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أوروبا

مجهول مفادها أن الجيش السوري ّ
جهز
منظومة صواريخ فولكان ،وأنه بعد رصد
اإلحداثيات (املرفقة ربطًا بالصور) ّ
يتبي
أن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وحـ ــزب ال ـل ــه قــامــا
بتثبيت هذه القواعد.

عمالء وراء البحار
ك ــذل ــك ج ــرت م ـحــادثــة ب ــن كــوبــرفــاســر
وم ـ ـ ـنـ ـ ــدي ،ت ـ ـحـ ــدث فـ ـيـ ـه ــا األخـ ـ ـي ـ ــر عــن
«الـسـعــي الس ـتــدراج أحــد قـيــاديــي حزب
الـلــه ال ــذي يعيش فــي ل ـنــدن» .وق ــد أبــدى
يــوشــي اهتمامه بـهــذا املــوضــوع .ويفيد
مضمون املحادثة بأن وسيلة االستدراج
ستكون فتاة .وفي محادثة أخرى ،يقول
الصفدي إن لديه مصدرًا للمعلومات عن
حزب الله ،ولديه قدرة على أداء املهمات
أيضًا.
ّ
وفــي مـحــادثــة مــع «ج ــان فــرنــش» (تـعــذر
تـحــديــد هــويـتــه) يــذكــر مـنــدي أن ــه يمتلك
«معلومات هامة» عن اللبنانيني «ع .ب».
و»ع .ن( ».يحمل جــواز سفر بريطانيًا)
الـ ـل ــذي ــن ي ـع ـم ــان فـ ــي ت ـه ــري ــب ال ـس ــاح

واألملـ ـ ـ ــاس ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أن ـه ـمــا يـعـمــان
ملصلحة «االستخبارات اإليرانية وحزب
ّ
الـلــه» و»يـغــذيــان خاليا أمنية فــي أوروبــا
تهدف الى استهداف الجالية اليهودية».
وفي مراسلة بني مندي وشخص ُيدعى
ّ
«أبــو خليل» (تعذر تحديد هويته سوى
أن ــه لـبـنــانــي) ،يـشـيــر األخ ـيــر ال ــى أن في
ح ــوزت ــه «م ـع ـلــومــات ه ــام ــة» ح ــول ق ــادة
عسكريني لحزب الله يمتلكون معلومات
عن مواقع وأسلحة تابعة للحزب ،إضافة
ال ــى مـعـلــومــات بـشــأن الـقـطــع العسكرية
للجيش اللبناني جنوب الليطاني وهي
ب ـق ـي ــادة «ضـ ـب ــاط ش ـي ـع ــة» .وذك ـ ــر «أب ــو
خليل» أن لــديــه معلومات عــن صــواريــخ
إسرائيلية الصنع من نوع «رافائيل» في
حــوزة حــزب الـلــه .وطلب مــن مندي عدم
التواصل هاتفيًا معه كونها «طريقة غير
آم ـن ــة» ،ف ـ ّ
ـرد األخ ـيــر بــأنــه سيعمل على
عـقــد اج ـت ـمــاع مــع ال ـج ـهــات اإلســرائـيـلـيــة
املختصة .واقترح «أبــو خليل» أن يكون
مكان االجتماع في القاهرة أو عمان.
كذلك وجدت رسالة من اللبناني «ن .ح،».
الذي يبدو أنه يعمل في مجال االتصاالت،
يعرض فيها خدماته على اإلسرائيليني
مقابل مبلغ  ٣٠٠٠دوالر شهريًا.
وضمن املراسالت املقرصنةُ ،عثر على
مـحــادثــة بــن مـنــدي واللبنانية «ن .ب».
التي تعمل في إحــدى املنظمات الدولية.
وفي سياق املحادثة ،أبلغته أنها تتنقل
بــن أمـيــركــا ولـبـنــان وفــرنـســا ،وتحدثت
ّ
ع ــن م ــؤت ـم ــر ك ـب ـيــر ع ــن ل ـب ـن ــان (تـ ـع ــذر
تحديد تفاصيله) ،وأبلغته أنها تحدثت
مع الشيخ موفق (تعذر تحديد هويته)،
وأن رئيس الجمهورية السابق ميشال
سليمان ك ــان مــوجــودًا فــي دار األوب ــرا
ف ــي ب ــاري ــس ،وس ــأل ـت ــه ع ــن س ـبــب عــدم
ق ــدوم ــه إل ــى فــرنـســا رغ ــم أن ـهــا حـجــزت
تــذكــرة سـفــر ل ــه ،فأبلغها بــأنــه تــواصــل
م ــع ش ـخ ــص ي ــدع ــى ح ــاي ـي ــم (م ـج ـهــول
باقي الهوية) ،وطلب منها التواصل معه
لترتيب ل ـقــاء .وأث ـنــاء امل ـحــادثــة ،أرسـلــت
«ن .ب ».صورتها مع شخصني (تعذر
تحديد هويتيهما).

