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حزب اهلل للحريري: القرار بيدك.. ونحن حاضرون ألقصى التعاون
بيروت ـ عمر حبنجر

البيان الص���ادر حول زيارة 
الرئيس بشار االسد الى طهران، 
تناول امورا كثيرة عدا موضوع 
لبن���ان، حيث يتعاظ���م اجلدل 
الداخلي ازاء زيارة الرئيس احمدي 
جناد الى بيروت في الثالث عشر 
والرابع عشر من هذا الشهر، فيما 
المس وزير اخلارجية السورية 
وليد املعل���م املوضوع اللبناني 
باحلديث عن الدول التي تتقاعس 
في قضائها فتتس���بب في انشاء 
احملاكم الدولية، مع اشارته الى 
ان الرئيس���ن االسد وجناد اكدا 
على قطع الطري���ق على الفتنة 

في لبنان.
لكن الوضع اللبناني يواصل 
االجتاه نحو التأزم في ظل الهز 
العالقات  املتزاي���د بارجوح���ة 
السعودية � السورية، على خلفية 
امللفن العراقي واللبناني في آن 

معا.
ولفت في ه���ذا املجال انتقاد 
تلفزيون »املنار« الناطق بلسان 
حزب اهلل، تصريحات الس���فير 
السعودي في بيروت علي عواض 
عسيري، والتي قال فيها انه ال احد 
بامكانه التأثير في موضوع القرار 
االتهامي، وانه عل���ى اللبنانين 
ايجاد احلل باحلوار فيما بينهم، 
ما جرى تفسيره على انه انهاء 

للمسعى السعودي � السوري.
وف���ي غضون ذل���ك تواصل 
التصعيد الكالم���ي املتبادل بن 
حزب اهلل وتيار املستقبل، وفي 
هذا الس���ياق اكد الوزير حسن 
احلاج حسن )حزب اهلل( ان لقاء 
الرئيس سعد احلريري والسيد 
حس���ن نصراهلل غير وارد، وان 
ح���زب اهلل لن يس���لم احدا من 
الدولي  التحقيق  ال���ى  عناصره 
وانه اي احلزب، ال ميكن ان يوافق 
على متويل محكمة تريد ان تتهم 

احلزب.
ام���ا النائ���ب عم���ار حوري 
)املستقبل( فقد حتدث للمؤسسة 
اللبنانية لالرسال عن موجبات 
القس���م  طاولة احلوار وخطاب 
التي  للرئيس ميشال س���ليمان 
توجب عدم التنصل من مستلزمات 

احملكمة.
بدوره س���أل رئي���س اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط: 

هل العدل جت���اه الرئيس رفيق 
احلريري ان يسيل دم جديد؟ وما 
قيمة العدالة جتاه احلريري وسائر 
الش���هداء اذا سال دم على ارض 
الوط���ن؟ داعيا احلكماء للتحكم 
باللعبة في لبن���ان وحزب اهلل 
الى عدم النزول مجددا الى ازقة 

لبنان.

جولة تفقدية

كالم جنبالط جاء خالل جولة 
تفقدية ق���ام بها على قرى بتاتر 
وشانيه وصوفر ومجد لبعن في 

منع���ا لتفجره���ا، حتت ضغط 
املعارض���ة وعلى رأس���ها حزب 
اهلل، علما ان الطرفن يصرحان 
باحلرص على استمرار حكومة 
الوطنية، فالنائب عمار  الوحدة 
ان  ح���وري )املس���تقبل( يؤكد 
دعم احملكم���ة كان محل اجماع 
في مؤمتر احلوار الوطني، وفي 
كل البيانات الوزارية املتعاقبة، 
»وه���ذا ما س���معناه في خطاب 
القسم من الرئيس سليمان الذي 
هو احلك���م حتما، وهو الفيصل 
وهو املرجعية وحامي الدستور، 

جرد عاليه.
وطالب جنبالط بكشف حقيقة 
شهود الزور في قضية احملكمة، 
وقال: اذا ما طرح موضوع التمويل 
س���نرى في اللقاء الدميوقراطي 
كيف سنصوت، هناك طبعا في 
اللقاء الدميوقراط���ي احرار، اما 
نواب احلزب التقدمي االشتراكي 
فيلتزمون بتعليمات احلزب ولكل 
حادث حديث، آخذين بعن االعتبار 
انه اذا ما انقطع متويل احملكمة 
من لبنان قد يدعو امن عام االمم 
املتحدة بان كي مون الى متويل 

والنه كذلك سيصوت باملنطق مع 
متويل احملكمة الن هذا التمويل فيه 
حماية ملستقبل احلياة السياسية 
في لبنان، وفيه تأكيد ملعان اتفقنا 

عليها كلبنانين«.

