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)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مكرماً عبدو ضيوف األمني العام لـ»الفرانكفونية« الرئيس السوري بشار األسد مستقبالً النائب وليد جنبالط             )سانا(

تصريحات العطري تستقبل بردود فعل صاخبة من 14 آذار

لبنان: معلومات عن قرب »حلّ« مشكلة المحكمة .. وترقب لجلسة »شهود الزور«

أخبار وأسرار لبنانية
< صفح�ة جديدة: رسائل س����ورية غير مباشرة وصلت الى 
بكركي قبل سفر البطريرك صفير الى الڤاتيكان تعكس رغبة 
لدى دمشق في فتح صفحة جديدة، وهذه الرسائل ستكون 

موضع درس وتقييم بعد عودة البطريرك صفير.
< ملاذا تكلم نصراهلل عبر الشاش�ة؟: من التساؤالت والتعليقات التي 
طرحت في أوساط 14 آذار حول زيارة الرئيس االيراني أحمدي 
ــاد الى لبنان، وحتديدا اجلانب املتعلق بأمني عام حزب اهلل  جن
السيد حسن نصراهلل: »ملاذا وجه نصراهلل خطابه عبر الشاشة 
ــخصيا؟ وملاذا  ــد حضره الضيف الكبير ش في مهرجان حاش
ــفارة االيرانية ولم يزره جناد في  ــراهلل جناد في الس زار نص

منزله؟«.
 أسبوعان من عمر األزمة: تقول مصادر مطلعة ان اجواء الهدنة في 
لبنان ال يزال لديها من العمر أسبوعان، وبعد ذلك سيكون 
من الصعب االس����تمرار على وضع املراوحة احلالي القائم 
على التعايش بني مفهومني ف����ي لبنان للمحكمة الدولية. 
وتقول املصادر عينها انه بعد هذين االسبوعني ستصبح 
هن����اك حاجة ألخذ قرار موحد في البلد من أجل حتاش����ي 

إمكانية انهيار االستقرار الهش احلالي.
< شواغر قيادة األمن الداخلي: رفع الوزير زياد بارود كتابا الى رئيس 
مجلس الوزراء يقترح فيه أسماء بعض الضباط مللء الشواغر 
في مجلس قيادة قوى األمن الداخلي، اال ان الكتاب وضع في 
درج رئيس احلكومة ألن التعيينات تتم كلها من دون عراقيل، 
وان الرئيس احلريري غير راغب في تقدمي تنازالت أمام اصرار 
ــدم تقدمي أي تنازل، ال بل االصرار على  الطرف اآلخر على ع
التمسك مبوقفه وطروحاته. واليزال مجلس قيادة قوى األمن 
الداخلي معطال ال يعقد أي اجتماع لعدم توافر النصاب. وقد مت 
وضع الرئيس ميشال سليمان في صورة الوضع واستدعى مدير 
عام قوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لبحث املوضوع معه 

والطلب منه تفعيل عمل قوى األمن في هذه املرحلة.
ــية هي التي حتول دون ملء  واملعروف ان مداخالت سياس

الشواغر.
< »ش�هود ال�زور« مصيره االدراج: وصف قي����ادي في 14 آذار ملف 
ش����هود الزور بأنه مهزلة، مؤكدا ان مصيره س����يكون في 
االدراج كمصي����ر االتفاقية األمني����ة املوقعة بني الواليات 
املتحدة األميركية وقوى األمن الداخلي والتي »عملوا منها 

قصة«.
أما عن الكالم بشأن عصيان مدني أو »7 أيار« جديد أو 
اقتحام ملراكز أمنية، فقد وصفه القيادي بأنه تهويل، ألن 
كل س����يناريو يحكى عنه، جند سيناريو بديال في وجهه 

من قبل الفريق اآلخر.

