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قمة سعودية ـ سورية في الرياض ترفع أسهم التفاؤل في البورصة العربية
بري لن يستسلم للفتنة: مادامت عالقة الـ »س ـ س« جيدة فلبنان بمناعة

نقوال لـ »األنباء«: ندعو لبنان للدخول
في الحلف اإلقليمي المقاوم إلسرائيل

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو تكتل »التغيير 
واإلصالح« النائب د.نبيل نقوال 
ان دعوة الرئيس االيراني محمود 
أحمدي نجاد الرئيس الحريري 
الى الموافقة على انضمام لبنان 
الى تحالف من ستة شعوب في 
المنطقة لمقاومة إسرائيل جاءت 
في مكانها وزمانها الطبيعيين، 
معتبرا ان أي تحالف مماثل من 
شأنه أن يدعم لبنان والمقاومة 
في مواجهة االحتالل االسرائيلي 
واطماعه في المنطقة، الفتا الى 
ان هذا التحالف يجب أن يشمل 
جميع الدول العربية بما فيها 
تلك التي وقعت معاهدات سالم 
مع إسرائيل، وذلك العتباره أن 
الصراع العربيـ  اإلسرائيلي لم 
ُيسفر منذ 60 سنة وحتى اليوم 
عن تقدم خطوة واحدة إيجابية 
العربية األم،  القضية  لصالح 
وبالتالي البد من وجود تحالف 
قوي يردع الغطرسة اإلسرائيلية 
واألميركية على حد سواء ويعيد 
الى  الحقوق ألصحابها، داعيا 
دخول لبنان من الباب العريض 
في الحلـــف االقليمي المقاوم 
السرائيل وتكوين قوة عسكرية 
تحمي سياســـة دول الممانعة 
االدارة االميركية على  وُتجبر 
تبديل سياستها حيال المنطقة 

الشرق أوسطية.

المعادلة اللبنانية

النائب نقـــوال في  ولفـــت 
تصريح لـ »األنباء« الى ان زيارة 
الرئيس نجاد للبنان لم تغير 
في المعادلة اللبنانية الداخلية 
كما يحاول البعض تسويقه، كما 

أنها لم تكن لدعم فريق لبناني 
معين دون اآلخر وبمعزل عن 

الدولة اللبنانية.

مسافة واحدة من الجميع

وأكد أن السياسة اإليرانية 
حيال لبنـــان أثبتت من خالل 
وقائع زيارة نجـــاد أنها على 
مســـافة واحدة من كل الفئات 
اللبنانية وان ايران على أهبة 
االستعداد الكامل لمساعدة لبنان 
حكومة وشـــعبا ومؤسسات 
ومقاومة، معتبرا أن التهجم على 
زيارة الرئيس نجاد »للضاحية 
الجنوبية« و»بنت جبيل« من 
العامة  قبل ما ُيسمى باألمانة 
لقوى 14 آذار ووصفها بزيارة 
»القاعدة اإليرانية«، جاء نتيجة 
إدراك هذه االخيرة لتراجع دورها 
السياســـي على المســـتويين 
الداخلي والخارجي، متسائال 
ما إذا كانت زيارات كوندوليزا 
اللتين  رايس وجـــون بولتن 
زجتا لبنان في أتون الصراعات 
الداخلية وأعطتا الضوء األخضر 

للعدو االسرائيلي باستباحة 
األراضـــي واألجواء اللبنانية، 
أفضل من زيارة الرئيس نجاد 
الـــذي دعا الشـــعب اللبناني 
بإلحاح إلى التمســـك بوحدته 

والتوافق بين قياداته.

شهود الزور

على صعيد آخر تمنى النائب 
نقوال توصل مجلس الوزراء في 
جلسته المقررة يوم االربعاء الى 
حل في ملف شهود الزور لجهة 
احالته الـــى المجلس العدلي، 
مســـتدركا ان االمور قد تؤول 
الى المراوحة مكانها إن لم تقفز 
المســـتوى  التفجير على  الى 
السياســـي جراء تمسك فريق 
السلطة بتبريراته غير المنطقية 
التي ال تمت إلى القانون بصلة، 
معتبرا أن ما ساقه وزير العدل 
ابراهيم نجار من أسباب تمنع 
إحالة الملف الى المجلس العدلي 
ليست سوى اجتهادات شخصية 
تقابلها اجتهادات أخرى معاكسة 
تؤكد قانونيـــة اإلحالة لجهة 
استئخار صدور القرار الظني 
الى حين البت في ملف شهود 
الزور، ليبني بعدها على الشيء 

مقتضاه.
وختــم النائب نقوال مشجعا 
على حدوث لقـــاء بيـــن أمين 
عام حزب اهلل الســـيد حسن 
نصر اهلل ورئيـــس الحكومة 
ســـعد الحريري للتفاهم على 
موضـــوع المحكمـــة الدولية 
وشهود الزور وتجنيب البالد 
الهبوط الى درك الفتن وسواد 
تداعياتهـــا، كونهما المعنيين 

األساسيين بالملف.

