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األمين العام لحزب اهلل طالب كل مواطن ومسؤول عدم التعاون مع المحققين الدوليين

نصراهلل: القرار الظني مكتوب منذ 2006 وهو نفسه ما صدر في »ديرشبيغل«
بيروت ـ عمر حبنجر

نقطة ساخنة جديدة ظهرت في 
املفتعلة  اللبنانية  س���طر األزمات 
والسريعة التفاعل على طريق احملكمة 
الدولية اخلاصة منذ اجتهت عقارب 
الشبهة الى عناصر في حزب اهلل وهي 
االش���تباك الذي حصل بني محققني 
دوليني في عيادة طبية في الضاحية 
اجلنوبية من قبل نس���اء قيل انهن 
ينتمني الى ح���زب اهلل وهو ما قد 
يش���كل اختبارا جتريبيا ملا بعده، 
وهو في اي حال ميثل اول مواجهة 
مباشرة وذات طابع عنفي مع جلنة 
التحقيق الدولية، التي كانت بصدد 
البحث في عي���ادة الدكتورة اميان 
شرارة عن عناوين لبعض املرتبطني 
بالتحقيق رمبا ف���ي اجلرمية التي 

هزت كيان لبنان.
هذا احلادث اظهر الى العلن حقيقة 
الصراع حول احملكمة الدولية، طارحا 
اكثر من عالمة استفهام في املضمون 
والتوقيت وهو ما تناوله االمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
في إطاللته التلفزيونية عبر »املنار« 
مساء امس بش����كل مفصل مشيرا 
إل����ى  انعدام الثق����ة بهذه احملكمة، 
ومؤكدا »أن اس����تمرار التعاون مع 
الدوليني يس����اعد على  احملقق����ني 
مزيد من استباحة البلد واالعتداء 
على املقاومة«، داعيا »كل مسؤول 
ومواطن من اآلن فصاعدا ان يتصرف 
مع طلبات هؤالء احملققني مبا ميليه 
عليه ضميره وكرامته وشرفه«، الفتا 
إلى أنه »يبدو ان الوقت ضاق وحصل 
تهديد لعدد من األطباء واألشخاص 
من قب����ل جلنة التحقيق الدولية«، 
مؤكدا أن »ما يجري هو استباحة 
والق����رار الظني مكتوب منذ 2006 
وهو نفسه ما صدر في دير شبيغل 
ولوفيغارو وانا تبلغته في 2008، كل 
التحقيقات التي حتصل لالستفادة 
من الغطاء للحصول على ما هو ممكن 
من ملفات ألن ما كتب بالفبركة قد 
كتب«. وتساءل »هل يجوز السماح 
باالستمرار بهذه االستباحة، حتى 
هناك اطباء اتصل����وا بهم وطلبوا 
منهم عش����رات امللفات«، مش����يرا 
»إلى أنه آن األوان ألن تنتهي هذه 
االستباحة لكل شيء والتي وصلت 
الى األعراض«، وقال: »ما هي حاجة 
التحقيق الدول����ي للملفات الطبية 
لنس����ائنا؟ وملاذا يطلب من طبيبة 
مختصة بعيادة يتردد اليها زوجات 
وبنات كوادر من حزب اهلل«. ورأى 
أن قيام محققني بزيارة عيادة نسائية 
في الضاحية والطلب من الدكتورة 
االطالع على ملفات ملرضاها من عام 
2003 وحتى اليوم، أمر خطير، وأنه 
»مت الوصول الى نقطة حساس����ة 
وخطيرة جدا تتص����ل باألعراض 
والكرامة والشرف وباتت تتطلب 
موقفا مختلفا«. واستغرب »ردود 
الفعل اخلارجية والداخلية وصوال 
ال����ى وزارة اخلارجي����ة األميركية 
الت����ي أدانت بأش����د تعابير اإلدانة 
ما حصل في الضاحية«، الفتا إلى 
أن »العي����ون األميركية عمياء عما 
يجري بفلس����طني«، فما جرى في 

امس بلقاء الرئيس نيكوال ساركوزي 
الذي ابالغه وجهة النظر األوروبية 
واالميركية الداعمة باملطلق للمحكمة 

الدولية.

