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 ديبلوماسي عربي: خادم الحرمين يزور دمشق الثالثاء ويشارك في احتفاالت حرب أكتوبر

  غير ان العاصمة الفرنسية 
باريـــس، مازالت تأمل بتوفير 
فرصة قيام احلكومة اللبنانية، 
في جو االستقرار السعودي ـ 
السوري، ودون داع، النتظار 

الزيارات املرتقبة.
الفرنســـي    وقد نقل املوفد 
هنري غينو املستشار الشخصي 
للرئيس ساركوزي الذي وصل 
الـــى بيـــــروت امـــــس، الــى 
الرئيــس ميشـــال سليمان ثم 

الفرنســـي مع زيـــارة مماثلة 
يقوم بها غدا الى دمشق االمني 
العام لقصر الرئاسة الفرنسي 
كلود غيان في مهمة ذات صلة 
باحملادثات التي اجراها اخيرا 
وزير اخلارجية السوري وليد 

املعلم في باريس.
املقـــابـــل حمـــّـــل    وفـــي 
اللبناني ســـليمان  الرئيـــس 
الفرنـــســـي حتياته  املوفـــد 
احلـــارة للرئيس ســـاركوزي 

الى رئيس املجلس نبيه بري 
ورئيس حكومة تصريف االعمال 
فؤاد السنيورة والرئيس املكلف 
ســـعد احلريـــري، وكذلك الى 
البطريرك نصـــر اهللا صفير، 
اهتمام الرئيس ساركوزي بوالدة 
احلكومة اجلديدة من دون اي 

تأخير.

  زيارة فرنسية لدمشق

  وتزامنت محادثات املبعوث 

نظيـــر اهتمامه الدائم والداعم 
للبنان.

  لقاء الحريري ـ عون

  
  اما على الصعيد الداخلي فقد 
تركزت االنظار على غداء أشيع ان 
الرئيس املكلف سعد احلريري أقامه 
لرئيس كتلــــة االصالح والتغيير 
العماد ميشال عون في دارته امس، 
اال ان مصــــادر مطلعة نفت جملة 

 عواصم ـ عمر حبنجر ـ يو.بي.آي
  قـــال مصـــدر ديبلوماســـي 
عربي في دمشق امس ان خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز سيزور سورية 
الثالثاء املقبل وأنه سيشـــارك 
فـــي احتفاالت  الزيـــارة  خالل 
ذكرى حرب أكتوبر العام ١٩٧٣ 

ضد إسرائيل.
  وأوضح املصـــدر ليونايتد 
برس انترناشونال أن زيارة امللك 
عبداهللا التي تصادف في السادس 
من هذا الشـــهر «بهذا التوقيت 
تأتي للمشاركة في االحتفاالت 
بالذكـــرى السادســـة والثالثني 
لذكرى حـــرب اكتوبر وهي أول 
حرب يحقق العرب فيها انتصارا 

على اسرائيل».
  وأضاف أنه مـــن املتوقع أن 
يصل إلى دمشـــق اليـــوم وفدا 
ســـعوديا ميهد لزيـــارة خادم 
احلرمني امللـــك عبداهللا «والتي 

من املتوقع ان تستمر ٣ أيام.
  وقال إن الزيارة ســـيتخللها 
الرســـمية  اللقاءات  إلى  إضافة 
في دمشـــق «برنامجا احتفاليا 
كبيرا في مدينة حلب» شـــمال 

سورية.
  وأضاف املصدر ان «مسؤولني 
ســـعوديني زاروا دمشق خالل 
اليومني في إطار التمهيد لزيارة 

خادم احلرمني».
  وكان وزير اإلعالم السوري 
محسن بالل زار جدة مساء األحد 
املاضي حيث سلم وزير الثقافة 
واإلعالم السعودي عبدالعزيز 
خوجـــة رســـالة مـــن الرئيس 
السوري بشار األسد إلى خادم 

احلرمني.
  أما في الشـــأن اللبناني، فقد 
تباطـــأت احلركة احلكومية في 
جانبها العملي والتنفيذي، رغم 
تسارع االتصاالت واللقاءات، وبدا 
للمراقبني في بيروت ان احلراك 
الداخلي لتشكيل احلكومة، اكثر 
حرارة من احلـــراك االقليمي أو 
الدولي املتالزم معه، ما يعني ان 
الفول، مازال خارج مدى املكيول.. 

