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)محمود الطويل( املرشد االعلى للجمهورية االسالمية االيرانية آية اهلل علي خامنئي مستقبال رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري في طهران امس

)رويترز( اولى الصور عن محاولة اغتيال استاذ جامعي اصيب مع زوجته بانفجار عبوة الصقة بسيارته في طهران امس

أخبار وأسرار لبنانية
هزمي: ملاذا اصدار قرار وطني يخرب البلد؟: توقف مراقبون 
عند تصريح لبطريرك الروم األرثوذكس اغناطيوس الرابع 
هزمي جاء فيه: »إذا كان القرار االتهامي سيخرب البلد فلماذا 
يري����دون إصداره؟ ومن اجلهة التي س����وف تصدره؟ وأي 
ش����خص قادر عل����ى أن يتبنى ش����يئا يس����اهم في خراب 

البلد؟«.
زيارة صفير الى جبيل: لوحظ أن نواب تكتل التغيير واإلصالح لم 
يش��اركوا في اجلولة التي قام بها البطريرك املاروني مار نصراهلل 
بط��رس صفير الى جبيل، وقد عزا النائب س��يمون أبي رميا عدم 
مشاركته الى »عدم تلقيه دعوة من اجلهات املنظمة، بالرغم من توجيه 
دعوات إلى شخصيات جبيلية«. وكان النائب وليد اخلوري قد شارك 
في االستقبال في بلدة عمشيت فحسب. )البطريرك صفير استقبل 
بحفاوة من تيار الرئيس ميشال سليمان في محطات جبيل وعمشيت 
وحلفد، كما لوحظ مشاركة فعاليات 14 آذار وخصوصا النائب فارس 

سعيد ومسؤول القوات في جبيل شربل أبي عقل(.
عالقة عون وارس�الن باردة وح�ذرة: العالقة بني العماد ميشال 
عون وتكتل االصالح والتغيير من جهة والنائب طالل ارسالن 
من جهة ثانية مازالت باردة وحذرة. ويستدل ذلك من عدم 
توجيه ارسالن دعوة ألي من نواب التكتل حلضور العشاء 
التكرميي الذي أقامه للسفير السوري علي عبد الكرمي علي 
في دارته في خلدة في حضور النائب وليد جنبالط والوزير 
غازي العريضي، والنواب فادي األعور، وأسعد حردان وعاصم 
قانصوه، والنواب الس���ابقون اميل اميل حلود، عبدالرحيم 
مراد والياس سكاف وفيصل الداود ومروان أبو فاضل. كما 
حضر الرئيس السابق حلزب الكتائب كرمي بقرادوني وفعاليات 

اقتصادية واجتماعية وسياسية وإعالمية.

 مقتل عالم نووي إيراني وإصابة آخر  في اعتداءين
نجاد ُيقّر بتعرض منشأة نطنز النووية لڤيروس إلكتروني.. ويعلن القبول بموعد المحادثات مع الدول الكبرى

بيروت � عمر حبنجر
ترك األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل مجال التكهنات 
فس����يحا، حول ما بلغه املسعى السعودي � السوري، الذي عّول عليه 
ي����وم األحد، للمرة الثانية خالل ش����هر واحد، كمصدر لتوافق يحصن 
املوقف اللبناني، قبل صدور القرار االتهامي. وقد ترافق ذلك مع معاودة 
املساعي السورية � السعودية من النقطة التي بلغتها سابقا، في ضوء 
األف����كار التي يتداولها اجلانبان، من أجل احتواء اس����تباقي لتداعيات 
القرار االتهامي. وفي هذا السياق نقلت »السفير« القريبة من املعارضة، 
استبعادها حصول لقاء قريب بني الرئيس سعد احلريري والسيد حسن 
نصراهلل، األمر الذي نفته ايضا مصادر مرافقة لرئيس احلكومة، الذي 
غادر طهران امس باجتاه باريس، بعدما التقى املرش����د األعلى للثورة 

السيد علي خامنئي، وقبله الرئيس محمود أحمدي جناد.
مصادر الوفد اللبناني ردت على كالم الس����يد حس����ن نصراهلل في 
خط����اب التعبئة التربوية، حيث اعتب����رت ان الزيارة هي لفتح عالقة 

جدية مع إيران، وليست لتقطيع الوقت، كما قال نصراهلل.
وأش����ارت املصادر الى ان لقاء جناد � احلريري مس����اء أمس األول، 
أكد أهمية االستقرار والوحدة. وأضافت ان اللقاء مع الرئيس جناد لم 
يأت على ذكر حزب اهلل باالس����م، بل مت تناول موضوع املقاومة بشكل 
عام انطالقا من مقاومة لبنان إلس����رائيل، معتبرا ان الدفاع عن لبنان 
هو دفاع عن إيران. أما موضوع احملكمة الدولية فقد حضر انطالقا من 
حرص ايران على امن واس����تقرار لبنان، وان ايران تريد ايضا معرفة 

احلقيقة.