ترجيح الثلثين مع التمويل

ويرجح ح���وري كفة الثلثن 
في مجلس الوزراء اذا ما احتدم 
الوضع وط���رح على التصويت 
في مجلس الوزراء، وان »وزراء 
الرئيس سيصوتون مع متويل 

احملكمة.

خارجي هذا احتمال، لكن اتركوا 
العقالء يتحكمون باللعبة.

في هذا الوقت يتركز االهتمام 
على جلسة مجلس الوزراء املقررة 
عصر اليوم االثنن في قصر بعبدا، 
نتيجة التحديات التي تغمر هذه 
اجللس���ة وخصوصا ما يتناول 
متويل احملكم���ة الدولية وملف 

شهود الزور.
والراجح ان يب���ادر الرئيس 
الذي سيترأس  ميشال سليمان 
اجللسة الى اخراج هذين البندين 
امللغومن من جدول اعمال اجللسة 

أما املعارض���ة فقد أعلن أحد 
نوابها للمؤسسة اللبنانية لالرسال 
انها ستعبر عن موقفها في مجلس 
الي���وم بصراحة، نافيا  الوزراء 
توجه احلزب نحو االستقالة من 
احلكومة معتبرا ان هذه الفرضية 
غير قائمة. ال���ى ذلك نفى نائب 
األمن العام حلزب اهلل الش���يخ 
نعيم قاس���م وج���ود أي صراع 
سوري – ايراني على لبنان، مؤكدا 
ان هناك من يقف وراء فتنة سنية 

– شيعية في لبنان.
واضاف قاس���م ف���ي حديث 

الس���وري ان  لتلفزيون »دنيا« 
حزب اهلل لم يتخذ موقفا نهائيا 
في كيفي���ة التعامل مع احملكمة 
الدولية وسيحس���م موقفه على 
أس���اس التطورات في األسابيع 

املقبلة.
وتوج���ه الى الرئيس س���عد 
احلري���ري بالق���ول: بإمكانك ان 
تفعل الكثير لتجنب لبنان األخطار 
الداهمة وبإمكانك ان تضع حدودا 
الستخدام لبنان كساحة، القرار 
بيدك.. ونحن حاضرون ألقصى 

التعاون.

جنبالط: ما قيمة العدالة تجاه الحريري والشهداء إذا سال دم على أرض الوطن؟!

»أخبار المستقبل« تدخل مرحلة التفنيشات

بيروت: فيما أعلنت »األنباء« 
في وقت س���ابق عن خطة 
إلعادة هيكلة أخبار املستقبل 
متهي���دا إلقفاله���ا ودمجها مع 
برامج املس���تقبل م���ن جديد، 
اعلنت مص���ادر مطلعة امس 
عن اقتراب دخول محطة اخبار 
املس���تقبل مرحلة التفنيشات 
وبخاصة بعد تقدمي االعالمي 

بسام البراك استقالته من احملطة 
ومن املنتظر ان تسير اإلعالمية 

نضال أيوب على خطاه.
واك���دت املص���ادر ان هذه 
التفنيش�����ات كانت منتظرة 
أواخر الش���هر املاض���ي إال أن 
الس���جال الذي دار بن اللواء 
جميل السيد وتيار املستقبل 

جمد اخلطوة.

إسرائيل تطالب سليمان والحريري
 بمنع نجاد من زيارة الجنوب 

بيروت: بعثت إسرائيل برسائل حتذير إلى لبنان عبر الواليات املتحدة
وفرنسا واألمن العام لألمم املتحدة بان كي مون، حتذر فيها من 
أن تؤدي زيارة الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد إلى توتر في 

املنطقة.
وطالبت إسرائيل عبر الرسائل كال من رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان ورئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري، مبنع هذه الزيارة، 
فيما أعلن اجليش اإلس���رائيلي أنه س���يعزز نشر قواته على طول 

