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)محمود الطويل( أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل متحدثا أمام آالف ممن أحيوا أمس ذكرى عاشوراء في الضاحية اجلنوبية لبيروت    

بيروت ـ عمر حبنجر
رأى االم����ن العام حلزب اهلل 
السيد حس����ن نصراهلل ان لبنان 
جتاوز بنس����بة كبيرة مرحلة من 
اخطر املراحل في مصيره، وان ما 
كان يعد للبنان خطير جدا من دور 
مشبوه في الشرق االوسط اجلديد 

واملستسلم السرائيل.
نص����راهلل وفي كلم����ة له في 
االحتفال احلاشد الذي نظمه حزب 
اهلل في ضاحية بيروت اجلنوبية 
مبناسبة ذكرى عاشوراء، حتدث 
عن مرحلة لبناني����ة جديدة، من 
العالقات  اعادة ترتيب  عناوينها 
اللبنانية � الس����ورية، واعتبر ان 
حكومة الوح����دة الوطنية تعطي 
فرصة للتقدم واخلروج من املرحلة 
السابقة، داعيا املسيحين الى حسم 
خياراتهم املستقبلية، الفتا الى ما 
حل ويحل مبسيحيي العراق في 
ظل االحتالل االميركي لهذا البلد، 
مؤكدا ان االميركي ال يحمي احدا.
خطاب نصراهلل شّكل احلراك 
السياسي الوحيد أمس في ظل عطلة 
االحد التي هي امتداد لعطلة امليالد 
ورأس السنة، ولقد اتسم بالتهدئة 
على املستوى الداخلي مع تصعيد 
النبرة بالنسبة لالميركين ورفع 
سقف التحدي مبواجهة التهديدات 
االسرائيلية املشفوعة بدعوة رئيس 
احلكومة بنيامن نتنياهو املعارضة 

االسرائيلية لالنضمام الى احلكومة 
من اجل حكوم����ة وحدة وطنية، 
غالبا ما تؤشر لدى االسرائيلين 

على مشروع حرب.
وف����ي اجلانب السياس����ي من 
خطابه العاشورائي، قال نصراهلل: 
اوال: نعلن بوضوح ان من يتهدد 
اليوم امتنا وقيمنا وحاضر شعوبنا 
العربية واالس����المية ومستقبلها 
الذي تقوده  الهيمنة  هو مشروع 
املتعاقبة،  احلكومات االميركي����ة 
ونح����ن ندين مش����روعها وندين 
حروبها على بالدنا وش����عوبنا، 
خصوص����ا جرائمها ف����ي العراق 
وباكس����تان، وندي����ن ش����راكتها 
الكاملة في جرائم اس����رائيل في 
فلسطن ولبنان وندعو االمة الى 
وعي خطورة هذا املش����روع وأال 
تخدع مبعس����ول ال����كالم ونفاق 
الشعارات التي تتحدث عن احلرية 
والدميوقراطية وحقوق االنسان.

وتابع االمن العام حلزب اهلل: 
ثانيا:  اسرائيل ال حدود الطماعها وال 
حدود الرهابها وال حدود لوحشيتها 
في فلسطن وخصوصا في غزة 
ولبنان، نذكر العالم اليوم بتهديدها 
الق����دس وألطفال  للقدس وألهل 
القدس وللمقدس����ات االس����المية 

واملسيحية في القدس.
ام����ا في الش����أن الداخلي، فقد 
اش����اد نصراهلل مب����ا اجنز حتى 

اآلن، ومض����ى قائال: لقد جتاوزنا 
وبنس����بة كبيرة جدا مرحلة من 
املراحل على مصير لبنان  اخطر 
خالل السنوات اخلمس املاضية، 
وما كان يعد للبن����ان كان مذهال 
جدا ومخيفا جدا من فنت وحروب 
وانقسامات ودور مشبوه في الشرق 
االوسط اجلديد الطائفي واملذهبي 
والعرقي املتص����ارع بن اخوانه 

واشقائه واملستسلم السرائيل.

