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أخبار وأسرار لبنانية
بيع أمالك في صوفر: قضية بيع امالك السفارة الفرنسية 
في صوفر تفاعلت ش���عبيا من خالل سلسلة 
اعتراضات قدمها اهال���ي صوفر خصوصا واجلبل 
عموما الى مقر السفارة الفرنسية على طريق الشام، 
كما ارسلت اعتراضات بالبريد االلكتروني الى وزارة 

اخلارجية الفرنسية في باريس.
وكانت معلومات غير رسمية وردت الى بلدية صوفر 
افادت بأن االراضي بيعت في 8 اجلاري وان حصيلتها 
املالية تراوح���ت بني 9.5 ماليني دوالر و11.5 مليون 
دوالر، وان املال دفعه احد املتمولني السعوديني من آل 
غزاوي، وان الهدف هو اقامة مجمع سكني وجتاري 

على طريق صوفر الرئيسية.
حزب اهلل يستغرب: أوساط سياسية قريبة من حزب 
اهلل توقفت عند موقف قوى 14 آذار مما يحدث في 
اجلنوب والتي متيل إلى املس��اواة بني طرفي الصراع، 
ذوي الصلة بالقرار 1701، وهذا ما عبر عنه البيان االخير 
لألمانة العامة لهذه القوى، حيث ورد فيه أن القرار 1701 
مازال يتعرض النته��اكات من معظم االطراف املعنية � 
وفي مقدمتها العدو االسرائيلي � فيما ذهبت بعض املواقع 
االلكترونية لقوى بارزة في 14 آذار أبعد من ذلك، وكانت 
أكثر وضوحا في إدانة سلوك حزب اهلل ونسف روايته 

ملا حصل في بلدتي خربة سلم وطيرفلسيه.
هذه األوساط تستغرب هذه املقاربة للوضع في اجلنوب 

وأن توازي قوى 14 آذار بني املقاومة وإسرائيل.
ح�رب املخابرات: وضعت أوس���اط ديبلوماس���ية 
االنفج���ارات التي وقعت ف���ي اجلنوب حتت 
عنوان »حرب املخابرات بني االس���رائيليني وحزب 
اهلل«، وتتحدث األوس���اط عن تباين في املعلومات 
بني اجليش والق���وات الدولية، وان موقف اجليش 

مطابق ملوقف حزب اهلل.
انطباعات إيجابي�ة : النائب في تكتل االصالح والتغيير 
د.وليد خوري التقى في واشنطن مسؤولني في وزارة 
اخلارجية االميركية، وقال بعد اللقاءات انه خرج ب� »انطباعات 
ايجابية« بعد هذه االجتماعات التي استمر بعضها على مدى 
س��اعتني كان فيها »حوارات معمقة حول كل القضايا التي 

تخص لبنان واملنطقة«.
ورأى خوري ان قبول االدارة االميركية بهذا االجتماع »دليل 
انفتاح بعد انقطاع«، وذكر ان االدارة »أشعرتنا انها مرحبة« 
بهذه اللقاءات، ووضعها في سياق سياسة انفتاح الرئيس باراك 
اوباما، حيث سمع خوري من املسؤولني االميركيني »رغبة 
في االنفتاح على كل االطراف ورغبة في دعم املؤسس��ات 
وليس االشخاص«. ورأى خوري ان »الكيمياء« اجلديدة بني 
عون واحلريري قد تنعكس ايجابا على الوضع السياسي، 
معتبرا انه قد ال يصبح هناك معارضة بعد تشكيل احلكومة، 
وموازين القوى قد ال تكون مفروزة كما في الس��ابق، اي 
قد يكون هناك انس��جام مع احلريري حول امور معينة � 
اقتصادية او غير اقتصادية � لكن هذا االمر ال يعني تخلي 

