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  تنس�يق االش�تراكي وحزب اهلل: يركز احلزب االش���تراكي وحزب أ
اهلل عل���ى رفع درجة التعاون والتنس���يق امليداني في املناطق 
احلساسة واملختلطة لتطبيع األوضاع وحل أي مشاكل طارئة، 
وجتري لهذه الغاية اجتماع���ات بني كوادر احلزبني في بيروت 
)وطى املصيطبة( وفي اجلبل )مثلث خلدة، الشويفات ومنطقة 

عاليه، كيفون(.
  تأييد عربي لسليمان »احلكيم«: نقلت مصادر ديبلوماسية عن سفراء 
دول عربية مؤثرة تأييدها ملوقف الرئيس ميشال سليمان، ووصفته 
بـ »احلكيم« وانه ال يبغي اي ربح لرصيده السياسي بل على العكس 

رمبا بدأ يشكل له خسارة.
  اس�تئناف لق�اءات األربعاء: اجتمع الرئي���س نبيه بري أمس مع 
الرئيس سليمان، بعد انقطاع للقاء التقليدي األسبوعي بينهما 
من دون أن يرش���ح شيء عن االجتماع، فيما قال نواب إن بري 
س���يعاود تنظيم لقاء األربعاء مع النواب وسيدعو مطلع العام 
اجلديد الى جلس���ة تشريعية، وبدت عالمات التفاؤل واالرتياح 
على وج���ه الرئيس بري في كل الصور الت���ي التقطت له لدى 

دخوله قصر بعبدا وخالل اللقاء.
  س�اركوزي مستعد لزيارة لبنان: كشفت أوساط ديبلوماسية فرنسية 

ــتعداد الرئيس نيكوال ساركوزي للتوجه الى بيروت مباشرة  عن اس
ــا لها  ــم لتأكيد دعم فرنس ــوية وتفاه ــد اعالن التوصل الى تس بع
ــوات التالية الضرورية  ــادات اللبنانية في اخلط ــاور مع القي وللتش

ملساعدة لبنان وتقوية دور الدولة ومؤسساتها.
  املل�ف اللبناني يتقدم على عملية الس�ام: التقارير الديبلوماس���ية 
الواردة من نيويورك عش���ية العام 2011 تفيد بتراجع االهتمام 
مبلفي عملية الس���الم والنووي االيراني مقاب���ل ارتفاع درجة 
االهتمام والترقب مبلفني ساخنني في املنطقة: امللف اللبناني مع 
اقتراب موعد صدور القرار الظني عن احملكمة الدولية اخلاصة 

بلبنان، وامللف السوداني مع اقتراب موعد اجراء استفتاء تقرير 
املصير في جنوب السودان، والذي سيسفر عن انفصال اجلنوب 

واعالنه دولة مستقلة.
في امللف اللبناني تواجه اجلهود السورية � السعودية حتدي 
القدرة على اخلروج بصيغة حتفظ السلم األهلي مبوازاة صدور 
الق���رار االتهامي للمحكمة )االس���تقرار والعدالة(... وفي امللف 
السوداني يواجه املجتمع الدولي اختبار القدرة على مترير هذا 
االس���تحقاق الشعبي الدميوقراطي من دون جتدد أعمال العنف 

واحلرب األهلية في هذا البلد.

أزمة لبنان مستمرة وإسرائيل تستولي على أكبر حقل بحري للغاز في العالم على تخومه
بيروت: قبل ان تنسحب من بلدة الغجر احملتلة ومزارع شبعا،
وفيما ينش���غل اللبنانيون بأزمتهم السياسية املستفحلة حول 
احملكمة الدولية، بدأت إسرائيل نوعا جديدا من االعتداء على السيادة 
اللبنانية حيث أثار كشفها عن نواياها العمل على استخراج الغاز 
من البحر املتوسط واكتشاف أكبر حقل بحري للغاز في العالم في 
املنطقة احلدودية املتنازع عليها بالقرب من س���واحل مدينة حيفا 
اثار ردود فعل متواضعة داخل الس���احة اللبنانية، خشية أن متتد 

