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بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلت���ي »زحلة« والقوات 
اللبنانية النائب جوزف معلوف ان املؤمتر 
الصحافي ألمني عام »حزب اهلل« السيد 
حس���ن نصراهلل وما قدمه من معطيات 
التهام اسرائيل بتورطها في عملية اغتيال 
الرئيس احلريري، ج���اء اقل بكثير مما 
صورت���ه احلملة الدعائي���ة التي أطلقت 
وأطلقها البعض قبل انعقاده، متمنيا لو 
كان لدى السيد نصراهلل أدلة دامغة وأكثر 
إقناعا كون م���ا أبرزه من صور جوية ال 
تلغي احتمال تورط اسرائيل في اجلرمية 
امنا غير كافية لتأكيده، وذلك العتقاده ان 
طيران املراقبة االسرائيلي لم يترك مكانا 
أو بقعة جغرافية في لبنان اال والتقط لها 

صورا طيلة السنوات املنصرمة، السيما 
قب���ل وخالل وبعد ح���رب يوليو 2006، 
مش���يرا من جهة اخرى الى انه من غير 
املستبعد ان يكون طيران االستطالع للعدو 
االسرائيلي قد صور أيضا االماكن السكنية 
ملعظم القادة اللبنانيني وجمع املعلومات 
عنها انطالقا من عدائيته الواسعة للبنان 

واللبنانيني.
ولف���ت النائب معل���وف في تصريح 
ل���� »األنباء« الى ان م���ا متيز به املؤمتر 
الصحافي للسيد نصراهلل هو عدم مهاجمته 
احملكمة الدولية مقارنة باطالالته السابقة، 
معتبرا ان ه���ذه االيجابية جاءت نتيجة 
مفاعيل القمة الثالثية بني »سليمان � االسد 
� عبداهلل« التي استضافها قصر بعبدا في 

30 من يونيو املنصرم، معربا عن متنيه 
بانسحاب هذه االيجابية على كل املعترضني 
على احملكمة الدولية وعلى طريقة تعاطي 
اللبنانيني فيم���ا بينهم ليثبتوا نضجهم 
ومسؤوليتهم عن مستقبل لبنان وصوال 
الى االستغناء عن كل تدخل عربي ودولي 

حلل مشاكلهم وأزماتهم الداخلية.
ولفت النائب معلوف الى ان ما أبداه 
السيد نصراهلل من مالطفة في الكالم عن 
د.جعجع، قد يكون في مكان رغبة لديه 
في التالقي معه، بعد أن بدا واضحا أمام 
اجلميع ان خيارات »القوات اللبنانية« منذ 
اتفاق الطائف هو التخلي عن كل ما ال ميت 
الى حتقيق الدولة احلقيقية والى ثباتها 
بصلة، خصوصا ان »القوات اللبنانية« 

صاحبة املنطق الداعي الى تخلي اجلميع 
ع���ن رهاناتهم اخلارجية عربية كانت أو 
غربية، وأن ال مصلحة للبنان بزجه في 
صراعات اقليمية تدفعه واللبنانيني الثمن 
غاليا، معربا عن أمله بأن يكون كالم السيد 
نصراهلل االيجابي عن جعجع، خطوة أولى 
اللبنانيني  الفعلي���ة بني  باجتاه الوحدة 
وبناء الدولة املرجوة وتقوية وتعزيز دور 
مؤسساتها الدستورية واألمنية والقضائية، 
وتقوية اجليش اللبناني وحصر السالح 
للقوى الشرعية وحدها، السيما بعد ان 
أثبت اجليش اللبناني قدرته على التحرك 
السريع والتصدي بعزم وبسالة لالعتداءات 
االسرائيلية االخيرة في منطقة العديسة 

احلدودية.