نجاد للحريري: أقدر سعة صدركم

الرئيس جناد الذي أولم على شرف احلريري، أشاد بحكمة هذا األخير 
في معاجلة املوضوع، وقال له: أدرك ظروفكم، وأقدر سعة صدركم في 
البحث عن حلول. وش����دد الرجالن على عدم وقوع اللبنانيني في فخ 
الفتنة احملضر لهم، ومت التركيز من اجلانب اإليراني على أهمية املسار 
السعودي � السوري، ولم تغب عملية السالم العربية � اإلسرائيلية، كما 
تطرق احلديث الى امللف النووي وموقف لبنان املعروف منه، الداعي 

الى شرق أوسط خال من السالح النووي بدءا من إسرائيل.
كما حتدث احلريري في اللقاء مع جناد عن الدور املسيحي في املنطقة 
وأهمية لبنان واملناصفة بني املسلمني واملسيحيني، متمنيا على العرب 

املسلمني إظهار حرص أكثر على املسيحيني في الشرق األوسط.
وزير الدفاع اإليراني أحمد وحيدي أشاد بدور اجليش اللبناني في 
مواجهة إس����رائيل، وانتقد في الوقت ذاته عمل احملكمة الدولية، حيث 

قال انها تفسح املجال للبعض من خارج لبنان ألخذ البلد رهينة.
وختم احلريري زيارته بلقاء املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية 
اإليراني����ة آية اهلل علي خامنئي الذي دعا رئي����س احلكومة اللبنانية 
الى »تعزيز العالقات« بينه وبني األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل. وقال خامنئي عند استقباله احلريري صباح امس، كما أفاد 

موقعه الرسمي »هذه العالقات يجب ان تتعزز أكثر فأكثر«.
وأضاف: »مادام النظ����ام الصهيوني قائم، فإن لبنان في حاجة الى 

املقاومة« املتمثلة في حزب اهلل اللبناني.
وتابع: »لو كان مبقدوره، لكان النظام الصهيوني تقدم حتى بيروت 
وحتى الى طرابلس لتطويق سورية، إن املقاومة هي العنصر الوحيد 
الذي مينع النظام الصهيوني«. ورد احلريري بالقول ان »اي انقس����ام 
في لبنان يخدم مصالح اسرائيل«، مشددا على ضرورة »تعزيز الوحدة 
الوطنية« في لبنان كما أضاف املوقع نفسه. وغادر احلريري الى باريس 
ومنها سينتقل الى أنقرة الس����تكمال بحث االتفاقيات التي وقعت في 

بيروت أثناء زيارة الرئيس أردوغان.
في هذا الوقت أكد النائب وليد جنبالط طرح نصراهلل التسوية قبل 
صدور قرار االتهام ال بعده، وقال لصحيفة »الس����فير« انه من األفضل 
بالتأكيد إجناز التسوية بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في حتقيق 

نتائج إيجابية دقيقة، ونحن في اجلو ذاته.

منسق 14 آذار: نصراهلل محرج

أبرز ردود الفعل على خطاب نصراهلل جاء من منسق االمانة العامة 
لقوى 14 آذار النائب الس����ابق فارس سعيد الذي الحظ مجيء خطاب 
نصراهلل في وقت يزور فيه رئيس حكومة لبنان سعد احلريري طهران، 
وبالتالي فإن األمني العام كان محرجا، اذا ذهب باجتاه التصعيد سيحرج 
أصدقاءه اإليرانيني واذا ذهب باجتاه التبرير فس����يفقد مصداقيته امام 
ال����رأي العام اللبناني، وهو كان عل����ى رأس حملة تصعيدية بدأت في 