شجع على حدوث لقاء بين السيد نصراهلل والحريري

د.نبيل نقوال

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مستقبال الرئيس السوري د.بشار األسد في الصالة امللكية مبطار قاعدة جدة اجلوية مساء أمس       )واس(

أخبار وأسرار لبنانية

 وساطة أردوغان بني احلريري ودمشق: امللف اللبناني كان في صلب 
احملادثات التي جرت في دمشق بني الرئيس السوري بشار 
األســــد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي 
يحكى عن دور وساطة يقوم به بني األسد ورئيس احلكومة 
اللبنانية ســــعد احلريري بناء على طلب األخير الذي كان 
أرسل موفدين خاصني الى أنقرة مطلع الشهر وهما مستشاره 

الوزير السابق محمد شطح ومدير مكتبه نادر احلريري.
 الدخول السـوري على خط األزمة: الحظ سفير غربي في بيروت 
ان دمشق باش��رت دخولها املباشر والقوي على خط أزمة 
احملكمة الدولي��ة بعد لقاء وزير خارجيته��ا وليد املعلم مع 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون في نيويورك. 
وخ��الل هذا اللق��اء )الذي تردد بعده حص��ول بداية تفاهم 
أميركي - س��وري حول لبنان( أبل��غ املعلم ان القرار الظني 
س��يتهم حزب اهلل، فكان ان عبر عن رفض سورية له، وإثر 
ذلك باشرت دمش��ق حتركا واضحا وعلنيا في هذا االجتاه 
من خالل ملف ش��هود الزور وصدور مذك��رات التوقيف 

الغيابية التي طالت أركان فريق احلريري.
 حزب اهلل يسـأل: تســــأل مصادر قريبة مــــن حزب اهلل عن 
سبب الزيارة الســــرية التي قام بها رئيس جلنة التحقيق 
الدولية األســــبق ديتليف ميليس الى بيروت حيث مكث 3 
أيام في ظل حراسة مشددة وعقد اجتماعات مع شخصيات 

سياسية وأمنية.
 متى يعلن جنبالط موقفه اجلريء؟ بذل النائب وليد جنبالط جهودا 
واضحة ملنع التصوي��ت داخل مجلس الوزراء على حتويل 
ملف شهود الزور الى املجلس العدلي، وبالتالي فإن التحرك 
الذي سبق اجللسة ب� 3 أيام جنح في منع فتيل انفجار في 

مجلس الوزراء.
حترك جنب��الط باجتاهات 3: نحو رئي��س اجلمهورية، 
ورئي��س مجلس النواب نبيه بري، ورئيس احلكومة س��عد 
احلريري، وأك��د لهم ان طرح األم��ر للتصويت مبكر، وال 
داعي له اآلن إفس��احا في املجال أمام التطويق السياس��ي 
لألزمة، كما انه بال ش��ك يضعه أمام إحراج كبير، خصوصا 

أمام احلريري.
ويالحظ ان النائب جنبالط يريد لنفس��ه هامشا واسعا 
في احلركة، ولم يحس��م متوضعه التام في املعادلة القائمة. 
هناك من يق��ول انه بالفعل أمام امتح��ان حقيقي ويفضل 
ان يبقى على عالقت��ه بالريس احلريري، رغم انه دعاه الى 
موق��ف جريء وت��رك مرافقيه السياس��يني، متمنيا لو ان 
احملكم��ة لم حتصل من أساس��ها. وهناك من يقول انه على 
علم بنية جنبالط ومغزى حركت��ه الراهنة والالحقة، والتي 
تؤك��د ان الزعيم الدرزي س��يعلن موقفه م��ن هذه القضية 
عاجال أو آجال، ولي��س الوقت ببعيد، ذلك ان املوضوع البد 
له من حس��م، وهو موضوع يعني املعارضة كلها كما يعني 
دمش��ق متاما، لذا فإن املوقف الواضح واجلريء س��يقدم 

عليه قريبا.

