
االربعاء 23 ديسمبر 2009   53عربية وعالمية

بيروت ـ ناجي يونس
اعتبر القيادي في تيار املس���تقبل النائب 
الس���ابق مصطفى علوش ان الرئيس س���عد 
احلريري تصرف كرجل دولة وذهب الى دمشق 

بهدف حتقيق مزيد من االستقرار في لبنان.
وعما س���تحمله هذه الزيارة من حتوالت 
سياسية في لبنان قال علوش ل� »األنباء«: ال 
ميكن التكهن ف���ي الوقت احلاضر بالتحوالت 
التي ستحصل على املستوى السياسي، وهناك 
خطاب سياسي استخدمته قوى 14 آذار في الفترة 
املاضية ثم عرف تطويرا في مضمونه اخيرا 
بناء على املستجدات في العالقات اللبنانية � 
السورية، حيث يبقى املبدأ االساسي انه ليست 
هناك عداوة عقائدية مع النظام السوري، بل 
هناك خالف ينطلق من اسلوب التعامل السوري 
مع لبنان، مادامت التصرفات تتحول من عالقات 
وصاية الى عالقات ندية بني دولتني، فإن هذه 
القوى س���تعتبر ان االمور بدأت تصطلح بني 

بيروت ودمشق.
واش���ار علوش الى انه سيكون هناك نوع 
من الطراوة في التعام���ل، والى انه قد تكون 
هناك 3 جتمعات وهي: التجمع االول سيضم 
ما تبقى من قوى 14 آذار وتيار املستقبل جزء 
منه والثاني س���يضم قوى 8 اذار القريبة من 
سورية، والتجمع الثالث لقوى 8 آذار القريبة 

من إيران.
وعن موقع رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
وليد جنبالط قال علوش: حاول النائب جنبالط 
ان ينخرط ف���ي صفوف 8 آذار ولم يالقه احد 

الى هذا املوقع حتى اآلن.

ملتزمون بقرار تيار المستقبل

وردا على سؤال عما اذا كانت قوى 14 آذار 
ستشهد سقوفا متفاوتة في مواقفها بالنسبة 
الى العالقات مع س���ورية، قال علوش: حتى 
االكثر مغاالة في رفع الصوت وانا من ضمنهم 
سيلتزمون بقرار تيار املستقبل فيما يتعلق 
بالعالقات مع سورية، وقد أيد كل احللفاء هذه 
الزيارة وتصحيح هذه العالقات، وس���يكون 

موقفه���م اكثر ايجابية اذا ما وجدوا ان االمور 
تسير بشكل احسن في هذا االطار. وعما اذا كان 
شخصيا يتحلى بالتفاؤل في ان فرصة حقيقية 
تتوافر الي����وم لتصحيح العالق����ات اللبنانية � 
الس����ورية، قال علوش: ما زلت أنظر الى اجلزء 
الفارغ من الكوب ومصدره ما بنته العالقات غير 
السوية بني لبنان وسورية، غير انه يجب ان نعطي 

االمور الوقت الكافي قبل ان نعلق عليها.

اللجان المختصة

واش����ار علوش الى انه ينتظر بداية ان تعقد 
لق����اءات متبادلة لل����وزارات واللجان املختصة 
بني البلدين، فموضوع ترس����يم احلدود اساسي 
وضروري، الس����يما ان هناك الق����رار 1701 الذي 
يجب ان يت����م تنفيذ مندرجات����ه كاملة، وهناك 
ضرورة احلف����اظ على أمن احلدود بني البلدين، 
ولعل موضوع سحب السالح الفلسطيني خارج 
املخيمات هو بيد القيادة السورية وال يحتاج الى 

الكثير من اجلدل لوضعه حيز التطبيق.
وأوضح علوش ان تنفيذ هذه االمور قد يعطي 
مسحة من التفاؤل بالنسبة الى مستقبل العالقات  
بني لبنان وسورية، مستبعدا ان تنقلب التحالفات 

القائمة على الساحة اللبنانية 

»إطالق نار« على زيارة الحريري إلى دمشق:
رسالة سياسية بالبريد األمني السريع

بيروت: لم تكن حادثة 
إط��اق الن��ار على 
حافلة سورية على مقربة 
الش��مالية  من احلدود 
للبن��ان م��ع س��ورية 
لتأخذ كل ه��ذا احلجم 
من االهتم��ام واملتابعة 
لوال »توقيتها السياسي« 
وصلتها املباشرة بزيارة الرئيس سعد 

