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)محمود الطويل( فرق اإلنقاذ تواصل البحث عن ضحايا وحطام الطائرة اإلثيوبية املنكوبة قبالة شواطئ لبنان 

لبنان: هيكل الطائرة المنكوبة والصندوق األسود اليزاالن قيد البحث
بيروت ـ عمر حبنجر

انعقد مجلس الوزراء اللبناني 
في الس����راي الكبير مساء امس، 
برئاس����ة س����عد احلريري، وكان 
موضوع الطائرة االثيوبية املنكوبة 
اللبنانيني  ومأساة ضحاياها من 
املغترب����ني خصوصا واالجراءات 
املتخذة النتش����ال هيكل الطائرة 
وجثامني الركاب العالقني بداخله، 
فضال عن اجلهود املبذولة لسحب 
الصندوق االس����ود ف����ي صدارة 
التي تناولت  مناقشات اجللسة، 
ايضا ما انعقدت من اجله اساسا، 
املتعلقة بقانون  املقترحات  وهو 
االنتخاب����ات البلدية واالختيارية 

وآلية التعيينات االدارية امللحة.
وقد اطلع احلري����ري الوزراء 
على نتائ����ج زيارته الى القاهرة، 
ولقائه الرئيس حسني مبارك الذي 
اعلن رفضه التهديدات االسرائيلية 
للبنان، فيما اعتبر احلريري اي 
تهديد اسرائيلي الي كان في لبنان، 
وفي اي موقع او مكان تهديدا موجها 
للحكومة اللبنانية ويقصد حزب 

اهلل.
وكان احلريري ترأس اجتماعا 
وزاريا امنيا في الس����راي الكبير 
امس االول، خصص لعرض آخر 
املعلومات املتعلقة بسقوط الطائرة 
االثيوبي����ة، واجلهود املبذولة في 

عمليات البحث واالنقاذ.
وزير االعالم طارق متري حدد 
املس����ار الرسمي املعتمد لعمليات 
البحث عن هيكل الطائرة وصندوقها 
االسود، مش����يرا الى ان التحقيق 
الفني مازال مستمرا مبشاركة خبراء 
لبنانيني وفرنسيني واميركيني كون 

الطائرة صنعت في اميركا.
واوضح مت����ري: تعلمون انه 
مت التقاط ذبذبات من قبل املدمرة 
االميركية )يو إس إس فامرج( وهذا 
ما اكده سالح اجلو اللبناني الذي 
التق����اط ايضا مثل هذه الذبذبات، 
الى ذلك حددت منطقة  واستنادا 
على بعد 14 كلم من الشاطئ بأعماق 
متفاوتة بني 100 متر و1500 متر.

في ه����ذا الوقت تقوم الباخرة 

»أوشن الور« مبسح شامل لتلك 
املنطقة من اجل حتديد مكان احلطام 
املتبقي م����ن الطائرة والصندوق 
االس����ود بدقة، وبعد املسح تنزل 
غواص����ة خاصة الى ه����ذا العمق 
اللتقاط الصور تس����مح مبعرفة 
موقع الطائرة ووضعها والصندوق 
االسود، مما يساعد بالطبع على 
معرفة مصي����ر املفقودين واماكن 
وجودهما احملتملة وبعدئذ، ننتقل 
الى املرحلة الالحقة، بحيث يستعان 
بغواصة مؤهلة للنزول الى االعماق 

وانتشال ما يجب انتشاله.
املعلومات املشوش���ة حول 
الصندوق االسود وهيكل الطائرة 
الحقت اللبنانيني طوال يوم امس 
االول، ما اضطر وزير االشغال 
والنق���ل غ���ازي العريضي الى 
تصوي���ب كل االخب���ار املهمة، 
بالتأكيد على انه لم يتم التوصل 
بع���د الى موقع الطائرة، امنا مت 
حتديد املساحة اجلغرافية التي 
تصدر منها الذبذبات املس���اعدة 
عل���ى حتديد موق���ع الصندوق 

