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تنسيق تام بني حزب اهلل واالشتراكي: طلب النائب وليد جنبالط من 
قيادة احلزب االش����تراكي وكوادره التنسيق التام مع حزب اهلل 
في كل املجاالت السياس����ية والتربوية والنقابية. وبالفعل بدأت 
منذ أيام اجتماعات بني احلزبني للتنس����يق ف����ي ملف اجلامعة 
اللبنانية. ويرى محللون ان معالم االنقالب السياسي جلنبالط 
بدأت ترتس����م، وانه بعد زيارته الى دمش����ق في صدد استكمال 

اخلط السياسي البياني املتماهي مع حزب اهلل.
الس�يد نصراهلل واملصاحلات الدرزية: بعد الدور األساس��ي الذي كان 
للسيد حسن نصراهلل في »ايصال« النائب وليد جنبالط الى دمشق، 
يب��رز دور جديد ألمني عام حزب اهلل على مس��توى الطائفة الدرزية 
وترتيب أوضاعها وبيتها الداخلي، ان جلهة الدفع في اجتاه مصاحلة 
النائب طالل ارس��الن والوزير السابق وئام وهاب، أو جلهة تشجيع 
القيادات الدرزية على معاجلة امللفات واملشاكل العالقة في الطائفة بدءا 

من توحيد مشيختي العقل.
أم�ل وجزين: أعطى الرئيس نبيه ب����ري حركة أمل توجيهات 
واضحة بعدم التدخل في االنتخابات البلدية في جزين من قريب 
أو بعيد. ويؤكد بري ان التباعد والفتور مع عون ليس س����ببه 
موضوع جزين وامنا مواقف سياسية »اعتقدت انني استحق ان 

أدعم فيها من قبله. أو هو اعتقد انه يستحق ان أدعمه فيها«.
»الش�يوعي« وواكيم يرفضان االنضم�ام الى جبهة كرام�ي: يرفض احلزب 
الش��يوعي االنضمام الى جبهة املعارضة التي من املزمع ان يشكلها 
الرئي��س عمر كرامي، ويصر على احلفاظ على اس��تقالله ومتايزه. 
ويجاريه في هذا املوقف النائب الس��ابق جناح واكيم فيما لم يعرف 

بعد موقفا حزب البعث واحلزب القومي جلهة 
ما اذا كانا سيش��اركان ف��ي اجلبهة وعلى أي 

مستوى من التمثيل.
جنبالط واحلريري تخليا عن دعم الغرب: تؤكد اإليكونومست البريطانية 
ان ظهور النائب وليد جنبالط في دمشق والزيارة التي سبقتها، 
والتي قام بها الرئيس س����عد احلريري في ديسمبر، تشير الى 
التخلي عن املسعى الذي بدأت به حركة 14 مارس عام 2005 من 
أجل الوصول الى اس����تقالل مدعوم من الغرب للبنان. وقد رأت 
سورية ان هذا املسعى قد انطلق من احلماسة القوية الدارة بوش 
)مدعوما في هذا املجال من قبل فرنسا أيام جاك شيراك( من أجل 
فرض رؤيتها اخلاصة على املنطقة دون ان يكون لديها أي تفكير 
في عواقب األمر. ان هناك اآلن قبوال دوليا واسعا لتوازن القوة 
في لبنان، والذي يضمن فيه حلفاء سورية وايران سيطرة واسعة 
ونهائية على السياسة األمنية داخل احلكومة املكونة من جميع 
األطراف. ان هذا القبول ال يعني املوافقة على ما يجري بش����كل 
كامل. الس����فير االميركي اجلديد املعني الى دمشق روبرت فورد 
على س����بيل املثال عبر عن قلقه خالل جلس����ة اس����تماع له في 
الكونغرس حول دور سورية في مساعدة حزب اهلل على تطوير 

نظام أسلحته.
ولكن ال يوجد اآلن أي ش����هية للعودة الى حقبة ش����يراك بوش 

للضغط على سورية فيما يتعلق بلبنان. 
تضييق مساحة التغيير: ثمة من يرى ان التأخير في االعداد لالنتخابات 
البلدية قد يدفع الى ابقاء القدمي على قدمه في العديد من البلديات أو 