»الكتائب« يستعد لتظاهرة باتجاه بكركي 
احتجاجًا على  بيع »أراضي المسيحيين«

رسالة من »شرفاء فتح في لبنان« إلى عباس 
تتضمن الئحة بممتلكات أبوالعينين ومساعديه

صيدا: وزع في مخيمات الفلسطينيني في لبنان امس، بيان
يحمل توقيع »ش���رفاء فتح في لبنان« موجه كرسالة خاصة 
الى الرئيس محمود عباس، تتضمن تقريرا عن »أمالك الفس���اد 
الفتحاوي في لبنان«، اضافة الى معلومات عن طاقم ابوالعينني 

وما ميلكون من حسابات مصرفية محلية وخارجية وعقارات.
وتناولت الرسالة التي حصلت عليها »األنباء« بشكل أساسي 
اللواء سلطان ابوالعينني الذي كان أمينا لسر »فتح« في لبنان، 
والعقيد خالد عارف مس���ؤول منطقة بي���روت في فتح، ومازن 
حمزة مس���ؤول مالية فتح والقنصل محمود االسدي، ومسؤول 

اقليم فتح في لبنان أبو احمد الزيداني.
وحتدثت الرسالة عن دفعة ثانية من األسماء مصحوبة باألرقام، 
بهدف الكش���ف جلمهور فتح »فتوحات« من كانوا ميثلونه في 

لبنان.
وواضح ان »شرفاء فتح في لبنان« الذين يحمل البيان � الرسالة 
توقيعهم من خارج اخلط الذي كان ميثله ابوالعينني في لبنان، 

وقبل نقله قسرا الى رام اهلل.

بيروت � محمد حرفوش
قضي����ة بي����ع األراض����ي في 
� املنت التزال  رويسات اجلديدة 
تتفاعل وس����ط معلومات تتردد 
عن حتضي����رات يقوم بها حزب 
إلى  الكتائب لتنظي����م مظاهرة 
بكرك����ي فور ع����ودة البطريرك 
صفير من زيارته إلى الڤاتيكان 
لالحتجاج على ما تسميه »بيع 

أراضي املسيحيني«.
والب����ارز على ه����ذا الصعيد 
القومي  دخول احلزب السوري 
االجتماعي عبر مطبوعته »البناء« 

على خط هذه القضية، حيث نقلت 
عن مصادر خاصة ان النائب عن 
تكتل التغيير واالصالح ابراهيم 
كنعان هو من سرب املعلومات عن 
عملية البيع الى احدى الفضائيات 
اللبنانية، وذلك عن طريق شخص 
يلقب ب� »الكين����غ« وهو الياس 
كنعان سمسار اراض في املنطقة 
الذي سحب من الدوائر العقارية 
املختص����ة عقد بيع قطعة أرض 
مبس����احة 6000 متر مربع قام 
بها جان ابو ج����ودة عام 2007 
إلى اجلمعية االسالمية للتربية 

والتعليم التي يرأسها عضو كتلة 
حزب اهلل وزير الزراعة حسني 
احلاج حس����ن. في غضون ذلك 
اشارت محطة ال� »ام تي في« الى 
عملية بيع جديدة لعقارات كبيرة 
تتحضر في املنطقة ومبساحات 
هائل����ة لصالح حزب اهلل، يقوم 
بها أبو ج����ودة، وذلك في إطار 
ربط املناطق املناصرة حلزب اهلل 
ببعضها البعض، بداية في بياقوت 
إلى الرويسات مرورا بالعمارية 
وصوال الى الزعيترية مبا يشكل 

خطا واحدا متواصال.

وردا على هذا الكالم اشارت 
»البناء« الى ان البطريرك صفير 
واالمير ش����فيق واالمير الفريد 
واوغس����ت ابي اللم����ع قد قاموا 
ببيع 68000 متر مربع في منطقة 
عني س����عادة بتاريخ 2003/1/16 
لصالح بنك دبي االسالمي، كما 
ق����ام رئيس قس����م الكتائب في 
منطقة اجلديدة غسان اخلوري 
ببيع ڤيال في منطقة كفر ابيات 
لصالح مرمي صقر عياش سعيد 
عياش االماراتية اجلنسية وذلك 

في العام 2009.