اليد االسرائيلية لالستيالء على الثروة النفطية اللبنانية.
فق���د اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان اإلعالن 
اإلسرائيلي عن مخزون حقل غاز »لفيتان« يجب ان يدفع لبنان إلى 
اتخاذ أربع خطوات عاجلة ومتالزمة هي: االسراع في إصدار املراسيم 
التطبيقية لقانون النفط الذي أقره مجلس النواب، والضغط على 
األمم املتحدة لترس���يم حدود لبنان البحرية مع فلس���طني احملتلة 

خش���ية من أن تكون إسرائيل مدت يدها على آبار لبنان، والتدقيق 
في االتفاق البحري بني قبرص وإس���رائيل للتأكد من عدم املساس 
باحلقوق اللبنانية، وتكليف الشركات املختصة مبباشرة العمل في 
التنقيب عن النفط حلفظ حقوق لبنان، وفي طليعتها شركة ايطالية 

بارزة مبباشرة العمل في التنقيب عن النفط حتى نحفظ حقنا.
 وأوضح بري ان املدير العام التنفيذي للشركة االيطالية ابلغه ان 
شركته أجرت دراسة حول بئر نفطي واحد في املياه اللبنانية وتبني 
لها ان قيمته توازي 76 مليار دوالر مضيفا ان »هذا رقم يكفي ملعاجلة 

األزمة االقتصادية ويساهم في بناء االستراتيجية الدفاعية.
 واستغرب بري التباطؤ غير املبرر في إصدار املراسيم التطبيقية 
للقانون اخلاص بالتنقيب عن النفط، محذرا من ان استمرار الالمباالة 
احلكومية حيال امللف النفطي سيثير الريبة حول حقيقة الدوافع 

الكامنة خلفها.

 من جانبه رأى رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط، 
ان أي محاولة إسرائيلية الستخراج الغاز من منطقة بحرية متنازع 
عليها مع لبنان تش���كل مخالفة فاضحة ل���كل املعاهدات واملواثيق 
الدولية، داعيا لبنان الى تقدمي ش���كوى رسمية ضد إسرائيل لدى 
مجلس األمن. وقال رئيس كتلة حزب اهلل البرملانية النائب محمد 
رعد ان التاريخ لن يرحم املتباطئني في اس���تثمار الثروة الوطنية، 

سواء في املياه أو في النفط.
 ورأى رعد أن ما مت الكشف عنه حول املخزون النفطي الوطني 
في املي���اه اإلقليمية اللبنانية ينبغي ان يدفع كل املس���ؤولني إلى 
اس���تنفار أقصى اجلهود من أجل املباشرة في عمليات االستثمار، 
والقف���ز فوق كل اإلجراءات البيروقراطية ألن املس���ألة حتد وطني 
يجب النجاح فيه، لقطع الطريق على إس���رائيل، ومنع يدها من أن 

متتد الى هذه الثروة.

هذه املخاوف تصاعدت بعد إعالن اتفاق إسرائيل وقبرص على 
ترسيم احلدود البحرية بينهما. وزادها اعالن إسرائيل أمس األول 
ان نتائج التنقيب عن الغاز في حقل »لفيتان« الواقع ش���مال غرب 
حيفا في املنطقة احملاذية للحدود البحرية اللبنانية ورمبا متشابكة 
معها أظهرت ان احلقل يحوي 16 ترليون قدم مكعب من الغاز اي ما 
يساوي 453 مليار متر مكعب وهو رقم اكبر بحوالي 80% من رقم 
الغاز املكتشف في حقل »متار« الذي يقع على مسافة 47 كيلومترا منه 
نحو اجلنوب الشرقي. وبالتالي ستصبح اسرائيل واحدة من أكبر 

منتجي الغاز في العالم وستتحول من االستيراد إلى التصدير.
 وقد اعلنت ش���ركة )نوبل انرجي( الش���ريكة في التنقيب عن 
الغ���از والنفط في حقل »لفيتان« عن ه���ذه النتائج التي توصلت 
اليها فحوصاتها امليدانية مشيرة الى ان مخزون هذا احلقل يجعله 

االكتشاف االهم في مجال الطاقة في العالم خالل العقد األخير. 

