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بعد الثقة الكاسحة لحكومته في مجلس النواب

الحريري إلى الرياض فكوبنهاغن.. و»االستنابات« شّوشت على زيارة دمشق
بيروت ـ عمر حبنجر

حزم رئي����س مجلس الوزراء 
سعد احلريري حقائب السفر الى 
كوبنهاغن، مرورا بالرياض محمال 
بثقة نيابية شبه اجماعية وغير 

مسبوقة.
اذ لم حتصل حكومة مبا فيها 
حكوم����ات والده الش����هيد رفيق 
احلريري، على نسبة 94.53% من 
اصوات النواب، ما يعكس اهمية 
التواف����ق املعتمد كاط����ار للحكم 
وكفلسفة سياسية لعهد الرئيس 
الذي سيغادر  ميشال س����ليمان، 
الس����بت، باجتاه  الي����وم  بدوره 
اوباما  الرئيس  للقاء  واش����نطن، 

في البيت االبيض.
الثقة النيابية حلكومة االمناء 
والتطور ول����دت قبيل منتصف 
ليل امس االول، بع����د ثالثة ايام 
وس����ت جلس����ات نيابي����ة و66 
متكلما، اس����تهلكوا 26 ساعة من 
املناقشات املستظلة بالتفاهمات 
السياسية احمللية املتأثرة باملناخات 

االقليمية.
باالرق����ام حصل����ت احلكومة 
على 122 صوتا، وثمة من يتحدث 
عن خطأ في احلس����اب وان الرقم 
الصحيح هو 121، من اصل 128، اال 
ان هذه النتيجة لم حتسم بانتظار 
اعادة جرد احلضور والغياب، حيث 
ثمة من يقول ان اربعة نواب غابوا 
هم: طالل ارس����الن، نبيل نقوال، 
هاشم علم الدين ودوري شمعون، 
ومن يقول ان الغائبني كانوا خمسة، 
من دون تسمية اخلامس الذي تردد 
انه حسن فضل اهلل، فيما حجب 
الثقة نائ����ب زحلة نقوال فتوش، 
وامتنع عن التصويت نائب اجلماعة 
االس����المية عماد احلوت السباب 

تتعلق بالتوزير.
وبعد اعادة العد والتدقيق تبني 
ان النواب الذين تغيبوا خمسة ال 
اربعة، وبالتالي فان من اعطوا الثقة 
للحكومة هم 121 وليس 122 نائبا. 
وبالطبع هذه »احلسبة« ال تقلل من 
اهمية احملصلة النيابية حلكومة 
سعد احلريري، والتي عبر عنها 
رئيس املجلس نبيه بري بعناق 

طويل لرئيس احلكومة الشاب.
الكلم����ة االخيرة قبل  وكانت 
التصوي����ت للرئي����س احلريري 
الذي ابل����غ الن����واب قناعته بان 
البيان الوزاري ليس احلل الوحيد 
ملش����اكل البلد، ما لم يشكل ارادة 
حقيقية لتعزيز االستقرار، مؤكدا 
على ان ما جاء في����ه جلهة البند 
السادس اخلاص باملقاومة، ال يلغي 

الدولة.

سأطرح الثقة بنفسي

وقال احلريري ان هذه احلكومة 
حكومة ائتالف وطني، داعيا الى 

السورية بحق شخصيات لبنانية 
رسمية واعالمية، فقد تطرق اليها 
النائب انطوان زهرة، عضو كتلة 
القوات اللبنانية، حيث اعتبرها 
مبثابة شهادة للقضاء اللبناني، 
الن مواطن���ا لبناني���ا التجأ الى 
قضاء آخ���ر دون ان يتخلى عن 

جنسيته.
واضاف زه���رة: ان من اعتاد 
تركيب امللفات واس���تعمال هذا 
القضاء اللبناني سياسيا وامنيا 
بات عاجزا عن استعماله، األمر 
الذي أجلأه الى من كان يستعمله 
الستعمال هذا القضاء اول حترك 
لرئيس مجلس الوزراء بعد تقبل 
التهاني بالثقة املباركة في مجلس 
النواب كان الى ضريح والده في 
ساحة الشهداء، يرافقه بالسيارة 
املعاون السياسي للرئيس نبيه 
بري، النائب علي حسن اخلليل، 
حيث تلوا الفاحتة بحضور رئيس 
احلكومة السابق فؤاد السنيورة 

وعدد كبير من النواب.

