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اللواء الحاج: عدم تحرك القضاء
دليل على صحة االتهامات ضده

بيروت: أعلن املدير العام األسبق لقوى األمن الداخلي اللواء علي
 احلاج ان القضاء اللبناني لم يتحرك منذ عام 2005 وهو ش����ارك 
في كل موبق����ات التحقيق في جرمية اغتيال رئيس احلكومة الراحل 
رفيق احلريري، ودعا في حديث لقناة »املنار« قيادة اجليش لالنتفاض 
واملش����اركة في التحقيق او دعوة القضاء للتحرك، معتبرا أن قيادة 

اجليش تختصر نفسها بضابط والقضاء يختصر نفسه بقاض.
واعتبر اللواء احلاج ان س����كوت القض����اء عن االتهامات يؤكد كل 
االتهامات املساقة ضد القاضي، ودعا لوقف »فرز الدماء ورميها بوجه 
األفرقاء«، وقال »رأفة بدماء احلريري كفى متاجرة وتالعبا بهذه الدماء 
الزكي����ة«. وأكد أنه »ال توجد حملة على احملكمة الدولية امنا مطالبة 
بتصحيح مسارها«، واوضح ان »األمر ابتدأ مع دتليف ميليس الذي 
اعتمد في تقريره على شاهد زور معروف من »طبخه«، واكد ان ميليس 
»كان ش����ريكا الذنيه في االعتقال التعسفي للضباط، وان براميرتس 
صمت عن االرتكابات التي ترتكب بحق القضاء الدولي والساكت عن 
احلق شيطان اخرس«. وفسر اللواء احلاج اإلفراج عن الضباط »بوجود 
متغيرات دولية«، وأوضح ان احملكمة أنشئت من اجل تطبيق القرار 
1559 وتسليط السيف على سورية، »وعندما أصبحنا عبئا على احملكمة 
وكان كل همها حماية صفحة شهود الزور أطلقت سراحنا لكيال جتبر 
على استدعاء الشهود«، وشدد على ان »احملكمة ليست مسيسة فقط، 
بل مسيسة بامتياز«، واعتبر انها »تستغل خروجنا على ظهر القضاء 

اللبناني ولتأخذ مصداقية منه ولإليحاء بان لديها عدالة«.

رباب الصدر: شخصية لبنانية حملت 
عرضًا ليبيًا مغريًا إلقفال ملف اإلمام!

حزب اهلل شارك في إفطار قريطم
بيروت: ش���ارك وفد من حزب اهلل برئاسة املعاون السياسي

 لالمني العام السيد حسن نصراهلل، احلاج حسني خليل في افطار 
املرجعيات الدينية االس���المية الذي أقامه رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري امس، بحضور الرؤساء الدينيني للسّنة والشيعة 

والدروز والعلويني، وذلك على رأس وفد من نواب احلزب.

اخلصوص، متحدثة عن محاوالت 
عديدة لشخصيات لبنانية وعربية 
وبش����كل متواصل وهي تعرض 
املال مقابل عدم احلديث في ملف 
الصدر، معتبرة ان هناك تقصيرا 
لبنانيا وعربيا في قضية اخفاء 

اإلمام الصدر ورفيقيه.
ورأت الصدر ان هذه احملاوالت 
تش����كل دليال على تورط النظام 
الليبي في إخفاء السيد الصدر، 
الفت����ة الى انه����ا حتّم����ل ليبيا 
املسؤولية كون دعوة الزيارة التي 
وجهت للسيد الصدر جاءت من 

قبل القذافي لعقد لقاء معه.

