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تابع خبراء مديرية املخابرات في اجليش اللبناني حتقيقاتهم 
في موضوع املنظومة االستخباراتية االسرائيلية التي اكتشفت 
في جبل »الش���مع« في قضاء صور، شرقي الناقورة، حيث 
اتضح ان هذه املنظومة املزروعة بني الصخور متطورة جدا 
وتتجاوز بدقتها وأهميتها منظومتي الباروك وجنني، كونها 
تتيح للعدو رصدا في توقيت معني وضمن نطاق جغرافي 

حيوي للجيش اللبناني وحزب اهلل والقوات الدولية.
وحول مالبسات اكتشاف هذه املنظومة ذكرت »السفير« 
ان تقني���ة معينة مكنت »املقاومة« م���ن التقاط ذبذبات في 
مناطق لبنانية عدة بدءا من الوادي الفاصل بني بلدتي انصار 
والزراري���ة في قضاء النبطية وص���وال الى وادي تبنني في 
بن���ت جبيل، ومت ابالغ مديرية املخابرات التي أوفدت فنيني 
الى مرتفعات شمع، حيث التقطت ذبذبات متقطعة حيث مت 
العثور على املنظومة التجسسية على طرف اجلبل، في بقعة 
استراتيجية كاشفة حتى ملنطقة املقر العام لقيادات القوات 

الدولية في الناقورة.

باش���ر البطريرك املاروني اجلديد بشارة الراعي اعتبارا 
من صباح أمس الس���بت رياضة روحية تستمر حتى يوم 

اجلمعة املقبل موعد تنصيبه.
وفي آخر لقاءات له يوم اجلمعة شدد الراعي على احلوار 

كسبيل حلل جميع األمور.
وقال: نحن سنس���عى الى اس���تكمال ما بدأه البطريرك 
نصراهلل صفير، والذي تعثر بسبب األحداث، فاألمور تتغير 

180 درجة رغما عنا، لقد تعثرت لكنها لم تلغ.
واعتب���ر ان كل تغيير يعقبه انفراج تبعا لظهور وجوه 

جديدة وانفتاح جديد، وانصهار جديد.
آخر املهنئني للبطريرك الراعي يوم اجلمعة نائب رئيس 
املجلس اإلسالمي الش���يعي األعلى الشيخ عبداألمير قبالن 
الذي دعا الى حماية لبنان بكل طوائفه وكياناته، ويجب ان 
نعيش على طاولة واحدة ونأكل من صحن واحد، ألن محبتنا 

نابعة من حب األبناء ومحبتهم وتعاونهم.
الراعي رد بكلمة أكد فيها على تثبيت الوحدة واالستقرار، 
في ظل العيش املش���ترك وثقافة العيش املشترك التي هي 
النموذج الذي يجب ان يعم كل بلداننا املش���رقية، لقد قال 
بعض القادة املسلمني ان لم يكن لبنان موجودا فعلينا إيجاده، 
وصحيح انن���ا كرجال دين ال نتعاطى تفاصيل السياس���ة 
وتقنياتها، امنا نتعاطى األهم، املبادئ والثوابت التي يؤمل 

من رجال السياسة ترجمتها الى أفعال.
بدوره »البطريرك الدائم« نصراهلل صفير قال ردا على كالم 
قبالن: اننا في هذا الوطن شركاء دائما، في السراء والضراء، 

سائلني اهلل ان تكون أيامنا مبعثا للسرور.
بيروت ـ ناجي يونس  ٭

أوضح مصدر مواكب لعملية تشكيل احلكومة ل� »األنباء« 
ان »الهم األساسي لرئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
هو احلفاظ على االس���تقرار العام وروح الوحدة الوطنية، 
ويتحرك من ه���ذا املنطلق وليس من منطلق احلصص وال 

