
السبت 8 اغسطس 2009   19عربية وعالمية
العماد حكمت الشهابي وراء فتح أبواب دمشق لجنبالط

تشكيل الحكومة في انتظار عودة الحريري والعودة رهن نضوج الحلول

ماروني اعتبر موقف النائب وليد 
جنبالط األخير »صفعة جديدة« 
لعملية تش���كيل احلكومة، رغم 
انه عاد وقال انه لن يتخلى عن 
رئيس احلكومة املكلف س���عد 

احلريري.
وف���ي تصري���ح لصحيفة 
اجلمهورية املصرية قال ماروني 
ان النائب ميش���ال عون يصر 
على حقيبة املالية او الداخلية، 
ما سيؤدي الى العودة لنقطة 
البداية، وق���ال علينا االنتظار 
التضاح مواقف عون وجنبالط، 
داعيا املعارضة الى إثبات األقوال 
باألفع���ال والتوقف عن وضع 
العراقيل وإفس���اح املجال أمام 
رئي���س اجلمهورية والرئيس 
التركيب���ة  املكل���ف لوض���ع 

احلكومية.
وترفض كتلة عون ان يتولى 
الرئيس���ان توزي���ع احلقائ���ب 
الوزارية، كما ترفض توزير من 

لم يخض االنتخابات أصال!
الوزير في حكومة تصريف 
األعمال طالل أرس���الن ش���دد 
الس���نوي حلزبه  العشاء  في 
الدميوقراطي، على ان احلزب 
هو من أهل املعارضة األصلية 
ب���أن يتجاوزن���ا  وال نقاب���ل 

احل���لفاء.

اذا كانت ستبقى أسيرة األفق 
اللبناني الضيق، ام انها ستتكلم 

عربيا؟

العماد حكمت الشهابي

الصحيفة قالت ان شخصية 
سورية كبيرة، مقيمة في اخلارج 
على صداقة قدمي���ة مع النائب 
جنب���الط، وراء جتديد عالقته 
بدمش���ق، موضح���ة ان ه���ذه 
الش���خصية هي العماد حكمت 
الشهابي الرئيس السابق ألركان 
اجليش السوري، وقال جنبالط 

للسفير: لدي حنني لدمشق.

قمة روحية سنية ـ درزية

في موازاة ذلك اتصل ش���يخ 
عقل املوحدين الدروز الشيخ نعيم 
حسن، مبفتي اجلمهورية الشيخ 
محمد رشيد قباني، مقترحا عقد 
لقاء قمة روحية اس���المية، او 
سنية � درزية، اسهاما منها في 

تهدئة األجواء السياسية.
وفي معلومات ل� »األنباء« ان 
الشيخ حس���ن اقترح ان يكون 
اللقاء على إفطار رمضاني في دار 
الفتوى اذا لم يتيسر عقده قبل 
رمضان، وقد وعد املفتي قباني 

بدراسة األمر.
وزير السياحة الكتائبي إيلي 

والرابع عش���ر من آذار وصار 
البد من حالة وسطية، متمنيا 
على اآلخري���ن الذين يرغبون 
مبالقاته ان تكون عندهم اجلرأة 
خللق حالة سياسية جديدة، 
وقال انه سيضع شروطا على 
األمان���ة العامة ل� 14 آذار حتى 
حتس���م خيارها، متسائال عما 

التقدمي لـ »األنباء«: تحالف مع الحريري وال عودة إلى أمانة 14 آذار
عامر زين الدين

كشفت مصادر قيادية في احلزب التقدمي االشتراكي لـ »األنباء« 
ــن قرار بعدم العودة الى اجتماعات االمانة العامة لقوى 14 آذار اقله  ع
في املدى املنظور وان االتصاالت العديدة التي قادها اعضاء في االمانة 

العامة مع قياديني في احلزب لم تؤد الى نتيجة.
ــتمرار التحالف الوثيق  ــد املصدر ان التوجه احلزبي هو الس واك
ــة الرئيس املكلف سعد احلريري استكماال  ــتقبل برئاس مع تيار املس
حللف »السراء والضراء« الذي انطلق بني رئيس احلزب النائب وليد 
جنبالط، والرئيس الشهيد رفيق احلريري، وبالتالي حتصني وحماية 
واجناح الرئيس املكلف في مهماته في شتى الصعد، وهذا ما سيتبلور 
ــودة احلريري بينه وبني جنبالط، لكن  ــا خالل لقاء قريب اثر ع قريب