االسود.
مصدر عس����كري ابل����غ اذاعة 
»النور« الناطقة بلسان حزب اهلل 
ان العمل مازال مركزا حتى بعد ظهر 
امس على تتبع االشارات الصادرة 
عن الصندوق االسود الذي امكن 
حتديد مكانه على عمق 1300 متر، 
ولفت الى ان القطع البحرية قادرة 
على الوصول الى مكان الصندوق 
والتقاط صور له وتشخيص حالته، 
وعلى ضوء ذلك ستتحدد امكانية 

سحبه من قاع البحر ام ال.
القوى  وفي حال تع����ذر على 
العاملة سحب الصندوق، يتعني 
اكثر تطورا  البحث عن مع����دات 
تكون قادرة على سحب الصندوق 

والوصول الى هيكل الطائرة.
واعلن وزير الصحة محمد خليفة 
عن توجه بعثة صحية لبنانية الى 
اديس ابابا امس للقيام بفحوصات 
احلمض النووي في اطار حتديد 
هويات جثامني الضحايا االثيوبيني 
اخلمسة الذين انتشلت جثثهم، وهم 

احلارس االمني وفتاتان يعتقد انهما 
مضيفتان وشخصان آخران.

وفاة والد أحد ضحايا الطائرة

وتوف����ي صب����اح ام����س والد 
الضحية البير عسال نتيجة »ذبحة 

قلبية«.
وكان االب املتوفى جرجي عسال 

املطروح عل���ى مجلس الوزراء، 
انه في حال ع���دم التوصل الى 
اتفاق عل���ى س���ائر التعديالت 
املطروحة، فإن القرار س���يكون 
اج���راء االنتخابات البلدية على 
اساس القانون القدمي، مشددا على 
عدم تأجيل االنتخابات وفق ما 

يسعى اليه البعض كما يبدو.

تسلم جثمان ولده الذي سقط مع 
الطائرة االثيوبية حيث جرى له 
تشييع حاشد في بلدته البترون 
)شمال لبنان( اول من امس، ويبدو 
ان قلب الوالد لم يتحمل ثقل املأساة 

فقضى بالنوبة القلبية.
في هذه االثناء، جرى تشييع 
اثنني من ضحايا الطائرة هما انا 

على اي ح����ال، يبدو واضحا 
ان جلس����ة ام����س الوزارية كانت 
اقرب الى اختبار نيات بالنس����بة 
للقوى املتجاذبة حول االنتخابات 
النيابية وحول تشكيل هيئة الغاء 
الطائفي����ة السياس����ية مع وجود 
بنود ومقترحات يعتبرها البعض 
ال����ى عرقلة  »مفخخ����ة« وهادفة 

محمد عبس ف����ي طرابلس وعلي 
احمد جابر في النبطية.

كما ناقش املجلس مش����روع 
القانون الذي قدمه وزير الداخلية 
زياد بارود حول تعديالت مقترحة 

على قانون االنتخابات البلدية.
وق���ال الوزير بطرس حرب، 
في تعليق على بند االصالحات 

االستحقاقات.
وفي اطار االستعدادات الحياء 
ذكرى 14 فبراير، وجهت املنظمات 
الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار 
دعوة الى شباب لبنان للتوجه الى 
ساحة احلرية في 14 فبراير وفاء 
لدماء الشهداء وتأكيدا ملسيرة بناء 

الدولة.