بحسب األمثال اللبنانية.
  وقـــد تركزت االنظـــار على 
زيارة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز إلى 

دمشق.
  ونقلت إذاعة «الشرق» التابعة 
لتيار املســـتقبل عن صحيفة 

«الشرق األوسط» السعودية 
ان هموم األمة وقضاياها ستكون 
على جدول اعمال الزيارة التي ال 
تكون مجرد زيارة مجاملة نظرا 
لوجود ملفات ترتبط بالعالقة 
مع مصر والعراق وايران، وهذا 
ما يفرض وقتـــا كافيا لالعداد 

لها.

  ال حكومة قبل القمة

  وفي هـــذا الوقت جزم نائب 
«اكثـــري» لـ «األنبـــاء» بانه ال 
امللكية  الزيـــارة  حكومة قبـــل 

السعودية إلى سورية.
  واضاف، كل الكالم عن قرب 
الكتل والســـيما  بـــني  التفاهم 
املعارضة، ورئيـــس احلكومة 
املكلف سعد احلريري على أرضية 
حل بالنســـبة لتوزيع احلقائب 
وإزالة الشروط والشروط املضادة 
ال تعـــدو كونها متنيات، وليس 
ثمة في االفق حتى اآلن ما يبشر 
بشيء على هذا الصعيد، واجلميع 
بانتظار ما ستنتهي إليه نتائج 
ـ الســـورية  القمة الســـعودية 
املرتقبة وعلى أساسها ستتضح 
التي  املقبلة  صورة احلكومـــة 
ليست بالتأكيد صناعة لبنانية 
بحتة كما ســـبق ان اكد النائب 

وليد جنبالط.

وتفصيال اخلبر وفقدت املشاورات 
بذلك زخما كان ميكن ان يضيفه لقاء 
كهذا قياسا على اللقاءين السابقني 
بني الزعيمني مبا شهداه من مرونة 

اظهرها العماد ميشال عون.
  وردت بعــــض املصــــادر هذه 
الليونة املعتمدة في  الى  الليونة 
اجتماع الدول الست في جنيڤ جتاه 
امللف النــــووي االيراني، معتبرة 
ان مرونــــة العماد عون لم تتخط 
الشكليات، ففي اجلوهر انه يصر 
على ان يكون له في احلكومة خمسة 
وزراء، احدهــــم ارمني، ال خالف 
عليه، واالربعة اآلخرون موارنة، ما 
يعني انه يريد ثلثي الوزراء املوارنة 
(٤ مــــن ٦) ومبــــا ان هناك وزيرا 
مارونيا للرئيس ميشال سليمان 
وآخر للنائب سليمان فرجنية، فال 
يبقى من وزير ماروني ملسيحيي 
األكثريــــة، وبالتحديــــد للكتائب 
والقوات األمر الذي تعتبره االكثرية 
«لغما» عونيا في طريق التشكيل، 
وليس لغما لتشكيل احلكومة، الى 
جانــــب «األلغــــام» املنتظرة على 
طريق تســــمية الوزراء واختيار 

احلقائب.
  وكان الرئيس املكلف التقى مساء 
اجلمعة املعاون السياسي لألمني 
العام حلزب اهللا احلاج حسني خليل، 
وقال بيان ملكتب الرئيس املكلف، 

انه تخلل اللقاء عرض للتطورات 
السياسية والسيما موضوع تشكيل 
احلكومــــة. في االطار عينه التقى 
احلريري وزير اإلعالم طارق متري 
ورئيس حركة التجدد الدميوقراطي 
الوزير نســــيب حلود، وسيعاود 
لقــــاء رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ورئيس حزب الكتائب امني 
اجلميل ورئيــــس تكتل االصالح 
والتغيير ميشــــال عون ورئيس 
القوات اللبنانية ســــمير جعجع 
للبحث في عمق تفاصيل موضوع 
احلكومة، كما بحث االوضاع مع 
سفير مصر احمد البديوي، ومن 
ثم مع السفيرة االميركية سيسون 
التي تستهدفها املعارضة بحملة 
اعالمية مركزة متهمة اياها بعرقلة 

تشكيل احلكومة.

