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 لقاء »ممتاز« بين الحريري وجنبالط.. و»المستقبل«: إن صح ضلوع إسرائيل باغتيال الحريري فأبو عدس أكبر مضلل

حزب اهلل عشية خطاب نصراهلل: لن نسمح بتمييع »شهود الزور« والخطوات ستتوالى
واصفا تصريحات نواب املستقبل 
النافية لوجود شهود زور بأنها 
تنم عن استخفاف غير مسؤول، 
مؤكدا وج���ود وقائع ثابتة في 

هذا املجال.
وفي السياق عينه قال النائب 
حس���ن فضل اهلل عضو كتلة 
الوف���اء للمقاوم���ة ان املقاومة 
جاه���زة ملواجه���ة كل حتريف 
او تضليل ف���ي قضية اغتيال 
الرئيس احلريري الفتا الى انه 
لم يعد مس���موحا ملن بنوا في 
املاضي سياساتهم على اتهامات 
باطلة بان يسعوا الى ذلك مرة 

اخرى.

صقر يفتح ملف ابوعدس

من جهته، النائب عقاب صقر 
عضو كتلة املستقبل وتعقيبا 
على حملة املعارضة في موضوع 
من يوصفون بشهود الزور، دعا 
الى وجوب معرفة من هم الشهود 
احلقيقيون ومن هم الذين شهدوا 
زورا وذلك من خالل تتبع خيوط 
اساسية في هذه القضية، وفي 
طليعتها مل���ف ابوعدس الذي 
ان صح ان اسرائيل ضالعة في 
اجلرمية يك���ون ابوعدس اكبر 

مضلل وشاهد زور.
وتس���اءل صقر مجددا كيف 
ميكن ان يكون ابوعدس منتميا 
الى القاعدة التي تبرأت منه في 
حينه؟ ودعا صق���ر الى اعادة 
فتح ملف ابوعدس، والتحقيق 
ملعرفة هويته وكيف وأين سجل 
ذلك الشريط الذي يعترف فيه 
باملسؤولية عن اجلرمية وبأي 
طريقة وصل هذا الشريط الى 

وسائل االعالم.
وعندم���ا تتض���ح خي���وط 
النائب صقر  ق���ال  »ابوعدس« 
ننتقل الى البحث مبلف محمد 
زهي���ر الصدي���ق وغي���ره من 

الشهود.

وج���رى التط���رق للتطورات 
الداخلية واخلارجية.

متابعة حثيثة

من جهته وزير الزراعة حسني 
احلاج حس���ن )حزب اهلل( اكد 
متابعة احلزب احلثيثة ملوضوع 
شهود الزور، معتبرا في تصريح 
له امس ان اش���ارته إليهم على 
الوزراء لم تكن  طاولة مجلس 
من اجل االستعراض السياسي 
واالعالمي امنا من اجل معرفة 
كل احلقائ���ق املتعلق���ة به���ذا 

املوضوع.
وقال احلاج حسن ان احلزب 
لن يس���مح بتمييع امللف الذي 
أحيل إلى وزي���ر العدل ونحن 
نريد اجوبة واضحة عن األسئلة 
التي طرحناها وفي ضوء طبيعة 
التالية  االجوبة نحدد اخلطوة 

ان احلري���ري التقى في الليلة 
عينها املعاون السياسي لالمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل، احلاج حسني خليل 
للمرة الثالثة في غضون الشهر، 

والتهدئة والتماشي مع التالقي 
السوري � السعودي.

