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مجلس الوزراء يفشل مجدداً في التوصل إلى اتفاق حول »شهود الزور«

السيد نصراهلل: عرضوا علينا وثائق المحكمة الدولية بمليون دوالر ورفضنا
المحكمة الدولية وكل من تآمروا  سيأتيهم يوم أصعب من »ويكيليكس«

 بيروت ـ عمر حبنجر ووكاالت
في كلمة ألقاها عبر شاشة عمالقة في الضاحية اجلنوبية لبيروت 
مبناس���بة اليوم التاسع لعاشوراء، قال األمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل امس ان احملكمة اخلاصة بلبنان حملاكمة املتهمني باغتيال 
رئيس الوزراء األس���بق رفيق احلريري واحلكومة اللبنانية حتميان 

شهود الزور الذين تسببوا في الفتنة بلبنان.
وأضاف نصر اهلل ان مشروع إسرائيل يقوم على الفتنة بني العرب 
وإيران وإثارة الفنت بني الدول العربية وداخل مكونات كل دولة على حدة 
الفتا الى ان »العنوان األخطر للفتنة هو النزاع بني السنة والشيعة«.

واعتبر ان إس���رائيل تسعى الى إنهاء الوجود املسيحي في املنطقة 
محذرا بالقول »مخطئ من يتوهم ان صراعا بني السنة والشيعة ميكن 

ان يجعله رقما صعبا في املعادلة اللبنانية«.
وف���ي موضوع احملكمة اخلاصة بلبنان كش���ف نصراهلل عن قيام 
نائب رئيس جلنة التحقيق الدولية غيرهارد ليمان، الذي كان ميليس 
يعتمد عليه وهو ضابط مخابرات أملاني، بتس���ريب التحقيقات حيث 
باع وثائق بأموال في لبنان، وهناك أش���خاص اش���تروا منه الوثائق 

وأعطوني إياها«.
ولفت إلى أن ليمان قام  ببيع هذه الشهادات والوثائق ب� 50 او 70 

ألف دوالر«، متسائال »أين جدية التحقيقات؟«.
وأضاف السيد حس���ن نصراهلل »وعرض علينا من خالل وسطاء 
ان هذا املس���ؤول مس���تعد ان يعطينا كل الوثائق مقابل مليون دوالر 

لكنني رفضت«.
وقال ان قضية الشهود الزور أدت الى فتنة في البلد ومع ذلك يرفض 
الفريق اآلخر حتويل امللف الى املجلس العدلي مشيرا الى ان من يريد 
احلقيقة في اغتيال احلريري ال يقبل بشهود زور، متهما احملكمة الدولية 

واحلكومة اللبنانية بحماية شهود الزور من خالل عدم محاسبتهم.
ورأى ان احلزب متكن من تعطيل بعض األهداف املتوقعة من القرار 
الظني كتش���ويه صورة املقاومة وابعاد حلفائها عنها والسيما السنة 

منهم واحداث انقسام شيعي.
وجدد التذكير باستمرار املسعى السعودي � السوري وباآلمال املعلقة 
عليه للوصول الى حل قبل صدور القرار الظني »ألنه بعد صدور القرار 

لكل حادث حديث« كما قال.
وأش���ار أمني عام »حزب اهلل«، إلى أن���ه »ذكر في الصحف منذ عام 
2006 ان التحقيق بات يتخذ مجرى اتهام حزب اهلل وفي 2008 حكي هذا 
املوضوع وقيل لي انه سيتهم مجموعة مخترقة ب� »حزب اهلل«، وتابع 
قائال: »ابلغنا وقرأنا ذلك وهذا ليس س���را بل تتداوله شخصيات في 
لبنان والعالم منذ سنوات ولكن لم نحرك ساكنا ألننا حريصون على 
بلدنا وعندما دعيت لهدنة سنة كنت اعلم ان هناك تركيبا لقرار كهذا، 
ونحن لم نتصرف في يوم من االيام إليجاد ذريعة لإلمساك بالسلطة 
او االنقالب على الطائف او غيرها، واذا كنا نريد هذه احلجة موضوع 
القرار االتهامي كانت بيدنا من 2008 ولكن لم نلجأ الى هذا األمر، وفي 
األشهر األخيرة انه بني 15 و20 ديسمبر لصدور القرار وقيادات في 14 
آذار تقول بهذا األمر وتقول انها ال تعرف شيئا عن احملكمة، ورأينا ان 
هذا االمر يأخذ منحى جديا وتتركب عليه مؤامرة تستهدف حزب اهلل 