سيجعل زمام املبادرة في يد رئيس البلدية الذي 
سيس��تفيد من ضيق الوقت م��ن أجل مترير 
تركيبات مالئمة له. ولذلك فإن املؤشرات األولية 
تدل على ان مترير االنتخابات البلدية بشكل مباغت كان مبثابة متديد 
للمجالس البلدية احلالية بش��كل عام وتضييق ملس��احة التغيير الى 

أدنى حد ممكن.
ثواب�ت املر البلدية: بدأ النائب ميش����ال املر اإلعداد لالنتخابات، 
وبحسب مصدر في ماكينته فإن لدى نائب رئيس مجلس الوزراء 
السابق ثالثة ثوابت بلدية أساسية: أولها االحتفاظ برئاسة احتاد 
البلديات. ثانيها تثبيت أقدام بعض الرؤساء األقوياء للبلديات 
احملس����وبني عليه، كرئيس املجلس البلدي في الزلقا ميشال املر 
ورئيس املجلس البلدي ف����ي املنصورية وليم خوري،  وثالثها 
اس����تبدال بعض رؤس����اء املجالس البلدية الذي����ن أثبتوا له في 

االنتخابات األخيرة عجزهم عن تثبيت زعامته.
البلدية في املناطق الدرزية: االس��تحقاق البل��دي يخاض بعيدا عن 
االنقسام على مستوى الطائفة الدرزية ما يفرض معطيات قد تفضي 
ال��ى حتالفات تؤمن وصول لوائح اما بالتزكية أو مبعارك محس��ومة 
سلفا، فيما يفرض »تيار التوحيد« حضوره على الساحة الدرزية وهو 
يخوض غمار التجربة األول��ى انتخابيا حتت وطأة االتفاق احلاصل 
بني جنبالط وارسالن على البلديات، السيما بلديات عاليه والشويفات 

وبعقلني.
ح�ارة حريك: جترى اتصاالت بني مسؤولي حزب اهلل والتيار 
الوطني احلر للتنسيق في حارة حريك وتشكيل الئحة توافقية 

بينهما باالش����تراك مع العائالت وحركة أمل، علما ان اتفاق عام 
2004 قضى بأن تكون الرئاس����ة للمسيحيني. وبالنسبة لبلدية 
املريجة حتويطة الغدير الليلكي، فإن األمر متروك اآلن للعائالت 
لتختار مرش����حيها، بينما االتصاالت قائمة بني احلزب والتيار 

لتشكيل الئحة توافقية.
صي�دا والبزري:  بعد تأكيده استمرار حتالفه مع النائب أسامة سعد 
واحتمال عدم ترش��حه مجددا لرئاسة بلدية صيدا، ثمة من يتحدث 
عن ان البزري سيصبح نائبا لرئيس حزب االحتاد الذي يرأسه الوزير 
الس��ابق عبد الرحيم مراد ألهداف عدة أقلها استمراره في ممارسة 

دوره السياسي واحلفاظ على ما تبقى من أنصاره.
وتشير مصادر الى ان هذا األمر تؤكده الزيارات التي يقوم بها مراد 
لصيدا ولقاءاته املتكررة مع البزري والتي كان آخرها أمس االول، إذ 
دعا البزري مراد وس��عد الى غداء خاص في منزله في صيدا تخلله 

اجتماع مغلق حتضيرا لالنتخابات البلدية.
خارطة افتراضية: تشهد وزارة الداخلية استنفارا لوجستيا ملواكبة 
املراحل االنتخابي����ة البلدية واالختيارية األربع، مبا يوفر أمنها 
وإجناحها على ما قال وزير الداخلية زياد بارود. وقالت مصادر 
رس����مية مواكبة إن التحضيرات اللوجس����تية واألمنية تراعي 
»خارطة افتراضية«، تتوقع انتخابات هادئة سياسيا، وحتصر 
نقاط االشتباك البلدي احلقيقي في دوائر محددة تتسم بحساسية 
معينة ومنها زحلة وصيدا وزغرتا وبعض الدوائر املشتركة في 
األقضية املس����يحية التي س����يتم إيالؤها رعاية أمنية اكثر من 

غيرها.

