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نصراهلل يفنّد »تسريبات« التحقيق الدولي اليوم: نحن مقاومون ولسنا قتلة
بيروت ـ عمر حبنجر

احلديث عن تأجيل االنتخابات 
البلدية واالختيارية في لبنان اصبح 
اكثر عالنية وجرأة، وما كان قيد 
التداول همسا اصبح على كل شفة 
ولس����ان، اما مرحلة التأجيل فقد 
تبلغ السنة، ريثما يصبح بامكان 
املؤسسات انتاج القانون اجلديد 
الذي يجمع بني االصالحات املمكنة 
ومنها النس����بية وبني االستقرار 
االجتماعي، ما يجعل واردا اقرار 
قانون جديد لالنتخابات النيابية، 
مع اقرار خفض سن االقتراع الى 
18 عاما وحق املغتربني باالقتراع، 
فضال عن وضع قانون الالمركزية 
االدارية امللحوظ باتفاق الطائف.

وفي معلومات ل� »األنباء« من 
مصادر معنية ان وفدا من حزب 
اهلل زار الرئيس ميشال سليمان 
مؤخ����را، وأبلغ����ه ان األوضاع ال 
تسمح بإجراء االنتخابات البلدية 
واالختيارية وان من األفضل تفادي 
التعبئة واحلقن والتصعيد الكالمي 

والسياسي.
الرئيس  ان  وأضافت املصادر 
س����ليمان أكد على موقفه بإجراء 
االنتخابات في موعدها العتبارات 
دستورية وغير دستورية اال انه 
أمام تأكي����د احلزب عل����ى طلبه 
املدعوم بأسباب موجبة، ترك بت 
األمر للجهات احلكومية والنيابية 

املعنية.
وتق����ول املص����ادر ان تأجيل 
االنتخابات سيتم حتت عنوان من 
اثنني: التأجيل التقني احملدود املدة، 
او التمديد للمجالس البلدية ملدة 

سنة على األقل.
وفي هذا السياق، قالت »النهار« 
ان »جهات سياس����ية« لم تسمها 
قدمت منذ شهر اقتراحا كهذا، وقد 
جرى التداول بشأنه بني الرئاسات 
الث����الث، وأخ����ذ تكت����ل االصالح 
والتغيير برئاسة العماد عون علما 

به بواسطة احد نوابه، قد يكون 
ابراهيم كنعان.

وزير الدولة عدنان السيد حسني 
وهو من فريق الرئيس س����ليمان 
أبدى عدم ممانعته التأجيل التقني 
لالنتخاب����ات، ش����رط ان يحظى 
باالجم����اع وان يكون له اس����اس 
قانوني، والح����ظ وجود مماطلة 

في النقاشات غير مبررة.

بري وبارود

الى ذل����ك، التقى الرئيس بري 
أمس وزير الداخلية زياد بارود، 
متهيدا الجتماع هيئة مكتب املجلس 
اليوم والتي حتدد اجتاهات الرياح 
االنتخابي����ة. واعلن ب����ارود بعد 
اللقاء انه ارسل قرار الى اجلريدة 

الرسمية باجراء املرحلة االولى من 
االنتخابات البلدية في جبل لبنان 

بتاريخ 2 مايو املقبل.
وفي بكرك����ي بحث البطريرك 
املارون����ي نص����راهلل صفير مع 
رئي����س جلن����ة االدارة والع����دل 
النائب روبير غ����امن، وقد عرض 
غامن للبطريرك االجواء احمليطة 

بهذا االستحقاق.
رأى البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير ان احلمل����ة على الرئيس 
ميشال سليمان لم تأت من فراغ، 
بل ضمن مخطط وضع ألغراض 
سياسية وشخصية، »وهناك من 
يريدون أن يزيحوا الرئيس ليحلوا 
مكانه، وهناك رمبا من لديه مخطط 

آخر«.

صفير وف����ي حديث لصحيفة 
الشرق االوس����ط قال ان سورية 
خرجت عسكريا لكنها بقيت مدنيا 
وسياسيا في لبنان، ومن الواضح 
ان السوريني يتدخلون في شؤون 
البالد ولم يستبعد رغبة البعض 

بإعادتهم الى الداخل.