احلدود استعدادا لتوقعات سلبية من هذه الزيارة.
وإذ تعقد وزارة اخلارجية اإلسرائيلية وأجهزة األمن اجتماعات 
في أعقاب الزيارة لبحث االستعدادات لها وأبعادها، اعتبرت تل أبيب 
أن م���ا أعلن عن أن زيارة أحمدي جناد تش���مل قرية مارون الراس 
وبنت جبيل، استفزازا لها، مشيرة عبر مصادر أمنية إلى أن هاتن 
البلدتن تش���كالن مركزا الحتماالت التوتر مع إسرائيل، خصوصا 

بعد أن شهدتا أعنف املعارك في حرب لبنان الثانية.
وكان مستشار األمن القومي في حكومة بنيامن نتنياهو، عوزي 
أراد، قد التقى األسبوع املاضي نظيره الفرنسي وطلب منه أن ينقل 
للحكومة اللبنانية أن زيارة اس���تفزازية كهذه من ش���أنها زعزعة 

االستقرار في املنطقة.
هذا، ونقل وزير اخلارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان رسالة 
إلى الواليات املتحدة وبان كي مون تعبر عن قلق اسرائيل من هذه 

الزيارة.
وحسب ما نقلته صحيفة »هارتس« فإن فرنسا والواليات املتحدة 
نقلتا الرس���الة اإلسرائيلية، فيما ذكر مس���ؤول إسرائيلي كبير أن 
األميركين أوضحوا للبنانين أن ال حكمة في أن يصل أحمدي جناد إلى 

بلدات جنوب لبنان وطالبوا ببذل كل جهد ملنع مثل هذه اجلولة.
من جهته، ذكر مس���ؤول أمني اس���رائيلي كبير أن أجهزة األمن 
تراقب االستعدادات اللبنانية الستقبال الرئيس اإليراني وتفاصيل 
زيارته إلى جنوب لبنان، وقد اتخذ اجليش اإلسرائيلي احتياطاته 
وأعلن عن تعزيز نش���ر قواته على طول منطقة احلدود، خصوصا 

املجاورة لبنت جبيل ومارون الراس.

نشرت قواتها على طول الحدود استعدادًا لتوقعات سلبية 

د.أحمد فتفت

أخبار وأسرار لبنانية
حزب اهلل واحملكمة: تقول مصادر مقربة من األكثرية ان 
حزب اهلل تيقن بأن التخلص من احملكمة الدولية اخلاصة 
مستحيل محليا ودوليا ويريد حاليا نزع الشرعية احمللية 
عنه����ا، وهذا ال يتحقق اال بص����دوره عن احلريري )ولي 
الدم( ولذا فإن وقف متويل حصة لبنان في احملكمة مثال 
عن يد اي رئي����س وزراء آخر ال يحقق هذا املطلب، وفي 
رأي ه����ذه املصادر ان حزب اهلل غير ق����ادر على اخراج 
وزرائه ووزراء حلفائه حاليا من احلكومة الن تش����كيل 
حكومة بديلة يبدو مس����تعصيا ف����ي الظروف احلالية، 
خصوصا وان تشكيل احلكومة السابقة تطلب ستة اشهر، 
وكل م����ا يحققه حزب اهلل إذا أس����قط احلكومة هو بقاء 
احلكومة احلالية في إطار تصريف األعمال ملدة ال يحددها 

الدستور بفترة زمنية محددة.
عرض قوة: حفل ضخم سيقام للرئيس االيراني أحمدي جناد 

في الضاحية اجلنوبية، رمبا يتخلله »عرض قوة« حلزب اهلل.
قلق أوروبي علـى اليونيفيل: أوساط ديبلوماسية أوروبية 
تظهر قلقا ازاء حال����ة التوتر املتصاعد في لبنان ويفهم 
من حديثها انها مهتمة مبا يحدث ومعنية مبتابعة تطور 
االوضاع بقدر ما لألمر من تأثير وانعكاس على أمن وعمل 

القوات الدولية )اليونيفيل( العاملة في جنوب لبنان.
تبرعات الستمرار »احملكمة«: مصادر ديبلوماسية دولية تؤكد 
ان اي تعثر محتمل في متويل لبنان للمحكمة لن يش��كل نهاية 
له��ا، كما انه لن يؤثر في مهمتها التوص��ل الى معرفة احلقيقة 
ومقاضاة املجرم��ن، وهناك خطوات عدة ميكن اتخاذها تنبثق 
من نص القرار 1757 الذي قضى بإنش��اء احملكمة، اذ نص هذا 
القرار في الفقرة »ج« من البند االول منه على انه »اذا افاد االمن 
العام )لالمم املتحدة( بعدم كفاية مس��اهمات احلكومة اللبنانية 
لتحمل النفقات املبينة في املادة »ه« )ب( من الوثيقة املرفقة »اي 
من نظام عمل احملكمة« جاز قبول او اس��تخدام تبرعات مقدمة 

من الدول االعضاء لتغطية ما قد يواجه من نقص«.

