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٭ موقف واضح وصريح: تعليقا على ما يجري من أحداث في سورية، لفت 
عضو كتلة املس����تقبل نهاد املشنوق الى انه »ليس صحيحا أننا على 
احلي����اد أمام حركة التغيير في العالم العربي، فال ميكن مواجهة ارادة 
الش����عوب، ونحن ال ميكن ان نرى ما يتعرض له الشعب السوري من 
قتل ونبقى على احلياد. ال نتحدث عن النظام بل عن الناس«، متسائال 
»هل يعقل القول ان هناك بؤرا أمنية في كل املدن السورية، وان عشرات 

اآلالف من املواطنني السوريني مغرر بهم؟«.
)أكدت مصادر رفيعة املستوى في تيار املستقبل ان قيادة التيار أعادت 
التعميم على مس����ؤولي التيار ونوابه بعدم االدالء بتصريحات علنية 

معادية للنظام في سورية(.
٭ وفد أميركي على احلدود: قام وفد من السفارة األميركية اول من امس 

بجولة على عدد من املعابر احلدودية الشمالية التي كان يعبرها نازحون 
من سورية الى اجلانب اللبناني من احلدود، واطلع من رؤساء بلديات 

ومخاتير في املنطقة على ظروف نزوح العائالت السورية.
وقد خلت احلدود اللبنانية السورية وحتديدا في منطقة وادي خالد 

العريضة اللبنانية من أي حركة عبور في االجتاهني، بعدما أحكم 
اجليشان اللبناني والسوري سيطرتهما على كل املعابر، وعززا 

انتشارهما الواسع على طول احلدود الشمالية بني البلدين.
٭ الوضع ش��مال لبنان مقلق: الوضع في شمال لبنان يتصاعد بحسب 
مصادر أمنية عبر أكثر من قناة ومس����توى، املس����توى االول: تعاظم 
الربط اجلغرافي الدميوغرافي بني الساحة الشمالية اللبنانية والساحة 
الس����ورية املقاربة للحدود مع لبنان. املستوى الثاني: تعاظم التوتير 
األمني واالجتماعي في كلتا الضفتني السورية واللبنانية املتجاورتني 
في تلك املنطقة. املستوى الثالث: وجود حرب استخبارات مقلقة بني 

قوى مختلفة في شمال لبنان.
٭ محالت األسلحة: أبلغت السلطات األمنية والعسكرية أصحاب 

محالت بيع األسلحة تدابير تقضي مبعرفة اجلهة التي تشتري بعدما 
أقدم أشخاص سوريون على أثر اندالع االضطرابات على شراء أسلحة 

أوتوماتيكية من هذه احملالت ونقلها الى سورية.
٭ اس��تبدال »االتصاالت« ب� »التربية«: في اجتماع لكوادر التيار الوطني 

احلر األسبوع املاضي، وأثناء مناقشة موضوع تأليف احلكومة وافق 
العماد ميشال عون على التخلي عن حقيبة االتصاالت للرئيس جنيب 
ميقاتي شرط ان يعطى حقيبة التربية مكانها، على ان يسندها الى أحد 
دكاترة التيار من جبيل. كما اش����ترط عون ان تبقى حصته الوزارية 
عشرة واحلقائب 9 بعدما توصل الى صيغة تفاهم على حقيبة وزارة 
الداخلية مع الرئيس ميش����ال س����ليمان باالتفاق على اختيار العميد 
املتقاعد مروان ش����ربل ليحل محل الوزير زياد بارود. ويرفض عون 
ان يعتبر ش����ربل من حصته بل من حصة الرئيس سليمان، وبالتالي 

يعترض على التخلي عن املاروني اخلامس لألخير.
٭ األزمة مستمرة: اجلميع يتصرفون وكأن الوضع احلالي قائم الى امد 

غير محدد، ومن العوامل الداعمة لهذا التوجه ما اثير من نقاش حول 
شرعية انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية اوحت عبر الفرصة 
التي اعطاها رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجل تقومي املوضوع 
وبحثه ان ال حكومة في االفق املنظور وان آجالها مفتوحة، واألمر قد 

يستغرق الصيف كله وصوال الى اخلريف.

