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أخبار وأسرار لبنانية

حتذيرات فرنسية وبريطانية:  الصورة األمنية 
والضباب السياسي ال ينعكسان على الداخل 
فقط، فبعد كل أزمة تضيف الس����فارات 
األجنبية نقاطا ساخنة ومناطق محظورة 
على مواطنيها الراغبني بزيارة لبنان، فقد 
الفرنسية والبريطانية  السفارة  أدرجت 
في لبنان على موقعهما اإللكتروني ضمن 
4 صفحات، حتذيرا حذرت فيه مواطنيها 
الذين يودون زي����ارة لبنان من خطورة 

قصد عدد من املناطق لدواع أمنية.
وج����اء في التحذير ان����ه على الرغم من 
استتباب األمن بعد اتفاق الدوحة، ننصح 
الرعاي����ا باالمتناع عن زي����ارة املناطق 
احلدودية اجلنوبية الواقعة على متاس 
مع اسرائيل، اضافة الى املناطق الواقعة 
جنوب جزين وبحيرة القرعون وراشيا 
وأيض����ا االمتناع عن زي����ارة الضاحية 
اجلنوبية لبيروت حيث مت توقيف عدد 
من السياح الفرنسيني في السابق بشكل 
غير قانوني وأخضعوا لالستجواب من 

قبل جهات غير رسمية.
ومن املناطق املفضل عدم زيارتها محيط 
ف����ي طرابلس  الفلس����طينية  املخيمات 
واألحياء الواقعة في القسم الشمالي من 
املدينة، وأيضا عدم زيارة املناطق احملاذية 
للمخيمات الفلسطينية في صيدا، أما في 
البقاع فقد ُنص����ح الرعايا بزيارة قلعة 
بعلبك فقط ال غير وتفادي املناطق التي 
شهدت اش����تباكات مسلحة، مع االشارة 
والتركيز على وجوب س����لوك الطريق 

الرئيسي الدولي دون سواه.
اضاف����ة الى ذلك يحذر موقع الس����فارة 
الفرنسية في بيروت من ان الوضع األمني 
في لبنان ميكن ان يتدهور بس����رعة كما 

حصل في السابق.
ولم يستثن املواقع امكان تعرض األجانب 
الى عمليات سلب وسرقة خالل وجودهم 
في لبنان، من هنا جاءت الدعوة الى توخي 

احلذر.
نصيحة أوروبي�ة: نقل تقرير صحافي عن 
ديبلوماس��ي اوروبي نصيحت��ه للبنانيني 
للتدقيق فيما يجري في جينيف حيث قال 
ان مفاوضات اكادميية من االدارتني االميركية 
وااليرانية جتري بصورة مكثفة وناشطة، 
وان ملفا كامال ش��امال عن منطقة الش��رق 
األوسط مطروح على طاولة املفاوضني، يبدأ 
من االتفاق على حكومة الوحدة الوطنية في 
العراق وينتهي باالتفاق على س��الم شامل 
وع��ادل في الش��رق االوس��ط، ويضيف 
الديبلوماسي االوروبي ان هذه املفاوضات 
اصبحت متقدمة جدا وانه بنهاية هذا العام 
سيتم التوقيع على بنود االتفاق بني طهران 
وواشنطن. ويطمئن اللبنانيني ان ال حروب 
اس��رائيلية في القريب اضافة الى دعوتهم 
الى الهدوء وعدم اللعب بالنار املذهبية، وما 
عليهم اال ان يصدقوا مبقدرتهم على طاولة 
احل��وار ان يتفقوا دون اخلروج من القاعة 
واالتصال الهاتفي مع مرجعياتهم االقليمية 