حكومة الناس

 وزير التربية الوطنية حسن 
منيمنة، رأى ان الثقة العالية التي 
نالتها احلكومة هي ثقة سياسية 
تعكس حالة الوفاق الذي حتقق، 
واصفا اياه بحكومة الناس التي 
عليه���ا االهتمام مبطالب الناس، 
بحق الناس ف���ي احلصول على 
املاء والكهرباء والتعليم املجاني 
والتنمية االقتصادية والتشريعات 
االنتخابية املالئمة، مستبعدا ان 
يؤدي اخلالف حول االستراتيجية 
الى  الدفاعية وسالح حزب اهلل 
خالف سياسي واسع وال اعتقد 
ان هذا املوضوع س���يعوق عمل 

احلكومة.
وعن زيارة الرئيس احلريري 
الى دمش���ق امل الوزير منيمنة 
اال تؤثر مسألة االستنابات على 
زيارة الرئيس سعد احلريري الى 

دمشق.
وذك���رت اذاع���ة الش���رق ان 
االتصاالت اجلارية بشأن زيارة 
الرئيس احلريري الى دمشق لم 
تصل بعد الى نتائج محس���ومة 
بشأن حتديد موعدها، على رغم 
القائلة باحتمال امتام  املعطيات 
الزي���ارة مطلع االس���بوع  هذه 

املقبل.
الناطقة  واضاف���ت االذاع���ة 
بلس���ان تيار املستقبل نقال عن 
صحيفة »النهار« ان »االستنابات« 
القضائية السورية التزال تشكل 
عامل تشويش على التحضيرات 
للزيارات، علما ان هيئة القضايا 
والتشريع في وزارة العدل حتضر 
جوابا قانونيا بعدم صحة هذه 

االستنابات.

حتويلها من حكومة الوفاق الوطني 
� الوطن����ي الى حكوم����ة التوفيق 
الوطني، معتبرا انه في حال حتولت 
هذه احلكومة الى حكومة متاريس 
طائفية »س����أكون اول من يطرح 
الثقة بنفسي وبها«. وعن التهديدات 
االسرائيلية قال انها شأن اللبنانيني 
جميعا، وهذا ما جرى تأكيده في 
البند السادس الذي ال يلغي دور 
الدولة واجليش، الن اجليش هو 
املسؤول االول في املواجهة، مشددا 
على التزام احلكومة باعداد اجليش 

ومشددا على التضامن العربي.
النائ����ب نقوال فتوش  بدوره 
املنسحب من 14 آذار، قال: الخواني 
في 14 آذار انياب اقسى من انياب 
الذئب، وعندم����ا اجتمعت بدولة 
الرئيس سعد احلريري يوم تشكيل 

احلكومة، قال لي ان من يعترض 
على توزيرك هم رئيس اجلمهورية 
والسيد سمير جعجع، فقلت له: 
اذن قد خرجت مني، وخالف دولة 
الرئيس قول اهلل تعالى في كتابه 
العزيز: )واوفوا بالعهد ان العهد 

كان مسؤوال(.

رعد: المقاومة خيار وواجب

رئيس كتل����ة الوفاء للمقاومة 
محمد رعد قال ان الدولة حاجة لنا 
وضرورة، اما مقاومتنا فهي خيار 
اثبتت جدواها  بل واجب وطني، 
في وج����ه العدو الصهيوني الذي 
يواصل خروقاته لسيادتنا، وان 
املقاومة باقية ما بقي هناك احتالل 
في لبن����ان. ورأى رعد ان التوتر 
الس����ابق ضيع عل����ى اللبنانيني 