صفير وحزب اهلل

وعن العالقة مع حزب اهلل قال 
صفير: كانوا يأتون الينا بطريقة 
متوات����رة، لكن يب����دو اآلن انهم 
انقطعوا، ولدى سؤاله هل يبادر 
هو الى اجراء اتصال باحلزب قال: 

ما تعودنا أن نبادر.
من جهة اخرى، تتجه االنظار 
الى احلديث التلفزيوني لألمني العام 

حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
مساء اليوم االربعاء والذي سيكون 
محوره االساسي احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان في هذه التسريبات 
من استدعاء كوادر في حزب اهلل 
لالستماع اليهم في قضية اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري.

وتق����ول مص����ادر مطلع����ة ل� 
»األنباء« ان السيد نصراهلل سيؤكد 
على احلرص الش����ديد على جالء 
احلقيقة كاملة في جرمية االغتيال، 
وسيذكر بها س����بق واعلن عقب 
اطالق سراح الضباط االربعة ان 
التحقيق مر مبراحل وحتدث حينها 
الثاني،  عن بلمار االول وبلم����ار 
الثالث، مبا  انتظار بلمار  وعلينا 
معناه ان احلكم على سياق عمل 

احملكمة لن يكون حكما شامال، امنا 
حسب تطور االمور واالجتاهات 

التي تسلكها.
الس����يد  ان  واض����اف املصدر 
نصراهلل س����يتحدث عن مس����ار 
التحقيق وكيفي����ة تركيز االتهام 
عل����ى س����ورية الى ح����ني اطالق 
الضباط وكيف يتم التركيز اآلن 
على حزب اهلل بدءا من التحقيقات 
االولية وصوال الى سيناريو دير 
الفرنس����ية  ش����بيغل والفيغارو 
انتهاء بالتسريبات االخيرة والتي 
تهدف الى ض����رب رموز املقاومة 
وخلق اجواء توت����ر مذهبي غير 

مسبوقة.

ارباك المقاومة

وأوض����ح املصدر انه س����يتم 
التطرق ال����ى ان الهدف من وراء 
كل هذه احملاوالت هو عملية االبقاء 
على وضع مربك للمقاومة وعدم 
اراحته����ا، وهذا االرباك املس����تمر 
سياس����يا وأمنيا منذ نحو خمس 
س����نوات والذي حت����ول اآلن الى 
محاولة إرباك قضائي، وسيكون رد 
السيد نصراهلل حاسما جلهة كيفية 
التعاطي مع هذا االمر املستجد ان 
جلهة تأكيد التعاون لكشف احلقيقة 
وفق ضوابط يحددها حزب اهلل مع 
التشديد على انه ليس في حزب اهلل 
قتلة ومجرمون امنا مقاومون، كما 
سيضع املعنيني امام مسؤولياتهم 
االخالقية والوطنية في التصدي 
حملاولة اعادة إش����عال نار الفتنة 
وهي احملاولة االخيرة االسرائيلية 
لض����رب الداخ����ل اللبناني بعدما 
أصبح لديها القناعة باس����تحالة 

احلسم عسكريا.
ولم تس����تبعد املصادر ان تتم 
تس����مية بعض االمور بأسمائها، 
الس����يما جلهة بع����ض احلقائق 
املرتبطة بالتسريب واالدوات التي 

تعمل على ترويجها.

بارود أرسل للجريدة الرسمية قرار الدعوة لالنتخابات البلدية في 2 مايو.. وحزب اهلل يأمل من سليمان تأجيلها

البلديات تخلط أوراق المتن: الطاشناق ـ المر ـ الجميل ـ كنعان
رئي��س  دارة  املركزي��ة  اللجن��ة  وف��د  زي��ارة  من��ذ  بي��روت: 
حزب الكتائب أمني اجلميل في بكفيا وبعدها البيت املركزي، 
يتواصل حزب »الطاش��ناق« مع الكتائب والنائب سامي اجلميل 
عبر جلنة رباعية تلتئم مرة في كل شهر إلبقاء خطوط التنسيق 
مفتوحة مع اجلميع، ولكن التفاصيل البلدية لم حتضر بعد حتى 