بيروت ـ منصور شعبان
كشفت ش����قيقة اإلمام السيد 
موس����ى الصدر الس����يدة رباب 
الصدر ان النظام الليبي أرس����ل 
مع شخصية لبنانية مبلغا من 
املال وعرضه علينا مقابل إقفال 
ملف اختفاء شقيقها في ليبيا منذ 

حوالي الثالثني عاما.
وقال����ت الصدر ف����ي لقاء مع 
املن����ار: »ان االغراءات  محط����ة 
املالية لنا كبيرة جدا من النظام 
الليبي مقاب����ل إقفال ملف اإلمام 
الصدر، ومنذ اسبوع حضرت الينا 
شخصية لبنانية وهو رجل أعمال 
جنوبي وش����يعي وكان وسيطا 
للنظ����ام الليبي وع����رض علينا 
اغراءات مالية، فقلنا له نحن ال 
نريد املال فلسنا »لوكيربي« وال 
غيرها، فكل ما نريده من القذافي 
هو إعالمنا عن وجود اإلمام الصدر 

ورفيقيه.
ورفضت الصدر اإلفصاح عن 
اسم الوسيط، معتبرة ان اإلعالن 
عن اسمه قد يحدث فتنة كبيرة 
ويشعل الوضع، الفتة الى انه منذ 
مدة ارسل القذافي مع شخصية 
رس����مية لبنانية رسالة عرضت 
عليها أيضا اغراءات مالية في هذا 

النائب الحاج حسن تقدم بشكوى تقديم شيك من دون رصيد

»حرب يوليو« المالية تهّز الجنوب بإفالس عزالدين
ومصادر: ال شكاوى من متضررين غير لبنانيين بعد

يستعد لزيارة القاهرة ولقاء شخصيات كان على خصومة معها

جنبالط: سورية العمق العربي للدروز
المختارة – عامر زين الدين

يستعد رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط لزيارة 
يقوم بها الى القاهرة، واالجتماع مع عدد من كبار املسؤولني املصريني، 
وذلك بعدما قطعت خطوط ترتيبات العالقة بني اجلانبني شوطا كبيرا 
الجناز الرحلة بحسب مصادر مواكبة. كذلك يتهيأ جنبالط الجراء جولة 
من اللقاءات احمللية مع ش����خصيات كان على خصومة سياسية معها 
في املرحلة السابقة، وأبرزها لقاء جديد مع أمني عام حزب اهلل السيد 
حس����ن نصراهلل. ورأى جنبالط ان الرئيس ميشال سليمان محق في 
دعوته الى تشكيل احلكومة بسرعة ملواجهة التحديات واالستحقاقات 
الداهمة، مشددا على ان الشراكة السورية – السعودية هي األساس في 
تأمني املناخ املواتي لتأليف احلكومة، على ان ُتنتج هذه الشراكة الحقا 
حوارا عربيا – إيرانيا، وبالتالي فإنني أؤيد ما نهب اليه الرئيس نبيه 

بري لناحية أهمية معادلة »س. س«.
وأثنى على خطوة رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري بالدعوة 

الى إفطار إسالمي في قريطم امس، ولفت االنتباه في تشديده بأحاديث 
صحافية إلى ضرورة املتابعة امليدانية في األحياء واملناطق إلزالة آثار 
اخلالفات السياسية ألنه ليس هناك صراع مذهبي باملعنى الديني للكلمة 

وإن تكن اخلالفات تتخذ أحيانا هذا الطابع.
وقال انه يواصل جهوده بالتعاون مع حزب اهلل ملعاجلة رواس����ب 
املرحل����ة املاضية، الفتا االنتباه الى ان هن����اك وضعية خاصة ملنطقة 
الشويفات ومحيطها حتتاج الى متابعة. مؤكدا انه تناول في لقائه مع 
املرجع العالمة محمد حسني فضل اهلل العالقة الشيعية – الدرزية في 
لبن����ان، وكان هناك توافق على أهمي����ة اخلطوات التي متت حتى اآلن 
في الطريق نحو إجناز املصاحلة ووجوب مواصلتها، وحتدث جنبالط 
في هذا الس����ياق عن اجلهد الذي يبذله لطي ملف الشويفات ومحيطها 
الشيعي بعد األحداث الدامية التي شهدتها هذه املنطقة خالل مواجهات 
7 مايو، وش����دد على العالقة االستراتيجية بني دروز لبنان وسورية، 

مؤكدا ان سورية هي العمق العربي للطائفة الدرزية.