التوافق واالستقرار واكد  فرصة 
ان الفرصة التزال سانحة وسأل 
رعد: أليس مؤسفا ان يعترف العالم 
كله بانتصار املقاومة على العدو 
الصهيوني بينما ال نزال هنا نسمع 
اشارات حول جدوى املقاومة وحقها 
ودورها في الدفاع عن لبنان؟! داعيا 
احلكوم����ة ال����ى ان تولي اجليش 
العناية الكاملة وجتهزه ليضاعف 
قدرته ف����ي الدفاع عن الوطن. اما 
املعاون السياسي لرئيس مجلس 
النواب علي حسن خليل فقد اكد ان 
اسرائيل مستمرة في احتالل مزارع 
شبعا وتالل كفر شوبا لالستفادة 

من املياه اللبنانية.

والدويهي يعتبرها شرًا البد منه

املردة اس���طفان  عضو كتلة 

الدويهي استغرب الهجوم املركز 
عل���ى املقاومة ارتهان���ا الجندة 
خارجية وقال الدويهي اذا كانت 
املقاومة ش���را، فهي في وضعنا 

شر البد منه.
الرئيس فؤاد السنيورة دعا الى 
عدم التخوين ما دمنا متفقني على 
ان اسرائيل هي العدو، داعيا الى 
الطائفية  توفير الظروف اللغاء 
السياسية، وختم مدافعا عن مرحلة 

وجوده على رأس احلكومة.
الذي كان احد  املدينة«  »بنك 
ضحايا العهد السابق تذكره النائب 
القواتي ج���ورج عدوان، فصفق 
النواب وتدخل بري متسائال: عالم 
تصفقون؟ ان���ا اول من اثار هذا 

املوضوع.
اما »االس���تنابات« القضائية 

مصادر: ال زيارة لجنبالط إلى دمشق 
قبل اعتذاره في 14 فبراير

قيادة المردة أخذت قرارًا بتوسيع 
انتشارها باتجاه العاصمة والجبل

توقعات بتأجيل االنتخابات البلدية
واعتماد النسبة كتجربة أولى قبل »النيابية«

بي���روت: عن زي���ارة النائب وليد جنبالط إلى دمش���ق تقول 
مصادر ان املس���ؤولني السوريني غير مس���تعجلني الستقبال 
جنبالط وان هنالك الئحة موجبات على جنبالط التزام مضمونها 

وتنفيذ ما حتتوي من مطالب.
وتق���ول املصادر ان���ه ال زيارة جلنبالط إلى س���ورية قبل 14 
فبراير املقبل وان على جنبالط أن يلقي كلمة تكون مبثابة اعتذار 
يقول فيها عك���س ما قال العام الفائت بحي���ث يكون املوقف من 
املس���تلزمات حلصول الزيارة بعد زيارة الرئيس إميل حلود في 
دارت���ه في بعبدا. وتضيف أن الئح���ة املطالب من جنبالط كبيرة 

وقد نفذ معظم بنودها.

بي����روت: يؤك����د رئيس تي����ار امل����ردة النائب س����ليمان فرجنية، 
بعدما استأجر منزال في الرابية ليكون قريبا من العاصمة، أن قيادة 
املردة أجنزت قرارا بتوسيع انتشارها باجتاه العاصمة واجلبل بحيث ال 
يبقى حضورها مقتصرا على الشمال وبعض مناطق اجلبل حيث احلضور 
العوني. وقد بدأت قيادة التيار فتح مكاتب لها في املدن الساحلية من 
جبيل حتى العاصمة صعودا حتى اجلبل، ضمن خطة التوس����ع التي 
يعتمدها التيار من����ذ فترة في محاولة ترمي إلى طرح النائب فرجنية 

نفسه كزعيم على مستوى الوطن وليس زعيما شماليا.