واملقاومة ولبنان«.
وتس���اءل نصراهلل قائال: »هل من املنطقي ان نبقى صامتني لنرى 
القرار االتهامي؟«، معتبرا أن »من يقول هذا يضحك على الناس«، مشيرا 
إلى أن »احملكمة الدولية سيأتيها يوم أصعب من »ويكيليكس« وكل من 
تآمروا سيأتيهم يوم أصعب من »ويكيليكس«، وهم لهم عالقة بشهود 
الزور والتوقيت ويعرفون كل شيء بالتفصيل«، معتبرا أنه »سيأتي يوم 
يظهر فيه اخليط األبيض من األسود«، الفتا إلى أنهم »قاموا بواجبهم 
بش���كل منطقي وقدموا معطيات وقرائن ولم يذهبوا الى السلبية ولم 
يقوموا باعتصامات ولم يعطلوا البلد ولم يقوموا بعصيان مدني وال 
عطلوا احلكومة«، واضاف السيد حسن نصراهلل »نحن نعرف ان هناك 
قرارا اتهاميا سوف يصدر بعد ايام ورمبا قد ال يعلن«. وتابع: »بعض 
الناس قالوا ان حزب اهلل ألنه يدافع عن نفسه فهو متورط؟ كيف هذا 
الكالم؟ كل هذا ال يعنينا ب���ل يعنينا القيام بواجبنا وواجبنا كان في 
األشهر األخيرة ان نشرح مس���ار األمور، فواجبنا الدفاع عن املقاومة 
وأيضا لبنان الن املستهدف تخريب البلد ومن يعمل لعدم خراب البلد 

هي املقاومة او املعارضة ولذلك حتركنا.

رفع الجلسة

وفي نفس الس���ياق، وبعد انقطاع دام أكثر من شهر من دون إيجاد 
حل مللف ما يسمى ب� »الشهود الزور« في قضية اغتيال رئيس الوزراء 
األسبق رفيق احلريري، عقد مجلس الوزراء اللبناني امس جلسة في 
القصر اجلمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان 

وحضور رئيس الوزراء سعد احلريري والوزراء.
وقال وزير اإلعالم طارق متري اثر انتهاء اجللسة »انه بعد مناقشة 
األفكار التي طرحت حلل ملف الشهود الزور ومطالبة البعض بالتصويت 
على إحالته الى املجلس العدلي ورفض البعض اآلخر ذلك رأى الرئيس 
سليمان عدم اجلدوى من التصويت فقرر رفع اجللسة من دون ان يحدد 
موعدا للجلس���ة املقبلة«. وكان مجلس الوزراء قد عجز عن إيجاد حل 
لهذا امللف أمام إصرار فريق الثام���ن من آذار على إحالته الى املجلس 
العدل���ي ورفض قوى ال� 14 من آذار ذلك ومطالبتها إحالته الى القضاء 

العادي.
وتوقف املجلس عن عقد جلس���اته االسبوعية منذ ال� 10 من الشهر 
املاضي بسبب اخلالف بني الفريقني حول طريقة بت املوضوع وجتنب 

التصويت عليه خشية تعميق الفرز احلكومي وشلل عمل احلكومة.

