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أخبار وأسرار
٭ اتصاالت بين ميقاتي والمعارضة:  تفيد بعض املعلومات ان هناك اتصاالت 
لم تنقطع بني الرئيس ميقاتي وبعض أركان املعارضة وفي مقدمهم الرئيس 
فؤاد السنيورة، بحيث يؤكد رئيس احلكومة شخصيا ايجابية هذه العالقة 

وفائدتها حني احتدمت األمور بينه وبني املعارضة في اوقات سابقة.
٭ تعليقان من 8 و14 آذار على مواقف جنبالط:  قال سياسي من 14 

آذار تعليقا على مواقف النائب وليد جنبالط األخيرة: »أعتقد أن جنبالط 
حتسس حتمية تغيير النظام في سورية، ولكن هناك صعوبة في املخاض، 

لذلك أعاد متوضعه ويقوم بدوزنته، ألنه يعرف أن الوضع في سورية 
ممكن أن يذهب الى حرب أهلية، وأن الدروز قد يكونون ضحيتها ألنهم 
أقلية«. وسأل سياسي من 8 آذار كيف يصف جنبالط فترة 2008-2005 

بأنها كانت فترة ذهبية واألجمل، بينما كان هو نفسه وصفها بعد حتوله 
في 2 اغسطس 2008 بأنها »مرحلة التخلي«.

٭ لقاء سّني ـ شيعي:  يجري التداول بفكرة عقد لقاء إسالمي سني شيعي 
يضم الفاعليات والقوى األساسية إلصدار وثيقة تتبنى الثوابت االسالمية 

األساسية وحتصني الوحدة االسالمية ودرء مخاطر الفتنة.
وفي هذا املجال، أثنت أوساط شيعية على التحرك الذي قام الرئيس فؤاد 

السنيورة في اجتاه مرجعيات دينية شيعية وشمل الشيخ عبد األمير قبالن 
والعالمة علي األمني والسيد علي محمد حسني فضل اهلل في اطار احتواء 

أجواء التوتر والفتنة املذهبية التي ظهرت على خلفية سجاالت دينية جرت 
في ذكرى عاشوراء، وانطلق السنيورة في حتركه من خلفية عدم جواز 

حتول خالفات ذات عناوين سياسية الى خالفات دينية وضرورة أن يكون 
اخلطاب إسالميا بامتياز وليس مذهبيا.

اللقاء األكثر ودية وحميمية بحسب التعبير الذي استخدمه الرئيس 
السنيورة كان مع السيد فضل اهلل الذي جرى التطرق فيه الى الفتوى 

التي سبق فيها العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل كل مراجع املسلمني 
الشيعة في حترميه االساءة الى الصحابة والى امهات املؤمنني حتت اي 

اعتبار من االعتبارات، وكيف ان هذه الفتوى مت تكريسها وباتت معتمدة 
من املراجع االسالمية الشيعية االخرى، لينطلق املوقف االسالمي واحدا في 

مسألة الصحابة وامهات املؤمنني،  وليصار الى ردم الهوة في هذا اجلانب.
٭ نظرة كتائبية:  اعتبر سياسي كتائبي أن ما أخذه حزب اهلل من العونيني 

أكثر بكثير مما أعطاه. فالغطاء الوطني الذي سمح للحزب بأن يقول إن 
املقاومة وطنية وليست فئوية هو غطاء أعطاه إياه »التيار الوطني احلر«، 

ولوال ذلك ملا كان حزب اهلل وصل الى سدة احلكم وسيطر.
٭ تصعيد في عين الحلوة:  شهد مخيم عني احللوة في األيام القليلة 

املاضية سلسلة من التوترات في عدد من أحيائه توجت باغتيال أشرف 
القادري أحد مرافقي مسؤول الكفاح املسلح الفلسطيني محمد عبداحلميد 
عيسى امللقب بـ »اللينو«. وعدت هذه العملية تصعيدا خطيرا وخصوصا 

أن املنطقة معروفة بأنها مربع أمني حلركة »فتح« التي اتهمت عناصر 
اسالمية متشددة منتمية الى جند الشام وعصبة األنصار بقيادة أسامة 

الشهابي.