أخبار وأسرار لبنانية

كتلة المستقبل ترفض االبتزاز
في موضوع االتفاقية األمنية

اعتقال 4 شماليين
بشبهة التعامل مع الموساد

إضراب عمالي في 17 يونيو المقبل

بيروت: توقفت »كتلة املستقبل« في اجتماعها برئاسة الرئيس 
فؤاد السنيورة امام احلملة االعالمية والسياسية، حول اتفاقية 
الهبة املوقعة بني احلكومتني اللبنانية واالميركية بخصوص 

تقدمي معدات وجتهيزات وتدريب قوى االمن الداخلي.
ودعت الكتلة الى مناقش���ة هادئة ل���كل االتفاقات في اطار 
املؤسسات، بعيدا عن لغة التخوين واالبتزاز واالتهامات املسبقة 
واالستنتاجات اخلاطئة واملبنية على معطيات مغلوطة. ومبا 
يحفظ املصالح الوطنية العليا والعالقات مع الدول الش���قيقة 

والصديقة.

بيروت: كشفت مخابرات اجليش اللبناني مجموعة جديدة 
من عمالء املوساد اإلسرائيلي، وأوقفت 4 أشخاص في مناطق 
شمالية مختلفة. وفي معلومات »السفير« ان املوقوفني األربعة 
ال يشكلون شبكة واحدة، بل كل منهم شبكة بذاته، ولكل منهم 

مهمة خاصة.

بيروت � محمد حرفوش
حدد املؤمتر النقابي 17 يونيو املقبل موعدا لالضراب العام وقد غاب 
عن املؤمتر الذي انعقد في مقر االحتاد العمالي العديد من االحتادات 
في وقت دعت بعض املداخالت احلكومة الى االس����تقالة ألنها تنكرت 

لبيانها الوزاري في شقيه االجتماعي واحلياتي.
واشارت املعلومات املتداولة على هذا الصعيد الى انه كان من املقرر 
اعالن االضراب في مايو املقبل، اال ان اجراءات االنتخابات البلدية أدت 
الى تغيير املوعد إلفس����اح املجال أمام الطالب املشاركة في االضراب 

بعد ان تكون السنة الدراسية قد انتهت.

تحليل ألداء الشخصيات المشاركة في »كلنا فريق واحد«.. سياسيًا
بيروت: املباراة الودية »الفولكلورية« التي أقيمت 
أمس األول في الذكرى ال� 35 الندالع احلرب في 
بيروت )ملعب »مدينة كميل شمعون الرياضية«( 
بني فريقني ضما وزراء ونوابا، حققت هدفها املباشر 
وأوصلت الرسالة التي فحواها ان احلرب واحلقبة 
السوداء ولت الى غير رجعة، وان اللبنانيني الذين 
تقاذفوا كرة النار طويال لديهم متسع من االستقرار 
واللهو، وان اخلالفات والصراعات السياسية ليست 
أقوى من الوحدة والتعاون بروح رياضية وحيث 

اجلميع »فريق واحد« من أجل لبنان.
»الفكرة« جديدة من نوعها وحضارية والقت 
االستحسان والتشجيع وأكبر مواكبة اعالمية من 
حشد اعالمي هو األكبر في تاريخ املدينة الرياضية، 
كما واكبها اللبنانيون مبرح ومتعة، اذ أتيحت لهم 
فرصة التندر على زعمائهم الذين يجيدون املناورات 
واقتناص املكاسب بسبب لياقتهم السياسية ولكنهم 
على أرض امللعب افتقد معظمهم اللياقة البدنية.