تشجيع فرنسي للحريري

وفي وقت س���ابق، تلقى رئيس احلكومة سعد احلريري رسالة من 
رئيس وزراء فرنسا فرانسوا فيون تؤكد التزام فرنسا في مجال دعم 
وجتهيز اجليش اللبناني، معتبرا ان دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد قرار 

شجاع ألنه يسمح بإعادة اطالق عمل املؤسسات بشكل منتظم.
وقال السفير الفرنسي الذي نقل الرسالة ان اللبنانيني شأنهم شأن 
شركاء لبنان واصدقائه حريصون على ان تتمكن احلكومة من استئناف 

عملها، بغض النظر عن تطور االجراءات القضائية الدولية اجلارية.
وقد حفلت الساعات االخيرة من نهار امس قبل اجتماع احلكومة بجملة 
اجتماعات واتصاالت بني اركان املعارضة واملواالة لتأمني اجتماع باحلد 
األدنى من التوافق ملجلس الوزراء بعد خمسة اسابيع من التعطيل.وحتى 
ساعة متقدمة من النهار، وغداة موعد اجللسة ظلت عالمات االستفهام 
تالحق انعقادها، بسبب التعثر الذي واكب عملية تبادل االفكار وصيغ 
احلل���ول بني رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاد املفاوضات من 
جانب املعارضة وبني رئيس احلكومة سعد احلريري الذي مثل األكثرية 
التي يرأس تكتالتها، حول مخرج مالئم مللف شهود الزور. فقد اقترح 
الرئيس بري حال وصفه باللبناني � اللبناني فيما رد الرئيس احلريري 
بحل اكد انه لبناني دستوري وقانوني.اقتراح الرئيس بري يهدف الى 
دف���ع امللف الى املجلس العدلي عب���ر القول ان جرمية اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري ومتفرعاتها احيلت الى املجلس العدلي، وبالتالي 
فإن ملف شهود الزور هو من هذه املتفرعات التي على املجلس العدلي 
ان ينظر بها.في حني ترى رئاس���ة احلكومة ومعها األكثرية الوزارية 
والنيابي���ة ان جرمية اغتيال الرئيس احلريري وكل جرائم االغتياالت 

التي تبعتها اصبحت شأن احملكمة الدولية حصرا.

عون يطالب الحريري باالستقالة

بدوره العماد ميش���ال عون رئيس كتلة »اإلصالح والتغيير« اتهم 
كل من يقف مانعا دون وصول ملف شهود الزور الى املجلس العدلي، 

بالتورط في عملية »فبركة« هؤالء، سواء كانوا نوابا أو وزراء.
كما اتهم عون احملكمة الدولية بأنها تفتش عن قرائن التهام حزب اهلل 
وليس عن قرائن لتبرئة احلزب. ودعا عون الرئيس سعد احلريري الى 
االستقالة. وقال: إذا كان هو ابن الفقيد وان الذي اغتيل هو والده، وهو 
ولي الدم، وقد ظهر في التحقيق أن هناك شهود زور دخلوا على املعادلة 

لتضليل التحقيق، هل يطلب التحقيق مع الشهود أم يحميهم.

إنذار كاذب بوجود قنبلة يخلي قصر العدل

الحريري ينفي استخدام أجهزة إسرائيلية الصنع لحراسته

إيران أمرت المالكي بمنح الجنسية العراقية 
لقياديين بحزب اهلل بحال اتهمتهم المحكمة

عدد المدونين اللبنانيين في قضايا السياسة واالجتماع في تزايد

بيروت: نقلت مواقع الكترونية عن »اإلذاعة اإلسرائيلية« تقريرا
كشفت النقاب فيه عن أن االجهزة األمنية التي تتولى حراسة رئيس 
احلكومة سعد احلريري تستخدم جهازا مطورا اسرائيلي الصنع، لكن 
احلريري نفى أنه يستخدم جهاز حماية إسرائيلي الصنع. واعتبر املكتب 
اإلعالمي للحريري ما نشرته بعض املواقع اإللكترونية بهذا الشأن مجرد 
اخبار ملفقة الستطالع وسائل احلماية املعتمدة لدى رئيس الوزراء. 
ولفتت االذاعة االسرائيلية الى أن الشركة االسرائيلية التي تنتج هذا 
اجلهاز قامت ببيعه لشركة فرنس����ية قامت بدورها بإمداده للحكومة 
اللبنانية. وبحس����ب تقرير االذاعة، يعمل هذا اجلهاز على تشخيص 
عناصر معادية من مسافة بضعة كيلومترات، وذلك بواسطة استخدام 
تكنولوجيا أمواج األثير. وتقول الشرطة ان هذا اجلهاز يعمل في تذبذبات 