اللحظة بني الطرفني.
ويكش��ف األمني العام للحزب هوفيك ميختاريان أن عالقة 
احلزب بالنائب ميش��ال املر »رممت بشكل كامل«، خالل لقاءات 
ثالثة جمعت الطرفني: لقاء أول، ضم النائب املر ووفد اللجنة املركزية للحزب، 
ولقاءان اثنان اجتمع خاللهما وفد اللجنة املركزية مع وزير الدفاع الياس املر. 
وبينما ال يفصل »الطاش��ناق« سياسيا بني النائب املر وجنله وزير الدفاع، 
فالتفاهم بني الطرفني يقوم بحسب قيادة احلزب على قاعدة االحترام املتبادل 
لطي صفحة االنتخابات النيابية ونسيان السجاالت اإلعالمية بينهما. ولكن، 
وعل��ى الرغم من كل تلك اللقاءات وقول ميختاريان »ما يجمعنا مع آل املر 
أكث��ر بكثير من الذي يفرقنا«، فإن خارطة التحالفات البلدية لم تبحث بعد 
ب��ني احلزب األرمني وآل املر، وينقل األم��ني العام عن »دولة الرئيس املر« 
رغبة مقرونة مبصلحة انتخابية للتالقي من جديد مع رئيس »تكتل التغيير 
واإلصالح« العماد ميش��ال عون. وسيسعى حزب »الطاشناق« الى إجناح 
كل مس��عى في هذا اإلطار، ولكن إذا فشلت دراس��ة األمور التقنية يقول 
ميختاريان »نحن أوال في تكت��ل التغيير واإلصالح وحلفاء العماد عون«. 
وترى مصادر مراقبة ان االس��تحقاق البلدي قد يخلط األوراق مجددا في 
امل��ن، مذكرة باجتماعات ثالثة عق��دت بعيدا عن األضواء ال ميكن تخطيها 
في س��ياق أي محاولة لرس��م خريطة التحالفات وما ميكن ان تفضي اليه 

االتصاالت من تغييرات: 
� اللقاء األول جمع كال من النائبني سامي اجلميل وميشال املر في مكتب 

األخير في عمارة شلهوب ومت خالله استعراض الواقع االنتخابي البلدي جلهة 
وجود بلديات تش��كل عنصر تالق بني املر والكتائب، اال ان مصادر مطلعة 

أشارت الى ان اللقاء لم يكن على قدر اآلمال املعقودة من قبل الطرفني.
� لقاء جمع كال من النائب س��امي اجلميل والنائ��ب ابراهيم كنعان في 
مكت��ب األخير في املجلس النيابي )س��بقته اتصاالت تنس��يقية(، وحيث 
ملس كنعان رغبة لدى اجلميل باس��تمرار التعاون بني الطرفني. كما حرص 
كنعان على ان هذا التنس��يق يجب ان ينطلق دائما من أسس وطنية عامة 

ومسيحية في آن.
� زيارة الوزير الياس املر الى دارة العماد ميش��ال عون، وما حملته من 
دالالت، خصوصا ان املر يعيد رس��م موقعه السياسي من جديد بعدما كاد 
يدفع ثمن تقلب والده وتركه تكتل االصالح والتغيير بعد حتالفه معه، األمر 
ال��ذي كلف آل املر طالقا مارونيا فرضه عليه حليفه منذ أكثر من 50 عاما 
حزب الطاش��ناق. وتقول مصادر ان اجللسة »اليتيمة« التي جمعت جاري 
الرابية في الس��كن )ميشال عون والياس املر( قبل فترة كانت كافية لكسر 
احلواجز وازالة االلتباسات القليلة التي شوشت العالقة في املرحلة املاضية 
من ترس��بات املعركة االنتخابية الت��ي خاضها املر األب، والتي حاول االبن 

ان ينأى بنفسه عنها.
وأكثر من ذلك فان اللقاء الذي كان عرابه قائد اجليش العماد جان قهوجي 
أرسى معادلة جديدة لم تكن متوافرة في السابق او االستحقاقات املاضية. 
وبانتظار حصول لقاء جديد قد ال يكون بعيدا، فان التنسيق والتشاور بني 
الرابية واليرزة بلغا مراحل متقدمة والتواصل مس��تمر بني الطرفني، علما 
أن املر األب مغيب عن عملية التقارب وال يبدو طيفه حاضرا ولو من بعيد 