مرحلة ترتيب العالقات

ودخلنا الى مرحلة جديدة من 
العالقات  اعادة ترتيب  عناوينها 
اللبنانية � الس����ورية على قاعدة 
االخوة والتع����اون، وعلى قاعدة 
متينة وصلبة، واليوم ايضا لدينا 
حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها 
غالبية القوى السياسية في لبنان 

مما يعطي فرصة للتقدم.
وتاب����ع: نحن نري����د التعاون 
وتشابك االيدي وجتميع اجلهود 
ملعاجلة مشكالت وطننا وشعبنا، 
عل����ى قاعدة اولويات الناس التي 
اعلنتها حكومة الوحدة الوطنية، 
انا اقول لك����م في هذا اليوم نحن 
اهل الصبر واهل التضحية واهل 
التحم����ل لن نس����تفز ولن ننجر 
لالس����تفزاز الذي متارسه بعض 
الق����وى السياس����ية ف����ي الداخل 
اللبناني، ونحن نتفهم خلفياتهم 

وظروفهم.
والحظ نصراهلل انه في السابق 
كان البعض يريد مهاجمة سورية، 
فيهاجم املعارضة واملقاومة، اليوم 
ال يستطيعون مهاجمة سورية مع 
الدخ����ول في املرحلة اجلديدة من 
العالقات، وال مهاجمة املعارضة ألنها 
اصبحت معهم في احلكومة، بقيت 
لهم املقاومة وسالح املقاومة، وال 
بأس، نحن نتفهم االمر، ونؤكد لهم 

اننا لن ننجر الى اي استفزاز.

كلمة إلى المسيحيين في لبنان

وبهذه املناسبة، وجه نصراهلل 
كلمتن، كلمة للمسيحين في لبنان 
وكلمة للمسلمن، وقال: للمسيحين 
اجدد التبريك بوالدة السيد املسيح 
گ سيدنا جميعا، وادعوا عامتهم 
الى نقاش هادئ بعيدا عن اخلطابات 
احلماسية والتصريحات االنفعالية 
فيم����ا بينهم ح����ول اخلي����ارات 
احلالية واملستقبلية، واالستفادة 
من كل جت����ارب العقود املاضية، 
ماذا كان����ت نتيجة رهان بعضهم 
على اس����رائيل والى اين أوصلت 
هذه الرهان����ات لبنان، خصوصا 
املسيحين في لبنان؟ وعليهم ان 
يراجعوا ايضا رهانات البعض على 
االدارة االميركية والى اين اوصلت 
ه����ذه الرهانات لبنان وخصوصا 

املسيحين فيه؟

وقال: امامنا منوذج في العراق، 
150 الف جن����دي اميركي وقواعد 
العراق، لم يستطع  عسكرية في 
ان يؤمن احلماية ملسيحيي العراق 
الذين ال يستطيعون حتى االجتماع 
في كنائس����هم الحياء عيد ميالد 

السيد املسيح.

ارفضوا الدفع بكم إلى االنتحار

ودع����ا املس����يحين مج����ددا 
لقراءة دقيقة للمتغيرات الدولية 
وحلسابات املصالح، وكيف تنعقد 
التسويات الدولية واالقليمية وعلى 
حساب من، واقول لهم كواحد من 
اللبنانين ان مصلحة املسيحين 
في لبنان هي في لبنان وليس في 
اي مكان آخر، ومن مصلحتهم اال 
يدخلهم احد في خصومات وعداوات 
وحروب مع بقية اللبنانين، يجب 
اال يقبلوا بأن يدفع بهم بعضهم الى 
االنتحار بحجة اخلوف املصطنع، 
وايجاد بعبع بشكل يومي ودائم.