مازال للرغيف صوت في لبنان.. ففيما اليزال الوضع السياسـي »هبة سخنة.. هبة 
بـاردة« تظاهر لبنانيـون أمس بدعوة مـن املكتـب التنفيـذي لالحتاد الوطني 
لنقابات العمال احتجاجا على ارتفاع أسـعار ربطة اخلبز والبنزين وللمطالبة برفع 

األجور.                   )محمود الطويل(

الرغيف
 يتكلم!

»أحرونوت«: هدية نصراهلل إلى نجاد
بندقية لجيش لبنان الجنوبي وليست لـ  »اإلسرائيلي«

القـــدس ـ أ.ف.پ: ذكـــرت 
صحيفة يديعوت احرونوت 
االسرائيلية امس ان البندقية 
التـــي اهداهـــا االميـــن العام 
لحزب اهلل حســـن نصر اهلل 
الرئيس االيراني محمود  الى 
احمدي نجاد خـــالل زيارته 
للبنـــان وقال انها من »غنائم 
حرب 2006« لم تعد تستخدم 
من قبل الجيش االســـرائيلي 

منذ ثالثين عاما.
في إشارة إلى إعالن حزب 

اهلل في بيان في 14 اكتوبر ان 
امينه العام التقى احمدي نجاد 
قبل ان يغادر لبنان في ختام 

زيارة استغرقت يومين.
التابعة  المنار  وبثت قناة 
لحزب اهلل شـــريطا مصورا 
قصيرا ينتهي الشـــريط على 
صورة نصـــر اهلل وهو يقدم 
البندقيـــة وقــد وضــعت في 
علبة خشـــبية الـــى احمدي 

نجاد.
وقالت الصحيفة االسرائيلية 

نقال عن مصادر عسكرية ان 
الرشـــاش من طـــراز »فنفال 
7.62« لم يعد يســـتخدم من 
قبل الجيش االسرائيلي منذ 
1974 لذلـــك لم تتم مصادرته 

خالل حرب 2006.
واضافت انها على االرجح 
واحدة من البنادق التي سلمها 
الجيش االسرائيلي في الماضي 
الى ميليشـــيا جيـــش لبنان 
الجنوبي التي كانت متحالفة 

معه.
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زيارة نجاد إلى لبنان من المنظور اإلسرائيلي
يقـــول ديبلوماســـي بيـــروت:   
اوروبي خبير في شـــؤون الشرق 
األوســـط ان الكثيريـــن ال يدركـــون 
مقدار الترابـــط العميق بين المصالح 
االستراتيجية السورية وااليرانية على 
اآلخر، ويشـــير الى انه على الرغم من 
اختالفهما االيديولوجي ال يزاالن حليفين 
منذ ثالثين عاما، على الرغم من كون 
سورية »بعثية عربية« وايران جمهورية 
رجال دين. لقد وقفت سورية الى جوار 
ايران خالل الحرب العراقية – االيرانية 
وفي ذات الوقت دعمت ايران الوجود 
السوري في لبنان واعطتها اليد العليا 

في تقرير السياسات هناك.
ولهذا فان فكرة ان تتقبل ســـورية 
ابرام اتفاقية سالم مع اسرائيل في مقابل 
التخلي عن طهران ليســـت واردة، الن 
سورية تعتمد على دعم طهران بشكل 

اساسي في وجه اي تدخالت اجنبية بعد 
انهيار تحالفها مع مصر، ناهيك عن ان 
ايران تستفيد من تحالفها مع سورية 
بوصفها طريق العبور االساسي لها الى 
مناطق الشـــام ولبنان لدعم حلفائها، 
لقد جنبت ايران سورية مخاطر اعتداء 
العراق في الثمانينيات والتسعينيات 
ولـــوال وقوف ايران بجانب ســـورية 
لتمكنت الواليـــات المتحدة من اجبار 
ســـورية على التخلي على اوراقها في 

المنطقة.
حزب اهللـ  المرتبط بايرانـ  استطاع 
المحافظة على المصالح السورية في 
لبنان، والدفاع عن ســـورية في اشـــد 
لحظات التوتر، بل يمكـــن القول انه 
لوال حزب اهلل لما تمكنت سورية من 
العودة الى لبنان، وانتزاع االعتذار من 
الساسة اللبنانيين، وينطبق ذات الشيء 

على حركة حماس التي نجحت في ان 
تكون لسورية الكلمة األولى فيما يتعلق 
بعملية السالم والتفاوض مع اميركا.