في تواصل املر وعون.
وأغل��ب الظن كما تقول االوس��اط أن االثنني لم يع��ودا كل واحد منهما 

حاجة ملحة لآلخر.
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دعم لسـليمان باجلملة: بعد الدعم االميركي � املصري 
)زيارة سفيري اميركا ومصر سيسون والبديوي الى 
قصر بعبدا( والدعم السوري )السفير علي( وااليراني 

)كمال خرازي(، وصلت طالئع الدعم األوروبي للرئيس ميشال سليمان، 
السفير الفرنسي دوني بييتون زار قصر بعبدا، وشدد بعد لقائه الرئيس 
سليمان على دعم فرنسا للمؤسسات اللبنانية ولرئاسة اجلمهورية في 
شكل خاص. ونقل عن بييتون قوله ان موقف فرنسا »يطاول الدعم ملوقع 
الرئاسة األولى في اطار الدور واملهمة اللذين يضطلع بهما الرئيس سليمان 
والقدرة على متابعتهما«. وهل يرى خلفية اقليمية للحمالت على الرئيس 
س���ليمان أجاب: »ان لالستراتيجية الدفاعية التي تناقشها طاولة احلوار 
بع���دا اقليميا ال ميكن نزعه أو فصله عنها، باالضافة الى االطار القانوني 
املتمثل بالقرار 1701 بحيث تأخ���ذ األمور معناها أو أبعادها تبعا لذلك«. 
وذكرت معلومات ان السفير االسباني سيزور قصر بعبدا في األيام املقبلة 

إلبالغ الرئيس سليمان رسالة دعم من اسبانيا.
عالقـة احلريـريـ  فرجنية: لوحظ ان بعض الفتور ش��اب العالقة بني الرئيس 
احلريري والنائب س��ليمان فرجنية في الفترة األخيرة، والدليل تراجع وتيرة 
اللق��اءات بني الرجل��ني. وبينما هناك من يردد في كوالي��س املعارضة ان ثمة 
»إيعازا« سورية لفرجنية بفرملة اندفاعاته جتاه رئيس احلكومة ريثما تتوضح 
معالم »خارطة الطريق للس��رايا احلكومي��ة«، تنفي مصادر فرجنية هذا األمر 
قائلة »ال أحد يعطي إيعازا للنائب فرجنية وهو الذي س��لك املس��ار االنفتاحي 
جتاه العديد من القوى السياس��ية من دون تكليف من أحد، من ضمن العالقة 

االستراتيجية التي تربطه بدمشق«.
ويرى مصدر مراقب ان ثمة معادلة ثابتة حتكم مس��ار العالقة بني »الزعيمني« 
الشابني. سعد احلريري هو »رجل السعودية« األول في لبنان، وسليمان فرجنية 
هو »رجل بش��ار االس��د« األول في لبنان. األول رئيس حكومة اليوم وعضو 
دائم في نادي رؤس��اء احلكومات والثاني من موقعه املاروني عضو في نادي 
أبرز املرش��حني الدائمني لرئاسة اجلمهورية، والتواصل على خط بنشعي بيت 
الوسط سيكون في كل مراحله مرآة ملدى »تفاعل« العالقة، سلبا أو ايجابا، بني 

الرياض ودمشق.
أسئلة مشروعة: التنافس املستمر، على األقل في العلن، بني النواب على 
اجراء االنتخابات البلدية ال يخفي االعتقاد السائد لدى املصادر الوزارية 
والنيابية بأن مشروع القانون البلدي على وشك أن يلقى حتفه باجلملة، 
وبالتال���ي فإن بعض بنوده االصالحية س���تطير منه كلما أخذت تضيق 