سبتمبر 2010.
وأضاف: لقد بدا ان الس����يد نصراهلل وفريق املعارضة اقتنعا بأنه 
ال إمكانية إلس����قاط مبدأ القرار االتهامي، أو مبدأ احملكمة، باألمس أقر 
السيد نصراهلل بأن القرار االتهامي بات أمرا واقعا، وبالتالي ال إمكانية 
إلس����قاط ال القرار االتهامي وال احملكمة الدولية، كما ان القرار االتهامي 
حدث استثنائي، لم يشهده لبنان املعاصر من قبل، ما من مرة قال احد 
في ان لبنان ان فالنا قتل فالنا، وحتى الزعامات التي س����بقت الرئيس 
احلريري باالستشهاد لم يتجرأ احد من أهلهم أو من بيئتهم السياسية 
عل����ى الذهاب الى اآلخر من اجل معرفة القاتل، وبالتالي مبجرد صدور 
القرار االتهامي سيكون مبثابة زلزال سياسي، حتى لو حصلت تسوية 
حتت عنوان التهدئة واالستقرار فإن تداعيات هذا القرار لن تلغي واقع 
ان فالنا قتل فالنا.. وهذا يستحيل معه ان جتري التسوية السياسية 

قبل صدور القرار.

وهاب يكسر الجرة مع الحريري

بي����د ان رئيس تيار التوحيد وئام وه����اب املتطرف في معارضته، 
خ����رج من جو التهدئة العام امس، في توقيت مدروس ليكس����ر اجلرة 
مع رئيس احلكومة سعد احلريري على نحو غير مسبوق، فيما كانت 
طهران تفتح للحريري أبوابها الواسعة ما يعكس انعدام االنسجام في 

مواقف املعارضة من الزيارة احلريرية إليران.

 طهران � وكاالت: أعلنت طهران 
مقتل عالم نووي ايراني واصابة آخر 
بجروح صباح أمس في طهران في 
اعتداءين منفصلني اصيبت فيهما 
أيضا زوجت����ا العاملني كما أفادت 
عدة وسائل إعالم محملة مسؤولية 
هذين الهجومني لعمالء اسرائيليني.  
وذكرت وكالة ف����ارس لألنباء ان 
البروفيسور مجيد شرياري استاذ 
الفيزياء في جامعة شهيد بهشتي 
النووية  والعضو في اجلمعي����ة 
اإليرانية قتل ف����ي انفجار قنبلة 
الصقها ش����خصان كانا يستقالن 
دراجة نارية بس����يارته فيما كان 
في شمال شرق طهران.  وأصيبت 

زوجته بجروح في االنفجار.
 كما أصيب البروفيسور فريدون 
عباسي استاذ الفيزياء املتخصص 
في أشعة الليزر بجروح مع زوجته 
في اعتداء نفذ بالطريقة نفس����ها 
أمام جامعة ش����هيد بهشتي حيث 
يعطي دروسا هو أيضا كما أفادت 
وسائل االعالم االيرانية. وذكرت 
وكالة فارس ان هذا االعتداء نفذ 
»بالطريقة نفسها« مثل ذلك الذي 

استهدف شرياري.
وقد أكد رئيس شرطة طهران 
حسني سجدينيا التقارير السابقة 
التي أفادت بأن مسلحني قاموا بلصق 
قنابل في سيارتي الضحيتني على 

ما يبدو باستخدام املغناطيس. 
وافادت وكالة األنباء االيرانية 
الرسمية ان شرياري كان عضوا 
في دائرة الهندس����ة النووية في 
جامعة شهيد بهشتي، احدى اعرق 
جامعات طهران. م����ن جهته افاد 
موقع »مشرق- نيوز« احملافظ بان 
عباسي يحمل شهادة دكتوراه في 
الفيزياء النووية وكان يقوم بأبحاث 
حلس����اب وزارة الدفاع االيرانية. 
وأضاف املصدر نفسه انه قد يكون 

احمدي جناد االعتداء، متهما اعداء 
ايران بالوقوف وراءه العاقة املسيرة 

النووية اليران.
من جه����ة اخرى، قال جناد ان 
الط����رد املركزي  العديد من آالت 
التي تنت����ج اليورانيوم املخصب 
في مصن����ع نطنز وس����ط البالد 
واجهت »مشكالت« بسبب »برامج 
انزلت على جتهيزات الكترونية«، 
في اشارة محتملة الى الڤيروس 