من منطلق الغلبة«.
وقال املصدر: »ملا كانت املرحلة في الداخل واخلارج متقلبة 
ودقيقة، فمن املفيد أال يكون تش���كيل احلكومة تعبيرا عن 
مواجهة معينة أو عن توتر معني، ومن اجل إعطاء هذا اجلو 
املريح في غياب مشاركة قوى 14 آذار قد يكون من املريح للرأي 
العام ان يكون هناك مجموعة من الوزراء الذين يتماهون مع 
خط رئيس اجلمهورية التوافقي ورئيس احلكومة الوسطي، 
مبا يوحي بأن احلكومة ليس���ت حكومة حتٍد، ومبا يسمح 
لها في الوقت نفسه بأن تكون متجانسة وتتمكن من العمل 

واالنصراف الى تأمني األمور احلياتية للمواطنني«.
وأضاف املصدر: لهذا السبب فإن التأخير مرده احلاجة الى 
الوقت للوصول الى حكوم كهذه، إضافة الى رغبة البعض في 
متابعة وقراءة األشياء اخلطيرة التي حتصل على املستوى 
اإلقليمي ومدى تأثيرها على الواقع اللبناني وكيفية احلؤول 

دون التأثر سلبا بتداعياتها«.
وأشار املصدر الى ان رئيس اجلمهورية بانتظار الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي ليطلعه على ما أفضت إليه اتصاالته 
ومش���اوراته مع الفرقاء منذ تكليفه، وعلى ضوء احلصيلة 

النهائية يبنى على الشيء مقتضاه«.
بيروت ـ داود رمال  ٭

بحس���ب مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت، فان 
ليبيا تستعد بعد ان اجاز مجلس األمن الدولي وفقا للقرار 
1973 تنفيذ ضربات جوية ملنع النظام الليبي من استخدام 
الطيران ضد الثوار واملناطق املدنية للدخول في مرحلة 
ما بعد معم���ر القذافي، وبالتالي انضمامها الى تونس ما 

بعد زين العابدين بن علي ومصر ما بعد مبارك.
ولعل ابرز املؤش���رات التي س���جلتها املصادر في هذا 

السياق تكمن في اآلتي:
أوال: ثمة ش���يء تبدل على مس���توى املجتمع الدولي 
جلهة ارادته وحزمه بالذهاب الى النهاية في كل ما ميس 
املسلمات الدولية عبر ترجمتها الى قرارات واحلرص على 
تنفيذها، ففي الوقت الذي كانت تستبعد فيه ايران على 
س���بيل املثال صدور قرار عن مجلس االمن يعاقبها على 
ملفها النووي، اصدر هذا االخير قراره رقم 1929 والقاضي 
بفرض العقوبات على طهران التي تتسع تدريجيا وصوال 

الى تخلي ايران عن ملفها النووي.
ثانيا: بعد ان ادرك املجتمع الدولي ان عدم تدخله في 
ليبيا سيس���مح للقذافي باالفالت من جرائمه االنسانية 
ويعطي اشارة سيئة الى الناس التواقة للحرية والتحرر، 
كما يش���جع انظمة اخرى على اعتم���اد منوذج القذافي، 
جاء الق���رار الدولي رقم 1973 بغية وضع حد نهائي لهذا 

االجرام املتمادي.
ثالثا: لعل اعالن رئيس���ة بعثة االحتاد االوروبي في 
بيروت انچلينا ايخهورست انه اذا خرق لبنان التزاماته 
الس���يما القرار 1757 فس���يحدد مجلس االمن ماهية ردة 
الفعل، هو اكبر دليل عل���ى التوجه احلازم لهذا املجلس 
وعدم تهاونه مع اي تنصل للبنان من التزاماته، وبالتالي 
يفترض بالدرس الليبي ان يشكل عبرة للرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي وملن يضغط���ون عليه باجتاهات مغايرة 

