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لبنان: جبهة ريفي ـ بارود تشتعل.. والرياض: ال مبادرة بل تعزيز لالستقرار
سليمان يتابع »الحوار المنفرد« والحريري يواصل جولته الخارجية

 )محمود الطويل(الرئيس  ميشال سليمان مستقبال الوزير السابق طالل أرسالن

باملسلمات الوطنية.
وأشار ريفي الى ان هذه األمور 
ال ميكن إال ان تؤخذ بعني االعتبار، 
وما تقدمت به ش���عبة املعلومات 
جلهة ضربها البنية التجسس���ية 
اإلسرائيلية هي عمل وطني، أقل 
ما يقال فيه انه مقاومة نوعية، وان 
ما حققته في هذا املجال بالتكامل 
والتعاون مع اجليش اللبناني، هو 
إجناز لم يس���بق ألي جهاز أمني 
عربي ان حقق مثيال له في تاريخ 

الصراع العربي � اإلسرائيلي.

مقارنة بين حالتين

ريفي قال ان حملة الدفاع عن 
العميل ك���رم، اضطرتنا للمقارنة 
بني قضيتني متشابهتني، في األولى 
أوقفنا متهما بجرم التعامل مع العدو 
اإلسرائيلي، وكان ميت بصلة قرابة 
ألحد املرجعيات السياسية والنيابية 
)الرئيس نبيه بري( التي جسدت 
في تفاصيلها مع هذه القضية أرقى 
املواقف الوطنية، فلم تتدخل في 
التوقيف وال في التحقيق وال في 
احملاكمة وحكم على هذا املوقوف 

نهاية تصريحه من الوزير بارود ان 
يصحح اخلطأ في كلتا احلالتني.

وتعقيب���ا عل���ى ق���رار وزير 
الداخلية قال مصدر أمني رفيع ل� 
»األنباء« انه مهما كان القرار ومن 
اتخذه، فإن مؤسس���ة قوى األمن 
الداخلي مستمرة في معركتها ضد 
املتعاملني مع اسرائيل ولن تتوقف 
ام���ام »الدمياغوجي���ا« اإلعالمية 
التمويه  التي حتاول  والسياسية 
عل���ى احلقائق والوقائ���ع إلنقاذ 
التي تلوثت بانكشاف  س���معتها 
تعامل بع���ض قيادييها مع العدو 

اإلسرائيلي.
وكان النائب العوني نبيل نقوال 
هاجم اللواء أشرف ريفي عبر قناة 
»او.تي.ڤي« الناطقة بلسان التيار 
الوطني احلر، قائال: ان ريفي يريد 
من خالل سؤاله عن موقف حزب 
اهلل من قضية »العميل اإلسرائيلي 
فايز كرم« االيقاع بني التيار الوطني 

احلر وحزب اهلل.
وتساءل: هل ألشرف ريفي احلق 
بأن يطلب من حزب اهلل مثل هذا 

املوقف؟

بأسوأ االزمات في تاريخه واشار 
الى ان ثمة مساعي تبذل لعدم جعل 
الوض���ع يتفجر نتيجة الضغوط 

التي متارس.
الس���ابق وئام  الوزير  بدوره 
وهاب حذر امس من ان اليونيفيل 
لن يكون���وا بخير في حال وقوع 

فتنة في لبنان.
لك���ن احلدث اآلخر الذي ش���د 
االنتباه في بيروت، كان إصدار وزير 
الداخلية زياد بارود تدبيرا مسلكيا 
اللواء أش���رف ريفي املدير  بحق 
الداخلي بسبب نشر  العام لألمن 
تقرير أعده األخير حول املوقوف 
فايز كرم، العميد املتقاعد، املشتبه 
بعالقته مع املخابرات اإلسرائيلية، 
بناء علىطل���ب الوزير وفي إطار 
اجلواب على سؤال للنائب نبيل 