يصعب تعقبها وسدها. في شأن أمني آخر أخلت قوى األمن اللبنانية 
أمس مبنى قصر العدل في منطقة بعبدا قرب بيروت بعد ورود اتصال 
من مجهول حتدث عن وجود قنبلة في املبنى. وقالت مصادر إن »قوى 
األمن الداخلي أخل����ت قصر العدل في منطقة بعبدا بعدما ورد اتصال 
م����ن مجهول الى أحد املكاتب في املبنى أف����اد خالله بوجود قنبلة في 
امل����كان«. وأضافت ان مجهولني اتصلوا بقضاة وملرات عدة قبل الظهر 
أفادوا في خاللها عن وجود قنبلة ستنفجر داخل قصر العدل في بعبدا 
وعلى الفور مت اخالء املبنى. وأكدت ان »القوى األمنية أرسلت خبراء 
متفجرات وكالبا بوليس����ية الى املكان إلجراء مسح شامل والتأكد من 
مسالة وجود القنبلة أو عدمه«.وفي وقت الحق، أوضح املصدر األمني 

ان قوى األمن »فتشت املبنى ولم تعثر على أي قنبلة«. 

كش����ف برملاني عراقي س����ابق »عن تلقي
رئيس الوزراء املكلف نوري املالكي أوامر 
إيرانية مبنح عناصر من حزب اهلل اللبناني 
العراقية بعد تش����كيل احلكومة  اجلنس����ية 
اجلديدة«.  ونقلت صحيفة الوطن السعودية 
عن النائب الس����ابق الذي كان ينتمي للقائمة 
العراقي����ة قوله إنه »مت حتدي����د منطقة آمنة 
لعناصر احلزب في احلدود الشرقية حملافظة 

ديالى، ليكونوا قريبني من عناصر ميليشيات 
أحزاب عراقية موالية إليران«، وأكد أن أوامر 
إيرانية ص����درت »للحفاظ على قياديي حزب 
اهلل في حال إصدار احملكمة الدولية قرارا تتهم 
فيه احلزب باغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
السابق رفيق احلريري«، وأشار إلى أن احملافظة 
»شهدت إقامة العديد من اإليرانيني في قراها 
احلدودية جاءوا ضم����ن املجاميع التي تزور 

املراقد الديني����ة«، وقال النائب انه قام بإبالغ 
املسؤولني مبا يجري في احملافظة ولم يلمس 
إجراءات جدي����ة للحد من تس����لل اإليرانيني 
لألراضي العراقية على الرغم من علم رئاسة 
مجلس الوزراء واجلمهوري����ة بذلك«، وتابع 
»نخشى اندالع عمليات عنف في األيام املقبلة 
تطول شخصيات سياسية نظرا لعودة نشاط 

امليليشيات في بعض مناطق ديالى«.

رويترز: جوني احلاج طالب لبناني 
يدرس املسرح وبدأ التدوين قبل أكثر 
من عامني ليتبادل آراءه وأحداث حياته 

مع اآلخرين.
وكتب احلاج أكثر من 100 رسالة في 

مدونته وعنوانها »احتراماتنا«.
واجنذب احلاج إل���ى التدوين ألنه 
يقول إن املدون ميكنه تشكيل مدونته 

بالشكل الذي يريد ووقتما يريد.
ويس���تخدم احلاج البالغ من العمر 
)28 عاما( اللهجة اللبنانية في الكتابة 
في مدونته التي اس���تقبلت حتى اآلن 

أكثر من 27 ألف زائر.
وقد ال تكون أرقام زوار املدونة كبيرة 
لكن احلاج يعتقد أن التدوين من املنافذ 
القليلة »احلرة« في لبنان مقارنة بوسائل 