والدولية.
مهرجان »الق�وات اللبنانية«: حتضر القوات 
اللبنانية القامة ذكرى الشهداء هذه السنة 
بصيغة جديدة، ينتظر ان يحضر قيادات 
الصف األول في 14 آذار وسيكون االحتفال 
مناسبة إلطالق الكلمة التي سيلقيها الدكتور 
س���مير جعجع والذي يعكف حاليا على 
اعدادها، وفي التفاصيل عن وقائع االحتفال 
هي اإلبهار التنظيمي وسيكون ألشعة الليزر 
دور بارز اضافة الى االستعدادات حلشد 

جماهيري سيكون األكبر.
إجراءات امنية: بدأت مخابرات اجليش في 
بيروت باتخاذ اجراءات امنية اكثر صرامة 
في التعامل مع اي ظهور مس��لح ومن هذه 
االجراءات وضع بعض املكاتب احلزبية واملقار 
حتت املراقبة ملنع اي عنصر غير منضبط 
من تكرار ما حدث في اش��تباكات برج ابي 
حي��در.. م��ن جهة اخ��رى ع��ادت بعض 
الشخصيات السياس��ية الى سابق عهدها 
لتتخذ تدابير احترازية امنية للحماية، وفي 
اخللفية ان معطيات وصل��ت الى اكثر من 
ش��خصية تتحدث عن امكانية اس��تئناف 
االس��تهداف اجلس��دي مجددا. كما نقلت 

»الديار«.
رص الصفوف مجددا: فيما اعلنت مصادر 
مطلعة ان قوى في املعارضة الس����ابقة 
تتحدث عن تطورات سياسية ستحصل 
بعد عيد رمضان، جلهة تنظيم لقاء موسع 
لها واع����ادة تفعيل وضعه����ا، ملواجهة 
تطورات ما بعد صدور القرار الظني عن 
احملكم����ة الدولية، اس����تبعدت مرجعية 
سياسية وقوع انفجار امني واسع خالل 
ش����هر س����بتمبر اجلاري، الن االطراف 
الداخلية غير مهي����أة او معبأة من اجل 
ذلك، وان التوت����رات االمنية ال تفيد اي 
ط����رف الس����يما »ح����زب اهلل« و»تيار 

املستقبل«.
الكتائب تكسب: اقرت جهات مسيحية ان 
حزب الكتائب كس��ب سياسيا وشعبيا بعد 
موقف��ه املتش��دد ح��ول احلق��وق املدنية 
للفلسطينيني بخالف القوات اللبنانية التي 
كانت محرجة أمام جمهورها وأمام أقطاب 
آخرين اضافة الى نقزة من املراجع الكنسية 
حول اداء احلزب الذي يعتبر حزبا مسيحيا، 
فيم��ا الكتائب التزمت بذات الش��عار الذي 
رفعته في العام 1975 دون ان تصطدم حاليا 

بالفلسطينيني كما حصل في السابق.
ش�رب االنخاب في الزلقا: نقلت »الديار« 
مشاهدات في احدى املناسبات االجتماعية 
في ساحل املنت جمعت عددا من الفاعليات، 
حيث رفع النائب نبيل نقوال كأسه باجتاه 
رئيس بلدية الزلقا ميشال عساف املر، 
شاربا نخبه قائال: »كاسك، انت زملي ادمي 
وش����غيل... وكأس ابوالياس كمان«. ثم 

شرب اجلميع االنخاب.

حوار »السكاكين« بين »المستقبل« و»حزب اهلل« تحّول إلى »ريش نعام«: ال قطيعة بيننا
ويبدو ان تعليمات مماثلة صدرت الى 
قيادات ونواب املستقبل، مع التشديد بالنسبة 
لبعضهم ممن يوصفون »باملتطرفني« وقد 
أكد ذلك احد قياديي التيار ل� »األنباء« في 
معرض اعتذاره عن الرد على أسئلة طرحت 

عليه.