االجتماع املاروني الرابع: جعجع اقترح وعون حتفظ وفرجنية رفض

احلريري يعود إلى بيروت قريباً: النظام السوري سينهار 
انعقد االجتماع املاروني الرابع 
ف����ي بكركي امس، مبش����اركة 40 
شخصية مارونية يتقدمهم القادة 
األربعة وهم الرئيس امني اجلميل 
والعماد ميش����ال عون ود.سمير 
جعجع والنائب سليمان فرجنية 

وعدد من الشخصيات املارونية.
اللقاء بحث في مشروع رؤية 
موحدة لقانون االنتخابات النيابية، 
وتطرق الى األوض����اع العامة في 

لبنان واملنطقة.
وكان البطريرك الراعي استبق 
اللقاء بإذاعة رس����الة امليالد، وقد 
تضمنت الدعوة من اجل التغلب على 
األزمات وجتديد امليثاق الوطني بعقد 
اجتماعي جديد، نكتب فيه مصير 

جماعات قررت العيش معا.
وقال الراعي: تعالوا نبني معا 
وطن الرس����الة، ونعيش بتنوع 
جماعاتنا املسيحية واالسالمية، وان 
نكون لبعضنا البعض وملجتمعنا 

اللبناني قيمة مضافة.
وأضاف الراعي في رسالة امليالد 
قائال: اننا نتطلع الى والدة ربيع 
عربي حقيقي، ربيع سالم واستقرار 
قائم على تعددية األديان والثقافات 
واالثنيات بعيدا عن أحادية العرق 

والدين واملذهب والرأي.

جعجع متفائل

د.س����مير جعجع ب����دا متفائال 
بنتائج اللقاء، وقال قبل االنضمام 
الى املجتمعني: انا متفائل بالتوافق 
على مشروع قانون انتخابات موحد 

يفتح الباب أمام توافق أوسع.
جعجع دعا من جهة ثانية الى 
استبدال معادلة اجليش والشعب 
واملقاومة، مبعادلة الشعب والدولة 
واجليش منتقدا التوافق احلاصل 
بني حزب اهلل والتيار الوطني احلر 
حول اس����م واحد لرئاسة مجلس 

القضاء األعلى.
لكن في كلمت����ه أمام االجتماع 
املاروني املوسع كشف جعجع عن 
ميله الى املقترحات االنتخابية الواردة 

في ورقة اللقاء األرثوذكسي.
غير ان العماد ميشال عون لم 
يوافقه الرأي، وقال له: ال أستطيع أن 
أجزم لكنني أود البحث مع حلفائي 

ونواف املوسوي قال: ان على حزب 
اهلل ان يفهم ان البلد أهم من سالحه، 
وان العدالة ال جتلب احلرب األهلية، 

امنا مع العدالة يتأمن االستقرار.
وعن الوضع في س����ورية كرر 
الرئيس احلريري املوقف عن الوضع 
في الداخل السوري قائال ان النظام 

السوري سينهار.

رئيس جمعية المصارف يوضح

رئيس جمعية املصارف اللبنانية 
جوزف طربية شرح ابعاد خطوة 
اجلمعية بالقول ان املصارف أقفلت 
مببادرته����ا ملفا يخلق الكثير من 
التجاذبات، واعتبرنا اننا نسحب 
بذلك املل����ف من التداول االعالمي، 
وخل����ص ال����ى الق����ول: اعتبر ان 
املص����ارف اللبنانية أفقدت لبنان 

وأفقدت استقراره.
وفي حني قال بيان اجلمعية 
ان القرار بتغطية عملية التمويل 
)32 مليون دوالر( اتخذ باالجماع، 
قالت مصادر مصرفية ل� »األنباء« 
ان بنك البحر املتوسط الذي ميلكه 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
وحده امتنع عن املساهمة »ألسباب 

مبدئية«.