مجلس الوزراء عرض لتعديالت قانون البلديات دون حسم

الترددات الملتقطة لهيكل الطائرة 
تطابقت مع ترددات صناديق »البوينغ«

بيروت ـ داود رمال
علمت »األنب���اء« أن »آخر املعطيات حول الطائرة 
االثيوبية املنكوبة تفيد بأنه بعدما مت التقاط اشارات 
وترددات من نقطة معينة من اعماق البحر تصل الى 
1300 متر، مت التواصل مع ش���ركة البوينغ املصنعة 
للطائرات وسئلت عن املوجة التي يعمل عليها تردد 
الصندوق االس���ود املزودة به الطائرة، اذ لكل شركة 
تردد محدد، فعمدت الشركة الى تزويد اجلانب اللبناني 
والدولي املكل���ف بعمليات االنقاذ برقم التردد ومتت 
مطابقته مع التردد الذي مت التقاطه من االعماق، فتبني 
انه مطابق للموجة التي تعمل عليها الصناديق املزودة 
بها الطائرة املنكوبة وهو التطور الوحيد املسجل منذ 
ليل امس«. واشارت املعلومات الى ان هناك صعوبات 
تعترض عمليات انتشال الصندوق واحلطام واجلثث 
من االعماق ألن ذلك يحتاج الى تقتنيات متطورة يجب 
استحضارها او االستعانة بها ألن عمليات االنقاذ على 
هذه االعماق عملية ليست سهلة، كما ان طبيعة اجلرف 
البحري اللبناني حيث سقوط الطائرة منحدر جدا اذ 

يتفاوت العمق بشكل كبير بني مسافة واخرى.
ولفتت املعلومات الى ان التضارب في املعلومات 
الذي حصل مع وقوع الكارثة اعطى الناس وعائالت 
املفقودين آماال ليس���ت في محلها ألن كل املعلومات 
كان���ت مبنية على فرضيات ثبت الحقا عدم صحتها، 
فبعدما قي���ل ان احلطام على عم���ق يتراوح بني 70 
و100 متر، تبني العك���س، ألن العمق املفترض بداية 
يعني انه يتم انتشال اجلثث وحتي الصندوق االسود 
يدويا عبر غطاسني محترفني ليتبني ان احلطام مرجح 
حتى اآلن على عمق يبدأ ب� 1300 متر، وهو ما ال يقدر 
العامل البشري التعاطي معه مباشرة اال عبر ادوات 

ومعدات متطورة.

سليمان: السالم لن يتحقق إال بعودة 
الالجئين الفلسطينيين لديارهم

نائب لرئيس ڤنزويال من أصل لبناني
بيروت: تبلغت وزارة اخلارجية اللبنانية من السفير في كاراكاس 
ش���ربل وهبي ان الرئيس الڤنزويلي ش���اڤيز عني لبنانيا يدعى 

الياس الهوا في منصب نائب الرئيس.
وقال السفير وهبي ان اصل اسم نائب رئيس جمهورية ڤنزويال 
هو الياس الهوا، واصله من بلدة غزير في كس���روان، وقد هاجرت 

اسرته من لبنان في نهاية القرن التاسع عشر.

مفتي العراق في بيروت: لبنان 
والعراق نموذج للعيش المشترك

 بي���روت � كونا: اكد الرئيس اللبناني ميش���ال س���ليمان امس 
ان  الس���الم الع���ادل والش���امل في منطقة الش���رق االوس���ط لن 
يتحق���ق اال بإعطاء الفلس���طينيني حقهم في الع���ودة الى ديارهم.
وقال سليمان في بيان صادر عن مكتبه االعالمي عقب اجتماعه 
مع وزير العمل الفلس���طيني احمد مجدالني ان »لبنان يحمل الهم 
الفلس���طيني في احملافل الدولية وهو يش���دد عل���ى وجوب اعطاء 
الفلسطينيني حق العودة كعامل اساسي من عوامل قيام سالم عادل 

ودائم في الشرق االوسط«.
من جهة أخرى ذكر البيان ان سليمان تبلغ من مجدالني »التزام 
الفلسطينيني ما يقرره لبنان وخصوصا ما مت االتفاق عليه في شأنه 
على طاولة احلوار الوطني بالنسبة الى السالح الفلسطيني خارج 
املخيمات« مشيرا الى ان مجدالني نقل رسالة مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بهذا اخلصوص ومتنياته االهتمام مبوضوع الشؤون 

احلياتية للفلسطينيني من خالل حوار لبناني فلسطيني.
يذكر ان قادة لبنان السياسيني اتفقوا منذ العام 2006 على تنظيم 
السالح الفلسطيني داخل املخيمات ونزعه من املواقع الفلسطينية 
خارج تلك املخيمات واملنتشرة مبحاذاة احلدود اللبنانية السورية 

وقرب الساحل اللبناني جنوب العاصمة بيروت.

