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الحريري ألحّ على البريطانيين عدم بحث إشكال الضاحية في مجلس األمن

معلومات عن تسوية بإخراج حزب اهلل من الحكومة مقابل إلغاء المحكمة
عواصم ـ عاصم علي ـ وكاالت:

في حني وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري 
تأجيل جلس����ة مجلس الوزراء اخلاصة مبناقشة 
»ش����هود الزور« بأنه »أمر تقني ال أكثر وال أقل«، 
قالت مصادر مطلعة ان التأجيل يأتي بعد تفاهم 
على خفض التصعيد في اخلطاب السياسي وسط 
تسريبات إعالمية مركزة على سيناريوهات السيطرة 
على احلكم، وبعد تعذر التوافق على مخارج ملأزق 

ملف شهود الزور.
والتأخير يعني في رأي األوس����اط املعارضة 
أمرين: أولهما تعذر إبعاد النقاش في اجللسة عن 
التصويت في ضوء متسك املعارضة بطرحه على 
التصويت، مما يعني فقدان األكثرية أكثريتها في 
هذا البند )تراه����ن املعارضة على انضمام وزراء 
اللق����اء الدميوقراطي الى صف����وف وزرائها عند 
التصويت(، وثانيهما محاولة كس����ب الوقت في 
ظل توقع صدور القرار الظني في وقت قريب جدا 

قد ال يتعدى الشهر.
وتابعت املصادر أن العماد ميشال عون طالب 
مبوقف معارض موحد بش���أن تأجيل جلس���ة 
احلكومة. وبرزت مجموعة مواقف، بينها الدعوة 
إلى اتخاذ موقف س���لبي حاسم ردا على خطوة 
احلريري. لكن تبني أن رئيس اجلمهورية أشار 
إلى أن احلريري يريد عقد اجللسة غدا في السرايا 
الكبيرة، وهو ما فس���ر بأن���ه رغبة من رئيس 
اجلمهورية لكي ال يكون حاضرا في جلس���ة قد 
تشهد مواجهة على خلفية ملف شهود الزور. وبعد 

مداوالت، تقرر إعطاء الفريق اآلخر فرصة أخيرة 
مع توقعات بأن يصار إلى فتح مواجهة شاملة 
في أول جلس���ة للحكومة.الى ذلك، وبالرغم من 
لقاء السفراء ال� 3 السوري والسعودي واإليراني 
الذي متيز بإبقائه بعيدا عن عدسات التصوير 
وامتناع الس���فراء عن التصريح، حيث حرص 
السفير السوري علي عبدالكرمي على ابعاد اللقاء 
عن اإلعالم وعلى التخفيف من أهميته، قائال: ان 
»البعض ضخمه وحمله أكثر ما يحمل«، أكدت 
مصادر واسعة االطالع ل� »األنباء« ان تأجيل جلسة 
شهود الزور كانت من نتائج هذا اللقاء الثالثي 
حيث بعث املجتمعون برسائل الى املعنيني من 

شأنها تأجيل اجللسة املتفجرة.
وفي إطار األوضاع املقلقة التي يشهدها لبنان 
منذ التسريبات عن اتهام القرار الظني حلزب اهلل 
باغتيال احلريري، نقلت صحيفة »اللواء« عن احد 
الوزراء املطلعني ان احدى الشخصيات السياسية 
املرموقة طرحت تغيي����ر تركيبة احلكومة كآخر 
احللول اذا لم تفلح املساعي العربية في جهودها 
حلل مش����كلة احملكمة الدولية، وشرط التسوية 
احلكومية اجلديدة ينص على بقاء سعد احلريري 
رئيسا حلكومة ال تضم حزب اهلل والقوات اللبنانية 
وهكذا يكون خروج احلزب من املعادلة الوزارية في 
مقابل إلغاء احملكمة الدولية، أما القوات فإبعادهم 
لتأمني االعتدال في مواقف تيار املستقبل وملعادلة 
املوازين في مجلس الوزراء بني املسلم واملسيحي. 
وفيما أعلن رئيس احلكومة س����عد احلريري انه 

