسية الى صالحيات الرئاسة، إضافة الى 
عناوين اقتصادية واجتماعية، وبني من دعا الى حصر 
النقاش في اإلستراتيجية الدفاعية وعدم إغراق طاولة 

احلوار مبلفات أخرى.
وفي اجللسة الثانية تفجر جدل خالفي قبلها وأثناءها 
وبعدها. قبل اجللسة ارتفعت أصوات حزب اهلل وحلفائه 
الذين انضم اليهم حديثا النائب وليد جنبالط مطالبة 

بوقف الهجوم على س��الح املقاومة في موازاة عمل 
طاولة احلوار ألن ذلك يلغي اجلدوى منها، وبس��حب 
ملف السالح من التداول االعالمي والسياسي، وأثناء 
اجللسة كان ممثل حزب اهلل واضحا في التلويح بورقة 
مقاطعة احلوار الوطني اذا استمر احلديث عن »السالح«، 
ومقاب��ل ذلك صدرت مواقف من 14 آذار رافضة لهذا 
التوجه الهادف الى افراغ احلوار من مضمونه ولتحديد 
ممنوع��ات وتقييد حريات رأي وتعبير، ومؤكدة على 
ضرورة وأهمية ان يكون السالح على طاولة احلوار 
وجزءا من النقاش الدائر حول االستراتيجية الدفاعية، 
وبعد اجللس��ة نشب س��جال من نوع آخر يتعلق ب� 
»حرمة احلوار وسرية املداوالت« مع حصول عمليات 
»تسرب وتسريب« واس��عة النطاق للمداخالت التي 
أدلى به��ا املتحاورون، ومع حصول عمليات توظيف 
سياسي و»ش��عبي« لهذه املواقف عشية االنتخابات 
البلدية. واتخذت األمور منح��ى مثيرا للجدل عندما 
أق��دم الرئيس نبيه بري على الرد على التس��ريبات 
حول كلمته في جلس��ة احلوار الثانية من خالل طلب 
التسجيالت من القصر اجلمهوري بقصد ضمها الى 

أرشيفه الشخصي ليجري تسريبها لإلعالم بالصوت 
احلي، مجمل هذه التطورات تدفع في اجتاه طرح تساؤل 
جدي حول طاولة احلوار وإمكان استمرارها وجدواها 

السياسية والوطنية.
فإذا كان استمرارها ضرورة وحاجة كإطار جامع 
لضمان االس��تقرار وللحفاظ على التهدئة السياسية 
التي أرسيت قواعدها في اتفاق الدوحة، فإن املؤشرات 
املتالحقة تدل الى اهت��زازات ومتاعب جدية تواجهها 
طاولة احلوار وتطرح مصيرها على بس��اط البحث، 
وهذه االهتزازات احلاصلة والشكوك احمليطة مبصيرها 

تعود الى ثالثة أسباب رئيسية: 
� االول: التغيير احلاصل في قواعد اللعبة السياسية 
بعد االنتخابات األخيرة وقيام حكومة وحدة وطنية تشكل 
مرجعي��ة كافية للبحث في امللفات والتخاذ القرارات، 
واخللط احلاصل في أوراق التحالفات والتموضعات 
ما أدى الى إطاحة الفرز واالصطفاف السياس��ي بني 

معسكري 8 و14 آذار.
� الثاني يتعلق مبيزان القوى السياسي اجلديد في 
لبنان مع انتقال جنبالط الى ضفة حزب اهلل واملوقف 

املتقدم للرئيس ميشال سليمان، متالزما مع متغيرات 
اقليمية تص��ب في مصلحة ح��زب اهلل وتضعه في 
موقف مريح ومالئم لرفض البحث في الس��الح بحد 
ذاته واالنصراف الى وضع استراتيجية دفاعية ضد 

اسرائيل مبعزل عن موضوع السالح.
� الثالث هو خشية املعارضة وحزب اهلل من ان يكون 
هدف طاولة احلوار هو مواصلة الضغط على حزب اهلل 
وابراز ان سالحه مازال موضوع خالف وانقسام بني 
اللبنانيني، ومبا يؤدي الى حتوير والغاء وظيفة طاولة 
احلوار التي وجدت لسحب السالح من التداول العبثي 
ووضعه في اطار مؤسساتي، ومبا يؤدي من جهة أخرى 
الى نشوء ثغرة داخلية متكن اسرائيل من ان تستغلها 
وتنفذ منها لش��ن حرب واعتداءات جديدة. واذا كان 
حزب اهلل وحلفاؤه يستندون الى مواقف 14 آذار التي 
تشير الى املضي قدما في اثارة موضوع السالح، ومن 
خلفية الفصل بني حزب اهلل وسورية جلهة االستمرار 
في الهجوم على األول ومهادنة الثانية، فإن ما ورد في 
تقرير بان كي مون بش��أن تطبيق القرار 1559 يعزز 

هاجس املعارضة وشكوكها ازاء طاولة احلوار.