احلزب التقدمي.
ــية  ــب املصدر ملتزم باملطلق توجيهات جنبالط السياس  وبحس
ــتراتيجية على هذا النحو، وتاليا في التباين مع عدد من فرقاء  واالس
ــت مرفوعة في فترة معينة  ــعارات التي كان 14 آذار ازاء عدد من الش
ــي ووطني عام يأخذ باالعتبار تبدل  وباتت بحاجة الى حتديث سياس

الكثير من الظروف واملعطيات، كما اعلن املصدر ايضا ان اللقاء االخير 
ــورية الوزير السابق وئام  ليل امس بني جنبالط وموفد العاصمة الس
ــة وانفتاح وترحيب به« اكد خالله  ــالة محب وهاب الذي نقل اليه »رس
ــع احلريري لن تتراجع ال بل  ــوري ان عالقته م جنبالط للموفد الس
ــض النظـــر عن تقارب  ــد اكبــــر عليها بغ ــيكون ثمة تأكيـــ س

جنبالط - دمشق او عدمه.
ـــــورية اال بعد  ــإن جنبالط ابلغ وهاب انه لن يزور س  وتاليا ف

زيارة احلريري لها.
ــادر »التقدمي« اكدت ان جنبالط يفكر جديا في اعادة اطالق  مص
ــطية التي  ــي من النقطة الوس احلركة الوطنية وفي االنطالق السياس
ــه الدروز خاصة  ــذا ما يؤيده في ــل تقارب لبناني وه ــا كعام اختاره
ــر حدة  جلهة ابقاء الطائفة همزة وصل في عدد من القضايا وفي كس
االنقسام العمودي الذي ساد عالقة الطوائف واالحزاب اللبنانية على 

مدى الفترة املاضية.
يشار الى ان امس السابع من اغسطس يصادف عيد ميالد النائب 

جنبالط الـ 60.

واعدا بدراسة كل أمر من أجل 
العام���ة للدولتني  املصلح���ة 
اللبنانية والسورية، وللعالقات 
اخلاصة بني املسلمني في لبنان، 
مؤكدا ان هذا الكالم ليس موجها 
ضد املس���يحيني لكن من أجل 
إزالة نتوءات ورواسب أحداث 
السابع من مايو، وأيضا لتسوية 

العالقات بني أهلنا، أهل اجلبل 
مع جبل العرب )في سورية(.

جنبالط: نحو حالة وسطية

وكان جنبالط أبلغ صحيفة 
»الس���فير« بانه ل���م يعد من 
اجلائز ان يس���تمر البلد أسير 
االنقس���ام بني متراسي الثامن 

السوري لتمتني الطائف، والذي نص 
ايضا على اتفاق الهدنة مع اسرائيل 
اي ال سلم وال تسوية وال مصاحلة 

وال عالقات مع اسرائيل.

ندرس عرض األستاذ وهاب

وش���كر جنبالط األس���تاذ 
وئام وهاب عل���ى ما عرضه، 

الصيفي في الدميان قبل عودته 
الى بكركي.

وعن مواق���ف جنبالط قال 
فرجنية: يقولون ان جنبالط يقرأ، 
ويركب املوج، ولنكن واقعيني، 
جنبالط مقتنع مبسألة وحيدة، 
اال وهي حماية املجتمع الدرزي، 
وكل سياساته تصب في حماية 
الدرزي، وهذا حق له،  املجتمع 
لك���ن اين قوة ولي���د جنبالط؟ 
الكل يعتقد ان قوته في قراءته 
لألحداث، وأنا أقول ان قوته في 
شعبه الذي كيفما كّوع جنبالط، 

شعبه يكّوع وراءه.

رسالة سورية إلى جنبالط

النائب وليد جنبالط جدد من 
جهته التأكيد على أهمية تطبيق 
الذي ينص على  الطائف  اتفاق 
عالقات مميزة مع سورية مرحبا 
بالتقارب السعودي � السوري.