اإلعالم التقليدية.
ويكتب املدون اللبناني عن كل شيء 
من حياته اخلاصة إلى أزمة املرور إلى 

الوضع السياسي.
وأحدث رس���ائل احلاج في املدونة 
بعنوان »صار بدنا إعادة تأهيل« وفيها 
يرثي حلالة الضمير العربي والفشل في 

إقامة دولة فلسطينية.
وقال احل���اج على هام���ش مؤمتر 
للمدونني عقد في اآلونة االخيرة »وقت 

بلش���ت )عندما ب���دأت( ان اكتب كنت 
عم باكتب اش���ياء عن حياتي اخلاصة 
بعدين بلشت شارك اآلخرين وبلشوا 
يحبوا طريقة الكتابة والبلوج )املدونة( 
بتصيري انتي عم تلحقيه )تتابعيه( 
بيصير هوا ماشي و انتي عم تلحقيه 

فالواحد بيصير في تطور معه.
بلش���ت احك���ي بعدين ع���ن امور 
اجتماعية اذا بتقرأي من س���نة ش���و 
كاتب كانت اكتر اجتماعية هلق )اآلن( 
مبا انه بلبنان مافي ش���ي غير سياسة 
عم بيمشي يعني هلق اذا بتشوفي كل 
شي عم بينحكي هو بسياسة وهو عن 
املشاكل اللي موجودة وهو عن كل اللي  
عم بكتب عنه اخر شي فصار االجتماع 
عنا تقريبا مخلوط بالسياسة هيا كل 
احلياة ما معروفة شو هي اذا سياسي 

أو اجتماعي«.
وانعقد مؤمتر املدونني في اجلامعة 
األميركية ببيروت وشارك فيه الكثير 
من املدونني وخبراء اإلعالم االجتماعي 
واملتحمسني في املنطقة إلعطاء الشباب 
اللبنان���ي والراغبني ف���ي دخول عالم 
التدوين ارشادات حول االستفادة من 

تغير خريطة اإلعالم.
وعرضت في املؤمتر صورة لرجل له 

عضالت وكتبت حتتها عبارة »اإلعالم 
االجتماعي شبه احلديث الشفاهي ولكن 

بعد تناول منشطات«.
وليس من الواضح عدد املدونني في 
لبنان لكن مجمع املدونات اللبنانية الذي 
يجمع مدونات أخرى في لبنان يقول إن 
هناك نحو 400 مدونة للبنانيني أو حول 
لبنان وتتخصص في موضوعات من 
الطبخ إلى املوضة والشذوذ اجلنسي.

وللبنان سمعة بأنه من أكثر الدول 
الليبرالية نسبيا في العالم العربي عندما 
يتعلق األمر باإلعالم وحرية التعبير لكن 
احلاج يق���ول إنه وعلى الرغم من ذلك 
فإن وسائل اإلعالم اللبنانية التقليدية 

مازالت عرضة لرقابة مالكيها.
ويقول إن الوسيلة اإلعالمية الوحيدة 
احل���رة بحق هي املدون���ات حتى وإن 
كانت تخضع لشكل من أشكال الرقابة 

الذاتية.
وقال احلاج »التدوين في لبنان بالقي 
فيه حرية الن التلفزيون ما في حرية اال 
اذا كان عندك محطة تلفزيون والراديو 
ما في حري���ة اال اذا كان عندك محطة 
راديو يعني في رقابة من املالك للراديو 
أو التلفزيون أو أي ميديا.. التدوين ما 
في رقابة فاذا الدولة ما عجبتها بتيجي 

بتاخ���دك حتطك باحلبس فهون )هنا( 
انتي بتحطي رقابة على حالك«.