ولقاء معاون نصراهلل

وذكرت صحيفة »السفير« 

على اهمية احل����وار والتهدئة، 
مشيرا الى ان البحث تناول كل 
املسائل املطروحة، الفتا الى ان 
الرئيس احلريري مس����توعب 
الهمية احلوار م����ع كل الفرقاء 

النائب وليد جنبالط بحضور 
الوزير غازي العريضي، ووصف 
جنبالط اجتماعه مع احلريري 
بااليجابي واملمتاز، وقال انه ملس 
لدى الرئيس احلريري اصراره 

مجلس النواب(.
واضاف قائال: ان لبنان يعاني 
اآلن من كثرة الكالم السياسي، 
ونحن على ابواب مس����تجدات 
اقليمية عديدة واحلكمة تستدعي 
العق����ل واملنطق وعدم  حتكيم 
الذهاب بعيدا بال����كالم العالي، 
واعتبر ان االستقرار مسؤولية 
اجلميع والتهدئة هي الباب الذي 
يوفر عناصر االستقرار ويضع 

حدا للتشنج.
وتوجه احلريري الى احلضور 
م����ن فعاليات محافظ����ة البقاع 
بالقول: نحن معكم، وسنواصل 
الس����ير في هذا اخلط وسنقفل 
اآلذان بوجه اي كالم يسيء الى 

املصلحة العامة.
رئيس احلكومة التقى مساء 
اول من امس في قريطم رئيس 
التقدمي االش����تراكي  احل����زب 

بيروت ـ عمر حبنجر
ح����رارة املناخ السياس����ي 
ف����ي لبن����ان مرتبطة  الداخلي 
باالطاللة اجلديدة املقررة لالمني 
العام حلزب اهلل الس����يد حسن 

نصراهلل مساء اليوم.
االنطب����اع العام ان الس����يد 
نصراهلل لن يخرج في خطابه 
املنتظر عن حدود مظلة التهدئة 
الداخلية التي نشرها لقاء خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز مع الرئيس السوري 
بشار االس����د والرئيس ميشال 
سليمان في بيروت، لكنه يبدو من 
تصريحات لوزير الزراعة عضو 
حزب اهلل حسني احلاج حسن ان 
موضوع شهود الزور الذي بات 
قضية حزب اهلل في هذه املرحلة 
سيكون ضمن العناصر االساسية 
في خطاب نصراهلل، اضافة الى 
التي قدمها  القرائن واملعطيات 
املدعي  الى  للحكومة وعبره����ا 
الدولي واملتعلقة بتورط  العام 

اسرائيل في اجلرمية.
ولوح احلاج حسن ب� »خطوة 
تالية« اذا لم تكن اجوبة الوزير 
جنار واضحة في موضوع الشهود، 
لكن ثمة نافذة ض����وء فتحتها 
زيارة املعاون السياسي لالمني 
العام احلاج حس����ني خليل الى 
رئيس احلكومة سعد احلريري، 
البد من ان تترك اثرا مهدئا على 
خطاب نصراهلل وموقفه في ضوء 
تزايد احلديث عن لقاء مرتقب 
الرئيس احلريري والسيد  بني 

نصراهلل.

تحكيم

رئيس احلكومة سعد احلريري 
وفي خطابه الرمضاني اليومي 
تطرق امس الى مشكلة الكهرباء، 
معتبرا ان النزول الى الش����ارع 
ال يحل املش����كلة، امنا احلل هو 
باق����رار املوازن����ة )العالقة في 

حشود كبيرة من مناصري عون لدى وصوله إلى كسروان أمس األول

عضو كتلة »القوات« دعا »8 آذار« إلى مالقاة جعجع في منتصف الطريق

حبيب لـ »األنباء«: قمة المتعة تكون في اتهام إسرائيل باغتيال الحريري
أن المحكمة الدولية لن تعود 
وتس���تدعي الحق���ا الضباط 
األربعة خصوص���ا ان تخلية 
س���بيلهم لم تكن مبنية على 
قرائن تثبت براءتهم من التهمة 
التي نسبت اليهم وانما لعدم 

كفاية الدليل.

تهديدات مبطنة

وخت���م النائب حبيب الفتا 
الى ان الوسط اإلعالمي مليء 
بالتهديدات المبطنة والعلنية 
بأن احتمال ح���دوث »7 مايو 
جدي���د« وارد جدي���ا فيما لو 
جاء القرار الظني متهما فريقا 
اللبنانيين، الفتا  معينا م���ن 
ال���ى ان التهديدات ال تغير من 
واقع مس���ار التحقيق الدولي 
ومن س���عي المحكمة الدولية 
لكشف الحقيقة، كون مهمة هذه 
األخيرة ليست مراعاة حساسية 
الداخل اللبناني وخصوصياته 
وانما مهمتها الوصول الى هوية 
الجاني ومن يقف وراءه أيا تكن 
الظ���روف اللبنانية الداخلية، 
المتعة عند  ان قم���ة  مؤك���دا 
اللبنانيين س���تكون في اتهام 

القرار الظني السرائيل.

