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الوفد  نقل بعض اعض����اء 
ال����درزي الذي راف����ق النائب 
طال ارس����ان ع����ن الرئيس 
الس����وري بش����ار األسد كاما 
تن����اول في����ه رئي����س جبهة 
النضال الوطني وليد جنباط، 
من غير ان يسميه، غامزا من 
قناة التغيي����رات التي حدثت 
في موقف األخير، ومشيرا الى 
ان بني معروف مش����هود لهم 

بالشجاعة والثبات.
من حق األسد ان يعتب على 
جنب����اط، او ان يمتعض من 
مواقفه، اال ان اشارته الى عدم 
تأثر الدروز بمواقف جنباط 
� في  الس����خرية(  )وبأسلوب 
سرده لزيارته مع عائلته الى 
السويداء في العام 2005، ومن 
دون مرافقة، عقب ادالء جنباط 
بمواقف نارية ضده � تدل على 
عكس ما يقول، فالمواقف غير 
المؤثرة، عادة ال يتوقف عندها 
احد، فكي����ف اذا كان األمر مع 

رئيس دولة.
المتتبع لسير األحداث في 
س����ورية، ولمواقف جنباط 
منه����ا، ياح����ظ مجموعة من 
االعتب����ارات، تعطي جنباط 
مبررات موضوعية لتحوالته 
التي تنس����جم م����ع قناعاته 
الشخصية وتاريخه السياسي 

ومن هذه االعتبارات:
٭ منذ اح����داث درعا في ربيع 
2011 أشار جنباط الى ان الحل 
يكمن في محاكمة المسؤولين 
عن سقوط الضحايا، وباإلسراع 
في تلبي����ة مطالب المحتجين 
والمباشرة الفورية باالصاح 
الذي يجعل من سورية دولة 
تعددية، وتحترم ارادة الناخبين 
أيا كانت ه����ذه االرادة، وكان 
حينها عل����ى عاقة جيدة مع 
الرئيس بش����ار األس����د ودعا 
العرب  اه����ل جبل  في حينها 
الى ان يبقوا على تواصل مع 
جيرانهم في درع����ا )حوران 
قديما( وبعض المساعي حالت 
حينها دون وقوع اضطرابات 
بين المنطقتين ربما كان يريدها 

مؤيدو النظام.
٭ مناش����دة جنباط الاحقة 
للرئيس األس����د بعدم اعتماد 
الحل األمني لألزمة، وس����لوك 
طريق الحوار قبل فوات األوان، 
لم تلق آذانا صاغية، بل قوبلت 
بالتهكم واالستخفاف »والرد 
بعدم الحاج����ة لنصائح، على 
م����ا نقل مقربون م����ن القيادة 

السورية«.
٭ ف����ي نوفمبر الماضي تمنى 
جنباط على القيادة في سورية 
االس����راع في تطبيق المبادرة 
العربي����ة دون تأخي����ر وهي 
مجموعة من النقاط مش����ابهة 
لما كان أعلنه جنباط في وقت 
سابق من على شاشة تلفزيون 
المنار، وأسماها حينها »خارطة 
طريق«. في الوقت نفسه دعا 
جنباط المعارضة السورية الى 
القبول بالحوار مع النظام، وهذا 
األمر »طلب غير مرغوب فيه 
لديهم« ألن انقاذ الباد يحتاج 
الى بعض التنازل وشيئا من 
التضحية. وهو في الوقت نفسه 
رفض اي تدخل عسكري دولي 
في سورية بالرغم من الدعوات 
التدخل  المؤيدة لهذا  اليومية 
انق����اذا ألرواح األبرياء الذين 

يقتلون كل يوم.
تع����رض جنب����اط لحملة 
التهجم والتش����كيك على  من 
الذين يدورون في فلك  لسان 
النظام في سورية، في ضوء 
مواقفه األخيرة المؤيدة لنضال 
الشعب السوري، وعتبه على 
المتخاذلين في مواجهة النظام، 
المتهجمون  اال يدرك ه����ؤالء 
بان قناعة جنباط الشخصية 
وتراث وال����ده كمال جنباط 
يجعانه دائما ضد من يطلق 
رصاصا على مدنيي���ن، مهما 
كانت األس����باب، وأينما كان، 
فكي����ف إذا كان األمر يح���دث 
ف���ي س����ورية التي لها مكانة 
خاص�������ة عنده، ول����ه فيه���ا 
م����ن يحبه�������م، وذوو قربى، 
ولجيشها مع���زة خاصة في 
ذاكرته، خاصة عندم���ا تصدى 
للعدو االس����رائيلي في لبنان 

