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النائب فريد حبيب

القضاء السوري يستدعي الضباط الـ 4 لالستماع ألقوالهم بملف شهود الزور
بيروت ـ عمر حبنجر

جنح مجلس الوزراء اللبناني في 
احتواء مضاعفات مذكرات التوقيف 
السورية ضد 33 شخصية لبنانية 
ودولية رفيعة، وذلك بالتناغم بني 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
ورئي����س مجلس الوزراء س����عد 
احلريري، ومت تسجيل موقف سلبي 
من هذه املذكرات، من دون تعريض 
العالقات السياس����ية مع سورية 
لالهتزاز، حيث أكد احلريري التزامه 

باحلكومة واحملكمة واحلوار.
لكن ذلك لم مينع ردود الفعل 
الواسعة حول املذكرات القضائية 
أبرزها من احلريري  الس����ورية، 
نفسه الذي اعتبرها رسالة سياسية 
بغالف قضائي موجهة اليه، وانه لن 
يتخلى عن اي من فريق عمله، ولن 
يغير سلوكه انطالقا من ثوابته.

وقد  ق����رر مجلس الوزراء ان 
يتعامل معها كإجراء قضائي، وكلف 
وزير العدل إبراهيم جنار االتصال 
بوزير العدل السوري والتباحث 
معه في موضوع هذه املذكرات على 
أساس االتفاقية القضائية املعقودة 
بني البلدين ع����ام 1951، والتي ال 

تلحظ مثل هكذا إجراءات.
بيد أن تطورا جديدًا طرأ على 
القضية حيث قالت مصادر اعالمية 
العس����كري السوري  القضاء  ان 
السيد  اس����تدعى الضباط جميل 
ورميون عازار ومصطفى حمدان 
وعلي احلاج لالس����تماع ألقوالهم 
كش����هود حق عام في ملف محمد 

زهير الصديق وفارس خشان.
وأشار قاضي التحقيق العسكري 
األول في دمش����ق املستشار عبد 
ال����رزاق احلمصي ال����ى ان دعوة 
الضباط االربعة صدرت ملا ميلكونه 
من معلومات تفصيلية دقيقة تفيد 

التحقيق.

التداعيات الخارجية

الوزراء  ويب����دو ان مجل����س 
كان في جو التداعيات اخلارجية 
للمذكرات السورية، التي أدرجت 
هذه املذكرات في خانة التصعيد 
في ملف احملكمة، ما أدى الى حترك 
دول عربية أساسية معنية بالوضع 

االقتراح السعودي بتشكيل هيئة 
لبنانية إليج����اد التصورات، الى 
جانب أجواء اجتماع األمير سعود 
الفيصل ونظي����ره املصري أحمد 

أبوالغيط.
وكان الرئيس سليمان استهل 
جلسة مجلس الوزراء بالقول: كنا 
نتمنى لو ان هذه املذكرات لم تصدر، 
وقد تكون مرتبط����ة بأمر آخر ال 
نعرفه، لكنها أث����ارت توترا لدى 
الناس، ونح����ن اخترنا العالقات 
املميزة مع سورية، ونعتبر ان هذه 
العالقات واالتفاقيات املوقعة بيننا 

أهم بكثير من هذه املذكرات.
الرئيس سليمان عن  وحتدث 
زيارة الرئيس اإليراني احمدي جناد 
الى لبنان، متطرقا الى التحذيرات 
اإلسرائيلية والتهديدات، واعتبر 
ان استقبال رؤس����اء الدول شأن 
سيادي، ليس إلسرائيل أو سواها 

حق االعتراض عليه.

العقاب احملي����ط باالغتياالت  من 
السياسية. 

م����ن جانبة الرئيس حس����ني 
مبارك تشاور هاتفيا مع الرئيس 
سعد احلريري، وكان لبنان جزءا 
م����ن محادثات طارئ����ة بني وزير 
أبوالغيط  خارجية مصر أحم����د 
ونظيره السعودي األمير سعود 
الفيصل في الرياض. وقال الناطق 
باسم اخلارجية املصرية حسام زكي 
ان الوضع في لبنان دقيق، واشار 
الى توافق مصر والسعودية على 
التزام كل األطراف باستقرار لبنان، 

وبدعم احملكمة الدولية.
وكان الرئيس مبارك حتدث عن 
سحب تنذر بعواقب وشرور تتجمع 

في سماء لبنان.