احلريري الى سورية.
فق��د دل��ت حرك��ة االس��تنفار 
الديبلوماس��ي والسياس��ي واألمني 
التي أعقبت هذه احلادثة على التعاطي 
مع هذه احلادثة على انها خطيرة في 
أبعادها ودالالتها، وان اطاق النار على 
احلافلة امنا هو اطاق نار سياسي على 
زيارة احلريري ومصاحلته مع الرئيس 
السوري د.بشار االسد. وهذا يعني ان 
هناك جهات متضررة من الوضع اجلديد 
الذي يعاكس وضعا عدائيا ترسخ على 
امتداد سنوات ضد س��ورية، والذي 
نش��أ وتطور بسرعة الى حد يصعب 
اس��تيعابه واللحاق به. وان هناك من 
أراد »توجيه رسالة سياسية اعتراضية« 
على ما حدث، وان يوصل هذه الرسالة 
بالبريد األمني السريع. االهتمام جار 
بتحدي��د هذه اجله��ة املتضررة التي 
جترأت على توجيه هذه الرسالة األمنية 
السياس��ية، وعلى نصب كمني مبكر 

ملصاحلة احلريري - االسد.
وبانتظار انتهاء التحقيقات املكثفة 
واجلدية، فإن االتهام السياسي موجه 
في ع��دة اجتاهات له��ا صلة مبوقع 
احلادثة االرهابية والتركيبة السياسية 
االجتماعية ملنطقة دير عمار القريبة، 
املترامي��ة األطراف حتى تخوم مخيم 
نهر البارد، والتي يتداخل فيها الوجود 

الفلس��طيني مع النش��اط األصولي، 
وحالة التطرف التي وصلت أحيانا الى 
اس��تهداف اجليش اللبناني مع حالة 
العدائية ضد سورية التي بلغت مرحلة 
متقدمة في دير عمار بعد اغتيال ابنها 
النقيب وسام عيد. ولكن حادثة اطاق 
النار التي قتلت عاما سوريا ووجهت 
ان��ذارا مبكرا الى وج��ود خطر أمني 
يتربص بعاقة احلريري مع سورية، 
تبدو حادثة معزول��ة ومحدودة األثر 

والنتائج.
ف��إذا كانت تنطوي على »رس��الة 
اعتراضية« فإنه��ا بالتأكيد ال تعكس 
حال��ة اعتراضي��ة في الش��ارع على 
زي��ارة احلريري الى دمش��ق، ال بل 
تشير االستطاعات األولية الى تفهم 
وقبول لدى الشارع السني، ولو على 
مضض ومتلمل، لهذه الزيارة والظروف 
التي فرضتها ودعت اليها، خصوصا 
ان »التسويق الشعبي« للزيارة وعلى 
مستوى الدعاية السياسية أيضا جار 
على أساس ان سورية هي التي غيرت 
وتغيرت مبصاحلتها السعودية وحتالفها 
مع تركيا وانفتاحها على أوروبا واميركا 
ومتايزها عن اي��ران. وان األولويات 
عند الس��نة في الهواجس واالتهامات 

ومصادر القلق قد تغيرت أيضا.
كما ان حادثة اطاق النار ال تعكس 
حالة سياس��ية اعتراضية وال تستند 
الى مثل هذه احلالة، حتى انها ال جتد 
من يغطيه��ا ويش��جعها أو يبررها. 
فالرئيس سعد احلريري في انفتاحه 
اجلريء على دمشق يتمتع بغطاء سني 
كامل من القيادات السياسية للطائفة، 
السيما من هم في الشمال وطرابلس، 
اضاف��ة الى دعم حلفائه س��واء منهم 
الذين غادروا حتالف 14 آذار مثل وليد 