  زهرة: القوات ليست «مزروكة»

  عضو كتلـــة القوات انطوان 
زهرة، اكد عدم ممانعة «القوات» 
في تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تراعي نتائج االنتخابات النيابية 

وال تتجاهل االقلية.
  واضاف في عشـــاء احتفالي 
في بلدة القطـــني، اننا لن نقبل 
بعدم تشكيل حكومة اذا اصطدمت 
حكومة الوحدة بعراقيل ووصلت 

الى حائط مسدود. 

 مصادر أكثرية لـ «األنباء»: ال حكومة لبنانية قبل القمة السعودية ـ السورية

 الرئيس املكلف سعد احلريري وجولة مباحثات مع املعاون السياسي لألمني العام حلزب اهللا احلاج حسني خليل امس االول  (محمود الطويل)  الرئيس ميشال سليمان مستقبال املوفد الفرنسي هنري غينو املستشار الشخصي للرئيس ساركوزي امس 

 باريس مرتاحة للتقارب السوري ـ السعودي 
  ومهتمة بملء الفراغ الحكومي في لبنان 

 بيروت: تنظر باريس بكثير من االرتياح الى القمة
  السعودية ـ السورية التي انعقدت في جدة على 
هامش تدشني جامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية، 
وتقول مصادر فرنسية ان باريس ستوصل رسائل 
الى االطراف االقليمية وعلى رأســــها سورية حلثها 
علــــى توفير الظروف لقيام حكومــــة لبنانية فاعلة 
ووفاقية مع اعادة التأكيد على دعمها للرئيس سليمان 
والستقالل لبنان وسيادته، وحتى اآلن قالت باريس 
ان سورية لم تقدم على ما من شأنه تعقيد الوضع واحليلولة دون 
قيام حكومة جديدة، وتريد بالتالي استخدام القناة السورية حلث 
طهران على االمتناع عن التدخل في الشأن اللبناني، غير ان العالقات 
الفرنسية ـ االيرانية تقهقرت وتوترت بعد املواقف املتشددة التي 
التزمتها باريس ازاء البرنامج النووي االيراني والوضع الداخلي 
الذي استولدته االنتخابات الرئاسية. باريس التي يقلقها الفراغ 
احلكومي بعد انتخابات ناجحة تبذل جهودا مكثفة على صعيد امللف 
اللبناني مع االطراف الدولية واالقليمية بهدف ازالة العوائق التي 
منعت حتى اآلن تشــــكيل حكومة جديدة برئاسة سعد احلريري، 
ففضال عن ثالثة اجتماعات متالحقة عقدها الرئيس ساركوزي مع 
الرئيس سليمان على هامش اعمال اجلمعية العامة في نيويورك، 

شكلت زيارة رئيس احلكومة الفرنسية فرنسوا فيون للمشاركة 
في حفل افتتاح االلعاب الفرنكفونية في بيروت مناســــبة الجراء 
سلسلة لقاءات عالية املستوى تشمل الرؤساء اللبنانيني الثالثة 
والرئيس املكلــــف وانصبت على الوضع السياســــي واملوضوع 
احلكومي. وقبل ايام قام وزير خارجية سورية وليد املعلم بزيارة 
رسمية الى فرنسا استمرت يومني التقى خاللها ساركوزي ونظيره 
برنار كوشــــنير، وتأتي زيارة الوزير الســــوري ردا على الزيارة 
التي قام بها كوشــــنير لدمشــــق منتصف يوليو املاضي، والتقى 
خاللها الرئيس الســــوري بشار االســــد ووزير خارجيته املعلم، 
وقالت اخلارجية الفرنسية ان الزيارة اندرجت في اطار الدينامية 
اجلديدة في العالقات السورية ـ الفرنسية، وكانت فرصة لتقومي 
ما حصل في اجلمعية العامة لالمم املتحدة، واكدت مصادر فرنسية 
ان باريس عازمة على الذهاب اكثر ما ميكن في دفع مسار العالقات 
الفرنسية ـ الســــورية التي تصفها بأنها استراتيجية. ولفت هنا 
موقف لكوشنير جاء ردا على سؤال عن مدى تقبل بالده ملشاركة 
حزب اهللا في احلكومة املقبلة، واجاب وزير اخلارجية الفرنسي 
برنار كوشنير (على هامش اجتماعات اجلمعية العمومية لالمم 
املتحــــدة): «لديهم بالفعل وزراء اعرفهم، لقــــد وجهت لهم دعوة 