انتخب نائبًا لرئيس القمة

سليمان في قمة مونترو: نعّول على تضامن 
األشقاء واألصدقاء لدعم حق العودة

مونترو � داود رمال
اكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
ضرورة ان يكون أي حل دائم ملشكلة الشرق 
األوسط عادال وشامال ويطاول مختلف اوجه 
ــددا في املقابل على  الصراع وامليادين، مش
ــابه  ان لبنان لن يقبل ان يتم احلل على حس
او بصورة تتعارض ومصاحله احليوية، وال 
ــوال ان يجيز  ــي اي حال من االح يجوز ف
التوطني النهائي لالجئني الفلسطينيني على 
ارضنا الوطنية، وبصورة تتناقض مع حقوقهم 
الطبيعية، وابرزها حقهم الشرعي في العودة 
ــذا االطار على  ــوال في ه ــى ديارهم، مع ال
التضامن الفاعل للبلدان الشقيقة والصديقة 
وحتديدا الدول االعضاء في املنظمة الدولية 

للفرانكفونية.
وأكد ان القرارات ذات الصلة الصادرة عن 
ــادئ املعتمدة في مؤمتر  مجلس األمن واملب
مدريد اضافة الى املقترحات املختلفة ملبادرة 
السالم العربية تشكل في حد ذاتها عناصر 

اساسية للحق.
وجدد متسك لبنان بثوابته السياسية السيما 
ــعيه لفرض تطبيق القرار 1701 بكل  جلهة س
مندرجاته، ضمن اطار متسكه بقرارات مجلس 
االمن ذات الصلة الضامنة لسيادته ولوحدة 
ــعيه لتوحيد  اراضيه، وذلك بالتزامن مع س
ــه الوطنية في وجه  العناصر املكونة لقدرات

التحديات والتهديدات االسرائيلية.
ــاءت خالل  ــليمان ج مواقف الرئيس س
ــاركته في القمة الفرانكفونية في قصر  مش
ــي مونترو، وتناولت محورين:  املؤمترات ف

ــي في  ــب اساس ــة الع االول: الفرانكفوني
العالقات الدولية ومكانتها العاملية، حيث شمل 
ــي الدولي، والثاني:  البحث الوضع السياس
ــكال  ــتدامة: اش الفرانكفونية والتنمية املس
ــي ملواجهة التحديات  ــن الفرانكفون التضام
الكبرى، وتناول االمن الغذائي والتغيير املناخي 
ــة مت  والتنوع البيولوجي، وفي هذه اجللس
انتخاب سليمان نائبا لرئيس القمة باالضافة 

الى 3 نواب آخرين.
ــة واالمني العام  ــع رئيس اجلمهوري ووق
ــي القاعة العامة  ــدو ضيوف ف للمنظمة عب
ــي  لقصر املؤمترات امليثاق اللغوي الفرنس
الذي اطلقته املنظمة الفرانكفونية لتشجيع 
اللغة الفرنسية ليكون بذلك لبنان اول دولة 

تــوقع عليــه.
ومبوجب هذا امليثاق يلتزم لبنان بالتعاون 
ــة للفرانكفونية لتطوير  ــع املنظمة الدولي م
ــة فرانكفونية مالئمة في القطاعني العام  بيئ
ــنوات عدة  واخلاص ووضع برامج عمل لس
ــتخدام اللغة الفرنسية  ــجيع اس بهدف تش
وتطوير مستوى التعليم وتستفيد منه بالدرجة 
األولى وزارتا الثقافة والتربية جلهة النظام 
التربوي اللبناني، كما تستفيد منه بالدرجة 
ــة والدفاع واملالية  ــة وزارات اخلارجي الثاني
والداخلية والسياحة واالتصاالت، اما اجلهة 
الثالثة املستفيدة فهي رئاسات اجلمهورية، 
مجلس النواب، واحلكومة باالضافة الى وزارات 
االعالم واالقتصاد والعمل على ان يتم انشاء 
مرصد للغة الفرنسية ملتابعة تطبيقه ضمن 

اطار هيكلية وزارة الثقافة.