بيروت ـ خلدون قواص
اكد مفتي جمهورية العراق الشيخ رافع طه الرفاعي في خطبة 
اجلمعة في مسجد محمد االمني في بيروت على ان لبنان والعراق 
يواجهان مصيرا واحدا وتتفق وجهات نظرهما في دراسة الواقع 
الذي يعيشه البلدان وضرورة التواصل بني علماء البلدين ومفكريهما 
ومثقفيهما للتعاون فيما بينهم ملجابهة التحديات املتعددة التي 
تواجه لبنان والعراق وبقية البلدان العربية من العدو االسرائيلي 
تارة وم���ن الطامعني والطامحني الدوار في ه���ذه املنطقة املهمة 
بعقيدتها وثرواتها وموقعها االستراتيجي على العديد من البحار 
واحمليطات تارة اخرى، وقال: املنا كبير بالعلماء واملفكرين والقوى 
احلية في هذه االمة، ب���أن تتوحد قواها وان تتكامل قدراتها في 
هذا الظرف العصيب الن العدو ال مييز في عدوانه واطماعه بني 

بلد عربي وآخر وال بني مجموعة واخرى.
وشدد على ان لبنان والعراق ميثالن النموذج االمثل للعيش 
املش���ترك بني ابنائهما ملا اتسم به ابناء البلدين من حتقق معنى 
االنسانية في جذورهم ومن صحة توجههم الى التعايش االنساني 
املبني على االحت���رام مهما اختلفت مش���ارب الناس ودياناتهم 

وطوائفهم واثنياتهم.
واكد على وحدة املس���لمني وان املس���لمني تتكاف���أ دماؤه���م 
ويس���ع���ى بذمته���م ادناهم، وقال ان اهلل امرن���ا في القرآن بأن 
نعتصم بحبل���ه مجتمعني وحبله هو دينه الذي ارسل به النبي 

محمد ژ.

الوزير عبداهلل لـ »األنباء«: من غير الجائز 
ربط سالح المقاومة بإلغاء الطائفية السياسية

املطران الراعي الكف عن اس���تعمال االس���اليب 
التصعيدية التي لن تؤدي س���وى الى املزيد من 
التش���قق في املجتمع املدني، في وقت تسعى فيه 
احلكومة وغالبية القيادة اللبنانية الى ترس���يخ 

الوحدة وحماية التفاهم بني اللبنانيني.
على صعيد آخر وح���ول تزامن زيارة رئيس 
احلكومة سعد احلريري الى مصر مع زيارة رئيس 
حكومة العدو االسرائيلي بنيامني نتنياهو، ختم 
الوزير مؤكدا ان التزامن ال يتجاوز عتبة الصدفة 
واحلالة الطبيعية جلداول االعمال، الفتا الى انه 
وبالرغم من وجود عالقات ديبلوماس���ية قائمة 
على معاهدة سالم بني الكيان الصهيوني ومصر، 
فإن لبنان على عالقة جيدة مع مصر وبالتالي من 
الطبيعي ان يقوم املسؤولون السياسيون فيه على 
مستوى الرئاسات الثالث والوزراء بزيارتها كلما 
دعت احلاجة الى ذلك، مؤكدا ان مصر وبالرغم من 
املعاهدة املذكورة لن تقدم عالقاتها مع اسرائيل على 
عالقاتها مع لبنان اذ تبقى ضمن العائلة العربية 
الواحدة ولو اختلفت مع غيرها من الدول العربية 

في محطات سياسية مختلفة.