وأضاف بعد لقائه الوزير السابق 
وئام وه���اب العائد من لقاء نائب 
الرئيس السوري فاروق الشرع، ان 
اللبنانيني عندما يزورون دمشق امنا 
يطبقون اتفاق الطائف الذي حدد 
العدو من الصديق والعالقات املميزة 
مع سورية، والذي بناه السوريون 
والسعوديون واللبنانيون، وقال: 
نحن نرحب بالتقارب السعودي � 

بيروت ـ عمر حبنجر
تشكيل احلكومة النيابية مازال 
ضمن دائرة املراوحة، ولم يسجل 
اي اختراق ايجابي، منذ توضيح 
النائب وليد جنبالط للمواقف 
التي اعلنها االح���د املاضي من 
حلفائه في 14 آذار، والتي متثلت 
أهم نتائجها بتبلغه عبر الوزير 
الس���ابق وئام وهاب ما س���ماه 
األخير »رسالة محبة وترحيب 
من االخوة في سورية« وقد رد 
عليها جنب���الط بتحية مماثلة، 
معتبرا ان زيارة دمشق تطبيق 

التفاق الطائف.
وقد سجل أمس اتصال هاتفي 
من الرئيس املصري حسني مبارك 
مع الرئيس املكلف سعد احلريري 
املوجود في جنوب فرنسا، باحثا 
»معه مستجدات املوقف السياسي 
في لبنان واملتمحور حول تشكيل 

احلكومة«.

الحكومة بين أسبوع وأسابيع

وفي انتظ���ار عودة الرئيس 
املكلف من باريس برزت أجواء 
سياسية مريحة، فرئيس مجلس 
الن���واب نبيه ب���ري الذي أعلن 
الصي���ام عن الكالم أمس، كدأبه 
كلما خذلته بورصة التوقعات، قال 
في آخر كالم له بهذا السياق »ان 

احلكومة باتت شبه منجزة«.
وعلى نف���س املوجة حتدث 
الرئي���س فؤاد الس���نيورة بعد 
زيارته الرئيس ميشال سليمان 
في بعب���دا، للم���رة الثانية في 
اسبوع، مش���يرا الى ان تشكيل 

احلكومة ليس بعيدا.
غي���ر ان النائ���ب س���ليمان 
ال���ذي يطالب بثالثة  فرجنية، 
وزراء موارنة له وللعماد ميشال 
عون من أصل الوزراء الستة في 
حكومة الثالثني، اعتبر ان املتبقي 
من عقبات أمام تشكيل احلكومة 

هو حصة العماد عون فقط.
فرجنية أضاف قائال ان مطلبه 
هو وزير ماروني لتيار »املردة«، 
مؤكدا على متانة عالقته بالنائب 
العماد ميشال عون الذي يطالب 
بوزيرين ماروني���ني من كتلته 
وبحقيبة س���يادية، وأكد أيضا 
على ان بكركي هي رأس الكنيسة 

املارونية.
ويذك���ر ان هن���اك اتصاالت 
يتواله���ا اح���د الكهن���ة من آل 
البطريرك صفير  فرجنية م���ع 
لترتيب زيارة يقوم بها فرجنية 
ال���ى البطريرك صفير في مقره 

)محمود الطويل(رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال نائب رئيس الوزراء القطري وزير النفط والطاقة عبداهلل العطية

وأسرارأخبار

صّدق وانتظـر: أكد الرئيس نبيه 
بري ان مرحلة ما بعد تشكيل 
احلكومة تشهد نهاية فعلية الستقطابي 
ق���وى 8 و14 آذار، ومن ال يصدق فعليه 

ان ينتظر.
رئيس وشاعر: يردد الرئيس فؤاد  

السنيورة أمام زواره اخللص بيت 
ــواردها..  املتنبي »أنام ملء جفوني عن ش
ــا ويختصم«، حني  ــهر اخللق جراه ويس
يقال له ان جتربته كرئيس حكومة ستكون 
موضع هجوم وتهجم سياسيني في املرحلة 

املقبلة.
مطالب »الوطني احلر«: الوزير جبران  

باسيل الذي اليزال على تواصل 
مع الرئيس املكلف سعد احلريري، حتى 
بعد سفره، يكشف في شأن موقف تكتل 
االصالح والتغيير ومطالبه احلكومية 

عن ثالثة أمور:
- عدم التنازل مجددا. »فمن أجل تسهيل 
عملية التأليف تنازلنا من ستة وزراء الى 
خمسة. وهذا اقصى ما ميكن ان نضحي 

