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أخبار وأسرار ارتياح فرنس�ي: فيما ينتظر ان يلتقي الرئيس ميش����ال س����ليمان 
نظيره الفرنسي نيكوال ساركوزي في اجتماع خاص السبت املقبل 
أثناء الزيارة التي س����يقوم بها سليمان الى فرنسا، علم ان الرئيس 
س����عد احلريري سيلتقي ساركوزي في 22 يناير املقبل خالل زيارة 
رسمية يقوم بها الى فرنس����ا في 20 من الشهر نفسه، حيث يلتقي 
كبار املسؤولني الفرنسيني إلجراء محادثات حول العالقات الثنائية 
والوضع االقليمي. وأشارت مصادر الى ان احلريري سيزور باريس 
للمرة األولى رئيسا للحكومة مترئسا وفدا وزاريا، وسيوقع اتفاقات 
التزال قي����د التحضير. ونقل عن الرئيس س����اركوزي ارتياحه الى 
التطورات االيجابية على اكثر من مستوى، وقوله: »لقد جتاوب معي 
الرئيس السوري بش����ار األسد في املطالب من اجل لبنان ابتداء من 
انتخاب رئيس للجمهورية وانشاء العالقات الديبلوماسية ونتائج 
زيارة احلريري لدمش����ق دون التقليل من اهمية دور خادم احلرمني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز«.
طاولة احلوار في حلتها اجلديدة: في صدارة املشهد السياسي في السنة 
اجلديدة طاولة احلوار الوطني في »حلتها« اجلديدة بعد االنتخابات النيابية 
واستنادا الى نتائجها، ومعها العنوان الكبير: السالح واالستراتيجية 
الدفاعية. وفي إطار مناقش��ة مواضي��ع طاولة احلوار، من املتوقع أن 
يلقى س��ليمان معارضة من بعض القوى إذا قرر فتح اجللسات أمام 
امللفات العالقة على املستوى الوطني. فيشدد قسم من فريق 14 آذار، 
ف��ي مقدمتهم حزبا القوات والكتائب وما بقي من لقاء قرنة ش��هوان، 
على حصر احلوار مبلف سالح املقاومة، فيما ال يرى القسم األكثري 

اآلخر )احلريري وجنب��الط( مانعا في التطرق إلى 
قضاي��ا أخرى. مع العلم بأن ثمة »حديثا عن إدراج 
عدد من القضايا املختلف��ة على الطاولة، كما يقول 
زوار بعبدا، مبا معناه أن ثمة مشروعا لتوسيع آفاق 

هذه الهيئة احلوارية.
وفي إطار اس��تعدادات الكتل للمش��اركة في احلوار، بات ش��به 
محس��وم خروج كل من الوزير بطرس حرب والوزير الس��ابق إيلي 
س��كاف والنائب السابق غسان تويني، فيحل النائب سليمان فرجنية 
محل حرب )املقعد املارون��ي الرابع( ويحل فريد مكاري محل تويني 
)املقعد األرثوذكسي األول( ويحل الوزير ميشال فرعون مكان النائب 

السابق ايلي سكاف الذي خسر االنتخابات وشرعيته التمثيلية.
لبنان حتت مظلة التفاهم السوري � السعودي: يقول ديبلوماسي عربي ان 
لبنان دخل في رحاب »س����تاتيكو« جديد مظلته التفاهم السعودي 
� الس����وري الذي يوفر له »فترة س����ماح« مديدة، حدودها قد تكون 
القرار الظني في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، او احلرب 
االس����رائيلية غير املستبعدة والتي يشاع ان الربيع املقبل قد يكون 
س����احتها الالهبة. فالتفاهم السعودي � السوري الذي أنتج حكومة 
الوحدة الوطنية وأقنع احلريري بزيارة سورية سينعكس مهادنة 
داخلي����ة طويلة االمد ينتظم في اطاره����ا اجلميع من دون ان تلغي 
»املناوشات« السياسية على غرار االستحضار الدائم لسالح »حزب 
اهلل« على الطاولة والتراش����ق حول القرار 1559 واندالع السجاالت 

في شأن مسائل تتعلق ببناء الدولة وما شابه.