واكد في املقابل ان لبنان لن 
الى الهدف الوطني الذي  يصل 
يرجوه جميع اللبنانيني، ال بل 
امام  سيكون مصيره السقوط 
صغائر الهزات السياسية وغير 
السياسية، فيما لو استمر البعض 
في اطالق تصاريح الشرذمة امثال 

تصريح املطران الراعي.
وتابع مؤكدا ان السالح اصبح 
مقبوال من جميع اللبنانيني وذلك 
الوزاري  البي���ان  مبوجب نيل 
للحكومة ثقة املجلس النيابي، 
وهو البيان الذي اعطى املقاومة 
حق حترير االرض مع اجليش والش���عب، الفتا 
الى انه ال غنى عن الس���الح وال تنازل عنه طاملا 
هن���اك ارض لبنانية محتل���ة وعدو على احلدود 
يهدد بشكل يومي الكيان اللبناني بأرضه وشعبه 
ومؤسساته، ويستبيح ساعة يشاء أجواءه ومياهه 

االقليمية.
وفي االطار نفس���ه متنى الوزير عبداهلل على 

كيفي���ة احملافظة عليه، معتبرا 
ان املخاوف على التنوع اللبناني 
تكمن ف���ي تصاريح مش���ابهة 
لتصاريح املط���ران الراعي في 
طرح احتم���االت غير موجودة 
اساس���ا ال في الواقع وال حتى 
في النوايا، مش���يرا الى ان تلك 
التصريحات النارية ال شأن لها 
سوى شحن النفوس وبالتالي 
العودة عنوة الى لغة االنقسام 
الشعبي والسياس���ي، مطالبا 
املط���ران الراعي بتبديل لهجته 
التصعيدي���ة بلهجة حتمل في 

مضمونها وابعادها الكثير من الليونة، وذلك بهدف 
عدم اضعاف مناع���ة اللبنانيني وزعزعة اميانهم 
بلبنان القوي والقادر بسالح املقاومة على مواجهة 
اي اعتداء اسرائيلي مهما بلغ حجمه، وايضا بهدف 
دفع الشعب اللبناني الى املزيد من الوحدة والتماسك 
الذي تس���عى احلكومة اليه كأساس لقيام الوطن 

القوي والرادع للعدو الصهيوني.

بيروت ـ زينة طبارة
رد وزير الشباب والرياضة علي حسني عبداهلل 
على راعي ابرشية جبيل املارونية املطران بشارة 
الراعي، الذي قال »بوجود املال والسالح سيكون 
البدي���ل عن إلغ���اء الطائفية السياس���ية الدولة 
االسالمية«، متمنيا عليه عدم املبالغة في استعمال 
التعابير واملفردات التي تؤجج االحتقان الشعبي 
وتدعو الى زرع الشكوك في اذهان املواطنني حول 
صحة هذا الكالم او عدمها، معتبرا انه من غير اجلائز 
ربط السالح املقاوم بإلغاء الطائفية السياسية او 
بتشكيل الهيئة الوطنية املعنية بها، الفتا الى انه 
ال يحق للمطران الراعي وغيره متابعة الهجمات 
االعالمية املستهدفة لسالح املقاومة، خصوصا ان هذا 
املوضوع قد طويت صفحته، ولم يعد قابال للجدل 
او للنقاش بعد تشكيك حكومة الوحدة الوطنية 
التي اكدت في بيانها الوزاري ان السالح هو ملقاومة 

العدو االسرائيلي وللدفاع عن الوطن.
وذكر الوزير عبداهلل في تصريح ل� »األنباء« 
املطران الراع���ي ان لبنان غني بتنوعه الطائفي، 
امنا ه���ذا التنوع يلزمه احل���د االدنى من معرفة 

