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التطبي�ع بني بري واحلريري: أبدت مصادر نيابية ارتياحها الى 
التطبيع الذي بلغته العالقة بن الرئيس����ن بري واحلريري، 
وقالت إن ارتداداته اإليجابية س����تنعكس تشريعا لعدد من 

مشاريع القوانن في أول جلسة تشريعية للبرملان. ولفتت املصادر الى انه ال مشكلة 
أمام بري في دعوة الهيئة العامة الى جلسة تشريعية، لكن موعدها النهائي يتوقف 
على استرداد احلكومة مش����روع قانون التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن 
االقتراع من 21 الى 18 س����نة، وإال ال يستطيع البرملان االنعقاد في جلسة تشريعية 
مادام البند اخلاص بالتعديل الدس����توري اليزال مدرجا على جدول أعمال اجللسة. 
ولكن مشروع تخفيض سن االقتراع الى 18 سنة مازال ينتظر »اإلخراج« الذي يتيح 
سحبه من جدول أعمال الهيئة العامة ملجلس النواب بأقل االضرار املمكنة، خصوصا 
ان الرئيس س����عد احلريري ليس متحمس����ا لالقتراح الذي جرى التداول به مؤخرا 
وطرحه الوزير جبران باس����يل، والقاضي بأن تبادر احلكومة الى س����حب املشروع 
وذلك لسببن: االول:  ان احلريري ال يريد ان يتناقض مع البيان الوزاري حلكومته 
الذي ينص على العمل من أجل تخفيض سن االقتراع، والثاني ان تيار املستقبل هو 
من املنادين اصال بهذا الطرح وال يريد رئيسه ان يسجل على نفسه انه تنصل منه 

ومن توقيعه.
قباني لرئاسة التفتيش القضائي ورمضان لديوان احملاسبة: كسب الرئيس نبيه بري الرهان، فقد 
كان رئي��س مجلس النواب يريد تعيني رئيس التفتيش القضائي، وهو املنصب الذي خال 

بإحال��ة القاضي محم��د عويضة الى التقاع��د، بتعيني مدعي عام 
اجلنوب القاضي عوني رمضان رئيسا لديوان احملاسبة الذي خال 
بإحالة رئيسه القاضي رشيد حطيط الى التقاعد، ومنصب رئاسة 
ديوان احملاسبة مقابل منصب رئيس التفتيش القضائي، وواحدة بواحدة، وملء فراغ مبلء 
فراغ. وفي اجللسة املقبلة ملجلس الوزراء سيتم تعيني الوزير السابق د.خالد قباني رئيسا 
للتفتيش القضائي، والقاضي عوني رمضان رئيسا لديوان احملاسبة، بعد مد وجزر استمرا 

أكثر من نصف سنة.
الضغوط على الشرق األوسط لتسيير رحالت ألفريقيا: عزت أوساط مطلعة في شركة طيران 
الش����رق األوس����ط احلملة التي تعرضت لها الش����ركة بالتزامن مع سقوط الطائرة 
االثيوبية من قبل جهات سياسية الى انها تأتي في سياق الضغط الذي متارسه هذه 
الفئات على مجلس ادارة الشركة حلمله على الرضوخ الى مطلبها بتسيير رحالت 
لطائرات الش����ركة بن بيروت وعدد من دول افريقي����ا حيث هناك جاليات لبنانية، 
ومضى البعض في اتهام الش����ركة بأن رفضها تسيير رحالت الى افريقيا هو موقف 
ضد فئة من اللبنانين وضد طائفة معينة، وأشارت األوساط الى ان الشركة سيرت 
في املاضي رحالت الى الدول التي فيها جاليات من ضمن سياسة التواصل، وقد أدت 
هذه السياس����ة الى تكبيد الشركة خس����ائر كبيرة جلأت بعدها الى اعتماد سياسة 
جديدة متكنت بفضلها من تسجيل أرباح سنوية جتاوزت مائة مليون بعدما كانت 
تخسر نحو مائة مليون. ويدرس مجلس االدارة امكانية تسيير رحالت الى افريقيا 

بعدما متت اعادة تأهيل األسطول اجلوي اللبناني بطائرات جديدة وحديثة.