بيروت � عمر حبنجر
املش���هد السياسي اللبناني 
محكوم بالترقب واملتابعة، ترقب 
جلسة مجلس وزراء األربعاء 
إلي���ه موضوع  وما س���يئول 
العالق في  ال���زور«  »ش���هود 
ش���باك التجاذبات السياسية، 
السياسية  التحركات  ومتابعة 
اخلارجية من لنبان وإليه، مع 
عودة الرئيس ميشال سليمان 
م���ن القم���ة الفرانكفونية في 
سويسرا، ولقاء الرئيس بشار 
األسد بالنائب وليد جنبالط في 
دمشق، ومن ثم لقاؤه املرتقب 
للرئيس السابق للحكومة عمر 
كرامي اليوم في إطار متابعته 
اللبناني���ة، ورغبة  لالوضاع 
دمشق مبغادرة اصدقائها في 
لبن���ان املنطق���ة الرمادية، في 

مسألة احملكمة الدولية.
وقد مهد جنبالط لزيارته هذه 
بتصريحات، حتذر من تأثيرات 
احملكمة الدولية على االستقرار 

في لبنان.
وتناول لقاء األسد � جنبالط، 
آخر املس���تجدات على الساحة 
اللبنانية وأهمية تضافر جهود 
جميع الفرقاء اللبنانيني للحفاظ 
الوحدة  الهدوء وترسيخ  على 
الوطنية مبا يعزز نقاط القوة 
لدى لبنان في مواجهة التحديات 
التي قد تواجهه في املستقبل. 
على م���ا قالت وكال���ة االنباء 

السورية.

تصريحات العطري

وتعكس تصريحات رئيس 
الوزراء السوري محمد ناجي 
العطري االخيرة، والتي وصف 
فيها ق���وى 14 آذار ب� »الهياكل 
الكرتونية« سعة املسافة الفاصلة 
بني دمشق وحلفائها في لبنان 
من جهة ورئيس احلكومة سعد 
احلريري وحلفائه في قوى 14 
آذار، حول مآل احملكمة الدولية 
القانونية،  مبختلف مشتقاتها 
آذارية وقد  بحسب مصادر 14 
تصدرت ردود فعل قوى 14 آذار 
على ه���ذه التصريحات غالب 
النش���اط السياس���ي الداخلي 

امس.
وفي خضم هذه الردود برز 
م���ا نقلته صح���ف قريبة من 
املعارضة ع���ن رئيس مجلس 
النواب اثر لقائه الرئيس االسد 
قوله انه تبلغ من الرئيس االسد 
ان املس���اعي الهادفة الى ايجاد 
حل ملسألة احملكمة الدولية على 
خلفي���ة االتصاالت العربية قد 
احدثت تقدما، وان على الفرقاء 
اللبنانيني ان يبقوا مستنفرين 
اليجاد حلول داخلية، خصوصا 
على صعيد القض���اء الذي قد 

يشكل مدخال للحل.
ويعن���ي ذل���ك ان اجلانب 
السوري يتوقع مقاربة للحل، 

خصوصا انه يشكل تدخال في 
شؤون لبنان الداخلية.