وفي هذه املباراة التي حضرها الرئيس ميشال 
سليمان وكان منشرحا بطبيعته، في حني لم يحضر 
الرئيس نبيه بري ألسباب لم تعرف، والتي كان 
فيها وليد جنبالط الغائب األكبر، وهو الذي طاملا 
صنف العبا سياس����يا ماهرا، ويبدو انه فقد هذه 

الصفة اآلن، هذه املباراة متيزت ب�: 
� سامي اجلميل كان جنم املباراة وهدافها )أحرز 
هدف����ي املباراة( ولكن لعبه عك����س نزعة اللعب 
االنفرادي باالستئثار بالكرة وعدم اعطاء متريرات 
إلحراز الهدف بنفس����ه، ولم تفت اجلميل فرصة 
»االستثمار السياسي«، بإشارته الى ان استراتيجية 
احلاج عمار )النائب علي عمار قاد الفريق األبيض 
مقابل الفريق األحمر الذي قاده احلريري( كانت 
عاطلة وسيئة جدا، ولكن عمار ال يحتمل استفزازا 
كهذا حتى لو كان مزاحا، فذكر بأن االستراتيجية 
الدفاعية هي ضد العدو االسرائيلي فقط، وانه قرر 
التس����اهل واهداء الفوز للفريق اآلخر ألنه فريق 

رئيس احلكومة.

بيروت � عمر حبنجر
العقبات في طريق رئيس مجلس 
اللبناني سعد احلريري  الوزراء 
الى دمش����ق، في زيارته الرسمية 
الثانية تتتالى، وهي سياسية حينا 
واداري����ة حينا آخر، وفي احلالني 
تبرز احلاجة الى توس����يع دائرة 
تفهم كل طرف ملعاذير وأس����باب 
الطرف اآلخر، وسط هذه االجواء 
الدولية واالقليمية غير املستقرة، 

او املأمونة اجلانب.
ومن املؤكد ان »عقبة« ادارية، 
ظهرت في طبيعة تش����كيل الوفد 
االداري اللبناني الذي كان يتعني ان 
يزور دمشق امس في 14 اجلاري، لم 
ير اجلانب السوري ممكنا جتاوزها 
ومتثلت بغياب ثالثة مديرين عامني 
من بني اخلمسة الذين يتألف منهم 
الوف����د بداعي الس����فر، ومتثيلهم 
بخبراء ومستشارين، ما اعتبره 
السوريون دون املستوى االداري 

املطلوب.

ارتباطات خارجية

ان  وأوضحت مصادر وزارية 
املديرين العامني لوزارات الصناعة 
والنقل والزراعة اضطروا للغياب 
عن الوفد نتيجة ارتباطات خارجية 
واعتماد ممثلني لهم، ما حمل اجلانب 
الس����وري على ابالغ بيروت انه 
ليس ضمن الهيكلية االدارية في 
سورية من ميثل املدير العام، لذلك 
مت التوافق على تأجيل الزيارة الى 

ما بعد االحد املقبل.
مصادر سورية قالت ان رئيس 
الوزراء ناجي العطري هو من طلب 
الغاء اجتماع االمس وأبلغ هذا القرار 
العام للمجلس االعلى  الى االمني 
اللبناني � السوري نصري خوري، 
»نظرا ألن الئحة الوفد اللبناني دون 
مستوى التمثيل السوري الذي كان 
على مستوى معاوني الوزراء« في 
حني ان الوفد اللبناني على مستوى 
مندوبني عن املديرين العامني، أو 

اجلمهوري اليوم، حيث تطابقت 
معلومات االمانة العامة ل� 14 آذار 
مع معلومات مصادر عدة تفيد 
بأن الرئيس ميشال سليمان، قد 
اليوم سحب  يطرح في جلسة 
موضوع س���الح حزب اهلل من 
التداول في اطار االستراتيجية 
الدفاعية، والتركيز على تنفيذ 
قرار هيئة احلوار حول السالح 
الفلس���طيني خارج املخيمات، 
يؤيده في ذل���ك الرئيس نبيه 
ب���ري ورئيس اللق���اء النيابي 
الدميوقراط���ي ولي���د جنبالط 

والعماد ميشال عون.
له���ذا املوق���ف  واس���تباقا 
اجتمعت االمان���ة العامة ل� 14 
آذار ام���س االربعاء ودعت الى 
اعتبار هذا السالح مادة خالفية 
خاضعة للمناقش���ة املستمرة 
كجزء من جدول اعمال احلوار 
الدفاعية، االمر  واستراتيجيته 
الذي يهدد احلوار في الصميم.