للتوجه الدولي.
بيروت ـ محمد حرفوش  ٭

منظومة جتسس إسرائيلية
ترصد مقر »اليونيفيل« في الناقورة

الراعي باشر رياضته الروحية
والتنصيب الرسمي يوم اجلمعة

مصدر لـ »األنباء«: املطلوب 
حكومة ال تعبر عن توتر أو حتدٍ

مصادر: املجتمع الدولي لن يتهاون 
حيال أي تنصل للبنان من التزاماته

أعاد قرار مجلس األمن الدولي 
ال���روح الى الث���ورة الليبية، 
ويفترض ان تتيح مس���اهمة 
لبنان عبر مندوبه في مجلس 
األمن نواف سالم في صناعة 
القرار الدول���ي الكابح جلماح 
العقيد معم���ر القذافي، املجال 
لتفاهمات لبنانية سياس���ية 
ومذهبي���ة، انطالقا من تالقي 
مختلف األطياف اللبنانية على 
خط املواجهة، مع مغيب االمام 
موسى الصدر ورفيقيه الشيخ 
محمد يعقوب والصحافي عباس 

بدر الدين منذ 33 سنة.
وقد تطرق األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل في 
اطاللته التلفزيونية مساء أمس، 
الى الوضع في ليبيا، من املنظور 
اللبناني املتوحد خلف قضية 
تغيب الصدر ورفيقيه، وذلك 
في معرض تناوله االنتفاضات 
الشعبية العربية املتالحقة فيما 
يشبه حركة الدومينو املتتالية 

والتي قد ال تستثني احدا.
وق���د اس���تبق نائب األمني 
العام للحزب الشيخ نعيم قاسم 
اطاللة األمني العام ليعلن انه لم 
يسمع في خطابات حفل 13 آذار 

كالما سياسيا يستحق الرد.
مص���ادر  تقري���ر  وف���ي 
ف���ي بي���روت  ديبلوماس���ية 
ان االهتزازات  ل���� »األنب���اء« 
الشعبية العربية مستمرة حتى 
مطلع العام املقبل، من دون تقدمي 
تفسير أو تعليل لهذا التوقيت، 

من تكتل االص���الح والتغيير 
منهم 21 نائبا عن التيار الوطني 
احلر وان عون اوعز الى مراجع 
قانوني���ة ودس���تورية درس 
مفاعيل هذه اخلطوة طاملا ان 
الرئيس املكلف لم يتجاوب معه 
في مطالبه، معتبرا ان ميقاتي 
يتعمد تأخير تأليف احلكومة 
العتبارات سياسية خاصة به 
ورمبا ايضا العتبارات اقليمية. 
وترى صحيفة »اللواء« القريبة 
من 14 آذار ان ازمة الثقة بني تيار 
العماد عون والرئيس ميقاتي 
آخ���ذة في االزدي���اد ورمبا قد 
تصل الى الال عودة، وكشفت 
ان العماد عون اسر ملقربني منه 
منذ ثالثة اسابيع انه بدأ يفكر 
البديلة، والتي من   B باخلطة
شأنها اخراج التيار و8 آذار من 
االزمة احلكومية املعلقة، لكن 
ال معلومات عن مضمون هذه 

اخلطة.
وقالت ان اللقاء الرباعي بني 
ميقاتي وجبران باسيل وعلي 
حسن خليل وحسني خليل في 
منزل الرئي���س املكلف حتول 
الى حوار طرشان، حيث اصر 
ممثل ع���ون عل���ى ان يتولى 
االخير تسمية وزراء للوزارات 
املخصصة لتياره فيما متسك 
ميقات���ي انه املرج���ع الصالح 
لهذا، وطالب بتسليمه اسماء 
الوزراء ليتولى توزيعهم على 

احلقائب.
عمر حبنجر - بيروت  ٭

تشكيل احلكومة في إجازة
وعليه، عمليا مسألة تشكيل 
احلكومة ف���ي اجازة، واملؤمل 
التري���ث  ان توف���ر فس���حة 
املفتوح���ة، فرص���ة لبل���ورة 
املخارج والتفاهمات وتخفيض 
الس���قوف العالية، لقد بدا من 
مجمل املشاورات واالتصاالت ان 
العقدة الداخلية مرجعها العماد 
ميشال عون، الذي غادر اجلمعة 
الى دولة االمارات العربية بدعوة 

من فعاليات تياره هناك.
العقدة حجم  محور ه���ذه 
العونية في  الكتل���ة  حص���ة 
احلكومة في ضوء اصرار العماد 
عون على تسمية 12 وزيرا من 
كتلته، وهو ما يتجاوز »الثلث 
الضامن« في مجلس الوزراء.