أخبار وأسرار لبنانية

فتفت ل� »األنباء«: ال مصلحة للبنان في مقاطعة 
القمة العربية.. وهي تعلو فوق كل المفاهيم

بيروت � زينة طبارة
كتل���ة  عض���و  اس���تغرب 
»املستقبل« وتكتل »لبنان أوال« 
النائب د.احمد فتفت، ما نقل عن 
لس���ان الرئيس السوري بشار 
االسد حول وجوب تغيير النظام 
في لبنان، مشيرا الى انه بالرغم 
من تشكيكه في كتابات الصحافي 
االميركي سيمور هيرش بسبب ما 
نشره سابقا من معلومات خاطئة 
ومضللة عن تنظيم فتح االسالم، 
ويبقى كالم الرئيس االسد بحاجة 
الرئاسة  اما من قبل  للتوضيح 
الس���ورية او من قب���ل القيادة 

السياسية لديها.
وردا على سؤال حول مصير 
املجلس االعلى اللبناني – السوري، 
لفت النائب فتف��ت في تص��ريح 
ل� »األنباء« الى ان املجلس املذكور 
هو من ضمن امللفات التي يجري 
البحث بها وبهدوء بن احلكومتن 
اللبنانية والسورية، مشيرا الى 
ان الرئي���س احلريري قد طلب 
من ال���وزراء تقدمي ما لديهم من 
تعديالت ممكنة على كل االتفاقيات 
املبرمة بن الدولتن لوضعها على 
بساط البحث معتبرا ان املجلس 
االعلى لم يعد ضروريا بعد اقامة 
العالقات الديبلوماسية بن لبنان 
وس���ورية، األمر ال���ذي يوجب 
اعادة النظر به وبالتالي الغاؤه 
كونه يجب أال يعلو مبهامه فوق 
العالقات الديبلوماسية التي طالب 
بها لبنان منذ ستن سنة مضت، 
معتبرا ايضا انه ال ميكن للعالقات 
اللبنانية – السورية ان تتطور 
ما لم حتل كل االمور العالقة بن 
الدولتن امثال ملف املجلس االعلى 
الفلسطينية املسلحة  والقواعد 
وغير املسلحة خارج املخيمات 
وترس���يم احلدود واملفقودين 
وذلك بشكل جذري ونهائي واال 
فستبقى االمور خارج اطار الثقة 

واالرتياح.

مصلحة لبنان حضور القمة العربية

عل���ى صعيد آخر وعن قرار 
مشاركة لبنان في القمة العربية 

بيروت � عمر حبنجر
واخيرا افلح����ت جهود القوى 
اللبنانية � الدولية املش����تركة في 
انتشال الصندوق االسود للطائرة 
االثيوبي����ة املنكوب����ة واملزيد من 
جثث ركابها، اضافة الى اكتشاف 
م����كان وجود اآلخري����ن في بقعة 
تراكم احلطام على مسافة اربعة 
كيلومترات من ش����اطئ الناعمة، 
جنوبي بي����روت، وعلى عمق 45 

مترا.
ومت نقل الصندوق الى قاعدة 
بيروت البحرية متهيدا لتسليمه الى 
جلنة التحقيق فيما انشئت غرفة 
عمليات للدفاع املدني على شاطئ 
الناعمة متهيدا الستقبال اجلثث 

التي توالى انتشالها امس.
وقد حتققت ه����ذه االجنازات 
مبشاركة السفينة »اوشن البرت« 
والبارج����ة االميركية يو اس اس 
رامردج، ووحدات البحر اللبنانية 
واخلبراء الفرنسين، وتبقى العهدة 
الغواصة  الرافعة االميركية  على 
البالغة  »أوديس����ي اكس����بلور« 
التطور واآلتية من ايطاليا انتشل 
احلطام وما فيه وما حوله من جثث 