٭ وسيط »متنقل«: يتحاش����ى الوزير غازي العريضي مشاركة جلنة 
اخلليلني، النائب علي حسن خليل )بري( وحسني اخلليل )نصراهلل( 
والوزير جبران باسيل في االجتماعات التي تعقدها مع الرئيس جنيب 
ميقاتي، ويفضل وفق ما تقول أوساطه ان يكون وسيطا مستقال، وقد 

سبق ان أبلغ ميقاتي موقفه هذا.
٭ زيارة أكثر من استطالعية: تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة ان زيارة 

فيلتمان أكثر من استطالعية أو استكشافية، انها زيارة إلبالغ رسائل 
سياسية، أو لنقل أجواء أميركية من أجل ان تتخذ على أساسها خطوات 

محددة، وبالتالي ان إرسال اإلدارة ملسؤول في مستوى فيلتمان في هذه 
املرحلة احلساسة في املنطقة، يحمل في طياته بعدا خاصا.

واأليام املقبلة ستظهر ما إذا كانت الزيارة ستؤثر في تشكيل حكومة، أو 
اعتذار الرئيس املكلف جنيب ميقاتي، أو مزيد من التأخير، أو فراغ ال افق 

له. وال تستبعد املصادر ان يحمل معه اقتراحا متعلقا بالتشكيل.
ويهم فيلتمان تنفيذ القرار 1701 الذي يبقي على الوضع هادئا في 

اجلنوب، بعد القلق االميركي نتيجة أحداث االحد املاضي.

أخبار وأسرار لبنانية

أكد أن عون وليس سليمان من صرف النظر عن توزير مروان شربل ل�»الداخلية«

مصادر لـ »األنباء« عن جنبالط: احلكومة من سابع املستحيالت
جوبيه لم يبعث برسائل فرنسية 
لدمش����ق، بل كان اللق����اء لتبادل 
الرأي حول االوضاع في املنطقة 
وعملية السالم وتأليف احلكومة 
اللبنانية، لكن ال رسائل فرنسية 
لسورية، وبالتالي اذا كان الوزير 
غازي العريضي سيزور سورية 
فقد يكون ذلك البالغ املسؤولني 
السوريني بنتائج الزيارة ال بأي 

رسائل«.
وردا على س����ؤال حول الكالم 
عن ان مدعي عام احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبن����ان القاضي دانيال 
بلمار كان في باريس منذ ايام، اكدت 
تقي الدين االمر، موضحة ان »بلمار 
قام بزي����ارة قصيرة وهي دورية 
يلتقي فيها املسؤولني الفرنسيني 

كل شهرين او ثالثة اشهر«.
بيروت ـ ناجي يونس ـ خلدون قواص  ٭

الوطني«  النضال  رئيس »جبهة 
النائب وليد جنبالط في باريس فتم 
اللقاء بينهما، والذي يأتي في سياق 
اللقاءات الفرنسية مع املسؤولني 
اللبنانيني، مشيرة في هذا السياق 
ال����ى »اللقاء أخيرا ب����ني جوبيه 

والرئيس فؤاد السنيورة«.
وذكرت املندوبة ان »جنبالط 
شدد جلوبيه على اهمية استقرار 
لبنان، وكذلك على استقرار سورية 
النعكاسه على استقرار لبنان، وقد 
قال جوبي����ه جلنبالط ان موقف 
فرنسا بشأن س����ورية متجانس 
مع موقفها جلهة كل ما يحدث في 
الربيع العرب����ي، وان القمع غير 
مقبول وال ميكن لفرنسا ان ترفضه 
في م����كان وتغض النظر عنه في 
آخر«، ولفتت ال����ى ان »جنبالط 
لم يحمل رسائل سورية، كما ان 

