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الحريري سحب مشروع »عقوبة« التعرض للقضاء .. واختالف وجهات النظر يؤخر التعيينات

جنبالط في الرابية غداً ومعلومات عن توقيع وثيقة تفاهم مع عون

وإسرارأخبار

حرب اس�رائيلية جدي�دة: امكانية قيام اسرائيل بشن حرب جديدة على 
لبنان وضد حزب اهلل »فرضية« تتردد بشكل ملحوظ هذه األيام: هذا 
ما استنتجه الرئيس ميشال س���ليمان من كالم الرئيس أوباما وكبار 
املس���ؤولني االميركيني في خالل زيارته األخيرة الى واشنطن. هذا ما 
سمعه الرئيس نبيه بري من ش���خصيات ديبلوماسية زارته مؤخرا 
وأبلغته ان هناك احتماال جديا بوقوع حرب اسرائيلية. وهذا ما سمعه 

النائب وليد جنبالط من وفد دروز اسرائيل خالل »لقاء ليماسول«.
املعارضة تس�هل زيارة جنبالط الى دمش�ق: شخصيات معارضة بدأت متارس 
ضغوطا سياسية في موضوع زيارة النائب وليد جنبالط الى دمشق والدفع 
في اجتاه حصولها في أسرع وقت ممكن. وينطلق هؤالء من اعتبارين: األول 
ان جنبالط فعل ما عليه من خطوات ممهدة وأسدى خدمات سياسية كبيرة، 
فهو الذي شق صفوف 14 آذار وقوض نتائج االنتخابات وساهم في التمهيد 
لزيارة احلريري الى دمشق. واالعتبار الثاني ان التحول السياسي جلنبالط 

يظل غير مكتمل وغير مضمون اذا لم يترجم عمليا بزيارة دمشق.
مالحظ�ات على إعالم املس�تقبل: أوساط سياسية قريبة من دمشق لديها 
مالحظات على بعض إعالم تيار املستقبل وبعض نوابه ووزرائه استنادا 
الى أداء إعالمي وسياسي صادر بعد زيارة الرئيس سعد احلريري الى 
دمشق ال ينسجم مع نتائج الزيارة واملرحلة اجلديدة، ولم يخرج بعد 

من عبارات وأجواء املرحلة السابقة.
حضور املشنوق لقاء اجلاهلية.. شخصي أم سياسي؟: مشاركة النائب نهاد املشنوق 
)تكتل لبنان أوال( في لقاء اجلاهلية كانت موضع اهتمام وتفسير متضارب: 
هناك من اعتبر ان مشاركته حصلت بصفة شخصية وفي سياق نهج مستقل 
ومتمايز دأب عليه املشنوق، وهناك من يرى ان املشنوق ال ميكن ان يحضر 
من دون اعالم الرئيس س��عد احلريري، وأخذ الضوء األخضر منه مسبقا، 
وان حضوره وهو املعروف بعالقته الوثيقة واملباش��رة مع جهات سعودية 
هو الذي أضفى على لقاء اجلاهلية نكهة سياس��ية خاصة وجعله جتس��يدا 

محليا ل� »التفاهم السوري السعودي«.
صفير ليس في أجواء زيارة دمشق: البطريرك صفير يقول لسائليه من زوار 
بكرك���ي في األعياد انه ليس في اجواء الزيارة الى س���ورية ولم يتلق 
دعوة اليها، وفي الوقت نفسه لم يجزم انها لن حتصل وابقاها معلقة. 
وقد حتدثت مصادر كنسية عن زيارة حتضر للبطريرك املاروني لزيارة 
رعيته في عدد من املناطق السورية ُيتوجها في قداس يقيمه في كنيسة 
مت ترميمها على نفقة احلكومة الس���ورية وبتبرع من الرئيس االسد، 
عند قبر مار مارون في منطقة براد في محافظة حلب، التي زارها العماد 