الركاب.
وق����ال وزير االش����غال العامة 
والنق����ل غ����ازي العريضي الذي 
واكب عمليات البحث، انه مت وضع 
الصندوق االسود، ولونه احلقيقي 
برتقالي فوسفوري في وعاء اكبر 
يحتوي على مياه البحر، حتى ال 
يتأثر محتواه بعملية االنتقال من 

حتت املاء الى الهواء.
وحس����ب اخلب����راء ف����ان هذا 
الصندوق سيرسل الى مقر الشركة 
الصانعة »بوين����غ« في الواليات 
املتحدة حي����ث يجري فتحه وفك 
رموزه، بحضور ممثل عن الشركة 
الطائرة  التي تتبع لها  االثيوبية 
املنكوبة ومندوب عن لبنان البلد 
الذي اقلعت من مطاره وسقطت في 
مياهه، اضافة الى مندوب منظمة 
الطيران العامل����ي، وان عملية فك 
طالسم وتسجيالت هذا الصندوق 
تستغرق بضعة اس����ابيع، اال ان 
مصادر تيار املستقبل كشفت ان 
رئيس احلكومة س����عد احلريري 
خصص طائرت����ه اخلاصة لنقل 
الصندوقن االسودين الى فرنسا 

للتحليل.
وزير الصحة د.محمد خليفة، 
اكد من جهته ان فحوص احلمض 
النووي القارب جميع ركاب الطائرة 
قد اجن����زت، مبن فيه����م الراكب 
الس����وري، والبريطاني من اصل 

لبناني.
وف����ي معلومات ل����� »األنباء« 
ان االدلة اجلنائية في الش����رطة 
القضائية اللبنانية باشرت حتليل 
بعض االشالء املنتشلة من الركاب 
واملالحين، بحثا عن امكانية وجود 

مواد سامة.
في هذا الوقت اجري مأمت شعبي 
لغسان قاطرجي من ضحايا الطائرة 
في بلدة تل عباس في عكار امس، 
غيابيا، نظرا لع����دم العثور على 

جثته.
وكانت قرية »عيتا الشعب« في 
اجلنوب شيعت الطفل محمد حسن 
تريك الذي كان م����ن بن ضحايا 
الطائرة، مع والده الذي لم يعثر 

على جثمانه.
في غض����ون ذل����ك، تراوحت 
االهتمامات السياسية في بيروت، 
الرئيس السوري بشار  بن كالم 
االسد ملجلة النيويوركر االميركية 
حول تغيير النظام اللبناني، وحول 
االستعدادات ملجلس وزراء االربعاء 
الذي عليه حس����م مسألة قانون 
االنتخاب����ات البلدي����ة، فضال عن 
اطالق الدعوات ألوس����ع مشاركة 
شعبية بالذكرى اخلامسة الغتيال 
الرئيس رفي����ق احلريري في 14 

فبراير اجلاري.
فعلى صعيد تصريحات الرئيس 
االسد كان االتصال الهاتفي الذي 
تلق����اه من رئيس الوزراء س����عد 
احلريري كافيا إليضاح ما التبس 
على الصحافي االميركي الذي اجرى 
احلوار، وبالتالي المتصاص هذا 

املوضوع.
وقد رأى النائب مروان حمادة ان 
استثمار كالم الرئيس السوري بشار 

اجنازه في العالقات بن البلدين.
وفي تصريح لص����وت لبنان 
شدد حمادة على ان يبحث مجلس 
الوزراء مصير االنتخابات البلدية 
هذا االسبوع، فاما ان جتري دون 
اصالحات او يتحدد موعد واضح 

ف����ي بعبدا االربع����اء رأى الوزير 
بطرس حرب ان النسبية املطروحة 
لالنتخابات البلدية واالختيارية لم 
تقدم حال للمشاكل، ولن تسمح في 
الوقت ذاته بانتخابات اكثر عدالة 
ودميوقراطية من النظام احلالي، 

االسد سهل اذا اردنا تصعيد االمور، 
اما اذا اردن����ا ان نلملم املوضوع 
فلنعتمد الطريق����ة التي اعتمدها 
تيار املستقبل بعد االتصال الذي 
جرى بن الرئيس سعد احلريري 
والرئيس االسد حرصا على ما مت 

لها في نهاية الصيف او بعد سنة، 
وخارج موسم االصطياف.