العام 1982.
ان تدرج مواقف جنباط، 
كانت منطقي����ة، ونصائح���ه 
للنظام باعتماد طريق الحوار 
واالصاح كانت صادقة. فلو 
النصائح، منه  س����مع قادتها 
ومن غيره الكثيرين، وخاص���ة 
الجامعة العربي���ة )الحاضنة 
لاخ����وة العربية(، لما حصل 
ما حصل، ولم����ا تدخل هؤالء 
في سورية، وأدخل���وا معهم 
الس����وري في نفق  الش����عب 

مجهول.
تدرج مواقف جنباط تشبه 
ادونيس،  تماما تدرج مواقف 
الذي دعا النظام أوال لاعتراف 
باآلخر، فلم يسمع، فدعاه الى 

الرحيل.

 ٭بيروت ـ د.ناصر زيدان
 ٭

نصائح جنبالط 
للنظام في سورية 

كانت صادقة

الذي طرح املش����روع  جعجع 
األرثوذكسي؟

وتساءلت »املنار« عن دور 
الذي  الرئيس ميشال سليمان 
أراد ان يطب����ع عه����ده بس����مة 

النسبية.
النائب أنطوان زهرة، عضو 
كتلة القوات اللبنانية أيد فكرة 
ان تنتخ����ب كل طائفة نائبها 

حتقيقا لصحة التمثيل.
الوزير السابق عضو  لكن 
التيار الوطني احلر ماريو عون 
اعتبر ان املشروع االرثوذكسي 
ال يتقدم كثيرا الى االمام وهناك 
مضيعة للوقت في هذا املشروع 
وهو يؤدي الى تقوقع الطوائف 
على بعضها، مش����ددا على ان 
حتال����ف العماد عون مع حزب 

اهلل حتالف استراتيجي.
في هذه األثناء، حمل اللقاء 
الذي جمع رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان مع رئيس 
تكتل التغيير واالصاح العماد 
ميشال عون في قصر بعبدا امس 
)السبت(، إشارات إيجابية على 
صعيد حلحل����ة بعض امللفات 
الش����ائكة ف����ي مج����ال العمل 
احلكومي الس����يما منها مسألة 
التعيينات في املراكز الشاغرة 
في اإلدارة واملؤسسات العامة.

وقال مصدر مطلع ل� »األنباء« 
ان اللقاء الذي استكمل على غداء 
عمل الى مائدة رئيس اجلمهورية 
الراهنة  التط����ورات  بحث في 
داخليا واقليميا كما مت افراد جزء 
مهم للبحث في القضايا وامللفات 
املطروحة للبحث والنقاش في 

مجلسي الوزراء والنواب.
وشدد املصدر على العاقة 
اجليدة التي جتمع بني سليمان 
وعون، ورغم الصورة التي تظهر 
العاقة باملتوترة فإن ذلك مغاير 
ملا يسود اللقاءات بينهما حيث 
ال����ود والتفاهم  يغلب طاب����ع 
في مقارب����ة امللفات املطروحة 
الوطنية  بروح من املسؤولية 

والشفافية العالية.
وأك����د املص����در ان رئيس 
اجلمهوري����ة ليس ف����ي موقع 
اخلصوم����ة م����ع اي طرف من 
الفرقاء اللبنانيني وميارس دوره 
كحكم بني اجلميع، وهو حريص 
على ابقاء التواصل قائما ويرى 
ان احل����وار هو املدخل الوحيد 
لتبديد كل الهواجس ومعاجلة 

كل االشكاليات.
وأوض����ح املصدر ان اجواء 
اللقاء بني سليمان وعون ايجابية 
وبناءة، وان مطلع العام القادم 
سيشهد تفعيا للعمل احلكومي 
عبر اطاق عجلة مؤسس����ات 

الدولة بإداراتها كافة.
بيروت ـ عمر حبنجر   ٭
 ٭ داود رمال

حزب اهلل رأى ان املشروع 
األرثوذكسي لانتخابات يعيد 
غ����زل الطائفية من ش����ريانها 
احليوي وبلمسة حنان رعوية 
وحتت س����قف بكرك����ي، حيث 
اعتبر صيغة صاحلة لتحقيق 