زخم أميركي في بيروت: الشهر االول من السنة سيشهد 
زخما أميركيا ودوليا وعربيا كثيفا، وس��يزور بيروت 
وفدان من الكونغرس االميرك��ي في الرابع من يناير 
والثامن منه، ومعاون وزيرة اخلارجية االميركية لشؤون 
الشرق االدنى السفير جيفري فيلتمان الذي لم يحدد موعده بعد، واملبعوث 
اخلاص املكلف باجراء االتصاالت بني الفلسطينيني واالسرائيليني جورج 
ميتشل ضمن جولة له في املنطقة. كذلك سيصل الى بيروت وزيرا خارجية 
النمسا مايكل شبندلغر وقبرص ماركوس كبريانو ملقابلة رئيس اجلمهورية 

ورئيسي مجلس النواب واحلكومة ونظيرهما علي الشامي.
العريضي في زيارة خاطفة لدمشق: أشارت معلومات الى زيارة سياسية 
خاطفة قام بها الوزير غازي العريضي في ال� 48 ساعة املاضية الى 

دمشق عندما كان النائب وليد جنبالط موجودا في ليماسول.
وترجح مصادر ان يكون العريضي منسق االتصاالت وترتيبات 
زيارة جنبالط احملتملة الى دمش����ق، وه����و الذي حافظ على وتيرة 
هادئة ملواقفه ازاء دمش����ق في السنوات األربعة املاضية ولم يقطع 

معها »شعرة معاوية«.
حتس�ن عالقة امليشالني: سجل حتسنا ملموسا في العالقة بني الرئيس 
ميشال سليمان والعماد ميشال عون، وهذا التحسن بدأ في فترة تشكيل 
احلكومة عندما دعم سليمان املوقع التفاوضي لعون مع احلريري بتأييده 
توزير جبران باس��يل واتخذ أش��كاال واضحة بع��د احلكومة، ومن جهة 
عون الذي دعم زيارة س��ليمان الى واشنطن ردا على انتقادات وحمالت 
مسبقة شنت على هذه الزيارة ومن أوساط املعارضة. والذي حضر للمرة 

األول��ى قداس عيد امليالد في بكركي وأش��ار بوضوح الى انه حضر ألن 
الرئيس موجود.

ميقات�ي يس�تغرب: توقفت أوساط سياس���ية مراقبة عند موقف 
الرئيس جنيب ميقاتي الذي أبدى فيه استغرابه من عدم انعقاد 
جلسة ملجلس الوزراء بداعي سفر رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان، الفتا الى »أن التذرع بغياب رئيس اجلمهورية لعدم عقد 
جلسة ملجلس الوزراء، هو طرح يتنافى والدستور )الذي ينص في 
الفقرة السادسة من املادة 64 منه، على أن رئيس مجلس الوزراء 
هو الذي يدعو املجلس إلى االنعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع 
رئيس اجلمهورية مس���بقا على املواضيع التي يتضمنها وعلى 
املواضيع الطارئة التي س���يبحثها، فيما املادة 53 من الدس���تور 
حددت دور رئيس اجلمهورية في مجلس الوزراء الذي يرأس���ه 
عندما يشاء من دون أن يشارك في التصويت، كما له أن يعرض 
أي أم���ر من األمور الطارئة من خ���ارج حدود االعمال، فضال عن 
حقه في الدعوة الى جلس���ات استثنائية كلما رأى ذلك ضروريا 
باالتفاق مع رئيس احلكومة«(. هذا املوقف املميز واملتمايز يندرج 
في سياق نهج سياسي يلتزمه الرئيس ميقاتي ويقوم بتظهيره 
كلما دعت احلاجة على النحو الذي حصل في حتفظه على الطريقة 
التي مت بها تش���كيل احلكومة. واملفارقة هنا ان الرئيس ميقاتي 
الذي يتصرف من خلفية حرصه على موقع رئاسة احلكومة وعدم 
االنتقاص من دوره���ا وصالحياتها، تقابل مالحظاته وانتقاداته 

بامتعاض وتأفف لدى أوساط الرئيس سعد احلريري.