بيروتـ  عمر حبنجر  ٭

السابقة وخطى خطوات واسعة في 
التعاون مع احملكمة الدولية وإيفاء 
التزاماته حيالها كجزء ال يتجزأ من 
التصاقه بالشرعية الدولية التي ال 

يسعه التنكر لها.
ميقاتي جدد رفضه لصحيفة 
»األخبار« ان يتلطى أحد باألوضاع 
االقليمية من اجل التالعب باألمن 
واالستقرار بسبب سياسات خاطئة 
ومجازف����ات مكلفة، الفت����ا الى ان 
للجيش ولقوى األمن غطاء كامال 
ومطلقا ملواجهة كل من يريد العبث 

باألمن.

الحريري: البلد أهم من سالح حزب 
اهلل

من جهته، الرئيس سعد احلريري 
عّلق عبر موقع »تويتر« على اقدام 
جمعية املصارف على تغطية متويل 
احملكمة الدولي����ة واصفا اخلطوة 

باجليدة والقرار باملسؤول.
وقال احلريري ان اي أموال تذهب 
الى هيئة االغاثة هي للحكومة، وهذا 
يعني ان حزب اهلل مّول احملكمة.

وكشف احلريري انه سيتحدث 
في لقاء متلفز قريبا وانه سيعود 

قريبا الى لبنان.
وتعليقا على ما جرى في مجلس 
النواب بني النائبني سامي اجلميل 

بهذا الشأن.
أما النائب سليمان فرجنية فقد 
رفض املوافقة على هذه الصيغة 
املتعلقة بتوزيع الدوائر االنتخابية 

وقال: انها تضر بالسلم األهلي.
هنا دعا الرئيس امني اجلميل 
الى وجوب احلذر مما يحصل في 

املنطقة وحتديدا في سورية.

بري عن تمويل المحكمة

في غضون ذلك، عاد موضوع 
متويل احلكومة الى التداول حيث 
أبدى رئيس مجلس النواب نبيه 
بري امس ارتياحا كبيرا لتمويل 
احملكم���ة الدولية عبر املصارف 
اللبنانية، وقال في تصريح له 
امس: »س���بق ان قلت ان هناك 
قطب���ة مخفي���ة ف���ي موضوع 
التمويل، وهذه القضية انكشف 
اخليط األول في طربوشها اليوم، 
كما سبق ان قلت ان التمويل لن 
يكون من م���ال الدولة، وهذا ما 
حصل وقد تكون هناك أمور أخرى 

ستظهر حيال هذا امللف«.
من جهته، رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي رأى انه ال نقاش في ضرورة 
التوصل الى العدالة التي تش����كل 
أساسا لألمن واألمان، الفتا الى ان 
لبنان جنح في ام����رار اخلطوات 

البطريرك املاروني بشارة الراعي متوسطا الزعماء املوارنة األربعة خالل لقاء موسع في بكركي امس      )محمود الطويل(

الى ان اعتذار النائب املوسوي 
الحقا عن خطئه يؤكد عدم وجود 
نوايا سيئة او مبيتة لديه جتاه 
النائب اجلميل وال جتاه اي من 
نواب قوى 14 آذار، معتبرا من 
جهة ثانية ان الرئيس نبيه بري 
الذي حال بحكمته مشكورا دون 
تسعير االحتدام بني النواب اكد 
ان املجلس النيابي مسؤول عن 
شعب لبناني واحد وليس عن 
شعبني لبنانيني وهو الشعب 
الذي تعنى بسالمته املقاومة ومن 
ضمنها النائب املوسوي وتعمل 
على تعزيز قدراته في مواجهة 
االطماع واملشاريع االسرائيلية، 
الفتا الى انه لو لم يكن في لبنان 
اطفائية تس����مى الرئيس بري 
لتوجب على الن����واب والقادة 
واملسؤولينني اللبناني ايجادها 