نقوال، عضو كتلة العماد عون.
الذي تس���رب  التقرير  وف���ي 
للصحف بع���د 4 أيام يقول ريفي 
ان جرمية كرم اس���تثنائية متس 
باألمن القوم���ي والوطني، كونها 
تتعلق بأمنه وصموده ومقاومته 
للعدو اإلسرائيلي، وترتبط أيضا 

التيار الوطني الحر ان لدى سورية 
والسعودية ارادة س��ياسية ص�ادقة 
الس����تقرار لبنان، مش���ددا على 
الل�بناني  ضرورة توحيد الصف 
وايقاف الصوت االعالمي المتهجم 
الذي من شأنه الحاق الضرر بأي 

محاولة الحتواء االزمة.
ولفت الى انه ال مبادرة سورية � 
سعودية وانما العمل العربي يتركز 
على مجموعة افكار من شأنها ارساء 
االستقرار وتقريب وجهات النظر، 
واكد ان المطل���وب تطبيق اتفاق 

الطائف وليس اعادة النظر فيه.
كما دع���ا اللبنانيين الى دعم 
الجمهورية ميشال  جهود رئيس 
الثقة  المخلصة وزرع  س���ليمان 
الفرق���اء واالتفاق  المفقودة بين 
على انه مهما كان مضمون القرار 

ال خراب وال فتنة في البلد.
كم���ا نف���ى اي كالم عن طل�ب 
س�عودي م�ن رئيس الحكومة سعد 
الح�ريري لتغيير مواقفه، مشيرا الى 
ان السعودية لم تتدخل ولن تتدخل 
يوما في الشؤون الداخلية لبنان الن 
النظرة السعودية للبنان اكبر من 

ج���دا على ممارس���ة صالحياتي، 
وانا قمت مبا قمت به من حرصي 
على املؤسس���ة، وأمتنى ان تكون 
حدودها هنا. انا أدعم مؤسسة األمن 
الداخلي الى أقصى احلدود وقوى 
األمن الداخلي يجب اال تنزلق الى 

السياسة«.

فتفت يرد على الوزير

من جهته، النائب أحمد فتفت 
)املستقبل( بادر الى الرد على قرار 
بارود بالقول: لقد كان عليه مكافأة 
الداخلي  ريفي ومؤسس���ة األمن 
املس���ؤولة عن تفكيك 23 ش���بكة 
جتسس إسرائيلية في لبنان. كما 
كان عليه ان يبادر ش���خصيا الى 
الدفاع عن قوى األمن بوجه حمالت 
التي تطاله في  الشنيعة  االفتراء 

ملف العمالء.
وأضاف فتف���ت: ان ما زاد في 
استغرابنا ان الوزير بارود لم يتخذ 
أي إجراء تأديبي بحق اللواء علي 
احلاج عندم���ا جلأ دون اذنه وفي 
مرات عديدة الى الظهور اإلعالمي 
مبواقف سياسية واضحة، آمال في 

حزب معين، مقترحا تشكيل لجنة 
عقالء لتقريب وجهات النظر.

في هذه االثناء يستعد الرئيس 
سعد احلريري لالنتقال من الرياض 
إلى سلطنة عمان للقاء السلطان 
قابوس بن سعيد، في وقت تستعد 
باريس الستقبال الرئيس السوري 
بشار األس���د يوم اخلميس، وقد 
بالق���ول عبر  الزيارة  اس���تبقت 
مصادرها انها ترفض تسويات على 

حساب سعد احلريري وفريقه.
لكن ح���زب اهلل رد الكرة إلى 
ملعب الرئيس احلريري من خالل 
قول الشيخ نعيم قاسم، نائب االمني 
العام، ان للرئيس احلريري دورا 
اساسيا في معاجلة االزمة، مرفقا 
كالمه بالقول: ان لبنان كله سيتأثر 
مبا يحصل جراء خطوات احملكمة 
الدولية وان الفرصة متاحة للحل 

لكنها ليست مفتوحة الى االبد.