ال قطيعة بين الحزب والمستقبل

وتوضيحا لهذه املستجدات قال عضو 
املجلس السياس���ي في حزب اهلل محمود 
قماطي: ال مج���ال للقطيعة بني حزب اهلل 

وتيار املستقبل.
بدوره عضو تكتل »لبنان اوال« النائب 
عقاب صقر اكد امس انه ال قطيعة بني حزب 
اهلل وتيار املستقبل ال اآلن وال قبل يومني، 
وانه ال تصعيد من قبل رئيس مجلس الوزراء 
سعد احلريري الذي كان عليه ان يرد كما 
فعل، ليوض���ح كالم االمني العام ل� »حزب 
اهلل« الس���يد حس���ن نصراهلل، وقال: »لو 
لم يرد احلريري للتوضيح كان سيرس���خ 
في عقل اهالي بيروت ان احلريري يسعى 
لتحريك فتنة وتوجيه االتهامات وتوجيه 
الس���كني الى قلب )ح���زب اهلل( واملقاومة 
والتسبب في ش���رخ اضافي وهو الشرخ 
السني � الشيعي � الذي كان سيمتد بدوره 

الى املنطقة بأسرها«.
وفي حديث الى قناة »اخبار املستقبل« 
قال: توضيح احلريري ليس تصعيدا وان 
احلري���ري »عندما نزل الى برج ابي حيدر 
لم ينزل لصب الزيت على النار، بل ليؤكد 
ان الشرخ ليس طائفيا وان الدولة حاضرة 
لتحمي املواطن، من دون ان مييز بني سالح 
وآخر وبني فريق وآخر وبني طائفة واخرى 
وان هذه املشكلة عابرة وستعاجلها الدولة 

بطريقة ترضي اجلميع.
واوضح صق���ر ان احلريري عندما قال 
»انا ال احمل سكينا« لم يكن يقصد الهجوم 

على احد بل الدفاع عن نفسه.

العودة للتركيز على شهود الزور

الوزير حسني احلاج حسن الم السياسيني 
الذين ادمنوا اختراع التصريحات وحتويرها.

واوضح احلاج حسن في افطار ان مثل 
امور كهذه تض���ر بالتهدئة الداخلية وهي 

سوء امانة وقلة مسؤولية.
وشدد احلاج حسن على قضية شهود 
الزور التي ال شيء ميكن ان يغطي عليها، 
وهذا ما اكد عليه ايضا النائب علي املقداد، 
ما يوحي بان التهدئة املستعادة ال تشمل 
هذا امللف م����ن جانب حزب اهلل بالذات، 
عل����ى اعتبار ان الفري����ق اآلخر وضمنه 
وزارة العدل ال يرون وجودا لشهود زور 

حتى اآلن.

مج���ددا، لعق���د اجتم���اع ب���ني احلريري 
ونصراهلل.

وقف السجال الكالمي

وذكرت مصادر صحافية ان مس���ؤول 
االرتب���اط في حزب اهلل وفيق صفا اتصل 
بأحد قياديي تيار املس���تقبل، وأبلغه قرار 
احلزب بعدم الرد على اي تصريحات، وانه 
أعطيت التعليمات الى قيادات احلزب ونواب 

كتلة الوفاء للمقاومة بوقف السجال.

املوقف اآلخر من حيث التجاوب، لم يتأخر، 
وقد متثل بحس���ب معلومات ل� »األنباء« 
باتصال هاتفي أجراه املعاون السياسي للسيد 
حسن نصراهلل احلاج حسن خليل مع رئيس 
احلكومة شكره على خطابه االفطاري وعلى 

دعوته للتهدئة وللكلمة الطيبة.
ونقل عن الرئيس احلريري انه بادر الى 
االتصال ببري وجنب���الط حتى ال يتفاجآ 

مبوقفه التبريري.
هذا اجلو ش���جع على حتريك املساعي 

وتاب���ع يقول: نحن في مجتمع متداخل 
ولبنان عبارة ع���ن 10452 كيلومتر مربع 
وجميعنا يعيش على ه���ذه األرض، وإذا 
أردنا التصعيد فإلى أين نصل؟ في النهاية 
الوح���دة الوطنية هي من حتمينا، وعلينا 
التفكير باخلطاب السياسي، ألن اي كلمة 

تخرج من فم اي كان ال تعود ملكا له.