حيث يس����تطيع أن يقوم بكل ما 
يريد وال أحد يحمله املس����ؤولية 
عم����ا قد يحصل في أي قطاع كان 

في لبنان.
ومن أسباب حزب اهلل على هذا 
الصعيد التأكيد للجميع انه االقوى 
واألكثر فاعلية في لبنان واملقصود 
ان يتذكر السوريون ان احلزب هو 
الذي يجب أن ميتلك الكلمة الفصل 
في موضوع تشكيل احلكومة في 
نهاية املطاف. وفي املعلومات ان 
جنبالط يرى ان تشكيل احلكومة 

اآلن من سابع املستحيالت.
في هذا الوق����ت ذكرت محطة 
»LBC« نق����ال ع����ن مندوبتها في 
العاصمة الفرنسية باريس رندة 
تقي الدي����ن، ان وزير اخلارجية 
الفرنس����ي آالن جوبي����ه مهت����م 
باملوض����وع اللبنان����ي، وقد كان 

وقد شرح شربل لعون طبيعة 
ما حصل وهو ما أغضب عون ودفع 
به ال����ى التراجع عن االتفاق على 
شربل ونسف مسار التقدم البطيء 
في موضوع تشكيل احلكومة، أي 
العودة الى الرب����ع االول ونقطة 

الصفر.
وف����ي املعلوم����ات أيض����ا ان 
جنبالط مستاء من عون وحزب 
اهلل وبتقدي����ره انهم����ا يلعب����ان 
دورا س����لبيا للغاية في موضوع 
تش����كيل احلكومة، فهما الطرفان 
التشكيل  أعاقا  اللذان  األساسيان 

حتى اليوم.
وف����ي رأي����ه ان دواف����ع عون 
معروف����ة للعرقلة، أما حزب اهلل 
فهو يقدم على ذلك ألكثر من سبب 
أهمها ان االبقاء على واقع مماثل 
التي تالئمه،  هو افضل االوضاع 

يرى النائب وليد جنبالط أن 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
متجاوب جدا في موضوع تشكيل 
احلكومة، وقد قبل بالضابط مروان 
شربل من باب التسوية لعقدة وزارة 
الداخلية، وأرسل بطلبه ليتفاهم 
معه على موضوع االداء املرتقب 
في الداخلية، حيث املطلوب االبقاء 
على الوس����طية واحليادية وعدم 
التحيز، أي أال يكون هذا الوزير الى 
جانب عون ضد سليمان من ضمن 
السلوكية العامة التي ستطبع هذه 

الوزارة احلساسة.
وف����ي معلومات ل����� »األنباء« 
انه حصل تفاهم تام بني سليمان 
وشربل على كل ذلك، األمر الذي دفع 
بالعماد عون الى استدعاء شربل 
واالستفسار منه عن تفاهمه مع 

سليمان.

وليد جنبالط

الدوران في الفراغ احلكومي مستمر واحلريري عائد لتصريف األعمال

لبنان: الالعبان األميركي واإليراني في بيروت بآن واحد !

الح���د املواقع، اننا ل���م نقل بأن 
رئيس احلكوم���ة املكلف جنيب 
ميقاتي لديه روزنامة خارجية، 

لكن عليه تشكيل احلكومة.

السنيورة دعا الحريري لتصريف 
االعمال

هذا التراجع للملف احلكومي 
حمل رئيس كتلة املستقبل فؤاد 
الس���نيورة على دع���وة رئيس 
حكومة تصريف االعمال س���عد 
احلري���ري للع���ودة الى بيروت 
واملداومة في السراي احلكومي 
وتصري���ف االعم���ال بالش���كل 
املالئم، تأكيدا النعدام الفراغ في 