مصدر مواكب لـ »األنباء«: باسيل رفض وزارة دولة وُمصّر على »الداخلية« أو »االتصاالت«

لبنان: حركة حكومية بال بركة وسليمان لتشكيلها قبل اجتماع »الجمعية العامة«
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال

يتوقع بعض املتأملني خيرا ان تش���هد بيروت دينامية 
سياس���ية جديدة مطلع االس���بوع املقبل جتاوبا مع رغبة 
الرئيس ميشال سليمان بتشكيل احلكومة قبل سفره الى 
نيويورك يوم 22 اجلاري ليحضر افتتاح الدورة اجلديدة 
لالمم املتحدة وضمن وفده الرئاسي وزير خارجية اصيل، 

وهذا ما يدعمه رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري.
واملأمول ايضا ان تش���كل هذه الدينامية عامال ضاغطا 
آخر من اجل معاجلة شروط العماد ميشال عون للمشاركة 
باعتبارها العقبة االساسية التي تعترض والدة احلكومة، 
اما في حال اخفاق هذه احملاولة فإن ثمة اجتاها بات معروفا 
لدى فريق االكثرية او معظمه للذهاب الى املسلك الدستوري 
ال���ذي يفرض على الرئيس املكلف اعداد تصوره للحكومة 
وعرض���ه على رئيس اجلمهورية، ما يعني حكومة اكثرية 

بغطاء االمر الواقع.
وقد رصدت نبرة متشددة في كلمة الرئيس املكلف سعد 
احلري���ري بافطار غروب االربعاء املاضي في قريطم، واكد 
فيها على وجوب ان يكون هناك منطق في تشكيل احلكومة، 
حيث اعتبر ان االقلية ليست هي من يفرض على االكثرية 
ش���روطها، وقال: هذا املنطق مرفوض بكل صراحة وبكل 

وضوح، وانا لن اقبل به.

لقاء الرئيس المكلف مع القائمقام عون

ويبدو في هذا السياق ان لقاء احلريري مع الوزير جبران 
باس���يل لم يقدم اي جديد، ونفت مصادر قريطم ان يكون 
جرى احلديث عن حكومة اقطاب او حكومة تكنوقراط، ولم 
يرغب الوزير باس���يل، الذي قام مقام عمه العماد عون في 
هذا اللقاء، ف���ي االفصاح عما دار فيه، ال بل انه اقفل خطه 
الهاتفي طوال املس���اء، بيد ان مص���ادر اعالمية نقلت عن 
اوساط في التيار الوطني احلر ان امرا جديدا واحدا طرحه 
رئيس احلكومة املكلف في اللقاء هو موضوع املداورة في 
احلقائ���ب الوزارية، مقترحا اعطاء وزارة التربية الوطنية 
والتعليم العالي للكتلة العونية بدال من وزارة االتصاالت 
ووزارة العم���ل مكان وزارة الطاق���ة، علما ان وزارة العمل 

هي في حوزة 8 آذار.
وواضح ان هدف هذه املداورة احلؤول دون ابقاء وزارة 
االتصاالت، ذات الدور احلساس في املرحلة اللبنانية الراهنة، 

في قبضة الكتلة العونية او املعارضة اجماال.
وكان العماد عون طلب من الرئىس املكلف خالل اجتماع 
بعبدا تصورا كامال عن املداورة، الفتا الى ان اجوبة احلريري 
لم ترض العماد عون الذي كان يريد حس���م عدد احلقائب 
الوزارية التي ستعطى لكتلته وموضوع الوزارة السيادية 
الى جانب حق كل فريق في تسمية وزرائه، في اشارة الى 

توزير باسيل.
وق���ال مصدر مواكب ل� »األنباء« ان باس���يل اصر على 

وزارتي الداخلية واالتصاالت لكتلته، رافضا القبول مبنصب 
وزير دولة من حصة هذه الكتلة.