سيستمر في دعم التحقيق الدولي في اغتيال والده، 
أمل رئيس »احملكمة« انطونيو كاسيزي في صدور 
القرار االتهامي بحلول الشهر املقبل، ودعا جميع 
الفرقاء الى ضب����ط النفس والتعامل مع احملكمة، 
وأشار كاسيزي الى ان بيلمار أبلغه بصدور القرار 
االتهامي في ديسمبر، لذلك صرحت للصحف، الفتا 
الى انني »دائما أسأل بيلمار ملاذا ال يصدر القرار 

الظني؟ لكنه ال يجيب«.
احلريري الذي التقى كبار املسؤولني البريطانيني 
أش����ار في حديث الى صحيفة »التاميز« اللندنية، 
س����ئل عن مقتل والده، فأجاب: »أن����ا ال أعتقد ان 

للرئيس األسد اي عالقة بهذا املوضوع«.
بدوره قال مصدر ديبلوماسي رفيع املستوى 
رافق زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 
إلى لندن، إن األخير ألح على اجلانب البريطاني عدم 
طرح مسألة االشكال مع فريق احملققني الدوليني في 
الضاحية اجلنوبية على بساط البحث في اجتماع 
ملجلس األمن األسبوع املقبل، الفساح املجال أمام 
حل داخلي لألزمة بخصوص القرار الظني املرتقب 
للمحكمة الدولية. وأضاف املصدر ذاته ل� »األنباء« أن 
الرئيس احلريري الذي غادر لندن يوم أمس األربعاء، 
يخشى تداعيات مثل هذا التصعيد الدولي في ملف 

احملكمة على وضع حكومته واستمرارها.
ولكن مسؤول في الوزارة اخلارجية البريطانية 
كشف ل� »األنباء« أن مجلس األمن سيصدر بيانا نهاية 
هذا األسبوع في خصوص احملكمة واحلادث الذي 

رئيس احلكومة البريطاني ديڤيد كاميرون مستقبال رئيس احلكومة اللبناني سعد احلريري في بريطانيا مساء امس األول  )أ.ف.پ(تعرض له احملققون في الضاحية وتداعياته.

جانب من احلفريات التي قامت بها اجلامعة األميركية في منطقة اليمونة 

أخبار وأسرار لبنانية يس���عى رئيس  جتميـد تعيـن العمداء: 
اجلامعة اللبنانية د.زهير ش���كر الى 
»مترير« ملف تعيين���ات العمداء في 
كليات اجلامع���ة اللبنانية بعيدا عن 
»سلة« التعيينات االدارية التي التزال 

مجمدة لالعتبارات السياسية املعروفة. وينطلق شكر في 
سعيه هذا من كون تعيني عمداء كليات اجلامعة اللبنانية 
خارج اآللية التي وضعها مجلس الوزراء للتعيني في وظائف 
الفئة األولى الشاغرة، وتنطبق عليهم معايير خاصة بالعمل 

اجلامعي وبنظام اجلامعة اللبنانية.
لكن جهود ش���كر التزال تصط���دم باعتراضات من هنا 
ومطالب من هناك، األمر الذي قد يفضي الى جتميد تعيينات 
العمداء ما لم يط���رأ تطور نوعي يحرك هذا امللف املفتوح 
»نصف فتحة« منذ س���نوات. ويت���الزم فتح هذا امللف مع 
املطالبة بحق أس���اتذة اجلامعة في االستفادة من مشروع 

زيادة رواتب القضاة على نحو يضاعف الراتب.

 احملكمة الدولية: أخذ موضوع احملكمة الدولية حيزا بارزا في 
محادثات الرئيس سعد احلريري في لندن. ومقابل الدعم البريطاني 
الكامل للمحكمة، أكد احلريري متسك لبنان بها، معتبرا ان موقف 
ح��زب اهلل يعبر عن فريق سياس��ي لكنه ال يختزل الدولة التي 

عبرت مبختلف مكوناتها عن موقفها من هذا املوضوع.

تصريحات الشيخ قاسم: توقف مراقبون في تصريح نائب األمني 
العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم عند:

� نفيه ان يكون هناك لقاء قريب بني الرئيس احلريري 
والس���يد حسن نصراهلل قائال: »اآلن ال شيء يستدعي عقد 

لقاء كهذا«.
� تأكي���ده ان حزب اهلل لن يط���رح أي تعديل أو تغيير 

حكومي في هذه الفترة.