وبحسب ما تتداوله األوساط 
السياسية فإن الطرح الذي تقدم 
الرئي���س ميقاتي، يقضي  به 
بإعط���اء العماد عون عش���رة 
وزراء ضمنها وزارة الداخلية 
بشرط سحب وزارة االتصاالت 
من حصت���ه أو 11 وزيرا دون 
الداخلية على ان تؤول حقيبة 

التربية الى احلصة العونية.
وخالف���ا للمتوق���ع، فق���د 
تناهى الى الرئيس ميقاتي ان 
العماد ميشال عون يتجه الى 
س���حب الثقة التي اواله اياها 
في استشارات التكليف والتي 
اس���فرت عن تكلي���ف ميقاتي 
بأكثرية 68 نائب���ا مقابل 60، 
وبني من اسموا ميقاتي 27 نائبا 

وان بدت ان لهذا عالقة بالوالية 
الثانية للرئيس األميركي باراك 
أوباما الطامح للفوز بها عندما 
يحني األوان حتت شعار التغيير 
والدميوقراطي���ة في الش���رق 

األوسط.
وترى املصادر ان الكم من 
األعمال اإلجرامية التي ارتكبها 
نظ���ام القذافي بدم بارد وحقد 
موصوف، عجل بتحرك املجتمع 
الدولي، وبالتال���ي في وضع 

نظامه على خط النهاية.
املصادر استبعدت في ذات 
أو  الوق���ت حصول ح���روب 
العام،  مغامرات عسكرية هذا 
امنا تب���دالت سياس���ية على 
الش���عبية  ايقاع االنتفاضات 

املتتالية.
وأك���دت ل� »األنب���اء« على 
حتمية تأثر االستقرار األمني 
واحلراك السياس���ي في لبنان 
بالتطورات اجلارية من حوله في 
ضوء املستجدات الشعبية في 
غير مكان، والتي بدأت تأثيراتها 
تظه���ر على صفحة تش���كيل 
احلكومة اللبنانية اجلديدة، من 
خالل عدم االهتمام السوري، أو 
باألصح التريث، ريثما تنجلي 
الص���ورة االقليمي���ة املتصلة 
بحرك���ة الش���عوب والدولية 
املرتبطة بقرار االتهام الدولي 
في ملف اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري، والتبصر فيما 
يجب االقدام عليه انطالقا من 

طبيعة التداعيات.

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي في بعبدا أمس 

نصراهلل يعرض موقف حزب اهلل من االنتفاضات وال رد على 14 آذار

لبنان: عون يهدد بسحب الثقة من ميقاتي ويتحدث عن خطة »ب«

»14 آذار« ال حتاول إلغاء مسؤولية اللبنانيني في التصدي لالعتداءات اإلسرائيلية

سليمان يدين اقتحام السفارة وحرق العلم اللبناني في ليبيا

معلوف لـ »األنباء«: الراعي حسم خياراته الوطنية

أدان رئي���س اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان اقتحام 
مبنى الس���فارة اللبنانية في 
طرابل���س الغرب ف���ي ليبيا 
وحرق العلم اللبناني، معتبرا 
ذلك اعتداء سافرا على سيادة 
اللبناني���ة، وعمال ال  الدولة 
تقره املواثيق واالتفاقات بني 
الدول األعض���اء في جامعة 