املعلوماتي »ستاكسنت«.
واضاف جناد، وهو اول مسؤول 
ايران����ي يقر بتع����رض البرنامج 
النووي االيراني مؤخرا لڤيروس 
معلومات����ي، ان����ه متت تس����وية 

بڤيروس معلومات����ي جديد بالغ 
التط����ور عرف باس����م الڤيروس 
»ستاكسنت« وهو يصيب بعض 
البرامج املعلوماتية والسيما تلك 
التي تضبط سرعة دوران محركات 

املنشآت الصناعية.
وبحس����ب عدد م����ن اخلبراء، 
ف����إن ه����ذا الڤيروس اس����تحدث 
بشكل اساسي الستهداف املنشآت 
النووية االيرانية والسيما الطاردات 

املركزية.
ومضى الرئيس اإليراني يقول 
إن بالده قبلت موعد إجراء محادثات 
مع القوى العاملية الست التي تأمل 
أن تركز احملادثات � التي طرح لها 

»أحد االخصائيني االيرانيني القالئل 
في مجال فصل النظائر املشعة«. 
وتعليقا على احلادث قال علي أكبر 
صاحلي رئيس البرنامج النووي 
اإليران����ي لوكالة األنباء اإليرانية 
)إيرنا( إن شهريارى كان عاملا نوويا 
وأحد تالميذه ألعوام عدة. وأضاف 
خالل لقائه مع املصاب عباس����ى 
قائال: »أتعهد بأن نقدم املزيد من 
شهريارى للدولة اإليرانية ومثل 
هذه املخططات ستعمل على تسريع 

البرامج النووية اإليرانية«.

نجاد يدين

وادان الرئيس االيراني محمود 

املشكلة.
وقال الرئيس االيراني ردا على 
سؤال حول املشاكل التي واجهها 
اليورانيوم  برنام����ج تخصي����ب 
»متكنوا بش����كل محدود من اثارة 
مش����كالت في عدد من آالت الطرد 
املركزي بواسطة برامج معلوماتية 
انزلت على قطع الكترونية، لكن 
خبراءن����ا متكنوا من التدخل ولم 
يعد في استطاعتهم )أي املتسببني 

بالڤيروس( القيام بذلك اليوم«.
ووصف احمدي جناد اجلهة التي 
تقف وراء هذا العمل بأنهم اعداء 

ايران لكنه لم يحددهم.
واصيبت اي����ران منذ الصيف 

من قبل موعد اخلامس من ديسمبر 
املتنازع  النووي  البرنامج  � على 
عليه ولكن طهران قالت إن أنشطة 
تخصيب اليورانيوم لن تكون محل 

تفاوض.
وقال جناد في مؤمتر صحافي 
»اقترح موعدان. هم قبلوا أحدهما 
ونح����ن ليس����ت لدينا مش����كلة 
بخصوصه«، وأض����اف أن مكان 
انعق����اد احملادثات م����ازال محل 

نقاش.
وفي موسكو، نقلت وكالة االعالم 
الروسية عن السفير االيراني لدى 
روسيا قوله ان احملادثات ستجري 
ف����ي اخلام����س من ديس����مبر في 
جنيڤ، وكانت ايران قد اقترحت 
في السابق اس����طنبول على انها 

مكانها املفضل.
وال يتوق����ع ديبلوماس����يون 
غربيون ومحللون أي انفراجة قريبا 
في النزاع املستمر منذ فترة طويلة 
بشأن النشاط النووي االيراني الذي 
يخشى الغرب من ان يكون هدفه 
صنع قنابل لكن طهران تقول انه 

مصمم لتوليد الكهرباء فقط.
وقال جناد ان أنش����طة ايران 
لتخصيب اليورانيوم حق مشروع 
للبالد ول����ن تتفاوض بش����أنها، 
واس����تدرك قائال »سنتفاوض مع 
التعاون  البعض بش����أن  بعضنا 
النووي لكن لن ندخل في مفاوضات 
بشأن حقوقنا النووية الواضحة. 
نحن اآلن مستعدون للحديث بشأن 

التبادل النووي«.
وكش����ف عن مش����اركة تركيا 
والبرازيل ف����ي املفاوضات اللتني 
توصلتا سابقا الى عرض للتبادل 
الن����ووي قبلته اي����ران ورفضته 
مجموعة الدول الست املكونة من 
االعضاء دائمي العضوية في مجلس 

االمن واملانيا.