)محمود الطويل( جانب من اجتماع رئيس احلكومة سعد احلريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر املجلس النيابي في بيروت   

لبنان يعيش جردة حسابات 2009 ويستعّد لعام االستحقاقات المحلية
بيروت � عمر حبنجر

الكل مشغول بجردة حساباته، مبا كان في السنة الفائتة وما قد يكون 
في السنة اجلديدة، حيث االستحقاقات اللبنانية كثيرة من التعيينات 
االدارية واألمنية الى املوازنة العامة املعلقة منذ خمس سنوات الى مؤمتر 
احلوار الوطني، وجدول اعماله احملصور في االس����تراتيجية الدفاعية 
وعنوانها املقاومة وس����الح حزب اهلل الذي جتدد الس����جال حوله على 
خلفية اخلطاب االخير للس����يد حسن نصراهلل، وحادث االنفجار داخل 

مقر حركة حماس في الضاحية اجلنوبية.
بيد ان ثمة اولويات مطروحة امام احلكومة عرضها الرئيس ميشال 
سليمان مع رئيس الوزراء سعد احلريري، عشية سفر رئيس اجلمهورية 
في زيارة خاصة الى باريس، ينتظر ان يتخللها لقاء مع الرئيس الفرنسي 
نيكوال س����اركوزي بعد غد، وضمن هذه االولويات التعيينات واصالح 
االدارة واجراء االنتخابات البلدية في موعدها خالل ش����هر مايو املقبل، 
وص����رف النظر عن التأجيل الذي يطرحه البعض، على خلفية احلاجة 
الى تعديل قانون االنتخابات البلدية الى جانب خفض سن االقتراع الى 

18 سنة بدال من 21.

الحريري مع االنتخابات البلدية

ويب����دو ان رئيس احلكوم����ة ومن خلفه كتلة املس����تقبل مع اجراء 
االنتخابات في موعدها، التزاما باالصول الدستورية من جهة، واستعجاال 
للتخلص من بعض رؤساء البلديات احلاليني في املدن الرئيسية، وغير 
الفعالني من جهة ثانية، في حني يبدو رئيس املجلس النيابي نبيه بري 
مياال الى تأخير االنتخابات البلدية واالختيارية ريثما يتم تعديل قانون 
االنتخابات بحيث يصبح باالم����كان انتخاب رئيس البلدية ونائبه من 

الناخبني مباشرة بدل اعضاء املجلس املنتخبني.
بدوره الرئيس ميشال سليمان لفت الى وجوب وضع آلية للتعيينات، 
وملء الشواغر تعتمد الكفاءة والنزاهة والتضحية معيارا اسياسيا، ونوه 

بعمل اجليش والقوى األمنية من اجل ترسيخ االستقرار.

لقاء سليمان ـ ساركوزي

وس����يكون لقاء سليمان � ساركوزي، من دون جدول اعمال محدد ما 
يعني ان كل امللفات ستكون مفتوحة وأولها نتائج محادثات سليمان مع 
الرئيس االميركي باراك اوباما، والسيما عملية تسليح اجليش اللبناني 
اضافة الى االبعاد الناجتة عن زيارة رئيس احلكومة سعد احلريري الى 

سورية، والتي اسست لتفعيل العالقات بني البلدين.
التهديدات االس����رائيلية للبنان س����تكون حاضرة ايضا في اللقاء، 
وسيطلب سليمان من ساركوزي االلتزام بالقرار 1701، وسيكون التنسيق 
بني وفدي البلدين في مجلس األمن ضمن محاور النقاش، خصوصا ان 
فرنسا ساهمت في ايصال لبنان الى العضوية غير الدائمة في مجلس 
األمن، وضم����ن املباحثات ايضا املبادرة الفرنس����ية لعقد مؤمتر دولي 

للسالم في الشرق األوسط.

بري متمسك

بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد ان السنة اجلديدة ستشهد 
تزخيما لتشكيل الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية السياسية، وقال بري 
امس انه سيعقد مؤمترا صحافيا ليقول فيه الكالم بكل وضوح، تالفيا 
ألي التباس، وعلى من ال يريد تشكيل هذه الهيئة ان يقول ذلك صراحة، 

وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.