وعلى هذا، فقد راوح االجتماع مكانه وفي املربع نفسه 
الذي هو فيه منذ بدء عملية تش���كيل احلكومة، ولم يظهر 
اي اساس ميكن البناء عليه سوى متسك الطرفني مبواصلة 

التشاور والبحث عن مخارج.
ويبدو ان النتيجة غير املشجعة للقاء هي التي جعلت 
الرئيس املكلف يقول في افطار قريطم املسائي ان مشاركة 
املعارضة ال تتم بشروطها، امنا مبوافقة االكثرية، وهذا اول 
موقف مباشر له، ما يدل على حجم انزعاجه من الشروط 

املطروحة عليه.
وتقول مصادر املعارضة ان احلريري ش���دد في اللقاء 
مع باسيل على رفض توزير »الراسبني« في االنتخابات او 
باالحرى غير الفائزين، علما ان العماد عون امتنع في لقاء 
بعبدا عن اخلوض في هذه »النقطة السيادية« حتى انه ابلغ 
اعضاء كتلته ان الوزير باس���يل مخول البحث مع الرئيس 

املكلف بكل النقاط اال في هذه النقطة حتديدا.
هذه االجواء عكست لدى اذاعة »النور« الناطقة بلسان 
حزب اهلل لونا من التش���اؤم حيال قرب تشكيل احلكومة، 
على الرغم من سيل الدعوات لالسراع في التأليف التي هي 
ام���ام ازمة مفتوحة وفق ما نقل النواب عن رئيس املجلس 
نبيه بري الذي اس���تقبل ليال النائ���ب وليد جنبالط، وقد 
ش���دد االخير على اهمية اللقاء السعودي � السوري دعما 
لوجه���ة نظر بري، من اجل الوصول الى االنفراج املطلوب 

في لبنان.

رد عوني على الرئيس بري

وهكذا، بقي اجلدل قائما حول فكرة جتزئة الوزارات وحتديد 
فصل الداخلية عن البلديات واخلارجية عن املغتربني.

النائب بطرس حرب لم ير مانعا للتجزئة، وحتمس نواب 
كتلة االصالح والتغيير للفكرة، وقد ذكروا عبر اعالمهم ردا 
على قول الرئيس بري ان التجزئة غير دستورية في حكومة 
تصريف االعمال بأن بري جمع املجلس بغياب احلكومة عام 
2005 ليقر قانون العفو وليجمد املجلس الدستوري بسبب 

قناة »او.تي.ڤي« الناطقة بلسان التيار احلر.

جعجع: عالقة عمل مع جنبالط

من جهته، وصف رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية 
سمير جعجع عالقته بالنائب وليد جنبالط ب� »عالقة عمل«، 
وقال عن تشكيل احلكومة انه لو كانت هناك امكانية لتشكيل 
احلكومة بالتفاهم مباشرة مع جميع الفرقاء، فإنه مع هذه 
االمكانية، متمنيا على رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة 
املكلف االخذ باقتراحه، مشيرا الى وجود قوى اقليمية ومحلية 
ال تري���د ان تتألف حكومة جديدة في لبنان قبل ان حتصل 

مكتسبات ومواقف وقضايا معينة حساسة جدا.

بي���روت: مازال���ت تتوالى 
فصول آخ���ر الفضائح املالية 
املتمثلة بإفالس رجل األعمال 
صالح عزالدين، التي متت بهدوء 
ومن دون مقدم���ات أو ضجة 
على عكس احلاالت املشابهة، 
اال ان اإلعالن عن تقدمي عضو 
كتلة الوف���اء للمقاومة النائب 
حس���ني احلاج حسن بشكوى 
رس���مية ضد عزالدين بجرم 
تقدمي شيك دون رصيد بقيمة 
الباب  أل���ف دوالر يفتح   200
على مزيد من املفاجآت خاصة 
انه ميلك »دار الهادي« للنشر، 
ومؤسس���ة للح���ج والزيارة 
)حملة باب السالم( وهي من 
أكبر حمالت احلج وأغالها سعرا 
حيث تختار زبائنها من الراغبني 
في احلج والقادرين على الدفع 
بس���خاء، اضافة الى مشاريع 
واس���تثمارات خ���ارج لبنان، 
واملعروف عن احلاج صالح انه 
رجل خير ساهم في الكثير من 
املشاريع الدينية واالجتماعية، 
ويقدم مساعدات بشكل دوري 
للمحتاجني، كما انه موضع ثقة 
من منطلق انه مسؤول بارز في 

حزب اهلل.