ري
خبا

ل إ
حلي

ت
بيروت � زينة طبارة

رأى عضو كتلتي »املستقبل« 
و»لبنان أوال« النائب عمار حوري 
ان املجلس البلدي املرتقب انتخابه 
ملدينة بيروت، لن يكون مختلفا 
بشيء عن املجلسني السابقني له، 
سواء جلهة التمثيل احلزبي فيه 
أم جلهة املناصفة بني املسيحيني 
واملس����لمني، وذل����ك العتباره ان 
جتربتي العام 1998 والعام 2004 
التي أرسى أسسهما الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري، قد أثبتتا جناحهما 
على املس����تويني املش����ار اليهما، 
معتبرا ان ما حتاول بعض الوسائل 
االعالمية تسويقه حول تسويات 
ومقايض����ات تتم مع العماد عون 
بعيدا عن االضواء، هو غير صحيح 

خالفية، مش����يرا الى ان اجلميع 
بانتظار ما ستؤول اليه املباحثات 
اجلارية بني العماد عون والنواب 
املسيحيني عن الدائرة االولى كي 
يبنى بعده على الشيء مقتضاه، 
مؤكدا انه ف����ي حال التوصل الى 
تفاهم سيتم االعالن عن الالئحة 
االئتالفي����ة لبي����روت، وفي حال 
العماد عون هو  عدمه س����يكون 
من عطل التفاهم واستثنى نفسه 

من املشاركة.
على صعيد آخ����ر، وردا على 
سؤال استهجن النائب حوري ما 
ذكرته صحيفة »األخبار« احمللية 
عن تنفيذ تيار املس����تقبل خلطة 
معينة، يستطيع من خاللها احكام 
سيطرته على كل الدوائر واالدارات 

او االيقاع بني أعضائه، مشددا ايضا 
انه مهما حاول هؤالء فك التحالف 
اليه س����تبقى محاوالتهم  املشار 
يائسة لن تتجاوز عتبة السطور 

على صفحات بعض الصحف.
وعن االعتصامات االخيرة التي 
نفذها اصحاب السيارات العمومية 
في لبنان، لفت النائب حوري الى 
أن تلك االعتصامات سياسية في 
كثير م����ن االمكنة، مذكرا بكيفية 
حترك مثل تلك االعتصامات بأيام 
قليلة من احداث 7 مايو 2008 بحيث 
جاءت االعتصامات آنذاك خجولة 
سواء بالشكل أو باملضمون، لكنها 
عادت وحتركت بشكل عنيف بناء 
على قرار سياسي من قبل قيادة 

معينة.

له عضو في مجلسي العام 1998 
والعام 2004 وبالتالي فإن مشاركته 
في املجلس البلدي ليست مسألة 

العائدة لوزارة املالية، مؤكدا ان هذا 
الكالم تضليلي بامتياز ويندرج في 
اطار سياسة احلمالت التي يشنها 
البعض على تيار املستقبل بهدف 
تشويه صورته والنيل من مسيرة 

الرئيس احلريري.
رادا اسباب تلك احلمالت الى 
وجود م����ن لم يرق لهم مس����ار 
الرئيس احلريري باجتاه سورية 
ومن لم يستس����غ منهم العالقات 
بني الدولتني على قاعدة من دولة 

الى دولة.
من جهة اخرى، وردا على سؤال 
اكد النائب حوري ان التحالف بني 
تيار املستقبل والقوات اللبنانية 
وكل مكون����ات قوى 14 آذار أقوى 
وأمنت من أن يستطيع احد اختراقه 