وأضاف بري انه ينتظر املوازنة العامة اجلديدة في األسابيع القليلة 
املقبلة، مؤكدا انه ال كالم حتى اآلن حول التعيينات علما انها باتت ضرورة 

حتمية، ألن نصف االدارة بات فارغا، السيما وظائف الفئة األولى.

الحريري يستعجل ترسيم الحدود

من جهته، رئيس احلكومة سعد احلريري وقع امس االول مراسيم 
ترقي���ات ضباط اجليش واألمن الداخلي واألم���ن العام وكل القوى 
املس���لحة، بعد ان وقع رئيس اجلمهورية والوزراء املختصون هذه 

املراسيم التي ستصبح سارية اعتبارا من اول يناير 2010.
كما وضع احلريري امللفات العالقة مع سورية على الطاولة سيما 
ما يرتبط منها بآلية ترس���يم احلدود، وذل���ك في اجتماع عقده مع 
اللجن���ة اللبنانية املكلفة مبتابعة امللف، وبحضور وزير اخلارجية 
الذي كشف بدوره عن استمرار احملادثات بشأن الترسيم، كما حضر 
الوزير جان اوغاسبيان الذي كلف مبتابعة قضية املعتقلني واملفقودين 

اللبنانيني في سورية.
وتضم اللجنة اللبنانية لترسيم احلدود ثالثة ضباط من اجليش 

وقضاة فضال عن محافظ البقاع القاضي انطوان س���ليمان، شقيق 
الرئيس ميشال سليمان وهي برئاسة األمني العام لوزارة اخلارجية 

بالوكالة السفير وليم حبيب.

..واستئناف استجرار الكهرباء من سورية

وفي س���ياق العالقات مع س���ورية، وقع مدير عام كهرباء لبنان 
كمال حايك مع نظيره الس���وري على جتديد عقد اس���تجرار لبنان 
الطاقة من سورية. من جهته، قال وزير اإلعالم السوري محسن بالل: 
نحن واللبنانيون عائلة واحدة، وس���ورية مستعدة لكل اخلطوات 
التي تثبت اس���تقرار لبنان والذهاب بالعالقات الى املستوى األعلى 

من االخوة.

بارود يرد على »المستقبل«

في غضون ذلك وجهت كتلة املستقبل )بعد اجتماعها األسبوعي 
برئاسة الس���نيورة في قريطم( انتقاداتها في عدة اجتاهات: األول 
باجتاه وزير الداخلية زياد بارود على خلفية عدم صدور تفسيرات 

حول انفج���ار الضاحية اجلنوبية وأض���راره وتفاصيله. والثاني 
باجتاه وزير األشغال غازي العريضي على خلفية مباشرة األشغال 
على شاطئ كورنيش املنارة، معتبرة ان ال مبرر لها ألن في بيروت 
ثالثة مرافئ تاريخية لصيد األسماك وال توجد خارجها مرافئ صيد 
طبيعية أو صيادو أسماك. واستدعى هذا املوقف ردا من العريضي 
الذي أشار الى ان العمل على الكورنيش ليس جديدا بل انطلق قبل 
عام، وانتهت املرحلة األولى منه، موضحا انه ال يقتطع ش���يئا من 

الكورنيش البحري اطالقا.
 وزير الداخلية زياد بارود استغرب من جهته ما تضمنه بيان كتلة 
املس����تقبل الذي طالب الوزارة باعط����اء معلومات عن االنفجار في مقر 
حماس بالضاحية، الفتا الى انه حتدث مع رئيس الوزراء سعد احلريري 
في هذا الشأن، وقال ان وزارة الداخلية جزء من احلكومة، ونحن جميعا 

نتشارك املسؤولية.
واضاف ان اعطاء املعلومات هو شأن النيابة العامة ودوائر التحقيق، 
واما عن تواجد االجه����زة االمنية في مكان االنفجار، فقد اعتبر ان هذه 

االجهزة تتواجد في اي مكان.