»المحكمة« تدعو إلى تقديم األدلة لها.. ودمشق: ال يمكن تجاهل معطيات نصراهلل 
بيروت ـ عمر حبنجر 

ينتظر ان تس����تقر االجواء احلارة على طاولة مجلس الوزراء فور 
عودة رئيس����ه سعد احلريري من اجازته التي توجها امس االول بلقاء 
الرئيس الفرنسي نيقوال ساركوزي، بيد ان محور حركات هذا الوضع 
يبقى اطالالت االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل على موضوع 
احملكمة الدولية، واحتماالت صدور قرار االتهام ناسبا لبعض عناصر 

احلزب التورط في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
وابرز االطالالت االربع، كانت االخيرة والتي تضمنت اتهاما مباشرا 
السرائيل بتنفيذ االغتيال. هذا االتهام تفاعل خارجيا ايضا بعد استحواذه 
عل����ى كل اهتمامات الداخل، فيما بقي����ت تداعيات املواجهة بني اجليش 
اللبناني واالسرائيليني في العديسة حتت الضوء، أكان جلهة الضغوط 
االس����رائيلية على الدول الغربية حلجب الس����الح عن اجليش او جلهة 
حرك����ة البحث عن البدائل التس����ليحية التي اطلقها الرئيس ميش����ال 
سليمان الذي طمأن عبر جريدة »الديار« ان ما يجري اآلن يشبه اوجاع 

ما قبل الوالدة.
سليمان اكد ثقته بقدرة لبنان على مواجهة الصعوبات الناجمة عن 
اخلالف حول احملكمة الدولية والقرار االتهامي للقاضي بلمار، وقال ان ما 
يجري لن يؤدي الى تدهور الوضع الن ال مصلحة في ذلك اال السرائيل، 
وان اخلطاب املتوتر لن يوصل الى احلدود املقبولة بل احلوار الهادئ.

وفيما وصف السفر السوري في لبنان علي عبدالكرمي على معطيات 
السيد نصر اهلل حول تورط اسرائيل في اجلرمية باملهمة جدا حيث لن 
تستطيع احملكمة جتاهل هذه املعطيات، اعلنت املتحدثة باسم احملكمة 
فاطمة العيساوي ان املدعي العام يدعو كل من ميلك دليال متصال بقضية 

اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري الى عرضه عليه.
وقالت العيساوي ان »مكتب املدعي العام دعا على الدوام وهو اليزال 
يدع����و كل من لديه دليل متصل بالهجوم على رئيس الوزراء الس����ابق 

رفيق احلريري الى عرضه عليه«.
وشددت العيس����اوي التي ذكرت انها تتحدث باسم احملكمة وليس 
باس����م مكتب االدعاء العام، على ان دانيال بلمار اعلن اكثر من مرة انه 

سيالحق كل االدلة املوثوقة.
الى ذلك نقل على لسان املدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا 
حول معطيات االمني العام حلزب اهلل بش����أن التحقيق الدولي واتهام 
اسرائيل، الذي قال ان جلنة التحقيق الدولي ملزمة من حيث املبدأ بأن 

تتابع املؤشرات والقرائن التي تقدم بها السيد نصر اهلل.
ميرزا قال في تصريح صحافي له، ان العمل جار على جمع معلومات 

الرئيس ميشال سليمان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، 
رئيس املجلس علق قبل اللقاء على قرار الكونغرس األميركي بتجميد 
املساعدات للجيش بالقول: هل يشترط األميركيون علينا عدم توجيه 
النار والرصاص ضد العدو الذي يردينا يوميا؟ وهل املطلوب ان نتفرج 

على جنوده وهم يعتدون على أهلنا؟
وأضاف الرئيس بري في تصريح صحافي له: هذه الشروط ممنوعة 
في قاموسنا، وملاذا ال تضعها واشنطن على اسرائيل التي حتصل على 
افضل وأحدث انواع األسلحة؟! خالصا الى تأييد دعوة رئيس اجلمهورية 
لتوفير السالح للجيش، وقال: أنا على استعداد لتوفير السالح له ولو 

من حتت األرض.

حول العميل غس����ان جرجس اجلد، الذي قال السيد نصر اهلل انه كان 
موجودا في ساحة اجلرمية قبل يوم على وقوعها ومتكن من الفرار مع 
اكتش����اف العمالء في العام 2009 ولف����ت ميرزا الى ان االمر يحتاج ال ى 

بعض الوقت
وكانت كتلة املستقبل طالبت بوضع كل املعطيات التي قدمها األمني 
العام حلزب اهلل في يد املدعي العام الدولي وفقا لالختصاص، كما دعت 

الى استنفاد كل االحتماالت في التحقيق، وصوال الى جالء احلقيقة.
الوزير ميشال فرعون رأى كالم السيد نصراهلل مبنزلة اخبار للمحكمة 