ميشال عون. عند اول زيارة له الى سوريا نهاية العام 2008.
تأشيرة الدخول بني لبنان وتركيا: سفير تركيا في لبنان سيردار كيليتش، وبعد 
الغاء تأشيرات الدخول بني سوريا وتركيا، أعاد حتريك ملف الغاء تأشيرات 
الدخول بني لبنان وتركيا ليس��هل انتقال اللبنانيني واألتراك برا، الس��يما 
وان الدخول الى األراضي الس��ورية ال يحتاج الى تأشيرة مسبقة. ويعمل 
الس��فير التركي مع املدير العام لألمن العام الل��واء وفيق جزيني لتحريك 
امللف الذي س��بق ان عرض على احلكومة السابقة ولم يجد طريقا للتنفيذ 

العتبارات مختلفة.

بيروت: توقف مراقبون سياسيون
أمام قيام اجلماعة اإلس���المية قبل 
أيام بالتجمع أمام السفارة املصرية في 
بيروت احتجاجا على قرار مصر بإقامة 
جدار فاصل على احلدود مع غزة. فهذا 
النشاط امليداني يكشف من جهة عمق 
العالقة بني اجلماعة اإلسالمية وحركة 
حماس، ويشير من جهة ثانية الى ان 
اجلماعة اإلس���المية ليست على موجة سياسية 
واحدة مع تيار املس���تقبل ال���ذي تربطه عالقات 

جيدة ومتينة مع مصر...
تيار املستقبل واجلماعة اإلسالمية دخال في 
»حلف موضعي« قبل االنتخابات النيابية األخيرة، 
لكن العالقة اليوم يشوبها »الفتور«، خاصة اثر 
امتناع النائب الوحيد للحركة في املجلس النيابي 
عماد احلوت عن منح حكومة النائب سعد احلريري 
الثقة، ما أوج���د حالة من االمتعاض في صفوف 
»املستقبل« جتاه اجلماعة »املستاءة« بدورها من 
عدم متثيلها في احلكومة. ولكن مصادر في األكثرية 
تشير الى زيارة قام بها األربعاء 2009/12/30 وفد 
من »اجلماعة اإلسالمية«  الى السرايا احلكومية وقد 
ضم النائب عماد احلوت، ورئيس املكتب السياسي 
)اجلديد( عزام األيوبي، والشيخ أحمد العمري. 
كان االتفاق تاما على كل شيء، وثمة نقاط هامة 
طرحت، وتتطلب عمال مشتركا لتحقيقها، وهو ما 

سيتطلب تكثيفا في التواصل الالحق.
لم يكن هذا االجتماع هو األول باحلريري مذ 
أصبح رئيسا للحكومة، فقد سبقه اجتماع بالنائب 
احلوت، واتص���االت هاتفية لم تنقطع معه، مبا 
فيها اتصال عش���ية نيل احلكومة الثقة، ش���رح 
فيه النائب احلوت موقف »اجلماعة«، معتبرا أنه 
»ملصلحة احلريري وليس ضده، كما أنه ملصلحة 

أي رئيس حكومة قادم«.
ويقول النائ���ب احل���وت: »إن العالقة بتيار 
املستقبل ليست تكتيكية أو عابرة، إمنا هي عالقة 
استراتيجية، وتتخطى املكاسب واملصالح باملفهوم 
الضيق للكلمة«. يضيف: »لنا ملء الثقة بالرئيس 
س���عد احلريري وهو ما عبرنا عنه في أكثر من 

لقاء معه، وهو يعرف ذلك«.

الجماعة اإلسالمية:
أداء متمايز وتأكيد حضور

أكد أن زيارة جنبالط إلى دمشق تتطلب تدخالً سعودياً وتركياً

عضو كتلة اإلصالح والتغيير أكد أن سليمان استبعد القرار 1559 عن مباحثاته مع ساركوزي »عمداً«

مصدر ل�»األنباء«: عون سيلعب الدور األبرز مسيحيًا
و إسرائيل لن تجرؤ على فتح باب الجحيم

سلهب ل� »األنباء«: ليس هناك ورقة تفاهم
تتحضر في األفق بين التيار الوطني الحر و»المستقبل«