المحكم���ة الدولية رأى النائب 
حبيب ان هناك من يسعى جاهدا 
إلقحام القضاء اللبناني في ملف 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
المطالبة بمالحقة  من خ���الل 
ومحاكمة ما يسمى ب� »شهود 
الزور«، معربا عن اعتقاده بأن 
خلفية مح���اوالت زّج القضاء 
اللبناني في موضوع »شهود 
الزور« واستباق القرار الظني، 
هي إحداث تباين بين القضاءين 
الدول���ي واللبنان���ي وبالتالي 
 ايجاد ذريعة لبنانية رسمية 
المحكمة  للطعن بمصداقي���ة 
الدولي���ة والق���ول ان الق���رار 
الظني ُبني وصيغ على باطل، 
 متسائال عن امكانية اثبات هؤالء 
الدولية وبالرغم  المحكمة  أن 
 م���ن إخالئها س���بيل الضباط 
األربعة لم تأخذ بعين االعتبار 
شهادة ما أس���موهم »شاهدو 
 زور« خصوص���ا ان المحكمة 
الدولي���ة لم تع���ط رأيها بهم 
 ول���م تب���د أي تعلي���ق على 
األمر انطالقا من حرصها على 
سرية التحقيقات ومن إصرارها 
على كشف الحقيقة، ومتسائال 
أيضا عن امكاني���ة التأكد من 

لو مت الغاء أحد مكوناته وألوانه، 
وامنا ما تسعى اليه »القوات« هو 
ان تكون مكونات هذا النسيج 
حتت سقف الدولة وأال يكون أحد 
منه خارجا عن نطاق شرعيتها 
ومؤسساتها الدستورية، معتبرا 
ان تعليق النائب رعد على ورقة 
د.جعجع يتباين ال بل يتضارب 
بالعمق مع كالم أمني عام »حزب 
اهلل« السيد حسن نصراهلل الذي 
أطلقه اثر االشتباكات األخيرة بني 
اجليشني اللبناني واالسرائيلي 
في العديس���ة والذي أعلن فيه 
وقوف احل���زب خلف اجليش 
اللبناني ووض���ع كل امكاناته 
بتصرف ه���ذا األخير، وهو ما 
جاء في مطالعة د.جعجع حول 
االس���تراتيجية الدفاعية جلهة 
وضع سالح »حزب اهلل« بتصرف 
اجلي���ش معتب���را ان الوقوف 
خلف اجليش ووضع االمكانات 
احلزبية بتصرفه واجب وطني 
وعلى اجلميع التمسك به فيما لو 
صدقوا في نظرياتهم احلريصة 

على بناء الدولة.

المحكمة الدولية

على صعيد آخر وعلى خط 

نظريات عابرة ترمي لالستهالك 
اإلعالمي به���دف التعتيم على 
مواقفهم احلقيقية من السالح 
ومن اجليش ودوره الشرعي 

والدستوري.

النسيج اللبناني

وأكد النائب حبيب ان »القوات 
اللبنانية« لم ترد يوما الغاء أحد 
من املعادلة اللبنانية كون اجلميع 
في لبنان يش���كلون من وجهة 
نظرها الوطنية واالستراتيجية 
اللبناني  النسيج  واالجتماعية 
الذي البد من تفكك ترابطه فيما 