اتصال من معاون نصراهلل

رسالة احلريري كانت واضحة، واختبار 

بيروت � عمر حبنجر
غلب أمس التوجه السياسي إلعادة وصل 
ما انقطع من خيوط التهدئة املستدامة، منذ 
القمة الثالثية في بيروت، ومتت فرملة 
التصريحات احلادة او املتحدية، س���واء 
أكانت من جانب رئيس احلكومة س���عد 
احلريري وكتلة املستقبل، او من طرف 
حزب اهلل وحلفائه، وحتول السجال بني 
الطرفني من حوار »سكاكني« الى »ريش 

نعام«.
ولعب رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
وليد جنبالط دورا ملموسا في كبح موجة 
التصعيد الكالمي، بالتنسيق مع رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، وهو أوفد وزير 
األشغال العامة غازي العريضي الى دمشق، 
حيث التقى اللواء محمد ناصيف معاون 
نائب رئيس اجلمهوري���ة املهتم بامللف 

اللبناني.
النائب جنبالط قال أمام زواره امس انه 
ليس وس���يطا بل يسعى من أجل التهدئة، 
مش���ددا على وجوب حماية مفاعيل القمة 

الثالثية التي ركزت على االستقرار.
ولفت رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
الى ضرورة التنبه خلطورة األوضاع في 
املنطقة وجتنب أي انزالق���ات في الداخل 

تقود الى توتير األوضاع.
واملطلوب، قال جنب���الط، فقط خفض 

التوتر احلاصل.
جنبالط أوفد الى دمشق الوزير غازي 
العريضي حيث التقى اللواء محمد ناصيف 
مساعد نائب الرئيس السوري، وقد اطلع 
العريضي جنبالط على نتائج اللقاء فور 

عودته.
وكان الرئيس احلريري اتصل بجنبالط 
ثم ببري، قبل ان ي���رد على حديث األمني 
العام للحزب الس���يد حسن نصراهلل عن 
السكاكني وامللح باجلرح بأنه ال يعرف سوى 

القلم والكتابة.
ال أرغب وال أريد العودة إلى الصفر

وفي كلمته بافطار الس���بت على شرف 
فعالي���ات طرابلس والش���مال، توجه الى 
املدعوين بالقول: كان هناك كالم سياس���ي 
لم نكن نرغب في الوصول اليه، وهناك من 
تصور ان النقاش السياسي عاد الى نقطة 

الصفر، وقلنا ما قلناه باألمس.
وأضاف: نحن من جهتنا ال نرغب وال نريد 
وال نخطط لعودة النقاش السياسي الى هذه 
النقط���ة، وامنا ما قيل من هنا وهناك يبني 
بوضوح تأثير اخلطاب السياسي على الرأي 
العام ألن من شأن كلمة واحدة ان ترفع من 
ضغط البلد او ان ترسم حدودا لهذا الضغط، 
لذلك أملنا االلتزام بالكلمة الطيبة وسنواصل 

العمل في سبيل احلوار الهادئ.

مصادر لـ»األنباء«: الحاج حسن خليل اتصل بالحريري وشكره على خطابه اإلفطاري ودعوته للتهدئة والكلمة الطيبة

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري متوسطا مفتي الشمال الشيخ د.مالك الشعار والوزيرين محمد الصفدي وريا احلسن والنائب سمير اجلسر في قريطم مساء أمس االول 