على رأس املجلس النيابي.
على صعيد آخ����ر وتعليقا 
على ما أوردته مجلة »نيويورك 
تاميز« االميركية عن تورط حزب 
اهلل بتهريب املخدرات وتبييض 
األم����وال عبر ش����راء األراضي 
والتي كان آخرها ش����راء اراض 
في الش����وف مبساحة 3 ماليني 
متر، بصفقة مالية وصلت الى 
240 مليون دوالر، على ان البائع 
هو تاج����ر املجوهرات اللبناني 
روبير معوض والشاري هو تاجر 
املاس شيعي ويدعى ناظم سعيد 
احمد، لفت النائب صالح الى ان 
االدارة االميركية تالحق وتطارد 
رأس املال الشيعي في افريقيا 
واالميركتني وذلك بتحريض من 
املخابرات اإلسرائيلية، مؤكدا ان 

صالح لـ »األنباء«: فيلتمان وّزع »14 مليون دوالر« 
على كتّاب وصحافيني  متحاملني على حزب اهلل

واشنطن  تدرج سعودياً على  قائمة  اإلرهابيني
واشنطن � أ.ش.أ: أدرجت اإلدارة األميركية 
املواطن السعودي صالح القويري في قائمة 
الدولي���ة والتي تخضع  العناصر اإلرهابية 
للعقوبات األميركية.وذكرت ش���بكة »سي.

بي.اس« اإلخبارية األميركية الليلة قبل املاضية 
ان اخلارجية األميركية أوضحت في هذا الصدد 

ان القويري يعتبر احد العناصر التي حتتل 
مركزا كبيرا في مجموعة »عبداهلل عزام« في 
لبنان والتي أعلنت مس���ؤوليتها عن تفجير 
ناقلة نفط يابانية ف���ي العام املاضي عالوة 
على قيامها بإطالق صواريخ على إس���رائيل 

انطالقا من األراضي اللبنانية.

مجلة نيويورك تاميز تتقاضى 
ماليني الدوالرات لقاء نش����رها 
األكاذيب واألضاليل عن حزب 
اهلل وه����ي تص����رف من ضمن 
املبلغ ال����ذي رصدته الواليات 
املتحدة لتشويه صورة املقاومة 
في العالم متس����ائال في املقابل 
عمن وزع عليهم من اللبنانيني 
مبلغ 14 مليون دوالر حمله معه 
السفير فيلتمان خالل زيارته 
األخيرة للبنان وما اذا كانت تلك 
التوزيعات اجورا ملن اوكلت اليهم 
مهم����ة التحامل على حزب اهلل 
واإلساءة للمقاومة، اولئك الذين 
ترتاح إليهم األعمدة في بعض 

الصحف واملجالت اللبنانية.

بيروتـ  زينة طبارة  ٭

رأى عض����و كتل����ة التنمية 
والتحرير النائ����ب عبداملجيد 
صالح انه بالرغم من ان النائب 
نواف املوس����وي قد تسرع في 
ردة فعله على كالم النائب سامي 
اجلميل وارتكب بحقه خطأ لفظيا 
على قاعدة »غلطة الشاطر بألف« 
اال ان ما كاله اجلميل للمقاومة من 
اتهامات وتشويه لدورها استفز 
غالبية احلاضرين من النواب ما 
آل باملوسوي إلى اخلروج عن 
سياسة ضبط النفس والوقوع 
بالتالي في احملظ����ور، معتبرا 
ان تس����عير اخلطاب السياسي 
داخ����ل املجلس النياب����ي كان 
خطأ تكتيكيا من اجلميع دون 
استثناء، إذ انه كان باستطاعة 
املتساجلني ايا كانت انتماءاتهم 
احلزبية وتوجهاتهم السياسية 
ايصال رسائلهم وطرح افكارهم 
دون التطرق الى اتهام بعضهم 
باخليانة وبغيرها من االتهامات 
التأجيجية، مستدركا في املقابل 
بالقول: ان قوى 14 آذار حتاول 
بشكل مبرمج وممنهج التنقيص 
على املقاومة بش����تى الوسائل 
واألساليب ملجرد إدانتها فقط 
وليس لتصويب خطأ أو جتاوز 
ما ارتكبته ان وجد، وذلك مقابل 
تكتمها عمدا عن وجود عشرات 
الشبكات التجسسية املزروعة 
على كام����ل األراضي اللبنانية 
خلدم����ة الكي����ان الصهيوني، 
 CIA �والتي كان آخرها شبكة ال
باعتراف صري����ح وواضح من 
اإلدارة االميركية.ولفت النائب 
عبداملجيد صالحصالح في تصريح ل� »األنباء« 