رقعة املناورة ملصلحة تبيان حقيقة املوقف من اجراء 
االنتخابات ومن يعترض عليها لكنه يتمنى أن ينوب 
غيره عنه إلطاحتها. وثمة تساؤالت كثيرة تطرح في 
هذا املجال: هل يعطي بري الضوء األخضر إلجراء االنتخابات على أساس 
القان���ون احلالي وهو صامد حتى اآلن على موقف���ه الداعي الى امتامها، 
وبالتال���ي ما الثمن املطلوب تقدميه للعماد ع���ون الذي يصر على اقرار 
االصالحات البلدية؟ وفي حال تعذر على القوى الرئيسة اعطاء أي ثمن 
لعون فماذا س���يكون موقفه، وهل يتضامن معه حليفه حزب اهلل الذي 
يجاريه في دعوته الى تأجيل االنتخابات اذا لم تتالزم مع اقرار االصالحات؟ 
وكيف سيتعامل تيار »املستقبل« وحلفاؤه مع التأجيل، وأين يقف رئيس 
»اللقاء النيابي الدميوقراطي« ولي���د جنبالط في خياراته البلدية، وهل 
»يبيع« موافقته على التأجيل حلزب اهلل الذي كان صارحه برغبته بهذا 
اخلصوص، وبالتالي من س���يتبرع للتوقيع على اقتراح القانون الرامي 
الى تأجيلها الى جانب كتلتي »التغيير« و»الوفاء للمقاومة«، السيما أن 

املشروع االصالحي أفرغ من مضمونه؟
الرد الثالثي: يروي أحد أركان املعارضة ممن يلتقون ديبلوماسيني أوروبيني 
وأجانب، انه سأل مرة سفير دولة كبرى عن مدى »جدية« الضغوط التي ميكن 
ان متارس على اسرائيل لتثنيها عن االعتداء على لبنان، فكان جوابه بوضوح 
غي��ر قابل للبس ان القرار االس��رائيلي بتوجيه ضربة عس��كرية أو بتأجيلها 
مرتبط الى حد كبير بالتطورات في املنطقة وانعكاس االتصاالت السلبية اجلارية 

على أرفع املستويات بشأن امللف النووي االيراني.
وأضاف س��فير الدولة الكبرى: »صحيح ان املعادلة االستراتيجية اجلديدة بني 
س��ورية وايران وحزب اهلل والتي ولدت في ذكرى املولد النبوي في دمش��ق 
رس��مت معادلة في توازن القوى مع اس��رائيل، لكن ذلك لن مينع نتنياهو من 
اتخ��اذ قرار باحلرب، إما على لبنان وإما على ايران الختبار حجم الرد الثالثي 
وما اذا كان سيحصل، وإلقحام الواليات املتحدة مع اسرائيل لدعمها اللوجستي 
أو شن هجومات معينة على مواقع عسكرية مهمة، وفي احلالني لن يسلم لبنان 

من االنعكاسات للمواجهات العسكرية الشرسة على أراضيه.
وتابع الس��فير في جوابه ان املشكلة احلقيقية تكمن في انه ليست هناك دولة 
كبرى أو ذات تأثير فعلي حتاول اتخاذ موقف من احلكومة االس��رائيلية مثل 
وقف اميركا للمس��اعدات العسكرية الس��نوية التي تزيد على الثالثة مليارات 
دوالر اميركي أو تهدد بفرض عقوبات أو وقف تصدير مواد حيوية مهمة الى 

تل أبيب.

أخبار وأسرار لبنانية
ماذا قال

نادر الحريري لـ »فتفت«؟

جنبالط لمناصريه الممتعضين:
»يلي مش عاجبو في كتير أحزاب غيرنا«

الحريري ألعضاء كتلته:
يقولون إني ال أمون عليكم!