تصري���ح ل� »األنب���اء« الى ان 
االستراتيجيات الدفاعية املعمول 
بها لدى بعض الدول الغربية، 
غير قائم���ة على قدرات فريق 
معني لديها ومبعزل عن اإلطار 
الشرعي لها وعن دور جيشها 
القيادي في مواجهة األخطار، 
معتب���را ان ما يحاول البعض 
تسويقه عنوة وفي مقدمتهم 
رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائ���ب محمد رعد بأن الهدف 
م���ن مطالع���ة د.جعجع حول 
االستراتيجية الدفاعية هو الغاء 
»حزب اهلل« كالم مغلوط ُيراد 
منه إيجاد الذرائع واحلجج غير 
املنطقية للتمسك بالسالح على 
حس���اب دور الدولة اللبنانية 
وعلى حساب دستورها جلهة ما 
أناطه باجليش اللبناني من دور 
منفرد في اقتناء السالح والدفاع 
عن الوط���ن، معتبرا ان ردود 
الفعل تلك أثبتت ان ما يطلقه 
هؤالء من نظريات احلرص على 
سيادة الدولة وحماية احلدود 
م���ن االعتداءات االس���رائيلية 
والوقوف خلف اجليش اللبناني 
امكاناته  ملؤازرت���ه ووض���ع 
بتصرفه، ليست سوى مجرد 

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو كتل���ة »القوات 
اللبنانية« النائب فريد حبيب 
ان املطالعة التي تقدم بها رئيس 
الهيئة التنفيذي���ة في القوات 
اللبنانية د.سمير جعجع حول 
االستراتيجية الدفاعية تشكل 
الس���بيل الوحيد للخروج من 
الس���الح غير الشرعي  مأزق 
وتدعم قدرات اجليش القتالية 
في مواجهة اسرائيل، معتبرا ان 
مطالعة جعجع صيغت بطريقة 
وطنية وعلمية وعس���كرية، 
وجاءت عادلة جلهة احملافظة 
على دور اجلميع وفي مقدمتهم 
»حزب اهلل«، لكن حتت كنف 
الدولة وبرعاية اجليش واشرافه، 
داعيا فريق »8 آذار« الى مالقاة 
د.جعجع في منتصف الطريق 
للتباح���ث بتفاصيل نظريته 
الدفاعية  حول االستراتيجية 
بدال من توجيهه االنتقادات غير 
البناءة وغير العلمية والتي ال 
هدف منها سوى إبقاء السالح 

غير الشرعي على حاله.

إستراتيجية دفاعية

ولف���ت النائ���ب حبيب في 

فريد حبيب

اعتقال متهم جديد بالعمالة
سعى للترشح النتخابات 2009!

أكد أن القرار االتهامي ُأّجل إلى مارس المقبل

وهاب لوقف تمويل المحكمة

بيروت � وكاالت: ذكرت صحيفة »الوطن« السورية انه مت اعتقال 
مش���تبه في تعامله مع جهاز املوساد االسرائيلي، يتولى منصبا 
في الشأن العام، وس���بق ان سعى الى الترشح لعضوية البرملان 
اللبناني العام املاضي، لكن ظروفا سياس���ية جعلته يتراجع عن 
قراره، وان يحّضر للترشح للدورة النيابية املقبلة املقررة في العام 
2013. وعلمت »الوطن«، التي تتحفظ عن ذكر اسم الرجل أو مركزه 
االجتماعي واملهني، ان املشتبه فيه انقطعت أخباره قبل ثالثة أيام، 
وتبّلغ أنسباء له استفسروا عن سبب اختفائه انه يخضع للتحقيق 

لدى احد االجهزة االمنية لالشتباه في تعامله مع اسرائيل.

بيروتـ  محمد حرفوش
رأى رئي����س تيار التوحيد وئام وهاب ان احملكمة الدولية لن تأخذ 
بالقرائن التي قدمها االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل وان 
القرار االتهامي ارجئ الى شهر مارس املقبل معتبرا ان التوطني حاصل 
واضحى امرا واقعا. وهاب وفي حديث امس دعا الى وقف متويل احملكمة 
الدولية وسحب القضاة اللبنانيني منها، مؤكدا ان احملكمة مرفوضة بكل 
ما فيها وما عليها وما تقوله. واعتبر وهاب ان املخاوف على الس����احة 
اللبنانية زادت بعد االعالن عن مفاوضات اسرائيلية � فلسطينية مباشرة 
الشهر املقبل، كون املشروع االسرائيلي يتقدم على الساحة اللبنانية من 
خالل احملكمة الدولية التي هي اسرائيلية بامتياز، الفتا الى انها لم تعد 
جزءا اساسيا في اللعبة االميركية بعدما تخلت اميركا عن استخدامها 
في وجه سورية لتستعملها اسرائيل بوجه املقاومة واكد ان احلكومة 

مهددة وان هناك 50 شخصا يعملون على الفتنة.