السلطة.
العماد ع���ون وف���ي حديث 
لالخبارية السورية قال ان تأليف 
احلكوم���ة اللبنانية يحتاج الى 
رجال لديهم ش���جاعة في وقت 
ال نش���هد ارتياحا على اكثر من 
صعيد ال���ى جانب القلق االمني 
واالقتص���ادي، مش���يرا الى انه 
ال ميك���ن عودة رئي���س حكومة 
تصريف االعمال سعد احلريري 
الى السراي، متسائال: هل يريدون 
العجز احلكومي بعودة  تعميق 

احلريري؟!
كما نقل النائب القومي مروان 
فارس عن العماد عون الذي التقاه 
في الرابية امس تأكيده عدم وجود 
اي ارادة لتأليف احلكومة، علما 
اننا في حاجة لتشكيل احلكومة 

سريعا.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

ابداء الرأي وفق احلق الذي اواله 
الدس���تور اياه، اي التشاور مع 
الرئيس املكلف، واال يقتصر دوره 

على توقيع مرسوم التشكيل.
لكن عملية التش���كيل ورغم 
االج���واء الدولي���ة واالقليمي���ة 
الضاغطة، التزال تراوح مكانها، 
ومازالت ساعة احلكومة متوقفة 
عل���ى توقيت االجتم���اع االخير 
الرئيس ميقاتي  »للخليلني« مع 
حيث طرح عليهما اسئلة تتعلق 
مبرش���حي كتل االكثرية لدخول 
احلكوم���ة، دون ان يلقى جوابا 

حتى اآلن.

وئام وهاب يتنازل

وفي عرض اس���عار تنازلي، 
قال الوزير الس���ابق وئام وهاب 
احملسوب على دمشق، انه ال يرى 
امكانية تشكيل حكومة من لون 
واحد، اي من االكثرية اجلديدة، 
رغم تفضيله ذلك، داعيا الى حكومة 
وحدة وطني���ة مع قوى 14 آذار، 
الفريقني، وهي  اقطابا من  تضم 
ما يسميها الرئيس امني اجلميل 
»حكومة انقاذ«. وهاب حرص في 
تصريح له امس على التأكيد بأن 
احلكومة التي يقترح من عندياته، 
مبعنى انه لن يوحي بها اليه احد، 
علما ان املعارضة اجلديدة ترفض 
جتربة حكومة الوحدة الوطنية 
وترفض حكومة االنقاذ الوطني، 
النها تنق���ل صراعات القادة من 

خارج احلكومة الى داخلها.
وهاب وفي اعتذار ضمني قال 

الن���واب نبيه ب���ري، فقد تردد 
انه رفض لق���اء فيلتمان، ثم مت 
التوضيح انه لم يرفض اللقاء، امنا 
مكتبه ابلغ املعنيني في السفارة 
االميركية بانه اي الرئيس بري 

موجود خارج بيروت.

النائب فارس: زيارة تخريب

وكان النائ���ب القومي مروان 
فارس عض���و 8 آذار وصف بعد 
لقائه العماد عون زيارة فيلتمان 

الى بيروت، بأنها للتخريب.
وقال فارس ان سورية بدأت 
تخرج م���ن ازمتها ومن مصلحة 
لبن���ان ان تكون س���ورية دولة 

قوية.

الدوران في الفراغ الحكومي

التط���ورات االقليمية  ه���ذه 
املتسارعة وخصوصا في سورية، 
يفترض ان تضغط باجتاه اجناز 
تشكيل احلكومة اللبنانية، وهذا 
في الواقع ما يشغل بال الرئيس 
الذي يهتم  ميش���ال س���ليمان، 
بتشكيل الرئيس ميقاتي حكومة 
منس���جمة ومتضامنة تنال ثقة 
الناس والبرملان واملجتمع الدولي 

الى حد سواء.
ويش���ير زوار الرئي���س انه 
لهذه االس���باب يحرص رئيس 
اجلمهورية على اال تكون احلكومة 
املقبلة حكومة مواجهة مع الداخل 
اللبناني، واخلارج الدولي بصرف 
النظر عن حجمها، مقلصة كانت 
او موسعة، كما انه حريص على 

السفارة األميركية في بيروت راين 
سماحة ان أميركا بدأت سلسلة 
عقوبات على س���ورية في دعوة 
منها لوقف إطالق النار والسماح 
للمتظاهري���ن باالحتجاج���ات 
السلمية واالفراج عن السجناء.