مطلوب مبادرة لمسح الديون

وفي لقاء حاشد للبنانيني املقيمني 
اقامه السفير بطرس  في فرنس���ا، 
عساكر دعا بري الى اطالق مبادرة 
دولية عربية ملس���ح دي���ون لبنان 
البالغة 53 ملي���ار دوالر و»اال فإن 
الوقائع االقتصادية ستظل تضغط 
عل���ى لبنان وتفت���ح ابوابا ألموال 
تشغيلية لتغذية االرهاب واجلرمية 

املنظمة وتبييض االموال«.
وقال ب���ري ان عج���ز املوازنة 
اللبنانية ي���وازي 3 مليارات دوالر 
في السنة، اما عجز امليزان التجاري 
فهو األعلى في العالم حيث يبلغ %37 
بينما أعلى النسب العاملية بعد اليابان 

وزميبابوي ال تتجاوز %24.
واشار الى ان هذا العجز يغطى 
بتحويالت املغتربني واملستثمرين 

واملساعدات.

ال تقاتل على خطوط التماس

وأخي���را أكد بري ال���ذي التقى 
الرئيس ساركوزي امس في نهاية 
زيارته إلى فرنسا أنه رغم التوترات 
السياسية من ان لبنان لن يعود الى 
الوراء وال إلى التقاتل على خطوط 

التماس.
وأعل���ن بري بعد لقائه الرئيس 
الفرنسي ان األجواء والنتائج كانت 
ممتازة، مش���يرا ال���ى ان هناك نية 

للرئيس الفرنسي لزيارة لبنان.
الوفد  كما أوضح���ت مص���ادر 
املرافق لرئيس املجلس النيابي نبيه 
بري في زيارته لفرنس���ا أن األخير 
أبلغ املوقف اللبناني للمس���ؤولني 
الفرنس���يني الذي���ن التقاهم ونقل 
املخاوف الفعلية للبنانيني من جميع 

أطيافهم ومشاربهم للفرنسيني.
املصادر كش���فت ملوقع النشرة 
االلكتروني أن بري أكد للمسؤولني 
الس���يما للرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي ان فرنسا يجب أن تدعم 
خارطة طريق لبنانية لترسيخ السالم 

في لبنان.
مصادر الوفد املرافق أشارت أيضا 
إلى أن بري جنح في حتقيق خرق 
في املوقف اللبناني باجلدار الدولي 
السيما ان فرنسا لديها الثقل االوروبي 
والدولي الكبيرين اللذين ميكن ان 
يساعدا لبنان في حتقيق كل ما يصب 

في مصلحته.
مصادر أخرى أشارت إلى وجود 
بعض املخاوف لدى اجلانب الفرنسي 
لكنها لفتت إلى أن هذه املخاوف ذللت 
بعدم���ا اس���تمعوا لرئيس املجلس 
النيابي الذي شرح بوضوح حقيقة 

املوقف اللبناني بجميع أبعاده.
من جهته، نائب رئيس املجلس 
فريد م���كاري اعتب���ر ان التعرض 
للدوليني خطي���ر ويندرج في إطار 
احلرب الش���املة التي يشنها فريق 
8 آذار على احملكمة الدولية ويشكل 

استهدافا للشرعية.

ام الفحم حجمه أكبر مما جرى في 
الضاحي����ة«. ولفت إلى أن القضاء 
اللبناني استعاد نشاطه »وأذهلني 
حترك املدعي العام الذي فتح حتقيقا 
سريعا وهو الذي سكت سنينا عن 
شهود الزور«، معتبرا أن »هذا املناخ 
يؤكد املس����اعي األميركية احلثيثة 
 � الس����عودية  لتخرب كل اجلهود 
السورية التي تود ان حتافظ على 
البلد وسالمته وبتحريض من قوة 
سياس����ية محلية وإقليمية«، الفتا 
إل����ى »ان هناك ضغوط����ا أميركية 
كبي����رة جدا عل����ى املدع����ي العام 
الظني قبل  القرار  لتعجيل اصدار 
كانون األول )ديسمبر(«، مؤكدا أم 
»ما جرى لي����س حادثا عابرا وهو 
مفصل«. وتابع »اذا القضاء ال يحمي 
اعراضنا فسنذهب للمطالبة بقوانني 
الفضائحي  التطور  حلمايتها، هذا 
سيعيدنا الى أصل املسألة الى كل 
االستباحة في لبنان حتت مسمى 
التحقيق الدولي، هل يجوز ان نرضى 