هيئة لبنانية

من جانبه، السفير السعودي 
علي عواض العسيري، قام بجولة 

االغتي���االت والس���يناريوهات 
ف���رد عليه وزير  الدراماتيكية 
الزراعة حس���ني احلاج حس���ن 
)ح���زب اهلل( بالقول: ال تكبروا 

االمور اكثر من حجمها.
وتناول وزير العمل احملامي 
بطرس حرب موضوع املذكرات 
من الناحي���ة القانونية فاعتبر 
انها لم تصدر حس���ب االصول 
التبليغ يتم حسب قوانني  وان 
الدولة املعنية وليس الدولة التي 
ترسل االتهام، مشيرا الى وجود 
حصانات للنواب املطلوبني ولقادة 

القوى االمنية.
في املقاب���ل وزراء املعارضة 
اثاروا جماعيا موضوع ش���هود 
الزور ودعوا الى حسمه نهائيا، 
وقالوا انهم بانتظار تقرير وزير 
العدل منذ اغس���طس فإذا كان 
اجنزه وعليه توزيعه على الوزراء 
متهيدا للبدء في مناقشته واتخاذ 

اللبناني وداعمة للمحكمة الدولية، 
كمصر والسعودية، ودول غربية 
كفرنس����ا التي أعلنت ثباتها على 
دع����م احملكمة الدولية ورفض أي 

عامل يعرقل عملها.
وكان هناك موقف لألمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون عبر عنه 
احد مساعديه، بالقول ان احملكمة 
ستواصل عملها بصرف النظر عن 
محاوالت املعارضة اللبنانية حجب 

حصة لبنان من متويلها.
بدوره مساعد وزيرة اخلارجية 
األميركية للشؤون الديبلوماسية 
فيلكس برادلي، علق على مذكرات 
التوقيف السورية بالقول: نستمر 
في االعتق����اد بان على س����ورية 
وبلدان اخ����رى احترام س����يادة 
الدول����ة اللبنانية، وأضاف: هناك 
محكم����ة خاصة بلبن����ان تواصل 
القيام بعملها، ومن خاللها يكون 
الطريق األفضل إلنهاء عقد اإلفالت 

ولوحظ ان الرئيس احلريري 
العلني  التعليق  جتنب شخصيا 
واملباش����ر على خط����وة القضاء 
الس����وري بحق مجموعة تشكل 
فريق عمله السياسي واالعالمي، 
اال انه اعطى اشارة اعتراضية بالغة 
الداللة جتلت بإصراره على عرضها 
ال����وزراء من خارج  على مجلس 
ج����دول االعمال وبحضور رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان الذي 
بادر الى توفير املخرج املناسب، 
بإحالتها الى وزير العدل كقضية 
شهود الزور، بينما جمد موضوع 
متوي����ل احملكمة الدولية الى حني 
االنتهاء من مناقشة كل بنود موازنة 
2011. وخالل اجللسة شن وزراء 14 
آذار حملة على مذكرات التوقيف 
السورية الغيابية وطالبوا مجلس 
الوزراء بإدانتها لكونها تشكل مسا 
بالسيادة اللبنانية وأعاد الوزير 
جان اوغاسبيان استنكار مرحلة 

مشاورات ش����ملت سياسيني في 
امل����واالة واملعارضة الس����تمزاج 
مواقفه����م في موض����وع احملكمة 
والقرار االتهامي، حيث عبر عن قلق 
اململكة الشديد على الوضع اللبناني، 
داعيا باسم القيادة السعودية الى 
السلم األهلي وقطع دابر  صيانة 
الفتنة، داعيا الى تش����كيل هيئة 
لبنانية تعنى بإيجاد التصورات 
والسيناريوهات حتسبا لصدور 

القرار االتهامي.
وضمن جولة عسيري كان لقاء 
الرئيس ميشال سليمان والرئيس 
نبيه بري والنائب وليد جنبالط 
وطالل أرس����الن، وتقول أوساط 
صحافية ان حركة الس����فير تأتي 
في إطار استطالع اآلراء السياسية 
ملعرف����ة موقف ه����ذه القوى من 

احملكمة.
وعلم����ت »األنب����اء« ان م����ن 
زارهم السفير العسيري تبلغوا 

املوقف املناسب بشأنه.
وعلى ه���ذا االس���اس اوعز 
رئي���س اجلمهوري���ة الى وزير 
العدل بتوزيع نسخ من تقريره 
على الوزراء متهيدا ملناقش���ته 

بالتفصيل في جلسة الحقة.