لزيارتي في فرنسا ولبوها، لنبدأ اآلن العملية». 
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كونفيدرالية الطوائـف: في إطار احلديث املتنامي عن تنفيذ   
اتفاق الطائف، قبل تعديله، تطرح أوساط التيار الوطني احلر 
مســــألة تطبيق الالمركزية االدارية املوسعة. وتطرح أوساط 
احلزب التقدمي االشــــتراكي مسألة إنشاء مجلس الشيوخ بعد 
فك ارتباطه بإلغاء الطائفية السياسية التي يلزمها مسار طويل 

ومعقد.
  وفيما يرى البعض ان اقامة مجلس للشيوخ ستكون مبثابة 
تكريس لـ «كونفيدرالية الطوائف»، يعتبر البعض اآلخر ان هذا 
املجلس الذي تتمثل فيه الطوائف بالتســــاوي، وبغض النظر 
عن أحجامها، سيؤمن حماية التفاق الطائف وملصالح الطوائف 

وهواجسها.
الصمت والصيام: منذ ان فجر رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب    
ــطس  ــية في «البوريڤاج» (في ٢ أغس وليد جنبالط قنبلته السياس
ــاء بالصمت والصيام عن الكالم  ــي) التزمت أكثرية نواب اللق املاض
ــه وعلى  ــوق مواقفه بنفس ــر ويبرر ويس تاركة جلنبالط ان يفس

مسؤوليته.
حتركات ١٤ آذار اخلارجية: قوى ١٤ آذار الناشطة خارج لبنان    
تواصل حتركا في اجتاه اإلدارة االميركية ودول أوروبية وعربية 
من خلفية ٣ أهداف: األول هو الفصل بني وضع لبنان ومصاحله 
وبني أي حتركات وسياسات جديدة جتاه سورية، والثاني هو 
إيجاد إطار حلل مشــــكلة الالجئني الفلسطينيني في لبنان عبر 
األطر االجتماعية واإلنسانية في مواكبة احللول السياسية التي 
يسعى جورج ميتشيل إلى ترتيبها، والثالث هو ضمان وتأكيد 

اســــتمرار الدعم الدولي للبنان ومساره الدميوقراطي ولتنفيذ 
القرارات الدولية ذات الصلة به.

جلسة نيابية النتخاب اللجان: يتوقع مصدر نيابي ان يتخذ رئيس    
ــس النيابي نبيه بري في مدة أقصاها بداية النصف الثاني من  املجل
أكتوبر اجلاري إجراء لوضع حد لتعطيل أعمال املجلس النيابي، إذا 
ــة النتخاب أعضاء  ــكل احلكومة العتيدة، بالدعوة الى جلس لم تتش

اللجان النيابية.
ــة  ــكان أن يدعو الرئيس بري الى جلس ــد املصدر ان إم   ويعتق
ــهر اجلاري ال يستند فقط الى  االنتخاب في النصف الثاني من الش
إعطاء مزيد من الفرصة لتشكيل احلكومة العتيدة إمنا أيضا لتجاوز 
ــكالية قد يطرحها البعض، وهي املتعلقة بعدم وجود املجلس في  إش