واضاف: وللمسلمن اقول خالل 
السنوات املاضية عمل الكثيرون من 
اجل ان تكون فتنة بن املسلمن في 
لبنان، اليوم جتاوزنا تلك املرحلة، 
الي����وم ايدينا مم����دودة للتعاون 
والتالقي واري����د ان اقول لهم ان 
البعض سيعمل العادة الوضع الى 

السابق، علينا ان ننتبه.
وتط����رق نصراهلل ال����ى امام 

احملروم����ن امام املقاومة الس����يد 
موسى الصدر مجددا الدعوة الى 
اطالق سراحه من معتقله دون ان 

يذكر ليبيا باالسم.

التهديدات اإلسرائيلية

واخي����را تن����اول نص����راهلل 
التهدي����دات االس����رائيلية للبنان 
وغزة وهو ما سمعناه من الصهاينة 
وقرأن����اه حتذيرات وتوقعات من 
بعض النخب السياسية واالعالمية 

اللبنانية.
وقال: ان الزمان اختلف، وااليام 
هذه غير تل����ك االيام، في املاضي 
كانت اس����رائيل تفع����ل اكثر مما 
تتكلم، واليوم تتكلم اكثر مما تفعل، 
ألنها لم تعد قادرة على الفعل كما 
كانت في املاضي، اليوم يهددوننا 
باحلرب، وقد ال تكون هناك حرب، 
ال الس����نة وال خالل كل السنوات 
اآلتية، وقد يكون هذا التهديد كله 
حربا نفسية الخضاع لبنان للمس 
بوعينا وارادتنا وعزمنا واستعدادنا 
للمواجهة، لكن نحن اصحاب جتربة 
طويلة وعريقة في مقاومة اسرائيل 
واحتاللها وحروبها، ونحن نقول 
للصهاينة انك����م تكررون اخطاء 
املاضي ونحن قوم ال يخيفنا وال 
يرعبنا التهديد بالقتل، ونحن قوم 
القت����ل لنا عادة وكرامتنا من اهلل 

الشهادة.

السيد نصر اهلل: يجب أال يقبل المسيحيون أن يدفع بهم أحد إلى االنتحار
هّدأ داخليًا وصّعد أميركيًا وتّوعد إسرائيل بالنصر المبين

نائب سابق من 8 آذار لـ »األنباء«:

تحالف خماسي سيقود المرحلة اللبنانية
بيروت ـ ناجي يونس

حتدث نائب سابق من قوى 8 آذار ل� »األنباء« عن حتوالت 
مرتقبة في لبنان واملنطقة، مرتبطة بفشل مشروع الشرق 
االوس����ط الكبير الذي طرحه النظام اجلمهوري االميركي، 
بعد صدور تقرير بيكر � هاملتون، احلاكم لتوجهات االدارة 
االميركية احلاضرة. وتنطلق املعادلة اجلديدة في املنطقة من 
مالمح التغيير اجلذري في السياسات االميركية والغربية 
والعربية حيال سورية والواقعية في التعامل، وهي ستترك 
بصماتها في لبنان والتوجهات التي ستفرض نفسها على 
السياسين اللبنانين. ولعل السيبة االساسية في املنطقة 
تستند الى الترويكا االكثر قوة وهي ايران وتركيا واسرائيل، 
وتلعب سورية الدور احملوري ونقطة التقاطع بن هذه الدول. 
وان هذا التفاهم سيستمر فترة بانتظار التطورات وبقدر 
ما يترسخ بقدر ما يدوم اكثر ويشهد اللبنانيون مزيدا من 
االيجابي����ات على مختلف االصعدة. ورأى انه التزال هناك 
عقبة اقناع ايران بالسكوت عن اسرائيل، وهو عامل خطر 
جدا، اذ تس����تطيع طهران ان تخربط كل شيء في املنطقة 
وحتس����ب لها الدول الغربية ألف حس����اب قبل القيام بأي 