رأى عضو كتل���ة »نواب 
زحل���ة« وتكت���ل »الق���وات 
اللبناني���ة« النائ���ب جوزف 
البطري���رك  ان  معل���وف 
املاروني اجلديد مار بش���ارة 
بطرس الراع���ي يدرك حجم 
امللقاة  الوطنية  املسؤوليات 
على كاه���ل بكركي في إعادة 
الدول���ة واحلفاظ على  بناء 
استقاللها وسيادتها بعيدا عن 
أي مؤثرات خارجية على قاعدة 
قرار لبنان للبنانيني وحدهم 
وليس ألحد سواهم، معتبرا 
بناء على دور بكركي التاريخي، 
أن البطريرك اجلديد سيكون 
على خطى سلفه وسيتمسك 
التي متيز  مبواقفه املعهودة 
به���ا أثناء رعايته ألبرش���ية 
جبيل وتوابعها حيال املعادلة 
اللبنانية املهمشة نتيجة هيمنة 
السالح على اللبنانيني، الفتا 
الى ان البطريرك الراعي حدد 
مساره الرعوي وحسم خياراته 
الوطنية أمام املهنئني من خالل 
وصفه البطري���رك صفير ب� 
الدائم« لبكركي،  »البطريرك 
معتبرا أن ما عناه البطريرك 
الراعي بهذا التوصيف، هو ان 

املرحلة املقبلة.
واستقبل الرئيس سليمان 
وزير اخلارجية والتجارة في 
االك���وادور ريكاردو باتينو 
على رأس وفد، حيث س���لم 
الوزير الى رئيس اجلمهورية 
دعوة من نظيره الى زيارة 

االكوادور.
بيروت ـ داود رمال  ٭

األمني���ة املتع���ددة التي كان 
فيها الس���الح س���يد املواقف 
والساحات، مش���يرا الى انه 
ال ميكن استمرار هذا السالح 
الى ما ال نهاية، خصوصا وقد 
وصل به االم���ر الى التدخل 
املباش���ر ف���ي كل الش���ؤون 
السياسية في البالد والتأثير 
سلبا على الواقعني االجتماعي 
واالقتص���ادي، الفت���ا الى ان 
املعركة ضد الس���الح لم تبدأ 
ب� 13 مارس الفائت كما يعتقد 
البعض، إمنا كانت قائمة منذ 
أن حتول السالح الى الداخل 
اللبناني في بيروت واجلبل 
والبق���اع، مؤكدا أن قوى »14 
آذار« ال حتاول إلغاء مسؤولية 
التص���دي  ف���ي  اللبناني���ني 
لالعتداءات اإلسرائيلية، امنا 
تريد حصر تلك املسؤولية في 
املؤسسة العسكرية املعنية 
االولى بالدفاع عن الس���يادة 
اللبناني���ة، وذل���ك مبوجب 
االصول والقواعد الدستورية 
التي أناطت باملؤسسة املذكورة 
وحدها مهمة الدفاع عن الوطن 

وحماية أهاليه.
بيروت ـ زينة طبارة  ٭

وفي نشاطه، عرض الرئيس 
سليمان في القصر اجلمهوري 
في بعبدا أم���س مع الرئيس 
املكلف تشكيل احلكومة اجلديدة 
جنيب ميقاتي للمراحل  التي 
قطعتها املش���اورات اجلارية 
لتألي���ف حكومة تس���تطيع 
النهوض باألعباء املطروحة 
امامها وكذلك مواجهة حتديات 

وبالتال���ي م���ن الطبيعي أن 
تكون بكركي رافضة لكل ما 
هو غير شرعي وغير متصل 
بقرار الدولة اللبنانية حكومة 
وش���عبا ومؤسس���ات، ومن 
الطبيع���ي أال تب���ارك وجود 
دويلة داخل الدولة وأال تسكت 
أمام تهدي���د اللبنانيني ليس 
فقط عبر توجيه السالح الى 
الداخل اللبناني، إمنا أيضا عبر 
الفلسطيني  انفالش السالح 