الدولية وتستطيع ان تضمه الى ملف التحقيق.
الوزير بطرس حرب قال من جهته أيضا ان ما تقدم به السيد نصراهلل 

يعتبر اخبارا ويجب ان يوضع بتصرف احملكمة الدولية.
والنائ����ب روبير غامن دعا الى انتظار القرار االتهامي، مس����تبعدا ان 

تخالف احملكمة املسار الذي أنشأته بنفسها.
بدوره نائب األمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم قال ان احلكومة 
تتحمل مسؤولية تلقف املعطيات االتهامية ضد اسرائيل والتي عرضها 
األمني العام لتحويلها ال����ى اجراءات عملية، وفق اجلهات املختصة من 

أجل املتابعة الكتشاف احلقيقة.
وتساءل الشيخ نعيم قاس����م ان كانت احملكمة ستستدعي املوساد 
االس����رائيلي واحلكومة االسرائيلية ألنه ال ش����يء يحصل من عمليات 

االغتيال اال بقرار من احلكومة االسرائيلية.

سليمان عما يجري في لبنان من خالف حول القرار الظني: »وجع ما قبل الوالدة«

رد فعل 14 آذار على مؤتمر نصراهلل
إذا كان الرئيس سعد احلريري 
ـــ 3، ولي الدم وابن  بصفاته ال
ــهيد رفيق احلريري،  الرئيس الش
والزعيم السني األول، ورئيس حكومة 
لبنان، هو املعني األول مبواقف السيد 
حسن نصراهلل املتالحقة التي توجت 
في »مؤمتر اتهام إسرائيل«، فإن رد 
الفعل الصادر عن »كتلة املستقبل« 
هو الذي يعتد به أكثر من غيره ويكتسب صفة 

املوقف الرسمي.
وقد جاءت صياغته دقيقة ومدروسة. فالكتلة 
ضمنت بيانها إشارة إيجابية إلى مؤمتر نصراهلل، 
ــميه باالسم وبطريقة غير  ولكن من دون ان تس
مباشرة بأن »رحبت بكل جهد يسهم في كشف 
ــوا أو وقفوا خلف اغتيال  املجرمني الذين ارتكب
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، ورأت ضرورة 
ــن اجلهة التي ميكن  ــتنفاد كل الفرضيات ع اس
ــت وراء هذه اجلرمية  ــون ارتكبت أو وقف ان تك
الكبرى« )في إشارة الى فرضية إسرائيل(. ولكن 
بيان كتلة املستقبل خلص الى املوقف الفعلي وهو 
جتديد الثقة باحملكمة الدولية واعتبارها »اجلهة 
ــة واملخولة بالتحقيق واملالحقة والبحث  الصاحل
ــيد نصراهلل الى تقدمي ما  عن األدلة«، داعية الس
ــة )بلمار(، مع  ــى املدعي العام للمحكم عرضه ال
ــم ان نصراهلل كان في مؤمتره رفض وضع  العل
هذه »القرائن« في يد احملكمة التي قال انه ال يثق 

بها ومبسارها.
ــتقبل احتفظت مبوقفها  ــت كتلة املس إذا كان
املتمسك باحملكمة ولكن بصياغة مرنة ولبقة، فإن 
رد فعل القوى السياسية احلليفة في 14 آذار غلب 
عليه احلذر والتشكيك ما خال إشارتني إيجابيتني 
على هامش املؤمتر وخارج سياق ما هدف إليه: 
األولى تشيد بالتزام حزب اهلل التهدئة حتت السقف 
العربي واملبادرة السعودية ـ السورية، وحرص 
ــارة توترات  ــي مؤمتره على عدم إث نصراهلل ف
ــاعي التهدئة  داخلية وانخراطه في جهود ومس
وعملية البحث عن مخارج. والثانية تتعلق بالتقدم 
الذي أظهره حزب اهلل في امتالكه لقدرات تقنية 
ــتخباراتية وبلوغه مرحلة متقدمة  لوجستية اس

في هذا املجال.
ما خال هاتني اإلشارتني، فإن ردود فعل قوى 
14 آذار التي جتمعت في شكل »عاصفة سياسية« 

احتوت الكثير من الشكوك والتحفظ جلهة:

ـ عدم ارتباط القرائن املقدمة بصورة مباشرة 
بعملية اغتيال احلريري. واألشرطة املعروضة لم 
تصور معالم معينة ميكن اجلزم بأنها استخدمت 
للتحضير الغتيال احلريري، وبالتالي فإن الربط 

بينها وبني اجلرمية ضعيف جدا.
ــار االرتباط بني الصور التي  ـ ضرورة إظه
عرضت وبني التفجير الذي حصل في 14 فبراير 
2005. وما عرض من صور جوية ملوقع اجلرمية 
وللطرقات التي كان يسلكها احلريري ال يشكل 
دليال كافيا إال اذا توافر الرابط بني الصور والتفجير، 
وبالتالي ال ميكن بناء استنتاجات نظرية على أدلة 
ــر بني السبب  ال يتأكد منها هذا االرتباط املباش

والنتيجة.
ـ القرائن التي عرضت ليست من النوع املقنع 
غير القابل للشك، وجزء كبير من املعطيات غير 

موثوق في مصدره.
ــمت ردود الفعل تساؤالت وعالمات  كما رس

استفهام ومن بينها:
اذا اكتشفت إسرائيل خرق حزب اهلل لتصوير 
طائراتها وشفرات صورها ومعلوماتها منذ 1997 
ــن أين حلزب اهلل هذه الصور؟ هل هي تعود  فم
الى ما قبل 1997 في معظمها؟ وكيف حصل على 

صورة طلعة يسوع امللك احلديثة؟
ـ كيف متكن احلزب من معرفة وجود العميل 
ــان اجلد قبل يوم في مكان وقوع االنفجار  غس

في السان جورج؟
ــرائيليني لرفيق  ــاذا جتاهل مراقبة اإلس ـ مل
احلريري؟ كيف اشتم انزاال في انصارية وجتاهل 

اغتياال في السان جورج؟
ـ من أين حصل على كل هذه املعلومات، ملاذا 
ــة وللمحكمة الدولية  ــم يقدمها في حينه للدول ل

ليبنى على الشيء مقتضاه؟
ـ ملاذا لم يقدم احلزب أدلته سابقا، وملاذا يصر 
اآلن على تقدميها إلى جلنة لبنانية بدال من التعاون 

مع احملكمة الدولية؟
ــال، فإن ردة فعل 14 آذار على مؤمتر  باإلجم
ــن نصراهلل أظهرت ان موقفها من  ــيد حس الس
ــة مازال يتمحور حول  موضوع احملكمة الدولي
3 نقاط: انتظار القرار الظني ليبنى على الشيء 
مقتضاه، والثقة باحملكمة كجهة ومرجعية وحيدة 
للوصول الى احلقيقة والعدالة ولتلقي كل املعطيات 
والقرائن ورفض منهج حزب اهلل الرامي الى إلغاء 

احملكمة أو الى توجيهها وفق رؤيته وقناعاته.
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جنبالط يرفـض مقولة 
»ضرب احلبيـب زبيب«: سئل 
جنبالط عن اخلالف مع 

القوات اللبنانية ورئيس����ها د.سمير جعجع 
فقال: »لست مع نظرية ضرب احلبيب زبيب 
التي يقولها جعجع، نحن مختلفان سياسيا«. 
مصدر قيادي في القوات يقول: »نتفهم وضع 
جنبالط ونحن على قناعة تامة بأن أحداث 7 
مايو هي التي قادت جنبالط الى اتخاذ جملة 
هذه املواقف، وعلى أي أساس تتعاطى القوات 
اليوم مع جنبالط كحليف أو كخصم سياسي؟ 
يجيب املصدر: »يعكس جنبالط في املرحلة 
احلالية مواق����ف 8 آذار، لكن هناك رأيا عاما 
ضمن جمهوره غير مؤيد لهذه املواقف، وهو 
شخصيا اعترف بذلك، من جهتنا نضع جنبالط 
اليوم »على جنب«، فنضالنا الوطني مستمر 