التكتل عن ورقة التفاهم مع حزب اهلل.
فيلتمان يعوق تغيير سياس�ة واش�نطن: سئل خبير لبناني 
في الشؤون االميركية عن السياسة االميركية 
في لبنان في عهد أوباما، فأجاب: الواليات املتحدة لم 
تغير سياستها بالنسبة الى لبنان، والذي ساعد على 
عدم حصول تغيير هو وجود السفير السابق جيفري 
فيلتمان على رأس املسؤولني في وزارة اخلارجية عن 
منطقة الشرق األوسط ومن ضمنها لبنان، فاملسؤولية 
األولى في وزارة اخلارجية االميركية عن لبنان تعود 
إليه، وهذه السياسة االميركية احلالية كان فيلتمان 
مساهما رئيسيا في صنعها لذلك استمرت هي نفسها 

بعد رحيل بوش ومجيء أوباما، 

»المداورة« دّوخت اللقاء الثنائي وعون أبلغ الحريري: لكل حل ثمن
مراجع لبنانية لـ »األنباء«: العوامل اإلقليمية تفرض أولوية االنتظار 

خليفة: صيام بري لحصر 
األمور في الرئيس المكلف

مبادرة جديدة
ألمانة 14 آذار

بيروت � أحمد منصور
متن��ى وزي��ر الصحة محمد 
جواد خليفة ان تشكل احلكومة 
في االس��بوع املقبل، ولفت الى 
ان هناك وضع��ا حاضنا للبنان 
الي��وم اقليميا من اج��ل تأليف 

احلكومة.
واوضح خليفة ان حجم املشكلة 
ليس اقليمية وان الكباش اليوم هو 
داخلي باالجمال، واكد ان صيام 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
عن الكالم لي��س اعتزاال بل هو 
عامل ايجابي حلصر االمور في 
الرئيس املكلف س��عد احلريري 
للقيام باتصاالت لتسوية املوضوع 
بعيدا عن التصريحات للمحافظة 
على اله��دوء ولتبقى االمور في 

اطارها الطبيعي.
ولف��ت خليف��ة ال��ى ان��ه ال 
معلوم��ات دقيقة ع��ن االجتماع 
االخير الذي ضم عون واحلريري 
الن املجتمعني حرصا على عدم 
تسريب املعلومات، معتبرا انه في 
املفهوم السياسي املقايضات في 
التمثيل ام��ر طبيعي، متمنيا ان 

تصل اجلهود الى نتيجة.

وال تفيد الس����اعني للوصول الى 
حلول، مؤكدا ان لكل حل ثمنا.

مبدأ الشراكة

بدوره الوزير الياس اسكاف، 
ق����ال بعد لقائه العم����اد عون في 
الرابية مساء: ان االزمة احلكومية 
حتل غدا اذا قبل الفريق اآلخر مبدأ 

الشراكة.
اسكاف اتهم االكثرية مبحاولة 
الوزارات  الس����يطرة على جميع 
االساسية المتالك البلد. ودعا اسكاف 
الى متثيل زحلة باحلكومة النها 
ثالث اكبر مدينة في لبنان واكبر 

مدينة مسيحية في الشرق.
الوزير غازي زعيتر، عضو كتلة 
التحرير والتنمية برئاسة الرئيس 
نبيه بري اكد على تضامن املعارضة 
مع العماد عون ومطالبه، بينما دعا 
وزير العدل ابراهيم جنار، بصفته 
الش����خصية ال احلزبية القواتية، 
الى حكومة من 22 شخصا، على 
ان يشكل االقطاب نواتها، من دون 

استبعاد اي طرف.
اما النائب عالء الدين ترو فقد 
رأى باسم اللقاء الدميوقراطي ان 
عقبات عدة حتول دون تش����كيل 

حكومة اكثرية.

العدل بدل الثقافة

وتقول مص����ادر في املعارضة 
تسنى لها لقاء عون بعد محادثاته 
مع الرئيس املكلف ان السلة التي 
عرضها احلريري على عون وكتلته 
تتضم����ن حقائب وزارات التربية 
الوطنية والش����ؤون االجتماعية 
العماد  واملهجرين والثقافة، وان 
عون طالب بحقيبة اكثر وزنا من 
الثقافة النها، اي وزارة الثقافة ال 
تقدم خدمات لها طابع سياس����ي، 
ورمبا تؤول وزارة العدل الى التكتل 