� كشفه ان احلزب رفض منذ شهر 
رمضان الئحة من أفراد ترغب احملكمة 

الدولية في التحقيق معهم.

مضامن الرسـائل: يدعو مصدر معارض 
الى التمعن في مضامني الرس��ائل التي وجهها الس��يد حس��ن 
نصراهلل عب��ر اطاللته التلفزيونية األخيرة، والتي تش��به في 
إطارها التحذير الذي سبق وأعلنه قبيل صدور القرارات احلكومية 
في اخلامس من مايو 2008. فإذا كان املس باحدى وس��ائل قوة 
املقاومة عب��ر املس باالتص��االت الداخلية أدى الى ردة الفعل 

املعروفة، فكيف مع املس باملقاومة وجمهورها بالكامل؟

 التالعب بشبكة االتصاالت: في مرحلة ما قبل صدور القرار الظني 
يخطط حزب اهلل للقيام مبجموع���ة خطوات أبرزها فيما 
يتعلق بشبكة االتصاالت، حيث سيؤكد خالل مؤمتر صحافي 
تقني ان هناك تالعبا بال���� »data base«، وان هذا التالعب 
ادى الى تركيب اتصاالت وهمية لألرقام الثمانية التي راقبت 
الرئيس احلريري على األرقام التي يس���تعملها جهاز أمن 
حزب اهلل، وان املس���ؤول عن هذا امللف هو اسرائيل التي 
تق���ف وراء احملكمة والتي ت���زور التحقيق الدولي لإليقاع 

بحزب اهلل.
إسرائيل والنفايات وأكياس اخلبز: تناولت صحيفة »هآرتس« االسرائيلية 
قضية النفايات التي تنتقل عبر املياه من الشواطئ اللبنانية الى 
ش��واطئ اس��رائيل، ومصدرها على ما يب��دو هو مكب ضخم 
للنفايات ق��رب مدينة صيدا اللبنانية بدأ ينزلق الى مياه البحر 

املتوسط.
ونقل��ت الصحيفة عن د.أليكس أزيل��رود، من مدينة نتانيا 
االس��رائيلية قوله ان باس��تطاعته صباح كل يوم رؤية أكياس 
النفايات البالستيكية التي حتمل أسماء محالت جتارية ومخابز 

لبنانية تطفو على سطح املياه أمام شاطئ املدينة.

حوار بعبدا يستأنف اليوم بغياب عون وجنبالط وفرنجية

حفريات بالهرمل كشفت جزءًا جديدًا بصدع اليمونة الزلزالي
بيروت: كش����فت حفريات جيولوجية عميقة 
دامت أسبوعني وقادتها اجلامعة األميركية 
في بيروت ف���ي منطقة مرجحني في الهرمل 
عن وج���ود جزء كبير في صدع اليمونة لم 
يكن معروضا عل���ى اخلرائط اجليولوجية 

املوجودة، ولم يدرس سابقا.
وصدع اليمونة هو واحد من ثالثة صدوع 
أو فوالق رئيسية في لبنان )اليمونة وسرغايا 
وجبل لبنان(. وقد أجرى األستاذ املساعد في 
قسم اجليولوجيا في اجلامعة الدكتور عطا 
الي���اس  هذه األبحاث بالتعاون مع الدكتور 
يان كلينغر من معهد فيزياء الكرة األرضية 
في باريس )IPGP( ومبس���اعدة طالبني من 
»األميركية« هما رامي فرحات وسامي الشيخ 

حسني.
وكان اختيار منطقة التنقيب قد مت بعناية 
من قبل فريق الباحثني الذين أرادوا دراسة 
املناطق الغنية بالرواسب احلديثة التي من 
ش���أنها أن تكون قد ش���هدت جميع الزالزل 

األخيرة، مقارنة مع الرواسب القدمية.
وقد حف���ر الباحثون خندقا في مرجحني 
ودرس���وا الطبق���ات الرس���وبية الت���ي مت 

اكتشافها.
الكربون املشع  وسيسمح حتديد تاريخ 
لعين���ات من هذه الرواس���ب مبعرفة أمناط 
التواتر على طول الصدع.  وبحسب أمناط 