بهذه االستباحة«.
وتوجه إلى الرؤس���اء والوزراء 

والنواب والقضاء واملواطنني، سائال 
»م���ن منكم يقبل ان يأت���ي احد ما 
لالطالع على ملف زوجته او ابنته 
او اخته الطبي؟«، معتبرا »هذا امر 
ال ميكن حتمله وال الس���كوت عنه 
بكل املقاييس اإلنسانية واألخالقية 
واالعتبارات الدينية والثقافية، بدون 
علم او موافقة او اذن«. وقال: »نحن ب� 
»حزب اهلل« ككثير من اللبنانيني كنا 
نعمل حجم االستباحة الدولية لكل 
شيء في لبنان، ولكننا سكتنا عن هذا 
حتى ال يقال ان هناك من يريد عرقلة 
الدولي وكشف احلقيقة،  التحقيق 
وس���كتنا مراعاة لألمور الداخلية، 

ولكن االستباحة كانت قائمة«.
وتابع: »سأبرز بعض ما طلبته 
جلن���ة التحقيق، وسأس���رد بعض 
العناوي���ن، مث���ال التحقيق الدولي 
طلب ملفات اجلامعات اخلاصة في 
لبنان وال اعرف اذا طلب اجلامعات 
الرسمية من 2003 الى 2006 اي كل 
ملفات الطالب صارت هناك، كل داتا 
االتصاالت في لبنان سواء من شركة 
ام تي سي او الفا او اجيرو كله يعطى 

للتحقيق، ويتم حتديثه بشكل دوري، 
طلبوا بصمات م���ن مديرية دائرة 
اجل���وازات في االمن العام، وحصل 
جدل ومتت تسوية ل� 893 شخصا، 
قاعدة بيانات ال دي ان ايه، قاعدة 
البيانات اجلغرافية في لبنان، وكل ما 
له عالقة باملواقع اجلغرافية في لبنان، 
لوائح مشتركي شركة الكهرباء، وال 
قطاع إال ودخلوا اليه«. واعتبر »ان 
هذه املعطيات أوسع من حتقيقات 
بعملي���ة اغتيال«، كما »ان احملققني 
عملوا على جمع معلومات عن »حزب 
اهلل«، ومع علمنا ان كل ما يحصل 
عليه احملققون الدوليون يذهب الى 
إسرائيل ومع ذلك سكتنا، وذلك من 
اجل أال يقال ان هناك عرقلة وهذا كان 
يثير حساسيات في البلد ومراعاة 

لعائلة احلريري«.

احتمال دعوة مجلس األمن

الدولية استبقت  لكن احملكمة 
ردود الفعل كافة، وقالت عن احلادث 
انه محاولة إلعاقة العدالة مؤكدة أن 
العنف لن يردع احملكمة عن مواصلة 

عملها، متحدثة عن تقرير سيرفع 
الى احلكومة اللبنانية واالمني العام 
ل���ألمم املتحدة بان كي مون، الذي 
ادان ما حصل وحتدث عن ضرورة 
نزع السالح غير الشرعي في لبنان 
وضمنه س���الح حزب اهلل، ونقل 
عنه احتم���ال دعوة مجلس األمن 
الدولي لالنعق���اد واتخاذ موقف 
حازم حيال ما يحصل في لبنان، 
او رمبا اكتفى بإثارة هذا األمر خالل 
انعقاد املجلس ملناقشة قرار »مون« 
حول تنفيذ القرار 1559 في لبنان، 
وحتديدا من زاوية نزع اس���لحة 
امليليشيات ووقف تهريب االسلحة 
الى لبنان، وإلزام سورية بواجباتها 

حيال لبنان.