بي���روت: موض���وع البلديات م���دار بحث ومناقش���ة بني 
الرئيس ميشال س���ليمان ورئيسي املجلس واحلكومة بعد 

نيل احلكومة الثقة.
ويتوقع مص���در وزاري أن يتم االتفاق بني أهل احلكم على 
تأجيل االنتخابات البلدية املقررة في ش���هر مايو املقبل سنة 
بحيث جتري في شهر مايو من العام 2011 ويعود التأجيل وفق 
املصدر الوزاري إلى وجود رغبة لدى أهل احلكم الس���يما لدى 
رئيس اجلمهورية بإجراء االنتخابات على أساس قانون جديد 
يقوم على اعتماد النسبية بحيث تشكل اخلطوة التجربة األولى 

على طريق اعتماد النسبية في االنتخابات النيابية املقبلة.

رأى مصلحة المسيحيين تكمن في إعادة بناء الجسور مع سورية

خليل لـ »األنباء« زيارة عون إلى دمشق 
قد تمهد إلنجاح زيارة اآلخرين لها

التشنجات واحلساسيات والعيش في آالم 
املاضي واحقاده سواء أكان سوري املصدر 
ام مسيحيا لبنانيا، لن يجدي نفعا بل يؤدي 
الى مزيد من عرقلة تلك امللفات والى البقاء 
عليها مقفلة، مضيفا ان التاريخ املسيحي 
ف���ي لبنان متتد بع���ض اصوله وجذوره، 
وحتديدا اجلذور املارونية منه الى االراضي 
السورية، االمر الذي يرى فيه النائب خليل 
سببا اساسيا لعودة التواصل بني مسيحيي 

لبنان واملجتمع السوري.
وعن االستنابات القضائية السورية بحق 
العديد من الشخصيات السياسية اللبنانية، 
رأى النائب خليل ان تلك االستنابات قد ادت 
دون ش���ك الى احداث صدمة لدى البعض، 
السيما لدى قوى 14 آذار، بدليل ردود الفعل 
التي صدرت عن قيادات هذه االخيرة، الفتا 
الى ان افضل ما ميكن ان يقدم عليه القضاءان 
اللبناني والسوري حاليا هو التالقي لتجميد 
مفاعيل تلك االستنابات مرحليا بهدف مترير 
زيارة الرئيس احلريري الى سورية ولقائه 
الرئيس الس���وري بشار االسد، معتبرا ان 
توقيت تسطير االستنابات املشار اليها قد 
يكون قد مت بطريقة عفوية دون ان يكون لها 
اي خلفيات سياسية تستبق زيارة الرئيس 
احلريري والوفد املرافق له الى دمشق، معربا 
عن اعتقاده ان الرئيس السوري قد يقوم 
بالطلب شخصيا من القضاء السوري لتجميد 
االستنابات الى اجل غير مسمى، وذلك تعبيرا 
عن حس���ن نوايا القيادات السورية جتاه 
حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة، وتعبيرا 
عن دعمها له���ا، متمنيا على اجلميع دون 
استثناء ترك حتديد صوابية االستنابات 
او عدمها الى اه���ل االختصاص من داخل 

اجلسم القضائي في لبنان.
وختم النائب خليل معتبرا ان ما شهده 
املجلس النيابي خالل جلسات مناقشة البيان 
الوزاري قد جسد العمل الدميوقراطي بأبهى 
حلله، واعطى صورة واضحة املعالم عما 
ستشهده االيام املقبلة من ايجابيات قد تلقي 
بواقعها على العمل احلكومي وعلى املمارسة 

الدميوقراطية داخل مجلس الوزراء.

احلرب من مكانة مستقلة له، كون تلك الدول 
لها تأثيراتها املباشرة وغير املباشرة على 
املسار السياسي للدولة اللبنانية، مشيرا الى 
ان زيارته االخيرة لسورية لم تكن سوى 
ملصلحة لبنان وشعبه السيما ملصلحة عودة 
العالقات اللبنانية � السورية الى ما كانت 
عليه قبل التصادم العسكري معها، مذكرا 
بكالم العماد ع���ون خالل مرحلة املواجهة 
العسكرية بينه وبني اجليش السوري، نحن 
سنس���عى الى اعادة بناء افضل العالقات 
مع سورية بعد خروج جيشها من لبنان، 
معتبرا انه آن االوان الستعادة تلك العالقات 
بعد ما يقارب اخلمس سنوات من انسحابه 
وبالتالي  طي صفح���ة املاضي واالنطالق 
مج���ددا في مواجه���ة التحدي���ات الدولية 