وال ميت الى الواقع بصلة.
هذا وشكك النائب حوري في 
تصريح ل� »األنب����اء« بأن يكون 
حزب اهلل ق����د فوض عنه العماد 
عون في بيروت لتحديد طبيعة 
االنتخابات البلدية فيها، )أي ما بني 
معركة انتخابية والئحة توافقية(، 
مستبعدا الى اقصى احلدود ربط 
حزب اهلل مشاركته في املجلس 
البلدي لبيروت مبا يختاره العماد 
عون ويرتئيه مناسبا له، خصوصا 
ان مشاركة هذا االخير في املجلس 
البلدي للعاصمة لن تتعدى حدود 
املشاركة الرمزية، وذلك العتباره 
ان العماد عون ليس له ممثلون عن 
بيروت في املجلس النيابي، الفتا 
في املقابل الى ان »حزب اهلل« كان 

حوري ل� »األنباء«: مشاركة عون في بيروت لن تتعدى المشاركة الرمزية
شكك بأن يكون حزب اهلل قد فوض العماد عون في بيروت

عمار حوري

)محمود الطويل( آالف االرمن خرجوا في بيروت إحياءً لذكرى »املجازر«

التحالفات البلدية في دائرة التفاوض: اهتزاز التوافقات في جونيه 
وحزب اهلل يتوسط بين »التيار« و»المستقبل« في بيروت

بيروت � عمر حبنجر
بني احلديث عن معركة انتخابية هنا 
وحتالف هناك، رأى الرئيس سليم احلص 
انه كتب على اللبنانيني ان يحرموا نهائيا 
من الدميوقراطية، في بالد العالم، حيث 
مت����ارس الدميوقراطي����ة، حقيقة تتميز 
االنتخابات، سواء كانت نيابية أو بلدية، 
باملنافس����ة احلرة بني املرشحني، فيعود 
الناخب اختي����ار االفضل عبر  للمواطن 
صناديق االقتراع. ام����ا في لبنان فكثير 
من احلرية وامنا قليل من الدميوقراطية، 
فالتواطؤ بني املرشحني املتنافسني يلغي 
املنافس����ة عمليا حتت ش����عار التوافق، 
ويس����مى التواطؤ دميوقراطية توافقية. 
في ب����الد العالم التي اخذت باملمارس����ة 
الدميوقراطي����ة الصحيح����ة، فإن مفهوم 
الدميوقراطية يتالزم مع املنافسة احلرة 
بني املرشحني، وكثيرا ما يكون االختيار 
بينهم على قاعدة البرامج السياسية أو 

االصالحية أو االقتصادية أو التنموية.

وأضاف: اننا نرى في االئتالف تواطئا 
بني املرشحني لضمان النجاح بأقل ما ميكن 
من اجلهد والتكلفة، وأطلقنا على التواطؤ 
اسما جذابا، فكان ما عرف بالدميوقراطية 

التوافقية.
وقبل اس����بوع على املوع����د املرتقب 
للمرحلة االولى من االنتخابات البلدية في 
لبنان، مازالت التحالفات البلدية في دائرة 
التفاوض، وتتركز اجلهود على العاصمة 
بيروت، حيث تتأرجح االمور بني اقفال 
املفاوضات مع العماد ميشال عون الذي 
يطلب نصف عدد االعضاء املسيحيني في 
املجلس البلدي »أي س����تة اعضاء« وبني 
املزيد من االخذ والرد معه توصال لتفاهم 
ينتج عنه مجلس بلدي توافقي على صورة 
مجلس الوزراء احلالي. املفاوضات تدور 
بني »بيت الوسط« في بيروت حيث مقر 
رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري، وبني 
الرابية حيث مقر النائب العماد ميش����ال 
عون، ورددت بعض املواقع االعالمية ان 

املعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل 
السيد حسني خليل سيلعب دور الوسيط 
بني الطرفني ف����ي محاولة إليجاد مخرج 
مناس����ب لعملية إدخال عون في تركيبة 
مجلس بلدية العاصمة، في ظل متس����كه 
بالس����عر املرتفع ملشاركته، مقابل رفض 
قاطع من جانب نواب بيروت املسيحيني 
الذين يرون ان التيار العوني الذي خسر 
االنتخابات النيابية في بيروت، ال يحق له 
ان يربح االنتخابات البلدية، دون جهد، 