دور انعقاد.
  ففي النصف الثاني من أكتوبر، وحتديدا في التاسع عشر من هذا 
الشهر تفتتح الدورة العادية الثانية للمجلس، وجلسة االفتتاح تكون 
ملزمة عمال بنص الفقرة الثانية من املادة ٤٤ دستور النتخاب اميني 
السر واملادتني ٣ و١٩ من النظام الداخلي، األولى النتخاب املفوضني 

الثالثة والثانية النتخاب أعضاء اللجان النيابية.
  وهنا تبرز مسألة رئاسة جلنة املال واملوازنة وهي من أهم اللجان 
ــة هذه اللجنة معقودة  ــة (تليها جلنة اإلدارة والعدل)، ورئاس النيابي
«سياسيا» للرئيس نبيه بري وطائفيا للطائفة املارونية (النائب سمير 
عازار). وملا أصبحت كتلة بري خالية من أي نائب ماروني، فإن بري 
رمبا يفكر في االحتفاظ برئاسة هذه اللجنة. ولكن عون يتمسك بأن 

تظل رئاسة جلنة املال واملوازنة لنائب ماروني يسميه من كتلته. 

 تنسيق أمني مع دمشق وعّمان استباقًا ألحداث أمنية 
تشوش على زيارة خادم الحرمين لسورية

 داود رمال
  رغم األجواء التفاؤلية التي تشاع نتيجة العمق 
في البحث الذي أداره الرئيس سعد احلريري خالل 
استشاراته مع الكتل النيابية والتي يستتبعها بلقاءات 
مع اقطاب سياسيني من دون اغفال مشاورة الفعاليات 
االقتصاديــــة واالجتماعيــــة، إال ان اكثر من مصدر 
سياسي فضل عدم االفراط في التفاؤل نتيجة عدة 
عوامل تتصل بالعقد جلهة االســــماء واحلقائب من 
دون اغفال ان هذه العقد تصعب او تهون كلما خف 
عامل الضغط اخلارجي. ويعزو مصدر واسع االطالع 
لـ «األنباء» هذه األجواء التي يصفها بالتشاؤمية الى 
حقيقة ان املباحثات واالتصاالت السوريةـ  السعودية 
والتي يعتبر امللــــف اللبناني تفصيال فيها، أثمرت 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وترك 
الفرقاء اللبنانيني يشكلون احلكومة بأنفسهم لكي 
يراكموا جتربة االتكال الكلي على الذات من دون تدخل 
خارجي، وهو ما كان اللبنانيون يطالبون به دائما 
جلهة تركهم وشأنهم، إال ان ذلك ال يعني ترك الساحة 
مستباحة أمنيا وتعريض السلم االهلي للخطر، اذ 
هناك حرص سعودي ـ سوري متبادل على وجوب 
استمرار االستقرار في لبنان امنيا واقتصاديا وعدم 

ربطه باملناكفات السياسية.
  ويعبر املصدر نفســــه عن قلــــق امني بدأ يبرز 
خصوصا عشــــية الزيارة املرتقبة خلادم احلرمني 
الشــــريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الى سورية 
مستشــــهدا بحادث التفجير الذي استهدف اجليش 
اللبناني في البحصاص في طرابلس عشية توجه 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان الى دمشق، والتخوف 
اآلن من استباق وصول خادم احلرمني بتوتر أمني 
مقصود للتشويش على هذه الزيارة أو محاولة فرض 
جدول اعمال مغاير لها. ويكشف املصدر عن معلومات 
تفيد بأنه استعدادا ألي محاولة تفجير أمنية عقدت 
اجتماعات امنية لبنانيةـ  سورية في دمشق يستتبعها 
امس واليوم اجتماعات مماثلة لبنانية ـ اردنية في 
عمان مبشاركة فلسطينية هدفها رسم صورة الوضع 
االمني غير املريح في املخيمات الفلسطينية ووضع 
القوى الفلسطينية وحتديدا حركة فتح التي متثل 
السلطة الوطنية الفلسطينية امام مسؤولياتها بعدم 
حتويل هــــذه املخيمات الى بؤر إرهابية ملجموعات 
ذات افكار قاعدية او ملجموعات خارجة على القانون، 
وحسم ملف بعض هذه املجموعات التي نشطت في 

االسبوعني األخيرين. 