اطاللتان لنصر اهلل

في غض���ون ذلك يطل االمني 
العام حلزب اهلل الس���يد حسن 
الثالثة  نصراهلل تلفزيونيا في 
والنصف من بعد ظهر الس���بت 
املقبل مبناسبة اختتام مؤسسة 
»جهاد البناء للتنمية« االيرانية 
غرس مليون شجرة للعام 2010 

في لبنان.
ويفترض ان تكون هناك كلمة 
اخرى لنص���راهلل في 11 اكتوبر 
ايضا في مناس���بة يوم الشهيد 
حيث يتناول االحداث اللبنانية 

الساخنة واملتسارعة.

السعودية تقترح تشكيل لجنة لبنانية الحتواء تداعيات القرار االتهامي

جنبالط : ال خطأ في المذكرات السورية
والحريري أول من تحدث عن تضليل التحقيق

بيروت ـ أحمد منصور
اكد رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط ان موضوع املذكرات السورية يعالج 
سياسيا »وقضائيا«، سائال ما هو اخلطأ في هذه 
املذكرات، مشيرا الى انه كان صدر بحقه مذكرة 
قضائية س���ورية منذ سنوات وقام مبعاجلتها 

بالسياسة.
وقال جنبالط في دردشة مع »األنباء« في دارته 
في بيروت »اننا نأسف لهذا الوضع الذي وصلنا 
اليه، نعم انا قلت ان تلك املذكرات جيدة، نعم 
فهذه جيدة فلننق العالقات بني لبنان وسورية، 
ويجب ان ننتهي من هذه »الدملة«، فهناك اربعة او 
خمسة اشخاص ضللوا التحقيق واساءوا للعالقة 
مع سورية وعلى رأسهم شخص واحد، وهذه 
املذكرات جاءت بناء على الدعوى القضائية التي 
تقدم بها اللواء جميل السيد في سورية، وكان 

ميكن ان يقدم فيها مائة اسم، والقضاء السوري 
يحاول ان يبلغها الى القضاء اللبناني«.

وعما اذا كان كالمه عن املذكرات السورية قد 
يس���يء الى العالقة مع حليفه رئيس احلكومة 
س���عد احلريري قال جنبالط: »مل���اذا يعتبرها 
البعض كذلك، فالرئيس احلريري هو اول من 
حتدث عن تضليل التحقيق واساءة العالقة مع 
سورية لصحيفة الشرق االوسط منذ اسابيع، 
وهنا اقول ماذا فعل فريق 14 آذار، هل اخترعوا 
املياه الساخنة؟، فكلما تقدمنا خطوة الى االمام 
في العالقة مع س���ورية، أعادونا خطوات الى 

الوراء.
وحول اس���تقباله للس���فراء والشخصيات 
االميركية قال جنبالط: »انا اس���تقبل السفراء 
االجانب والشخصيات وانقل اليهم وجهة نظري، 

فكل مسؤول لبناني لديه رأيه وموقفه«.

كلما تقدمنا خطوة مع سورية أعادنا فريق »14 آذار« إلى الوراء

خالفات داخل حزب البعث اللبناني 
بعد انتخاب قيادته القطرية

سيناريوهان للتغيير الحكومي

بيروت ـ محمد حرفوش
عكس املؤمتر االس���تثنائي الذي عقده ح���زب البعث العربي 
االشتراكي »القيادة القطرية في لبنان« خالفات داخل احلزب على 
خلفية انتخاب املؤمتر قيادة جديدة كان البارز فيها ابعاد النائب 
البعثي قاسم هاش���م، في وقت شن النائب عاصم قانصوه حملة 