المعارضة ترد

في املقاب���ل ردت اذاعة النور 
الناطقة بلسان حزب اهلل متهمة 
س���مير جعجع بتح���ني الفرص 
لتخريب العالقة بني لبنان وسورية، 
الى درجة وصف���ه االجتماعات 
السورية مع رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان واحلكومة سعد 
احلريري باجتماعات »الش���اي 
والتس���لية«. ورأت االذاع���ة ان 
االهتمام بقي مرك���زا على ملف 
شهود الزور، والتحضير الجواء 
جلسة خاصة للتحضير لهذا امللف 
احلساس، الذي يتعني البحث عن 
املخارج الوطنية له من اجل حماية 
االستقرار في لبنان، وانطالقا من 
حرص املعارضة على حفظ البلد 
وامنه ومنع التدخل االميركي في 
ش���ؤون لبنان، كما يؤكد وزير 
الزراعة حسني احلاج حسن الذي 
شدد مرة اخرى على احالة ملف 
الشهود الى املجلس العدلي. اما 
وزير الدولة جان اوغاس���بيان، 
فقد دعا الى ابعاد السياس���ة عن 
السياسة.  القضاء والقضاء عن 
وقال »لصوت لبنان« ال مصلحة 
الحد بالفتنة في لبنان، وتساءل 
ملاذا جنعل الناس يعيشون مثل 
هذا املن���اخ، وهو غير موجود؟! 
واضاف: نحن لن نخضع ملنطقة 

القوة والعنف ايا كان.
وتابع: اذا طرح ملف ما يسمى 
شهود الزور وظهر طرف ما انه 
سيأخذ امللف الى التصويت في 
مجلس الوزراء، فنحن ذاهبون الى 
مشكلة كبيرة جدا، مؤكدا انه ال 
استقالة للرئيس احلريري، النه 
موجود بدعم الش���عب اللبناني 
واليزال ميلك االكثرية وال يستقيل 

اال مبوجب الدستور والنظام.

مظاهرة ألهالي ضحايا الحوادث 
المرورية في بيروت أمس

)محمود الطويل(

بخالف االنطباعات التي تولدها 
القائلة  بعض التصريح���ات، 
بتأخي���ر الق���رار االتهامي الى 

مارس املقبل.
وبالع���وده الى تصريحات 
رئي���س وزراء س���وريةناجي 
العطري، الذي نادرا ما يتحدث 
في املواضيع اللبنانية، اعتبرت 
14 آذار ان تصريح العطري يهدف 

الى هز االستقرار الراهن.
وتساءلت عما اذا كانت احلملة 
»السورية الرسمية« التي هي 
االولى منذ وقت طويل تشير 
الى ان دمشق بدأت تضيق ذرعا 
بانس���داد االفق امام محاوالت 
النيل من احملكمة الدولية، فكان 
هذا دخوال مباشرا من جانبها 
على خط الضغوط على الرئيس 

احلريري بعدم���ا اكد بصورة 
جازم���ة اال تراجع عن احملكمة 

مهما اشتدت هذه الضغوط.
 اما تيار املستقبل فقد اسف 
الن يصدر ع���ن رئيس وزراء 
دولة شقيقة مثل هذا الكالم غير 
املناسب في حق حركة سياسية 
ش���عبية يعتبر تيار املستقبل 
نفس���ه جزءا ال يتج���زأ منها، 

بيروت � أحمد منصور
كشف رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط عن بعض وقائع اللقاء الذي عقده مع مساعد 
ــة االميركية جيفري فيلتمان في  وزيرة اخلارجي
بيروت، وقال انه رد على مطالبة فيلتمان له بدعم 
احملكمة الدولية بالقول: اذا كنتم تريدون محاربة 
ــا على أرضها، أو في  ــران، فلماذا ال حتاربونه اي
ــاذا تصرون على محاربتها في لبنان،  العراق، ومل

مما قد يؤدي الى تدمير هذا البلد؟!
وقال جنبالط في لقاء سياسي حاشد في بلدة 
ــه اختلف وديا مع  ــوت في اقليم اخلروب، ان عان
فيلتمان على هذا املوضوع وغيره. واعتبر جنبالط 
ان العدالة واالستقرار متكامالن وال عدالة من دون 