سليمان وّقع ترقية 
العقداء إلى عمداء

بيروت: وقع الرئيس ميشال 
سليمان مرسوم ترقية ضباط 
قوى األمن الداخلي من رتبة 

عقيد الى عميد بعد تسوية قضية 
ترقية رئيس شعبة املعلومات 
العقيد وسام احلسن الى رتبة 
عميد اعتبارا من مطلع السنة 

املقبلة.
املرسوم شمل ترقية 24 عقيدا 

مبفعول رجعي اعتبارا من مطلع 
العام 2011.

مصادر لـ »األنباء«: فكرة قيد التداول بتشكيل حكومة وسطيني برئاسة ميقاتي!
بحسب مصادر متابعة، فان النائب وليد جنبالط سيستمر في 
حتوله الدراماتيكي خالل االيام املقبلة، وستكون له املزيد من 

القنابل السياسية الثقيلة، التي سيفجرها وانفتاح اكثر على حلفائه 
السابقني في 14 آذار لكن من دون ان يعيد متوضعه السابق داخل 

هذا الفريق.
وأحملت هذه املصادر الى امكانية عقد لقاء قريب بني جنبالط 

ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مشيرة الى ان رئيس 

احلزب التقدمي االشتراكي يعمل حاليا على اساس توجهه لتشكيل 
شبكة امان من القوى الوسطية وظيفتها توفير املناخات املؤاتية 

التي تسمح بتجنيب لبنان تداعيات االزمة السورية واجتياز املرحلة 
االنتقالية بعيدا عن اي استنفارات او اصطفافات ال تخدم االستقرار 

والسلم االهلي.
وتوقعت املصادر ازاء ذلك ارتفاعا في منسوب التعاون والتكامل بني 

الرباعي ميشال سليمان، نبيه بري وجنيب ميقاتي وجنبالط، من 

اجل مواكبة املستجدات واملتغيرات االقليمية الضاغطة وانضاج آلية 
معينة تبقي لبنان مبنأى عن اي ترددات سلبية قد تصيبه جراء ما 

يحصل في جواره من تصعيد وجراء ما يحصل في الداخل على 
خلفية االنقسام احلاد.

وحتدثت معلومات عن فكرة في هذا االطار وهي قيد التداول، ترمي 
الى تشكيل حكومة من وسطيني برئاسة ميقاتي، الن وجود سعد 

احلريري على رأس حكومة يشكل استفزازا لقوى 8 آذار وحتديدا 

حلزب اهلل، كونه يؤشر الى سيطرة 14 آذار، وخصوصا ان استبعاد 
احلزب عن احلكومة اجلديدة يتطلب باملقابل استبعاد 14 آذار.

وهذه الفكرة في حال التوافق عليها سيكون بري هو صمام االمان 
في مرحلتها االنتقالية، كون وجود ميقاتي ال يشكل وحده عنصر 

اطمئنان للبيئة الشيعية التي هي بحاجة لوجود شخصية من داخل 
النسيج الشيعي وضمن توازن هذا التوجه.

 ٭بيروت ـ محمد حرفوش 

وظيفتها توفير املناخات املؤاتية لتجنيب لبنان تداعيات األزمة السورية
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> اخلزانات متوفرة باحج��ام مختلف���ة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�شركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

97646625
23727634

لاليجار
�سرداب باملنقف  

قطعة 4

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�شـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�شجاد من االأعماق

بفاعليـة �شبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من االأتربة والغبار
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الرخام واجلرانيت

املا�شية باالأقرا�س 
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