فتفت لـ »األنباء«: نتمنى على نجاد توجيه رسالة شبيهة برسالة عبدالناصر
بيروت ـ زينة طبارة

النائب  نفى عضو كتلة املستقبل 
د.أحمد فتفت ما حتاول إحدى الصحف 
احمللية اش���اعته ان »طريق دمش���ق 
مقفلة امام الرئيس احلريري وفريق 
عمله«، معتبرا ان مثل تلك العناوين 
تعكس صورة عما يتمناه القيمون على 
الصحيفة والفريق السياسي التابعة له، 
مذكرا الصحيفة بزيارة السفير السوري 
في لبنان علي عبدالكرمي قبل يومن 
من نشرها للخبر للرئيس احلريري، 
وه���ي الدليل على عدم صحة ما ورد 
فيه من تفاصيل مغلوطة يتمنى كاتبها 
حتققها عل���ى ارض الواقع، مؤكدا ان 
العالقات بن الدول وحتديدا بن لبنان 
وس���ورية غير قائمة على معلومات 
وعناوين صحافية سرعان ما يتبن 
عدم صحته���ا، وال حتى على عالقات 
شخصية بن الرئاس���ات اللبنانية � 
الس���ورية، امنا على مب���دأ من دولة 
الديبلوماسية  الى دولة ضمن االطر 
واملؤسساتية املعتمدة، معتبرا ان تلك 
الصحيفة عودت اللبنانين على ترويج 
ما هو غير صحيح واستحداث وقائع 
غير موجودة اساس���ا اال في متنيات 

البعض.
وردا على س���ؤال ح���ول املواقف 

السورية األخيرة وحتديدا موقف وزير 
اخلارجية السورية وليد املعلم الذي 
اعلن فيه ان »القرار االتهامي قد يحدث 
فتنة مذهبية في لبنان فيما لو صدر 
متهما ح���زب اهلل في جرمية اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري« اكد 
النائب فتفت في تصريح ل� »األنباء« 
ان اللبنانين ادرى بشؤونهم الداخلية 
وبكيفية ادارتها وبالتالي يجب اال يكون 
هناك اي تدخالت خارجية بها من اي 
جهة اتت، مذكرا في املقابل بكالم الوزير 
املعلم نفسه الذي اطلقه منذ اسابيع 
واملخالف ملوقفه االخير املذكور اعاله، 
الذي قال فيه ان »اي مواطن سوري 
تتهمه احملكمة الدولية في ملف الرئيس 
رفيق احلريري سيحاكم بتهمة اخليانة 

العظمى«.

فتنة مذهبية

ال���كالم اعتراف  واعتب���ر ان هذا 
باحملكمة الدولية ومبا سيصدر عنها، 
مشيرا من جهة اخرى الى انه في نفس 
الوقت الذي اطلق فيه الوزير املعلم 
موقفه عن الفتنة املذهبية، فإن وزير 
التركية احمد داود اوغلو  اخلارجية 
صرح اثر زيارته االخيرة لدمشق بان 
املسؤولن السورين يريدون الكشف 

عن قتلة الرئيس رفيق احلريري.

نقاط متفق عليها

ولفت النائب فتف���ت الى ان لدى 
سورية اكثر من موقف حيال الشؤون 
اللبناني���ة، امنا هذا ال يعني ان ليس 
لديها موقف من احملكمة الدولية، مشيرا 
الى ان هناك الكثير من النقاط التي مت 
االتفاق حولها مع املسؤولن السورين، 
كما ان هناك نقاطا لم يتم التوصل بعد 
الى اتفاق حولها نتيجة تراكم امللفات 
لفترة طويلة م���ن الزمن، وقد تكون 

احملكمة الدولية احدى تلك النقاط غير 
املتفق عليها بالكامل بعد على مقاربتها، 
مؤكدا مقابل ما تقدم ان العالقات املميزة 
بن لبنان وسورية خيار استراتيجي 
ال تراجع عنه مبني على مصلحة كل 
من الدولتن، وان احلكومة اللبنانية 
تتطل���ع الى متتينه���ا والى ان تكون 
مستدامة ال تتأثر باضطراب الوضعن 

الداخلي واالقليمي.