به، الن ذلك مجحف بحقنا«.
ويسأل: »ملاذا ال يطلب احد من الرئيس 
نبيه ب���ري التضحية، او م���ن النائب 
وليد جنبالط؟ ه���ل يرضى احدهما ان 
تقل حصته عما يطالب به؟ وملاذا يجب 
التنازل من جانب التكتل وحده؟ اذا أرادوا 
تشكيل احلكومة فليضح اجلميع وليس 

التكتل فحسب«.
- مطالبة التكتل بخمسة وزراء مسيحيني، 
»لكن التوزع املذهبي لهؤالء وعدد املوارنة 
فيه يجب ان يحتسب نسبيا. فالتكتل، 
ثاني اكبر كتلة في املجلس، واول كتلة 
مس���يحية بفارق كبير عن بقية الكتل 
املسيحية، ويضم 19 نائبا مارونيا، مما 
يعني انه يحق له عدد نواب موارنة نسبة 

الى حجمه التمثيلي في املجلس«.
- مطالبة التكتل بوزارة الداخلية، ويعتبر 
باسيل انها »اعطيت لرئيس اجلمهورية 
في الدوحة بسبب االنتخابات، لكن حاليا 
انتخابات، ورئيس اجلمهورية يريد  ال 
حصة عددية لتمكنه من اداء دور توافقي، 
أي ان العدد هو الذي يحكم دوره ال نوع 
الوزارة«. ويشير باسيل ردا على سؤال 
الى ان »ال س���ليمان وال الرئيس املكلف 
علقا س���لبا او ايجابا على طلب التكتل 
وزارة الداخلية، فنح���ن قدمنا مطالبنا 
وننتظر اجلواب، والكرة اليوم في ملعب 

احلريري«.
انزعاج وعدم ارتياح: الحظ مراقبون 
تخلف عدد من نواب كتلة جنبالط 
املقربني جدا منه عن مواكبة حركته األخيرة، 

وصمتهم الذي فسر على انه »انزعاج« من 
خطواته. كما تردد ان بعض هؤالء أبدوا 
أمام قيادات في األكثرية »عدم ارتياحهم« 

لهذه اخلطوات.
اقترحت   لقاء جنبـاط واحلريري: 

أوس���اط في 14 آذار ان يتم 
اجتماع بني الرئيس املكلف سعد احلريري 
والنائب وليد جنبالط فور عودة االول 
من اجازته العائلية، واقترحت ايضا 
ان يس���تتبع هذا اللقاء اجتماع ثالثي 
بني جنبالط واحلريري وقائد القوات 

اللبنانية د.سمير جعجع.
إلغاء اللقـاءات: ألغى النائب وليد 
جنبالط عدة لقاءات خاصة مع 
ــخصيات عربية كبيرة، كانت طلبتها  ش
األخيرة على نحو عاجل بعد إعالنه خطوته 
بإعادة متوضعه السياسي. وجاء هذا اإللغاء 
من قبل جنبالط بعد اجتماعه بوزير االعالم 

والثقافة السعودي عبدالعزيز خوجة.
اهتمامات سليمان: يبدي الرئيس 
ميش���ال س���ليمان اهتماما 
باملناطق ومبدأ االمناء املتوازن، وسيبادر 
الى اتخاذ اخلطوة األولى في سياق هذا 
الى زيارة  التحرك ودعوة املسؤولني 
املناطق واقام���ة االحتفاالت الوطنية 
مداورة في احملافظات، بحيث ال تبقى 
مقتصرة على العاصمة، اضافة الى امكان 
عقد جلسات مجلس الوزراء خصوصا 
خ���الل فصل الصيف ف���ي »عواصم« 
احملافظات لكي يشعر املواطنون بقرب 

املسؤولني منهم.
الرئيس س���ليمان  ي���زور   وق���د 
احملافظات في خطوة الفتة بعدما شارك 
في املهرجانات الدولية التي عقدت في 

املناطق.
الرئيـس إلـى نيويـورك: يتوجه 
الرئيس سليمان الى نيويورك 
الشهر املقبل إللقاء خطاب حتت قبة األمم 
ــم لبنان. ويتوقع ان يلتقي  املتحدة باس
الرئيس االميركي باراك أوباما في النصف 

الثاني من سبتمبر املقبل. 
وهي املرة األولى التي يلتقي فيها الرئيس 
سليمان سيد البيت األبيض بعد انتخابه 
ــا للواليات املتحدة خريف 2008،  رئيس
وهي املرة الثالثة التي يلقي فيها الرئيس 
ــة األمم املتحدة خطابا  ــليمان في هيئ س

باسم لبنان.
 أما املرة األولى فكانت في سبتمبر 2008، 
ــم لبنان في سياق  حني ألقى خطابا باس
ــال اجلمعية العمومية لألمم املتحدة،  أعم
والثانية في املؤمتر الذي دعت اليه اململكة 

السعودية في اطار حوار األديان.