أسوأ أزمة

من جهته العماد ميشال عون، 
ق���ال لوفد م���ن ط���الب اجلامعة 
االميركية في بيروت ان لبنان مير 

بيروت ـ عمر حبنجر
اجلدل سيد املجالس في لبنان، 
جدل حول احل���وار املنفرد الذي 
الرئيس ميشال سليمان،  يتابعه 
وجدل ح���ول الزيارات اخلارجية 
املتتالية لرئيس احلكومة س���عد 
احلريري، واستطرادا حول ملف 
شهود الزور احلاضر عند املعارضة 
الى  املواالة وصوال  والغائب عند 
قرار االتهام للمدعي العام الدولي 
القري���ب الصدور  داني���ال بلمار 
والبعيد املنال، وقد انضم موضوع 
آخر إلى دائرة »اجلدل الوطني« في 
لبنان، وهذه املرة بني وزير الداخلية 
زياد بارود احملسوب وزاريا على 
الرئيس سليمان وبني املدير العام 
لقوى االمن الداخلي اللواء اشرف 
ريفي القريب من رئيس احلكومة، 
حول نشر تقرير يتعلق بالعميد 
املتقاعد فايز كرم، القيادي في التيار 
الوطني احلر، املوقوف بش���بهة 
التعامل مع املوس���اد االسرائيلي، 
والذي سرعان ما حتول، الى جدل 
متس���م بالتحدي بني نواب التيار 
العوني املدافعني عن العميد كرم 
بداعي املظلومية فيما نسب اليه، 
وبني نواب تيار املس���تقبل الذين 

هبوا للدفاع عن اللواء ريفي.
على مستوى اجلدل احلواري، 
التقى الرئيس سليمان امس، عضو 
هيئة احلوار الوطني النائب طالل 
ارسالن في اطار مشاوراته االنفرادية 
املستمرة، في وقت نفت فيه مصادر 
رئاسية ان يكون سليمان طرح فكرة 
نقل ملف شهود الزور من مجلس 

الوزراء الى طاولة احلوار.
وقد اعت�بر السف�ير السع�ودي 
في لبنان علي عواض عسيري انه 
من المب�كر ات��خاذ م�وقف رسم�ي 
من تس���ريبات ويك�يليكس، الفتا 
الى ان ما س����رب عن ال�سعودية 
واي�ران لن يزعزع العالقة الثنائية 
الج�يدة ولن تت�أثر ن�ظرا لكونها 
بلدا اسالميا له ثقله االقتص�ادي 

والحيوي.
وعن ملف المحكمة الدولية اكد 
عسيري ان المحكمة شأن دولي ال 
يمكن الحديث عنها بل يجب التركيز 
على الداخل وتحصينه قبل اي كالم 

عن المحكمة والقرار الظني.
ولفت عس���يري في حديث ل� 
الناطقة بلس���ان  »صوت المدى« 

باإلعدام.
الوزير بارود رد من جهة بأنه 
ليس جزءا من السجال حول اإلجراء 
الذي اتخذه بحق اللواء ريفي، وقال: 
»أنا أعمل في هذا املجال، من ضمن 
املؤسسات وليس لدي مشكلة مع 
اللواء ريفي شخصيا، كل ما أقوم 
به لصالح ق���وى األمن الداخلي«، 
الفتا الى ان »التدبير الذي اخذته 
هو أقل ما ميكن لوزير ان يتخذه 

في حال مت تخطيه«.
وفي اتصال مع محطة lbc قال: 
»انا مع مؤسسة قوى األمن الداخلي 
وعالقتي ممتازة مع املديرية ككل، 
ولكن ال أميز بني الش���خصي وما 
حصل البارحة، والذي كان يجب 
ان يرد على الكتاب املوجه من أحد 
النواب هو مجل���س الوزراء، وما 
حصل اني بعثت الى مجلس الوزراء 
بكل التقارير التي وردت من املديرية 
العامة مع حرصي على أال يكون فيها 
جزء سياسي ومع ما أراه مناسبا، 
لكنني فوجئت ببيان في الصحف 