على املؤمتر الذي اعاد انتخاب فايز شكر امينا قطريا.
 وقال ان القي���ادة القومية وحدها يحق لها الدعوة الى مؤمتر 
اس���تثنائي، كما ان النعقاد املؤمتر عناص���ر البد ان تتوافر وهي 
موضح���ة في النظام الداخلي للحزب بش���كل ال غبار عليه. واكد 
قانص���وه ان عدم االنضباط الذي حصل م���ن خلف ظهر القيادة 
القومية وس���يقابل باجراء تنظيمي خالل االسابيع املقبلة، مكررا 
ان ما حدث غير نظامي. وكان حزب البعث العربي االشتراكي في 
لبنان عقد امس االول مؤمترا قطريا استثنائيا انتخب خالله قيادة 
جديدة جاءت على الشكل التالي: فايز شكر امينا قطريا وابراهيم 
عيس���ى الدوي، محمد محمدية، س���هيل فطر، اسد سويد، غسان 

صليبا وعمار احمد )اعضاء(.

بيروت: تتحدث مصادر معارضة عن سيناريوهني
لتغيير احلكومة ابتداء من منتصف الشهر اجلاري 
أو نهايته: السيناريو االول يتمثل في تسوية سعودية 
� سورية، ُيحمى من خاللها الداخل اللبناني عبر اسقاط 
القرار االتهامي. واالمثل هو ان يكون الرئيس س���عد 
احلري���ري من يرفع لواء اس���قاط القرار االتهامي قبل 
صدوره، بتأكيده ان اته���ام حزب اهلل أو عناصر فيه 
امر يهدف الى الفتنة. وبع���د التخلي عن هذه الورقة 
الس���عودية � احلريرية، يطلب م���ن احلريري تأليف 
حكومة جديدة بإمكانها حماية موقف احلريري والداخلي اللبناني، 
فتخلو التركيبة احلكومية اجلديدة من متثيل االكثريني املتشددين 
وعلى رأس���هم القوات اللبنانية. وإذا عجز الرئيس احلريري عن 
تقبل االمر، فسينحى بطلب س���عودي لتسمي الرياض شخصية 
أخرى من آل احلريري أو شخصية اخرى تنال الغطاء السعودي، 
على ان يكون ش���كل احلكومة املقبلة متوازنا وشبيها باحلكومات 
السابقة للرئيس الش���هيد رفيق احلريري، وهو ما يضمن حماية 

سورية في الداخل اللبناني.
أما السيناريو الثاني، فيطرح وقوع صدام اقليمي على الساحة 
الداخلية، يكون من نتائجه هجمة مرتدة سياس���ية سريعة لقوى 
املعارضة السابقة، التي ستتحرك سلميا على االرض. وتسقط هذه 
القوى في وقت الحق احلكومة سياسيا من دون تعريض الشارع 

ألي اهتزاز، وذلك عبر استقالة العدد الكافي من الوزراء.
وفي حال حدث ذلك رست بورصة الترشيحات لرئاسة احلكومة 
اجلديدة في حال استقالة احلريري أو سقوط حكومته، على خمسة 
أس���ماء بارزة هي: الرئيس جنيب ميقاتي، الوزير محمد الصفدي، 
الوزير عدنان القصار، الوزيرة الس���ابقة ليل���ى الصلح والوزير 
الس���ابق بهيج طبارة، اجلدير ذكره ان مصادر احلريري تؤكد ان 
االس���تقالة غير واردة وغير مطروحة حاليا، وانه في حال حصل 
مثل هذا األمر س���يكون تشكيل حكومة جديدة أمرا بالغ الصعوبة 
ألن أحدا من شخصيات الطائفة السنية ليس مستعدا لتلقف كرة 
النار والسير مبشروع إلغاء احملكمة الدولية، وبالتالي فإن الرئيس 
سعد احلريري سيس���تمر لفترة طويلة رئيسا حلكومة تصريف 
أعمال، ولكن هناك من يش���ير الى ان احلريري س���يعقد مجموعة 
لقاءات خالل هذا األس���بوع للبحث في اخليارات املتاحة أمامه في 
ظل اعتقاد البعض ان خيار االستقالة من رئاسة احلكومة يجب ان 

يكون خيارا جديا من أجل وضع اجلميع أمام مسؤولياتهم.