الحريري يواجه قرارات صعبة وأسئلة حرجة
ــاذا مل ــروت:   بي
ــافر الرئيس      س
ــعد  س ــف  املكل
احلريري فجأة وهو 
ــم عملية  في خض
ــكيل احلكومة؟  تش
هل ذهب في إجازة 
عائلية مقررة مسبقا 
وال عالقة لها بالتطورات األخيرة؟ 
ــية تعبر عن  أم في إجازة سياس
انزعاج وإرباك إزاء ما حصل من 
ــية  السياس إعادة خلط األوراق 
واحلكومية؟ كان هذا السؤال الذي 
طرح بقوة قبل أيام ليحل محله 
سؤال آخر: متى يعود احلريري 

الى بيروت الستئناف عملية تشكيل احلكومة؟ وهل 
يستأنف من النقطة التي كان توقف عندها متجاوزا 
ــا حدث، أم انه مضطر ألخذ املعطيات اجلديدة في  م
االعتبار وهي التي تصل في مفاعيلها الى حد إرساء 
توازن سياسي حكومي وإعادة رسم اخلارطة السياسية 

والنيابية؟
في الواقع حتولت األنظار من النائب وليد جنبالط 
الى احلريري الذي يوجد حاليا في وضع سياسي ال 
يحسد عليه جراء الضغوط املتعددة األشكال واملصادر: 
هو مطالب أوال بالعودة سريعا الى لبنان لتعطيل تهمة 
التسبب بتأخير احلكومة بعدما كانت هذه التهمة وجهت 
ــبب مطالبه في األسماء  الى العماد ميشال عون بس
ــبب حتوله  واحلقائب، وحتولت صوب جنبالط بس
الذي فاجأ اجلميع، لتستقر كرة احلكومة أخيرا في 
ملعب احلريري املطالب ثانيا بإعادة تركيز وضعيته 
السياسية، إن جلهة تهدئة وترميم عالقته املضطربة 
واملتصدعة مع جنبالط أو جلهة حتديد دور ومستقبل 

حتالف 14 آذار وعالقته بهذا التحالف ومكوناته.
ــئلة كثيرة تطرح في مجال كيفية تعاطي  ثمة أس
احلريري مع الوضع املستجد الذي يفرض عليه اتخاذ 

قرارات صعبة وسريعة:
ــتكون األولوية: مسألة  ــألتني س 1ـ  ألي من املس
احلكومة أم مسألة العالقة مع جنبالط؟ هل تكون إعادة 
ترتيب العالقة على أسس وضمانات واضحة شرطا 
للتقدم في اجتاه تشكيل احلكومة؟ أم ان ملف العالقة 
ــي ال حتتمل انتظارا  ــل الى ما بعد احلكومة الت مؤج
ــتباك السياسي  ويجري العمل على عزلها عن االش

الطارئ؟
ــل يعتبر احلريري ان صيغة »15ـ  10ـ  5«  2ـ  ه
ــي وتوازناته  مازالت صاحلة وتعكس الواقع السياس
بغض النظر عن متوضع جنبالط اجلديد؟ أم يعتبر 
ــم يعد ممكنا من دون  ــير في هذه الصيغة ل ان الس
ــة جنبالط مع وزرائه الثالثة،  حتديد واضح لوضعي
ــيكون في مجلس الوزراء جزء من األكثرية  وهل س
والـ »15« أم سيكون مستقال ومتمايزا، وبالتالي خارج 
هذا الفريق بغض النظر عن متوضعه وحتى لو كان 