البلدية أسيرة الخيارات

وفي موضوع قانون البلديات 
املطروح على جلسة مجلس الوزراء 

بنظر معظم الوزراء في احلكومة، 
بل هي تعقد وتوجد مشكلة جديدة 
حول التمثيل املسيحي في بعض 
البلديات الكبرى، لذلك فأنا اميل 
الى القول ان موضوع النسبية لن 
مير في مجلس الوزراء استنادا الى 

اجواء اجللسة السابقة.
اما حول خفض سن االقتراع، 
الوزير ح����رب: احلكومة  فق����ال 
عن����د رأيها في هذا الش����أن، امنا 
ادري ملاذا  البحث بالتوقيت، وال 
الرئيس بري يطلب من احلكومة 
اس����ترداد مش����روعه من مجلس 
النواب، والذي من ش����أنه تعكير 
التنفيذية  العالقة بن السلطتن 

والتشريعية.
غانم: التأجيل للشتاء المقبل

النائ����ب روبير غ����امن رئيس 
جلن����ة االدارة والع����دل توقع من 
البلدية  جهته تأجيل االنتخابات 
الى الش����تاء املقبل ريثما يتسنى 
اج����راء تعدي����الت جذري����ة على 
القان����ون احلالي. وع����ن املخارج 
التي طرحه����ا الرئيس بري حول 
خفض سن االقتراع من 21 الى 18 
سنة كإقرار املشروع في مجلس 
النواب م����ع ربطه تنفيذيا بالعام 
النيابية  2013 تاريخ االنتخابات 
مبشاركة املغتربن ايد النائب غامن 

هذا املخرج.

املرتقب انعقادها في ليبيا في 27 
و28 من شهر مارس املقبل، لفت 
النائب فتفت الى ان الرئيس نبيه 
بري كان واضحا في كالمه بأن قرار 
مشاركة لبنان في القمة يعود الى 
فخامة رئيس اجلمهوري العماد 
ميشال سليمان، مستنتجا من هذا 
الكالم ان مشاركة لبنان في القمة 
مقبولة من حي���ث املبدأ، وامنا 
البحث قد يكون حول املستوى 
التمثيلي فيها، األمر الذي سيقرره 
الرئيس سليمان بالتشاور مع 
مجلس الوزراء، معربا عن عدم 
اعتقاده بأن يؤدي هذا املوضوع 
الى نشوب ازمة سياسية جديدة 
بن الفرقاء اللبنانين، مشيرا في 
املقابل الى انه ال مصلحة للبنان 
في مقاطعة القمة العربية ملجرد 
انعقادها في اجلماهيرية الليبية، 
خصوصا في ظل تعرضه الدائم 
لتهديدات اسرائيلية مستمرة، 
ك���ون لبنان بحاج���ة للتكاتف 
والتضامن العربي معه لتشكيل 
املناع���ة العربية بع���د املناعة 
اللبنانية في مواجهة االعتداءات 

االسرائيلية.

تخطي الحواجز العاطفية

هذا واشار النائب فتفت الى ان 
املصلحة اللبنانية العليا يجب ان 
تعلو فوق كل املفاهيم العاطفية 
اخلاصة والشعبية لدى البعض، 
متاما كما فعل الرئيس احلريري 
اذ تخطى كل احلواجز العاطفية 

واخلاصة واجنز زيارته لسورية 
من اجل حتقيق املصلحة اللبنانية 
العامة، معتبرا انه ال يجوز غياب 
لبنان عن احملافل العربية في ظل 
ما تشهده املنطقة االقليمية من 