التمثيل.
وقالت قناة »املنار« الناطقة 
بلس����ان حزب اهلل ان الساسة 
املوارنة باعونا النسبية واشتروا 
الطائفية وبثم����ن يكاد يوازي 
أثمان احلرب األهلية، والافت 
ان����ه كان يترك ب����اب النقاش 
مفتوحا بصيغ حضارية، واذ 
وجدناه في لقاء بكركي يصعد 
األم����واج الطائفية على قاعدة 

عدم االنعزال.
وأضاف����ت بعد إمياءة عون 
باملوافق����ة، كي����ف س����يواجه 
حزب اهلل وأمل؟ وهل يختفي 
تيار املس����تقبل خلف س����مير 

األدنى من السام والكام بني 
القيادات.

القوات  ووصفت مص����ادر 
اللبنانية أجواء لقاء بكركي ب� 
»اإليجابية« رغم اجلداالت التي 

حصلت.
وكان مش����روع االنتخابات 
الذي أعده »اللقاء األرثوذكسي« 
والذي يرى ان تنتخب كل طائفة 
لبنانية نوابها، محور الدرس. 
وقد تقدم به د.س����مير جعجع 
كخيار ممكن، ومت درسه بشكل 
معمق، وطرح حوله العماد عون 
الكثير من التساؤالت وقد رأى 
ان ه����ذا املش����روع يحتاج الى 
املزيد من البحث، بينما اعتبر 
سليمان فرجنية ان انتخاب كل 
طائف����ة لنوابها ميكن ان ميس 
بالس����لم األهلي، وتقرر درسه 
من جانب اللجنة الرباعية التي 

شكلها اللقاء.

التي  اللبناني����ة  الدول����ة  لكن 
انقس����مت ح����ول املوقف من 
النظ����ام الس����وري في مجلس 
األمن أو في اجلامعة العربية، 
توحدت في الدفاع عن القوات 
الدولية، وتضامنت حول االلتزام 
بالقرارات الدولية، من احملكمة 
اليونيفي����ل، وانصرفت  ال����ى 
الداخلية،  امللفات  الى معاجلة 
الناعمة منها والش����ائكة، من 
تصحيح األج����ور الذي مازال 
حتت ال����درس، الى التعيينات 
والترقيات، وصوال الى قانون 
االنتخابات الذي كان محور لقاء 
الفعاليات املارونية في بكركي 

يوم اجلمعة.
وم����ع اس����تبعاد الوصول 
انتخابات يرضي  الى قان����ون 
كل األطراف، فمن املس����لم به 
ان احلوار اجلزئي او املتكامل 
من ش����أنه احلفاظ على احلد 

مرت أمس الذكرى السنوية 
األولى لثورة الياسمني في تونس 
فاحتة ث����ورات الربيع العربي 

الذي ال سابقة له من قبل.
في مثل هذا اليوم أقدم محمد 
التونسي  البوعزيزي، الشاب 
على إشعال النيران في نفسه 
بسبب تردي أوضاعه املعيشية، 
فأش����عل ثورة الياسمني، ومن 
ي����دري أش����عل مرج  حيث ال 
الغضب الش����عبي العربي في 

كل مكان.
أيام مضت على هذا العمل 
التاريخ����ي حتى  االنتح����اري 
خرج التونسيون الى الشوارع 
ساخطني على نظام الرئيس زين 
العابدين بن علي وزوجته وأبناء 
الفاسدين، ولم يصمد  أسرتها 
القمعي، وس����رعان ما  النظام 
ف����ر بن علي بحطام نظامه الى 
اململكة العربية السعودية التي 
استضافته حجبا للشرور، التي 
سرعان ما فرضت نفسها على 

عواصم عربية أخرى.
من تونس انطلق ش����عار 
»الشعب يريد إسقاط النظام« 
باجتاه القاه����رة آخذا بطريقه 
الرئيس حس����ني مبارك الذي 
س����رعان ما أصبح أول زعيم 
عربي ميثل ف����ي قفص االتهام 
ومن القاهرة انتقل الشعار الى 
ليبيا، انتهى زعيمها مختبئا في 

