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عواصم – وكاالت:  كشفت التحقيقات اجلارية 
مع اثنني يشتبه في صلتهم بـ »تنظيم القاعدة في 
بالد املغرب اإلسالمي«، مت القبض عليهم قبل يومني 
في منطقة ايسير شرق فرنسا، أن أحدهما يعمل في 

املركز األوروبي لألبحاث النووية في جنيڤ.
 وأوضحت مصادر أمنية فرنسية أن هذا املهندس 
اعتقل برفقة أخيه )وهما فرنسيان من أصل جزائري(، 

حيث يشتبه في أنهما كانا يخططان الرتكاب اعتداء 
على األراضي الفرنسية، كما يشتبه في أن أحدهما 
قد زود »تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي« 
عبر شبكة االنترنت، مبعلومات عن مواقع حساسة 
ميكن أن تكون أهدافا لتنظيم القاعدة، غير أن مسؤوال 
فرنســـيا أوضح أنه لم تتوافر أي أدلة مادية بعد 

على تآمر هذين الشخصني.

مشتبه بارتباطه بالقاعدة عمل في مركز لألبحاث النووية بجنيڤ
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

اإعالن اإنقطاع عن العمل
تعلـن �سركــة العروبــة لنقــل الب�سائـع 
بــــــاأن املــــدعــــو/ الـــنـــوبـــي خـــــريي الـــ�ـــســـنـــو�ـــس العزب

بـــطـــاقـــة مدنية  ويـــحـــمـــل  اجلـــنـــ�ـــســـيـــة(  )مــــ�ــــســــري 

رقم )274030102815( انقطع عن العمل لدينا.

نــحــذر عــن الــتــعــامــل مــعــه بــاإ�ــســم الــ�ــســركــة ونحمل 

اللتزامات  كافة  باإ�سمنا  معه  بالتعامل  يقوم  من 

القانونية املرتتبة على ذلك.

مصادر عن مرجع لبناني لـ »األنباء«: الحكومة خالل أسبوع وإال إلى ما بعد االنتخابات العراقية في يناير!

»إيجابيات« قمة دمشق تنتظر الترجمة على أرض لبنان

)محمود الطويل(العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل مستقبال وفد جمعية الصداقة اللبنانية -  اإلماراتية 

النواب نبيه بري نقلت عنه امس 
انه تلقــــى انطباعات ايجابية من 
اتصال اجراه معه الرئيس ميشال 
سليمان، كما ان بري اعطى اشارات 
ايجابية من خالل تعيينه جلسة 
ملجلس النواب في العشرين من هذا 
الشهر داللة على ضرورة تأليف 

احلكومة قبل هذا التاريخ.
ويقلل من دالالت هذا التعيني 
ملوعد اجللسة النيابية كونه تعيينا 
حكميا وليــــس تقديريا، فالنظام 
الداخلي للمجلس يلزمه بدعوته 
الى االنعقاد فــــي دورته العادية 
الثانية في اول ثالثاء بعد 15 اجلاري 
لتجديد انتخاب هيئة مكتب املجلس 
ورؤساء ومقرري اللجان النيابية، 
اال ان هذا االنعقاد يصبح بال جدوى 
مادام ليس هناك من حكومة فعلية. 
وثمة معطى آخــــر يدعم التفاؤل 
بتشكيل قريب للحكومة يتمثل في 
عزم الرئيس ميشال سليمان زيارة 
اسبانيا في 18 اجلاري مما يؤمل 
معه ان تتشكل احلكومة قبل هذا 

التاريخ. وبحسب مصدر رئاسي 
فإن رئيس اجلمهورية مرتاح جدا 
ملا عرضه الرئيس االسد في اتصاله 
الهاتفي معه بعد انفضاض قمته 
مع خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، وهو ما عزز 

تفاؤل رئيس مجلس النواب.
ولوحظ باملناسبة انه لم يجر 
اتصال علني من اجلانب السعودي 
مع اي طرف لبناني رسمي حول 
اجواء القمة، اال ان بعض التوقعات 
احمللية رجحت خروج اللقاء املنتظر 
الرئيس ســــليمان والرئيس  بني 
املكلف ســــعد احلريري بصورة 
متكاملة للوضع. واعتبرت مراجع 
سياسية ان تأكيد القمة على حكومة 
الوحدة الوطنية هو ايجابية كبرى 
بحاجة الى ترجمة، املراجع قالت 
لـ »السفير« ان نتائج القمة تلقي 
على الرئيس املكلف سعد احلريري 
مسؤولية حسن استقبالها، السيما 
انها تضعه في موقع املعني االول 
واملباشر في تظهير تلك االيجابية 

والبناء عليها بصورة سريعة.