عضو القوات اللبنانية اعتبر القضاء السوري غير ذي صفة للبت في القضية

حبيب لـ »األنباء«: المذكرات ستلحق  االستنابات 
واللواء السيد مازال في دائرة الشبهات

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض���و كتل���ة »القوات 
النائب فريد حبيب  اللبنانية« 
ان مذك���رات التوقيف الغيابية 
الصادرة عن القضاء السوري بحق 
شخصيات لبنانية من سياسيني 
وقض���اة وأمني���ني وإعالميني، 
بناء على الدعوى املقامة أمامه 
من قبل الل���واء املتقاعد جميل 
السيد شكلت استباحة صريحة 
لسيادة القضاء اللبناني، وتعديا 
فاضحا عل���ى القوانني الدولية 
واحمللية املرعية االجراء، وذلك 
العتباره ان القضاء الس���وري 
غير ذي صفة للبت في الدعاوى، 
كون ما ادعى به السيد، وبغض 
النظر عن مدى صحته، يتعلق 
بش���خصيات لبنانية وبوقائع 
حصلت على األراضي اللبنانية 
وضمن نط���اق عمل وصالحية 
اللبنانية،  القضائية  السلطات 
وبالتالي ف���إن مضمون دعوى 
السيد ال يعطي للقضاء السوري 
اي صالحية عدلية للنظر فيها 
وال حتى لقبولها بالشكل قبل 
األساس، مشيرا وفقا ملا تقدم الى 
ان املذكرات املشار اليها ال قيمة 

السورية اس���تنابات قضائية 
الش���خصيات  بحق ع���دد من 
السياس���ية اللبنانية، ومن ثم 
أزيل���ت مفاعيلها القضائية مع 
حتس���ن العالق���ات اللبنانية � 
الس���ورية مببادرة صادقة من 
الرئيس سعد احلريري، معتبرا 
ان األس���باب التي م���ن أجلها 
أزيلت تلك االس���تنابات، تؤكد 
ان االجراءات القضائية السورية 
جتاه بع���ض اللبنانيني مبنية 
على خلفيات سياسية بحتة وان 
القضاء السوري يتحرك وفقا 
إلش���ارة من القيادة السياسية 
لديه، مش���يرا ال���ى ان القضاء 
املستقل ال يتحرك صعودا ونزوال 
وفقا لبورصة سياسية معينة، 
وبالتالي فإن مذكرات التوقيف 
القضاء  الغيابية الصادرة عن 
السوري سياسية بامتياز وهي 
كناية عن تكرار واضح ملوضوع 
االستنابات السابق ذكره، مطالبا 
القضاء اللبناني بإصدار مطالعة 
قانونية يفند فيها كيفية تعدي 
القضاء الس���وري على سيادة 
القضاء اللبناني وعلى صالحياته 
وجتاوزه للقوانني املعمول بها 

قانونية لها وهي ان دلت على 
شيء فهي تدل على انها مجرد 
اجراء سياس���ي بغطاء قضائي 
هدفه االلتفاف على عملية متويل 
احملكمة الدولية ودعم فريق 8 
آذار في هجماته على احلكومة 
واملؤسسات الدستورية واألمنية 

حتت عنوان شهود الزور.

المذكرات ستلحق باالستنابات

ولف���ت النائ���ب حبيب في 
تصريح ل� »األنباء« الى انه سبق 
وصدر عن السلطات القضائية 

بني الدول.

السيد مازال في دائرة الشبهات

من جهة أخرى، أكد النائب 
حبيب ان اللواء املتقاعد جميل 
السيد وبغض النظر عن مدى 
القضاء  أم����ام  ادعاءاته  صحة 
الس����وري او عدمه����ا، يعتبر 
نفس����ه بريئا من كل ما ُنسب 
اليه في قضية اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري ويحاول 
توصيف نفسه باملظلوم بناء 
على أقوال من يسميهم »شهود 
زور«، مشيرا الى ان السيد مازال 
ضمن دائرة الشبهات وذلك لكون 
عملية االفراج عنه من قبل املدعي 
العام الدول����ي دانيال بلمار لم 
تكن مبنية على براهني واضحة 
تثبت براءته امنا متت مبوجب 
القانون الدولي الذي ال يسمح 
باستمرار توقيف املشتبه فيهم 
ألكثر من 90 يوما دون محاكمة، 
وبع����د ان صرح القاضي بلمار 
نفسه بانه ليس بوارد توجيه 
تهمة في الوقت الراهن الى جميل 
السيد او الى غيره من املشتبه 

فيهم.