تطورات متسارعة.
وردا على سؤال حول وجوب 
تدخل سورية القناع حلفائها بعدم 
الدعوة الى مقاطعة القمة العربية، 
النائب فتفت عن رفضه  اعرب 
اي تدخل سوري في األمر كونه 
شأنا لبنانيا داخليا وهو مدار 
بحث بن اللبنانين دون سواهم، 
الرئيس سليمان  الس���يما بن 
واحلكومة، الفتا في املقابل الى 
مشاركة سورية في القمة العربية 
وهي احلليفة الكبرى واالساسية 
ل� »حركة أم���ل« ناهيك عن ان 
العالقات الليبية – االيرانية في 
اوجها وال يصح وصفها بحالتها 
املمتازة،  اال بالعالقات  احلالية 
األمر الذي يطرح التساؤالت على 
املستوى اللبناني حول طبيعة 
األولويات لدى البعض وما اذا 
كانت أولويات عاطفية شعبية 

ام سياسية وطنية.

ال شروط لحضور 14 فبراير

على مس����توى اخ����ر وعن 
ش����روط املعارض����ة وحتديدا 
شروط الرئيس بري حلضوره 
ذكرى استشهاد الرئيس رفيق 
احلريري ف����ي 14 فبراير، ختم 
النائب فتفت مؤكدا ان الذكرى 
وطنية بامتياز وهي ليس����ت 
بحاجة ال الى شهادات وال الى 
تنفيذ ش����روط الثبات مكانتها 
الوطني����ة، الفتا الى ان الدعوة 
موجهة من الشعب اللبناني من 
خالل لقاء البريستول االخير، 
وليس هناك من بطاقات دخول 
تخ����ول حامليه����ا حضورها، 
معتبرا انه من غير املس����موح 
الي كان وضع شروط حلضور 
ذكرى وطني����ة بامتياز حتمل 
اكب����ر العناوي����ن الوطنية اال 
الرئيس رفيق  وهو استشهاد 

احلريري.

ذكرى 14 فبراير وطنية بامتياز وليست بحاجة إلى تنفيذ شروط إلثبات مكانتها

د.احمد فتفت

د.يوسف خليل 

)محمود الطويل( اقارب لضحايا الطائرة االثيوبية على شاطئ الناعمة بانتظار اي معلومة عن ذويهم

خليل ل� »األنباء«: مشاركة لبنان بالقمة العربية »قنبلة موقوتة« 
وحكمة الفرقاء وحدها كفيلة بمنع انفجارها

بيروت � زينة طبارة
استغرب عضو تكتل »التغيير 
واالصالح« النائب د.يوسف خليل 
احلملة االعالمي���ة املنظمة ضد 
العماد ميشال عون بسبب سفره 
الى سورية للمش���اركة بذكرى 
شفيع الطائفة املارونية القديس 
مارون، معربا ع���ن اعتقاده بان 
احلملة املش���ار اليها ال هدف لها 
سوى اللعب على عواطف املواطنن 
لتجييشها ضد مسار العماد عون 
السياسي، املسار الذي أثبت صحة 
التوجه���ات فيه، الس���يما ان ما 
شهدته املرحلة االخيرة على ساحة 
اللبنانية   � اللبنانية  املصاحلات 
واس���تعادة العالقات اللبنانية � 
الس���ورية خير دليل على صحة 
هذا املسار الوطني بامتياز، مؤكدا 
ان زيارة العماد عون لسورية وان 
شهدت على هامشها بعض اللقاءات 
السياسية، تبقى زيارة دينية ذات 
طابع مش���رقي يتوجب على كل 
القادة املوارنة في لبنان اجنازها، 

وذلك العتباره ان القديس مارون 
انطلق من سورية في بشارته ومن 
ثم عاد اليها ليوارى الثرى، حيث 

ضريحه اليوم.