سماحة وفي تصريح إلذاعة 
»صوت لبنان« قال: ال نية لسحب 

السفير األميركي في سورية.
بدوره وزير التربية في حكومة 
تصريف األعمال حسن منيمنة 
رأى في زيارة املوفدين األميركي 
واإليراني ال���ى بيروت، محاولة 
أميركي���ة للتوفيق بني تطلعات 
العربي���ة واملصالح  الش���عوب 

األميركية.
وفي تصري���ح له أمس أبدى 
الوزي���ر منيمن���ة تخوفه من ان 
يبقى خط���اب الرئيس األميركي 

في إطار الكالم.

بري خارج الجولة!

بداية جول���ة فيلتمان كانت 
في بعبدا حيث استقبله الرئيس 
ميشال س���ليمان بعد استقباله 
الديبلوماس���ي اإليراني شيباني 
الذي س���لمه رسالة من الرئيس 

أحمدي جناد.
وم���ن بعبدا انتق���ل فيلتمان 
النضال  الى منزل رئيس جبهة 
الوطن���ي وليد جنبالط، صديقه 
القدمي العائد من باريس. ومنه الى 
لقاء الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 

في منزله بشارع فردان.
اما بالنس���بة لرئيس مجلس 

منطقة مضطربة، وزعماء قلقون 
مع الهدي����ر املتواصل للتظاهرات 
الش����عبية، وعواصم تعيش على 
إيق����اع انتفاضات ُجم����ع احلرية 

املتتالية اسبوعا بعد آخر.
كل ه����ذا كان بانتظار خطاب 
الرئيس األميركي اوباما الراس����م 
ملستقبل املنطقة، واملوزع لألدوار 
واحلظ����وظ فيه����ا، انطالق����ا من 
 � الفلس����طيني  مش����روعه للحل 
اإلسرائيلي الذي رفضته إسرائيل، 

ولم يتقبله الفلسطينيون.
في لبن����ان كان االنصات تاما 
للرئيس األميركي وملن اش����كلت 
عليه األمور، تولى مساعد وزيرة 
اخلارجية األميركية لشؤون الشرق 
األدنى جيفري فيلتمان، املوجود 
ف����ي بيروت لثالثة أيام ش����رحها 
والتوضيح، حتت »مراقبة« مساعد 
وزير اخلارجية اإليراني محمد رضا 
شيباني الذي التقى مع فيلتمان في 

بيروت بتوقيت واحد.
وبالطبع، لبنان بالذات، ليس 
على خارطة الثورات الش����عبية، 
واألصح ان����ه في ثورة دائمة منذ 
أربعني سنة، والى حد أصبحت لديه 
مناعة ضد الثورات واالنتفاضات 
التي تشهدها املنطقة. لكن الدورة 
أوباما  على اجليران.. لقد حتدث 
املزهو بانتصاره على أسامة بن 
الدن، مطوال عن الوضع في سورية 
مخيرا الرئيس بش����ار األسد بني 
تصحي����ح الوضع في ب����الده أو 
الرحيل. وعندما ال تكون سورية 
بخير، ال يكون لبنان أيضا، ومن 
هنا كان شخوص أبصار اللبنانيني 
الى جمعة احلري����ة والكرامة في 
سورية أمس الى رد فعل جماهير 
املصلني عل����ى طروحات الرئيس 
األميرك����ي، كما الى حجم جتاوب 
الس����وري مع تغييرات  الرئيس 
مغايرة لقواعد نظامه وما نش����أ 
عليه. اما في لبن����ان، فقد تالقى 
في هذا الوق����ت، الالعبان الدولي 
واالقليمي املتصادمان، األميركي 
جيفري فيلتمان واإليراني محمد 
ش����يباني، في سباق ديبلوماسي 
محموم، يخشى من ارتداداته على 
اللبنانية املفتوحة على  الساحة 