وهاب ل� »األنباء«: على الحريري تشكيل قوة مسلحة لتنفيذ قرارات »المحكمة«!
املآمرة االسرائيلية � االميركية على املقاومة 
و»حزب اهلل« ووضعه في اطار اخلديعة 
التي ال ينجرف بها اي عاقل سوى البعض 
من املشاركني باملؤامرة عن علم او عن غير 
علم، مؤكدا ان ق����رارات احملكمة الدولية 
االسرائيلية لن تنفذ في لبنان حتى ولو 
اتهمت االصوليني بجرمية االغتيال، وذلك 
العتباره ان فري����ق املعارضة غير معني 
باحملكمة ال من قريب وال من بعيد كونها 
محكمة اسرائيلية بامتياز، الفتا ازاء ذلك 
الى ان الرئيس احلريري ما عليه س����وى 
تشكيل قوات مسلحة وغير مسلحة لتنفيذ 
اللبنانية،  قرارات احملكمة على االراضي 
معتبرا ردا على سؤال ان احلل يكمن في 
تراجع احلريري وفريقه عن مش����روعهم 
للتمسك بالسلطة، معتبرا ان الفريق املذكور 
ال يبحث عن احلقيقة امنا يبحث عن ضرب 
عصب املقاومة املتمثل بحزب اهلل وبالتالي 
عن الطرق اآليلة الى االمس����اك بالسلطة 
مؤب����دا، مطالبا فريق احلريري باخلروج 
من هذا الوهم م����ع اخلروج االميركي من 
العراق، النه س����يؤدي في نهاية املطاف 

الى االطاحة به.

القطار السياس����ي الى سكته الصحيحة، 
خصوصا وان الرئيس احلريري يتحدث 
بلغت����ني متناقضتني ويس����تعمل وجهني 
مختلفني االول مصري � أميركي والثاني 

لبناني � سوري!
في رأي وهاب ان املفاوضات في نيويورك 
لن تص����ل الى مكان، وذل����ك العتباره ان 
االس����رائيلي لن يعطي الفلسطيني شيئا 
من حقوقه الطبيعية، معربا في املقابل عن 
خشيته من انعكاس تلك املفاوضات سلبا 
على الداخل اللبنان����ي على غرار انفجار 
الوضع في لبنان اثر هبوط الرئيس املصري 
االسبق انور السادات في مطار تل ابيب، 
وايضا على غرار انفجاره في بيروت اثر 
التمديد التفاقيات »أوسلو«، مشيرا الى ان 
مخاوفه تلك ناجتة عن وجود فريق لبناني 
معني يتبرع باستمرار لتنفيذ املخطط املتآمر 

على لبنان خدمة للمشروع االميركي.

لسنا معنيين بالمحكمة الدولية

عل����ى صعيد آخر ج����دد وهاب وصف 
كالم املدعي العام الدولي القاضي دانيال 
بلمار، بالكذب الدائم واملستمر واملستمد من 

من وجود ره����ان لدى الكثير من العقالء 
اللبنانيني على التفاهم السعودية � السوري، 
اال ان املعارضة لن تستطيع االنتظار الى ما 
ال نهاية لتقومي »االعوجاج احلاصل« واعادة 

وردا على س���ؤال ح���ول دور التفاهم 
السعودي � السوري حيال التوترات املستجدة 
على خط الضاحية � بيت الوسط، اكد وهاب 
في تصريح ل� »األنباء« ان اململكة السعودية 
لعبت مع سورية دورا كبيرا في تهدئة الداخل 
اللبناني وضبط ايقاع الفرقاء اللبنانيني، 
منعا للوصول الى انفجار االزمات املتتالية 
فيما بينهم الس���يما ازمة احملكمة الدولية 
وتداعيات مسارها واهدافها االسرائيلية - 
االميركية، الفتا الى ان »اجلماعة« قفزوا في 
املقابل الى التمهيد للقرار االتهامي وبالتالي 
الى االطاحة باجلهد العربي املبذول لصالح 
االستقرار والس���لم االهلي بني اللبنانيني، 
معرب���ا عن اعتقاده ب���ان تصرف الرئيس 
احلريري وفريقه يشير الى انه لم يعد معنيا 
بالتفاهمات العربية � العربية وبات يعمل 
على اخلط املص���ري � االردني � االميركي 
الداعم للمفاوضات الثنائية املذلة التي جتري 
في نيويورك بني االس���رائيلي وما يسمى 

بالسلطة الفلسطينية )...(.