يوبيل القديس مارون

النائب  وردا على سؤال لفت 
خليل في تصريح ل���� »األنباء« 
الى ان املناسبة الدينية املشرقية 
املذكورة، تتطلب مشاركة البطريرك 
نصراهلل صفير شخصيا فيها على 
رأس وفد من القادة املوارنة، وذلك 
كون القديس مارون هو ش���فيع 
الطائف���ة املاروني���ة، معتبرا ان 
البطريرك صفي���ر قد متنع عن 
احلضور بسبب اعتقاده ان الشأن 
السياسي لم يتغير بعد بن لبنان 
وس���ورية، وأعرب عن اعتقاده 
بأن زيارة البطريرك صفير ملقام 
القديس م���ارون ترتبط بغالبية 
الظن مباشرة برؤيته السياسية، 
مش���يرا في املقابل الى انه مهما 
السياسي بن  الش���أن  كان حال 

الدولت���ن اللبنانية والس���ورية 
ومهما كان هناك من أمور وملفات 
عالقة بينهما، ليس بالضرورة ان 
تكون عائقا امام مشاركة البطريرك 
صفير في اليوبيل ال� 1600 للقديس 
مارون، الفتا من جهة اخرى الى ان 
للبطريرك صفير رؤية سياسية 
خاصة ب���ه تختل���ف بطبيعتها 

وواقعها عن رؤية اآلخرين، وقد 
يكون له توقيت آخر إلجناز الزيارة 

لم يتم االفصاح عنه بعد.
وعن مشاركة لبنان في القمة 
العربية املرتقبة في 27 و28 من 
مارس املقبل، أعرب النائب خليل 
عن ان موضوع مش���اركة لبنان 
قد يك���ون في مكان م���ا »قنبلة 
موقوتة« بن الفرقاء اللبنانين، 
معرب���ا في املقابل عن اميانه بأن 
منع انفجار تل���ك القنبلة يعود 
الى حكم���ة اللبنانين في كيفية 

تعاطيهم معها.

غياب لبنان تجاهل للعرب

وأشار النائب خليل في املقابل 
الى وجوب فصل االمور عن بعضها 
البع���ض، مبعنى وجوب الفصل 
القضائية املرفوعة  الدعوى  بن 
ض���د النظام الليب���ي في قضية 
اختف���اء االمام موس���ى الصدر 
ورفيقيه ومشاركة لبنان في قمة 
عربية ص���ودف انعقادها دوريا 

الليبية، معتبرا  في اجلماهيرية 
اليها سيش��ارك  القمة املشار  ان 
فيه��ا حكم��ا كل امللوك والرؤساء 
العرب مما يعني بصيغ��ة أخرى 
ان غياب لبن���ان عن ه��ذه القمة 
سيكون مبنزلة جتاه��ل مباشر 
حلضورهم. مؤكدا ايضا ان الرئيس 
سليمان وان قرر حضور لبنان 
على طاولة القمة العربية في ليبيا 
ابرام  لن يك��ون حضوره بهدف 
الصفقات مع النظام الليبي وامنا 
ملشاركة القادة العرب في القرار 
العربي املوحد، مضيفا ان مشاركة 
لبنان في هذه القمة حتديدا ال تعني 
اطالقا تنازله عن حقه في مطالبة 
ليبيا في الكشف عن مصير االمام 

املغيب موسى الصدر ورفيقيه.
وختم خليل مذكرا بأن لبنان لم 
يقاطع في السابق أي قمة عربية 
ألي سبب كان، بل كان رائدا في 
لعب دور املنس���ق بن االطراف 
العربية، الدور الذي يرجو عودته 

كل اللبنانين دون استثناء.