وبري ينتقد إدارة التحقيق

انتقد رئيس  في غضون ذل���ك 
مجلس النواب نبيه بري من باريس 
إدارة التحقيقات في اغتيال الرئيس 
احلريري، وذلك عقب لقائه رئيس 

مجلس الشيوخ الفرنسي.
وت���وج بري زيارته الى باريس 

لماذا قطع نصراهلل »إجازته اإلعالمية«؟
بيروت: بعد انقطاع دام أسابيع، استأنف

أمين عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
إطالالت��ه أو »حملته« االعالمية المركزة على 
المحكمة الدولية وقرارها الظني، ومن الواضح 
أن إطاللة نصراهلل االعالمية امس لم تكن مقررة 
ومبرمجة سابقا، وإنما فرضتها وعجلت فيها 
مجموعة تطورات تشكل »مادة اعالمية ودعائية 
دسمة« وتصب في خدمة حملة حزب اهلل ضد 
المحكم��ة وقرارها االتهامي المعد ضد عناصر من حزب 

اهلل، ومن هذه التطورات: 
� االعتراف اإلسرائيلي بصحة الرواية والصور الجوية 
التي عرضها السيد نصراهلل في إحدى مؤتمراته الصحافية 
بشأن عملية انصارية، وفي سياق »قرائن« أوردها لتثبيت 
فرضية اتهام إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري، تلك 

الفرضية التي لم ترد في كل مراحل التحقيق الدولي.
� ق��رار االتح��اد الدولي لالتصاالت بإدانة اس��تباحة 
إس��رائيل قط��اع االتصاالت في لبنان وب��ث الفتنة على 
الشبكات الثابتة والخليوية. ومع ان هذا القرار يضع في 
ي��د لبنان وثيقة دولية دامغة تؤك��د ان قطاع االتصاالت 

تتحكم به اسرائيل.
أما حزب اهلل فإنه ينظر اليه على انه دليل على وجود 
قرصنة اس��رائيلية على قطاع االتصاالت ويعتبره أكبر 

ضربة يتلقاها التحقيق الدولي وقرار بلمار.
ورغ��م أهمية هذين التطورين، فإن التطور الذي كان 
السبب المباشر في قطع نصراهلل إلجازته االعالمية هو 
اإلشكال األول من نوعه الذي يحدث مع محققين دوليين 
في منطقة تقع عند تخوم الضاحية الجنوبية وفي نطاقها 
عندم��ا أراد محققان دوليان الحصول على معلومات من 
طبيبة مشرفة على عيادة نس��ائية وتصدت لهما نسوة 
وحصل هرج وم��رج ما اضطرهما الى مغ��ادرة المكان 
بعدما انتزعت منهم حقيبة وهواتف، وألنه يكتسب أبعادا 
خاصة ومهمة ومرشح ألن تكون له تداعيات سياسية، لم 
يتأخر حزب اهلل في تناول هذا الحادث الذي وصف على 
نطاق واس��ع في لبنان واألمم المتحدة على انه »اعتداء« 

على المحققين الدوليين.
ويتخذ حزب اهلل من واقعة التحقيق الدولي في عيادة 
»نسائية« نموذجا لتسليط الضوء على انحراف التحقيق 
عن مس��اره وسياقه واقتحامه خصوصيات و»حرمات«، 
ولتأكيد صوابية موقف الحزب وقراره في الطعن فيصدقية 
التحقيق الدولي وعدم التعاون معه، أما خصوم حزب اهلل 
ف��ي لبنان وتحديدا ق��وى 14 آذار، فإنهم ينظرون بعين 

الخطورة الى ما حدث بوصفه:
� اعتداء على الش��رعية الدولية والق��رار 1757 الذي 
أنشأ المحكمة الدولية موازيا في خطورته ودالالته )كما 
في أسلوبه عبر األهالي( لالعتداءات واالستفزازات التي 
اس��تهدفت اليونيفيل والقرار 1701 في وقت س��ابق من 

هذا العام.
� أول عمل ميدان��ي يقوم به حزب اهلل ضد المحكمة 

الدولية معلنا بداية تمرد عملي على المحكمة.
� أول »اصطدام على األرض« بين حزب اهلل والمحكمة 
الدولية يوجه رسالة لمن يهمه ويعنيه األمر بان مرحلة عدم 

االعتراف بالمحكمة الدولية دخلت حيز التنفيذ.
وبهذا تكون»الضاحية الجنوبية« لقنت »التحقيق الدولي« 
درس��ا، وقدمت نموذجا لما س��يكون عليه التعاطي في 