مغامرة سترتد على املخططن لها. 
واضاف: يقف اجلميع بانتظار مسار االمور واملباحثات 
حول امللف النووي االيراني، مع انه ميكن ترجيح االجتاه 
ناحية ترسيخ التفاهم بن طهران واملجتمع الدولي وعلى رأسه 
الواليات املتحدة، مما يدفع الى استبعاد أي خيار عسكري 
وأي عدوان اسرائيلي على لبنان. ومن جهة اسرائيل فهي 

تدرك ان اي عدوان على لبنان لن يكون نزهة على االطالق، 
وهو سيترك التداعيات السلبية على الدولة العبرية بدرجة 
اول����ى، اضافة الى غياب اي اطار فعل����ي للعوامل الدولية 

واالقليمية املناسبة ألي خطوة من هذا القبيل.

تحالف خماسي

ومن هنا فإن احلياة السياسية اللبنانية ستنطلق من 
حتالف خماسي بن احلريري والنائب جنبالط وحزب اهلل 
وحركة أمل والعماد عون حتت شبهة مظلة تفاهم سوري 
� سعودي. وس����يلعب عون الدور املسيحي املركزي وهو 
سيحصل على احلصة الكبرى من التعيينات املرتقبة من دون 
ان يكون التفاهم على اعادة املديرية العامة لألمن العام الى 
املوارنة قد سلك دربه الى التحقق. وسيتعزز موقع رئاسة 
اجلمهورية سياسيا ووطنيا وسيبقى احلريري بالصورة 
التي يطل بها على الناس ويتعاطى من خاللها مع القضايا 
اللبنانية واخلارجية، وهو سيستمر االقوى سنيا مع حرصه 
الدائم على تعزيز تقاربه من السورين اقله على أال يتسبب 
مبا يفضي الى وقوع اخلالف بينه وبينهم بأي ش����كل من 
االشكال. وفي تقديره ان د.سمير جعجع سيبقى قريبا من 
احلريري ومن التفاهم الس����وري � السعودي وسيتحاشى 

تكرار اخلطأ الذي وقع فيه بعد اتفاق الطائف.
في أحسن االحوال سيكون االستقرار اللبناني السياسي 
واملؤسساتي واألمني واالقتصادي شبه هش أو شبه طبيعي، 
ولن تتحقق خطوات اصالحية ذات ش����أن مع فارق نوعي 

ف����ي النمو املمكن في مجال االس����تثمار واحلركة العقارية 
واالقبال الس����ياحي. ان اوضاعا مماثلة ل����ن تتيح اطالق 
العجلة االصالحية في مختلف القطاعات اسوة مبا يتوق 
اليه الشعب اللبناني الذي لن يرى ان تطلعاته ستتحقق اذا 

عادت »القاعدة« الى التحرك من الساحة اللبنانية.

نصائح للمسيحيين

ويدعو النائب السابق املعارض وهو مسيحي، املسيحين 
الى وعي انهم االداة التي يتم استخدامها باستمرار ألي صراع 
ال يعنيهم، وعليهم ان يتفادوا أي ثمن يدفعونه بال طائل، 
وقد بدأت املالمح تظهر من هذه الزاوية وليس مستبعدا ان 
تتصاعد املطالبة بتعزيز صالحيات الرئاسة االولى وتطبيق 
الالمركزية واقرار قانون االنتخاب الذي يتيح للمسيحين ان 
يكونوا هم من يختارون نوابهم ال� 64 فعليا، ووضع نظام 
داخل����ي ملجلس الوزراء مبوجب اتفاق الطائف، اضافة الى 
كسر االصطفاف القائم في املعادلة املسيحية بدرجة اولى. 
يجب ان يبحث املس����يحيون عن السياسات التي تعيدهم 
الى السلطة وبقوة والتي تتيح لهم لعب األدوار االساسية 
في كل احملطات، مما يحتم انتقاء التحالفات االكثر مالءمة. 
ميكن ان تس����تمر احلكومة الى نهاية والية مجلس النواب 
الراهن، وقد تسقط في املدى املنظور، حيث سيعاد تكليف 
احلريري بتشكيل حكومة جديدة وهي ستنطلق من تفاهمات 
اخرى وفقا للظروف التي ستسود حينذاك وقد ال يتم اتباع 

قاعدة 15 - 10 - 5.