حرب يوليو مالية

اف���الس »احلاج  وصدم���ة 
صالح« مزدوجة نظرا للصفة 
التي  احلزبي���ة والسياس���ية 
يع���رف بها ل���دى الناس رغم 

العقدين املاضيني، وفي  خالل 
أغلب األحيان يتغطى أصحابها 
بوسائل إعالم أو قوى سياسية، 
ويذكر منها مؤسسة »اجلواد« 
التي هزت الضاحية اجلنوبية 
قبل س���نوات، بعدما استطاع 
صاحب املؤسسة املزعومة تبديد 
أموال الكثير من أهالي الضاحية 
الذين لم يكفهم فقدان أموالهم، 
بل أمضوا عدة شهور يسيرون 
خلف س���راب عله���م يوفقون 
بع���وض م���ا دون نتيجة، أما 
»اجلواد« فكان نصيبه السجن 

ثالث سنوات وانتهى األمر.
والت���زال قضي���ة املودعني 
وأصحاب األسهم في تعاونيات 
لبنان معلقة منذ سنوات بعد 
افالس احتيالي اكل كل مدخراتهم 
ولم تنجح محاوالت التعويض 
عليهم من الدول���ة رغم تبني 
عدد من النواب األمر، خشية ان 
تكر سبحة التعويضات التي ال 
تنتهي، حيث انه ال تخلو منطقة 
من عملية احتيال مشابهة، وال 
من متعظ، فهل سيدرك أصحاب 
املدخرات خطورة هذه املغامرة، 
حي���ث ان احملتالني يعطونهم 
األرباح من أصل رأس املال الذي 
أودعوه وينفقون الباقي بعد ان 
يكون���وا هربوا جزءا منه عبر 
األقارب، وفي حسابات سرية 

قبل اعالن اإلفالس أو الهرب.

التسريبات، بعد اعالن إفالسه، 
على انه ال عالقة له بحزب اهلل، 
هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
فالصدمة كبيرة على أصحاب 
املدخرات الذي���ن أصبح كثير 
منهم في حالة انهيار في عدد 
من البلدات اجلنوبية، ويتردد ان 
بني املودعني وزراء ونوابا، وقال 
متابعون ان هناك بلدات جنوبية 
كبارون ومعروب أودع معظم 
أموالهم في مش���اريعه  أهلها 
الى حد جعلهم يشبهون اعالن 
اإلفالس مبا يوازي حرب يوليو 
قبل ثالث س���نوات على هذه 
البلدات، خصوص���ا ان هناك 
املفقودة  ان األموال  تسريبات 
وهي مبئات املاليني تصل الى 

ملياري دوالر على األقل.
أك���د مصدر أمني  إلى ذلك 
لبناني معن���ي بالتحقيق مع 

رجل األعمال املوقوف صالح 
عزالدين، ان املراجع املعنية لم 
تتلق اي شكوى من متضررين 
غير لبنانيني عن إفالس رجل 

األعمال املشار إليه.
وقال املصدر ان عزالدين أدلى 
بأن هناك مستثمرين قطريني 

وضعوا أمواال بتصرفه.

متورطون أفارقة

وأشار املصدر الى ان معظم 
املتورطني مع عزالدين مواطنون 
جنوبيون، وبعضهم من العاملني 
في افريقيا، موضحا، اي املصدر، 
أن التحقيق لم يصل بعد الى 
مرحل���ة البح���ث باالعتمادات 

وبالتالي اخلسائر املصرفية.
املالي  وعملي���ة االف���الس 
ليس���ت األولى في لبنان فهي 
تتك���رر باس���تمرار خصوصا 