محمد سليمان
«مجموعة صغيرة من الكوماندوس
ّ
البحري اإلسرائيلي نفذت االغتيال
قبالة سواحل طرطوس ،حيث أصاب
ّ
ق ــن ــاص س ـل ـي ـمــان ب ــرص ــاص ــات في
الـ ــرأس والــرق ـبــة خ ــال حـفــل عـشــاء
ك ــان يقيمه األخ ـيــر فــي مـنــزلــه قــرب
ال ـش ــاط ــئ ،ق ـبــل أن ت ـعــود املـجـمــوعــة
أدراجها بحرًا» ،تضيف املجلة.
ثـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط س ـ ـ ــابـ ـ ـ ـق ـ ـ ــن ف ــي
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مــن
املـهـتـمــن بـمـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
ّ
أكـ ـ ــدوا لـلـمـجـلــة أن «ال ــوك ــال ــة علمت
ب ــأم ــر االغ ـت ـي ــال م ــن خ ــال مــراق ـبــة
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة حـســب
تـ ـصـ ـنـ ـي ــف ال ـ ــوثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة» ،وأضـ ـ ــافـ ـ ــوا
«كـ ــان لــدي ـنــا إم ـكــان ـيــة ال ــدخ ــول الــى
االت ـصــاالت العسكرية اإلسرائيلية
لفترة من الزمن».
“ذي إنترسبت» ذكــرت أن سليمان
كـ ــان «ك ـب ـي ــر م ـس ـت ـش ــاري الــرئ ـيــس

ب ـ ـ ـش ـ ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون األمـ ـ ـ ــن
واالس ـت ـخ ـبــارات ،ويشتبه بــأنــه كــان
وراء ت ـس ـه ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
تدريب إيران وتسليحها لحزب الله،
كما يعتقد أنه كان املسؤول عن أمن
بناء منشأة «الكبر» النووية السورية
الـتــي قصفها الـطـيــران اإلســرائـيـلــي
عام .”٢٠٠٧
ّ
ـرت ب ــأن
املـ ـجـ ـل ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ذك ـ ـ ـ ـ ّ
اغـتـيــال سـلـيـمــان ج ــاء بـعــد أق ــل من
س ـت ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى اغـ ـتـ ـي ــال ال ـق ــائ ــد
العسكري في حزب الله عماد مغنية
ف ــي دم ـشــق ف ــي ش ـبــاط “ .٢٠٠٨لــم
ً
يـكــن فـقــط عـمــا انـتـقــامـيــا بالنسبة
لإلسرائيليني ...بل هو قطع الطريق
أم ــام عمليات مستقبلية» قــال أحد
ض ـب ــاط االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة
ممن عملوا مع اإلسرائيليني للمجلة،
تعليقًا على اغتيال سليمان.
(األخبار)

اهتمام بأئمة
مساجد عكار
ُعثر في أحد امللفات املحفوظة على الكومبيوتر
ّ
يتضمن
الشخصي ملندي الصفدي على جدول
أسماء أئمة مساجد وخطباء في دائرة أوقاف
عكار مع كشف بعناوينهم وأرقام هواتفهم
واألعمال الخاصة التي يزاولونها!