وأثي���ر موضوع رقاب���ة الدولة في 
لبنان على اإلعالم في وقت س���ابق من 
العام احلالي عندما احتجز 4 أشخاص 
الستجوابهم بعدما أنشأوا صفحة على 
موقع فيسبوك ينتقدون فيها الرئيس 

اللبناني ميشال سليمان.
وأطلق سراح األربعة في نهاية املطاف 
لكن ما حدث أثار قلقا بني نشطاء حقوق 
اإلعالم واملدونني حول ما ميكنهم وما ال 
ميكنهم احلديث عنه عندما يتعلق األمر 

بالسياسة في لبنان.
وإجن���ي نص���ار مدونة كثي���را ما 
تتطرق إلى أمور السياسة في مدونتها 
التابعة ملوق���ع »لبنان اآلن« اإلخباري 

اللبناني.
وتق���ول إجني إنها تري���د أال تكون 
طائفية عندما تتحدث في السياسة وتريد 
بعث رسالة مفادها أن كل الشخصيات 
اللبنانية معرضة لالنتقاد  السياسية 

والتهكم.
وقالت إجني وهي لبنانية مولودة 
في الواليات املتحدة وجاءت إلى لبنان 
قبل عامني »هناك بالطبع البعض الذين 
يدلون بتعليقات س���خيفة وينتقدون 

ما أقول ويفترضون أنني رمبا أنتمي  
إلى أجندة سياسية معينة وأنني أؤيد 
خطا سياسيا معينا وهذا صعب بالفعل 
ألن من األش���ياء التي أحاول فعلها في 
مدونتي أن أكون محاي���دة وأقول انه 
ميكنك انتقاد أي زعيم سياسي، ال يجب 
أن تنتمي إلى  طائفة ما وتقول إنك ضد 
هذه الطائفة األخرى وإنني سأنتقدها. 
بالنس���بة لي أحاول بالفعل أن أبذل ما 
بوس���عي للقول إنني سأكتب مرة عن 
حس���ن نصر اهلل )األمني العام حلركة 
حزب اهلل اللبناني( لكنني سأكتب أيضا 
شيئا أس���خر فيه من سعد احلريري 

)رئيس الوزراء اللبناني(«.
وتقول إجن���ي إنها تريد أن يتوقف 
اللبنانيون عن الشعور بأنه يجب عليهم 
فرض رقابة على أنفس���هم عند كتابة 
أي موضوع ميكن فهمه على أنه مثير 

للجدل.
ويقول عيتاني الذي ألقى محاضرة 
حول اإلعالم االجتماعي لطالب جامعات 
متخصصني في االتصاالت والفنون إن 
عدد املدونني اللبنانيني سيس���تمر في 
الزيادة رغ���م الصعوبات التي تواجه 

االتصال باالنترنت في لبنان.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان )محمود الطويل(أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل خالل الكلمة التي القاها مبناسبة اليوم التاسع لعاشوراء أمس 

أخبار وأسرار لبنانية
 مواقف إيجابية: ذكرت مصادر وزارية ان الرئيس احلريري 
أبلغ النائب علي حسن خليل استعداداته ملعاجلة تداعيات 
القرار االتهامي مبا يخدم الوحدة الوطنية، استنادا الى 
ما س����بق أن أعلنه في غير تصريح وخطاب عن انه لن 
يقبل بأن تكون روح رفيق احلريري ودماؤه سببا للفتنة 

في لبنان.
وكشفت املصادر ان خليل نقل ما سمعه من احلريري 
الى بري، ال����ذي اعتبر ان في موقف����ه إيجابيات كثيرة 
وانفتاحا مهما،  فيما رأت املصادر نفس����ها ان املعارضة 
تأخرت في التقاط انفتاح احلريري هذا وإيجابيته ألنها 
قطعت احلوار معه منذ اكثر من شهرين، فيما كان يردد 