جنباط أو الذين مازالوا متمس��كني 
ب� 14 آذار كإطار وروحية مثل سمير 
جعجع وأمني اجلميل وفارس سعيد، 
أو ما ب��ات يعرف ب� »مس��يحيي 14 
آذار« الذين انحصرت ماحظاتهم في 
شكليات الزيارة والطريقة التي متت 
بها من دون اعتراض أو رفض للزيارة 
في حد ذاته��ا ولنتائجها ومضمونها 
وللواقع السياسي الناشئ عنها والذي 
يتج��ه حلفاء احلريري لانخراط فيه 
والتفاعل معه، م��ع االحتفاظ بهامش 
موقف سياسي يشدد على الربط بني 
املوقف من سورية وطريقة مقاربتها 
للوض��ع في لبنان من جهة، وملس��ار 
العاقة م��ن اآلن فصاع��دا والنتائج 
العملية في ملفات ومسائل عالقة من 

جهة ثانية.
ان زي��ارة احلريري الى دمش��ق 
شكلت نقطة حتول في مسار الوضع 
اللبناني، وهو حتول يستند الى معطيات 
استراتيجية وفي سياق حتول عام بطيء 

هادئ وعميق في الشرق األوسط.
ولذلك فإن مفاعيله متتد ألش��هر 
وسنوات، والزيارة تعلن افتتاح وتدشني 
مرحلة جديدة، ومسار جديد في الوضع 
اللبناني يصعب على أي طرف داخلي 
الوقوف في وجهه أو تعطيله ألنه جزء 
من »مسار اقليمي دولي« في املنطقة 
سيأخذ طريقه الى الوضوح والتبلور 
في العام 2010 سلما أو حربا، مواجهات 
أو تسويات. ولبنان معني بالتحوالت 
اجلارية من حوله ويشكل جزءا منها، 
وبدأ يتلقى نتائجها األولية بانتقاله من 
مرحلة االدارة الس��عودية - االيرانية 
»الصراعية« )2005 – 2009( الى مرحلة 
االدارة السورية - السعودية املشتركة 
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زيـارة الفتة: لفتت زيارة وزير اخلارجية االيراني منوچهر متكي 
الى البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير في بكركي التي 
انقطع عنها منذ ش����هور حزب اهلل بسبب مواقف صفير من احلزب 
والسالح والشيعة والوالء. وقد تضمنت هذه الزيارة دعوة موجهة 
من رجال الدين الذين كانوا في عداد الوفد املرافق ملتكي الى البطريرك 
صفي����ر لزيارة طهران في أقرب فرصة ممكن����ة، وهذه الدعوة تعد 
مبنزلة جتديد لدعوات س����ابقة تبلغها صفير من السفارة االيرانية 
ف����ي بيروت، وكان في كل مرة يبلغ موافقته على مبدأ الزيارة على 
ان يقوم بها في الوقت املناس����ب. وقد أعطيت تفسيرات عدة لعدم 
قيام صفير بزيارة طهران حتى اآلن: فهناك من يقول ان البطريرك 
املاروني ال يريد زيارة طهران قبل زيارة دمشق، وهناك من يعتبر 
ان صفير غير مكترث بزيارة ايران ألنها ال حتوي وجودا مارونيا. 
جتدر االشارة الى ان البطريرك صفير كان قد زار بلدانا عربية عدة 
مثل الكويت واجلزائر ومصر، وان زيارته الى طهران مطروحة من 
خلفية أهمية العالقات االيرانية � اللبنانية وتعاظم الدور االيراني 
في لبنان من جهة، وأهمية موقع بكركي في لبنان ودورها الوطني 

والسياسي أيضا.
أجندة احلريري حافلة: علم ان أجندة الرئيس سعد احلريري للشهرين 
األول��ني من العام 2010 حافلة مبواعي��د خارجية لزيارات يقوم بها تباعا 
الى كل من مصر واالردن )ودول خليجية( وفرنسا املرتاحة جدا لزيارته 
الى دمشق، والواليات املتحدة التي تستكمل معه ما كانت بدأته مع الرئيس 

ميشال سليمان، أما زيارته الى ايران، التي تلقى دعوة 
من وزير خارجيتها أمس لزيارتها، فإنها س��تحصل 