رّد على المطران الراعي وتمنى عليه الكفِّ عن استعمال األساليب التصعيدية

الوزير علي حسني عبداهلل

أخبار وأسرار مهرجان في 14 فبراير:  مهرجان 14 فبراير املقبل 
سيقام في مكانه الطبيعي، »ساحة احلرية«، في 
وسط بيروت، أما مضمونه فهو قيد الدرس. هذا 
م����ا أكده أحد أركان قوى 14 آذار، مش����يرا الى ان 
برنامج املهرجان لم ينجز بعد، وهو ينتظر عودة 
احلريري من رحالته اخلارجية لوضع اللمسات 
األخي����رة عليه، وان كان من البديهي ان يتضمن 
كلمة للحريري، وأخرى لعدد من أركان قوى 14 

آذار قد ال يكون بينهم جنبالط.
وال ينفي الركن األكثري وجود ضغوط معنوية 
واكبت التحضيرات لذكرى استش����هاد الرئيس 
احلريري، ركز القائمون بها على استغالل زيارة 
احلريري لس����ورية ومتوضع جنبالط خارج 14 
آذار، للقول بأن احلركة االس����تقاللية قد انتهت 
ولم يبق منها س����وى األمانة العامة التي يصفها 
معارضون بأنها متثل سيارة تدهورت وحتطمت 

في الوادي وبقي »الزمور« فيها شغاال.
وتوقع الركن األكثري ان حتشد أحزاب األكثرية 
جماهيرها كما في السنوات املاضية، لكن ما سيكون 
مختلفا هو مضمون الكلمات التي لن تكون »نارية«. 

ولن تكون هناك كلمة سوء بحق سورية.
وتداولت مصادر في األكثرية صيغة قد تكون 
شبه نهائية لبرنامج املهرجان تتضمن اختصارا في 
الكلمات التي قد تقتصر على احلريري، والرئيس 
الس����ابق أمني اجلميل، ورئيس احلكومة األسبق 
فؤاد السنيورة، ورئيس »القوات اللبنانية« سمير 
جعجع، علما ان ثمة من اقترح اقتصار اخلطب على 
كلمة لرئيس احلكومة، وأخرى للرئيس اجلميل 
السيما وان 14 فبراير املقبل سيكون يوم أحد املرفع 

لدى الطوائف املس����يحية 
الشرقية والغربية على حد 
سواء، مما يفرض عدم اطالة 

االحتفال لتمكني املشاركني املسيحيني من العودة 
الى منازلهم ومشاركة عائالتهم املناسبة.

املنسق العام لتيار املستقبل أحمد احلريري 
يقول انه ليس املهم الشكل بقدر املضمون، ذلك ان 
لبنان مير مبنعطفات سياسية تستدعي تبصرا 
ووعيا سياسيني ميكنان البلد من عبور األزمات، 
واس����تنادا الى وعي جماعي هدفه صون الوحدة 
الوطنية، منعا ألي استخدام للبنان، هكذا ال يعود 
مهما أسماء اخلطباء وال عددهم بقدر ما يهم نوع 
ومضمون اللغة السياس����ية التي س����توجه الى 
اللبنانيني عموما ومكون����ات 14 آذار خصوصا. 
وما س����يلقى من كلمات ملناسبة اغتيال الرئيس 
احلريري س����يكون في س����ياق املشهد السياسي 
العام الذي يلف الواقع العربي برمته وفي جوهره 

القضية الفلسطينية.
مبوازاة ذلك تؤكد قي����ادات في حزب اهلل ان 
احلزب س����يحيي في 14 فبراي����ر الذكرى الثانية 
الغتيال عماد مغنية في دمشق. وأشار مسؤولون 
في احلزب الى معلومات عن اجلرمية رمبا مت االعالن 
عنها مع احياء الذكرى. ولم تستبعد ان يضع وفد 
من احلزب اكليال على ضريح الرئيس احلريري 
مبناسبة الذكرى، كما ان جنبالط سيضع بدوره 
باقة ورد من دون املشاركة في االحتفال الشعبي 

على عادته كما قالت أوساط في قوى 14 آذار.
جنال جنبالط واجلميل يلتقيان:  يعقد النائب سامي 
اجلميل لقاءات بعيدة عن األضواء مع جنل جنبالط 