حاالت مماثلة.
والسؤال اآلن: أي تداعيات »دولية« لهذه الحادثة، هل 
ستؤثر على صورة لبنان والتزاماته الدولية؟ وهل ستؤثر 
على عمل المحكمة الدولية؟ وهل تكون »ش��رارة« لقرار 

دولي جديد حول لبنان لحماية المحكمة وعملها؟ 

حزب اهلل على خط المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية
واتجاه لتفعيل لجنة الطوارئ المشتركة لضبط الوضع

صي��دا: تدخ��ل ح��زب اهلل ملصاحلة الفصائ��ل الفلس��طينية املوالية
للسلطة او املعارضة لها، في محاولة لضبط صورة الوضع االمني داخل 
املخيمات ولضمان ابقائها بعيدا عن التطورات اللبنانية. وبحسب مصادر 
فلس��طينية مطلعة ل� »األنباء« فإن مشاورات بدأت بني فصائل املعارضة 
وحرك��ة فتح في لبنان لعقد لقاء بني الطرفني حتت عنوان ابعاد املخيمات 
عن اي مشاكل لبنانية داخلية. ويأتي هذا التحرك بدعم من حزب اهلل الذي 
يتخوف من تقارب بني قيادات فتح في لبنان وبني تيار املستقبل ويخشى 
ان يش��كل هذا التقارب حتالفا واقعيا ف��ي اي توتر قد يحدث بني الفئات 

اللبنانية التي تتحس��ب النعكاس��ات صدور قرار االتهام بجرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري وصحبه.وتشكل مبادرته اطارا لضبط اي تدخل 
فلسطيني بالشكل العام لصالح اي فئة على حسابه. ويقود مسؤولون من 
حماس واجلهاد االسالمي واجلبهة الشعبية قدموا من دمشق، حتركا داعما 
التصاالت حزب اهلل وقد عقدوا لقاءات مع قادة فتح في لبنان، لتفعيل اللجنة 
املشتركة للطوارئ في املخيمات الفلسطينية، مؤلفة من فصائل املعارضة 
الفلسطينية ومن حركة فتح، وبحسب املعلومات فان االجتماع االول متوقع 

جلميع الفصائل ولتحديد صالحيات وتوجهات جلنة الطوارئ.

أهالي قتلى كمين األنصارية: الحقيقة ال نعرفها 
من الجيش اإلسرائيلي بل من حزب اهلل

»أحرونوت«: حزب اهلل سّلم 
بندقية »أراد« مقابل 52 أسيرًا 

عواصم � يو.بي.آي: تواصلت 
ف���ي إس���رائيل تفاع���الت تأكيد 
أمين عام  أقوال  خبرائها لصحة 
حزب اهلل الس���يد حس���ن نصر 
اهلل بشأن اعتراض بث طائرات 
التجسس اإلسرائيلية الذي أدى 
إلى نصب كمين لفرقة الكومان��دوز 
البحري في بلدة األنصارية بجنوب 
لبنان ف���ي العام 1997 وقال والد 
أحد الجنود القتلى إنه لم يتوقع 
معرفة حقيقة ما جرى من الجيش 
اإلسرائيلي وإنما من جانب حزب 

اهلل.
ونقل���ت صحيف���ة »يديعوت 
أحرونوت« أمس عن نحشون طافي 
والد الجن���دي راز الذي قتل في 
الكمين قوله »إنني أكرر القول منذ 
13 عاما إن الحقيقة لن نعرفها من 
جيشنا وإنما من جانب العدو«.

وأض���اف طافي إنه في أعقاب 
النشر عن اس���تنتاجات الخبراء 
ف���ي يديع���وت  اإلس���رائيليين 
أحرونوت أمس اتصلت ضابطة 
في الجيش اإلسرائيلي مع عائالت 
الجن���ود القتل���ى »وقالت لنا ان 
الجيش اإلسرائيلي لم يؤكد بعد 
اس���تنتاجات الخب���راء بصورة 

رسمية«.
وقال مجي���د دغش وهو والد 
الكوماندوز د.ماهر  طبيب فرقة 
دغش الذي قتل في الكمين »خسارة 
أن من أرسل الجنود لم يعرف أن 
نصر اهلل يتنصت على البث. لقد 

كان هذا إهماال«.
كذلك قالت ش���وش شميئيل 
والدة الجندي يانيف ش���ميئيل 
إنه »كان واضحا منذ البداية أن 

هذا إخفاق من جانبنا«.