من قبل اللواء ريفي«.
وتابع ب���ارود: »ان���ا حريص 

منيمنة لـ »األنباء«: التواصل بين الرياض ودمشق قائم
وأميركا تدعم تفاهمهما في موازاة دعمها للمحكمة

املتحدة تسعى الى نسف التفاهم 
السعودي � السوري بهدف تفعيل 
حساباتها اخلاصة حيال لبنان، 
واملنطقة، لفت الوزير منيمنة 
الى ان هدف البعض من ترويج 
هذه الشائعة هو التآمر املسبق 
على اي حل لألزمة الراهنة او 
على أي تسوية تؤدي الى تفعيل 
دور احلكومة ووقف التدهور 
السياسي احلالي، وبالتالي هو 
محاولة لالجهاز سلفا على كل 
اللبنانيني،  الفرقاء  تفاهم بني 
وذلك لتبرير سلوكهم السلبي 
الحقا جتاه القرار الظني بعد 
صدوره وجتاه احملكمة الدولية 
ككل، مؤكدا ان االدارة األميركية 
وبالرغم من انها تعمل كأي دولة 
العالم وفقا مل���ا تقتضيه  في 
مصاحلها اخلاصة، اال انها تدعم 
� السوري  التفاهم السعودي 
وتسدد خطاه في موازاة دعمها 

للمحكمة الدولية.

اللبناني تؤي���د التفاهم وتدعم 
خطواته ال بل تراهن على جناحه 
أمال في ترس���يخ االستقرار في 

لبنان واملنطقة.
وردا على سؤال حول امكانية 
 � الس���عودي  التفاهم  توص���ل 
الى تس���وية ما بني  الس���وري 
اللبنانيني، أشار الوزير منيمنة 
الى انه فيما لو أقّرت التس���وية 
لن تكون على مستوى احملكمة 
الدولي���ة وما يتف���رع عنها من 
اشكاليات، امنا على مستويات 
أخرى مبقررات تسوية الدوحة 
والعودة الى تفعيل البيان الوزاري 
بجميع بنوده ومندرجاته، مؤكدا 
ان التسوية على مستوى احملكمة 
الدولية لن تؤول الى حتقيق أي 
نتائج كونها غير معنية مبا يقرره 
اللبناني���ون في داخل بناء على 
استقالليتها وهي بالتالي خارج 

نطاق املساومة واملقايضة.
وعما أثير مؤخرا بأن الواليات 

الدس���تورية. وردا على س���ؤال 
حول ما اذا كان الرئيس احلريري 
يحمل معه من طهران األمل في 
عودة جلس���ات مجلس الوزراء 
الى االنعقاد، لفت الوزير منيمنة 
في تصري���ح ل� »األنباء« الى ان 
تصاريح املس���ؤولني االيرانيني 
في الفترة األخيرة وفي مقدمتها 
الس���فير االيراني في  تصاريح 
لبن���ان غضنفر ركن أبادي التي 
شدد فيها على ضرورة نبذ الفتنة 
ب���ني اللبنانيني حتت اي عنوان 
كان ومتابعة احلوار فيما بينهم، 
تؤكد دعم الدولة االيرانية حلكومة 
الوحدة الوطنية ولشخص الرئيس 
احلريري، األم���ر الذي يفترض 
دعم ايران الس���تمرار احلكومة 
اللبناني���ة في لعب دورها كامال 
انطالقا من حس جميع الوزراء 
باملسؤولية الوطنية امللقاة على 
عاتقهم، مشيرا الى انه وبالرغم 
من تف���اؤل الرئيس جناد حول 