كما برز تطور خطير امس 
متث���ل بكش���ف أجه���زة األمن 
اإلسرائيلية أن سالح اجلو كان 
قد أعد خطة هجوم على لبنان، 
قب���ل عدة أس���ابيع، في أعقاب 
وصول معلومات بتزويد »حزب 
اهلل« بصواريخ »سكود«، لكن 
تقرر عدم تنفيذها في اللحظة 

األخيرة.
 ونقلت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« عن مس���ؤول أمني 
قلق أجهزة األمن االسرائيلية من 
قيام سورية بتزويد »حزب اهلل« 
بأسلحة كيماوية، وادعى املسؤول 
ان دمش���ق تكثف خالل الفترة 
األخيرة من تهريب االس���لحة 
الى لبن���ان من مختلف االنواع 
الت���ي متتلكها، وهو األمر الذي 
حدا بوزير الدفاع، ايهود باراك، 
الى تصعيد تهديده جتاه لبنان 
واإلعالن عن أن إسرائيل لن تقبل 

بخرق التوازن العسكري.

عزمه االنسحاب من املؤمتر حال 
إصرار البعض على طرح سالح 

حزب اهلل.
وقد جرت مناقشة مستفيضة 
لهذا االمر في مجلس الوزراء الذي 
انعقد برئاسة س����عد احلريري 

أمس.

طاولة الحوار مهددة باالنفجار

محطة القلق اللبناني الثانية 
تتمثل باالجتماع الثاني لهيئة 
احل���وار الوطني ف���ي القصر 

بالوكالة نقوال الهبر، بسبب شغور 
موقع املدير العام منذ 2005.

ومهما كان����ت مبررات تأجيل 
اجتماع اخلبراء واالداريني، وقبلها 
تأجيل زيارة رئيس احلكومة، فال 
شك في ان الغاء اجتماع دمشق 
االداري أح����دث صدمة نفس����ية 
للبنانيني املغتبطني برؤية وزرائهم 
ونوابهم يخوضون غمار كرة القدم 
عل����ى امللعب االخض����ر للمدينة 
الرياضية، ألول مرة، مبناس����بة 
مرور 35 سنة على اندالع احلرب 

اغناء  التمهيدية  من االجتماعات 
واجناح زي����ارة احلريري الحقا، 
وليس تخويفها م����ن مضمونها 
كما يتمنى بعض املصطادين في 

املاء العكر.

موعد جديد

ولف����ت صقر ال����ى ان حتديد 
املوع����د اجلديد هو ره����ن اعادة 

جدولة املواعيد.
وزير االشغال العامة والنقل 
غ����ازي العريضي قال ان وزارته 

االهلي����ة، حيث كان الفوز لفريق 
رئيس احلكومة سعد احلريري، 
الذي اعتمد الرقم 22 في امللعب، 
جامعا بني 8 و14 آذار، بهدفني دون 

مقابل.
العقب����ة االدارية التي عطلت 
رحلة الوفد االداري اللبناني الى 
دمشق، بدأت تأخذ الطابع السياسي 
فيما خص اجلولة اجلديدة ملؤمتر 
احلوار املق����ررة اليوم اخلميس، 
حيث اعلن العماد ميش����ال عون 
التغيير واالصالح  رئيس تكتل 

تكاد تكون الوحيدة التي حافظت 
على التواصل م����ع وزارة النقل 
السورية في عز االزمة بني البلدين. 
اما غياب املدير العام للوزارة عن 
الوفد فيعود الى االنشغال بوضع 
حجر االس����اس ملعه����د التدريب 

البحري في البترون.
أم����ا وزير الصناع����ة ابراهام 
داديان فقد رد غياب املدير العام 
لوزارته الى وجوده في املغرب.