س���تظهر مدى عمق العالقة والتماسك 
السياسي الذي توصل اليه القيمني على 
تطوير هذه العالقة، السيما لدى إقرار 
مش���روع املوازنة العام���ة في املجلس 
النياب���ي، نافيا ان يك���ون هناك ورقة 
تفاهم سياس���ي واجتماعي على غرار 
ورقة التفاه���م مع حزب اهلل، تتحضر 
في األفق بني العماد عون ورئيس تيار 
املستقبل رئيس احلكومة السابق فؤاد 
الس���نيورة، مش���يرا الى ان املباحثات 
بني اجلانبني تقتص���ر حتى اآلن على 
عناوين اقتصادية واجتماعية وادارية، 
وكذلك على عناوين أخرى تتمحور حول 

السياسة العامة للدولة.
وردا على س���ؤال حول م���ا إذا كان 
يرى ان الرئيس احلريري مازال ضمن 
فريق 14 آذار اثر املصاحلات والتطورات 
االيجابية األخيرة على املستوى الداخلي، 
رأى النائب سلهب ان للرئيس احلريري 
سياس���ته الداخلية اخلاص���ة به، منها 
ما يلتقي فيها م���ع العماد عون ومنها 
مازال قيد التطور وحتتاج الى املزيد من 
الى تفاهم حولها،  املباحثات للتوصل 
مشيرا الى ان الرئيس احلريري يتصرف 
بواقعية عالية كرئيس حلكومة كل لبنان 

ويقف على مس���افة واحدة من اجلميع 
أكث���ر مما يقف على مس���افة أقرب الى 
فريق 14 آذار، خصوصا بعد ان س���لم 
رئاسة تيار املستقبل الى رئيس احلكومة 
السابق فؤاد السنيورة، معتبرا ان تنازل 
الرئيس احلريري عن رئاسة املستقبل 
لصالح السنيورة بهدف التفرغ لرئاسة 
احلكومة هو تص���رف وطني البد من 

االعتراف به.
وع���ن العالقة مع احل���زب التقدمي 
االش���تراكي، ختم النائب سلهب مؤكدا 
ان اللقاء ب���ني النائب جنبالط والعماد 
ع���ون وكذل���ك اللق���اءات اجلارية بني 
مس���ؤولني من احلزب التقدمي والتيار 
الوطني احلر ستثمر إيجابيات لصالح 
املصاحلة اللبنانية العامة أكثر مما هو 
لصال���ح فريق من الفريقني املذكورين، 
نافيا أن تك���ون مصاحلة جنبالط مع 
العماد عون أح���د مفاتيح بوابة عبور 
الزعيم االشتراكي الى دمشق للقاء القادة 
السوريني، معتبرا ان ما سبق ليس سوى 
كالم إعالمي ال ميت الى الواقع بصلة، 
مؤكدا ان النائب جنبالط قد أصبح في 
املوقع التوفيقي – احلواري أكثر منه في 

املوقع االصطفافي – اخلالفي.

بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو تكتل التغيير واالصالح 
النائب د.سليم سلهب ان لقاء الرئيس 
اللبناني ميش���ال سليمان مع الرئيس 
الفرنسي نيكوال س���اركوزي، يختلف 
شكال ومضمونا عن لقائه مع الرئيس 
االميركي باراك أوباما، معتبرا ان زيارته 
للواليات املتح���دة األميركية كانت من 
احملضر لها حيث رافقه اليها فريق عمل 
متكامل الجراء املباحثات بني الدولتني 
حول طلب تس���ليح اجليش والبحث 
في بعض امللف���ات الدولية واإلقليمية 
الساخنة، معربا عن اعتقاده بأن إيجابيات 
زيارة واشنطن س���تبدأ بالظهور بعد 
زيارة وزير الدفاع اللبناني الياس املر 
الى واشنطن خالل شهر فبراير املقبل 
الستكمال ما بدأه الرئيس سليمان حول 