يحوي 453 مليار متر مكعب من الغاز وسيضعها ضمن أهم منتجيه عالمياً

الى ان التسوية ومن وجهة نظر 
فريق املعارضة، ليست سوى جزء 
من سياس����ته التضليلية إلغراق 
احملكم����ة الدولية ف����ي اخلالفات 
اللبنانية بهدف إطفاء مفاعيلها، 
وذلك من خ����الل محاولته إيهام 
املواطنني بأن التس����وية ستكون 
على حساب احملكمة الدولية وأن 
قوى 14 آذار ستساوم على القرار 
االتهامي، مؤكدا ان التس����وية لن 
تتطرق الى الق����رار االتهامي وال 
الى احملكمة الدولية كون التحقيق 
الدولي غير معني بالتس����ويات 
وباخلالفات السياسية على الساحة 
اللبنانية ولن يتأثر مبدى تقارب 
اللبنانيني فيما بينهم أو تباعدهم، 
مشيرا الى ان التسوية وإن حتققت 
فس����تكون ملعاجلة بعض األمور 
وامللفات اخلالفية العالقة، والتي 
يعقد عليها فري����ق 8 آذار اآلمال 
املكاسب  اجلسام لتحقيق بعض 

السياسية.
وعن اتهام رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان بعدم تطبيق 
املادة 65 من الدستور الداعية الى 
طرح امللف اخلالفي على التصويت 
في حال تعذر التوافق عليه، ختم 

النائ����ب جنجنيان الفتا الى ان 
الى  الرئيس سليمان يتعرض 
هجم����ات سياس����ية مبرمجة 
وممنهجة ضمن عملية توزيع 
األدوار داخل فريق 8 آذار، معتبرا 
ان الرئيس سليمان مؤمتن على 
الدس����تور وهو احلريص على 
تطبيقه بشفافية ضمن وقوفه 
على مس����افة واحدة من جميع 
الفرقاء اللبنانيني، مذكرا فريق 
الرئيس  املعارضة بأن مواقف 
سليمان تعارضت في كثير من 
األحيان مع مواقف قوى 14 آذار 
داخل وخ����ارج مجلس الوزراء 
وهو ما يؤكد عدم انحيازه سوى 
الدستور والقوانني  الى أحكام 
املرعي����ة اإلج����راء ومتس����كه 
بصالحياته املناطة به دستوريا، 
مشيرا الى ان لعبة فريق 8 آذار 
أصبحت مكشوفة وان اللبنانيني 
لم يعد ينطلي عليهم أس����لوب 
املناورات السياسية الذي يعتمده 
الفريق املذك����ور، خصوصا ان 
مطالبته بالتوافق على امللفات 
او إحالتها الى التصويت تخضع 
ملدى استفادته إما من التصويت 

أو من التوافق.

املليونية على إثر اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري، وبالتالي يعتبر 
النائب جنجني����ان ان قوة لبنان 
ال تكمن ف����ي التخلي عن العدالة 
وبالتنازل ع����ن معرفة احلقيقة، 
إمن����ا في منع تك����رار االغتياالت 
السياسية والتصفيات اجلسدية 
من خالل محاسبة املجرمني عبر 

القضاء الدولي.
على صعيد آخر، وعن التفاؤل 
املعلن بدنو التوصل الى تسوية 
نتيجة للمس����اعي الس����عودية � 
السورية، لفت النائب جنجنيان 

غير مكانه الصحيح، كون اتفاق 
17 أيار اتفاقا سياسيا انبثق عن 
توافق بني أطراف محلية وإقليمية 
ودولية معين����ة والقى معارضة 
العربية، بينما  الدول  الكثير من 
الدولية جس����م قضائي  احملكمة 
دولي منبثق عن هيئة األمم املتحدة 
ومجلس األم����ن وحظي مبوافقة 
جميع ال����دول العربية والغربية 