سليمان إلى باريس ولقاء مع ساركوزي.. وبري يدعو من ال يريد هيئة إلغاء الطائفية إلى قولها صراحًة 

تساؤالت حول انفجار الضاحية
ونجار ينفي منع األمن من التحقيق

بيروت: تابعت اوس��اط ديبلوماس��ية عربية وأوروبية باهتمام 
حادثة التفجير في مركز حماس في الضاحية اجلنوبية، وسعت 

الى استجالء النقاط التالية:
هل كان مس��ؤول حماس في لبنان اسامة حمدان هو املستهدف 
في هذه العملية؟ وهل تقف وراءه اسرائيل عبر جهة او اداة محلية، 
ام يندرج في اطار الصراع الفلسطيني الداخلي بني فتح وحماس؟ 
وهل يعد هذا التفجير مؤشرا النتقال هذا الصراع الى ساحة لبنان 
ومخيماته؟ وقال مصدر فلس��طيني مطلع ل� »األنباء« ان االنفجار 
الذي حص��ل داخل مقر حركة حماس في ح��ارة حريك )الضاحية 
اجلنوبي��ة( جنم ع��ن خطأ تقني اثناء تدريب بع��ض العناصر على 
تفخيخ املتفجرات، في املقر الواقع في الطبقة الس��فلى من العمارة 
الت��ي يقيم ف��ي الطبقة الرابعة منها ممثل حماس في لبنان اس��امة 

حمدان.  
وزي��ر العدل ابراهيم جنار، وتعقيب��ا على ما تردد عن منع امن 
حزب اهلل األجهزة القضائية واألمنية من مقاربة مكان االنفجار فور 
حصوله، قال: يجب أال يحول ش��يء دون دخول اي جهاز رس��مي 

الى اي بقعة على االراضي اللبنانية. 
وأوضح جنار ان معاون مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية 
رهي��ف رمضان ابلغه انه توجه الى مكان احلادث فور تبلغه، فوجد 
انه مكان حتت االرض ومظلم، وس��ط انبع��اث روائح كريهة جدا، 
فلم يس��تطع املعاينة، عندها طلب من مخابرات اجليش املؤازرة في 
معاينة الوضع في اليوم التالي. وأضاف جنار: لم يقل ان احدا منعه 

من الدخول او عرقل دخوله.

جنبالط من ليماسول: 
ال عالقة  للقاءاتي هنا بزيارة دمشق

امتعض من إشارات سورية السلبية حول الزيارة

بيروت: قال رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
ولي���د جنبالط من ليماس���ول ان���ه ال عالقة 
الجتماعاته في قبرص مع جلنة التواصل القومي 
)الدرزية في فلسطني( ورئيس ميثاق املعروفيني 
األحرار )عضو الكنيست االسرائيلي( سعيد نفاع 

بزيارته املزمعة الى سورية.
واضاف جنبالط ان للزيارة الى سورية ظروفها 

وحيثياتها.
وتابع يقول للمؤسسة اللبنانية لإلرسال انه 
سمع كالما مفيدا من النائب نفاع حول رفض او 
تهرب 53% من الشباب العربي الدرزي من اخلدمة 
االجبارية في فلس���طني احملتل���ة، فيما يعرف ب� 
)أراض���ي 1948( وقال جنبالط: يبدو ان جهودنا 

اثمرت.
لقد سبق ان توجهت ببيان الى الشباب العربي 
الدرزي في العام 2000 طالبا منهم رفض اخلدمة 

االجبارية في اجليش االسرائيلي.
وانتهت زيارة جنبالط الى ليماس���ول امس، 
حيث رافقه الوزير وائل ابوفاعور والنائب مروان 
حمادة، وقال بيان للحزب التقدمي االشتراكي ان 
مباحثات جنبالط تناولت اخلطوات املستقبلية 
التي من ش���أنها تدعيم اجله���ود التي تقوم بها 
الش���خصيات والقوى الوطنية من ابناء الطائفة 