خامنئي للحريري: يجب تعزيز عالقاتكم بنصراهلل »أكثر فأكثر«
جنبالط دعم أولوية التسوية على القرار االتهامي.. ووهاب كسر الجرة مع رئيس الحكومة
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زيارة الحريري إلى طهران.. مثيرة للجدل توقيتًا ومضمونًا
بيروت: انهى رئيس احلكومة س����عد احلريري

امس زيارته الرسمية الى ايران حيث توجت بلقاء 
مرشد اجلمهورية االسالمية االيرانية آية اهلل علي 
خامنئي، ه����ذه الزيارة التي متت بناء على »دعوة 
ايراني����ة وتوقيت حريري«، زي����ارة مهمة ومثيرة 
للجدل في توقيتها احلس����اس الذي يصادف أزمة 
لبنانية داخلية معقدة، وفي مضمونها املتأرجح بني 
السياس����ة واالقتصاد،  وفي النتائج واالنعكاسات 
على الوضع في لبنان، واستنادا الى ما سبق هذه الزيارة وما 
رافقها وأحاط بها من مواقف ومالبسات ميكن اخلروج بالتقييم 

السياسي األولي املرتكز الى النقاط التالية:
1 - اس����تقبل الرئيس احلريري بحف����اوة في طهران وبكل 
مظاه����ر التكرمي التي تعتمد مع الضي����وف الكبار للجمهورية 
االس����المية، ومن خاللها بعثت ايران اشارات واضحة تدل الى 
مدى االحاطة باحلريري الذي استقبل بصفته املزدوجة: الرسمية 
كرئيس حلكومة لبنان و»الرمزية« كزعيم س����ني ابن الرئيس 
رفيق احلريري الذي أرسى قواعد العالقات الثنائية الرسمية 
بني ايران، وكان أول رئيس حكومة يزور اجلمهورية االسالمية، 
ولكن هذه املظاهر التكرميية ليست مقياسا لنجاح الزيارة التي 
لم يعرف بعد أي صفة طغت عليها: زيارة سياس����ية أم زيارة 

بروتوكولية؟
2 - ق����رار احلريري بالذهاب الى طهران وفي هذا الوقت لم 
يكن قرارا سهال وامنا بالتأكيد لم يكن صعبا في مستوى قرار 
زيارته األولى الى دمشق، وهذا القرار الصعب و»اجلريء« الذي 

يجمع بني »املبادرة واملغامرة« لم مير من دون نقاش داخلي عند 
فري����ق الرئيس احلريري حيث برز رأي متحفظ على الزيارة، 
ليس على مبدأ حصولها وامنا على التوقيت بعد زيارة الرئيس 
االيراني الى لبنان وما أثارته من ضجة وما أدت اليه من يقظة 
أو اس����تفاقة دولية حيال الوضع في لبنان بحيث تأتي زيارة 
احلريري الى طهران لتوجه اشارات غير مطمئنة وغير مفهومة 
الى املجتمع الدولي، ولكن الرأي اآلخر الذي رأى وجوب حصول 
الزيارة اآلن وقبل صدور القرار الظني وفي س����ياق املس����اعي 
العربية املبذولة الحتواء األزمة، كان له األرجحية، خصوصا ان 
العامل احلاسم في ذلك التشجيع وااليحاء السعودي للحريري 
للقيام بهذه الزيارة التي حتصل في ظل حركة اتصاالت ناشطة 

وأجواء متقدمة على خط طهران الرياض.
3 - كان احلريري واضحا من دون تردد وحتفظ في مجال 
حتسني العالقات الثنائية ورفع مستواها واستعداده ألن يتولى 
ش����خصيا ملف هذه العالقات »اللجنة املشتركة العليا تصبح 
على مستوى نائب الرئيس االيراني ورئيس الوزراء اللبناني«، 
والن يزور طهران ثانية في فبراير املقبل، ولكن احلريري كان 

حذرا في احملادثات السياسية جلهة:
- حرصه املفرط على توضيح ان األولوية هي للمس����اعي 
السورية السعودية التي تشكل املظلة العربية للبنان ومرجعيته 