وق���ارن خبراء إس���رائيليون 
الصور التي استعرضها نصر اهلل 
خالل المؤتمر الصحافي مع الصور 
التي وصلت إلى قاعدة عسكرية 
إسرائيلية في الفترة نفسها التي 
تحدث عنها نصر اهلل وتوصلوا 
إلى استنتاج أن أقوال أمين عام 

حزب اهلل كانت صحيحة.
وقالت »يديعوت أحرونوت« 
ان هذا االستنتاج يعني ان »كارثة 
الكوماندوز البحري وقعت نتيجة 
تسرب معلومات عسكرية سرية 
إلى حزب اهلل، وذلك  ووصولها 
التي  اللجنة  خالفا الستنتاجات 
ترأس���ها اللواء غابي أوفير التي 
حققت في الحادث واستنتجت أن 
الحديث يدور عن كمائن عفوية 
نصبها ح���زب اهلل ف���ي مواقع 

مختلفة«.

عواصم � أ.ف.پ: كش����فت صحيفة يديعوت احرونوت 
أمس ان السالح الش����خصي للطيار االسرائيلي رون اراد 
الذي اختفى في لبنان في 1986 اعيد قبل عشر سنوات خالل 

عملية تبادل سرية مع حزب اهلل اللبناني.
واوردت الصحيفة اس����تنادا الى مقتطفات من حتقيق 
سينش����ر كامال اليوم، ان هذا السالح وهو بندقية رشاشة 
خفيفة من نوع اي.ار-7، اعيد في 26 سبتمبر 2000 السرائيل 

نتيجة مفاوضات اجرتها اجهزة االستخبارات االملانية.
ووافقت اسرائيل في املقابل على االفراج عن 40 سجينا 
فلس����طينيا و12 لبنانيا.واضافت ان رئيس املوساد )جهاز 
االس����تخبارات اخلارجية( في حينه افراييم هاليفي، سلم 
عائلة الطيار هذا السالح. واسقطت طائرة اراد فوق لبنان 
اجلنوبي عام 1986 واعتقله عناصر من حركة امل الشيعية 
املؤيدة لس����ورية قبل ان يفقد اثره بع����د ذلك. حيث تتهم 
اس����رائيل ايران بأنها تبقي اراد في احد سجونها، وهو ما 
تنفيه طهران. بعد أن قامت مروحية اس����رائيلية بانتشال 
الطيار الثاني الذي قفز من الطائرة.ويعتبر رون اراد بطال 
قوميا في اس����رائيل التي ترفض حتى اليوم اعالن وفاته 
رسميا، ولو ان القائد السابق لسالح اجلو االسرائيلي افيهو 

بن نون اعتبر في يوليو 1999 انه قتل في االسر.

أخبار وأسرار لبنانية

اعتداء على مدفن مسيحي 
جنوب بيروت وتنكيل بجثة فيه

بيروت: اعت����دى مجهولون 
فجر امس على مقابر تابعة 
ملس����يحيني في منطقة اجلية 
جنوب بي����روت ونكلوا بجثة 
عث����روا عليها هناك، في حادث 
نادر منذ فترة احلرب األهلية 

.)1990 � 1975(
وقال رئيس دير مار شربل 
أم����ام عدد  األب س����ليم منور 
من املواطنني ف����ي اجلية »قام 
مجهول����ون فجر اليوم )أمس( 
بسحب جثة من املقبرة وجرها 
الى اخلارج«. وذكر ان س����كانا 
م����ن املنطقة عثروا على اجلثة 
وقاموا بإبالغ املعنيني باملسألة. 
وقد صلى املواطنون قرب اجلثة 
قبل ان يعيدها شبان الى املدفن، 
بحس����ب ما ذكر مراسل وكالة 
فرانس برس املتواجد في املكان. 
وتعرضت اجلث����ة العائدة الى 
جورج فيلي����ب القزي املتوفى 
العام 2002 للتنكيل حيث ظهرت 
آثار التهش����يم والضرب عليها 
خاصة من ناحية الرأس. كما بدت 
املقابر وكأنها تعرضت  معظم 
للتخريب، حيث ان بعضها كان 
مفتوحا فيما كانت ابواب بعضها 
اآلخر محطمة. وألقى األب منور 
كلمة قال فيها »انها املرة الثالثة 
املقبرة  التي يعتدى فيها على 
خالل السنوات العشر األخيرة، 
علما اننا لم نثر املوضوع في 
الطابع  املاضي جتنبا إلب����راز 
الطائف����ي واملذهبي«. وأضاف 
»س����نبقى نحافظ على العيش 
املشترك مع اخواننا املسلمني 
في اجلية«، مشيرا الى ان »كل 
القوى السياسية واالجتماعية 

أبلغتنا استنكارها للحادث«.