داخل وخارج املخيمات.
وأشار النائب معلوف الى 
وجود اس���تحالة في تقريب 
وجهات النظر بني اللبنانيني 
حيال السالح، وذلك العتباره 
أن الس���الح يؤثر سلبا على 
التوازن الطبيعي بني الشركاء 
في الوطن الواحد، من خالل 
النظام  هيمنة مالكي���ه على 
الدميوقراط���ي بش���كل عام 
وعلى إرادة باقي الفرقاء بشكل 
خاص، وهو ما ُترجم عمليا 
بتغيير النواب لقناعاتهم اثر 
انتشار القمصان السوداء على 
الطرقات عشية االستشارات 
النيابية امللزم���ة في القصر 
اجلمهوري، ناهيك عن االحداث 

الديبلوماسية بني  للعالقات 
الدول.

وفي اتصال ل� »األنباء« مع 
اللبناني في  القائم باألعمال 
طرابلس الغرب نزيه عاشور، 
السفارة لم تتعرض  ان  قال 
ألعمال تخري���ب، وإمنا عمد 
املقتحمون الى استبدال العلم 

اللبناني بالعلم الليبي.

الدول العربية ومنظمة األمم 
املتحدة.

الرئيس سليمان  واعطى 
تعليماته الى وزير اخلارجية 
واملغتربني في حكومة تصريف 
الشامي لتقدمي  االعمال علي 
شكوى عاجلة الى االمم املتحدة 
احتجاجا على االنتهاك الصارخ 
للقانون الدولي واتفاق ڤيينا 

الوطنية للبطريرك  املواقف 
صفي���ر لم تنته باس���تقالته 
من الس���دة البطريركية إمنا 
ستستمر كرس���الة مشتركة 
يخ���ط س���طورها البطاركة 
املتعاقبون بعده عل ى كرسي 

انطاقيا وسائر املشرق.
وردا على س���ؤال حول ما 
نشرته احدى الصحف احمللية 
عن امتعاض العماد عون من 
وصول بشارة الراعي الى سدة 
النائب معلوف  بكركي، لفت 
في تصري���ح ل� »األنباء« الى 
تسريب أحاديث تؤكد ما جاء 
في الصحيفة صاحبة اخلبر، 
معربا عن أسفه التخاذ املواقف 
املسبقة من البطريرك اجلديد 
بدال م���ن الوقوف الى جانبه 
ودعمه في استكمال مسيرة 
بكركي التاريخية في صناعة 
اللبناني،  االستقالل والكيان 
مؤكدا ف���ي املقابل أن مواقف 
بكرك���ي الوطنية تنطلق من 
مبدأ عدم انحيازها لفريق دون 
اآلخر، إمنا في اطار حرصها 
الدائم على مفهوم الدولة وعلى 
منطق املؤسسات الدستورية 
والقضائية والعسكرية فيها، 

جوزف معلوف

أخبار وأسرار
حزب اهلل  متابعة وقائع 13 آذار:  ٭

في متابعته لوقائع مهرجان 
13 آذار وسط بيروت اهتم 

ألمرين: مغزى وضع صورة 
خادم احلرمني الشريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
في باحة املهرجان واملشاركة 

الدرزية »االشتراكية«:
1- توقف حزب اهلل مليا 

أمام الصورة العمالقة 
التي ارتفعت في مهرجان 

األحد املاضي في ساحة 
الشهداء خلادم احلرمني 

وما ميكن ان تنطوي عليها 
من دالئل. وبالنسبة اليه، 
حسب مصادر قريبة منه، 

اذا كان إسدال هذه الصورة 
يترجم رغبة سعودية في 

تغطية مضامني كلمات 
املهرجان، السيما ما اتصل 

منها مبوضوع احلملة على 
السالح، أو إذا كان ذلك 

يعبر عن »استجداء« من 
جانب تيار »املستقبل« لدعم 

سعودي يعتبره التيار 
وزعيمه احد حبال السرة 

الذي يعتاش ويتكسب منه 
ويشكل رافعته.

2- رصد حزب اهلل باهتمام 
املشاركة الدرزية في 

تظاهرة 13 آذار جلهة طبيعة 
هذه املشاركة وحجمها 
و»هويتها« السياسية. 