في الوقت املناسب.
وزراء 14 آذار لم يعترضوا: عرض كل من الرئيسني سليمان واحلريري 
في جلسة مجلس الوزراء أجواء زيارتيهما الى دمشق وشرحا مدى 
التفهم الس����وري لكل ما يطلبه لبنان، السيما جلهة ترسيم احلدود 
واملس����ائل األخرى، وأكدا على اجلو االيجاب����ي للزيارتني، وأوضح 
احلريري ان هناك خطوات س����تتخذ على األرض تباعا ملعاجلة كل 
امللفات العالقة، وقال ان الزيارة تبش����ر بج����و تعاون ايجابي بني 
البلدي����ن. والحظت مص����ادر وزاري����ة ان وزراء الكتائب و»القوات 
اللبنانية« وبطرس حرب لم يتحدثوا بأي موقف ال سلبي وال ايجابي 
من زيارة دمش����ق خالفا للجو الذي أش����يع قبل اجللس����ة من أنهم 
سيسجلون مالحظات أو اعتراضات. وفي هذا االطار، علم ان مطلع 
الشهر املقبل، سيشهد تنشيطا للزيارات بني البلدين على مستوى 
املؤسس����ات والوزارات للبحث في تنفيذ ما اتفق عليه خالل زيارة 
احلريري، بعد طول انقطاع. وقالت مصادر تسنى لها االطالع على 
جانب من الزيارة ان التوافق بني األس����د واحلريري على ترس����يم 
احلدود بني البلدين ش����مل ان تبدأ العملية من احلدود الش����مالية 
وصوال الى البقاع ثم اجلنوب الحقا، كما كانت سورية تقترح منذ 
س����نوات. كما أوضحت مصادر حكومية ان ايجابية احملادثات بني 
األس����د واحلريري ش����ملت التوافق على صيغة مباشرة للتواصل 

بينهما من دون وسطاء كما كان يحصل سابقا بني 
كبار املسؤولني اللبنانيني وسورية.

عون وبـري وإلغاء الطائفية: نف��ى مصدر مقرب من 
العماد عون ما تردد بأن موضوع الغاء الطائفية السياس��ية كان السبب 
الرئيس��ي لزيارة رئيس تكتل التغيير واالصاح الى سورية، وان عون 
ذهب الى دمشق »يشتكي من طرح بري«، وان القيادة السورية ستطلب 
حضور بري الى دمش��ق ملناقش��ته في هذا املوضوع وطلب سحبه من 

التداول.
كما نفى مصدر مقرب من الرئيس بري هذه املعلومات، مش��ددا على ان 
»اجلنرال لم يش��تك أحدا في سورية«. واذ أشار الى ان زيارة بري الى 

دمشق »واردة«، أكد انها غير مرتبطة بهذا امللف.
اجتماعات بعيدة عن األضواء: يكشف نائب في التيار الوطني احلر عن 
اجتماعات تعقد بني مسؤولني في التيار وآخرين من تيار املستقبل 
بعيدا عن األضواء لدرس جملة أفكار مطروحة في مس����ودة ميثاق 
بينهما تتضمن امللفات واملواضيع السياسية املطروحة ومن بينها 
موضوع السالح. ويقول النائب العوني ان االجتماعات تعقد بوتيرة 
سريعة، ولكن غير متسرعة وبعيدا عن االعالم، وان النقاش يذهب 
في عمق مواضيع البحث، السيما موضوع التوطني الذي حتول في 
اآلونة األخيرة الى موضوع ابتزاز و»فزيعة« يستخدمه البعض في 
السجال السياس����ي القائم، اضافة الى موضوع الفساد الذي يحتل 
الصدارة في النقاش والعمل على حتقيق االصالحات املنشودة في 

أكثر من مجال. وتقول أوساط مراقبة ان العالقات الوطيدة واملستجدة 
بني الرئيس سعد احلريري والعماد عون ساهمت كثيرا في اضفاء 
أجواء وفاقية ايجابية قد تس����اعد عل����ى الوصول الى وضع ميثاق 

سياسي بني الطرفني حتت سقف الوفاق احمللي واالقليمي.
طاولة احلوار: بعض من فريق العمل الرئاسي حسم أن احلوار الوطني 
حتمي، والطاولة ضرورة، ألن املطلوب قبل كل شيء هو أن يتحلق القادة 
حولها، مادام املسيطرون الفعليون على مجلسي النواب الوزراء. واملطلوب 
من احلوار اإلمساك بزمام األمن واالستقرار، على قاعدة ان يعزز »احلوار 
األمني« من فرص »احلوار السياس��ي«. كم��ا ان املطلوب من الطاولة ان 
تك��ون صمام األمان لعمل احلكومة واملجلس معا. ويؤكد هذا البعض أن 
هناك رمبا محاولة جدية في البلد هدفها إعادة ترسيم األحجام واألوزان 
بعد التصدع الذي ضرب الفريق األكثري، لكن عملية إعادة الترسيم هذه 
ال تش��مل طاولة احل��وار احملصنة داخليا، والت��ي حتظى برضى دولي 