وعلى مس���توى آخ���ر، نفى 
الوزير منيمنة ان يكون التفاهم 
الس���عودي � الس���وري مجمدا 
باملعنى الصحيح للكلمة، وذلك 
العتباره انه وبالرغم من ان اللقاء 
املباشر بني موفد اململكة األمير 
عبدالعزيز بن عبداهلل مع الرئيس 
بشار األسد واملسؤولني السوريني 
وارد في كل حني، فإن التواصل 
بني اململكة العربية الس���عودية 
وسورية مازال قائما عبر قنوات 
ديبلوماسية وسياسية مختلفة 
الى حني تعاف���ي خادم احلرمني 
الش���ريفني املل���ك عب���داهلل بن 
عبدالعزيز، هذا من جهة، مشيرا 
من جهة ثانية الى ان الوضع في 
لبنان واملنطقة ال يحتمل جتميد 
التفاهم املذكور وترك األمور تسير 
نحو املجهول، ناهيك عن ان أحد 
أه���م املعطيات التي حتول دون 
جتميد التفاهم السعوي � السوري 
هي ان كل الدول املعنية بامللف 

بيروت ـ زينة طّبارة
التربية والتعليم  رأى وزير 
العالي د.حس���ن منيمنة )تيار 
املس���تقبل( ان زي���ارة الرئيس 
احلري���ري الى طه���ران ولقاءه 
الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد تن���درج ضمن سياس���ة 
التواصل واالنفتاح على اآلخرين 
التي ينتهجها منذ توليه رئاسة 
احلكوم���ة اللبنانية، معتبرا ان 
الرئيس احلريري يسعى جاهدا 
الداخلي  الى ترسيخ االستقرار 
عبر تواصله مع جميع اجلهات 
التي  املعنية بسياس���ة املنطقة 
تنعكس تطوراتها سلبا وإيجابا 
على الداخل اللبناني، متمنيا على 
الدولة االيرانية وعلى املعنيني 
العمل على  اللبنان���ي  بالوضع 
تثبيت االستقرار والسلم األهلي 
في لبنان افس���احا ف���ي املجال 
اللبنانية لتفعيل  امام احلكومة 
دورها ودور جميع املؤسس���ات 

مستقبل الوضع اللبناني، وبالرغم 
من االشارات االيجابية التي رافقت 
النتائج  انتظ���ار  الزيارة يبقى 
هو املوق���ف املنطقي والصحيح 
قبل الدخول ف���ي املراهنة على 
ما اذا كان س���ينتج عن الزيارة 
استئناف جلسات مجلس الوزراء 

أم عدمه.

وزير التربية أكد أنه ال تسوية على مستوى المحكمة الدولية 

د.حسن منيمنة

عودة ظهور سورية في لبنان والمنطقة
تقلق الواليات المتحدة وإسرائيل

واش��نطن � يو.ب��ي.آي: قال مس��ؤولون أميركيون 
وإس��رائيليون إن التدخل الس��وري في لبنان وشحنها 
املتزايد ألس��لحة متطورة حل��زب اهلل وعودة ظهورها 
وتأثيره��ا العمي��ق ف��ي املنطق��ة آثار قلق املس��ؤولني 
األميركيني ودفع باجليش اإلس��رائيلي للنظر في توجيه 
ضربة ضد مستودع س��وري لألسلحة يزود حزب اهلل 
اللبناني باألسلحة. وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« 
األميركي��ة أن الدليل على عودة ظهور س��ورية مجددا 
وتأثيرها العميق في املنطقة أحبط املسؤولني األميركيني 
الذين س��عوا لتغيير الس��لوك الس��وري لك��ن اإلدارة 
األميركية فش��لت حت��ى اآلن عبر سياس��تها في إقناع 
س��وريا بالتخلي عن دعم ح��زب اهلل وفض حتالفها مع 
إيران. ونقلت عن مس��ؤول عس��كري إسرائيلي رفض 
الكش��ف عن هويته حلساس��ية املوضوع ان إسرائيل 
اشتكت لألمم املتحدة بشأن الصواريخ بعيدة وقصيرة 
املدى التي تتدفق بحرية من مخيمات داخل سورية إلى 
موقع على احلدود السورية مع لبنان وبعدها إلى حزب 
اهلل لكنها حتى اآلن ترددت في القيام بأي عمل عسكري 
لقلقه��ا بأن هجوما كه��ذا قد يخلق صراع��ا رمبا أكثر 