قسطل ماء ثم قتيا.
الربيع الثوري حمل الشعار 
نفسه الى سورية، حيث علت 
املطالبة برحيل النظام الذي رد 
على الهتاف بالرصاص، ما فتح 
عليه أبواب التدخل الدولي الذي 
قطع شوطا بعيدا على طريق 
إحلاقه مبن س����بقه من أنظمة 

مشابهة.
بالنسبة للبنان الذي يعاني 
ارتدادات األوضاع املتفاقمة، بقي 
بعيدا عن هدي����ر املوج، حيث 
توقف الربيع العربي الصاخب 
عند حدوده الشرقية والشمالية، 
دافعا إليه بعض الرذاذ الساخن 
عبر خروقات عسكرية سورية أو 
نزوح مواطنني سوريني هاربني 
من قصف املدافع، أو من عصف 

شبيحة النظام.
لكن لبنان مسكون باخلوف 
من اس����تدراجه ال����ى املعمعة 
الس����ورية، صحي����ح ان هناك 
مش����اركات فئوية او حزبية، 
مع الثورة او م����ع النظام، إال 
ان املطل����وب، كما يبدو تعميم 
الفوضى فيه، على امل امتصاصه 

الفوضى السورية القائمة.
التحرش  وم����ن هن����ا كان 
الدولية في اجلنوب،  بالقوات 
ثم باجلبهة اجلنوبية الراكدة مع 
إسرائيل منذ العام 2006، عبر 
إطاق الصواريخ »التسجيلية« 

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقباً العماد ميشال عون في بعبدا أمس  

سنة على تفجير الثورات واللبنانيون متفقون على جتنب تداعياتها

ال يريد االجنرار لفتح حرب من البوابة اجلنوبية

وفاة لبناني متأثراً بجروح أصيب بها في إطالق نار سوري

لبنان على ضفاف »الربيع العربي« وساسته يتشاغلون 
بقوانني االنتخابات وتصحيح األجور والتعيينات

مصادر في املعارضة: حزب اهلل يخشى تداعيات سقوط 
النظام السوري على موازين القوى احمللية اللبنانية

توقعت مصادر في املعارضة 
الداخلية  ان تشهد الس���احة 
املزيد من االرتفاع  اللبنانية 
في منسوب حماوة املواجهة 
السياس���ية والنيابية بني 14 
و8 آذار ولكن من دون انفات 
األمور عن هذا املسار وخروج 
األوضاع عن السيطرة، باجتاه 

اي سيناريوهات أمنية.
املص���ادر اعتب���رت ان ما 
حص���ل في مجل���س النواب 
جلهة هجوم عضو كتلة الوفاء 
للمقاومة نواف املوسوي على 
النائب في كتلة الكتائب سامي 
اجلميل، هو تعبير عن حالة 
التوتر واإلرباك التي تعيشها 

قوى 8 آذار وحتديدا حزب اهلل 
بفعل األزمة السورية، حيث 
يدرك احلزب ان مصير النظام 
الس���وري آيل الى الس���قوط 
احلتمي، واستطرادا يخشى من 
تداعيات سقوطه على موازين 
القوى احمللية. وهذا ما يفسر 
ردة فعل املوسوي ويظهر حجم 

األزمة التي يعيشها احلزب.
املص���ادر رأت ان اجلميل 
جنح في جر املوس���وي الى 
مواجه���ة تزيد م���ن إرباكات 
احلزب، ه���ذه املواجهة التي 
»استغلها« الرئيس نبيه بري 
ليظهر متاي���زه عنه ويعطي 
إشارات عن متوضعه الوسطي 

في ظل احلدي���ث عن مرحلة 
انتقالية يتولى إدارتها الرباعي 
س���ليمان � ب���ري � ميقاتي � 
جنباط، ولعل اعتذار املوسوي 
عن كلمته النيابية على رغم 
متسكه مبضمون موقفه يؤشر 

الى اآلتي:
أوال: حرص حزب اهلل على 
إبقاء الوضع في لبنان مضبوطا 
إيقاع معني واحليلولة  حتت 
دون انفات األمور، ما يعني 
خشيته من جره الى مواجهة 
التوقيت السياس���ي  في هذا 