هذا ال يعني ان المحور السوري – 
االيراني ينجح، وان اآلخرين يفشلون 
ولكنه يكشـــف ان محور »المقاومة« 
- كمـــا يقال – مازال قادرا على تجاوز 
الصعوبات التـــي تواجهه، وتقويض 
فرص السالم واالستقرار الحقيقي في 
المنطقة، وان كثيرين ممن راهنوا على 
وجود محور حقيقي معارض للمحور 
الســـوري – االيراني باتوا يواجهون 
خيبة أمل.التحالف الســــوري – االيراني 
ســــيظل قائما ما دامت خارطة التحالفات 
االقليمية مع اميركا ثابتة من دون تغيير، 
واننا لســــنا بصدد طالق سوري – ايراني 
قريبا ما لم تتغيــــر الظروف الداخلية في 

اي من البلدين.

التحالف اإليراني ـ السوري.. ثابت وعميق
 بي��روت: اجلدي��د في التعليق��ات االس��رائيلية على زيارة

الرئيس االيراني الى لبنان كان انتقاد احلكم اللبناني وعلى 
رأسه الرئيس ميشال سليمان حيث قام بدعوة جناد واستقباله 
بحرارة، كما مت ربط الزيارة بعامل احملكمة الدولية وقرب صدور 

القرار الظني.
وقال رئيس دائرة األمن السياسي في وزارة احلرب اإلسرائيلية 
عاموس جلعاد إن إيران تريد أن حتول لبنان بش��كل كامل إلى 
امتداد إيراني، ورأى ان سماح القيادة اللبنانية »لرجل ليس عربيا 
وقائد متطرف بتدمير لبنان من الداخل« باملأساة. وأعرب عن حزنه 
وامتعاضه من »مخالفة« الرئيس اللبناني ميشال سليمان الدستور 
اللبناني، وشدد خالل مقابلة أجرتها معه اإلذاعة االسرائيلية أمس، 
على أن »املأس��اة هي أن الرئيس اللبناني، املسيحي واملاروني، 
واملطلوب منه بحسب الدستور أن يحافظ على لبنان دولة سالم، 
يهيئ الس��احة لشخص غير عربي ومتشدد، يريد القضاء على 
لبنان«، وأشار بنبرة حادة لإلذاعة اإلسرائيلية إلى أنه »دون الرئيس 
سليمان، ما كان باستطاعة جناد املجيء إلى لبنان«، وأضاف أن 
»الواليات املتحدة التي ترى ضرورة دعم لبنان، عليها أن تتيقظ 
إلى أن اجليش اللبناني والرئيس سليمان يتعاونان مع حزب اهلل 

ويساعدانه نحو مسار التأثير االيراني«.
بدوره، ربط الرئيس السابق لقسم األبحاث في االستخبارات 
اإلس��رائيلية العميد يعقوب عميدرور بني زيارة جناد واحملكمة 
الدولية، مش��يرا إلى أن »عرض زيارة جناد غير مرتبط بإيران، 
بل بالتقرير املزمع على صدوره عن احملكمة الدولية نهاية العام 
احلالي، لذا فإن اخلش��ية لدى ايران وحزب اهلل تأتي من ردود 
الفعل جراء صدور التقرير الدولي، وبالتالي يريدون القول من 
خالل الزيارة، إننا هنا ونقترح عليكم أال تواجهونا، أي أن املسألة 

مرتبطة بعرض قوة باجتاه الداخل اللبناني«.
وتعليقا على الزيارة ايضا، قال رئيس مركز موش��يه ديان 
للدراس��ات، أيال زيسر، إن »الهدف الرئيسي من زيارة الرئيس 
االيران��ي هو التحدي، إذ إن ما فعله في األش��هر والس��نوات 
املاضية، هو حتدي العالم واسرائيل، ويهدف من ذلك الى زيادة 
ش��عبيته في العالم العربي وفي ايران«، ورأى أن »الزيارة تأتي 
في إطار التذكير بأن لبنان يقع ضمن سيطرة ايران وتأثيرها«، 
وبحس��ب زيس��ر فإن »حزب اهلل مير مبرحلة صعبة، وتهديد 
احملكم��ة الدولية يقلقه، وتأتي هذه الزيارة كي تؤكد للجميع أن 

إيران موجودة«.