بري إلى قطر فاإلمارات

وغادر الرئيس بري الى قطر 
امس في زيارة رسمية ومنها غدا 
االثنني الى االمارات العربية املتحدة، 
حيث سيشارك في معاجلة اوضاع 

املبعدين الشيعة من هناك.
واعرب بري عن امله ان تأخذ 
مسألة املبعدين طريقها الى احلل 
الطبيعي مبا يؤدي الى حل جذري 
ونهائي ينبثق من عرى الصداقة 
والعالقة االخوية القائمة بني لبنان 
واالمارات العربية الشقيقة، سيما 
انــــه تبلغ ان االجــــراءات توقفت 
الرئيس املكلف  اللبنانيني.  بحق 
سعد احلريري تابع بدوره مسألة 
املبعديــــن من االمــــارات العربية 
املتحدة والتقى وفد جمعية الصداقة 
الى  ـ االماراتية ودعا  اللبنانيــــة 
اعتماد الهدوء بعيدا عن املزايدات 
االعالمية. وبالعودة إلى ارتدادات 
القمة السعوديةـ  السورية، الحظ 

رئيس حزب الكتائب امني اجلميل 
من السراي احلكمي مؤشرات حللول 
قريبة على الصعيد احلكومي، مبديا 
في الوقت ذاته تخوفه من ان منطق 
الســــابع من مايو هو السائد لدى 
البعض. وقال: نحن نعول على كل 
لقاء عربي، السيما جلهة ايجاد حل 
لالزمة احلكومية. وعلمت »األنباء« 
ان اجلميــــل قلق من امكانية عدم 
حصول حزب الكتائب على اكثر 
من وزير واحد مقابل اثنني للقوات 

اللبنانية وخمسة للعماد عون.
اللبنانية  القــــوات  اما رئيس 
سمير جعجع فقد نقل عن الرئيس 
املكلف سعد احلريري ان أفرقاء 8 
آذار يظهــــرون بعض املرونة في 
جولة املشاورات اجلديدة، لكنه رأى 
اال مشكلة في االنتظار اسبوعا او 
اكثر لتشكيل احلكومة، وقال انه 
بني حكومة وفاق وطني وحكومة 
اكثرية، يفضل حكومة وفاق وطني 
لكن بني حكومة اكثرية أو ال حكومة 

فأفضل حكومة اكثرية.

بيروت ـ عمر حبنجر
نقلـــت مصـــادر مــوثــوقـــــة 
لـــــ »األنباء« عن مرجــــع لبناني 
مســــؤول ان جهودا تبذل الجناز 
تشــــكيل احلكومة منتصف هذا 
الشــــهر، واال فإن عملية التشكيل 
ســــتتأخر الى ما بعد االنتخابات 
التشريعية العراقية املنتظرة في 
منتصف يناير املقبل. ورد املرجع 
ارتباط الوضع  الــــى  توقعه هذا 
اللبنانــــي بالوضع االقليمي الذي 
يشكل املوقف السياسي في العراق 
مرتكزا اساسيا فيه، خصوصا في 
ظل عزم االميركيني االنســــحاب 
وتنازع القوى االقليمية، ايرانية 
وعربية وتركية، على حجز مواطئ 
قدم ثابتة لها في مســــتقبل بالد 

الرافدين.
هذا التوقع عاكس رؤية مصادر 
رســــمية امكانية تظهير ســــريع 
لنتائج القمة السعوديةـ  السورية 
على مستوى ازمة تشكيل احلكومة 
اللبنانية، وتأمل ان يتبدى ذلك في 
التحرك املقبل للرئيس املكلف سعد 
احلريري استنادا الى معطيات لقاء 
السيد حسن نصراهلل مع النائب 

وليد جنبالط املساعدة.
لـ »النهار«  وتوقعت املصادر 
العتيدة  احتمال ابصار احلكومة 
النور االسبوع املقبل، وان الزيارة 
املرتقبة لرئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري الى بعبدا ستحمل 
التشــــكيلة  تطورا علــــى صعيد 
احلكومية، بيــــد ان هذه املصادر 
حتدثت عن فترة انتظار تســــبق 
الشــــروع في التشكيل احلكومي 
بهــــدف تعميم ايجابيــــات القمة 

السعودية ـ السورية عربيا.
وفي هذا املجــــال، اوفد حزب 
اهلل املعاون السياسي المينه العام 
احلاج حســــني خليل وحركة امل 
املســــاعد السياسي للرئيس بري 
النائب علي حسن خليل الى دمشق 
الستطالع اجواء القمة وما بعدها 

على الصعيد اللبناني.