بالذات.
ثانيا: حرص���ه على إبقاء 
سقف موقفه السياسي مرتفعا 

الدخ���ول أو فتح  م���ن دون 
مواجه���ات جانبية تقود الى 

فتح جبهات يريد جتنبها.
ثالثا: حرصه على إعطاء 
إش���ارات متناقضة ان جلهة 
ثباته على مواقفه، او لناحية 
استعداده للدخول في تسوية 
معينة، من هنا يسعى للحفاظ 
على حدة موقفه ليتمكن من 
احلصول على أكبر قدر ممكن 

من املكاسب السياسية.
وتق���ول املص���ادر: ان أي 
متابع���ة لس���لوك حزب اهلل 
تظهر ان عقله بدأ يعمل على 
مرحلة ما بعد سقوط النظام 
السوري، ويكفي اإلشارة في 

هذا السياق الى طريقة تعامله 
مع استهداف اليونيفيل وإطاق 
الصواريخ عبر إبعاد أي شبهة 
عنه والتمسك الى أبعد احلدود 
بالق���وات الدولية، إمنا طبعا 
م���ن زاويته وعل���ى طريقته 
بإبقاء جنوبي الليطاني حتت 
س���يطرته. ولكن يبدو انه ال 
يريد االجنرار الى فتح حرب 

من البوابة اجلنوبية.
الى  أما اإلش���ارة األخرى 
سلوك احلزب ووفق املصادر 
فهي طريقة تعاطيه مع النائب 
الذي قطعت  وليد جنب���اط 
دمش���ق العاقة معه مجددا، 
بينما يحرص احلزب على عدم 

االصطدام به على رغم مواقفه 
املتقدمة في الهجوم على حليفه 
األس���د، وهذا ما يفسر رهانه 
على دور جنباطي يعيد على 
غرار العام 2005 مد جس���ور 

اإلنقاذ له.
ال���ى املواجهة  وبالعودة 
بني املوسوي واجلميل، فإن 
املصادر ترى ان ربط النزاع مع 
حزب اهلل يبقى غير مفيد ما 
لم يتزامن ويترافق مع حملة 
الوطني  التي���ار  مركزة على 
احلر، ال حتييده حتت عنوان 

استقطابه او غيره.

بيروت ـ محمد حرفوش  ٭

بيروت: نوه رئيس احلكومة 
السابق فؤاد السنيورة بخطوة 
متوي����ل احملكم����ة الدولية من 
املصارف، وس����جلها كخطوة 
إيجابية لرئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي. وقال السنيورة لو كنت 
في السلطة لكنت سأسعى لكي 
يساهم املجتمع املدني ايضا في 
حتمل تكاليف من هذا النوع، مما 

يساعد اخلزينة اللبنانية.
وأبلغ السنيورة وفودا زارته 
ف����ي مكتبه بأن م����ا حصل في 
مجلس النواب من مشادة كامية 
النائبني نواف املوس����وي  بني 

وسامي اجلميل أمر غير مقبول 
على االطاق، ان يصل اخلطاب 
السياسي الى هذا الدرك، مشيرا 
الى ان النائب املوس����وي وجه 
لطمة كبيرة الى مجلس النواب 

والى النظام الدميوقراطي.
ووصف السنيورة االتهام 
الذي وجهته االخبارية السورية 
لتيار املستقبل لتجنيد إيرانيني 
وتدريبهم في صيدا إلرسالهم الى 
سورية بالكذبة الكبيرة. وقال ان 
هذا األمر ال أساس له من الصحة، 
وأضاف: لقد ذكرني هذا اخلبر 
بالفيلم الذي استشهد به وزير 

اخلارجية السورية وليد املعلم 
عن أعمال قتل في سورية وتبني 

فيما بعد انه مختلق.
الس����نيورة: نحن ال  وقال 
نتدخل بأي ش����أن داخلي ألي 
بل����د عربي. لكن ه����ذا ال يعني 
انن����ا ال نتعاطف م����ع اخواننا 
السوريني، وال نرى أي مصلحة 
لنا بالتدخل عبر هذا االسلوب، 
ألنه ال مصلحة لنا، وليس لدينا 

أي قدرة على ذلك.
في س����ياق متص����ل، توفي 
الشاب اللبناني خالد الفليطي 
متأث����را بجروح اصي����ب بها 