على حد سواء.
من جهة اخرى، وردا على ما 
ج����اء أيضا في الصحيفة احمللية 
نقال عن الرئيس األسد »إن أردمت 
ان يبق����ى لبنان قوي����ا فيجب ان 
يرف����ض الق����رار االتهامي«، لفت 
النائب جنجني����ان الى ان تعافي 
لبنان من أزماته املفتعلة ال يتحقق 
سوى في إحقاق العدالة والكشف 
عن هوية قتلة الرئيس الش����هيد 
رفيق احلريري وس����ائر الشهداء 
الذين تبعوه، مشيرا الى ان عملية 
رفض القرار االتهامي او املساومة 
عليه غير واردة في قاموس قوى 14 
آذار، كون هذه األخيرة مؤمتنة على 
دماء الشهداء وعلى محاسبة القتلة 
من خالل إحقاق العدالة التي طالب 
بها الشعب اللبناني أثناء التظاهرة 

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو كتلة »نواب زحلة« 
وتكتل »القوات اللبنانية« النائب 
شانت جنجنيان، ان فريق 8 آذار 
يتعاط����ى بازدواجية في مواقفه 
الدولي����ة والقرار  حيال احملكمة 
االتهامي، حي����ث يعلن من جهة 
رفضه االعتراف باحملكمة الدولية 
ويعتبرها كأنها لم تكن، ويطالب من 
جهة ثانية بإحالة ما يسمى مبلف 
شهود الزور الى املجلس العدلي 
لوق����ف صدور الق����رار االتهامي، 
مشيرا الى ان هذه االزدواجية في 
التعاط����ي تؤكد ان الفريق املذكو 
يتوسل جميع الطرق واألساليب 
أمامه إلعاق����ة احملكمة  املتاح����ة 
الدولية ونس����ف القرار االتهامي 
قبل صدوره، معتبرا ان تلك القوى 
وبعدما استنفدت أساليب اإلجهاز 
على احملكمة الدولية جلأت مؤخرا 
الى تسويق كالم الرئيس السوري 
بشار األس����د الذي نشرته إحدى 
الصحف احمللية املعارضة والذي 
اعتبر فيه ان »إس����قاط احملكمة 
الدولية يشبه إس����قاط اتفاق 17 
أيار جديد في لبنان، مشيرا الى ان 
عنصر التشبيه هنا غير دقيق وفي 

بيروت � عمر حبنجر
قوى الثامن من آذار جتزم بأن 
التسوية موجودة، وقوى 14 آذار 
تكاد جتزم بأنه ال ش����يء من هذا 
القبيل، املتحدثون عن هذه التسوية 
لم يثبت����وا وجوده����ا بالبرهان، 
واملؤك����دون على ع����دم وجودها 
كذلك ايضا، ويكتفون باعتبار ان 
ما يطرح من عناوين مفترضة لها 
توحي وكأن هناك استسالما من 14 
آذار، خصوصا أن التسريبات تشير 
الى رفض القرار االتهامي وبالتالي 
احملكمة الدولية ككل، وهذا األمر 

برأي األكثرية غير مطروح.
أع����رف العارفني ه����و رئيس 
احلكومة س����عد احلري����ري الذي 
وصل من نيوي����ورك الى بيروت 
ظهر االربعاء، حيث امضى ساعتني 
حتدث خاللهما هاتفيا الى الرئيس 
ميشال سليمان ثم طار الى الرياض، 
حيث توجد عائلت����ه ولم يصدر 
عنه اي جديد، باستثناء االعالن 
الى بيروت وس����فره  عن عودته 
الى الري����اض، فضال عما قيل عن 
رفضه توقيع مراس����يم ترقيات 
الضباط بانتظار استكمالها. وتقول 
اخبارية املستقبل ان االمور باقية 
على ما هي عليه، وبخالف ما كانت 
روجت له وسائل اعالمية موالية 
للثام����ن من آذار فإن اي تطور لم 
يطرأ على مواقف االطراف احمللية 
واالقليمية الت����ي هي على عالقة 
باملساعي املواكبة لسير التحقيق 