التواتر هذه س���يتمكن الباحثون من وضع 
تقومي أكثر دقة للزالزل السابقة وتلك التي 

رمبا قد حتدث في املستقبل.
ومن ش���أن تقومي أكثر تفصيال لألحداث 
التي مت احلصول عليها من هذا املوقع، عند 
مقارنته مع نتائج الدراس���ات من الصدعني 
الرئيسيني اآلخرين في لبنان، أن يؤمن فهما 
أفضل لكيفية عمل الصدوع الثالثة وكيفية 

تواصلها ببعض.
وقال د.الياس انه »كلما ازدادت معرفتنا 
بال���زالزل الس���ابقة، متكنا م���ن أن نتوقع 
ال���زالزل ف���ي املس���تقبل بش���كل أفضل«، 
مضيفا أن ه���ذه معلومات مهمة بالنظر إلى 
 أن لبن���ان يق���ع في منطقة زالزل نش���طة. 
وامل أن نتمكن من حتديد تفاصيل الزالزل التي 
وقعت على طول خطوط الصدع املوجود في 
سورية، وبالنظر إلى أن هذا الصدع يستمر 
صعودا الى سورية، التي لم تكن زالزلها قوية 

مبا يكفي لتمزق بقية الصدع في لبنان.
وصدع اليمونة هو حصة لبنان من صدع 
املش���رق العربي، وواحد من أكبر الصدوع 
األرضية وميتد من خليج العقبة الى تركيا. 
وهو احلد الفاصل بني قطعتني من س���طح 
األرض : الصفيحة العربية التي متتد شرقا 
واألفريقي���ة أو صفيحة س���يناء التي متتد 

غربا. 

أميركا ترفع مساهمتها المالية 
للمحكمة الدولية بـ 10 ماليين دوالر 

مصدر لـ »األنباء«: مؤشرات 
على صدور قرار االتهام هذا الشهر

 بيروت - ناجي يونس
القرار  تتزايد مؤش���رات ص���دور 
االتهامي خالل أس���ابيع عدة، حتى ان 
الكثيرين يتوقعون ه���ذا االمر خالل 

شهر نوفمبر.
لكن مصدرا نيابيا من 14 آذار اوضح 
ل� »األنباء« انه ال يمكن الحد ان يحسم 
متى سيصدر هذا القرار وان من الناحية 
المبدئية، اضافة الى انه قد يكون كامال 

او قد يجزأ.
واضاف: ام���ام كل ما يحصل، راح 
حزب اهلل يستش���عر الخطر المحدق 
وبعدما الحظ ان االتصاالت االقليمية 
لن تجدي نفعا مع الرئيس الحريري، 
الس���يما لجهة قبول���ه بالتنازل اكثر 
واالقتراب م���ن تقليد النائب جنبالط 
في تعاطيه مع االح���داث منذ عامين 

تقريبا.
ويرى حزب اهلل ان التأجيل ال يفيد، 
خصوصا وسط التحوالت الغربية في 
الفترة االخيرة وقد صدرت مواقف الفتة 
جدا ومن المتوقع ان ترتفع الوتيرة من 
هذا القبي���ل تباعا حتى صدور القرار 

االتهامي.

وقد يكون ح���زب اهلل يدرك جيدا 
ضرورة تعطيل الحكم ال بل شله، اال ان 
التجربة اثبتت له انه يجب ان يستقيل 
الرئي���س الحريري بدل ان ينس���حب 
وزراء 8 آذار م���ن الحكومة، مما يعني 
ان خيار اللجوء الى تصعيد الضغوط 
سياس���يا واعالميا وميدانيا سيكون 
االكثر ترجيحا وصوال الى اس���تقالة 

الحريري من منصبه.
الحريري  وفي حال عدم استجابة 
للضغ���وط ورفضه االس���تقالة، قال 
المصدر النيابي: سيصبح حزب اهلل امام 
خياري المزيد من التصعيد او التراجع 
اضافة الى احتمال بحثه عن اساليب 
اخرى قد تكون اكثر افادة لتحقيق هدف 

استقالة الحريري من منصبه.
كان واضحا من البداية ان سورية 
ال تستطيع ان تقدم رأس الحزب وان 
الس���عودية ال يمكنها ان تفعل شيئا 
في موضوع تعدي���ل مضمون القرار 
االتهامي، مما يعني ان الحوار السوري 
السعودي لم يكن ذا فائدة من بدايته 
اال كسب الوقت وتأجيل المواجهة في 

لبنان.