واقليمي.
وثيقة حزب اهلل: انصرف عدد من السياسيني واخلبراء في املجال 
الدستوري الى دراس����ة الوثيقة السياسية حلزب اهلل الستخالص 
املواقف والتعرف الى نظرة احلزب جتاه جملة أمور سياسية وملفات 
مطروحة على الساحة، في خطوة تقومي ما ورد في الوثيقة ومقارنته 
مع مضمون الرس����الة األولى للحزب في العام 1985 عند نش����أته، 
ومعرف����ة التطور الذي طرأ على مواقف احلزب بعد مرور ربع قرن 

على قيامه.

أخبار وأسرار

مفتي لبنان: ننتظر الثمار الخيرة
للقاء األسد ـ الحريري في دمشق

جنبالط يرفض »دعوة« رسمية 
لواشنطن ويريدها زيارة »خاصة«

بيروت ـ خلدون قواص
قّدر مفتي لبنان الش���يخ د.محمد رش���يد قباني عاليا 
»املب���ادرة املباركة« التي قام به���ا رئيس مجلس الوزراء 
سعد احلريري نحو الشقيقة سورية ولقاءه الرئيس بشار 
االسد، حيث أثلجت صدورنا النتائج الطيبة التي تكللت 
به���ا هذه الزيارة والتي نأم���ل ان نرى ثمارها اخليرة في 
القريب العاجل في شتى املجاالت السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية ملا فيه مصلحة البلدين.
وقال مفتي اجلمهورية: ان هذه الزيارة بنتائجها الطيبة 
أعادت العالقات الطبيعية بني لبنان وس���ورية، وجاءت 
ف���ي وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى التضامن العربي، 
ووحدة الص���ف واملوقف ملواجهة املخاط���ر التي حتيط 
بأمتنا وأوطاننا والت���ي تتمثل بصورة خاصة في العدو 
االسرائيلي ومطامعه واعتداءاته وتهديداته، وتؤكد هذه 
الزيارة عمق العالقة التاريخية واالخوية التي تربط بني 
الش���عبني والدولتني والتي ستعزز دوما بإرادة اخليرين 

لبناء عالقات سوية وعزيزة.

بيروت: قالت أوساط قريبة من النائب وليد جنبالط انه 
كان ينوي احلصول على تأشيرة لزيارة الواليات املتحدة 
االميركية زيارة خاصة بعد مطلع العام، وملا علمت السفير 
االميركية في لبنان ميش���يل سيسون قصدت جنبالط في 
القنط���اري، وذلك قبل مغادرتها في اجازة، وطرحت عليه 
دعوته الى بالدها ساعة يشاء، فشكرها جنبالط على بادرتها، 
وقال لها انه ينوي القيام بزيارة خاصة وليس بدعوة من 
االدارة. واعتبر موقف جنبالط من مبادرة سيسون رسالة 
واضحة واش���ارة الى انه ابتعد عن واش���نطن ليتموضع 

سياسيا في خندق آخر قريب من املسار السوري.
ويقول عضو في األمانة العامة لقوى 14 آذار ان جنبالط 
ل���م يعد ضمن هذه الق���وى، وان كان يعلن انه اليزال في 
الغالبي���ة والى جانب الرئيس احلري���ري ولم ينتقل الى 
صف���وف املعارضة بل يتموضع في الوس���ط والى جانب 

رئيس اجلمهورية كما أعلن.