ال نستطيع االنتظار!

وفي سياق متصل اكد وهاب انه وبالرغم 

بيروت � زينة طبارة
رأى رئيس حزب التوحيد الوزير السابق 
وئام وهاب ان القلم والكتاب ميزة اجتماعية 
لبنانية يتمتع به���ا جميع اللبنانيني دون 
استثناء، وليست حكرا على فئة او فريق 
دون اآلخر كما ح���اول الرئيس احلريري 
االيحاء به، معتبرا ان ما يفرق هذا االخير 
وجماعته عن غيرهم من الفرقاء اللبنانيني 
انهم استبدلوا منذ العام 2005 راية املقاومة 
بالسكاكني لطعن حزب اهلل في ظهره وقلبه، 
اي منذ ان وهبهم امني عام حزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل االكثرية في املجلس النيابي 
وايصالهم بالتالي الى السلطة تفاديا لفتنة 
حتمي���ة كانت تطل برأس���ها الصهيوني � 
االميركي املشترك، مشيرا الى انه وبالرغم 
من تنازل السيد نصراهلل آنذاك عن االكثرية 
في البرملان لصالح االستقرار في لبنان لم 
يصل االمر ال���ى تالفي الفتنة، بحيث عمد 
فريق احلريري بعد اشهر قليلة من تلقيه 
هدية الس���يد نصراهلل ال���ى االنقالب على 
املقاومة وحزب اهلل ظنا من اعضائه انهم 
مبواقعهم السلطوية اجلديدة يستطيعون 

انهاءها.

رئيس حزب التوحيد أكد أن المعارضة لن تستطيع االنتظار إلى ما ال نهاية لتقويم االعوجاج الحاصل

وئام وهاب

عوكر.. »السفارة والسفيرة«
بيروت: 12 سبتمبر اجلاري هو املوعد املبدئي لوصول 
السفيرة األميركية اجلديدة في لبنان مورا كونالي 
اآلتية الى خالفة السفيرة السابقة ميشيل سيسون التي 
غادرت بيروت عائ����دة الى الواليات املتحدة منهية بذلك 

مهمة ديبلوماسية استمرت زهاء 3 أعوام.
وم����ع مجيء كونال����ي الى بيروت يتوقع رس����ميون 
وديبلوماسيون ان تستعيد الواليات املتحدة األميركية 
خطوط االتصال الواسعة مع دمشق، السيما ان السفيرة 
اجلديدة عملت قائمة باألعمال في السفارة األميركية في 
س����ورية وأقامت عالقات مع املسؤولني السوريني، وهي 
من الداعني الى تعزيز احلوار بني واش����نطن ودمش����ق، 
وسيش����كل وجودها في بيروت فرصة لتقييم العالقات 
اللبنانية - السورية بعد التطورات التي استجدت عليها 
خالل األشهر املاضية. وكانت كونالي التي تنقلت في عدة 
مناصب ديبلوماسية داخل السفارات األميركية في القدس 
ولندن وبغداد، قد شغلت مؤخرا منصب مساعدة لنائب 
وزيرة اخلارجية األميركية جيفري فيلتمان، بعدما كان 
سفيرا لبالده في بيروت، وهي بفضل فيلتمان متخصصة 
في الشؤون اللبنانية واالسرائيلية. من جهة أخرى علم 
ان السفارة األميركية في بيروت ستستقر نهائيا في عوكر 
حيث هي اآلن، وأشغال بناء املبنى اجلديد للسفارة ستبدأ 
خالل األس����ابيع القليلة املقبلة، وذلك بعدما استحصلت 