معه أو من دونه«.
عون يدعو حلسـم ملف كـرم: دعا تكتل التغيير 
واالصالح الى حسم موضوع العميد املتقاعد فايز 
كرم اليوم قبل الغد، والى وجوب احترام األصول 
القانونية والتزام سرية التحقيق، معتبرا انه »ال 
صدقية لدى فرع املعلومات، وان املستهدف الرئيسي 
ــو العماد عون وفصله  من عملية اعتقال كرم ه
عن حزب اهلل«. ويشدد مصدر في التيار الوطني 
ــلطة تنفيذية  ــر على انه لم يكن لكرم أي س احل
داخل تيار عون، وبالتالي فإنه على صعيد كوادر 
التيار ما من عمل مؤسساتي سيتضرر في غيابه، 
ــيما في  وان كانت الصدمة كبيرة بتوقيفه، الس
مدينته زغرتا. ويستبعد املصدر ان يكون في حال 
ثبات عمالته أي تأثير على العالقة القائمة بني التيار 
الوطني احلر وحزب اهلل،  باعتبار ان العالقة بني 
الطرفني بعيدة عن كوادر التيار وادارتها ومحصورة 
ــتويني: األول العالقة املباشرة بني عون  على مس
واألمني العام للحزب السيد حسن نصراهلل، والثاني 
العالقة القائمة بني الوزير باسيل واملكتب السياسي 
حلزب اهلل. ويلفت املصدر الى ان »حصر العالقة 
ــتويني لطاملا شكل مادة  بني الطرفني بهذين املس
ــطي التيار الذين أرادوا عالقة  تذمر من قبل ناش

مؤسساتية بني احلزب والتيار«.
مؤمتر »القوات« التأسيسي: يشرف رئيس الهيئة 
اللبنانية د.سمير جعجع  التنفيذية للقوات 
شخصيا على التحضيرات اجلارية للمؤمتر 
التأسيسي الذي س����تعقده القوات في نهاية 
شهر سبتمبر، والذي قد ينتهي الى تعيينات 
في املناطق واملنسقني والكوادر، على ان يعلن 
جعجع في الذكرى السنوية للشهداء مواقف 

مهمة حتدد موقف القوات 
من اخليارات السياسية 
ومن الطروحات القائمة، 
ولذلك يقول أحد مسؤولي القوات ان جعجع 
لن يلبي ف����ي هذه الفترة دعوات وجهت اليه 
لزي����ارة عدد م����ن ال����دول لكثرة انش����غاله 
بالتحضيرات للمؤمتر ولعدم مغادرة لبنان 
في هذه املرحلة ف����ي ظل التجاذبات القائمة. 
ومن املع����روف ان ممثلي القوات في عواصم 
عربية وغربية سيشاركون في املؤمتر الذي 
قد يجدد البيعة جلعج����ع على رأس احلزب 
لوالية جديدة مع هيئة تنفيذية جديدة وعناصر 
تش����ارك ألول مرة في املسؤوليات احلزبية. 
وكانت القوات أعلنت قبل أسابيع عن انتهاء 
املرحلة األولى من األعمال التحضيرية للمؤمتر 
الع����ام األول والتي كان����ت مخصصة لتلقي 
املالحظات وتقدمي املقترحات على مس����ودة 
النظام الداخلي املقترح للحزب، وقد مت تسليم 
املالحظات التي بلغت نحو 500 مالحظة ألمانة 
الس����ر العامة في احلزب ك����ي يصار الى بدء 
املرحلة الثانية والتي تتضمن تبويب املالحظات 
واملقترحات الواردة متهيدا لتسليمها في مهلة 
أقصاها شهر واحد للجنة الصياغة كي تعكف 
على دراس����تها،  ورفع مقترحاتها الى الهيئة 
التنفيذية لدراستها واتخاذ القرارات املناسبة 
في شأنها، وحتال املقترحات بعدها الى الهيئة 
العامة للحزب التي س����تعقد خلوة مفتوحة 
بغية اقرار الصيغة النهائية للنظام الداخلي 
كي تسلك بعدها طريقها الى الدوائر املختصة 
في وزارة الداخلية، ومن ثم تبدأ املرحلة الثالثة 

والتي هي فتح باب االنتساب أمام الراغبني.
قطيعة بني سامي وندمي اجلميل: تسود العالقات 
بني سامي وندمي اجلميل حالة من اجلفاء تصل الى 
ــبه قطيعة على خلفية متوضع حزب الكتائب  ش
ــه وحتالفاته، وعلى خلفية التنافس على  وخيارات
ــية في احلزب وأبرزها  املواقع واملفاصل االساس
مصلحة الطالب، وتشهد اجتماعات املكتب السياسي 
في الصيفي نقاشات حادة في عدة محاور، خصوصا 
بعد االنتخابات البلدية االخيرة حيث حاول الرئيس 
ــدمي أمام اعضاء  ــامي »زرك« ن اجلميل وجنله س
املكتب السياسي عبر انتقاد ادارته للمعركة االنتخابية 
ــة بيروت، والقول بكل  البلدية االخيرة في مدين
بساطة ان حزب الكتائب خسر في معركة بيروت 
باألرقام، لكن ذلك لم مينع ندمي من اصراره على 
ــتمراره  ــع نقل احلزب الى أي موقع آخر واس من

رأس حربة في فريق 14 آذار.