واالقليمية الراهنة.
وردا على سؤال متنى النائب خليل وقف 
احلساسيات لدى بعض الفرقاء املسيحيني 
في لبنان حيال سورية وحيال زيارات بعض 
املسؤولني اللبنانيني لها، الفتا الى ان مصلحة 
املسيحيني تكمن في اعادة بناء ما تهدم من 
جس���ور التواصل بينهما على قاعدة »عفا 
اهلل عما مضى« لتمكينهم من ترتيب امللفات 
التي م���ا زالت عالقة بينهم���ا،، معتبرا ان 

بيروت ـ زينة طبارة
استغرب عضو تكتل التغيير واالصالح 
النائب د.يوسف خليل الضجيج االعالمي 
الذي رافق زيارة رئيس التكتل املذكور العماد 
ميش���ال عون الى سورية، واصفا الزيارة 
بالطبيعية لرئيس ثاني اكبر تكتل نيابي 
وله خمس���ة وزراء في احلكومة، مؤكدا ان 
زيارة العماد عون ال تندرج في اطار التفرد 
بها مبعزل عن الدولة اللبنانية وهي ابعد ما 
تكون عن استباق الديبلوماسية اللبنانية 
وااللتفاف عليها كما يحلو للبعض اشاعته 
عنوة وزورا، اضافة الى حتميلهم الزيارة 
ابعادا غير واقعي���ة ال متت الى مضمونها 
بصلة، متسائال عن مكمن اخلطأ في زيارة 
القادة اللبنانيني الى دول اخلارج وحتديدا 
الى سورية، السيما في ظل اندفاع اللبنانيني 
الى استعادة العالقات املميزة معها، مستغربا 
ايضا عدم التعليق ولو بكلمة واحدة على 
الزي���ارات املتكررة الت���ي يقوم بها بعض 
العربية  السياسيني لدول عربية كاململكة 
السعودية ومصر والكويت وبعض الدول 
االوروبية وعدم ادراجها في خانة االلتفاف 
على الديبلوماسية اللبنانية، في وقت تقوم 
قيامة اآلخرين وال تقعد حيال مجرد زيارة 
يجريها العماد عون وغيره الى س���ورية، 
معتبرا ان اثارة الزيارة بالشكل الذي تناولته 
فيه بعض الوسائل االعالمية، ان دلت على 
ش���يء فهي تدل على اصرار البعض على 

استهداف العماد عون سياسيا وشعبيا.
ولف�����ت الن���ائب خل���ي��ل ف��ي تصري�ح 
ل� »األنباء« الى ان زيارة العماد عون لسورية 
قد متهد الجناح زيارة االخرين لها من القادة 
اللبنانيني على قاعدة انهاء حالة العداء بينهما 
وطي صفحة املاض���ي االليم بني الدولتني 
اللبنانية والس���ورية، وذل���ك انطالقا من 
مسؤوليات عون الوطنية وحسه الكبير في 
احالل االستقرار السياسي بني جميع الفرقاء 
اللبنانيني، مؤكدا ان العماد عون يسعى من 
خالل حتركاته باجتاه دول املنطقة السيما 
املرتبطة منها بامللفات الشائكة على املستوى 
االقليمي، الى استرجاع ما فقده لبنان خالل 

 تغييرات في املديرية العامة لألمن العام: كشفت جهات سياسية 
أن موضوع األمن العام كان في صلب محادثات أجراها أحد 
املسؤولني مع جهات سياسية ومع مسؤولني غير لبنانيني 
تناولت موضوع مديرية األمن العام من زاوية احداث تغيير 
بعد أن حامت عالمات استفهام حول اداء بعض املسؤولني 
فيها. وتردد أن أس����ماء ثالثة ضباط من س����لك قوى األمن 
الداخلي عرضت لتول����ي مهمات في املديرية، ضابطان في 
التقاع����د وآخر في اخلدمة. ويت����م اآلن البحث في أوضاع 
املديرية بعيدا ع����ن األضواء من أجل احداث تغيير جذري 
فيها. ويرفض أحد املسؤولني أن يتم البحث في املوضوع 
عبر اإلعالم ويدعو إلى السير في معاجلة األمور بعيدا عن 