أو مبعزل عن صناديق االقتراع.
وفي هذا الس����ياق، رأى نائب بيروت 
ميش����ال فرعون ان حظوظ التوافق في 
بلدية بيروت مع التيار الوطني احلر باتت 
ضئيلة جدا، كاشفا انه ابلغ امس بعض 
احللفاء نتيجة االتصاالت املباشرة وغير 
املباشرة ان التيار احلر ال ميلك النية في 

التوصل الى حل.
وعلى صعي����د التنافس ف����ي جبيل 
وكسروان، اعلنت الئحة جبيل برئاسة 

زياد حواط، التي زارت توا رئيس البلدية 
احلالي جوزف الشامي، وقدمت له برنامجها 

االنتخابي ونالت الدعم.
وفي جونيه، اهتزت صورة التوافق 
الذي مت بني مختلف عائالت البلدة، على ان 
يكون انطوان افرام رئيسا لبلدية املدينة، 
بعدما قرر رئي����س البلدية احلالي اعادة 
ترشيح نفس����ه، ردا على محاوالت فتح 
ملف صفقات عقدتها البلدية برئاستها، 

تثير الشبهات!
وفي صيدا مت التوافق على تقاس����م 
مقاعد البلدية الواحد والعشرين مثالثة 
بني رئيس البلدية املرشح محمد السعودي، 
وبني تيار املستقبل واجلماعة االسالمية، 
وبني فريق النائب السابق أسامة سعد، 
مبع����دل 7 اعضاء لكل م����ن هؤالء. وفي 
بتغرين )املنت( توصل النائب ميشال املر 
ال����ى التحالف بلديا مع القوات اللبنانية 
والتيار احلر والكتائب مستبعدا احلزب 
السوري القومي االجتماعي بعدما تعذر 

االتفاق معه.
وزير الداخلية زياد بارود اعلن قبول 
االقتراع ملن يحمل جواز س����فر عاديا أو 
بطاقة الهوية اللبناني����ة العادية، ودعا 
القوى االمنية الى مراعاة حسن التعامل مع 
الناخبني من ذوي االحتياجات اخلاصة.

وف����ي الغبيري وبرج البراجنة أطلق 
حزب اهلل وحركة أمل باكورة حتالفهما 
البلدي بإعالن الئحة »التنمية والوفاء« 
املدعومة منهما ومن العائالت. النائب علي 
عمار اكد ان حتالف حزب اهلل وحركة أمل 
هو انعكاس إلرادة العائالت وجتس����يد 
للرغبة في مواجه����ة التحديات التي لها 
عالقة بالوضع االمنائي وايضا التحديات 
التي تستهدف لبنان من خالل التهديدات 

االسرائيلية.
ب����دوره، اعتبر نائ����ب رئيس املكتب 
السياسي حلركة أمل الشيخ حسن املصري 
ان هذا التحالف »رد طبيعي على رهانات 

اخلارج لتمزيق الصف املقاوم«.

بيروت � عمر حبنجر والوكاالت
في ظل عاصفة السكود احملتدمة في أجواء لبنان انضم وزير اخلارجية 
املص����ري احمد ابوالغيط الى القائلني بكذب وعدم جدية القول بان مثل 
هذه الصواريخ البعيدة املدى عبرت من سورية الى حزب اهلل في لبنان، 
وقال فور وصوله الى مطار رفيق احلريري الدولي امس، ان ما يقال في 
هذا السياق اكاذيب تدعو الى الضحك. واعلن ابوالغيط في دردشة مع 
الصحافيني في مطار بيروت، وقوف مصر مع لبنان ضد اي عدوان، كما 

اكد دعم مصر لسورية ولبنان حال تعرضهما لعدوان اسرائيلي.
وعن لقاء مرتقب بني الرئيس����ني حس����ني مبارك وبشار االسد، قال 

ابوالغيط ان الرئيس االسد مرحب به دائما في مصر.
وقد التقى ابوالغيط رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس احلكومة 
سعد احلريري ووزير اخلارجية علي الشامي، نافيا ان يكون حامال رسالة 
حتذير، حيث قال: نحن ال نحمل رسائل لشقيق عربي من طرف عدو.

مصادر لبنانية رسمية ردت زيارة ابوالغيط والزيارات العربية االخرى 
الى رغبة االشقاء العرب بتجنيب لبنان الشرور االسرائيلية.