تقنيون: إذا شفرت إسرائيل معلوماتهاأخبار وأسرار لبنانية
منذ 1997 فمن أين أتى حزب اهلل بالصور؟

مصادر لـ »األنباء«: سورية تطالب حزب اهلل 
بالتهدئة لكنها لن تقبل التآمر عليه

معلومات: العميل العلم كان قبل
 ساعتين من اغتيال غانم بمسرح الجريمة

بيروت: نقلت تقارير صحافية عن تقنيني توقفهم عند مجموعة 
نقاط من مؤمتر األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، 
واح����دة منها تتعلق بصورة »طلعة يس����وع املل����ك« في منطقة 

الزوق.
بحسب هؤالء »استند نصراهلل الى هذه الصورة للقول ان إسرائيل 
كانت ترصد الطرق التي يس����لكها رئيس احلكومة األسبق رفيق 
احلري����ري حني يتوجه الى منزله الصيفي في فقرا. لكن الصورة 
حديثة وال ميكن ان تعود ألكثر من نحو سنة ونصف السنة، أي 
بعد فترة طويلة من اغتيال احلريري. فالطريق كما بدت تظهر انها 
باجتاه واحد وهذه لم تكن حالها قبل س����نة ونصف السنة عندما 

مت حتويل السير واعتماد الطريق ملسلك واحد«.
وحتدث هؤالء التقنيون »عن غياب أي حتديد لتواريخ الصور 
التي التقطت ومنها ما يعود لسنوات«، ويسألون »حزب اهلل الذي 
رصد عملية انصارية وأقام كمينا للكوماندوس اإلس����رائيلي في 
العام 1997، ملاذا جتاهل مراقبة اإلس����رائيليني لرفيق احلريري؟ 

كيف اشتم انزاال هناك وجتاهل اغتياال هنا؟«.
وطرح »التقنيون« أنفسهم أسئلة أخرى منها »إذا اكتشفت إسرائيل 
خرق حزب اهلل لتصوير طائراتها وش����فرت صورها ومعلوماتها 
منذ 1997 فمن أين حلزب اهلل هذه الصور؟ وهل هي تعود الى ما 
قبل 1997 في معظمها؟ وكيف حصل على صور طلعة يسوع امللك 
احلديثة؟ وكيف متكن احلزب من معرفة وجود العميل غسان اجلد 

قبل يوم في مكان وقوع االنفجار في السان جورج؟«.

بيروت: تقول مصادر سياسية متابعة ان الصورة باتت ضبابية 
بالنسبة الى ما سيرد في القرار االتهامي للمحكمة اخلاصة بلبنان، 
إال ان املعلومات واألجواء السائدة ومواقف حزب اهلل ترجح ان االتهام 

سيوجه الى عناصر في احلزب.
وفي هذه احلالة تضيف املصادر ان سورية ستكون حريصة على 
تفادي تدهور األوضاع اللبنانية وهي ستطلب من حزب اهلل االلتزام 
قدر اإلمكان بالتهدئة وعدم االنزالق الى املواجهة الداخلية، اال انها لن 
تقبل التآمر على احلزب وهي تقدر معنى اتهامه وتعتبر انه من حقه 

الدفاع عن النفس.
وإذا لم تتمكن إسرائيل من إغراق حزب اهلل في ورطة كبيرة داخلية 
من خالل القرار االتهامي أو س����واه فإنها ستضع خيار العدوان على 

لبنان في قائمة أولوياتها.
ولعل إيران تسلك سلوكا متشددا برأي هذه املصادر وهي قد وصلت 
الى حائط مسدود مع املجتمع الدولي وقد خسرت حتى أقرب احللفاء، 