في منطقة وسطية رئاسية؟
3ـ  كيف سيتصرف احلريري في موضوع عالقته 

ــالط بعدما جنح التدخل  مع جنب
السعودي العاجل والرفيع املستوى 
في عزل هذه العالقة عن كل امللفات 
ــال دون انهيارها؟  واملواقف وح
وكيف سيعاد إرساء هذه العالقة 
ووفق أي أسس والتزامات متبادلة 
العالقة  ــى  ال ــاوز احلكومة  تتج
السياسية؟ وكيف ستكون عليه 
ــة هذه العالقة  في املرحلة املقبل
التي تتحرك بني حدين: ضرورة 
ان تستمر وال تنقطع. وصعوبة ان 
تعود الى سابق عهدها ووضعها، 
والتي انخفض سقفها وتغير لونها 
ومحتواها من عالقة حتالف الى 
ــاون، ورمبا الى مجرد  عالقة تع

عالقة تعايش؟
4ـ  ما نظرة احلريري الى حتالف 14 آذار ودوره؟ 
هل يوافق جنبالط على ان مبرر وجود هذا التحالف 
واستمراره قد انتفى بعدما حتققت أهدافه واستهلكت 
شعاراته وبعدت عن الواقع، وأصبح بحاجة الى إعادة 
صياغة في املشروع السياسي والشعارات؟ هل يوافق 
احلريري جنبالط في توجهه الى الفصل بني عالقتهما 
الثنائية وبني حتالف 14 آذار، والى القطع مع »مسيحيي 
14 آذار«؟ وهل يرى احلريري ان حتالفه مع القيادات 
املسيحية مازال ميثل حاجة سياسية وضرورة وطنية، 
أم يرى ما يراه جنبالط ان هذه القيادات حتولت الى 
ــم يعد باإلمكان مجاراتها في مواقفها وعدم  عبء ول
استعدادها للتكيف مع احلقائق السياسية اجلديدة؟

5 ـ كيف هي عالقة احلريري مع الرئيس العماد 
ميشال سليمان؟ وهل مصادفة التزامن احلاصل بني 
ــليمان في احلكومة  حتول جنبالط وتعزز موقع س

وإثارة موضوع تعديل الدستور؟
6 ـ كيف ينظر احلريري الى عالقته مع دمشق: 
هل هي جزء من التفاهم السوري ـ السعودي وعلى 
قاعدة إحياء الطائف، أم جزء من التطبيع السوري - 
اللبناني الذي انطلق بعد الدوحة؟ ومتى يزور دمشق 

قبل تشكيل احلكومة أم بعدها؟
الرئيس املكلف سعد احلريري، حسب أوساط قريبة 
منه، في مرحلة إعادة تقييم شامل للموقف ومراجعة 
للحسابات السياسية واحلكومية، وهو غير مستعجل 
على تشكيل حكومة ال تتوافر لها عناصر االستقرار 
ــير وضع  ــتمرار واإلنتاجية، ويكون فيها أس واالس
ــا حدث أعاد خلط األوراق، والتوضيحات  يقيده، فم
التي قدمها جنبالط جيدة ولكنها غير كافية، احلريري 
ليس في وارد االنسحاب واالعتذار، كما انه ليس في 
وارد تشكيل حكومة »كيفما كان« ومن دون ضمانات 
واضحة وجدية تزيل ما نشأ من التباسات وإشكاليات، 
ــة تصريف األعمال باقية  ــك يعني ان حكوم وكل ذل
ــتمرار  لفترة إضافية، وان متديد عمرها يعكس اس
ــة والصامتة التي تعود في ظاهرها الى  األزمة القوي
ــات الداخلية« وترتبط في عمقها بالتقلبات  »اخلربط
ــة التي حالت حتى اآلن دون اكتمال التفاهم  اإلقليمي

السوري ـ السعودي.
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تشاڤيز ينفي وجود خايا لحزب اهلل 
بڤنزويا ويصف ليبرمان بـ »زعيم مافيا«

حزب اهلل أدان  إقرار الكنيست اإلسرائيلي
»خصخصة األراضي الفلسطينية«

د أن إسرائيل ليست قادرة على  ... وأكَّ
مواجهة صواريخ المقاومة

وصف الرئيس الڤنزويلي هيوغو تشاڤيز وزير اخلارجية 
االسرائيلي افيغدور ليبرمان ب� »زعيم مافيا«، نافيا اتهامات 
ليبرم���ان التي وجهها األخير لكاراكاس بالس���ماح ل� »حزب 