الريح.
واذا كانت مهمة فيلتمان غامضة 
أو ينقصه����ا الوضوح في جانبها 
اللبناني الداخلي، فإن مهمة شيباني 
اكثر غموضا، التقدير ان األول آت 
ليضع املس����ؤولني اللبنانيني في 
أجواء ما يج����ري، وما قد يجري 
على مستوى املنطقة، الى جانب 
توضيح الرؤية األميركية ملا يجب 
ان تكون عليه احلكومة اللبنانية 
العتي����دة، وتوقي����ت تش����كيلها 
والعناصر السياسية املشاركة فيها، 
والتزاماتها حيال مجلس النواب، 
اما بالنسبة لشيباني، فإن جولته 
السابقة للجوال األميركي بساعات 
مع����دودة، انطوت على رس����ائل 
حتذيرية من مغبة االجنراف مع 

سيل الوعود األميركية البراقة.

ال نية لسحب السفير األميركي من 
دمشق

وأعلن الناطق الرسمي باسم 

جنود إسرائيليون يقفون بالقرب من صورة للسيد حسن نصراهلل على اجلانب اآلخر من احلدود  )أ.پ(

الداعية بكري: مناصرتي للشعب السوري 
ال تسيء إلى عالقتي بحزب اهلل

القوى األمنية حتبط متردًا 
جديدًا في سجن رومية

اخلارجية اإلستونية تلقت شريطًا مصورًا 
يظهر املخطوفني السبعة بصحة جيدة

محاكمة سوري وّزع منشورات في لبنان 
حتّرض على إسقاط نظام دمشق

رأى الداعية اإلس���المي الش���يخ عمر بكري ان املواجهة 
القائمة اليوم في س���ورية ليست بني طائفة ومذهب بل هي 
بني شعب متنوع بطوائفه ومذاهبه وبني نظام مطالب بتنفيذ 

اصالحات واطالق احلريات العامة.
بكري وف���ي أحاديث أمس قال انه يرف���ض كل االنظمة 
الوضعية س���واء كانت في سورية او في ايران او في سائر 

البلدان العربية واالسالمية.
ورفض بكري ما يتعرض له الش���عب الس���وري داعيا 
ابناء طرابلس الشمال الى فتح منازلهم إلخوانهم السوريني 
النازحني مطالبا الدولة اللبنانية بفتح احلدود مع سورية، 
كما رفض بكري اتهام السلفيني بالوقوف وراء ما يجري كما 

حصل سابقا في مخيم نهر البارد.
وقال: كنت اتوقع من حركات املقاومة سواء في لبنان او 
في فلسطني ان تناصر الش���عب السوري وان تدعمه او ان 

تقف على احلياد ال ان تفعل العكس.
ويؤكد بكري ان هذا املوقف ال يجب ان يسيء الى عالقته 
م���ع حزب اهلل، الفتا الى انه م���ع املقاومة ويرفض ان متتد 

اي يد إليها.
بك���ري اعلن رفضه كل انواع االحت���الل ورفضه دخول 
قوات اجنبية الى س���ورية لدعم احملتجني وال إلى ليبيا او 
الى مصر، مش���يرا الى ان الشباب االس���المي في طرابلس 
يغلي ويبحث عن طريقة لنصرة اهل س���ورية وال نستبعد 

ان يسعى بعضهم الى ذلك.
بيروت ـ محمد حرفوش  ٭

احبط���ت الق���وى االمنية حرك���ة مترد جديدة ش���هدها 
سجن رومية فجر امس، واسفرت عن اصابة ضابط وستة 
عس���كريني من حراس السجن بجراح مختلفة واحراق عدد 