دموية من حرب 2006 بني إسرائيل وحزب اهلل.
وذك��رت الصحيف��ة أن رغبة الوالي��ات املتحدة في 
س��ورية س��ابقا كانت تقتصر غالبا على إقناعها بقيام 
سالم مع إس��رائيل و»إنهاء حكمها في لبنان لكن حاليا 
من الواضح بش��كل متزايد أن س��ورية في ظل حتالفها 
احملوري مع إيران وحدودها االستراتيجية مع إسرائيل 
ولبنان وتركيا والعراق لديها القدرة على رس��م ش��كل 
التطورات اإلقليمية على نطاق أوسع«. وقالت إن جهود 
إدارة الرئيس األميركي احلالي باراك أوباما في التحاور 
مع س��ورية لم تفعل سوى القليل لوقف تدفق األسلحة 
وإنه��اء دور س��ورية في إيواء زعماء فلس��طينيني من 
مجموعات مس��لحة أو معارضة التدخل الس��وري في 
لبن��ان مما قوض اجلهود األميركية لتعزيز االس��تقالل 
اللبنان��ي عن الالعب��ني اخلارجيني. وع��ن إمكانية قيام 
إسرائيل بهجوم على املنطقة احلدودية التي يتم تهريب 
األس��لحة عبرها أو أحد املخيمات السورية التي تنطلق 
منه��ا، قال املس��ؤول اإلس��رائيلي »ه��ذا بالتأكيد أحد 
اخليارات لدى إس��رائيل. وبالتأكيد فإن أي هجوم كهذا 

قد يؤدي إلى تصعيد«.

أخبار وأسرار لبنانية

 جعجع يرف����ض زيارة دولة كبرى: رف����ض رئيس حزب 
القوات اللبنانية د.س����مير جعجع مؤخرا دعوة لزيارة دولة 
كب����رى نظرا لدقة املرحلة وخطورة الوضع في لبنان، مفضال 

التريث بالزيارة ريثما تنجلي األمور.
  اجليش تسلم مجموعة أسلحة أميركية: ثمة إعادة تأكيد أميركي 
على دعم املؤسس��ات في لبنان، وخصوصا اجليش اللبناني الذي 
تسلم أخيرا من واشنطن مجموعة كبيرة من األسلحة، األمر الذي 
يشير الى تراجع الكونغرس عن قراره وقف املساعدات العسكرية 
للجيش، وهذا التراجع يتم من دون ضجيج، وستستكمل كل أوجه 

التعاون العسكري بني البلدين بحسب البرامج املعدة.
  رئيس املوس����اد اجلديد مخترق اتص����االت لبنان: تقول 
مصادر قريبة م����ن حزب اهلل ان »تامير ب����اردو« الذي عينه 
نتنياهو رئيسا جلهاز املوس����اد هو خبير بأجهزة االتصاالت 
والتكنولوجيا ورصدها وحتليلها وفك شيفراتها وعكسها بعد 
ان سجل أكثر من اختراق لصالح اسرائيل في عدد من البلدان 
في العالم، وهو الذي زرع أعمدة الرصد والتنصت على طول 
احلدود مع لبنان، واس����تطاع عبر عمالئ����ه اختراق منظومة 