اإلعالم واملزايدة السياسية.
 اتصاالت ولقاءات للسفير السوري في بيروت: كشف السفير السوري 
في بيروت علي عبد الكرمي العلي أنه تلقى تعليمات من حكومته 
باملباش��رة في حركة لقاءات واتصاالت مع مسؤولني رسميني 
وقي��ادات سياس��ية بعد ني��ل احلكومة الثقة، وأن��ه تبعا لذلك 
سيدخل تغييرا ملموس��ا وجذريا على أسلوب عمله وعالقاته 

واتصاالته.
 لقاءات أسبوعية: يترأس رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان أسبوعيا اجتماعا لفريقه الوزاري في بعبدا يضم 
الوزاء الياس املر زياد بارود، عدنان القصار، عدنان السيد 
حس����ني، ومنى عفيش، يطلع منهم على ما لديهم من آراء 
ومعطيات في ضوء مناقشة امللفات املطروحة على جدول 
أعم����ال مجلس الوزراء. ويدعو الرئيس س����ليمان الوزراء 
إلى العمل واإلنتاج والسعي إلى تفعيل املؤسسات وتقدمي 
االقتراحات إلى مجلس الوزراء وتعزيز التعاون بني أعضاء 

احلكومة.
 خلوة قريبة في أحد األديرة: يعقد أعضاء األمانة لقوى 14 آذار خلوة 
لهم قريبا في أحد األديرة بعيدا عن اإلعالم ملناقش��ة األوضاع 
القائمة في ضوء املستجدات والتطورات محليا وخارجيا ليصار 
في ضوء النقاش رسم خريطة طريق جديدة تأخذ بعني االعتبار 

املتغيرات في املنطقة.
 صيغة مكاري احلكومية 10+12+8: يقول النائب فريد مكاري 
ع����ن احلكومة »أنا لم أعد أعتبره����ا 15+10+5 بل اعتبرها 
اليوم 10 + 12 + 8 بس����بب موق����ف الوزير وليد جنبالط 
ووزارئه الثالثة الذين ال يتقيدون مبوقف األكثرية دائما. 
جنبالط نفس����ه ال يعرف هو مع من، وال بأس أن نعتبرها 
12+3+5+10.  وف����ي مكان آخر يغمز فيه من قناة جنبالط 
يس����أل مكاري ملاذا عندما يتكلمون عن مجلس الش����يوخ 
يكون األمر محس����وما لطائفة املوحدي����ن الدروز، علما أن 
عددنا كطائفة أرثوذكسية أكبر من عدد الدروز وفي املبدأ 
نحن أحق بهذا املجلس،  إضافة إلى أن هناك ثالث رئاسات: 
واحدة للمسيحيني واثنتان للمسلمني السنة والشيعة، وإذا 
مت االتفاق على أربع رئاسات فيجب أن تكون مناصفة بني 
املسلمني واملسيحيني عندها يجب أن تكون رئاسة مجلس 

الشيوخ عائدة للطائفة األرثوذكسية.

أضواء جديدة على لقاء عون 
مع مجلس المطارنة الموارنة

بي���روت: ق���ال املطران بش���ارة الراعي 
عن لقاء العماد عون مع مجلس املطارنة 
املوارن���ة انه لقاء »مه���م« ألنه مكن العماد 
عون من اطالع غبطة البطريرك واألساقفة 
على قراءته السياس���ية، على املس���تويني 
الدولي واإلقليمي وعلى خيار إستراتيجيته 
السياسية، وألنه كسر اجلليد الذي كان قائما 
كما هو معروف لدى الرأي العام، وألنه جرى 
أثناء اجتماع املطارنة الش���هري، خالفا ملا هو مألوف، 
رمبا لهذه األسباب الثالثة نعته البعض بأنه »تاريخي«. 
أما في بيان املطارنة الش���هري فلم يصدر هذا النعت، 
والنتائ���ج ظهرت على الفور من خ���الل االنفراج الذي 
شهدناه واالرتياح الذي تبدى عند الكثيرين، والسيما 
عند التيار الوطني احل���ر. ننتظر أن يتواصل احلوار 