وتوقفت أوساط احلزب 
بشكل خاص عند مشاركة 
جمهور ومحازبي احلزب 

االشتراكي. واذ اعتبرت ان 
مشاركة احلزبيني جاءت 
ضعيفة نتيجة تقيدهم 

بقرار النائب وليد جنبالط، 
اال انها سجلت خروقات 

ملحوظة في منطقتي 
عاليه والشويفات، كما 

سجلت تراخيا من مسؤولي 
االشتراكي في منع مشاركة 

غير احلزبيني وفي ضبط 
حركة الشارع الدرزي بشكل 

عام.
مبادرة طيبة: ٭ شكلت زيارة 
النائبة بهية احلريري الى 

املختارة في الذكرى الرابعة 
والثالثني الغتيال كمال 

جنبالط مبادرة طيبة على 
صعيد العالقة بني احلريري 
وجنبالط. وتشير املعلومات 
الى ان الزيارة أتت في سياق 
إبقاء شعرة معاوية على خط 

قريطم  املختارة، ولوصل 
العالقة من جديد مع جنبالط 
على الرغم من العتب الكبير 

عليه من قبل احلريري وتياره. 
ويالحظ ان منسق عام تيار 

املستقبل أحمد احلريري 
يحرص على عدم قطع خيط 
العالقة مع االشتراكي وعلى 

عدم مهاجمة جنبالط.
يصل  موفد فرنسي في بيروت غدًا:  ٭

الى بيروت غدا االثنني 
مدبر دائرة الشرق االوسط 

وشمال افريقيا في اخلارجية 
الفرنسية في زيارة ليومني 

يطلع خاللها على آخر 
التطورات اللبنانية، الى 

جانب لقائه الرؤساء ميشال 
سليمان ونبيه بري وسعد 
احلريري، الى جانب قادة 
أحزاب وفعاليات سياسية 

مبا فيها حزب اهلل.
ستهداف املصارف اللبنانية:  ا ٭

اكدت سفيرة الواليات املتحدة 
في بيروت مورا كوينللي ان 

القطاع املصرفي في لبنان 
ليس مستهدفا من وزارة 
اخلزانة األميركية. كالم 

كوينللي جاء بعد زيارتها 
الوزير عدنان قصار الذي 

ميلك مصرف »فرنسا بنك« 
وهو أحد املصارف العشرة 
األولى في لبنان. واضافت: 

ان موضوع البنك اللبناني – 
الكندي قضية مغزولة، وليس 

هناك اي الئحة كما ورد في 
االعالم اللبناني.

نقلت  السعودية تقاطع الصفدي:  ٭
صحيفة االخبار أن وزير 

االقتصاد في حكومة 
تصريف األعمال، محمد 

الصفدي أكد ان السعودية 
ابلغته بأنها قطعت عالقتها 

به، بعدما سمى الرئيس 
جنيب ميقاتي لرئاسة 

احلكومة، خلفا للرئيس 
سعد احلريري. وقال 

الصفدي في مجلس خاص 
ان احد االمراء السعوديني 
كان قد اكد له ان الرياض 

تريد إعادة تكليف احلريري 
بترؤس احلكومة وان 

الصفدي اخذ خياره وهو 
يعرف انه سينعكس سلبا 

على عالقته باململكة العربية 
السعودية، حيث يدير 

اجلزء األكبر من استثماراته 
اخلاصة، وبعد تسمية 

ميقاتي ورده اتصال هاتفي 
من احد االمراء السعوديني 

قائال له ان العالقة انقطعت، 
متاما كما جرى مع النائب 
وليد جنبالط. بدوره، نفى 
مكتب الوزير الصفدي ما 

ورد في صحيفة »االخبار« 
مؤكدا ان عالقته باململكة 

قائمة على الثقة.

مصادر ديبلوماسية 
في بيروت لـ»األنباء«: 

نستبعد حصول 
حروب أو مغمرات 

عسكرية هذا
العام