بيروت � أ.ف.پ: رفعت الواليات املتحدة من قيمة 
مساهمتها املالية للمحكمة الدولية اخلاصة بلبنان الى 
30 مليون دوالر معلنة انها ستحول 10 ماليني دوالر 
إضافية للمحكمة التي تتعرض لهجوم غير مسبوق 
من قبل أطراف لبنانية واقليمية إللغائها. وجاء اإلعالن 
األميركي عن رفع التمويل للمحكمة املكلفة مبحاكمة 
قتلة رئيس احلكومة اللبنانية السابق رفيق احلريري 
في بيان اصدرته بعثة واش���نطن ف���ي األمم املتحدة 
بنيويورك. ووزعت السفارة االميركية في بيروت البيان 
الذي جاء فيه »اصدرت بعثة الواليات املتحدة في األمم 
املتحدة بيانا أعلنت فيه تقدمي 10 ماليني دوالر إضافية 
الى احملكمة اخلاصة بلبنان كي تواصل عملها لتقدمي 
مرتكبي االغتيال السياسي الى العدالة«. وأشاد البيان 

بحسب النص باللغة العربية، »بالعمل الشجاع الذي ال 
يكل ألعضاء هيئة احملكمة املستمرين في اداء مهامهم 
بأسلوب مهني وغير سياسي«. وذكر »نحن واثقون من 
أن عمل احملكمة سيستمر في املساعدة على منع وقوع 
مزيد من العنف ووضع حد للفترة املأس���اوية إلفالت 
مرتكبي االغتيال السياس���ي ف���ي لبنان من العقاب«، 
مضيفا »الى ان يتمكن لبنان من حتقيق هذا، فسيكون 
من الصعب تأمني السالم واالستقرار اللذين يستحقهما 
كل الشعب اللبناني«. واعتبر الهجوم الذي تعرض له 
3 من موظفي هيئة احملكمة في بيروت »محاولة اخرى 
خللق اختيار زائف بني العدالة واالستقرار في لبنان 
واحليلولة دون قيام احملكمة املستقلة باملهمة املوكلة 

اليها من مجلس األمن الدولي«.

بيروت: جلس����ة احلكومة اخلاصة ب� »ش����هود الزور«
تأجلت بطلب من الرئيس س����عد احلريري وتفهم من 
الرئيس نبيه بري وجتاوب من الرئيس ميش����ال سليمان 
وغض طرف »على مضض« من حزب اهلل، ماذا عن جلسة 

هيئة احلوار الوطني في قصر بعبدا اليوم؟
جلسة احلوار التي أرجئت من 19 اكتوبر الى 4 نوفمبر 
ستعقد ويغيب عنها ألسباب مختلفة 3 اقطاب من أقطابها 
العماد ميشال عون والنائب سليمان فرجنية  لسبب سياسي 
ألن����ه لم يعدا  مقتنعني بجدوى هذا احلوار، والنائب وليد 
جنبالط لسبب شخصي وهو وجوده في تونس للمشاركة 
في ندوة أكادميية فضلها على جلسة احلوار. مهم ان تنعقد 
طاولة احلوار وان تظل اطارا سياس����يا ضامنا لالستقرار 
السياس����ي وللنهج احلواري في مقاربة مسائل حساسة، 
ولكن األهم الظروف التي تستأنف فيها عملية احلوار بعد 

متغيرات كثيرة حصلت في األشهر املاضية وبدا معها ان 
األحداث السياسية جتاوزت طاولة احلوار وان االستراتيجية 
الدفاعية التي ه����ي عنوان احلوار وهدفه باتت اآلن خارج 
السياق العام وان البحث فيها بحث خارج املوضوع، موضوع 
الس����اعة »أزمة احملكمة الدولية والقرار الظني«. وكان من 
الالفت عشية جلس����ة احلوار بروز آراء وتوجهات جديدة 
أبرزها: - أصوات ارتفعت مطالبة بإدراج موضوع احملكمة 
الدولية على طاولة احلوار نظرا ألهميته القصوى والطارئة، 
مقابل أصوات أخرى دعت الى ابقاء احلوار الوطني مبنأى 
عن هذا املوضوع اخلالفي الذي ميكن ان يفجر طاولة احلوار، 
خصوصا ان توافقا وطنيا حصل في السابق حول احملكمة 