وصوال إلى توحيد الرؤية والصفوف.
وأضاف: لم يكن اللقاء اجتماعا مهيأ أو جلسة دراسية 
لنستطيع التكلم عن نقاط تفاهم ونقاط تباين. كل ما 
في األمر أن العماد ميشال عون أدلى بقراءته السياسية 
التي أدت إلى خياره في خط املعارضة املعروف ب� 8 آذار. 
وقد وجه إليه بعض املطارنة أسئلة توضيحية فأجاب 

عنها من ضمن قناعته بالقراءة واخليار السياسيني.
وقال الراعي: لم يكن موضوع سالح حزب اهلل أساسيا 
في اللقاء. وبحسب ما دونت عندي، جاء احلديث عنه 
على لس���ان العماد ميشال عون في جوابه على سؤال: 
إذا ما كان من مجال للتفاهم مع األحزاب املسيحية في 
14 آذار وسالح حزب اهلل هو سبب اخلالف؟ فأجاب أن 
حل مشكلة سالح حزب اهلل غير ناضج إقليميا ودوليا 
وإسرائيل مصممة على التوطني، ولهذا يعطى هذا السالح 
وظيفة. واجلنرال مقتنع به���ذه الوظيفة. وأضاف لم 
يس���اعدنا األميركيون على حل مشكلة الفلسطينيني. 
ولم يساعد اجليش اللبناني بالسالح، وأنهى: أنا مقتنع 
بأن سالح حزب اهلل يحمي لبنان ويدافع عنه وبالتالي 

احتضان حزب اهلل أفضل من معاداته.
ويقول مرجع مسيحي ان اللقاء الذي عقده مجلس 
املطارنة املوارنة مع اجلنرال ميش���ال عون لم يؤد إلى 
إذاب���ة كل اجلليد بني معظم أعض���اء املجلس وجنرال 
الرابي���ة، وقال املرجع ان التباين اليزال موجودا حول 

أكثر من نقطة:
أولها: املوقف من سالح املقاومة.

ثانيها: شروط إمتام املصاحلة املسيحية العامة.
ثالثها: تكتيكات العمل من أجل الوصول إلى هدف 
تأمني املصالح املسيحية العليا ومصالح لبنان الكيان 

والرسالة والتعايش.
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)محمود الطويل(الرئيس سليمان مينح رئيس احلكومة السابق فؤاد السنيورة وسام االستحقاق اللبناني من رتبة الوشاح األكبر تقديرا للجهود التي بذلها طوال توليه رئاسة الوزراء 

هل يعتذر جنبالط من سورية في ذكرى استشهاد احلريري؟

د.يوسف خليل

أخبار وأسرار

قانصو يذّكر الجمّيل: زرت دمشق 11 مرة
بيروت: قبل كلم���ة احلريري اخلتامية في جلس���ة الثقة 
مساء أمس األول اقترح النائب عاصم قانصو حال ملشكلة 
املياه، واستخراج النفط كحل ملعضلة الديون بديال من باريس 
1 و2 و3، ودافع عن طرح بري انش���اء الهيئة الناظرة بالغاء 
الطائفية الس���ورية، رافضا عبارة االحتالل السوري الواردة 
على لسان الرئيس امني اجلميل مذكرا بان االخير زار سورية 

في عهد الرئيس حافظ االس���د 11 مرة وبتنس���يق من قانصو 
نفسه، كما انتقد نائب القوات جورج عدوان املطالب بتعليق 
صور النواب الشهداء في مجلس النواب، وقال نحن مع تعليق 
صورة جبران تويني ورش���يد كرامي، ونريد معرفة من قتل 
كرامي، هنا تدخلت النائبة ستريدا جعجع، مؤكدة براءة القوات 

اللبنانية من دم رشيد كرامي.