وزير الداخلية زياد بارود قال 
انه انتدب املدي����ر العام للوزارة 

مستشارين.
املستش����ار السياسي لرئيس 
احلكومة، الوزير الس����ابق محمد 
شطح اعتبر ان »املشكلة الطارئة« 
موضعية وتقنية وليس لها خلفيات 
سياسية، متوقعا معاجلتها خالل 

االيام القليلة املقبلة.
ب����دوره النائ����ب عقاب صقر 
)املس����تقبل( أشار من جهته الى 
تفهم املوقف السوري الذي جاء 
على مس����توى عال م����ن اللياقة 
واالحترام، مشيرا الى ان الغاية 

كم����ا ان اجلميل لم ين����س ان يهدي فوزه الى 
»الش����هيد الكتائبي األول في احلرب جوزف أبو 
عاص����ي« وال����ى »الرئيس كميل ش����معون الذي 
حتمل املدينة الرياضية اسمه« والى »الشيخ بيار 
اجلميل املوجود اس����مه على احدى قاعات املدينة 

الرياضية«.
ولك����ي تكتمل الصورة الرمزي����ة، فإن الالعب 
الكتائبي سجل هدفه في املرمى »البعثي« )احلارس 
النائب قاسم هاش����م(، ولكن احلارس اتهم بأنه 
كان متساهال بدخول هدفي فريق رئيس احلكومة 

في مرماه.
� ظهر تناغم واضح بني الرئيس سعد احلريري 

والوزير جبران باسيل اللذين أظهرا دينامية ولياقة 
بدنية، باسيل تقصد مترير الكرة مرارا الى احلريري 
الذي لم يحالفه احلظ في ترجمتها الى أهداف، وبدا 
في النتيجة ان التناغم موجود ولكنه غير مثمر 

وال يصل الى نتيجة.
� لوحظ مترير دائم للكرة بني النائب علي عمار 
»كتلة الوفاء للمقاومة« والنائب علي بزي »كتلة 
التنمية والتحرير« ما عكس الشراكة الكبيرة بني 

حزب اهلل وحركة أمل حتى على امللعب.
� كان الفتا اداء الوزير والنائب أكرم شهيب رغم 
سنه ما حلله البعض بالشخصية السياسية القوية 

وهو ما اثبته شهيب في استحقاقات كثيرة.

� احلريري ارتدى قميصا احمر يحمل الرقم 22 
ما يعني »8 + 14« اي الشخصية االكثر سعيا الى 

التوافق بني القوى.
� الثغرة األساس����ية في املب����اراة كانت غياب 
اجلمهور عن املدرجات، وفي ذلك مؤشر الى تفاوت 
بني املس����تويني السياسي والشعبي جلهة الوعي 
والنضج والروح الرياضية، أو انه مؤشر الى ان 
السياسيني يجيدون فن املناورة والتمثيل والتضليل 
فيما الشعب يعكس أجواء زعمائه احلقيقية ويتفاعل 
بطريقة ال ميكن اخفاء ان هناك مش����كلة في البلد 
مازالت موجودة وحتول دون مش����اركة اجلمهور 

في مباراة ولو على سبيل التسلية واملرح.

عمار لم يتحمل االستفزاز على غرار مجلس النواب.. والجميل استئثاري وانفرادي.. وباسيل عمل على التواصل غير المثمر مع الحريري

)محمود الطويل( مواجهة »ودية« بني النائب علي عمار »حزب اهلل« والنائب سامي اجلميل »الكتائب« ضمن مباراة »كلنا فريق واحد« امس االول

)محمود الطويل( وزير البيئة محمد رحال في جولة تفقدية مع رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني في وسط بيروت التجاري امس

إسرائيل امتنعت عن تنفيذ عملية ضد لبنان في اللحظة األخيرة!
وسط توقعات بتفاقم السجال حول طاولة الحوار اليوم إذا طُرح سالح حزب اهلل من التداول.. وبعد تأجيل زيارة المديرين العامين إلى دمشق