الدولية وليس من السهل نقضه والتراجع عنه.
- دعوات صادرة عن ق����وى 14 آذار الى جتميد احلوار 
الوطني حول موضوع االستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها 

سالح حزب اهلل، بعدما أظهرت زيارة الرئيس االيراني حسب 
هذه القوى ان قرار حزب اهلل وسالحه في يد ايران.

املفارقة هنا ان حزب اهلل كان في فترات س����ابقة يلوح 
باالنس����حاب من احلوار متس����ائال عن جدواه عندما شعر 
بان خصومه يريدون طاولة احلوار لتظهير خالف لبناني 
متواصل حول املقاومة وسالحها، واآلن خصوم حزب اهلل 
من فريق 14 آذار يفضلون وقف احلوار متسائلني عن جدوى 
االستمرار فيه، وهم في هذا املوقف يرسلون اشارة سياسية 
بليغة ومزدوجة: الى حزب اهلل إلش����عاره بان تراجعه في 
موضوع احملكمة يقابله تراجع في موضوع املقاومة والسالح، 
والى املجتمع الدولي إلشعاره ان محاولة أو عملية ايجاد 
حل سياسي ملوضوع سالح حزب اهلل عبر احلوار الوطني 
لم تنجح، وبالتالي يصار ال����ى االحتكام مجددا للقرارات 

الدولية ذات الصلة.

وليد جنبالط

هل يقطع الحريري و»14 آذار« الخيوط األخيرة في »وليد بيك«؟

جنبالط لدمشق: لست في المنطقة الرمادية
 بل أنا ووزرائي وكتلتي النيابيةمعكم

البوريفاج انعطاف���ة  بيروت: من���ذ 
الشهيرة التي أعاد فيها »وليد بيك« 
حساباته ومتوضعاته، بقي قادة 14 آذار 
على مسافة ليس���ت ببعيدة من رئيس 
اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط خشية 
فتح سجال عقيم مع »احلليف« السابق 
ه���ي بالغنى عنه. ولكن من الواضح ان 
»البيك« غادر املنطق���ة الرمادية والتي 
كانت تعد الش���عرة الوحيدة بينه وبني 
14 آذار وهو يتحضر للدخول في صلب 
املعارضة او رمبا يكون احد صخورها 

في وقت قريب.
وفيما يسعى جنبالط جاهدا حلل ملف 
»شهود الزور« بالتوافق بني اجلميع حفاظا 
على ماء الوج���ه وتواصله مع الرئيس 
س���عد احلريري »الصديق« الوحيد من 
احللفاء السابقني، اشارت مصادر مطلعة 
الى ان جنبالط قطع عهدا امام اللواء محمد 
ناصيف في زيارته االخيرة لسورية ان 

يكون الى جانب املوقف السوري ايا كان 
سواء بالنسبة للعمل على الغاء احملكمة 
الدولي���ة او غيرها من القضايا الكبرى. 
وقال جنبالط لناصيف »لست في املنطقة 
الرمادية بل انا معك���م ووزرائي معكم 

وكتلتي النيابية«.
وتتساءل املصادر حول موقف الرئيس 
سعد احلريري ما اذا انقلب جنبالط عليه 
وصوت لصالح الغاء احملكمة في احلكومة 
حال حتول امللف ال���ى التصويت، فهل 
يقطع احلريري و14 آذار اخليوط االخيرة 

مع »البيك«؟
الى ذل���ك وبعي���دا عن الس���جاالت 
السياسية، فضل جنبالط عدم الدخول 
في صراع االحزاب في االنتخابات املهنية 
التقدمي  والطالبية حيث طالب احلزب 
االشتراكي بعدم الدخول بأي الئحة من 
لوائح املعارضة او املواالة والبقاء بعيدا 

عن هذه التجاذبات.