 التناغم في الملفات السياسية يدفع  مصدر لبناني مطّلع لـ «األنباء»:  
 الراعي لحكومة توافقية من مستقلينلتحسين األجواء بين عون والحريري

  تضمن وصول رئيس ال ينتمي إلى ١٤ أو ٨ آذار

 أكد أن النظام اللبناني ليس في حالة موت سريري

 بيـــروت: ذكرت مصادر نيابية ان تفاؤل الرئيس املكلف ســـعد
  احلريـــري الذي اعلنه مـــن القصر الرئاســـي اخلميس املاضي 
يســـتند الى حتســـن العالقة بينه وبني العماد ميشال عون، ملسه 
منه معاونوه، فضال عن ان عددا من نواب تكتل االصالح والتغيير 
عكســـوا انتقال العالقة مـــن التناحر الى التفاهـــم في تصريحات 

وتسريبات للصحافيني.
  وكشفت اوساط في التيار الوطني احلر ان اجلو التفاؤلي يعود 
الى تناغم برز بني الفريقني حول ملفات سياســـية اساســـية منها 
السالح الفلسطيني واالصالح االداري والالمركزية االدارية وضمان 
الشيخوخة، وبدا معها ان الطرفني متفقان على مساحة واسعة من 
النقاش. واوضحت ان اللقاء املوسع بني احلريري وعون ونواب من 
التيار لم يتطرق الى تفاصيل تأليف احلكومة، في حني ان احلديث 

بني احلريري وعون في اخللوة المس صلب عملية التأليف.
  وذكر احد النواب ان الطرفني اكتشفا الكثير من النقاط املشتركة، 
وباتت هناك مساحة مشتركة حقيقية ميكن البناء عليها مادام احلريري 
ال يتأثر بضغوط حلفائه الذين يريدون بقاء العالقات مقطوعة بينه 
وبني تكتل االصالح والتغيير حفاظا على مصاحلهم. وذكر املصدر 
ان احلديث اشار بطريقة غير مباشرة الى استعداد الطرفني لتبادل 
التنازالت، وثمة اســـتعداد جدي للبحث فـــي حكومة التكنوقراط 
املطعمـــة بأقطاب. وذكر احد املصادر ان احلريري بدا جديا في هذا 
الطرح، والعماد عون اشعره باالستعداد للسير فيه، متفهما رغبة 
كل رئيس حكومة جديد في حكومة كهذه لتعزيز صورته وتقويتها. 
وقالت اوســـاط في تكتل االصالح والتغيير ان لقاء ثالثا قد يجمع 

قريبا احلريري بعون من دون ان حتدد املكان والزمان. 

 بيروت: رأى رئيس اللجنة االســـقفية لوســـائل االعالم مطران
  جبيل وتوابعها للموارنة بشارة الراعي ان ما يعيشه لبنان اليوم 
هو خالف مذهبي على من يحكم البلد، وان قوى ٨ و١٤ آذار دليل على 

هذا الصراع املذهبي حول من يحل مكان املارونية السياسية.
  واضاف: نحن في لبنان نعيش ازمة حكم وليس ازمة نظام، مشددا 
على ان وحدتنا هي في ثقافة العيش معا. ودعا الى تطبيق الدستور 
ألن االنزالق مستمر امام املصالح، وال نعلم الى اين سنصل. وطالب 
املســـيحيني بلعب الدور الوسط، معتبرا ان املذهبيات تلعب اليوم 

دور امليليشيات، التي عدنا الى زمنها بأسماء مختلفة.
  الراعي وردا ع لى مقالة جريدة «تشرين» السورية، قال: ان النظام 
اللبناني ليس في موت سريري، وهو يجب ان يعيش وميتد الى كل 
العالم العربي، معتبرا ان التدخالت اخلارجية موجودة، ألن اخلارج 
يرفض ان يعيش املجتمع املشرقي على الطريقة اللبنانية، الفتا الى 