علوش لـ »األنباء«: لسنا في خالف 
عقائدي مع دمشق

مصطفى علوش

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مترئسا جلسة مجلس الوزراء مساء امس األول

أول اجتماعات الحكومة اللبنانية: مشادة كالمية بين الحريري والعريضي
بيروت ـ عمر حبنجر

النار  اط���الق  ش���غل حادث 
على حافلة الركاب السورية في 
محلة »دير عمار« بشمال لبنان، 
الوزراء االولى  جلس���ة مجلس 
مس���اء ام���س االول، اضافة الى 
الوسطني السياسي والديبلوماسي 
في بيروت، ف���ي ضوء االعتقاد 
بأن الرص���اص املجهول املصدر 
وال���ذي افضى ال���ى مقتل فتى 
سوري، استهدف زيارة الرئيس 
رفيق احلريري الى دمشق ولقاءه 

الرئيس بشار االسد.
وتبادل وزيرا خارجية لبنان 
وسورية، علي الشامي ووليد املعلم 
االتصاالت الهاتفية، ووضع وزير 
الدفاع الياس املر مجلس الوزراء 
في اجواء التحقيقات االولية في 
احلادث، والتي تشير الى ان اطالق 
النار حصل من بندقية آلية نوع 
كالشنكوف الكثيف الوجود في 
لبنان، من سطح مبنى قيد االنشاء 

يطل على الطريق الساحلية.
الرئيس ميشال سليمان الذي 
ترأس اجللس���ة وصف احلادث 
بأن���ه موجه ضد لبن���ان بأمنه 
واستقراره، بينما اعتبره رئيس 
احلكومة سعد احلريري موجها 
ضد ما حققت���ه زيارته االخيرة 

الى دمشق.
ودل���ت التحقيق���ات على ان 
الفاعل املجهول اطلق رشقا واحدا 
من سالحه »كالشنكوف« باجتاه 
احلافلة السورية املسجلة في »دير 
الزور« فأصيبت احلافلة بثالث 
رصاصات، افضت احداها الى مقتل 

الفتى السوري.
وتلق���ت وزارة اخلارجي���ة 
اللبنانية كتابا خطيا من السفارة 
السورية في بيروت، تطلب فيه 

تزويدها بنتائج التحقيقات في 
هذا احلادث، كم���ا تلقى الوزير 
الشامي الطلب عينه هاتفيا من 
الوزير املعلم الذي كان اول من 
ربط احلادث »بالزيارة الناجحة 
الى سورية« مصادر  للحريري 
أمنية مسؤولة، رجحت ان يكون 
الفاعل ش���خصا واح���دا ينتمي 
الى مجموعة محترفة، حّضرت 
للهج���وم قبل وقت، انطالقا من 
نقطة جغرافية ف���ي بلدة »دير 
عمار«، تس���هل عملية االختباء 

او الفرار.
وايدت املصادر اعتبار احلادث 

احلافلة السورية.
محليا اقر مجل����س الوزراء 
مس����اء امس االول م����ن خارج 
جدول االعمال دعم سعر صفيحة 
املازوت بثالثة آالف ليرة في حال 
جتاوز السعر ال� 15 الف ليرة، 
على ان يس����ري الدعم اعتبارا 
من غد اخلميس ويستمر طيلة 
فصل الشتاء، اي شهرين ونصف 
الشهر. كما قرر املجلس استجرار 
الغ����از الطبيعي من مصر، ولم 
يتط����رق الى مل����ف التعيينات 
االدارية، بانتظار املزيد من الدرس 

والتشاور.

في املط���ار فلماذا تعترض على 
ذلك؟

عندها استش���اط العريضي 
غضبا ووج���ه انتقادات عنيفة 
ملجلس االمناء واالعمار متحدثا 
عن وجود سرقات حصلت، ولذلك 
ام���ا حتصل املناقصة في وزارة 

االشغال واال فإنني ارفضها.
واجابه احلريري بحدة ايضا، 
املناقصة تخضع للمعايير  بأن 
الش���فافة، فلم���اذا ردة الفع���ل 

هذه؟
وعندما احتدم النقاش كثيرا 
وتخللته عب���ارات قوية، تدخل 

رسالة موجهة الى رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري ضد زيارته 
الى س����ورية، كاشفة عن طالء 
صورة للرئيس الش����هيد رفيق 
احلريري معلقة في املكان عينه 
بواسطة الزيت، اال انها توقعت 
الكشف عن اجلاني واعتقاله بعد 
ظهور خيوط للتحقيق تعتبر 