دعاهم إلى التناغم والتحدث بلغة واحدة

مصدر في 8 آذار: نتوقع تغييرًا حكوميًا 
إلشراك المزيد من حلفاء دمشق

النائب أحمد  بيروت: ينقل ع���ن 
فتفت - املصنف بأنه أحد صقور 
»املستقبل« املطلوب احتواؤهم - ان 
الرئيس س���عد احلريري »ابلغنا ان 
هناك مرحلة جديدة بدأت مع سورية 
ويج���ب ان نواكبه فيه���ا، وأنا أرى 
ش���خصيا اننا نس���تطيع ان نواكبه 
بأشكال مختلفة، ليس بالضرورة ان 
يكون أحدها االمتناع عن التعبير عن 
آرائنا«، مشيرا الى ان أحدا لم يطلب 
منه أصال التوق���ف عن الكالم، »وإن 
يك���ن قد علم���ت ان البعض في تيار 

املستقبل طلب منه ذلك«.
ويس���أل: هل كلمتي ف���ي احتفال 
»القوات« في البيال توحي بأنني في 
صدد ان أسكت؟ ويكشف فتفت عن 
ان ن���ادر احلريري كان قد أبلغه بعد 
عودته ورئيس احلكومة من الزيارة 
األولى الى دمش���ق انه لم يسمع من 
املسؤولني السوريني أي تعليق سلبي 
على مواقفه ألنها ظلت حتت السقف 
السياس���ي ولم تتجاوزه الى توجيه 

االهانات.
ويؤكد ان ال عقدة لديه في اإلشادة 
بأي موقف سوري يتسم بااليجابية، 
وهذا م���ا فعلته مؤخ���را بعد تأكيد 
الرئيس بش���ار األس���د ان���ه ال يريد 
الدخول في التفاصيل اللبنانية، »أما 
إذا وجدت ان هناك في السلوك السوري 
ما يس���توجب النقد فلن أتردد ايضا 
في االدالء برأيي، وهكذا نكون نواكب 
بشكل صحي انفتاح الرئيس احلريري 

على دمشق«.

بيروت: نقل عن الزعيم الدرزي وليد جنبالط قوله لبعض 
قليل من مناصريه الذين لم يتأقلموا بعد مع خطابه السياسي 
اجلديد املنفتح على سورية، »يلي مش عاجبو في كتير أحزاب 

غير احلزب التقدمي االشتراكي«.
وال يتخطى عدد احلزبيني الذين لم يتأقلموا بعد مع اخلطاب 
اجلديد لرئيس االشتراكي نسبة ال� 5% بحسب ما يفيد قيادي 
بارز في االشتراكي الذي يؤكد أن هذه النسبة تتراجع يوما بعد 
ي���وم، خصوصا بعدما أثبتت مواقف جنبالط صوابيتها حتى 

لدى الذين هاجموها في البداية.

بيروت: نقل عن الرئيس سعد احلريري )في االجتماع األخير 
مع أعضاء كتلته النيابية( تأكيده حتالفه الثابت مع النائب 
وليد جنبالط، وقوله ف���ي هذا املجال »ان لكل منا طريقته في 
التعبير عن آرائه أو في تقدمي موقفه، ولس���ت أنا في وارد ان 
أملي عليه طريقتي أو هو ميلي علي أسلوبه، فجنبالط يرى ان 
لديه مصلحة في توجهاته اجلديدة، لكن االختالف في طريقة 
التعبير لن يزعزع ق���راري التحالف معه، على رغم انه خرج 

من قوى 14 آذار، وأنا على موقفي من حلفائي«.
وتفيد معلومات بان احلريري كان توقف أمام أعضاء كتلته 
النيابية أمام ما يقال من حني الى آخر عن عدم وجود تناغم بني 

النواب أعضاء الكتلة في شأن الزيارة الى سورية.
وق���ال »ان بعض املواقف التي تصدر عنكم توحي للبعض 
وكأننا على اختالف في ش���أن االنفتاح على دمش���ق، ما يدفع 
هذا البعض الى القول ان س���عد احلريري ال ميون على أعضاء 
كتلته ويطلب منهم االنس���جام م��ع املوق��ف مع��ه، وبالتال��ي 
التحدث بلغة واحدة عن الزيارة، أو انه متفق معهم على توزيع 

األدوار«.