الدروز في حسابات حزب اهلل »الجيوسياسية«
بيروت: في حتليل ملوقع ودور الدروز وزعيمهم 
ولي����د جنب����الط حاضرا ومس����تقبال، يقول 
محلل وكاتب سياس����ي في تقرير حتت عنوان 
السياسية في لبنان«: التحالفات  »دميوغرافيا 
على رغم ان ع����دد الدروز قليل في لبنان إال 
ان مناطق انتشارهم تشكل مناطق استراتيجية 
بالنسبة حلزب اهلل املشغول في اإلعداد للمواجهة 

املقبلة مع العدو اإلسرائيلي.
وليد جنبالط يعرف ذلك ألن هذا ما صارحه 
به احلزب. فاحتضان درزي للمقاومة في حاصبيا 
سيغطي ثغرة مهمة في دفاعات احلزب في مواجهة 
تغلغل إسرائيلي محتمل، ومنطقة الشوف ستؤمن عمقا دفاعيا 
وتواصال لوجيستيا بني البقاع واجلنوب، وهذا االحتضان 
ال ميك����ن ان يحصل من دون رضا وليد جنبالط. فزعامة آل 
أرسالن وآل الداوود والزعامة املستحدثة لوئام وهاب أثبتت 
انه ال ميكن مقارنتها بقوة العصبية اجلنبالطية. وما يزيد من 
حاجة حزب اهلل إلى التحالف مع جنبالط هو اخلوف من تآكل 
شعبية اجلنرال ميشال عون مسيحيا في ظل احلرب املستمرة 

عليه من البطريركية املارونية ومسيحيي 14 آذار.
في العام 2006 كان حزب اهلل يخوض معركة عن الوطن 
واألمة في جنوب لبنان ضد إس����رائيل، وكان ميشال عون 
يخوض معركة عن حزب اهلل في املنت وكسروان ضد مسيحيي 
14 آذار، ولوال ميشال عون لكانت نتائج العام 2006 مغايرة 
متاما، لقد أعطى موقف عون للمقاومة عمقا مسيحيا ووطنيا 
وقاها من محاوالت الطعن بها من فريق 14 آذار، لكن موقف 

اجلن����رال بات أضعف من ذي قب����ل خصوصا في ظل تزايد 
اخلصوم.

لقد تبني في السابع من مايو 2008 ان السنة لن يشكلوا 
أبدا عصبية سياس����ية ذات دينامية خاص����ة، وقد برهنت 

االنتخابات البلدية األخيرة على ذلك.
إذن في مواجهة جديدة مع إسرائيل سيكون املسيحيون 
كما السنة منقسمني على أنفسهم وستكون الطائفة الشيعية 
في خضم معركة س����تحتاج فيها الى عمق وطني، وسيكون 
عون وحده عاجزا عن تقدمي هذا العمق وبالتالي فإن حتالفا 
مع وليد جنبالط س����يؤدي الى دعم ال����دروز للمقاومة، هذا 
س����يخفف العبء عن ميشال عون مسيحيا وسيجعله أقدر 
على مواجهة خصومه وتأمني دعم مسيحي للمقاومة، وفي 
ظل عدم وجود عصبية سنية فاعلة في غياب املال السياسي 
فسيكون تيار املستقبل أقل قدرة على »الطعن باملقاومة« في 