هل غّيرت زيارة الحريري إلى دمشق
مسار العالقات السياسية في لبنان؟

وزراء الدولة بال حقائب.. وال مكاتب

بي���روت: بع���د زي���ارة احلريري 
الى دمش���ق هل يحدث تغيير في 
مس���ار العالقات السياسية اللبنانية 
ب���ن س���ليمان فرجنية وكل  واولها 
من س���عد احلريري وسامي اجلميل؟

يؤكد اكثر من مقرب من الرئيس سعد 
احلريري ورئيس تيار »املردة« سليمان 
فرجنية ان العالقة بن الزعيمن الشابن 
تتطور بس���رعة لتأخذ طاب���ع الصداقة احلميمة، 
وللتدليل على هذا األمر يورد قريبون من الرئيس 
احلري���ري ان النائب فرجنية اتخذ مواقف حملت 
اكثر من رسالة في اجتاه الرغبة في اقامة عالقات 
جيدة مع رئيس احلكومة لعل ابرزها تنازله عن 
حقيبة وزارية وقبوله بحقيبة وزير دولة ليوسف 
سعادة، ثم اعالنه عدم جواز »كسر« رئيس احلكومة 
في اخلالف حول تأليفها، ثم دعوته احلريري الى 

اختيار اصدقائه احلقيقين.
وكترجم���ة عملية للتقارب بن الزعيمن كانت 
الدعوة التي وجهها احلريري الى فرجنية للصيد 

في مزرعة العائلة في تنزانيا بعدما اتفقا على ان 
افريقيا »جنة« ومقصد جذاب للصيادين وقد وعد 
فرجنية املول���ع بالصيد بتلبية الدعوة احلريرية 

في اقرب فرصة.
اال ان هذا االرتياح يلقي على فرجنية بحسب 
املص���ادر ذاتها مس���ؤولية احملافظة على وتيرته 
االيجابية من دون ان يؤدي الى قلق احلليف االساسي 
العماد ميش���ال عون الذي يتابع باهتمام خطوات 
فرجنية ومواقف���ه ولقاءاته، لكن فرجنية يطمئن 
ويؤكد ان ال شيء ميكن ان يبعده عن العماد عون 
والتحال���ف بينهما متن ال���ى درجة يصعب على 
اي كان ه���زه، وهو من خالل تصرفاته ومبادراته 
امنا يهدف الى املساعدة في تخفيف التشنج على 
الساحة الداخلية وتعميم جو من الراحة والصفاء 
في العالق���ات اللبنانية � اللبنانية، كما انه يضع 
حركته في خانة »التسهيل« والتكيف مع مرحلة 
التغيير الكبير في السياسة اللبنانية التي بدأت 
منذ الصيف املاضي بعد القمة السورية – السعودية 

وهي مستمرة في اكثر من مجال.

بيروت: لم يحدد نائب رئيس 
احلكومة وزير الدفاع إلياس 
املر موعدا ليتم التسلم والتسليم 
بين����ه وبن خلف����ه نائب رئيس 
احلكومة الس����ابق اللواء عصام 
أبوجمرا في مكاتب نائب رئيس 
احلكومة في مقر مجلس الوزراء 