تسليح اجليش.
هذا وأكد النائب سلهب في تصريح 
ل� »األنباء« ان عدم تطرق الرئيس���ني 
اللبناني ميشال س���ليمان والفرنسي 
الدولي  القرار  الى  نيكوال س���اركوزي 
1559 لم يكن من قبيل الصدفة، معتبرا 
ان الرئيس سليمان قد استقصد استبعاد 
القرار املذكور عن التداول به مع نظيره 

الفرنسي وذلك العتباره )سليمان( ان 
ما تبقى منه للتنفيذ قد أحيل الى طاولة 
احل���وار الوطني للبت ب���ه على قاعدة 
التوافق بني اللبنانيني حيال الس���الح، 
مش���يرا الى ان زيارة الرئيس سليمان 
لقصر الشانزليزيه ال تستحق التوقف 
عنده���ا والتعليق عليها كونها لم تكن 
مؤكدة وغير مخطط لها مس���بقا، الفتا 
في املقابل الى ان ما يس���تحق الترقب 
هو الزيارة الرسمية املرتقبة للرئيس 
احلريري التي سيجريها الحقا الى باريس 
حيث سيحمل معه جدول أعمال مكثفا 
قد يعود بنتائج إيجابية على املستويني 

االقتصادي والسياسي.
وردا على سؤال أعرب النائب سلهب 
عن عدم اعتقاده بأن تكون زيارات الرئيس 
سليمان الى اخلارج تتم بالتنسيق مع 
سورية حيال امللفات املراد طرحها، مؤكدا 
ان زيارته الى واش���نطن لم تظهر في 
خلفياتها أي تنسيق مسبق مع نظيره 
السوري الرئيس بشار األسد وذلك واضح 
من خالل ما صرح به الرئيسني اللبناني 
واألميركي اثر انتهاء املباحثات بينهما، 
مشيرا الى ان ليس هناك من موانع حتول 
دون التنسيق بني لبنان وسورية حول 

بيروت � عمر حبنجر
عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته األولى هذه السنة في السراي 
الكبير وبرئاس���ة الرئيس سعد احلريري غروب أمس وعلى جدول 
أعماله 46 بندا، من اصل 47، بعدما جرى س���حب أحد البنود الذي 

يتضمن مضاعفة عقوبة القدح والذم الواقع على القضاة.
وقد بادر األمني العام لرئاسة احلكومة د.سهيل بوجي الى سحب 
املشروع الذي تقدم به وزير العدل ابراهيم جنار، بعد مراجعة مسؤولي 
الصحافة ووسائل اإلعالم للرئيس سعد احلريري، الذي يغادر اليوم 
ال���ى االردن في زيارة ليوم واحد، حيث يلتقي امللك عبداهلل الثاني 

ويجري مباحثات مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
وتناول مجلس الوزراء مشروع اتفاق قضائي مع سورية يلحظ 
نقل احملكومني بالسجن من مواطني البلد اآلخر، الى بلدهم، حينما 
يتبقى من عقوبتهم 6 أشهر وما فوق. وأثار وزراء من 14 آذار موضوع 
التفجير الذي حصل في مقر حماس في الضاحية اجلنوبية ومالبساته 
الغامضة، اضافة الى االش���تباك بني عناصر م���ن فتح وأخرى من 
جند الش���ام في عني احللوة. وكان املكتب السياسي حلزب الكتائب 
استنكر ما أسماه »عملية التفجير الغامضة في مركز حماس في قلب 
املرب���ع األمني حلزب اهلل«. وغابت التعيينات األمنية واإلدارية عن 
جدول أعمال مجلس الوزراء ما كش���ف عن سجال سياسي صامت 
بني املرجعيات الرسمية حولها. وحتدثت أوساط عدة عن تباين في 
وجهات النظر بني الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري، فرئيس اجلمهورية يفضل التعيينات بالتتالي ومن داخل 
املؤسس���ات املعنية، بينما يريد الرئيس بري اجراء التعيينات في 
س���لة واحدة مقرونة ب� »املداورة« في الوظائف األساس���ية وهو ما 