الدولي واحملكمة الدولية.
ع����ن  نقل����ت  »املس����تقبل« 
 مص����ادر معني����ة ان املس����عى
الس����وري مستمر   � الس����عودي 
وغي����ر متوقف وبالتالي ال صحة 
ألي تسريبات حول تشدد سوري 
وانكفاء سعودي وال صحة ايضا 
ألي تسريبات حول صيغة تردد 
أن الرئيس احلريري تسلمها من 
خادم احلرم����ني امللك عبداهلل بن 

احلريري، وأنا أقول اذا كان التقدم 
بقبول الرئي����س احلريري رفض 
احملكمة، فال تقدم، ولكن التقدم الذي 
نطمح اليه، هو بجهود وخطوات 
من االطراف كلها، لتأمني عدة أمور 
قبل صدور القرار االتهامي وبعده، 
هادفة الى تأمني استمرار االستقرار 
بني الطوائف اللبنانية واستمرار 
الفرقاء  ب����ني  الطبيعي  التواصل 
السياسيني، واستمرار مؤسسات 
الدولة، وأخيرا تأمني استمرارية 
العالقات اللبنانية � السورية على 
الطريق الس����ليم، مؤكدا ان الكرة 

ليست عند الرئيس احلريري.
ش����طح اعتبر القول ان توقع 
صدور القرار االتهامي قبل التسوية 
أو بعدها يعتبر نوعا من التبصير. 
القيادي في تيار املستقبل مصطفى 
علوش توقع استمرار االمور على 
هذه الصورة ريثما تظهر بعض 
االمور، وبالذات القرار االتهامي عن 
املدعي الدولي، الى جانب نضوج 
بعض االمور الدولي����ة. وقال ان 
اململكة العربية السعودية ملتزمة 
مبا يؤمن االس����تقرار في لبنان، 
وملتزمة أيضا باحملكمة الدولية، 
التي تعتبرها سورية تهديدا لألمن 

في لبنان واملنطقة.
كل هذه املشكالت واالستحقاقات 
اللبنانية ستدور حكما الى السنة 
اجلديدة، وعلى أمل ان تكون احلركة 

فيها أكثر بركة.

مشكلة ترقيات ضباط األمن

وفي واجهة القضايا املجمدة في 
ثالجة التعطيل احلكومي ترقيات 
ضباط األمن الداخلي املجمدة، والتي 
جمدت معها ترقيات ضباط اجليش 

واملؤسسات األمنية كافة.
وعلمت »األنباء« في هذا السياق 
ان الرئي����س احلريري عرج على 
بي����روت وه����و ف����ي الطريق من 
الري����اض لتوقيع  الى  نيويورك 

عبدالعزيز وأن املعلومات املتوافرة 
في هذا الس����ياق تشير الى اهمية 
انبثاق التوافق من تفاهم لبناني 
� لبنان����ي أوال ويحظ����ى برعاية 
سعودية � س����ورية ومسؤولية 
غياب هذا التفاهم تقع على عاتق 
القوى السياسية الرافضة للحوار 
والساعية الى تعطيل املؤسسات، 
وهذا ما الحظه البطريرك املاروني 
نصراهلل بطرس صفير في اشارته 
الى ان املسعى السعودي � السوري 
ال يكف����ي م����ا لم نك����ن متزودين 
بالتعالي على مصاحلنا الشخصية 

والفئوية.
لكن »قناة اجلديد« املقربة من 
املعارضة قالت ان احلريري ذهب 
الى نيوي����ورك كي يتبلغ االتفاق 
بهذا الش����أن، وقد ترك له هامش 
لتعديل بعض النقاط، على أن يبدأ 

تطبيقها منتصف يناير.
وفي معلوم����ات »اجلديد« أن 
أوس����اط الرئيس احلريري نفت 
صحة التسريبات املسوقة في عدد 
من صح����ف املعارضة واعتبرتها 
اس����تمرارا للحرب النفسية التي 
يشنها حزب اهلل بوسائل مختلفة 
من اجل اسقاط احملكمة ووصفت 
العاهل السعودي بالناجح  لقاءه 
وبأنه لم تتم خالله ممارس����ة اي 
ضغط عليه، بل مت استمزاجه في 
النواح����ي لتصويب خط  بعض 
السني سني التفاوضي وجعله أكثر 
واقعية، وقالت األوساط يخطئ من 
يعتقد أن الكرة في ملعب الرئيس 

احلريري.