على رغم اتصال االخير به.
ويقول أبوجم����را ان الوزير املر »رفض« 
ان يتسلم مكاتب نائب رئيس احلكومة التي 
أنش����أها أبوجمرا فتس����لمها امن عام رئاسة 
مجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي »ألن هناك 
مستندات ال ميكن تركها ودراسات قامت بها«. 
ويستغرب ان يتم جتاهل االجناز الذي حققه 
وهذا كان احد اسباب »الزعل« مع العماد عون 
� كما يقول � بعدما كان اعد دراس����ات وترأس 
جلانا وزارية. وعلم ان رئاسة احلكمة تدرس 
اآلن امكان حتويل مقر مجلس الوزراء الى مجمع 
لوزراء الدولة، حيث ستخصص مكاتب لها هناك 
مع موظفن وأمانة سر لكل وزير ليتسنى له 
العمل ويعاونه املوظفون ويكون له احلق في 
االستعانة مبن يشاء لوضع الدراسات حول 
امللفات التي يكلف بها. ويعتزم عدد من وزراء 
الدولة اثارة مسألة عدم وجود مكاتب لديهم 
الستقبال الرس����مين والديبلوماسين الذين 

يرغبون في زيارتهم، واالهتمام بالش����ؤون 
الوزارية املطروحة أمامهم، علما ان وزير الدولة 
د.عدنان السيد حسن اعطي جناحا في مبنى 
اللعازارية. وفيما يبدي اكثر من وزير »انزعاجا« 
من عدم توفير مكاتب لوزراء الدولة، توقعت 
مصادر مطلعة ان تشكل املطالبة بتخصيص 
هذه املكاتب فرصة إلعادة اثارة واقع مقر مجلس 
الوزراء في محلة املتحف الذي بات خاليا من 
اي وجود وزاري بعدما كان شغل جانبا منه 
نائب رئيس احلكومة الس����ابق اللواء عصام 
أبوجمرا بعد جهد جهيد و»منازعة« استمرت 
طوال عشرة اشهر من والية حكومة الرئيس 
فؤاد السنيورة. وأشارت املصادر نفسها الى 
وجود توجه باعتماد املداورة في عقد جلسات 
مجلس الوزراء بن قصر بعبدا والسراي الكبير 
)خالفا ملا نص عليه اتفاق الطائف(، مما يعني 
ان مقر املتحف سيبقى شاغرا ومقفال، مما يسهل 
عملية اقامة وزراء الدولة فيه بعد تقطيع غرفه 
الى اجنحة تستضيف الوزراء الذين ال مكاتب 
لهم عوضا عن استئجار مكاتب باهظة الثمن، 
كما هو احلال بالنس����بة للمكاتب املستأجرة 
في بناية اللعازارية أو بناية ستاركو، ما دام 
اعطاء وزراء الدولة مكاتب في السراي الكبير 
»عادة« غير واردة عند الرئيس سعد احلريري 

كما كان احلال في حكومة السنيورة.
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أخبار وأسرار التعيينات اإلدارية:  من أبرز املهمات التي تنتظر احلكومة اجلديدة 
برئاسة الرئيس سعد احلريري ملف التعيينات اإلدارية، خاصة 
في ظل ارتفاع عدد الشواغر بن موظفي الفئة األولى، وهناك اآلن 
رأيان يتجاذبان امللف: األول يدعو الى اقرار التعيينات االدارية 

ضمن س����لة كاملة ومتكاملة، اال ان دون ذلك عقبات وصعوبات قد تؤخر مثل هذا 
األم����ر خصوصا إذا طغى طابع احملاصصة كليا او جزئيا على هذه التعيينات، اما 
الثاني فهو اقرار التعيينات تباعا وبالتدريج وضمن اطر او قطاعات االدارات، فيتم 
على سبيل املثال ال احلصر البدء بالتعيينات في القطاع األمني، او القطاع التربوي 
او القطاع االقتصادي، وهذا األمر ممكن كونه يحقق التعيينات على دفعات لتكون 