بري: انطباعاتي إيجابية

بيد ان اوساط رئيس مجلس 

لقاء نصراهلل ـ جنبالط بحضور تيمور: يجب تكريس
القمة السورية ـ السعودية كحالة عامة

بيروت ـ عامر زين الدين
شدد األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، 
ورئيس اللقـــاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط 
علـــى ضرورة تذليل العقبات التي حتول دون قيام 
حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، ورحبا بالدعوات 
الســـوريةـ  الســـعودية االخيرة املشتركة لتشكيل 

احلكومة وجتاوز األزمة اللبنانية.
جـــاء ذلك في لقاء عقد مســـاء امـــس االول بني 
نصراهلل وجنبالط بحضور جنل األخير تيمور الى 
جانب النائب أكرم شـــهيب ومسؤول االرتباط في 
حزب اهلل وفيق صفا واستمر ثالث ساعات ونصف 
الساعة بحسب مصادر شاركت فيه، وتخلل االجتماع 
عشـــاء عمل وجرى استعراض االوضاع السياسية 
بشـــكل عام وخلصت املصادر الى اعتباره ايجابيا، 
ووديا جـــدا وازاء األمور التي ُطرحت بني الطرفني. 
وخلص بيان صدر عن االجتماع الى انه استعرض 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية واحمللية، السيما 
التهديدات االسرائيلية للبنان واملنطقة وكذلك املناورات 
اإلسرائيليةـ  االميركية املشتركة. وتوقف املجتمعون 

بحســـب البيان امام األخطار اإلسرائيلية التي تهدد 
املسجد األقصى وسط ال مباالة دولية. وفيما يتعلق 
بالقمة السوريةـ  السعودية تالقى الطرفان عند ايجابية 
هذا اللقاء الكبير، وأهمية االنفتاح العربي ـ العربي، 
وضرورة تكريسه حالة عامة لتجاوز األزمات التي 
متر بها أمتنا اإلسالمية والعربية وأي بلد من بلدانها، 
من هنا كان الترحيب بأي مبادرة لتشكيل احلكومة 
اللبنانية وآخرها الدعوات الســـوريةـ  الســـعودية 
املشتركة لتجاوز األزمة اللبنانية وتشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية، وقد اتفق اجلانبان على ضرورة تذليل 

العقبات التي حتول دون قيام احلكومة العتيدة.
وفي شأن العالقة بني احلزبني، جرى تقييم املرحلة 
التي تلت اللقاء األول بني ســـماحة السيد نصراهلل 
وجنبالط، ومت اســـتعراض نتائـــج زيارات الوفود 
العلمائية ومـــا تركته من نتائج طيبة على العالقة 
بني مناصري احلزبني بشـــكل خـــاص والعالقة بني 
أبناء الطائفتني بشـــكل عام، وقد شـــدد املجتمعون 
على ضرورة املضي قدما في كل ما من شأنه تكريس 

أجواء املصاحلة.

الرابيـة وعني التينـة تلتقيان 
في الضاحيـة: لم تنضج بعد 
االتصاالت التي جتري بني 

عني التينة والرابية لتذليل العقبات وتبديد 
الغيوم التي تلبدت في العالقات على أثر 
االنتخابات النيابية األخيرة، والتمايز الذي 
حصل حول جزين. وعليه فإن االجتماع 
املرتقب بني الرئيـــس نبيه بري والعماد 
ميشال عون قد يتم لدى األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل، ورمبا حضر 

النائب سليمان فرجنية.
وتقول األوساط ان التحضيرات لم تنضج 

بعد ليتم االتفاق على موعد االجتماع.
حزب اهلل مسـتاء من موقف سامي اجلميل: أبدت 
أوساط قريبة من حزب اهلل استياءها من موقف 
النائب سامي اجلميل وردة فعله على حادثة عني 
الرمانة متهمة اياه باستغاللها سياسيا واثارة 
الغرائز الطائفية وتعبئة الشارع. هذه األوساط 

توقفت في املقابل عند ردة 
الهادئة واملس��ؤولة  الفع��ل 
لرئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية د.سمير جعجع الذي اعتبر 

أن ال أبعاد سياسية لهذه احلادثة.
منافسة حادة: في تقدير خبراء في شؤون 
االنتخابات ان املنافسة ستكون حادة في 
االنتخابات البلديـــة املقبلة، ألنها جتري 
على مســـتوى ضيق في البلدة أو القرية 
أو املدينـــة، ويرغب الزعماء احملليون في 
إثبات وجودهم في بلداتهم وقراهم، وبني 
عائالتهـــم، متهيدا للعـــب دور معني في 
االنتخابات النيابيـــة املفترض ان جتري 
في العـــام 2013، بحيث تكون االنتخابات 
البلدية ممهدة عمليا لالستحقاق النيابي 
املقبل، فضال عن رصد توجهات الرأي العام 
في مواجهات لن حتمل الصفات التي حملتها 

االنتخابات النيابية.

أخبار وأسرار لبنانية