عوضا عنها.
بيد ان رئيس القوات اللبنانية 
س����مير جعجع يرى ان املش����كلة 
ليس����ت في حقيبة أو اسم بل في 
مشروعني متناقضني، وقال: لن نقبل 
اال بتحقيق لبنان الذي نريد في كل 
خطوة نخطوها، بينما اآلخرون 
يريدون لبنان اآلخر، الذي ليس هو 
لبنان ابدا، لبنان الالوطن، ومتنى 
على الرئيس سليمان وعلى الرئيس 
احلريري ان يركزا مساعيهما على 
الفريق اآلخر، محذرا كما الرئيس 
نبيه ب����ري من اس����تمرار الفراغ 
احلكومي، وقال: من يقبل الوزارة 
فليدخل ومن يرفض يتحول الى 

املعارضة.
وعلى عكس املعطيات الواضحة 
ح����ول االرتباط����ات اخلارجي����ة 
لالطراف، فقد ادعى النائب نبيل 
نقوال عضو التكت����ل العوني انه 
يخ����ال ان قرار رئي����س احلكومة 

املكلف مرتبط باخلارج!
وقال متس����ائال: ما الذي مينع 
كتلة التغيير واالصالح من تولي 
وزارة الع����دل او وزارة الداخلية 

او الدفاع؟

بيروت � عمر حبنجر
يبدو ان احلكومة في لبنان آتية، 
ولكن بعد حني فالتفاؤل الذي شاع 
في األيام األخيرة قياسا على دعوات 
خارجية وتواصالت داخلية، واكبت 
عودة الرئيس اللبناني ميش����ال 
سليمان من مدريد، بدا في الواقع 
مبالغا فيه، حتى بالنسبة للمراجع 
اللبناني����ة العلي����ا التي رغم ذلك 
تابع����ت اتصاالتها بكثافة وحثت 
التواصل  االطراف على متابع����ة 
من اجل تشكيل احلكومة ومالقاة 
التطورات االقليمية بالتخفيف من 

انعكاساتها السلبية على لبنان.
وردا على سؤال إذاعي قال وزير 
الداخلي����ة زياد بارود إن الرئيس 
ميشال سليمان لم ينقطع يوما عن 
إجراء ما يلزم للخروج من األزمة 
احلالية بحسب معطياته وبحسب 
صالحياته الدستورية املتواضعة 
التي ال تسمح له بتدخل اكبر مما 
يفعل اآلن ومع ذلك فإنه لم يتوان 
وال في اي يوم عن اجراء ما يلزم، 
داخليا وخارجيا، ان على مستوى 
� اللبنانية او  العالقات اللبنانية 
على املس����توى املتصل باجلانب 
الس����وري، حيث انه على اتصال 
دائم بالرئيس بشار االسد وهناك 

خطوات تنسيقية واضحة.
واوضح بارود ان العالقة مع 
سورية او غيرها ال تعني التدخل 
في الش����ؤون اللبناني����ة بقدر ما 
تعن����ي مواكبة ه����ذا امللف مبناخ 
النهاية  معني وبإطار معني، وفي 
الس����اهر  رئيس اجلمهورية هو 
على الدستور والذي بني يديه هم 
كبير يش����ترك معه فيه الرئيس 
املكلف سعد احلريري، ألنه حسب 
الدستور تشكل احلكومة باالتفاق 
بني رئي����س اجلمهورية ورئيس 
احلكومة املكلف. واضاف الوزير 
بارود: لقد عبر الرئيس سليمان امام 
وزير اخلارجية الفرنسية كوشنير 
عما يتوافر حول آخر ما يقوم به 

على هذا الصعيد.

الكف عن االلحاح

مراجع لبناني����ة معنية دعت 
اصحاب الدعوات والكتب املفتوحة 
الى الكف عن ه����ذا اإلحلاح على 
الرئيس س����ليمان، متسائال عبر 
»األنباء« عما عس����ى الرئيس أن 
يفعله مادامت األزمة اقليمية دولية، 
ولن يكون متاحا تشكيل احلكومة 
قب����ل احلل����ول او التفاهمات بني 
سورية والسعودية ومصر وايران 
والواليات املتحدة، حول العناوين 
املعروفة وسط غياب اي قرار داخلي 
وعدم حتلي االطراف بأي مقدرة 
او رغبة في تشكيل احلكومة، مما 
يعطي األولوية لالنتظار ولتهدئة 