وجود دول تستخدم لبنان من اجل مصاحلها.
  ودعا املطران الراعي الى تشكيل حكومة توافقية من ٦ وزراء ال 
ينتمون الى ١٤ آذار أو الثامن منه، وحينها تسير االكثرية واالقلية ضمن 

مجلس الوزراء، برئاسة رئيس ال ينتمي الى أي من الفريقني.
  وختم بالقول إلذاعة صوت لبنـــان: نحن مع اعادة الصالحيات 
لرئاســـة اجلمهورية ليس مـــن اجل املوقع املارونـــي، بل من اجل 
استمرار احلكم في لبنان، ونحن اول من قال ان رئيس اجلمهورية 
ليس للموارنة بل لكل اللبنانيني، ونتمنى ان يطبق هذا مع الشيعة 

والسنّة في مجلس النواب واحلكومة. 

 كتلتا «الديموقراطي» و«التنمية والتحرير»  
صوت واحد في مجلسي الوزراء والنواب

 عامر زين الدين
  كشـــف أحد نواب اللقاء الدميوقراطي عن قـــرب اطالق اللجنة 
املشتركة بني كتلتي اللقاء الدميوقراطي برئاسة النائب وليد جنبالط، 

والتنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري.
  وقال النائب إن أســـاس العمل ســـيتركز إضافـــة الى املواضيع 
السياســـية املطروحة، على املشاريع االمنائية والتنموية املختلفة، 
كما املواضيع والقضايا احلياتية واخلدماتية، وستكون ثمة تصورات 
موحدة بني اجلانبني تطول مسائل عامة عدة وخلص النائب الى القول 
إزاء القضايا التنموية واملشاريع ستكون كتلتا اللقاء الدميوقراطي 
والتنمية والتحرير صوتا واحدا في مجلسي الوزراء والنواب ومزيدا 
من شـــبك االيدي على املســـتويات التي قد تطرح وتتطلب البحث 

والنقاش نقابيا ومهنيا وفي اجلامعات. 

 يعقوب جّدد تأكيد 
التدريبات القواتية في زحلة

 بيروت ـ محمد حرفوش
  جدد النائب الســـابق حسن 
يعقوب تأكيده ان القوات اللبنانية 
تقوم بتدريبات متواصلة في حقل 

قريب في مدينة زحلة.
  تأكيد يعقوب هذا جاء ردا على 
نفي القوات ملا اشار اليه سابقا، 
حيث اعتبرت ان مثل هذا الكالم 
هو من قبيل االفتراء والتحريض، 
وانهاـ  أي القواتـ  حتتفظ بحقها 

باللجوء الى القضاء.
  اال ان يعقـــوب عاد وقال في 
حديث امس انه يتحدى القوات 
بلجوئها الى القضاء «فما املكه 
من معلومات هو ايضا في عهدة 
اجليـــش اللبناني ومخابراته». 
الفتا الى وجود وثائق باالسماء 
واالرقـــام وهو على اســـتعداد 

لتبيانها عند الضرورة.
  واضاف: قبل عيد الفطر بأيام 
وصلـــت دورية من اجليش الى 
منطقة زحلة وانه مت القبض على 
اكثر من عشرة اشخاص في املخيم 
التدريبي املذكور وضبطت معهم 

اسلحة. 

 مرجع أمني ينفي «ضياع» 
  مصطافين خليجيين في لبنان

 بيروت: نفـــى مرجع أمني ما تـــردد في بيروت عن
  «ضياع» ٧ آالف مصطاف خليجي في لبنان، ضمن إطار 
تقرير أمني عن تنامي احلركات األصولية، والتنظيمات 
املتطرفة في عدد من املناطق، وخصوصا في الشـــمال 

واملخيمات الفلسطينية.
  وقال املرجع ان هذا الكالم ال أســـاس له وهو مجرد 
محاولة لإليحاء بأن هناك غزوا اصوليا في لبنان وهو 
يندرج في اطار التهويل والتشـــويش على االســـتقرار 

احلاصل وله غايات مشبوهة. 