«عظمة» من إصبع
رون أراد!
في ملف على الكومبيوتر الشخصي ملندي
الصفدي حمل اسم «مندي ـ خاص» وجدت
ّ
مذكرة محفوظة تتعلق بالطيار رون أراد ،من
دون معرفة تاريخ كتابتها أو مصدر إرسالها.
والالفت أن الرسالة تشبه املذكرات الرسمية ،إذ
يتصدرها اسم «الجمهورية العربية السورية»،
مع خانتني فارغتني إحداهما للتاريخ وأخرى
للرقم ،مع عنوان «مذكرة لالطالع» .وجاء فيها
(حرفيًا)« :نحيطكم علمًا أن املسؤول (عن)
ملف املالح اإلسرائيلي رون اراد والذي سقطت
طائرته في  16أكتوبر عام  1986في جنوب
لبنان عند قيام إسرائيل بغارات على مناطق
جوار صيدا ،العميد «غ .خ ».وهو ضابط في
ّ
ومقرب من الرئيس بشار
القصر الجمهوري
األسد .وقد استلم امللف عام  2010بشكل
سري.
من الجدير بالذكر :أن العميد غ .خ .يعرف مكان
رفات املالح اإلسرائيلي رون اراد ً
بناء على
معلومات سابقة وردت إلى شعبة املخابرات
العسكرية ،تؤكد أن شخص لبناني شيعي
قد قدم عن طريق وسطاء «لحسن نصرالله»
األمني العام لحزب الله اللبناني عظمة من إصبع
يد املالح اإلسرائيلي.
وأكد الوسطاء لحسن نصرالله أن هذا الشخص
يعرف مكان وجود جثة رون أراد ،وأنه مستعد
لتقديم معلومات تحدد مكانها مقابل مبلغ 3
مليون دوالر أمريكي ،إال أن حسن نصرالله
قدم هذا الدليل على وفاة رون اراد إلى الجانب
اإلسرائيلي لالستفادة منه في صفقة تبادل
األسرى ،وبدأ الجهاز األمني التابع لحزب الله
محاولة ملعرفة هذا الشخص الذي قدم العظمة
ومعرفة مكانه ،إال أنه فشل.
في حني استطاع العميد غ .خ .وبالتعاون مع
اللواء آصف شوكت الوصول إلى هذا الشخص
وإحضاره إلى دمشق بالتعاون مع محامي من
بلدة املليحة في ريف دمشق .وكان اللقاء بني
الشخص اللبناني والعميد «غ .خ ».في قصر
تشرين بمدينة دمشق ،وحصل العميد غ .خ.
على كافة املعلومات املتعلقة بمكان وجود جثة
املالح اإلسرائيلي رون أراد ،حيث أبلغها بدوره
للرئيس بشار األسد ،وطلب الرئيس بشار
األسد نقل كافة امللفات والوثائق واألوراق
والصور والفيديوهات التي تتعلق بملف رون
أراد واملوجودة في شعبة املخابرات العسكرية
إلى العميد «غ .خ ».حصرًا.

مندي ّ
يهدد باللعب
بـ«رأس علوش»
في محادثة بني مندي الصفدي وفراس
الغضبان ،الناشط السياسي في املعارضة
السورية ،سأل األول عن موضوع «املخطوفات
عند زهران علوش» ،فأجابه الغضبان بأن
الجهة الخاطفة أخبرته بأن املخطوفات في
حوزة «لواء الرحمن» في دوما ،ثم تهربت
من متابعة املوضوعّ .
فرد مندي بأن لديه
«معلومات دقيقة»
تفيد بأن املخطوفات
موجودات «عند
علوش» ،ألن جهة
وسيطة قد التقت
ّ
بهن ،وأن اإلفراج
ّ
عنهن متعلق بأمر
من علوش نفسه.
ً
وختم مندي قائال:
«الزم يعرف زهران
إنو إذا احتاج األمر
بوصلو وبخلي
االوالد يلعبوا براسو كرة قدم»!

دبلوماسي فلسطيني
يستعين بـ«أبو رسالن»
في  ،٨/٦/٢٠١٤جرت محادثة بني مندي
الصفدي وديبلوماسي فلسطيني ُيدعى
«عبدالكريم الريهاوي» ،أشار فيها األخير
الى أن لديه مشكلة في جواز سفره ،وطلب
مساعدة مندي في األمر عن طريق تأمني
اجتماع له مع نائب رئيس البرملان النمساوي.
وفي محادثة أخرى بني مصعب الحريري
والصفدي ،قال مندي إنه ينتظر دخول
الحريري الى مدينة درعا ،فأجابه األخير بأنه
يحاول ذلك.
وأبلغه أن ضابطًا سوريًا منشقًا هو املالزم
مهران املقداد (رقم هاتفه )0789869356
يحتاج الى جواز سفر مزور.

ّ
جهاديو سيناء
وصواريخ «لواء البدر»
ذكر مندي الصفدي ،في محادثة مع يوشي
كوبرفاسر ،أنه سيجتمع مع شخص لديه «كل
التفاصيل عن تنظيم القاعدة» .وأضاف أن هناك
معلومات عن  40شخصًا دخلوا سيناء (مصر)
وبدأوا بالتدريب.
وفي  2014/04/28أبلغ الصفدي كوبرفاسر أن
«أحمد فرحات» هو الشخص املكلف باألعمال
اللوجستية للجماعات اإلرهابية .وفي تاريخ
 ،2014/05/01في محادثة أخرى بينهما ،أكد
مندي أن صواريخ «تاو» األميركية موجودة
في حوزة «لواء البدر» التابع لـ»حركة الشام
اإلسالمية» ،وأن «أمير اللواء» هو «أبو أيمن» (رام
حمدان ـ إدلب).