اهلل« بانشاء خاليا على األراضي الڤنزويلية.
وذكر تشاڤيز أن ليبرم���ان يخضع للتحقيق بتهم متعددة 
بينه���ا تبييض األموال وق���د ي����واجه عق����وبات بس���بب 

الفساد.
وكان ليبرمان اتهم تشاڤيز بالتعاون مع عناصر اسالمية 
اصولية ومناهضة اس���رائيل. وقال لصحيفة كولومبية إن 
»الرئيس تشاڤيز معاد للسامية فهو يقيم عالقات مع حركات 

املقاومة اإلسالمية مثل حزب اهلل وحركة حماس«.

بيروت � يو.ب���ي.آي: ادان حزب اهلل امس اقرار الكنيس���ت 
االسرائيلي »قانون خصخصة االراضي« الفلسطينية.

وقال احلزب في بيان انه يدين »مسلسل اجلرائم الصهيونية 
املتسارع الوتيرة في اآلونة االخيرة فمن تهويد االراضي واالسماء 
وحفر االنفاق حتت املسجد االقصى الى مصادرة االراضي العربية 
في القدس وطرد اهلها وصوال الى معاقبة كل من يقوم باحياء 
ذكرى النكبة حلقات مترابطة في اطار تصفية ما تبقى من القضية 
الفلسطينية، واليوم يكشف جديد االجرام الصهيوني عن اقرار 
كنيست العدو »قانون خصخصة االراضي« الذي يكرس جرمية 
نهب االراضي واالمالك الفلسطينية العائدة لالجئني الفلسطينيني 

منذ نكبة العام 1948«.
واعتبر احلزب ان هذه »اجلرمية.. تتم بدعم اميركي كامل«.

واس���تنكر ما وصفه ب� »التواطؤ املفضوح من مؤسس���ات 
املجتمع الدولي واألمم املتحدة وهيئاتها املختلفة ومنابر الدفاع 
عن حقوق االنسان في االحتاد االوروبي التي لم تفلح في اثبات 
صدقية ادعائها احلرص على حقوق االنس���ان الفلسطيني ولو 

ملرة يتيمة«.

 بيروت : استبعد مسؤول العالقات اخلارجية في حزب اهلل
    عمار املوسوي اقدام اسرائيل على اي حرب ضد لبنان النها 
الت���زال تعاني من ويالت احلربني اللت���ني خاضتهما ضد لبنان 

وغزة.
واوضح املوسوي في حديث لقناة »العالم« اإليرانية الناطقة 
بالعربية، ان اجلبهة الداخلية االسرائيلي تشكل احدى الثغرات 
االساسية للعدو بعد ما تلقت ضربات قاسية خالل حرب يوليو 
2006 ولم تتمكن من اعادة بناء قدراتها، وحتصيناتها رغم كل 
املناورات التي اجراها اجليش االسرائيلي، مشددا على ان اسرائيل 

ليست قادرة على مواجهة القدرة الصاروخية للمقاومة.

السيد نصراهلل التقى جنباط بعيدا عن األضواء

سعد احلريري

بأنني ميك���ن أن أجد املالذ لطائفتي ومجموعتي 
خارج هذا اخليار، وأضاف: لقد أخطأت، وهأنا أعيد 
حساباتي، آخذا في االعتبار أنني ال أريد املواجهة 

مع أحد، وحتديدا مع الشيعة.

ت���ردد  بي���روت: 
     ان لقاء ثانيا، ولكن 
بعيدا ع���ن األضواء، 
السيد حسن  عقد بني 
نصراهلل والنائب وليد 
جنبالط، وكان جنبالط 
ف���ي اللقاء األول الذي 
حصل مباش���رة بعد 
االنتخاب���ات صريحا 
ومباش���را، وعندم���ا 
س���أله نصر اهلل عن 
سبب سلوكه املوقف 
الذي اتخذه في الفترة 
السابقة، رد جنبالط 

بصراحة ش���ديدة: أنا أمثل طائفة تواجه مخاطر 
كثيرة، وكنت في مناخ يقول ان الواليات املتحدة 
والغرب في الطريق إلى إسقاط النظام في سورية 
وتغيير جوهري للوضع في لبنان، ولم أكن أشعر 

وليد جنبالط السيد حسن نصراهلل