مهمة.
ولوحظ ان اجلاني ترك مكانه 
على سطح املبنى الذي اليزال قيد 
االنشاء العديد من اعقاب السجار 
اضافة الى علبة دخان فارغة ما 
يعني انه انتظر طويال وصول 

وقد ش����هدت جلسة مجلس 
الوزراء مشادة كالمية بني رئيس 
احلكومة سعد احلريري ووزير 
االشغال العامة غازي العريضي 
على خلفية موضوع صيانة مطار 

رفيق احلريري الدولي.
البند  ان  التفاصي����ل  وف����ي 
املتعلق بتجدي����د الصيانة في 
املطار أثار طرحه اعتراضا قويا 
من الوزير العريضي، وقال انه 
طلب سحب هذا البند من جدول 

االعمال فلماذا يعاد عرضه؟
فرد احلري���ري قائال: هناك 
مناقصة ستجري لتجديد الصيانة 

رئي���س اجلمهوري���ة قائال: انه 
س���يترك االمر له، وهو سيرى 
كيف سُيجري املناقصة بالطريقة 

املناسبة.
وب���دا الوزير اكرم ش���هيب 
محرجا، فيما حاول الوزير وائل 

ابوفاعور ضبط االمور.
العريض���ي عاد ووجه  لكن 
انتقادات عنيفة من جديد ملجلس 
االمناء واالعم���ار، مؤكدا اما ان 
تكون املناقص���ة في الوزارة أو 
ال تك���ون. عنده���ا أبدى رئيس 
اجلمهورية انزعاجه على اساس 
ان اعتراض العريضي الثاني أتى 

بعد كالم رئيس اجلمهورية عن 
احلل. وبعد ان هدأت االجواء طلب 
رئيس اجلمهورية عدم تسريب 
ما حصل الى االعالم، كون ذلك 
يشنج االمور وال يخدم مجلس 

الوزراء في اول جلسة له.
وكان الرئيس سليمان استهل 
اجللسة بوضع الوزراء في اجواء 
زيارته الى واشنطن ولقاء الرئيس 
أوباما، موضحا انه طالب بالتنفيذ 
الكامل للقرار 1701، كما طلب دعم 
اجليش بأس���لحة متطورة ضد 
الدبابات والطائرات وبتجهيزات 

حديثة للرصد واالتصاالت.

التعرض للحافلة السورية في الشمال يشغل البلدين والمصادر األمنية ترد العمل إلى محترفين

مسؤول في الخارجية األميركية لـ »األنباء«: 
تعيين إيريلي سفيرًا في دمشق شائعة 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
نفى مسؤول في وزارة اخلارجية األميركية 
في تصريح خاص ل� »األنباء« ما نشرته بعض 
الصحف عن اعت����زام الواليات املتحدة تعيني 
س����فيرها في البحرين آدام ايريلي سفيرا في 
دمشق. وقال املس����ؤول الذي طلب عدم نشر 
اسمه ان اخلبر »بال اساس«. بيد ان املسؤول 
رفض الكشف عن اسماء املرشحني لشغل موقع 
سفير واشنطن في دمشق على الرغم من تزايد 
التوقعات في العاصمة االميركية بقرب تعيني 
الس����فير املنتظر. من جهة اخرى اصدر مكتب 
سفير دمش����ق في واش����نطن عماد مصطفى 
تكذيبا لألنباء التي نش����رت في واشنطن عن 

قرب إبعاده عن منصبه. وكان بعض املرتبطني 
بتيار احملافظني اجلدد في الواليات املتحدة قد 
نشروا ان مصطفى سيغادر واشنطن فور تعيني 
سفير اميركي جديد في دمشق. وقال البيان ان 
السفير عماد مصطفى »ميارس عمله بصورة 
معتادة، وانه لن يكون هناك س����فير س����وري 
جديد في واشنطن في املستقبل القريب«. وجاء 
البيان بعد حملة م����ن االنتقادات التي وجهها 
احملافظون اجلدد وعدد من انصار اس����رائيل 
الى ادارة الرئيس باراك اوباما بسبب اعتزامها 
حتسني العالقات الثنائية بني الواليات املتحدة 
وإسرائيل وانتقادات موازية للسفير السوري 

في واشنطن.

السفير السوري في واشنطن ينفي خبر نقله 