في االزمة الراهنة.
- عدم مبادرته الى طرح موضوع احملكمة الدولية والقرار 
الظني والى طلب وس����اطة ايرانية، ألن ال شيء جديدا يقوله 
او يقدمه، ولي����س إليران ما تعطيه في هذا املجال، فاحلريري 

وصل الى طهران وفكرة »التسوية قبل القرار الظني« مازالت 
مشوشة وغير ناضجة لديه، وطهران داعمة ملوقف حزب اهلل 

وتعتبره اجلهة والعنوان للحديث في هذا املوضوع.
- احلذر في مقاربة مس����ائل حساس����ة عالقة بني البلدين 
والرغبة في تأجيلها الى ظروف أكثر انقش����اعا ومالءمة، مثل 

الغاء التأشيرات ومشاريع الكهرباء وتسليح اجليش.
4 - حزب اهلل لم يصدر عنه ما يش����ير الى انه متحمس أو 
مهلل لزيارة احلريري الى ايران، ال بل ما صدر ما يفيد انه يقلل 
من ش����أن هذه الزيارة وال يعول عليه����ا، وأكثر من ذلك ينظر 
اليها بعني احلذر والريبة من ان تكون في اطار سياسة »تقطيع 
وشراء الوقت«، وهذا ما أملح اليه ضمنا وصراحة السيد حسن 
نصراهلل في خطابه أمس االول داعيا الى »تسوية قبل القرار 
الظني« ألن بعد ذلك يفوت األوان وتخرج األمور عن السيطرة 

وزمام املبادرة.
أمني عام حزب اهلل م����ازال يحتفظ بلغة النصح والتحذير 
والتهديد، ولكن خطابه السياس����ي تتقدم فيه التس����وية على 
املواجه����ة ومن خلفية ان القرار الظن����ي آت وهناك حتول الى 
التعاطي مع مفاعيله عبر تعطيلها مسبقا، ولكن شرط التسوية 

ان حتصل قبل القرار وليس بعده.
والس����ؤال اآلن مع اعادة الكرة مجددا الى ملعب احلريري: 
هل زيارة احلريري الى طهران مؤشر الى استعداده لالنخراط 
في التسوية؟ وهل تكون مقدمة للقاء مع نصراهلل؟ واألهم هل 
يكون االنخراط واللقاء قبل القرار الظني، وهل يظالن متاحني 

وممكنني بعده؟

محاورة الحريري في حديثه لواشنطن 
بوست تحمل الجنسية اإلسرائيلية

بيروت � وكاالت: ذكرت صحيفة »األخبار« اللبنانية ان الصحافية التي 
أجرت املقابلة مع رئيس احلكومة سعد احلريري لصالح صحيفة »واشنطن 

بوست« األميركية حتمل اجلنسيتني األميركية واإلسرائيلية.
وأشارت الصحيفة � في عددها الصادر امس � إلى أن محاورة احلريري 
الصحافي����ة جانني زكريا »أو زخريا« جاءت من القدس، وس����جلت مع 
احلريري احلديث الذي أجراه للصحيفة في 13 اجلاري، وهي تشغل اليوم 
منصب مديرة مكتب »واشنطن بوست« في القدس احملتلة، وتتقن اللغة 

العبرية و»القليل من العربية«، كما جاء في بيان تعيينها عام 2009.
وأوضحت ان الصحافية التي تخرجت في جامعة أميركية عام 1990 
كثيرا ما ارتبط اسمها بإسرائيل. فهي، على عكس النهج الطبيعي ألي 
صحافي أميركي، بدأت مس����يرتها املهنية مراس����لة من خارج احلدود، 
وحتديدا من القدس، فعملت صحافية في املجلة االسرائيلية »جيروزاليم 
ريبورت« ومراس����لة لوكالة أنباء »رويترز«. ولفتت الصحيفة إلى أن 
زكريا عاش����ت في إسرائيل 5 سنوات متتالية ومارست مهنة الصحافة 
هناك، ثم عادت أدراجها إلى الواليات املتحدة األميركية، لكنها لم تفارق 
االعالم اإلسرائيلي، إذ عملت مديرة ملكتب جريدة »جيروزاليم بوست« 
في واشنطن، ومحررة ديبلوماسية لقناة »بلومبورج«. وبعد 10 سنوات 
انتقلت زكريا للعمل في صحيفة »واشنطن بوست« األميركية، لكن أيضا 

من اسرائيل، حيث تدير اليوم مكتب الصحيفة في القدس.