نتيج����ة اطاق نار من اجليش 
الس����وري على منطقة عرسال 
في شرق لبنان، بحسب ما افاد 
مسؤول محلي لوكالة فرانس 
برس امس. وقال عضو بلدية 
عرسال بكر احلجيري ان »الشاب 
خال����د الفليطي ال����ذي اصيب 
االربع����اء املاضي باطاق النار 
السوري توفي في املستشفى 
متأثرا بجروح����ه، ونقل امس 
الى عرسال حيث متت الصاة 

عليه ودفنه«.
وكانت دورية سورية اطلقت 
النار في اجت����اه منطقة خربة 

داود في خراج بلدة عرسال فجر 
االربعاء، واصابت شابني هما 
خالد الفليطي ومحمد الفليطي 
الى املستش����فى  الل����ذان نقا 

وخضعا لعمليات جراحية.
واكد اهالي البلدة في اتصاالت 
مع فرانس برس وفي حتقيقات 
اجرتها محطات التلفزة اللبنانية 
على االرض ان السوريني توغلوا 
اللبنانية. ولم  داخل االراضي 
يؤكد مصدر مستقل هذا االمر.

وحصلت عملي����ات توغل 
سورية خال االشهر املاضية 
في مناطق حدودي����ة عدة مع 

لبنان، تسببت بسقوط اصابات 
بني قتلى وجرحى، واستدعت 
ادانات من االمم املتحدة ودول 

غربية.
وتؤك����د تقاري����ر امنية ان 
اجليش السوري ياحق مهربي 

ساح او معارضني سوريني.
اال ان عائلة الشابني الفليطي 
انهما كانا في مزرعتهما  اكدت 
املاشية عندما تعرضا  لتربية 

الطاق النار.
ووقع احل����ادث في منطقة 
جردية وعرة من عرسال ذات 

الغالبية السنية في البقاع.

السنيورة ينفي اتهام »اإلخبارية السورية« للمستقبل بتدريب إيرانيني

سليمان التقى 
عون واستبقاه على 
الغداء وسط أجواء 

إيجابية وتأكيد 
على إطالق عجلة 

الدولة

النائب مجدالني ردًا على الشيخ قاسم: »حزب اهلل« هو املسؤول الفعلي في اجلنوب
بيروت: اعتبر نائب األمني العام حلزب اهلل 
الشيخ نعيم قاسم ان اجليش واليونيفيل 
مسؤوالن عن أمن اجلنوب، وان املسألة 

تقع على عاتقهما في كل مسألة أمنية 
حتصل دون استثناء، واذا كان من تقصير 
فاملسألة لهما واذا كان من عجز فيجب ان 

نعذرهما.
وأعلن قاسم ان حزب اهلل سيتوجه عبر 
أحد نوابه بسؤال الى احلكومة حول ما 

فعلته عند اكتشاف شبكة التجسس 
األميركية.

النائب عاطف مجدالني عضو كتلة 
املستقبل رد على الشيخ قاسم عبر 

إذاعة لبنان احلر بالقول ان حزب اهلل هو 
املسؤول الفعلي في اجلنوب.

وأضاف: واضح متاما ان احلزب هو 
املسؤول الفعلي عن األمن في اجلنوب وفي 
مناطق تواجده، وكذا نرى ان كل جرة غاز 

تنفجر مينع دخول قوى األمن للكشف 
عليها، فضال عن ان زميلنا النائب نواف 

املوسوي قال ان لديهم فرقا تتجسس على 
العالم في جونيه وضبية وكل املناطق، 

وهم كشفوا شبكات التجسس وحاكموا 
ويحاكمون الناس. واآلن يقولون ان 

اجليش واليونيفيل مسؤوالن، علما ان 
اليونيفيل اذا مر مرتني في قرية ما في 

اجلنوب يخرج لهم األهالي.

أخبار وأسرار
٭ ميقاتي إلى باريس: من 
الرئيس  املتوقع أن يزور 
ميقاتي باريس في منتصف 
املقبل تلبية  ش����هر يناير 
لدعوة رسمية وجهها إليه 
الفرنسي فرنسوا  نظيره 
فيون. وسيجتمع ميقاتي مع 
الرئيس نيكوال ساركوزي 
وفيون ووزير اخلارجية 
آالن جوبيه. ويعكس تلقيه 
في 5 ديسمبر دعوة لزيارة 
فرنسا أول مؤشر إيجابي 
الى صدقية عاقته باملجتمع 
الدولي بعدما أصر على إيفاء 