رباب الصدر

صالح عز الدينالنائب حسني احلاج حسن

 عون و»الداخلية«: نقل عن العماد ميش���ال عون قوله 
في لق���اء قصر بعبدا ع���ن وزارة الداخلية متوجها 
في كالمه الى رئيس اجلمهورية: »اسمح لي فخامة 
الرئيس ان أكون صريحا وأقول رغم محبتي لزياد 
بارود بأن ش���ؤون الوزارة ليست على ما يرام، كل 
فريق وكل مذهب له حصة فيها، يدير حصته وفق ما 
يريد، وهنا ال أستثني أحدا، أبدأ باألمن العام ألصل 
الى مجلس قيادة الدرك الذي ال يجتمع، وصوال الى 
أموال البلديات التي تصرف على الش���أن االنتخابي 
بدال من االمناء في الق���رى والبلدات، ألجل كل ذلك 
أطالب بالداخلية، علما أنني كنت سابقا قائدا للجيش 
وأستطيع متابعة شؤون الداخلية مع الوزير املختص، 
هكذا أفهم االصالح وألجله أطالب بالوزارات السيادية 

أو غيرها«.
 »أو تـي ڤي« تهاجم بري: استوقف املراقبني انتقاد وجهته 
محط��ة »أو تي ڤي« التلفزيوني��ة التابعة للتيار الوطني 
احل��ر ال��ى الرئيس نبيه ب��ري، وقالت ان ب��ري اعتبر 
ان جتزئ��ة ال��وزارات خطوة غير دس��تورية في غياب 
احلكوم��ة، علما ان بري نفس��ه هو م��ن ترأس مجلس 

الن��واب مرتني صي��ف 2005 في غي��اب احلكومة ليقر 
قانونني للعف��و وقانونا ثالثا يقض��ي بتجميد املجلس 
الدستوري، ووصفت موقفه أمس بأنه »مناقض وفسره 
املراقبون بأنه دخول على خط لقاء بعبدا بني احلريري 
وعون بعدما كان ط��رح ان يعقد هذا اللقاء في البرملان 

بدال من القصر اجلمهوري«.
 جنبالط ينصح احلريري: تلقى الرئيس سعد احلريري 
نصيحة من النائب وليد جنبالط بأن يقوم بخطوات 
عملية لتنفيس حالة االحتقان املذهبي وما تبقى من 
آثار ورواسب 7 مايو، داعيا إياه بشكل خاص الى القيام 
مبا قام به هو في اجلبل من متابعة ميدانية عبر جلان 
مشتركة في األحياء واملناطق لتطبيع الوضع على 
األرض، وقد أثنى جنبالط على فكرة احلريري بالدعوة 
الى افطار في قريطم لرؤس���اء الطوائف االسالمية 

ومرجعياتها الدينية والسياسية.
 خيبـة أمل: أبدت جهات في األكثرية عن »خيبة وعدم 
رض��ى« ازاء »البيان« الذي صدر ع��ن مجلس القضاء 
األعلى ردا على مؤمتر اللواء جميل الس��يد، وقالت انه 

ضعيف وكان من األفضل لو لم يصدر.

 املر واألكثرية: تستعد جهات معارضة إلثارة موضوع 
مشاركة النائب ميشال املر في اجتماع »األكثرية« في 
قريطم وانعكاس ذلك على عملية تأليف احلكومة، 
ألن املر ممثل في احلكومة بنجله الوزير الياس املر 
احملس���وب من حصة رئيس اجلمهورية، فيما يقف 

عمليا في خط األكثرية.
 اسـتحقاقات الساحة املسـيحية: تترقب أوساط احتفالني 

تشهدهما الساحة املسيحية هذا الشهر:
- احتفال الذكرى السنوية الستشهاد الرئيس بشير 

اجلميل في األشرفية.
- االحتفال السنوي التكرميي لشهداء القوات اللبنانية 

في جونية.
واالهتم��ام جار خصوصا مبهرج��ان جونية )وهو 
األول للقوات اللبنانية بعد االنتخابات النيابية وعش��ية 
مؤمترها العام األول(، ان لناحية حجم املشاركة الشعبية 
أو لناحية اخلطاب السياسي الشامل الذي سيلقيه د.سمير 