أي روسيا، ما يرجح ان تصل الى املواجهة مع املجتمع الدولي.
وعن العالقة بني النائب وليد جنب����الط وحزب القوات اللبنانية 
ترى ان اخلالف السياس����ي واضح ب����ني النائب جنبالط والقوات، إال 
انه لن يسمح بافتعال مشاكل مسيحية درزية في اجلبل او بالبلبلة 
والتشنج بأي شكل من األشكال ويجب العمل على تفادي اي مشكلة 

بني املسلمني اي بني السنة والشيعة.
واألكث����ر ترجيحا بنظر هذه املصادر ل� »األنباء« ترتيب األوضاع 
العراقية بعدما انطلقت عجلة االنس����حاب األميركي منه وستش����كل 
حكومة عراقية في فترة غير بعيدة، ما دفع باإلسرائيليني الى التركيز 

على لبنان الفتعال مشكلة وفتنة داخلية بني أبنائه.

بيروت: كشفت تقارير صحافية عن معلومات وصفتها باملوثقة، 
ان فرع املعلومات اكتش���ف بعد توقيف العميل أديب العلم عام 
2009، من خ���الل بيانات اتصاالته الهاتفية، أن���ه كان موجودا في 
منطقة سن الفيل، على مقربة من مكان اغتيال النائب أنطوان غامن، 

قبل نحو ساعتني من وقوع اجلرمية.
وعندما سئل العلم عن هذه »املصادفة«، أجاب بأنه كان قد أوصل 

زوجته إلى صالون تزيني قريب.
وبحسب »األخبار«، زوجته املوقوفة بالتهمة ذاتها، أكدت ما أدلى 

به زوجها، فتوقف التحقيق في هذه املسألة عند هذا احلد.
واعتبرت الصحيفة انها »مصادفة« غريبة لعميل كان اإلسرائيليون 
قد كلفوه تنفيذ اس���تطالع شاطئ منطقة جبيل، متهيدا إلجالء أحد 

ضباطهم منها، قبل سنتني من اغتيال غامن.

أكدوا أن صورة »طلعة يسوع الملك« حديثة

معلوف لـ »األنباء«: ما أبداه نصراهلل من مالطفة في الكالم
عن جعجع قد يكون نابعًا من رغبة لديه في التالقي معه

عضو »القوات« أكد أن »المحكمة« ستستمر في عملها وصواًل إلى الكشف عن حقيقة »من اغتال الحريري؟«

)محمود الطويل( وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية محمد فنيش »حزب اهلل« مستقبال منسق االمم املتحدة اخلاص بلبنان مايكل وليامز في الوزارة امس

جوزف معلوف

واشنطن: ال توجد صلة بين المساعدات 
للجيش اللبناني واشتباكات »العديسة«

واشنطنـ  وكاالت: نفت اخلارجية األميركية وجود صلة بني األسلحة 
ــنطن كمساعدات للجيش اللبناني أو برامج  األميركية التي تقدمها واش
التدريب وبني االشتباكات التي وقعت األسبوع املاضي بينه وبني اجليش 
اإلسرائيلي في بلدة »العديسة«. جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس جلنة الشؤون 
ــوارد بيرمان أمس االول تعليق  اخلارجية مبجلس النواب األميركي ه
ــاعدة عسكرية بقيمة 100 مليون دوالر إلى اجليش اللبناني،  تقدمي مس
وقال إنه يريد معرفة املزيد من املعلومات حول االشتباكات التي وقعت 
بني اجليشني و»مدى تأثير حزب اهلل على اجليش اللبناني«. ونقل راديو 
»سوا« امس عن املتحدث باسم اخلارجية األميركية فليب كراولي قوله 
إن هناك اتصاالت جارية مع اجلانب اللبناني للتأكد من عدم تكرار مثل 
ــتباكات مرة أخرى. ورأى كراولي أن تقدمي مساعدات لتعزيز  هذه االش
ــة الوطنية األميركية، وقال  ــدرات اجليش اللبناني يصب في املصلح ق
»مازلنا نعتقد ان دعم احلكومة واجليش اللبنانيني يتماشى مع مصلحتنا 
ــتقرار في املنطقة، وقد أعربنا عن  ــاهم في حتقيق االس الوطنية، ويس

قلقنا إزاء احلادث الذي وقع األسبوع املاضي«.