األوضاع الداخلية.
وكان الرئي����س املكلف س����عد 
احلري����ري التقى العماد ميش����ال 
عون عصر السبت على مرحلتني، 
بحيث ارتفع عّداد اللقاءات بينهما 
منذ تكليف احلريري بتش����كيل 

بيروت � محمد حرفوش
تعكف األمانة العامة لقوى 14 آذار 
على إعداد مبادرة سياس��ية جديدة 
متهيدا الطالقها قريبا، وهي تهدف 
بحسب مصدر في االكثرية الى إعادة 
اس��تنهاض الرأي العام االستقاللي 
بغية اس��تكمال املواجهة حتى قيام 

الدولة في لبنان.
املصدر األكثري أبلغ »األنباء« بان 
فكرة هذه املبادرة اتت خالل االجتماع 
املسيحي التشاوري الذي رعاه رئيس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
سمير جعجع في معراب مؤخرا، حيث 
مت التوافق على تكليف االمانة العامة 
التحضير لتلك املبادرة. ونفى املصدر 
ان يكون ه��ذا االجتماع قد اقتصر 
فقط على املوض��وع احلكومي كما 
رددت بعض وسائل االعالم، مؤكدا ان 
البحث في تشكيل احلكومة كان اقل 
من تفصيل. وان االولوية في النقاش 
كانت وطنية ال مس��يحية، وتركزت 
على دراسة مخاطر سياسة القضم 
التدريجي الجنازات ثورة االرز في 
لبنان واحلاجة الى استمرار 14 آذار 
واس��تنهاض جمهورها، اضافة الى 
التأكيد على وحدة مسيحيي االستقالل 
والتضامن مع الش��ريك املسلم، مع 
سعد احلريري بالتحديد في سياق 

نضالي مديد.

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يدلي بصوته            )رويترز(

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى وصولهم إلى ايران أمس األول            )أ.ف.پ(

لم تنضج. وهذا م����ا اكده العماد 
عون في تصريح مقتضب الى قناة 
OTV الناطقة بلسان تياره، عندما 
قال: اي اتفاق لم يحس����م بعد، ال 
بشأن وزارة االتصاالت وال بشأن 

اي حقيبة اخرى.
ورأى عون ان التسريبات التي 
يعتمدها البعض ال تفيد اصحابها 

الى منزل نائب رئيس  احلريري 
املجلس فريد املكاري املجاور ملنزل 
عون في الرابية حيث اجرى سلسلة 
اتصاالت ثم عاد الى منزل العماد 
عون ليستكمل مباحثاته لنحو 20 
دقيقة اضافية، دون ان يتس����رب 
شيء عن املرحلة الثانية من اللقاء، 
ما أوحى ب����أن هناك طبخة لكنها 

احلكومة الى س����تة بينما استمر 
منس����وب التفاؤل على حاله، فقد 
تكتم الرجالن على النتائج ولئن 
اوحيا بأنه����ا جيدة، وهذا ما عبر 
عنه احلريري بكلمة مقتضبة وما 
اوحى به العماد عون للصحافيني 

من بعيد.
بع����د االجتم����اع األول غ����ادر 

جنبالط: »الطائف« أساس للبنان
 ورعايته سعودية � سورية

التونسيون انتخبوا برلمانهم ورئيسهم 
وبن علي يتقدم لوالية خامسة

الفنية  مبقارن���ة اخل���ط���ط 
للمنش���أة بالتصميم الواقعي 
لها وإج���راء عمليات تفتيش 
لتحديد ما إذا كانت هناك مواد 
نووية ومناقش�����ة دور املنشأة 
في إط���ار البرنام���ج النووي 

االيراني.

في منطقة جبلية قرب مدينة 
قم جنوب طهران.