جنبالط من الوسطية إلى الحلف مع قوى الممانعة
بيروت: بينما اكد النائب وليد جنبالط
قبي��ل زيارته الى دمش��ق انه باق في 
مكانه ولن يذهب الى اي مكان، في اشارة 
ال��ى االصطفافات السياس��ية في لبنان، 
يتوقع مسؤول في حزب اهلل ان جنبالط 
»سيندفع اآلن أكثر في اجتاه اعادة تصحيح 

موضعه«.
 وتقول مصادر معارضة ان التموضع 
اجلديد جلنبالط هو مع املقاومة التي كانت 
بوابته للعبور الى سورية اذ أكد على ثبات 
عالقته مع املقاومة وعلى ضرورة دعمها 
وحمايتها الستكمال التحرير، وهذا املوقف 
كان الفتا في حديث جنبالط »بعد الزيارة« 
حيث أش��ار الى موضوع التحرير، وقد 
خرج عن مواقف اعتاد عليها في »غربته 
السياسية« عندما كان يشير الى اتفاق الهدنة 
الذي يحكم الوضع عند احلدود اللبنانية 
� الفلس��طينية مع العدو االسرائيلي، كما 
أقر بضرورة ان يبدأ ترسيم احلدود مع 
سورية من الشمال، وهذه نقلة نوعية في 
موقف��ه وتبدل عما كان يطالب به للتأكيد 

على انه في متوضع جديد.
 وتضيف املصادر ان ما اعلنه جنبالط 
في االيام املاضية بعد زيارته الى دمش��ق 

بدءا من املؤمتر الصحافي الذي عقده بعد 
ساعات من الزيارة او املواقف التي نشرها 
في جريدة »األنباء« الصادرة باسم احلرب 
االشتراكي يظهر بوضوح ان جنبالط حسم 
خياراته على مستوى القضايا االساسية 
والثوابت التي تبني سورية على اساسها 
سياستها من كل االطراف لبنانيا وخارجيا، 
وستشكل كل هذه املواقف وااللتزام بالثوابت 
بداية جدية لالنتقال من املوقع الوسطي الذي 
وضع نفسه فيه في االشهر االخيرة، الى 
حليف لقوى املمانعة على الساحة اللبنانية 

وحتى على املستوى االقليمي.
وترى املصادر ان املش��هد السياسي 
الداخل��ي سيش��هد متغي��رات كبرى في 
االس��ابيع واالش��هر املقبلة، ستؤدي الى 
تعديل موازين القوى السياسية ملصلحة 
قوى املعارضة، وهذا سيترتب عليه الكثير 
على مس��توى اعادة النظر بعدد كبير من 
االستحقاقات بدءا من قضية االستراتيجية 
الدفاعي��ة الى انحص��ار القوى املعترضة 
على شرعية س��الح املقاومة وصوال الى 
العديد من العناوين الداخلية االخرى والتي 
قد يكون في مقدمتها موضوع تش��كيل 

حكومة جديدة.

الشيخ قبالن: مباراة
كرة القدم أفضل

من طاولة الحوار!
بيروت: قال رئيس املجلس اإلسالمي
 الش��يعي األعلى الش��يخ عبداألمير 
قبالن خالل استقباله وفد مجلس نقابة 
احملررين برئاسة النقيب ملحم كرم »على 
اللبنانيني دعم الهيئة الطائفية إللغاء الطائفية 
السياسية وإقرار حق االنتخابات البن 18 
س��نة، فإذا لم نغير حالنا فإننا بعيدون 
عن التطور، فالنواب والسياسيون الذين 
لعبوا الكرة صوبوا املسار قليال وكانت 
نتيجتها أفضل من طاولة احلوار، وواجب 
السياسيني العمل ملصلحة الناس وليس 
ملصلحتهم اخلاصة، فاملسؤولية ال تنفع 
إذا لم تخدم الناس فعلى املس��ؤولني ان 
يكون��وا خداما للناس والوطن فيضحوا 

في سبيل الشعب«.