جعجع.
 السفير الفرنسي اجلديد: علم من مصادر فرنسية مطلعة 
انه مت اختيار السفير الفرنسي اجلديد في لبنان خلفا 
ألندريه باران الس���فير احلالي الذي يتسلم منصبه 
اجلديد في الرئاس���ة الفرنسية كمستشار للشؤون 

االفريقية في 19 اجلاري.
والسفير اجلديد ديني بييتون مستشرق، وهو 
حاليا س���فير في جنوب افريقيا، وكان عمل قنصال 
لفرنسا في القدس ومستشارا في سفارة فرنسا في 
الوالي���ات املتحدة في فترة عمل املستش���ار احلالي 
للرئيس نيكوال ساركوزي جان دافيد ليفيت سفيرا 
في واشنطن، وكان بييتون عمل مديرا معاونا لوزير 

اخلارجية السابق هوبير فيدرين.
وبييتون من الديبلوماسيني الذين يحظون باحترام 
اليمني واليسار في فرنسا وهو متزوج من أميركية 
كوبية األصل ومطلع على امللفات الكبرى في املنطقة، 
خصوصا ما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي � الفلسطيني 
وامللف اللبناني عندما كان في واشنطن خالل رئاسة 
جاك شيراك، ومت اختيار بييتون من الرئاسة الفرنسية 

مبوافقة وزير اخلارجية برنار كوشنير، ومن املتوقع 
ان يعود بييتون الى أفريقيا اجلنوبية األسبوع املقبل 
للوداع، قبل توجهه الى لبنان نهاية الشهر اجلاري 

أو أوائل اكتوبر.
 جنبـالط يهاجـم اجلميـل: لقي��ت دع��وة الرئيس أمني 
اجلميل الى مفاوضات غير مباشرة بني لبنان واسرائيل 
لتس��وية النزاع احلدودي انتقادات متفاوتة من قيادات 
14 آذار كان أوضحه��ا وأكثرها حدة ما صدر عن النائب 
وليد جنب��الط، )نقل عنه قوله: »فليس��مح لي الرئيس 
أم��ني اجلميل، هو فكر في امكان الصلح مع اس��رائيل، 
وجرب عبر اتفاق 17 مايو، لكن فش��ل، ال ميكن للصلح 
ان ينجح، لبنان ال يحمل التس��وية، أصال ملاذا التسوية 
ما دمن��ا جميعا نرفض التوطني ونتبنى اتفاقية الهدنة؟ 
لبنان يجب ان يبقى في حالة حرب مع اس��رائيل، متاما 
مثلما يطرح البعض )في اشارة الى ما قاله النائب سامي 
اجلميل بشأن دعوته األمم املتحدة الى اعالن لبنان دولة 
فاش��لة ووضع اليد عليها( اللجوء الى الوصاية الدولية، 
أل��م نر ما حصل ف��ي العراق الذي ه��و حتت الوصاية 

الدولية؟«(.

»اليونيفيل« استأنفت المناورات 
المشتركة مع الجيش اللبناني

بيروت: استأنفت قبل ظهر امس املناورة العسكرية املشتركة بني
 اجليش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية املنتشرة بجنوب لبنان 
)اليونيفيل( في منطقة الناقورة. واستخدمت في هذه املناورة الذخيرة 
احلي����ة واملدفعية في ظل غطاء جوي للمروحيات الدولية واجراءات 
أمنية مشددة وانتشار عسكري نفذته وحدات من اجليش اللبناني في 
املنطقة. بدوره، أكد مدير الشؤون السياسية واملدنية في »اليونيفيل« 
ميلوش شتروغر ان قوات اليونيفيل أجنزت الكثير من االمور املهمة 
من����ذ صدور القرار 1701 من دون ان يخفي في املقابل ما يعترض هذا 
القرار من خروقات وصعوبات وفي مقدمتها استمرار احتالل اسرائيل 

جلزء من األراضي اللبنانية. 

أخبار وأسرار

)محمود الطويلرئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال النائب وليد جنبالط في عني التينية امس