من الزنزانات.
وف���ي التفاصيل التي اعلنها قائ���د الدرك في قوى االمن 
الداخلي العميد صالح جبران ان احد اطباء السجن كان يعاين 
سجينا، ولدى الكشف عليه شهر السجني سكينا ووضعها 
على رقبة الطبيب مهددا بقتله ما لم ينظم تقريرا لنقله الى 
املستش���فى، وبعد هذا االعتداء وضعت ادارة السجن خطة 

لتفتيش جميع الزنازين ومصادرة كل املمنوعات.
وقال العميد جبران: بدأت عمليات التفتيش عند اخلامسة 
فجرا )امس(، وقد اثار هذا االمر استياء عدد من السجناء في 
املبن���ى »د« الذين عمدوا الى االعتداء على العناصر االمنية 
وجرحوا اثنني، ثم تطور االمر الى مترد واضرام النار بعدد 
من الزنازين، ما استدعى احضار تعزيزات امنية، السيما فرقة 
الفهود وقوات مكافحة الش���غب، فضال عن تطويق اجليش 
اللبناني ملباني الس���جن، وقد عملت هذه القوى على انهاء 
التمرد بشكل كلي واعادة االمور الى طبيعتها، وجرى نقل 14 

سجينا ممن افتعلوا هذا التحرك الى سجون اخرى.
وقد باشر مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي 
صقر صقر حتقيقاته مبا حصل ملالحقة املسؤولني عن هذا 
التمرد واالشخاص الذين ادخلوا اآلالت احلادة واملمنوعات 

الى السجن.
بيروت ـ يوسف دياب  ٭

ذكرت معلومات صحافية ان اخلارجية االستونية تلقت 
شريطا مصورا يظهر املخطوفني السبعة بصحة جيدة.

وبحسب املعلومات، لم تتضمن الرسالة شروطا بشأن عملية 
االفراج عن املخطوفني وال أي مطالب وال حتى معلومات عن 
هوية اخلاطفني. وفي اإلطار، اعتبر وزير اخلارجية االستوني 
اورماس باييت ان ارس���ال الشريط إشارة الى ان اخلاطفني 

مهتمون للوصول الى حل بشأن هذه القضية.

أحال القضاء اللبناني املواطن السوري احسان االطرش 
على محكمة اجلنايات في جبل لبنان حملاكمته بعد ان اتهمه 
بتعريض امن لبنان للخطر وتعكير صالته بالدولة السورية 

من خالل توزيعه مناشير حترض على النظام السوري.
وكشفت وقائع القرار الظني الذي اصدره قاضي التحقيق 
في جبل لبنان محمد بدران ان املوقوف احس���ان االطرش، 
وهو من التابعية الس���ورية ويقيم في لبنان بصورة غير 
مش���روعة، اقدم وبصفته عضوا في جمعية س���رية تعرف 
باسم »التجمع الوطني احلر« على توزيع مناشير في منطقة 
الشوف وتسليمها لعدد من املواطنني اللبنانيني والسوريني، 
تضمنت دعوات ملمارس���ة اعمال العنف بهدف تغيير نظام 
احلكم في اجلمهورية العربية السورية، اضافة الى عبارات 

حتض على االقتتال الطائفي واملذهبي.
واش���ار القرار الى انه من بني املواطنني السوريني الذين 
وزعت عليهم املناشير حسن املصري وادهم دياب وهما من 
مدينة درعا الس���ورية ويعمالن ف���ي لبنان، حيث افادا بأن 
االطرش طلب منهما شراء مفرقعات وحتضير قنابل مولوتوف 
اللقائها على رجال االمن خالل التظاهرات في سورية، بغية 
ش���ل حركة هؤالء االمنيني، وكل ذلك بغية تغيير واسقاط 

احلكم السوري.
بيروت ـ يوسف دياب  ٭

سليمان وميقاتي 
وجنبالط استقبلوا 

فيلتمان.. 
وبري قاطعه

وهاب يتنازل: نعم 
حلكومة وحدة وطنية 

تضم أقطابًا 
من الفريقني!