وكان مدير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية محمد البرادعي 
قال ان الوفد املكون من ثالثة 
خبراء وسيدة واحدة برئاسة 
هيرم���ان نكارتيس س���يقوم 

يضم أربعة خب���راء زار امس 
منش���أة »فوردو« قيد اإلنشاء 
تلبية لدعوة من طهران بالقيام 

بتفتيش منشآتها اجلديدة.
وسيمضي الفريق ثالثة أيام 
في ايران وسيقتصر عمله على 
زي���ارة املوقع الذي يتم بناؤه 

طه���ران � د.ب.أ: تزامنا مع 
وصول وفد مفتش���ي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الى ايران 
لتفقد موقع قم النووي اجلديد، 
أكد علي أصغر سلطانية ممثل 
إيران في الوكالة أن عرض بالده 
لشراء الوقود النووي من الغرب 
إمنا هو إجراء لبناء الثقة، مشددا 
على أن طهران متتلك القدرة على 
تخصيب اليورانيوم ملستوى 

.%20
وأوضح س���لطانية لوكالة 
أنباء الطلبة اإليرانية )إسنا(: 
»يهدف هذا املش���روع السلمي 
إل���ى توفي���ر الوق���ود ملفاعل 
ينتج النظائر املشعة ألغراض 

طبية«.
وأضاف: »فضلت طهران بكل 
بساطة شراء الوقود، على الرغم 
من امتالكها القدرة على تخصيب 
اليورانيوم ملست�����وى 20% هذا 
في الوق���ت الذي حقق���ت فيه 
تقدما كبيرا ف���ي احلص����ول 
الن�����ووية  التكنولوجيا  على 
ق���ادرة على  الس���لمية وهي 
تخصيب اليورانيوم ملستوى 

.»%20
من جهة أخرى، وصل فريق 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذري���ة إلى إي���ران في وقت 
متأخر أمس االول لزيارة موقع 
»فوردو« لتخصيب اليورانيوم 

قرب مدينة قم.
وذك���رت قن���اة »العال���م« 
اإليراني���ة ان الفري���ق ال���ذي 

شاهد زور في انتخابات تفتقد أدنى شروط 
النزاهة واملصداقية« وشارك في االنتخابات 
التش���ريعية احلزب احلاكم وس���بعة من 
أص���ل ثمانية أحزاب قانوني���ة و15 الئحة 

مستقلة.
واحلزب احلاكم هو الوحيد الذي شارك 
بلوائح ف���ي كل الدوائر االنتخابية وعددها 
26. وقرر بن علي رفع عدد املقاعد املخصصة 
للمعارضة في مجلس النواب اجلديد إلى %25 
وذلك بغض النظر عن نتائج التصويت في 
االنتخابات التشريعية على أن تعود نسبة 
ال� 75% املتبقية إلى حزب التجمع الدستوري 

الدميوقراطي احلاكم.
ومبوجب ذلك، سيتألف البرملان اجلديد 
من 214 مقعدا منها 161 للحزب احلاكم و53 

مقعدا للمعارضة.

الرئيس التونسي في االنتخابات الرئاسية وهم 
أحمد إبراهيم )63 عاما( األمني األول حلركة 
التجديد )احلزب الشيوعي سابقا( ومحمد 
بوش���يحة )61 عاما( أمني عام حزب الوحدة 
الشعبية )اش���تراكي( وأحمد االينوبلي )51 
عاما( أمني عام االحتاد الدميوقراطي الوحدوي 
)قومي عربي(. وقد أشار بوشيحة واالينوبلي 
اللذان يوصفان بأنهما مقربان من السلطات إلى 
أنه ليست لديهما »أوهام« في الظفر مبنصب 
رئيس اجلمهورية لكن أحمد إبراهيم قال إنه 
»منافس جدي وندي« للرئيس بن علي في 

هذه االنتخابات.
وقد قاطع احلزب الدميوقراطي التقدمي، 
غير املمثل في البرملان ويعتبر أبرز تنظيم 
معارض في تونس، االنتخابات الرئاس���ية 
والتش���ريعية، وقال إنه »يرفض أن يكون 

التونس���يون  أدل���ى  � د.ب.أ:  تون���س 
امس بأصواتهم في االنتخابات الرئاس���ية 
والتشريعية التونسية وسط توقعات بفوز 
الرئيس زين العابدين بن علي  بوالية خامسة، 
بأغلب األصوات وحزب التجمع الدستوري 