كل واحدة منها في قطاع معن سلة بحد ذاتها.
ملف املهجرين:  نقل عن وزير املهجرين اكرم شهيب قوله: »ان رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائ��ب وليد جنبالط اك��د ان ملف املهجرين يجب ان يطوى خالل الس��نة املقبلة، ومع 
حكومة الرئيس سعد احلريري، السيما انه بات محصورا بعدد قليل من القرى في عبيه 
واجل��وار وبريح وكفر س��لوان، على ان تنجز املصاحلات وتدف��ع التعويضات لتحقيق 
عودة مكتملة للمهجرين الذين مضى على تهجيرهم 26 س��نة. ويقول الوزير شهيب ان 
تقريرا مفصال سيعرض على مجلس الوزراء لالتفاق على سلسلة اجراءات تنهي تدريجيا 
ملف املهجرين، اضافة الى حتصني العودة من خالل التعاون بني القوى السياس��ية كافة 
السيما ان املناخات مشجعة لالقدام على هذه اخلطوة، اال ان الشرط االساسي يبقى في 
ض��رورة توفير املال المتام املصاحلات ودفع التعويضات من خالل عمل مش��ترك بني 
احلكومة ومجلس النواب. )تابع وفد من احلزب التقدمي االشتراكي املكلف مبتابعة عودة 
املهجرين الى اجلبل، لقاءاته التنسيقية، وزار يوم اجلمعة املاضي العماد عون في الرابية، 

وزار وف��د آخر من احلزب التقدمي االش��تراكي معراب حيث التقى 
د.س��مير جعجع وسلمه دعوة الى حضور مؤمتر عن »دعم احلقوق 
املدنية لالجئني الفلس��طينيني في لبنان« في 13 يناير املقبل، وحضر 

اللقاء النائب شانت جنجيان(.
إعادة هيكلة قيادة فتح في لبنان:  حتى اآلن ال حل ملشكلة قيادة حركة »فتح« في لبنان 
بعدما فشلت كل املساعي لالتفاق على شخصية معينة حتل محل سلطان أبوالعينن 
في قيادة احلركة في لبنان، وتشير املعلومات الى ان رئيس السلطة محمود عباس 
غ����ادر لبنان غاضبا، بعد زيارته األخيرة، وهو لم يزر أيا من املخيمات ليس فقط 
بسبب مخاوف أمنية بعدما ذكرت تقارير ان حياته ستكون في خطر اذا ما توجه الى 
مخيم عن احللوة، وهو املخيم املركزي في لبنان، وامنا ايضا بسبب الصراع داخل 
قيادات احلركة. تضيف املعلومات انه على الرغم من »املشاغل احلادة« للسلطة، فإن 

جلنة تشكلت يشارك فيها أبوالعينن إلعادة هيكلة قيادة احلركة في لبنان.
أجنح وزراء االختصاص:  أثنى وزير مال س��ابق على مهنية الوزيرة ريا احلسن وخبرتها 

وعلمها، وتوقع ان تكون من اجنح وزراء االختصاص في حكومة الرئيس احلريري.
عالمات استفهام حول زيارة متكي:  محللون سياسيون يثيرون عالمات استفهام حول 
زيارة وزير اخلارجية االيراني منوچهر متكي لبيروت، بشكل مستقل ومبعزل عن 

زيارة الى دمشق، فور انتهاء زيارة احلريري لسورية.
فهذه الزيارة لوزير اخلارجي����ة االيراني الفتة بدورها من حيث ندرة الزيارات 
االيرانية املماثلة للبنان، ما لم تكن من ضمن جولة تش����مل على األقل دمشق، مما 
يعطيه����ا طابعا مهما وأبعادا قد تتخطى بكثي����ر طابع التهنئة بتأليف احلكومة أو 

السعي الى تأسيس عالقات مباشرة بن احلكومة اللبنانية وطهران.