من وافق ومن لم يوافق

ووسط هذه االجواء الغامضة، 
أو املضعضعة كش����فت صحيفة 
»احلياة« السعودية عما وصفته 
الرئيس سعد احلريري  مبوافقة 
التسوية واالتفاق مع  على بنود 
السيد حسن نصراهلل والتي ابقيت 

شهود الزور بهدف النيل من الرئيس 
السابق للحكومة فؤاد السنيورة 
ومن الوزير السابق مروان حمادة 
واملعارضة العونية املتشبثة مبلف 
فارغ لكنه ص����ّداح كالطبل، وهو 
ملف قطع حسابات املوازنة العامة، 
بذريعة انه ليس لديها ما تعارض 

به غير هذا امللف.
املستش����ار  جانب����ه،  م����ن 
الديبلوماسي للرئيس احلريري 
محمد شطح وردا على سؤال حول 
صحة أو دق����ة الكالم املنقول عن 
املص����در »املقرب جدا« من رئيس 

طي الكتمان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر 
وصفتها باملقربة جدا من الرئيس 
احلريري ان هذا األخير وافق على 
االتفاق السعودي � السوري، لكن 
لسوء احلظ لم يقم اجلانب اآلخر 
حتى ه����ذه اللحظة ب����أي خطوة 
ايجابي����ة من اخلط����وات التي مت 
االتفاق عليها والتعهد بها أمام امللك 
الس����عودي، بل إن هناك محاولة 
للهروب إلى األمام لاللتفاف على 
معادلة السني سني في حوارات مع 

جهات أخرى.

احلكومة قال ايا كان االجتماع الذي 
حصل في نيويورك فبحس����ب ما 
لدي من معطيات ومعلومات، أكيد 
انه لم يكن من أجل ابالغ الرئيس 
احلريري باتفاق ما، بني السعودية 
وسورية، وال بهدف الضغط على 
الرئيس احلريري للقبول بأمر ما، 
بل كان لالطمئنان على صحة جاللة 
امللك. وأض����اف: البعض يتحدث 
عن تق����دم والبعض اآلخر وضع 
التقدم في مرحلة متقدمة، والبعض 
اآلخر يضع التقدم بني مزدوجني، 
أي ضمن شروط رضوخ الرئيس 

ونفت املصادر لألنباء وجود 
زيارة قريبة لألمير عبدالعزيز بن 

عبداهلل الى دمشق او بيروت.

تفسيرات منطقية

ما مدى دقة مثل هذه املعلومات؟ 
مصادر قريبة من 14 آذار أوضحت 
ل� »األنباء« ان من يوصف بالقريب 
جدا من الرئيس احلريري عادة ما 

يكون الرئيس احلريري نفسه.
أما اجلانب اآلخر الذي لم يخط 
اخلطوات املتفق عليها، فاملقصود به 
املعارضة اللبنانية املتمسكة مبلف 

املراس����يم، وفي طليعتها  بعض 
مراس����يم ترقيات ضباط اجليش 
التي تصبح  واالجهزة األمني����ة، 
مستحقة اعتبارا من 2011/1/1، وانه 
عندما الحظ ان ترقيات ضباط قوى 
األمن الداخلي ليست جاهزة، بسبب 
موقف وزير الداخلية زياد بارود 
من املدير العام لألمن الداخلي اللواء 
أشرف ريفي، في هذا السياق، رفض 

ان يوقع الترقيات االخرى.
وتخطت البن����ود املعلقة على 
ال����وزراء املعطل  جداول مجلس 
اخلمس����مائة بند، لكن الرئيسني 
ميشال سليمان وسعد احلريري 
اتفقا باألمس، قبيل مغادرة سليمان 
الى برشلونة في زيارة شخصية، 
واحلريري الى الس����عودية، على 
إعادة حتريك عجلة مجلس الوزراء، 
 بانتظار احل����ل املأمول على خط

ال� »س  � س«.