ال رسائل

وعق����ب لقائه رئيس مجلس الن����واب اللبناني نبيه بري، أكد وزير 
اخلارجية أحمد أبوالغيط أن العالقات املصرية � السورية عالقات محورية 
على صعيد العمل العربي املش����ترك، معربا عن أمله في أن تتطور هذه 
العالقات إلى »ما نبتغيه لها«. وأوضح أبوالغيط أنه تناول هذا املوضوع 
خالل مباحثاته مع املسؤولني اللبنانيني مؤكدا أنه نقل دعوة إلى رئيس 
مجلس النواب اللبناني لزيارة مصر، مشيرا إلى أن البحث بينهما تناول 
تط����ورات األوضاع في املنطقة إلى جانب الش����أنني العربي واللبناني، 

ومؤكدا وجود تفاهم حول الكثير من القضايا التي طرحت.
وردا على سؤال حول إمكانية إقدام إسرائيل على عمل عدواني جتاه 
لبنان، أعرب أبوالغيط عن عدم اعتقاده بوجود احتمال ملثل هذا العمل، 
معربا ع����ن أمله في أال حتدث مثل هذه األعم����ال التي قد تعقد الوضع 
في املنطقة وتضي����ف مزيدا من التوتر ال داعي له وال ميكن الس����ماح 
ب����ه، ومؤكدا رفض مصر وتصديها ملثل ه����ذه األعمال. ونفى أن تكون 
الواليات املتحدة قد أرسلت رس����ائل من خالله إلى األطراف اللبنانية. 
موضوع صواريخ سكود مازال الشغل الشاغل في بيروت، وبعد رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان الذي حتدث نافيا دخوله لبنان، من البرازيل، 
حيث يقوم بزيارة رس����مية، ورئيس احلكومة س����عد احلريري ووزير 
الدف����اع الياس املر توقع قائد اجليش العماد جان قهوجي صيفا افضل 
من الصيف املاضي ناصحا اجلميع باالفادة منه في معرض اس����تبعاده 
اعتداء اس����رائيليا على لبنان. وردا على سؤال قال: في اي حلظة ميكن 
السرائيل ان تشن حربا لكن املؤشرات حتى الساعة توحي بأن ال حرب 
في املدى املنظور وال اس����باب موجبة للحرب واجلنوب هادئ كليا وال 

احد يتعدى خارج احلدود.

العماد قهوجي »السكود« سياسي

واضاف العماد قهوجي: انا مقتنع بأن ال صواريخ »سكود« في لبنان 
وان الكالم عن هذا املوضوع سياسي وليس عسكريا. وعن مصير املعاهدة 
مع سورية بش����قيها العسكري واالمني قال قهوجي اذا قررت اسرائيل 
القيام بأي عمل ضد لبنان وس����ورية فال بد من ان تكون س����ورية في 
مواجهة العدوان االسرائيلي، مشددا على االلتزام باتفاق االمن والدفاع 
مع س����ورية، وقال ان لبنان لن يكون ممرا سهال او خاصرة رخوة الي 
عدوان اسرائيلي على س����ورية او الي عمل ارهابي. وكان وزير الدفاع 
االس����رائيلي ايهود بارك افترض في تصريح له حول موضوع السكود 
ان حزب اهلل يتلقى اس����لحة متطورة، مبا في ذلك صواري في ارض � 
ارض من طراز »س����كود« وقال اننا ننظر الى ذلك بخطورة ومؤكدا بأن 
اسرائيل لن تبادر الى شن حرب في الشمال، من جانبه وبعد لقائه رئيس 
مجل����س النواب نبيه بري اوضح وزير الدفاع الياس املر انه ليس لدى 
اجليش او املخابرات اي معلومات عن نقل صواريخ »سكود« الى حزب 
اهلل من سورية، الفتا الى ان احلكومة ملتزمة بالقرار 1701 وان ما تقوله 
اس����رائيل ال يعنينا وليس سوى تهويل ودعاية هدفها الفتنة. وقال اذا 
كان الهدف ان يتواجه اللبنانيون مع بعضهم بعضا، او اجليش مع اي 
طرف لبناني، فإن هذا لن يحصل الننا نعرف الفنت االسرائيلية ولذلك 
ل����ن نقع في هذا الفخ. هذه املواقف واملعلوم����ات ابلغها الوزير املر الى 

السفيرة االميركية في بيروت ميشال سيسون التي التقاها امس.

الحص يتهم المؤتلفين بالتواطؤ