يتحفظ عليه اآلخرون في الوقت احلاضر.
غير ان بيانا صدر عن املكت���ب اإلعالمي لرئيس املجلس الحقا، 
ينفي األخبار عن التباين بينه وبني رئيس اجلمهورية في موضوع 
التعيين���ات اإلدارية، قابله تصريح للنائ���ب عمار حوري من كتلة 
املستقبل، اعتبر فيه ان اقتراح بري تشكيل هيئة قضائية لإلشراف 
على التعيينات، خارج نط���اق صالحياته كرئيس ملجلس النواب، 

وفيها ما يسلب من صالحيات رئيس مجلس الوزراء.
وقال حوري ان هذا االقتراح يربك القضاء في مهمة ليس���ت من 
اختصاص���ه، مؤيدا وجهة نظر رئي���س اجلمهورية الداعي العتماد 
مجلس اخلدمة املدنية. ويعني كل ذلك بنظر النائب وليد جنبالط، 
ان مبدأ »احملاصصة« سيرعى عملية إصالح اإلدارة، آمال، اي جنبالط 

اقران »احملاصصة« بالكفاءة الشخصية للموظف.
واعتبر جنبالط ان الدخول في ملف التعيينات اإلدارية يتطلب 
توافقا عريضا على ضرورة منح الكفاءات الشابة، فرصة الدخول الى 
اإلدارات العامة، او التقدم من داخلها. وتساءل جنبالط، في تصريح 
جلريدة »األنباء« الناطقة بلسان حزبه: ملاذا توضع دائما احملاصصة 
على نقيض الكفاءة؟ ودعا جميع الفرقاء الى ترشيح الكفاءات التي 
لديها القدرة على النهوض باإلدارة العامة وعصرنتها وحتديثها، اذا 

كان ال مهرب مما يسمى »محاصصة«.
جنبالط الذي أمل ان تس���رع احلكومة في معاجلة مجموعة من 
امللفات املزمنة، وفي طليعتها امللفات االقتصادية واالمنائية واملعيشية 
واملطلبي���ة، يعقد غدا اخلميس االجتماع الثان���ي بني رئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط والعماد ميش���ال عون، رئيس 

التيار الوطني احلر في منزل األخير في الرابية.
وكان اللقاء األول حصل في القصر اجلمهوري بدعوة من الرئيس 
ميشال سليمان، وقد استتبعته اتصاالت مفتوحة بني معاوني الرجلني. 
وقال القيادي في التيار آالن عون ان هذا اللقاء س���ينتج ايجابيات 
على مستوى العالقات في اجلبل، وسيسهم في إزالة رواسب املاضي، 

واملهم ان يكون هناك تواصل وحوار.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت العالقة بني العماد عون وجنبالط 
تسبب اإلزعاج حللفاء جنبالط املسيحيني في األكثرية )قوات لبنانية 
وكتائب وأحرار( قال عون: ان عالقاتنا ليست موجهة ضد احد، ولم 
نتعاطى يوما مع اي استحقاق وكأنه على حساب أحد، وهذا اللقاء 
كان حلقة ناقصة في شبكة األمان الوطني، وها قد استكملت اآلن.

كما ان احلزب التقدمي االشتراكي عندما ميارس السياسة، ال ميارسها 
م���ن باب النكاية بأي طرف آخر. وفي س���ياق متصل أكدت مصادر 
صحافي���ة عن إمكانية توقيع وثيقة تفاهم بني التيار الوطني احلر 

واحلزب االشتراكي تكون أبرز بنوده عودة املهجرين إلى اجلبل.
ويفترض ان تعق���ب زيارة جنبالط الى الرابي���ة جولة للعماد 
ميشال عون في قضاءي الشوف وعالية، ومعقل جنبالط في املختارة 
خصوصا، وردا على سؤال قال مصدر في تيار عون ان حتديد موعد 
هذه اجلولة، هو قرار العماد عون، والنائب جنبالط، وحدهما، وهي 

قيد التحضير، من حيث املبدأ.