فرنسا: السعودية نّبهت 
األوروبيين من تهديدات إرهابية 

باريسـ  أ.ف.پ: بعد التحذير التي اطلقته الواليات 
املتحدة االميركيـــة لنظيراتها االوروبية اعلن وزير 
الداخلية الفرنســـي بريس اورتفو امس ان االجهزة 
السعودية حذرت الدول االوروبية »قبل بضعة ايام« 
من تهديد ارهابي »على اراضي القارة وخصوصا في 

فرنسا« مصدره تنظيم القاعدة في جزيرة لعرب.
وقال اورتفو في برنامج اذاعي »قبل بضع ساعات 
او بالكاد بضعة ايام« تلقى االوروبيون »رسالة جديدة 
من االجهزة الســـعودية تفيدنا بـــأن تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب يتحرك من دون شـــك او ينوي ان 

يتحرك«.
واكد الوزيـــر ان »اخلطر فعلي ويقظتنا كبيرة«، 
موضحا ان اخلطة االمنية التزال في الدرجة احلمراء 
التي تســـبق اعالن الدرجة القصوى في حال وقوع 

اعتداء وشيك.

بيروت ـ عمر حبنجر - وكاالت:
على وقع زيارة جناد الى لبنان 
االســـبوع املاضـــي وتنامي القلق 
من مفاعيـــل القرار الظني املرتقب 
حملكمة احلريري الدولية، ومع امتداد 
الفراغ احلكومي في العراق وتعثر 
مفاوضات السالم، عقد خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
والرئيس الســـوري د.بشار االسد 
الرياض جولة مباحثات  امس في 
ثنائية رفعت اسهم التفاؤل االقليمي 

والعربي.
وقـــال متابعـــون ومحللـــون 
سياسيون ان هذه القمة »ايجابية«، 
متوقعني ان تذلل الكثير من العقبات 

وامللفات الشائكة.
بدورها، اشارت قناة »اجلديد« 
اللبنانية الى ان املعلومات عن قمة 
الرياض ترجح ان يبلغ خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الرئيس السوري د.بشار االسد سعي 
اململكة الـــى الغاء احملكمة الدولية 
اخلاصـــة بلبنان علـــى ان يترجم 
رئيس احلكومة ســـعد احلريري 
ذلك مبوقف يكمل موقفه لصحيفة 
»الشرق االوسط« ويسحب بعد ذلك 
القضاة اللبنانيون من احملكمة وعند 
ذلك يصبح الطريق الى دمشق سالكا 

امام احلريري.
وفـــي لبنـــان رفعـــت القمـــة 
الســـعودية ـ الســـورية من اسهم 
التفـــاؤل في بورصـــة التطورات 
املتفاقمة، حول احملكمة  اللبنانية 
الدولية وقراراتها الظنية خصوصا، 
فاللبنانيون متوجسون خيفة مما قد 
تسفر عنه جلسة مجلس الوزراء بعد 
غد حيال ملف ما يعرف بـ »شهود 

الزور« نتيجة بلوغ الطرفني املعنيني 
في 8 و14 آذار احلائط املسدود، رغم 
تطمينات الســـفير السعودي علي 
السفير  عواض عســـيري، ومثله 
االيراني غضنفر ابادي، الذي حتدث 
في بيروت عـــن ايجابيات قريبة. 
وتعـــززت اآلمال مع وجود رئيس 
احلكومة سعد احلريري في الرياض 
ولقائه خادم احلرمني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز، معطوفا على الكالم 
االعالمي عن قمة لبنانيةـ  سورية، 
بعد لقـــاء الرياض، اســـتنادا الى 

معطيات سياسية بارزة.

وكان الرئيسان ميشال سليمان 
وبشار األســـد قد تهاتفا اول من 
امس واتفقا على اللقاء في دمشق 
حتت عنوان متابعة مفاعيل القمة 
الثالثية التـــي انعقدت في بعبدا 
في اخلامس مـــن يوليو املاضي، 
الى  الرئيس سليمان  وســـيغادر 
سويسرا يوم اجلمعة 22 اجلاري 
حلضور القمة الفرانكوفونية ولقاء 
الرئيس الفرنسي ساركوزي على 