تيم��ور في محاولة لتأمني 
التواصل بني حزب الكتائب 
واحلزب التقدمي االشتراكي 
بعدما انقطع االتصال على أثر اعالن جنبالط في 2 

اغسطس املاضي اعادة متوضعه السياسي.
ويحاول اجلميل اقامة »حلف ش��بابي« يضم 
قيادات ش��ابة على ان يصار ال��ى وضع عناوين 
وطنية وثواب��ت يتم العمل عبره��ا ومن خاللها، 
خصوص��ا ان الظ��رف اآلن مناس��ب لالفادة من 

الهدنة االقليمية القائمة لتعزيز منطق الدولة.
سـليمان األول فـي االسـتطالع: أجرت احدى 
شركات االستطالع استفتاء على شريحة كبيرة 
من اللبنانيني من مختلف املناطق والطوائف حول 
السؤال: أي من املسؤولني يوحي لك بالثقة؟ وأي 
من املس����ؤولني والقياديني تؤيد أداءه وتعتبره 
األفضل؟ وحل الرئيس ميشال سليمان األول بني 

القيادات وفي سائر الطوائف.
والالفت ان النائب وليد جنبالط تدنت النسبة 

التي نالها دون األربعني.
زيارة جنبالط لدمشق: عادت املعلومات لتتضارب 
بخصوص موعد زي��ارة النائب وليد جنبالط الى 
سورية، علما ان متابعني عن كثب لهذا امللف يؤكدون 
ان هذه الزيارة ستتم في النصف األول من شهر 
فبراير املقبل. وتقول معلومات ان النائب جنبالط 
قد تكون له اطاللة اعالمية على فضائية عربية قبل 
الزيارة، وذلك لتوجيه رس��الة صداقة الى الدولة 
والشعب السوري. وتردد أيضا ان زيارة جنبالط 
الى سورية قد تشهد اضافات عليها، من قبيل ان 

يكون حاضرا فيها أيضا النائب طالل ارس��الن. 
وتس��تبعد مصادر مقربة من جنبالط ان يصحب 

معه األخير الى دمشق جنله تيمور.
تقومي فرنسي ألداء احلريري: أوردت صحيفة 
»البلد« تقريرا موجزا عن التقومي الفرنس���ي 
للحكومة اللبنانية وأداء رئيسها سعد احلريري، 
ومما جاء في هذا التقرير: »احلريري يردد في 
مجالسه ولقاءاته عبارتي »املصالح« و»الهدوء« 
في أثناء شرحه لعالقته اجلديدة خصوصا مع 
الرئيس السوري بشار األسد وسورية عموما 
حتى أنه »نظر آللية اله���دوء« ثم أردف إليها 
عبارة »املراحل« في أثناء لقائه األخير مع عدد 
من الصحافيني في باريس، وذلك بهدف التأكيد 
على واقعيته في التعامل مع املستجدات احمللية 
واالقليمية ولدور بيروت ودمشق في املقبل من 
األيام. ورغم إحاطة ذلك بنوع من السرية فإن 
بعض املقربني منه ال يتردد في القول إن اخلط 
املباش���ر بينه وبني األسد شهد خمس مكاملات 
هاتفية بعد زيارته لدمش���ق فضال عن تبادل 
االتصاالت مع نظي���ره ناجي العطري. وحني 
تستكش���ف مقاربته اجلديدة يقول احلريري: 
»بزيارتي الى دمش���ق افتتحت عالقات جديدة 
وصريحة وصادقة مبنية على االيجابيات وليس 
على السلبيات، وللوصول الى عالقات مريحة 
البد من الس���ير على مراحل. ونحن نتبع آلية 
الهدوء أي أننا نعمل بعيدا من اإلعالم لئال تفسر 
خطواتنا بأن واحدنا يرغب في تسجيل النقاط 
على اآلخر. وهذه اآللية هي أفضل وسيلة للتقدم 

بني لبنان وسورية«.