السياسة اخلارجية للدولتني امنا ضمن 
مبدأ احلفاظ على سيادة الدولة اللبنانية 

ومصلحتها العامة.
على صعيد آخر وعن تطور عالقة 
تكتل التغيير واالصالح والتيار الوطني 
احلر مع تيار املستقبل، أكد النائب سلهب 
ان التنسيق بني الطرفني جار على قدم 
وساق وقد قطع ش���وطا بعيدا باجتاه 
تقدم املباحثات وترسيخ التواصل بينهما 
وتطويره، الفتا ال���ى ان األيام املقبلة 

بيروت � ناجي يونس
الحظ مصدر وزاري واس���ع االطالع 
ل�»األنباء« ان لبنان شهد تغييرات كبيرة 
في اخلريطة السياسية وهي ستستمر 
في الفترة املقبل���ة وان االصطفاف بني 
قوى 14 و8 آذار لي���س نتيجة خالفات 
عقائدية وبرامج سياسية ووطنية عميقة 
بل بفعل تصادم احملاور اخلارجية العربية 

واالقليمية والدولية.
وأضاف: هذا االصطدام بني احملاور، 
قد يخف وقد يزول في املستقبل، عاجال 
أو آجال، وقد يفضي الى اختالط االوراق 
على الساحة اللبنانية، امنا لم يعد هناك 
ما يبرر بقاء قوى 14 و8 آذار باحلالة التي 
كانت قائمة في السنوات املاضية وصوال 
الى االنتخابات النيابية االخيرة، مؤكدا ان 
كل طرف يحاول ان يبرر استمرار وجوده 
وحتالفاته، غير ان كل األطراف ستفتح 
على بعضها البعض رويدا رويدا، حيث 
سيرتكز العمل السياسي على االحتفاظ 
بعالقات معينة مع اقامة عالقات اخرى في 
هذا االجتاه او ذاك في مختلف املسارات، 
وسيكون البحث عن املصالح الدافع األول 

على هذا الصعيد.

توازنات داخلية بتأثير خارجي

من جهة اخرى، توقع املصدر ان يتعزز 
التقليدية  التوازنات  اكثر فأكثر منطق 
في العمل السياسي وسيكون للعوامل 
اخلارجية تأثيرها الواضح على املسرح 
اللبناني، اما التعيين���ات االدارية فهي 
س���تحصل في نهاية املط���اف باملعيار 
التقليدي القائم على احملاصصة، مشيرا 
الى امكاني���ة تأجيل االنتخابات البلدية 
عاما، اذ كيف س���ينظم هذا االستحقاق 

واالدارات الرسمية غير مكتملة؟
اما ع���ن واقع قط���اع الكهرباء فأكد 

املص���در ان الكهرباء حتتاج الى عملية 
اصالح جذرية وستكون كل الطروحات 
قابلة للنقاش ليتم اختيار االفضل بينها 
في نهاية املطاف، مش���يرا الى ان املياه 
اللبنانية نفط وغاز وليصر الى التنقيب 
عنهم���ا، ألن في ذلك خريطة اقتصادية 
جديدة للبنان والشعب اللبناني، متوقعا 
ان يسود االستقرار السياسي واألمني، 
ع���دا املخاوف من االره���اب االصولي، 
خصوصا ان سورية ستتعامل بشكل 
مختلف مع لبنان، وستكون االمور من 
دولة لدولة وستتحقق خطوات تتعلق 
بترسيم احلدود واملفقودين واالتفاقيات 

بني البلدين.
اما عن الس���الح الفلسطيني فاشار 
املص���در الى انه مس���ألة اقليمية اال اذا 
وضع���ت ترتيبات ما للس���الح خارج 

املخيمات.
والحظ املصدر الوزاري ازدياد ضعف 
الواقع العربي مما اتاح اليران وتركيا ان 
تعززا من دورهما في املنطقة، ولعل الكالم 
عن فك دمشق لتحالفها مع طهران توقع 
ف���ي غير محله، اال اذا تغيرت املعطيات 
وتبدل املشهد االقليمي وهو ما ال يتوافر 

عمليا وفي األمد املنظور.
وعن الوضع االيراني اش���ار املصدر 
الى انه واق���ع يدفع الى التأكيد على ان 
الش���عب االيراني بكل فئاته، يعتبر ان 
امتالك املقدرة على تخصيب اليورانيوم 
مس���ألة وطنية تتعلق بامتالك عنصر 
التفوق ولن يتراجع اي طرف في ايران 

عن هذا االمر.