دولة ذات سيادة واستقالل

على صعيد آخر وعن زيارة الرئيس 
االيراني احمدي جناد في 14 من الشهر 
اجلاري، اعرب النائب فتفت عن عدم 
رغبته في إساءة الظن بخلفية الزيارة 
وطبيعتها وأبعادها، مرحبا بالرئيس 
جناد كرئيس دولة لها دورها في املنطقة 
على ارض دولة ذات سيادة واستقالل، 
آمال منه ان يأخذ بعن االعتبار خالل 
اقامته في لبنان ان الدولة اللبنانية 
لها قرارها احلر غير اخلاضع لهيمنة 
اي من دول اخلارج عليه، وان تكون 
اللبنانين  الى جميع  كلماته موجهة 
ال الى فئة معين���ة منهم، وان يتبنى 
املواقف اللبناني���ة الوطنية واحملقة 
التي حتظى باالجماع اللبناني عليها 
كاحملكمة الدولية ونتائج طاولة احلوار، 

مش���يرا الى ان زيارة الرئيس جناد 
س���يتم تقييمها وفقا لطريقة تعاطي 
االخير مع املستضيفن اللبنانين كل 

اللبنانين له.
وعن زيارة الرئيس جناد للجنوب 
وحتديدا ملنطقتي مارون الرأس وبنت 
جبيل، كما تسرب عن بعض اجلهات 
السياسية وما تش���كله تلك الزيارة 
من اس���تفزاز للعدو، كون املنطقتن 
املذكورتن اصبحتا رمزا لتقهقر جيشه 
فيهما، ذكر النائب فتفت بالزعيم العربي 
عبدالناص���ر الذي كان له تأثير كبير 
عل���ى الداخل اللبنان���ي يفوق بكثير 
تأثير الدولة االيرانية عليه، حيث وجه 
رسالة كبيرة للبنانين اعرب فيها عن 
احترامه لسيادة لبنان واستقالله من 
خالل موافقته على ان يكون لقاؤه مع 
الرئيس اللبناني الراحل فؤاد شهاب في 
خيمة على احلدود اللبنانية مع سورية 
»اجلمهورية العربية املتحدة آنذاك«، 
متمنيا على الرئيس جناد توجيه رسالة 
مماثلة ليس مبعنى اجراء اللقاء مع 
الرئيس اللبناني على احلدود، امنا من 
خالل توجيهه اشارات يعرب فيها عن 
احترامه للسيادة اللبنانية وخليارات 
الشعب اللبناني واال يكون طرفا في 

تلك اخليارات.

عضو كتلة المستقبل أكد أن سورية تحاول من خالل مواقفها إيجاد توازن بين عالقتها المستجدة مع السعودية وإيران

)محمود الطويل( السيد علي فضل اهلل مستقبال وفد جمعية »قولنا والعمل« في الضاحية اجلنوبية امس

السيد علي فضل اهلل: إذا انطلقت شرارة الفتنة في لبنان فستصل إلى المنطقة
بيروت: حذر العالمة الس����يد علي فضل اهلل م����ن اخللفيات التي تختفي خلف
العناوين القضائية الدولية، مش����يرا الى ان الوحدة اإلس����المية في لبنان، هي 
جزء ال يتجزأ من حماي����ة الوطن وحفظه، داعيا الى حتصن األجيال بالوعي، ألن 
ثمة خطة ُيعمل معها للتخفيف من ضغط االحتالل ش����كليا، حلساب تقدم مشروع 
الفتنة املذهبية هنا وهناك. وشدد سماحته خالل استقبال وفد من جمعية »قولنا 
والعمل« على ان وحدة املس����لمن في لبنان، هي جزء ال يتجزأ من مسألة احلفاظ 
على البلد واملنطقة، ألن اي اهتزاز في لبنان، ستنطلق شرارته في املواقع احمليطة، 

ولذلك ينبغي على اجلميع ان يعمل ملنع ذلك بكل األساليب واإلمكانيات، داعيا الى 
عدم النظر ببراءة الى الكثير من األوضاع واملش����اريع التي تختفي خلف العناوين 
القضائية الدولية، ألننا رأين����ا هذا القضاء يكيل مبكيالن، وال يعمل على مالحقة 
العدو حملاس����بته على جرائمه ومجازره، بينما يس����عى إليقاع الفنت بن املسلمن. 
بدوره اكد نائب رئيس املجلس االسالمي الشيعي االعلى في لبنان عبداالمير قبالن 
على رفض املس����لمن السنة والشيعة اي دعوة تثير الفتنة داعيا علماء الدين الى 

نبذ كل دعوة تباعد بن املسلمن.