هامش هذه القمة.
الدولة جان اوغاسبيان  وزير 
)املستقبل( قال امس عندما يزور 

الرئيس االسد الرياض، ويقوم وزير 
اخلارجية السعودية سعود الفيصل 
بزيارة القاهرة، فان ذلك يعني ان 
احملور الرئيسي لكل االجتماعات 
هو احملكمة الدولية بكل متفرعاتها، 
واالستنتاج ان الوقت يدهم اجلميع، 
وهذا ما تبدى في املوقف الذي اتخذه 
الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد من احملكمة في خطاب ملعب 
»الرايـــة« وهو موقف ليس بعيدا 
من موقف دمشـــق واعرب الوزير 
اوغاسبيان عن اعتقاده بان هدف 
التحركات ايجاد مخرج هو ابعد من 

جلسة مجلس الوزراء املقبلة، ومن 
ملف شهود الزور املطروح امامها، 
وهو يتصل بالتفاهم على تسوية 

تتناول موضوع احملكمة ككل.
مـــن جهتهـــا قنـــاة »املنـــار« 
التلفزيونيـــة التابعة حلزب اهلل 
والتي رجحـــت ان يجري في قمة 
الرياض التي انعقدت امس، البحث 
عن حلول لالزمة التي تنتظر همة 
سعودية لدرء اخلطر املرتقب من 
القرار االتهامي، رأت ان حسم ملف 
شهود الزور مبجلس الوزراء يكون 
باحالة امللف الى املجلس العدلي او 

ال يكون، ويكون احلسم حول ما اذا 
كان وزير العدل ابراهيم جنار حتت 
السياسة او فوقها. وفي هذا السياق 
اجرى وزير الداخلية زياد بارود، 
برغبة من الرئيس ميشال سليمان 
اتصاالت بعيدة عن االضواء تصب 
في منحى االبتعاد عن التصويت 
عندما يطرح ملف شـــهود الزور 
في مجلس الـــوزراء. وعلى غرار 
الوزير بارود اكـــد الوزير عدنان 
السيد حسني ـ وهو من مجموعة 
وزراء الرئيس سليمان ـ انه ضد 
طرح ملف شهود الزور على مجلس 

الوزراء.
واملعروف ان طرح هذا املوضوع 
الرئيس  التصويت سيحرج  على 
سليمان املمسك بالعصا الوزارية من 
الوسط والنائب وليد جنبالط الذي 
يراعي عدم قطع شعرة معاوية مع 

رئيس احلكومة سعد احلريري.
الوزير حســـني قال إلخبارية 
املستقبل: لسنا في 8 آذار وال في 
14 آذار وموقفنا واحد، نريد التوافق 
ولنفكر كيف نستعيد ثقة الناس 
بالدولة كما ارفض تصنيفي طائفيا، 
وامتنى عدم التصنيف واالصطفاف 

بحسب 8 أو 14 آذار أو بحسب مسلم 
أو مسيحي.

الوزير حســـني وهو االســـتاذ 
اجلامعي الشـــيعي احملسوب على 
فريق الرئيس سليمان في مجلس 
الـــوزراء قال: نحن ضد طرح ملف 
شـــهود الزور على التصويت ولن 
نتجه إليه، بل سنركز على التوافق، 
نافيا مـــا قيل عن عزمه التصويت 
الى جانب وجهـــة نظر حزب اهلل 

وحركة امل.
بدوره النائب جابر أكد أن رئيس 
املجلس نبيه بري يفتش عن املخارج 
داعيـــا الى التركيز علـــى الوحدة 
الوطنية في لبنـــان وبذل اجلهود 

ملنع وقوع الفنت التي تدبر له.
وقال في تصريـــح له امس ان 
رئيس مجلس النـــواب نبيه بري 
ال هم له اليوم سوى هذه القضية 
وهو يعمـــل بكل جد وجهد إليجاد 
مخارج وطرح التسويات التي جتمع 
وال تفرق وال توقع الفتنة بني االخ 

واخيه، واجلار وجاره.
على ذات االيقاع جاءت مطالبة 
النائب علي عسيران عضو الكتلة 
عينها، بقرار يضع حدا للســـجال 
الدولية  واالختالف حول احملكمة 
ويضمن السلم االهلي. وقد نقل عن 
رئيس مجلـــس النواب تأكيده في 
حديث الى صحيفة »القدس العربي« 
انه لن يستسلم للفتنة، مشيرا الى 

ان اسرائيل تسعى وراء الفتنة.
ورأى انهم يعولون على القرار 
الظني كفتيل لالشعال، لكنه استدرك 
بالقول مادامت العالقة السعوديةـ  
السورية جيدة فإن لبنان مبناعة 

جيدة.