بري يحّضر لجلسة نيابية

ولفت أمس ما نقل على لسان 
الرئيس نبيه بري عن نيته الدعوة 
الى جلسة تشريعية قريبة ملجلس 
النواب، وستكون هذه اجللسة من 
غير أوراق واردة، وقد تبحث في 
مشاريع عادية، كاملعاهدات ومنع 
التدخني في االماكن العامة، لكنها 
لن تتط���رق الى قضايا جوهرية 
كقطع حس���اب موازنات االعوام 
2006 و2009، بينم���ا س���يكون 
موضوع استيالء اسرائيل على 
البحرية املختلف  املناط���ق  غاز 
عليه���ا ف���ي صل���ب االهتمامات 
النيابية. ويفترض ان ميهد هذا 
احلراك النيابي الى اجتماع ملجلس 
الوزراء منتصف الش���هر املقبل، 
ونقل قريبون من الرئيس سليمان 
ما يوح���ي بانفراجات قريبة لن 
تتعدى الشهر املقبل، وبالتزامن 
مع صدور القرار االتهامي للمحكمة 

الدولية.

وهاب: ترحيل 13 عميًا للموساد من »اليونيفيل«

جنباط يفضّل الزعامة القبلية على الوطنية 
بيروت: يتحدث الكاتب األميركي روجر كوهني

»نيويورك تاميز« عن لقائه مع وليد جنبالط 
في بيروت قبل أسابيع، ومما كتبه: »خالل تناول 
وجبة غداء في الڤيال اخلاصة به في بيروت، وجدت 
جنبالط يتحدث عن »جنون« تلك اللحظة وإقامته 
املوجزة على »اجلانب االستعماري« وإحساسه 
بأنه ذه���ب إلى بعيد مع األميركيني و»املعتدلني 
الع���رب« وإدراك���ه أن بقاء طائفت���ه الصغيرة 
يعتم���د على اتخاذ طريق مماثل إلى دمش���ق«.

وعن اجتماع عقد أخيرا بني جنبالط ومساعد 
وزيرة اخلارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى 
جيفري فيلتمان ولم مير بسهولة،1 يقول جنبالط: 
»أخبرني )فيلتمان( بأني زعيم وطني ويجب أن 
أدعم احملكمة. ولكني أجبت بالنفي وأني أفضل 
أن أكون زعيما قبليا. وس���ألت عن فائدة عدالة 
احملكمة إن كان ذلك سيفضي إلى وقوع مذبحة؟ 
من األفض���ل ترك العدالة بدال م���ن التخلي عن 

االستقرار«.

وئام وهاب

بيروت � محمد حرفوش
قال رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب انه 
يخالف القول ان »اليونيفيل« ضرورة البد منهم في اجلنوب معلنا 

عن عدم ثقته بهذه القوات.
وهاب وفي حديث أمس كش���ف عن ترحيل 13 عسكريا فرنسيا 
من قوات اليونيفيل في اجلنوب اللبناني، وذلك على خلفية عمالة 

جلهاز »املوساد«.
وأشار الى ان الفرنسيني الذين رّحلوا على عجل الى بلدهم قبل 
افتضاح أمرهم وفي سرية تامة وكان من بينهم 3 ضباط باالضافة 
الى 10 جنود متكن املوس���اد من جتنيدهم خالل زيارة ترفيهية لهم 

الى فلسطني احملتلة.
وقال ان أخط���ر ما في املوضوع ان ه���ؤالء اجلنود تعاملوا مع 
»املوساد« على خلفية عقائدية وليست مالية، معتبرا ان األمر يكشف 

حقيقة ونوعية اجلنود الذين يتجولون بيننا.

جنجنيان: الحديث عن التسوية جزء من سياسة المعارضة التضليلية
عضو كتلة نواب زحلة يندد بما يتعرض له الرئيس سليمان من هجمات سياسية مبرمجة

شانت جنجنيان

سليمان إلى برشلونة والحريري في الرياض والمشكات إلى السنة الجديدة
مصادر 14 آذار تكشف لـ »األنباء« الخطوات التي لم ينفذها الفريق اآلخر

)محمود الطويل(البطريرك نصراهلل صفير مستقبال السفير االيراني غضنفر ركن ابادي