لبنان بالتزاماته الدولية.
ويرافق ميقاتي وفد وزاري 
رفيع املستوى بحيث يتسنى 
اللبناني����ني  للمس����ؤولني 
مناقش����ة جملة ملفات مع 
الفرنس����يني في  نظرائهم 
مجال التعاون واملساعدة، 
السيما بحث امللفات العائدة 
الى  الى تقدمي املس����اعدة 
اللبناني لتعزيزه  اجليش 
عدة وعددا، ليتس����نى له 
لعب دور مميز في احملافظة 
على األم����ن والتعاون مع 
اليونيفي����ل ف����ي اجلنوب 
وتطبيق الق����رار 1701 من 
انتشاره في  خال تعزيز 
اجلنوب لضبط األمن ومنع 
أطراف متطرفة أو أصولية 
من استخدام اجلنوب ساحة 

لبعث الرسائل السريعة.
كما يحمل ميقاتي ملفا له 
بعد اقتصادي � إداري � مالي 
يرمي الى حتريك املشاريع 
للمؤسس����ات  املجم����دة 
اللبنانية بتمويل خارجي، 
واحلصول عل����ى قروض 
ومساعدات. وكان اجتماعه 
مبسؤولني في البنك الدولي 
نهاي����ة األس����بوع املاضي 
تناول هذا اجلانب، وكذلك 
االجتم����اع الذي عقده قبل 
يومني مع ممثلي منظمات 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 
وه����و االجتماع الثاني في 
هذا السياق بغية مراجعة 
االتفاقات والسياسات التي 
أبرمها لبن����ان مع املنظمة 

الدولية ملكافحة الفساد.

٭ لقاء الجميل ـ جنبالط: 
جمع لقاء ليلي في منزل 

النائب نعمة طعمة الرئيس 
أمني اجلميل والنائب وليد 

جنبالط، في حضور 
عقيالتهم والنائب سامي 

اجلميل.
وقالت مصادر مطلعة أن 

اللقاء بني جنبالط واجلميل 
ليس األول بعدما شهدت 
الفترة األخيرة أكثر من 

لقاء ملقاربة التطورات 
الداخلية واإلقليمية.

وأشارت املصادر الى أن 
اللقاء تطرق الى اللقاء 

املسيحي ـ اإلسالمي في 
األزهر الذي يحظى بدعم 
شيخ األزهر والبطريرك 

املاروني، كما جرى التأكيد 
على أهمية بذل املساعي 
املمكنة لتهدئة األوضاع 
واإلفادة من كل الطاقات 

لتخفيف الترددات السلبية 
احملتملة للتطورات في 
املنطقة وسورية على 

الساحة اللبنانية. وخالل 
اللقاء عبر جنبالط عن 
انزعاجه مما حصل في 

مجلس النواب وعن 
تضامنه مع النائب سامي 

اجلميل.

٭ ب����دء التحضير لذكرى 
استشهاد احلريري:  بدأت 
منذ اآلن التحضيرات إلحياء 
ذكرى استش����هاد الرئيس 
رفيق احلريري في 14 فبراير 
املقبل، حيث يعمل املنظمون 
ليكون احلشد وسط بيروت 

األكبر في هذه املرحلة.
وعل����م ان الرئيس س����عد 
إلى  احلري����ري س����يعود 
لبنان من خال هذا احلفل 
الكبير، وإللقاء كلمة مباشرة 
خاله ستشكل برنامج عمل 

للمرحلة املقبلة.
الرئي����س س����عد  ووع����د 
احلري����ري جمهوره )على 
صفحته في موقع »تويتر«( 
بأنه س����يعود ال����ى لبنان 
قريبا، »فالتهديد موجود 
دائما وهذا هو الثمن الذي 
أنوي دفعه«، مش����يرا الى 
»أن املشهد السياسي احلالي 
يشبه في كثير من جوانبه 

املشهد عام 2004«.

٭ الراعي إلى األردن: يزور 
البطريرك الراعي االردن 

في وقت قريب إلجراء 
محادثات تتناول األوضاع 

في املنطقة.
على صعيد آخر طلب 
البطريرك الراعي من 

مستشار الرئيس سعد 
احلريري داود الصايغ أثناء 

زيارته االخيرة للصرح 
رقم هاتف احلريري 

ألنه يريد أن يتصل به 
ويتواصل معه.