انفجار الضاحية في مستودع لحماس 
يقتل اثنين من عناصرها ويجرح آخرين

بيروت ـ يوسف دياب
اظهرت املعلومات املتس����ربة من موق����ع االنفجار الذي حصل داخل 
مستودع ارضي حلركة حماس في محلة حارة حريك بالضاحية اجلنوبية، 
ان االنفجار حصل اثناء محاولة تفكيك املتفجرة املزروعة بالسيارة، ما 
ادى الى مقتل شخصن كانا يتوليان املعاجلة، وجرح خمسة متواجدين 

في املكان.
فيما اكدت مصادر حماس لوس����ائل االعالم ان اثنن من القتلى من 
عناصرها وان اس����امة حمدان مسؤول حماس في لبنان ومساعده علي 
بركة لم يكونا متواجدين، كما نفى ابوعماد الرفاعي، مس����ؤول اجلهاد 
االسالمي � فلسطن ما تردد عن ان اجتماعا بن قيادتي التنظيمن كان 
في مكان االنفجار اثناء حصوله. وقال سكان محليون ان االنفجار الذي 
حصل بعيد التاسعة مساء، لم يحدث دويا قويا، رمبا الن السيارة كانت 
في مستودع حتت االرض ورمبا الن املتفجرة بذاتها لم تكن من احلجم 
الكبي����ر. وكان الالفت ضرب حصار امني للمكان من جانب حزب اهلل، 
االمر الذي حال دون وصول اجهزة اجليش واالمن الداخلي الى »مسرح 

اجلرمية« وبالتالي الشروع في التحقيق.
وقال وزير االعالم طارق متري ان القوى االمنية لم تتمكن من القيام 
باحلد االدنى من واجبها اثر االنفجار الذي وقع في الضاحية اجلنوبية، 
وشدد متري على ان ما من جهة تستطيع ان حتقق في عملية التفجير 
التي حصلت س����وى السلطة الش����رعية اللبنانية، وان كل تفجير على 

االراضي اللبنانية ايا كان املقصود منه فهو يهدد أمن لبنان. 
وقال: انه من الس����هل اتهام اس����رائيل التي تعم����ل على ضرب قادة 
حماس وهي ال تتورع عن القيام بعمليات كهذه اال اننا في الوقت عينه 
ال نس����تطيع ان جنزم بذلك. ورأى متري انه علينا كلبنانين ان نعمل 
معا لنكون اكثر قدرة على حماية مناطقنا. الى ذلك ذكرت مصادر أمنية 
ان متفج����رة صغيرة انفجرت ليال امام منزل احد ضباط فتح في مخيم 

امليه وميه قرب صيدا، ولم حتدث اضرارا.

الحركة نفت إصابة حمدان أو بركة

مصدر أكثري لـ »األنباء«: األسد وعد الحريري 
ببدء ترسيم الحدود خالل أيام

بيروت: قال مصدر من 14 آذار ل� »األنباء« ان االجناز امللموس الذي 
حققته زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري الى دمشق، قد 
يكون وعد الرئيس بش����ار االسد مبباشرة تنفيذ عملية ترسيم احلدود 

بن البلدين، خالل ايام. 
ونقل املصدر عن رئيس احلكومة سعد احلريري ان عملية الترسيم 
لن تبدأ من منطقة الشمال وان موضوع مزارع شبعا جدي. املصدر لفت 
الى ان مواضيع تصحيح االتفاقات الثنائية واملفقودين واملعتقلن في 
الس����جون السورية، لم حتظ باالهتمام املتوقع، لكن الرئيس احلريري 
أظهر ارتياحا ملموسا، وهو ينتظر ليرى مستوى تنفيذ ما مت التفاهم 

حوله.
وفي معلومات املصدر ان قيادات االكثرية النيابية تراهن على كسب 
الوقت في ضوء معلومات تتحدث عن ان سورية تبتعد تدريجيا عن 
ايران. ويعتقد املصدر وفق ما يتوافر لديه من معلومات، ان التطورات 
ستتسارع بقوة وهي ستتصاعد  خالل ايام او اسابيع على صعيدي 

عنواني امللف النووي االيراني وحزب اهلل مع اسرائيل.