استقرار وال استقرار بال عدالة.
ــد احملكمة الدولية  ــع جنبالط: اننا ال نري وتاب
ــببا لفتنة أو دمارا للبنان، معتبرا ان موضوع  س
شهود الزور يعالج بالسياسة، داعيا الى معاجلة هذا 
املوضوع بشكل هادئ، متمنيا أال يكون االستحقاق 
بعد غد بالتصويت، الفتا الى ان التصويت ال يحل 
ــاكل، منبها الى انه قد يجرنا الى مأزق كبير  املش
ــذرا من ان حادثة  ــا في أزمة وزارية، مح ويدخلن
مجدل عنجر اخلطيرة قد تتكرر في ظل االحتقان 
املتصاعد واجلو املذهبي، داعيا أبناء اجلبل اذا ما 
ــتفحلت الفتنة الى البقاء على احلياد، مشددا  اس
على »اهمية وضرورة التضامن فيما بيننا للتأكيد 

على احلوار ودور الدولة، وأال يجرنا أحد الى فتنة 
ال نريدها«.

ــي حاشد في  وقال جنبالط خالل لقاء سياس
ــوف(  بلدة عانوت في اقليم اخلروب )قضاء الش
ضم مختلف القوى السياسية واالحزاب في قوى 
ــوم اذا صح التعبير حتت  ــش الي 8 و14 آذار: نعي
ــو احملكمة والقرار  ــيف مصلت وبند واحد ه س
ــاعة. وكي  االتهامي، هذا هو احلديث، حديث الس
أوضح موقفي قلت وأصر على انه البد من عدالة 
مرهونة باالستقرار، قلت عدالة واستقرار، االثنان 
متحدان بعضهما مع البعض، ال عدالة مجردة من 
االستقرار وال استقرار دون عدالة، هذا هو شعاري، 
وتابع النائب جنبالط: طبعا اختلفنا وديا على هذا 

املوضوع وعلى غيره من املواضيع.
وتطرق الى موضوع شهود الزور فقال: قضية 
شهود الزور، فقط للتذكير بالتاريخ، الشيخ سعد 
ــات املميزة  ــه على العالق ــري وحرصا من احلري
ــاك بعضا من  ــورية قال ان هن ــة مع س التاريخي
ــني أو زرعوا الفتنة  ــهود الزور أغفلوا اللبناني ش
ــعب اللبناني والشعب السوري،  واحلقد بني الش
وبني لبنان وسورية. ونحن سايرناه أو باالحرى 
أيدناه في هذا املوضوع، فلنر اذا كان هناك بالفعل 
ــهود زور أم ال؟ وشخصيا ماذا كان املوضوع  ش
مجلس عدلي أو غير مجلس عدلي، هذا املوضوع 

يعالج بالسياسة.

ملف شهود الزور يعالج بالسياسة فقط

جنبالط: سألت فيلتمان لماذا تصرون 
على محاربة إيران في لبنان؟

نظم أهالي ضحايا حوادث السير مسيرة رمزية
مبشاركة وزير الداخلية زياد بارود ونواب استنكارا 
حلوادث الس���ير املميتة التي أوقعت 390 قتيال حتى 
نهاية شهر سبتمبر فقط بحسب الوزير بارود، وذلك 
قبل أن ينضم اليهم الطالب طالل قاسم الذي قتل في 

الروشة األسبوع املاضي.
وقد أصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي 
جدوال بضحايا حوادث الس���ير في لبنان منذ العام 
2007، حيث بلغ العدد 497، والعام 2008: 478، والعام 

2009: 513 والعام 2010 حتى سبتمبر 390.
اما بالنس���بة لشهر سبتمبر من كل سنة، فقد بلغ 
عدد القتلى كاآلتي: 2007 )44 قتيال(، 2008 )57 قتيال(، 

2009 )73 قتيال( و2010 )51 قتيال(.

390 لبنانيًا ضحايا 
حوادث السير في 9 شهور