السفارة على موافقة مجلس الوزراء لتملك عقارات مساحتها 
173659 مترا مربعا، تضمها الى العقار الذي تشغله حاليا 
في عوكر ومس����احته 1516 مترا مربعا. يذكر ان السفارة 
األميركية في بيروت كانت اش����ترت عندما كان السفير 
فنس����نت باتل رئيس����ا للبعثة الديبلوماسية، العقارات 
التي كان يش����غلها معمل األصواف اللبنانية في منطقة 
بعبدا العقارية بهدف تش����ييد مبنى للسفارة عليها يقع 
عمليا الى ميني طريق الش����ام قبالة مس����تديرة الصياد 
على الطريق الرئيس����ية املؤدية ال����ى بلدة احلدث، وهي 
الطريق املوازية ملدخل قصر بعبدا. اال ان بعثة أميركية 
ديبلوماسية وأمنية زارت بيروت قبل عام تقريبا وكشفت 
على العقارات املقترحة أوحت بعدم مطابقته للمواصفات 
األمنية التي تطبق على مباني السفارات االميركية خارج 
الواليات املتحدة األميركية. وقد دخل الديبلوماس����يون 
األميركيون برئاسة السفير السابق جيفري فيلتمان على 
األثر مبفاوضات مع الرهبنة االنطونية التي متلك العقارات 
التي تش����غلها السفارة حاليا في عوكر من أجل مقايضة 
عقارات عوكر بعقارات بعبدا وعددها 11 عقارا مع طريق 
خاص. وقد أسفرت املفاوضات عن موافقة اجلانبني على 
امتام عملي����ة املقايضة وأجنزت الترتيبات الالزمة لذلك 
في عهد السفيرة ميشيل سيسون، ولم تبق سوى موافقة 

احلكومة اللبنانية التي حتققت األسبوع املاضي.

»لوموند ديبلوماتيك« تكشف أضخم محطة تجسس
 إسرائيلية في العالم للتنصت على المنطقة 

باريس � وكاالت: كشفت صحيفة »لوموند ديبلوماتيك« الشهرية 
الفرنس��ية عن وجود محطة جتسس إس��رائيلية في صحراء النقب 
)جن��وب إس��رائيل( للتنصت على املنطقة ه��ي األكبر واألضخم في 

العالم.
وذكرت الصحيفة في عددها لشهر سبتمبر احلالي في تقرير كتبه 
الصحاف��ي النيوزلندي نيكي هاجرأن مهمة هذه احملطة التجسس��ية 
تتمثل في اعتراض املكاملات الهاتفية والرسائل والبيانات اإللكترونية 
التي يتم إرسالها عبر األقمار الصناعية وكابالت االتصاالت البحرية 

املوجودة في البحر األبيض املتوسط.
وأضاف��ت ان هذه احملطة التجسس��ية التي تس��تهدف اعتراض 
االتصاالت الصادرة من الش��رق األوس��ط وأوروبا وأفريقيا وآسيا 

تشرف على تشغيلها وحدة حتمل الرقم يهو 8200 وحدة استخبارات 
غير معروفة رغم اإلمكانيات الكبيرة املتوافرة لها.

وتقع هذه احملطة في منطقة »أورمي« بجنوب إسرائيل على بعد 30 
كيلومترا من سجن مدينة بئر السبع.

ويش��ير التقرير ال��ى ان املعلومات التي جتمعها احملطة ترس��ل 
الى الوحدة 8200 قرب هرتس��ليا، فيم��ا تفيد تقارير أخرى بأن مقر 
الوحدة يقع الى جانب مقر جهاز االس��تخبارات )املوساد( الذي يتلقى 

املعلومات الى جانب فروع اجليش األخرى.
ويق��ول الصحاف��ي النيوزلن��دي نيك��ي هاجر ان ه��ذه احملطة 
التجسسية تتمتع بقدرة هائلة في جمع املعلومات اإللكترونية ورصد 

اتصاالت احلكومات واملنظمات والشركات واألفراد على حد سواء.