الشيخ قبالن أكد رفض السنة والشيعة ألي دعوة تثير النعرات

السيد: ال أؤمن بكالم جنبالط ألنه  دوالب هوائي 
يغيّر مواقفه بين لحظة وأخرى !

بيروت: أكد املدير العام االسبق لالمن العام اللواء  
جميل السيد في حديث لصحيفة »الوطن« السورية 
ان جل ما أرادته املعارضة من وراء استقباله في مطار 
بيروت الدولي هو تظاهرة سياسية لدعم القانون احلقيقي 
والعدالة، الفتا الى انه قبيل عودته من باريس علم من 
هناك من خالل قراءة بعض الصحف اللبنانية أن رئيس 
الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية« سمير جعجع 
أعطى أوامره لوزير العدل ابراهيم جنار أن يطبق عليه 
امل���ادة 14 التي تنص على مالحقة من يهدد أمن الدولة 
وإحالته الى القضاء، مشددا على انه ال ينطبق عليه ذلك، 
بل شهود الزور الذين هددوا أمن الدولة واستقرار لبنان 

وأضروا بالعالقات اللبنانية � السورية وآل احلريري 
حس���ب تصريح رئيس احلكومة س���عد احلريري في 
جريدة »الش���رق األوسط«. وش���دد على ان احلريري 
شخصيا ليس مبستوى اس���تدراج حزب اهلل الى فخ 
الفتنة الداخلية، بل على األرجح أن مراجع دولية طلبت 
منه تس���ويق طرح اتهام عناصر منه باغتيال رئيس 
احلكومة الراحل رفيق مع احلزب، والواضح أنه وافق 
على نقله إلى االمن العام حلزب اهلل السيد حسن نصر 
اهلل في حن كان عليه أن يرفض ذلك، متاما كما رفضت 
أنا عام 2005 أن أنقل طرحا مماثال إلى الرئيس السوري 
بشار األسد، حيث قلت يومذاك حملاوري احملقق األملاني 

غيرهارد ليمان إن هذا الطرح هو فخ لن أستدرج سورية 
إليه بواسطتي.. وعن رأيه في تصريح رئيس »اللقاء 
الدميوقراط���ي« النائب وليد جنبالط »ليت احملكمة لم 
تكن« خصوصا أنه أبدى تخوفه من حدوث خضة في 
لبنان، لفت الى انه بغض النظر عن كل هذا فأنا ال أؤمن 
بكل ما يقوله وليد جنبالط س���واء كان معنا أو ضدنا، 
ألنه دوالب هواء ويغير مواقفه بن حلظة وأخرى، وإذا 
كنا نريد أن نعتبر أنه أصبح ثابتا معنا فعليه أوال أن 
يعلن انفصاله عن األغلبية احلاكمة ليكون معنا بصورة 

واضحة ونهائية. 
إل����ى ذلك، أعلن املكتب اإلعالمي للواء الركن جميل 

الس����يد في بيان، أن اللواء الس����يد تبّلغ من محاميه 
في س����ورية ان قاضي التحقيق األول في دمش����ق قد 
أصدر ظهر اليوم 33 مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة 
وضباط وسياسين وإعالمين وأشخاص من جنسيات 
لبنانية وعربية وأجنبية، ومن بينهم القاضي األملاني 
ديتليف ميليس ومساعده احملقق األملاني غيرهارد ليمان، 
وذلك اثر انتهاء املهلة القانونية للتبليغات في الدعوى 
املقدمة من قبل اللواء السيد أمام القضاء السوري منذ 
حوالي سنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خالل 
التحقيق في جرمية اغتيال رئيس احلكومة األس����بق 

رفيق احلريري.

القضاء السوري يصدر 33 مذكرة توقيف بدعوى شهود الزور بينهم ميليس وليمان