كرامي يشرح أحوال السنة: قدم الرئيس عمر كرامي 
خالل لقائه الرئيس السوري بشار االسد عرضا مفصال 
عن واقع وأحوال السنة في لبنان، خصوصا في طرابلس 
والشمال، في ضوء األزمة السياسية احلادة في لبنان 

وفرضية حدوث فتنة ما.
جنبالط يطلب انكفاء حمادة: طلب النائب وليد جنبالط 
من النائب مروان حمادة االبتعاد عن الواجهة السياس��ية 
وعدم االستمرار في سياسة معاداة سورية واالكتفاء في 

هذه املرحلة بنشاط اجتماعي تنموي في اجلبل.
 حماية أمنية جلنبالط: بعد »استرخاء أمني« مارسه 
النائب وليد جنبالط في األشهر األخيرة، عاد الى التقيد 
بإجراءات تنقل وحماية مشددة بناء على نصائح وردته 

من جهات أمنية بارزة.
تفهـم وإفهـام: أطراف وقيادات ف��ي 8 آذار التقت 
السفير السعودي في بيروت علي عوض العسيري وخرجت 
بانطباع ان الس��فير العسيري لديه عمق املعرفة واخلبرة 

السياسية في شؤون لبنان واملنطقة، ويتمتع بقدرة على 
»التفهم واإلفهام« بطريقة تعكس استيعاب الديبلوماسية 

السعودية حلركة الصراع في املنطقة.
موعد جلسة شهود الزور: مازال الغموض يلف موعد 
جلسة مجلس الوزراء املخصصة حلسم مصير ملف 
ش����هود الزور، خصوصا أن رئيس احلكومة سيزور 
الكويت، ثم يتجه االثنني إل����ى العاصمة البريطانية 
لندن في زيارة تس����تمر يومني ويلتقي خاللها نظيره 

البريطاني ديڤيد كاميرون وعددا من املسؤولني.
وفي ح����ني تقول مصادر مقربة م����ن املعارضة ان 
الرئيس ميشال سليمان بات أقرب الى القبول بإحالة 
ملف ش����هود الزور الى املجلس العدلي، تؤكد مصادر 
قريبة من قصر بعبدا أن رئيس اجلمهورية حاسم في 

انه ال يريد إجراء تصويت على هذا امللف، ولن يكون 
هناك تصويت وهذا هو موقفه النهائي.

عون يتجنب التعرض لصفير: أعطى العماد عون تعليماته 
جلميع القيادات في التيار الوطني احلر بعدم تناول البطريرك 
املاروني مار نصراهلل بطرس صفير بأي كالم حتى لو كان 
البادئ، وهنا تش��ير مصادر مطلعة الى أن »إحجام حزب 
اهلل عن الرد على صفير في مسألة رأيه القاسي عن سالح 

املقاومة كان لعون اليد الطولى فيه«.
مصادر تستغرب: استغربت مصادر ديبلوماسية 
إصرار خصوم الرئيس سعد احلريري على بقائه رئيسا 
للحكومة وتش����جيعه على البقاء ف����ي منصبه وعدم 
القبول باستقالته في الظرف احلاضر رغم عرقلة أعمال 
حكومت����ه االولى التي لم تتمكن من تنفيذ أي ش����يء 
وعدت به في بيانه����ا الوزاري.وفي رأيها ان ما يبعث 
على مزيد من الدهشة هو انه في حال استقال احلريري 
فسيكلف من جديد بتأليف حكومة جديدة من خصومه 

السياسيني قبل مؤيديه. صورة لبقايا جثمان سحب من قبره ونكل به في مدفن اجلية جنوب بيروت   )ا.ف.پ(
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