الدميوقراطي احلاكم بجل مقاعد البرملان.
وفتحت مكاتب االقتراع في مختلف جهات 
البالد أبوابها في الساعة الثامنة بالتوقيت 

احمللي وتواصلت حتى السادسة مساء. 
ولم تعط احلكومة أي معلومات حول عدد 

الناخبني وال عن عدد مكاتب االقتراع.
لكن إحصائيات غير رسمية حتدثت عن 
أكثر من خمس���ة ماليني ناخب )أي حوالي 
نصف عدد س���كان تونس املقدرين بأكثر 
من 10 ماليني نسمة( وأكثر من أربعة آالف 
مكتب اقتراع. ورفضت تونس وجود مراقبني 
أجانب خالل االنتخابات، معتبرة ذلك مساسا 
بسيادتها فيما رحبت بحضور مجرد مالحظني 
ملتابعتها. كما رفضت مطالب أحزاب معارضة 
دعت إلى تشكيل هيئة مستقلة تقوم بتنظيم 
االنتخابات )عوضا ع���ن وزارة الداخلية( 

وتشرف على مراقبتها.
وعوضا عن ذلك شكل الرئيس التونسي 
»املرص���د الوطني لالنتخابات الرئاس���ية 

والتشريعية« وكلفه مبراقبة االنتخابات.
وقال بن علي عن املرصد الذي يتألف من 
26 عضوا إنه »يضم ش���خصيات معروفة 
باستقالليتها« وإنه وفر له »الظروف املالئمة 
حتى يضطلع مبهام���ه على النحو األمثل« 
خالل كامل مراحل العملية االنتخابية. وقال 
عبد الوهاب الباهي رئيس مرصد االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( إن املرصد »محايد ومستقل عن كل 

أطراف العملية االنتخابية«.
ووعد بأن سيكش���ف عن كل اخلروقات 
واإلخالالت حتى وإن كانت صادرة عن »اإلدارة« 
)وزارة الداخلية( أو احلزب احلاكم الذي يهيمن 
على أجهزة الدولة ونافس ثالثة معارضني 

بيروت � عامر زين الدين
جدد رئيس اللق���اء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط اعتباره اتفاق الطائف اساسا للبنان والذي 
كان اصال حتت رعاية س���عودية � س���ورية انهى 

احلرب سابقا.
وبنوده ركائز سواء كان في العالقات املميزة مع 
سورية، او في الهدنة مع العدو االسرائيلي. وشدد 
جنبالط في جولة تفقدية قام بها في عدد من قرى 
وبلدات منطقتي احلرف في الشوف وعاليه على 
التعاون والعيش املشترك بني جميع أبناء املنطقة. 
ودعا جنبالط الش���باب الى التفكير في  مستقبل 
بلدهم، والى نيل العلم والثقافة وعدم االنخراط في 
السياسة باكرا، حيث مبقدور اي شاب بعد اجناز 

مهمته التعليمية اختيار الوجهة التي يريد.

من جهة ثانية استكمل جنبالط جولته في اجلبل، 
حيث توجه عصرا للمصاحلة بني احلزب التقدمي 
االشتراكي واحلزب السوري القومي االجتماعي في 
بل���دة صوفر والتي نتجت عن اطالق نار واصابة 
الشاب معني االحمدية )اشتراكي( اثناء احداث 7 مايو 
وما تبعها. واللقاء هو االول على مستوى القاعدة 
بعد لقاء القيادة الذي جمع جنبالط ورئيس احلزب 

القومي النائب اسعد حردان االسبوع املاضي.
وش���دد النائب جنبالط واحل���زب القومي في 
كلمتيهما على طي صفحة اخلالف الذي حصل في 
البلدة وامت���دادا الى اجلبل حيث يتواجد عناصر 
في احلزبني في كل منطقة، اضافة الى التأكيد على 
العالقة النضالية التي جمعت احلزبني في الكثير 

من احملطات.

حضر مصالحة بين »التقدمي« و»القومي« في الجبل

طهران: نشتري اليورانيوم لبناء الثقة
 رغم قدرتنا على تخصيبه لمستوى %20 

مفتشو الوكالة الدولية يزورون موقع فوردو النووي

)محمود الطويل(العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري في الرابية أمس األول