االتصاالت اللبنانية.
   لق��اء نص��راهلل � احلريري صار ممهدا: توقع سياس��ي في 
املعارضة بأن لقاء الرئيس سعد احلريري بالسيد حسن نصر اهلل 
اصبح ممهدا بعد زيارة احلريري إليران، وبأنه س��تأتي االش��ارة 
قريب��ا من طهران المتام هذا اللقاء بعراب محلي هو الرئيس بري. 
ويت��ردد في بعض االوس��اط املتابع��ة ان اللق��اء إن مت قريبا بني 
احلريري ونصراهلل »سيشكل نقطة حاسمة على طريق نزع فتيل 
األزم��ة الكبرى، ورمبا ينتهي الى إعالن بيان مش��ترك، قد يكون 

بيانا مفصليا في تاريخ لبنان«.
  التسوية املطلوبة: في رأي مرجع لبناني معني باالتصاالت 
اجلارية حلل األزمة ان األيام القليلة املقبلة س����تظهر الصورة 
املطلوبة: إما تسوية قابلة للتطبيق في وقت قريب، وإما سعي 
إلى تأجيل القرار االتهامي إفساحا في املجال أمام جهود إضافية 
إلنتاج تسوية أكثر متاسكا وقوة، وإما االنسحاب نهائيا والذهاب 
نحو مربع االستعداد ملواجهة سياسية وغير سياسية يصعب 

على أحد توقع نتائجها من اآلن.

كشفت وثيقة جديدة عن لقاء القائمة 
باألعمال في سفارة الواليات المتحدة في 
بيروت ميشيل سيسون بالنائب وليد 
جنبالط في كليمنصو عام 2008 بحضور 

وزير االتصاالت مروان حمادة.
تشير الوثي�قة التي نشرتها األخبار إلى 
أن سيسون يرافقها الم��سؤول االقتصادي 
والسياسي في السفارة، التقت جنبالط 
الذي كان قد أخبره مستش���ار )النائب 
سعد( الحريري غطاس خوري »بعدم 
التحرك«، وهو ال����ذي طلب االجت�ماع 

ليطل�ع على آخر ال�تطورات.
وأوردت مالحظة قالت: جنبالط هو 
على األرجح في أعلى الئحة االغتياالت، 
وهو ال���ذي أبلغ القائم���ة باألعمال في 
اليوم السابق عبر الهاتف أنه ال يحدد 
مواعيد عبر الهاتف، لذلك حدد الموعد 

عبر المراسيل.
 كما كش���فت س���خرية جنبالط من 
الشائعات التي تتحدث عن تورط الدروز 

في اغتيال قيادي حزب اهلل عماد مغنية، 
وقال »لو كانت عندنا القدرة على اغتيال 

مغنية، كنا اغتلنا بشار األسد«،.
وفي الوثيقة عزا الوزير مروان حمادة 
سبب تغيب المسؤولين السوريين عن 
مأتم مغنية إلى حرج نظام األسد، ألن 

االغتيال جرى على أراضيه.
أما حضور وزير الخارجية اإليراني 
منوچهر متكي فلم يمر بسالس���ة بين 
المسيحيين، وقال حمادة، رئيس مجلس 
النواب الشيعي نفسه كان خارج البالد 

يوم الدفن.
كذلك انتقد جنبالط جهود الرئيس سعد 
الحريري »الستيراد« سنة من الشمال، 
مقترحا أن يتواصل س���عد مع زعماء 
النائب ياسين  شيعة مستقلين، منهم 
جابر ولقمان سليم ومحمد عبدالحميد 
بيضون، لبناء أفضل العالقات السنية 
� الشيعية. نصير األسعد محاور جيد 
أيضا. كما بدا جنبالط غير معجب بآخر 

التطورات المتعلقة بتأسيس المحكمة 
الدولية، معلقا بأنها لن توقف السوريين. 
المحكمة عملية طويلة، وسورية يجب 