لبنانية واسـرار  أخبـار  انقالب مضاد: قطب بارز في 14 آذار يدرج التطورات اجلارية 
ومس����ارها التصاعدي املقلق في خانة »خطة منهجية إلزالة 
مفاعيل ومعالم مرحلة السنوات اخلمس السابقة والعودة الى 
أوضاع ما قبل الع����ام 2005، وانقالب مضاد على ما يعتبره 

فريق 8 آذار انقالب عام 2005.
انقطـاع اخلط األمني: مع صدور مذكرات التوقيف الس��ورية 
التي تضمنت اسم العقيد وس��ام احلسن رئيس فرع املعلومات، 
يكون اخلط األمني بني احلسن واللواء رستم غزالة الذي فتح منذ 
ع��ام ق��د توقف عملي��ا بعدما بات احلس��ن مطلوبا ل��� »العدالة 
الس��ورية« ولكن قبل صدور مذكرات التوقيف بأسبوعني، كانت 
اللق��اءات بني احلس��ن وغزالة توقفت بناء عل��ى تعليمات تلقاها 

مسؤول مخابرات ريف دمشق من القيادة السياسية.
املسـتقبل وزيارة جنـاد: لوحظ »تفاوت« ف����ي مواقف تيار 
املستقبل من زيارة الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد الى 
لبنان، ففي حني ان نائب رئيس التيار النائب السابق أنطوان 
اندراوس )في تصريحات ل� »الشرق األوسط«( وصف الزيارة 
ب� »االستفزازية«، وقال »ان جناد عدو للبنان وهو من يعطي 
السالح حلزب اهلل الذي اس����تخدمه سابقا لقتلنا ويبدو انه 
س����يعيد الكرة مجددا«، أدرج النائب عمار حوري الزيارة في 
»اطار عالقة دولة بدولة«، وقال )في إشارة الى مواقف صدرت 

ع����ن قوى 14 آذار( ال����ى ان »البعض في 
الداخل يحاول ان يش����وه مضمون هذه 
الزي����ارة بإعطائه����ا أبع����ادا ال صلة لها 

بها«.
برنامج جناد غير الرسـمي: علم من مص��ادر مطلعة ان الرئيس 
اإليران��ي محمود أحمدي جناد س��يكون له من خ��ارج البرنامج 
الرس��مي لزيارت��ه الى لبن��ان برنامج خ��اص من اللق��اءات مع 
ش��خصيات لبنانية قيادية بعضها س��يزور جناد في مقر إقامته 
وبعضها اآلخر القليل جدا س��يزورها جن��اد في مقر إقامتها في 

التفاتة تكرمي خاصة.
عون إلى االليزيه: بعد زيارة الرئيس نبيه بري الرسمية الى 
باريس نهاية الشهر اجلاري، يزور العماد ميشال عون العاصمة 
الفرنسية في شهر نوفمبر املقبل، وحيث من احملتمل استقباله 
في قصر االليزيه من الرئيس الفرنس����ي نيكوال س����اركوزي 

تلبية لرغبة الرئيس السوري بشار االسد.
القاهرة تنفي إشـاعة إرسـال قوات عربية: نفى املتحدث الرس��مي 
باس��م وزارة اخلارجية املصرية بس��ام زكي )بع��د لقاء وزيري 
خارجية مصر والس��عودية في الرياض( ما تردد وأش��ارت اليه 
أوساط سياس��ية في بيروت حول ارسال قوات عربية ومصرية 
ال��ى لبنان في ح��ال حدوث اضطرابات وقالقل، وقال املس��ؤول 