حال املواجهة بني هذه األخيرة وإسرائيل.
هنا يبرز الدور الذي يعده وليد جنبالط البنه، وسيظهر 
هذا الشاب في خالل األحداث احملتملة على انه شاب وطني 
مندفع يحم����ل روحا جديدة غير تلك التي حملها أبوه. هذه 
ستكون بعضا من األدبيات التي ستتداولها وسائل اإلعالم 
ما سيساهم في تسلم تيمور ملقاليد الزعامة ليمكن أباه من 
التحرر من مس����ؤولية الطائفة. وس����يكون للدروز املرتبة 
الرابعة بني الطوائف اللبنانية في الشكل، لكن في املضمون 
سيلعبون دور »بيضة القبان« بني طوائف 3 كبرى، تساوت 
في احلجم والدور، وباتت بحاجة لقوة مرجحة متيل بالكفة 

لصالح هذه الطائفة او تلك.
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أخبار وأسرار لبنانية  بري املفوض التنفيذي لـ »س.س«: الرئيس 
نبيه بري الذي كان أول من أطلق معادلة 
ال� »س – س« وراهن عليها حتى حتققت 
فعال، هل يصبح مبثابة »املفوض التنفيذي« 
وحتى »املفوض الس����امي« لتلك املعادلة 
في لبنان؟ أوساط الرئيس بري تتحدث 
عن مبادرة مهمة س����يطلقها خالل إحياء 
الذك����رى الثانية والثالثني الختفاء اإلمام 
موسى الصدر 31 أغسطس 1987 في ليبيا، 
وعلى أساس أن الوضع اللبناني يواجه 
احتماالت على مستوى عال من اخلطورة، 

في أجواء إقليمية غير مريحة.
وعلى هذا األساس، البد من ترتيب البيت 
الداخلي عبر ما ميكن أن يسمى ب�»هيئة 
إنقاذ وطنية« تتقاطع مع مشاورات رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان، وال تؤثر ال 
على حكومة الوح����دة الوطنية وال على 

طاولة احلوار.
لكن متشائمني يخافون من أن يحدث 
لهيئة اإلنقاذ ما حدث لهيئة احلوار التي 
كان الرئيس بري صاحب الدعوة إليها قبل 
أن تطيحها حرب يوليو 2006، األوساط 
إياها تعتبر أن االحتماالت اللبنانية أكثر 
خطورة مما كانت عليه قبل 4 س����نوات، 
وأن على القوى اللبنانية أن تستفيد إلى 
أبعد مدى، وفي وقت قياسي، من التنسيق 

السوري - السعودي.
 القرار الظني: أشار مصدر لبناني مواكب 
ملس��ار عمل التحقيق الدولي الى ان »بلمار 
وفري��ق عمله يتعاط��ون اآلن بجدية مطلقة 
مع مستندات حزب اهلل التي تخضع للتدقيق 

والتحقي��ق مع اجلهات املعني��ة بها، قبل أن 
يكون املدعي العام ف��ي النهاية القناعة التي 
سيخلص إليها، وهذا أمر يتطلب وقتا يقارب 
الشهرين، مما يرجح تأخر القرار الظني إلى 
أواخر اكتوبر أو إلى النصف األول من اكتوبر 

على أبعد تقدير«.
وأضاف املصدر أن »القرار الظني سيصدر 
عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة 
قاطعة وحاسمة، ولن يكون مرتبطا باستحقاقات 

سياسية سواء في لبنان أو املنطقة«.
 حـزب اهلل و»احملكمة«: الحظ مراقبون 
ان تعاطي حزب اهلل مع احملكمة الدولية ال 
يترك اوهاما كبيرة حول مواقفه والقضايا 

املتعلقة بها على نحو مزدوج.
فقد س���لم احلزب املعطي���ات التي 
حتدث عنها أمينه العام الى مدعي عام 
التمييز سعيد ميرزا الذي سلمها بدوره 
الى احملكمة الدولية، مع ادراك احلزب 
متاما لهذه اخلط���وة، مبا يعني ضمنا 
وعمليا االق���رار باحملكمة، لكن احلزب 
يتمسك في الوقت نفسه بورقة االعتراض 

على وجودها.
وقد سأل سياسيون مسؤولني في »حزب 
اهلل« عن املوقف االخي����ر لعضو املكتب 
السياسي للحزب محمود قماطي الذي اعلن 
ان هدف احلزب تعطيل احملكمة والسعي 
الى الغائها وذلك غداة تسليم املعطيات الى 
القضاء، فردوا بأن موقف قماطي صحيح 

ولكن ليس اآلن وقته.