عضو »التغيير واإلصالح« أكد أن صفير تمّنع عن المشاركة بذكرى مارون العتباره أن الموقف السياسي مع سورية لم يتغير

لبنان: البحر أطلق سراح ضحايا »اإلثيوبية«.. والكلمة الفصل ل� »الصندوق األسود«
قانون البلديات محور األسبوع.. واتصال الحريري باألسد احتوى كالم الـ »نيويوركر«

لماذا الصندوق األسود.. برتقالي؟
بيروت � وكاالت: بعد كل كارثة جوية، بحجم كارثة 
الطائرة االثيوبية التي عثر على ما تبقى منها أمس، تتحد 
جميع اجلهود بحثا ع����ن املطلوب االول في كل حادثة 
من هذا النوع وهو الصندوق االس����ود أو الصندوقان 
االس����ودان على االصح. يتكون الصندوقان األسودان 
من من مسجلتن احداهما نظرية واألخرى رقمية وهما 
متشابهتان في املظهر اخلارجي وتختلفان في التركيب من 
الداخل. أما مقاييس الصندوقن فيبلغ الطول 20 بوصة 
والعرض 5 بوصات واالرتفاع 7 بوصات ويوضعان في 
ذيل الطائرة لزيادة احلماية لهما. أما اسباب التسمية 

باالسود رغم ان لون الصندوق احلقيقي غالبا ما يكون 
برتقاليا أو أصفر لتسهيل العثور عليه، فهي غير معروفة 
بدقة إذ تتوزع التفسيرات على روايات عدة احداها تعزو 
التسمية الى أن مسجالت املعلومات التي يحتويها عادة 
تكون سوداء. رواية أخرى تعزو التسمية الى ارتباطه 
بالكوارث وحوادث حتطم الطائرات التي ارتبط اسمه 
بها، رغم ان سر الرحلة وبياناتها وأسباب وقوع الكارثة 
غالبا ما تنكشف بعد فك شيفرة البيانات واملعلومات 
التي يس����جلها. وحتفظ هذه األجهزة في قوالب متينة 
للغاية مصنوعة من مواد قوية مثل عنصر التيتانيوم، 

حتيطها مادة عازلة لتتحمل صدمات تبلغ قوتها أضعاف 
قوة اجلاذبية األرضي����ة، ولتتحمل حرارة تفوق 1000 
درج����ة مئوية وضغطا قويا يع����ادل ضغط املياه على 
عمق 200 ألف قدم حتت س����طح البح����ر. وتلف قطع 
التس����جيل عادة مبادة عازلة حتميها من التعرض إلى 
مسح املعلومات املسجلة عليها وكذلك من العطب والتآكل 
من جراء مياه البحر ملدة 30 يوما. ويسجل الصندوق 
»األسود« البرتقالي اللون، نحو 300 عنصر من عناصر 
الرحلة وبينها: سرعة الريح واالرتفاع. التسارع األمامي 

والعمودي للطائرة.

معلومات ل� »األنباء«: األسد سيحضر 
احتفاالت القديس مار مارون

الرئيس السوري التقى بري في دمشق

دمشق � هدى العبود
علمت »األنباء« من مصادر متابعة للش��أن السياسي 
السوري أن الرئيس الس��وري د. بشار األسد سيحضر 
االحتفاالت بذكرى مرور 1600 سنة على رحيل شفيع الطائفة 
املارونية القديس مار مارون والتي من املقرر أن تبدأ اليوم 
االثنني، مبشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدينية 

واملسؤولني احلاليني والسابقني في سورية ولبنان.
وس��يحضر االحتفاالت زعيم التيار الوطني احلر في 
لبنان ميش��ال عون ورئيس تيار املردة النائب س��ليمان 

فرجنية والرئيس اللبناني السابق إميل حلود.
من جهة أخرى، أكد الرئيس السوري خالل استقباله 
امس في دمش��ق رئيس املجل��س النيابي نبيه بري على 
وقوف بالده إلى جانب لبنان في مواجهة أي حرب إسرائيلية 

محتملة.
ونقل بيان رئاسي سوري أن األسد أكد »وقوف سورية 
إلى جانب لبنان حكومة وشعبا ضد أي اعتداء إسرائيلي 
قد يتعرض له«، موضحا أن املباحثات شملت »التهديدات 
اإلسرائيلية املتكررة ضد دول املنطقة والتطرف اإلسرائيلي 
املرشح للقضاء على فرص إحالل السالم من خالل إشعال 

املنطقة باحلروب وإدخالها في املجهول«.

الصندوق االسود بعد انتشاله