املصري: »ال أحد يحضر لس��يناريو كهذا 
على االط��الق، واملطروح ه��و وجود أزمة 

سياسية والتعاطي معها بشكل سياسي«.
ضجة حـول مذكـرات سـورية وصمت حول 
العقوبات األميركية: يس����تغرب املقربون من سورية الضجة التي 
تثيرها قوى 14 آذار حول مذكرات التوقيف السورية، في حني 
أنها لم حترك ساكنا عندما قرر الرئيس االميركي جورج بوش 
معاقبة ش����خصيات لبنانية عبر جتميد حساباتها املصرفية 
ومنعها من الس����فر الى الواليات املتحدة، بسبب مواقفها من 

مسائل داخلية لبنانية.
حان موعد السـداد لفواتير جنبالط: يتح��دث مطلعون عن الدور 
الذي ينبغي للنائب وليد جنبالط أداؤه في هذه املرحلة، مشيرين 
إلى أن حزب اهلل ودمش��ق سلفا جنبالط الكثير وأعطياه الهامش 
ال��الزم والوقت الذي طلبه لتغيير رأي احلريري«، ولفتوا إلى أنه 
س��يكون، بالنسبة إلى جنبالط، »قد حان موعد السداد السياسي 

للفواتير املستحقة عليه«.
صعوبات ال مصاعب: الرئيس نبيه بري يلتقي مع بقية أطراف 
املعارضة ف���ي »النتيجة«، وإن كان يبتعد ف���ي املنطلقات التي 
يتعاطى من خاللها مع بند املوازنة اخلاصة باحملكمة، فالرئيس 
بري كما تقول مصادر مقربة منه ينطلق من 4 ثوابت، هي »الوحدة 

الوطنية واالستقرار، وحماية املقاومة واحلفاظ عليها، وموضوع 
شهود الزور، والدستور«، وتشير املصادر إلى أهمية متابعة ملف 
شهود الزور انطالقا مما قاله رئيس احلكومة ل� »الشرق األوسط« 
جلهة متابعة امللف حتى النهاية مبحاس���بة هؤالء الشهود الذين 
أثروا على مسار احملكمة ومسار كشف احلقيقة، وتشير املصادر 
إلى حتفظ كبير للرئيس بري في موضوع احملكمة على دستورية 
اإلجراءات التي أثمرت قيام احملكمة، وعدم وجود توقيع لرئيس 
اجلمهورية على االتفاقية التي أجريت مع األمم املتحدة باعتباره 
صاح���ب الصالحية في التوقي���ع واملفاوضة بش���أن االتفاقات 

الدولية.
ومع هذا � تقول املص����ادر � إن الرئيس بري يدرك وجود 
صعوبات لكنه ال يراها مصاعب، مبعنى أن األمور من وجهة 
نظ����ره لم تصل إلى طريق الالعودة، وأن هناك إمكانية دائما 

للمعاجلة عبر النقاش واحلوار الذي ينطلق من الثوابت.
ميليـس زار لبنان سـرا: ذكرت معلوم��ات صحافية ان احملقق   
الس��ابق في جلنة التحقيق الدولية ديتلف ميليس زار لبنان قبل 
عش��رة أيام وتناول طعام الغداء في وسط العاصمة مع شخصية 
نيابية وسياسية هامة إضافة الى بعض املستشارين، والالفت ان 
زيارة ميليس لم يصر الى اإلفصاح عنها وكشفها لوسائل اإلعالم 

اللبنانية وما هي أسبابها.

مصدر لبناني لـ »الوطن« السورية: لبنان 
ملزم قضائيًا بتطبيق مذكرات التوقيف 

نقلت صحيفة »الوطن« السورية عن مصدر قانوني لبناني 
بارز أن لبنان ملزم بتطبيق مذكرات التوقيف السورية، مشيرا 
إلى أن هناك اتفاقا قضائيا سوريا � لبنانيا يعود إلى عام 1951 
وهو ملزم باعتباره معاهدة دولية بني دولتني مستقلتني يلتزم 
كل طرف منهما باملوجبات التي أخذها على عاتقه ومن ضمنها 
الش���أن القضائي حتديدا، س���واء من جهة تبادل التبليغات أو 
املذك���رات. وأضاف املصدر أن���ه »إذا كان لهذا االتفاق أن يطبق 
تصبح التبليغات الس���ابقة واجبة ومذكرات التوقيف احلالية 

واجبة التطبيق.
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