أن تخاف كي تغير سلوكها.
إلى زيارة رئيس  وأش���ار جنبالط 
ال���وزراء اإلماراتي إليران وس���ورية، 
معلقا بأن عائلة رامي مخلوف عاشت 

في اإلمارات.
كما أن الرسالة األساسية لجنبالط 
كانت أن على زعيم تيار المستقبل وزعيم 
حركة أمل نبيه بري اللقاء والكالم، وذلك 
بعد االشتباكات األخيرة بين الطرفين. 
وكشفت أن استخبارات الجيش اللبناني 
كانت قد عقدت اجتماعا بين ممثلين عن 
الطرفين، حركة أمل وتيار المستقبل، 
لمنع أي اشتباكات الحقة، لكن يجب أن 
تعقد لقاءات سياسية أيضا إلى جانب 
النقاش األمني، وقال جنبالط، مشيرا 
إلى أنه طلب من سعد التواصل مع بري 

وليد جنبالطلكن سعد أجاب: »ليس اآلن«.

هجوم بالـ »مولوتوف« »ويكيليكس« عن جنبالط: لو كان بإمكاننا اغتيال مغنية الغتلنا األسد
على مكتب السنيورة 

صي����دا � أ.ف.پ: ح����اول 
مجهولون امس االول اضرام 
ف����ي مكت����ب رئيس  الن����ار 
احلكومة اللبنانية الس����ابق 
املقرب من  الس����نيورة  فؤاد 
رئيس احلكومة احلالي سعد 
الدين احلريري، حسب ما اعلن 

مصدر امني.
وقال املصدر لوكالة فرانس 
برس »ألقى مجهولون زجاجات 
فيها مواد حارقة »مولوتوف« 
على سور مكتب فؤاد السنيورة 
في بلدة الهاللية« شرق مدينة 
صي����دا، كبرى م����دن جنوب 

لبنان.
ان  املص����در  واض����اف 
»االضرار مادية وطفيفة وبدون 
اصابات« مشيرا الى ان »القوى 
االمنية طوقت املكان وفتحت 

حتقيقا«.

إسرائيل أخفت الصور الجوية
الغتيال الحريري عن التحقيق الدولي

بيروت � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »األخبار« اللبنانية أن االستخبارات
اإلسرائيلية أبلغت جلنة التحقيق الدولية، خالل فترة عمل احملقق 
الدول���ي ديتليف ميليس، عن اختفاء طن من املادة املتفجرة »س���ي 
فور« من مخزن للجيش الس���وري قبل 6 أسابيع من اغتيال رئيس 

احلكومة اللبنانية األسبق رفيق احلريري.
ونسبت الصحيفة امس إلى مدير حتقيق ميداني سابق في جلنة 
التحقيق الدولية قوله إن اللجنة طلبت مساعدة إسرائيل لتزويدها 
بصور التقطتها طائرات التجسس اإلسرائيلية يوم اغتيال احلريري، 
لكن إسرائيل زودتها بصور قبل ثالثة أيام من عملية االغتيال وادعت 
أن عطال تقنيا طرأ على كاميرات طائرات التجس���س قبل يومني من 

عملية االغتيال واستمر ذلك العطل يومني إضافيني بعد العملية.
وقال مدير التحقيق الذي عمل مع ميليس لفترة تسعة أشهر في 
جلنة التحقيق الدولية »لم نقتنع مبا قاله اإلسرائيليون، إذ ان أجهزة 

االستخبارات لها أجندة خاصة بها ال تبوح مبضمونها«.
وأضاف أنه بعدما رفضت إسرائيل تسليم جلنة التحقيق صورا 
جتسسية لعملية االغتيال، توجهت اللجنة بالطلب نفسه إلى الواليات 
املتحدة األميركية، والغريب أن األميركيني كرروا االدعاء اإلسرائيلي 
بأن عطال تقنيا طرأ على أجهزة تصوير طائرات التجسس في يوم 

االغتيال.