إسرائيل لن تجرؤ على فتح أبواب الجحيم

وف���ي تقدي���ر املصدر ال���وزاري ان 
املعارضة االيرانية حتقق مكاسب تفضي 
الى حضور ومشاركة في السلطة، ويبدو 

ان املجتمع الدولي سيزيد من ضغوطه 
على النظام االيراني، من دون الوصول 
الى االصطدام العسكري واملغامرة وهو 
ما تدركه اسرائيل جيدا ألن في ذلك خطر 

فتح باب جهنم على االسرائيليني.
وقال: عمليا لن جترؤ اسرائيل على 
شن عدوان جديد على لبنان، اما حزب 
اهلل فسيتفادى اي مغامرة من هذا القبيل، 
فاجلمي���ع ال يرغبون في امر كهذا داخل 
احلزب والطائفة الشيعية وسائر االطراف 
اللبنانية كذلك القوى االقليمية وسورية 
بينه���ا، مؤكد ان احلريري س���يتعاطى 
بواقعية مع مسار االمور واحلالة السائدة 
ومع ما يتوافر له، وسيسعى للحفاظ على 
زعامته املطلقة سنيا وعلى التأييد الكبير 
له لبنانيا وخارجيا، ويرتبط ذلك بقرار 
عربي ودولي والسيما من قبل السعودية 

والواليات املتحدة.
وقال: ال مصلح���ة ألي طرف في ان 
البديل  يصاب احلريري بالضعف، ألن 
عنه سيكون االرهاب والتطرف والتشتت، 

وتراجع االعتدال.

زيارة جنبالط إلى دمشق تتطلب تدخالت

وعن التحالفات الداخلية أكد املصدر 
انه سيستمر بني رئيس مجلس النواب 
وحزب اهلل وسيبقى املشهد الدرزي على 
ما هو عليه ولعل الرئيس األسد سيميل 
الى اال يستقبل النائب وليد جنبالط في 
املس���تقبل القريب، ألسباب نفسية من 
ناحية، وألنه ال شيء مجانيا في السياسة 
عند الس���وريني، مما قد يستدعي تدخل 
الس���عوديني أو األتراك لترتيب ظروف 

هذه الزيارة في وقت من األوقات.
مسيحيا سيحافظ العماد عون على 
واقعه السياسي والشعبي وهو سيلعب 

الدور األبرز بني القوى املسيحية.
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الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس اساقفة بيروت للموارنة املطران بولس مطر واملطران إمييل سعادة ورئيس املجلس العام املاروني وديع اخلازن في بعبدا أمس 

د.سليم سلهب

لبنان يستهل عضويته بمجلس 
األمن داعيًا لإلبقاء على الجلسات 

الدورية لقضايا المنطقة
� بيروت: استهل مندوب  نيويورك 
لبنان لدى االمم املتحدة نواف سالم، يومه 
االول كعضو غير دائم في مجلس االمن 
ملدة عامني، بلقاء الرئيس الدوري للمجلس 

مندوب الصني تشانغ لي سو.
الرئاسة الصينية  وطلب سالم من 
للمجلس االبقاء على اجللسة الشهرية 
العربي  املخصصة ملس���ألة الص���راع 
االسرائيلي واالحاطة املقررة للمجلس 
كل ثالثة اشهر حول هذه القضية، كما 
اجتمع سالم مبمثلي دول عدم االنحياز 

في مجلس األمن.
وقال مندوب اجلامعة العربية لدى 
مجلس األمن يحيى محمصاني »لصوت 
لبنان«، ان السفير سالم سيكون مبستوى 
املسؤولية في الدفاع عن قضية لبنان 
وقضايا العرب وف���ي طليعتها قضية 
فلس���طني، وذلك بالتشاور مع السفراء 

العرب، مبعزل عن اخلالفات.

)محمود الطويل(