ما تعتبره املعارضة اآلن موقفا إيجابيا منذ مدة.
 اختطاف مصير لبنان: يرس��م أحد قياديي حزب اهلل الصورة 
كاآلتي: »في ظل عنوان احملكمة واحلقيقة، قام الوكالء احملليون 
للمشروع االميركي االسرائيلي باختطاف مصير لبنان والتأثير 
على ش��ريحة من ابنائه، مس��تخدمني التضليل السياس��ي 
والتحريض املذهبي والتزوير املنهجي للتالعب بالعواطف، 
ومن ث��م تعبئتها ضد حزب اهلل متاما كما جرت تعبئتها في 
الس��ابق ضد سورية، وبالتالي فإن حزب اهلل سيلجأ الى كل 
الوسائل املتاحة لتحرير الرهائن وإنقاذ لبنان، مانحا االولوية 
إلجناز هذا الهدف س��لميا من خالل التفاوض، أما إذا تعذر 
ذلك بسبب عناد اخلاطفني، فالبد حينها من اللجوء الى خيار 
آخر إلنهاء الوضع الشاذ، مع احلرص الشديد على احلد من 

اخلسائر قدر اإلمكان«.
ويشدد احلزب على ان املقاومة هي خط أحمر، وقبول رموز 
الفريق اآلخر باتهامها واستهدافها، عبر تغطية احملكمة والقرار 

االتهامي، سيكون جتاوزا آلخر اخلطوط احلمر وأهمها.
 التيار يتجاهل تسريبات ويكيليكس حول املر: الحظ مراقبون ان 
التيار الوطني احلر )نوابا واعالما( جتاهل ما قاله الوزير 
الياس املر حسب تسريبات ويكيليكس، سواء أكان بشأن 
دور اجليش اللبناني في أي حرب اس����رائيلية مقبلة أم 
بش����أن التقسيم املذهبي للعسكريني، مكتفني بالرد على 
ما ذكره بش����أن فقدان العماد ميشال عون عقله، اذ نقل 
تلفزيون »أو تي ڤي« عن أوس����اط الرابية قولها ان عقل 
اجلنرال توقف مرتني: واحدة عندما أنقذ حياة الياس املر 
من نيران س����مير جعجع في 15 يناير 1986، ومرة حني 
حمل على الئحته االنتخابية عام 2005 النائب ميش����ال 

املر.
 اتفاقية تعاون عسـكري مع األردن: التق��ى العاهل األردني امللك 
عبداهلل الثان��ي قبل ايام قائد اجلي��ش اللبناني العماد جان 
قهوج��ي، الذي يقوم بزيارة للمملك��ة األردنية، في اجتماع 
جرى خالله بحث س��بل تعزيز عالقات التعاون بني البلدين. 
ووق��ع قهوجي م��ع رئيس هيئة األركان املش��تركة للقوات 
املس��لحة األردنية الفريق الركن مشعل محمد الزبن اتفاقية 
تعاون عس��كري بني احلكومة األردنية واحلكومة اللبنانية 
لوضع االطار القانوني الالزم للتعاون بني الطرفني في املجال 

العسكري.

جنبالط إلى دمشق وبعدها طهران

وليد جنبالط

 المختارة ـ عامر زين الدين
توّجه رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب ولي����د جنبالط امس الى 
دمشق للقاء معاون نائب الرئيس 
الس����وري اللواء محمد ناصيف 
والعماد حكمت الش����هابي، ومن 
املتوقع بحسب مصادره ان يبحث 
في الزيارة املوضوع اللبناني وفي 

مقدمة اجتم����اع مجلس الوزراء 
والبن����ود املدرجة علي����ه واولها 
ش����هود الزور، وان كان جنبالط 
كما ق������ال ل� »السفير« مع احالته 
الى املجلس العدلي واالنتهاء منه، 
رافضا في الوقت نفس����ه مسألة 
التصويت داخل املجلس، وداعيا 
الى ابعاد املس����ائل اخلالفية عن 

الواجهة مثل موضوع شهود الزور. 
ولفت����ت مصادر جنبالط الى انه 
سيلبي دعوة ايران لزيارتها في 
الوقت املناسب »رمبا غير البعيد«، 
حيث سينقلها اليه السفير االيراني 
غضنفر ابادي يوم السبت املقبل 
في املختارة التي من املتوقع ان 

يلتقيه على الغداء.