بيروت ـ ناجي يونس
يرى مصدر قريب من قوى 8 آذار ان اخلالف السوري � االيراني 
الذي ظهر حول العراق واالنتخابات االخيرة فيه لن يهز التحالف 
بني دمشق وطهران الذي ال ميكن فسخه بسهولة، مثلما قد يحلو 

للبعض في لبنان وخارجه ان يتصوره.
وأض����اف املصدر الوثيق الصلة ب����� »املعارضة« اللبنانية ل� 
»األنباء« ان اس����هام الس����وريني في انقالب الدفة االنتخابية في 
العراق ضد ايران يعني ان سورية ستقطف املزيد من األثمان في 
لبنان سياسيا وديبلوماسيا وأمنيا مما سيعيد النفوذ السوري 
اكث����ر فأكثر الى الداخل اللبناني واملعادلة اللبنانية من مختلف 

أوجهها.
وتابع يقول: سياس����يا وديبلوماسيا ستشهد املرحلة املقبلة 
املزيد من التقارب اللبناني � السوري حتديدا املزيد من اخلطوات 
التي تبرز التوجه م����ن قبل الرئيس احلريري وحلفائه ملهادنة 
دمش����ق في امللفات املتعلقة بالعالقات بني البلدين او تلك التي 

تعني مصالح سورية مباشرة في القضايا األساسية.
وسيظهر يوما بعد آخر ان الرئيس احلريري سيعزز خطوات 
املهادنة والتقارب مع س����ورية حتى ان الكواليس واألوس����اط 
املطلعة بدأت تتوقع مسارا تصاعديا من هذا القبيل وصوال الى 
تكريس ذلك بتغيير حكومي يقضي بإشراك عناصر قريبة أكثر 

من دمشق وحزب اهلل.
اال ان العراقيني يتساءلون ما اذا كانت تطورات مماثلة ستؤدي 
الى فك التحالف بني احلريري والقوات بش����كل خاص او انهما 

سيتمكنان من احلفاظ على هذا التحالف.
وقال املصدر: املطلوب من احلريري تنسيق اضافي، وبشكل 
مطرد في العناوين الديبلوماسية العربية واالقليمية والدولية 
مع سورية ومبا يزيد من عوامل الراحة واالطمئنان لدى حلفائها 

اللبنانيني.
وستحرص سورية على ابراز اجلوانب االيجابية في العالقات 
مع لبنان لناحية االش����ارة الى انها حتترم مبدأ من دولة لدولة 

وصون املصالح املشتركة وتعزيزها باستمرار.

)محمود الطويل( رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكرمي في عني التينة امس

عمر حبنجر
أكدت مصادر أمنية رفيعة 
ل� »األنب���اء« ان مجموعة من 
املواطن���ني ال���دروز طّوق���ت 
منزل صاحب قناة »اجلديد« 
التلفزيونية حتسني خياط في 
الدوحة جنوب بيروت  محلة 
مس���اء أمس مهددة بإحراقه 
احتجاج���ا على ع���زم القناة 
بث ش���ريط وثائقي بعنوان 
»طائرة من ورق« ساهم فيه 
الفنان زياد الرحباني، واعتبره 
بعض الدروز مسيئا للطائفة 

ولقيمها.
الوقت نفس���ه كانت  وفي 
هن���اك جماع���ة م���ن الفئ���ة 
نفسها حتاول تطويق محطة 
تلفزيون اجلديد في محلة وطي 
املصيطبة للغرض نفسه، لكن 
اتص���االت عاجلة ترافقت مع 
تدفق قوات األمن على املنزل 
واحملطة أقنعت حتسني خياط 
باالعالن عن وقف بث الشريط 

شريط وثائقي ساهم فيه زياد الرحباني

»طائرة من ورق« كادت تحرق منزل
تحسين خياط ومحطته التلفزيونية

زياد الرحباني حتسني خياط

يحكي معاناة مفترضة ويصور 
حالة من اخليال ولكنه ال يعالج 
واقعا، وال يراعي موضوعية، 
انه يطول شريحة  خصوصا 
من املجتمع العربي اإلسالمي 
الذين  ال���دروز  أي املوحدين 
يعيشون على جانبي احلدود 

في لبنان.

مما هدأ األمور وبدأ املواطنون 
الغاضبون بالتراجع عن البيت 

واحملطة.
من جانب���ه، كان املجلس 
املذهب���ي لطائ�ف���ة املوحدين 
الدروز ق���د علق على ما يثار 
حول ني���ة »اجلديد« عرض 
الفيل���م قائال: ان ه���ذا الفيلم 