مبعنى ان اخلطوة التالية للحزب في 
حال لم تتج����ه اصابع االتهام الدولي الى 
اسرائيل كما يريد احلزب هي االنتقال عمليا 
الى السعي الى تعطيل احملكمة والغائها.

 املر ودمشق: احلملة اإلعالمية على وزير 
الدفاع الياس املر من جانب حلفاء دمش��ق، 
مضافا اليها غيابه عن الوفد الوزاري املوسع 
الذي رافق الرئيس سعد احلريري الى دمشق، 
سلطت الضوء على العالقة بني املر والقيادة 

السورية.
وفي هذا املجال ذكرت معلومات انه خالل 
زيارة الرئيس ميش��ال سليمان األخيرة الى 
دمشق سأله الرئيس بشار األسد عن صحة 
الوزير املر، فأجابه ب�»أنه بخير«، الفتا نظره 
ال��ى ان »وزير الدفاع س��يطلب موعدا عبر 
املجلس األعلى اللبناني – السوري« للجلوس 
مع املسؤولني السوريني املعنيني لبحث التنسيق 
األمني بني البلدين. وبالفعل، يؤكد مطلعون، 
ان الوزير طلب موعدا لزيارة دمش��ق إال ان 

اجلواب لم يأت بعد.
وثم��ة من يقول ان��ه طلب من حزب اهلل 
الدخول على اخلط. لك��ن للمقربني من املر 
رواية مختلفة تقول إن التنسيق األمني بني 

وزير الدفاع ودمشق قائم ومستمر.
وكان يفترض ان يكون املر في عداد الوفد 
املرافق لرئيس احلكومة في زيارته األخيرة 
الى دمشق، إال ان تواجده في بريطانيا منعه 
من الذهاب مع الوفد، وبالتالي مت إرجاء اللقاء 
بني وزيري الدفاع اللبناني والسوري الى وقت 
الحق تقرره سورية، مع العلم بأنه ليس هناك 

أي موانع حلصول هذه الزيارة.

)محمود الطويل(رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال النائب وليد جنبالط في بيت الوسط مساء أمس األول

مصادر: عائدات »االتصاالت« المجمدة تكفي لتحريك اإلنفاق الكهربائي
بيروت: ذكرت مص����ادر في 14 آذار ان 
عائدات وزارة االتصاالت، التي يجمدها 
الوزير ش����ربل نحاس في حساب مصرف 
لبنان، وال يحولها الى اخلزينة بلغت اخيرا 

860 مليون دوالر نقدا.
وقالت املصادر ان هذا املبلغ من شأنه 
ان يح����رك االنفاق على خط����ة الكهرباء، 
التي وضعها وزير الطاقة جبران باسيل، 

بواسطة مراسيم، فيما لو  صارت في عهدة 
اخلزينة. وأكدت املصادر ان اسئلة ستوجه 
الى احلكومة بشأن مصير هذه العائدات.

في ه����ذا الوقت تواصلت االحتجاجات 
عل����ى انقطاع التيار الكهربائي في بيروت 
واجلنوب، حيث عمد شبان الى قطع طريق 
بشارة اخلوري للمرة الثانية، وكذلك فعل 

اهالي بلدة »النبطية الفوقا«.

االحتجاجات امت����دت الى قطاع املياه، 
حيث نزل أهالي بلدة عنجر الى س����واقي 
املياه في بلدتهم احتجاجا على عدم وصول 
املياه الى منازلهم، تزامنا مع موجة احلر 

الشديد.
وق����د عملت قوى األم����ن الداخلي على 
تفريق احملتجني سباحة بعد ان أخرجتهم 

من أقنية املياه والسواقي.