الدرزية في فلسطني احملتلة.
واضاف البي���ان: ان جنبالط قدم للنائب نفاع 
ميدالي���ة كمال جنبالط، تقدي���را جلهوده الكبرى 
وسعيه املستمر الى تغيير الواقع القائم واملفروض 
من سلطات االحتالل االس���رائيلي على املناضلني 

الدروز في فلسطني احملتلة.
من جهة اخ���رى، نقل عن مص���در في احلزب 

االشتراكي مقرب من النائب جنبالط قوله: اذا كانت 
زي���ارة جنبالط الى الرئيس الس���ابق اميل حلود 
ش���رطا لزيارته الى دمش���ق، فإنه يفضل في هذه 

احلالة عدم زيارة دمشق.
ومن ناحية أخرى، عبرت اوساط جنبالطية عن 
امتعاضها من حملة االشارات السورية السياسية 
واالعالمية ضد زيارة جنبالط الى دمش���ق كما لو 

انها زيارة غير مرحب بها حتى اآلن.
ومعلوم ان مسؤولني سوريني حّملوا اعالميني 
لبنانيني ش���اركوا في تغطية زيارة الرئيس سعد 
احلريري الى دمشق اجواء ورسائل غير ايجابية 
ازاء جنبالط يغلب عليها احلذر والتحفظ مذكرين 

بالوقائع التالية:
 � جنبالط بلغ في عدائه لسورية حدا لم يبلغه 
احد في لبن���ان حتى الذين كان���وا على خصومة 
وعداء مع س���ورية طيلة فترة وجودها في لبنان، 
جنبالط الذي تلقى الدعم االكبر من س���ورية كان 

اكثر املهاجمني واملسيئني لها.
� عمليات قتل حصلت ضد العمال السوريني في 

اجلبل لم يحصل مثلها في مناطق اخرى.
� جنبالط هو الوحيد الذي ضمن افادته امام 
جلنة التحقيق الدولية اتهاما لسورية وقيادتها 
بقتل الرئيس رفي���ق احلريري، واتهامه لم يكن 

فقط سياسيا.
� جنبالط هو الوحيد الذي طالب بتعليق املشانق 
للضباط االربعة مس���تبقا التحقيقات واالحكام 

الدولية.
� جنبالط مازال عليه فعل الكثير للوصول الى 
سورية والقيام بخطوات جتاه حلفائها وفي مقدمهم 

الرئيس اميل حلود والضباط االربعة.

اعتبر أن المرحلة مليئة بالمخاطر الداخلية والخارجية

حوري ل� »األنباء«: ليس مقبواًل استمرار األمن ب� »تبويس« اللحى 
ويجب سحب السالح الفلسطيني ومعالجته داخل المخيمات

بيروت � أحمد منصور
ش���دد عضو كتل���ة املس���تقبل النيابية 
النائ���ب عمار حوري على ان االنفجار الذي 
وقع في الضاحية اجلنوبية واستهدف احد 
مكاتب حركة حماس يؤكد ضرورة تطبيق 
مقررات احلوار الوطني جلهة سحب السالح 
الفلس���طيني خارج املخيمات ومعاجلة هذا 
السالح داخل املخيمات، معتبرا ان هذا جزء 
ال يتجزأ من موضوع فرض الدولة هيمنتها 
وسلطتها على األراضي اللبنانية، مشيرا الى 
انه لم يعد مقبوال وال معقوال ان يستمر األمن 
بالتراض���ي و»الترجي« و»تبويس« اللحى 
لتتمكن الدولة من الدخول لهذه املنطقة او 

تلك.
وقال حوري في حديث ل� »األنباء«: ان اي س���الح خارج 
اطار الش���رعية والدولة هو س���الح مختلف عليه، والسالح 
الوحيد الذي يحظى باالجماع هو السالح الشرعي اللبناني 
واملتمثل باجليش اللبناني والق���وى األمنية اللبنانية، وان 
الدولة والشرعية هي احلل، وهنا احلديث ليس عن مقاومة، 
بل عن مكاتب في االحياء الس���كنية وأس���لحة وذخائر بني 
األبنية الس���كنية وبني األطفال والشيوخ وهذا األمر ال يقبل 

به املقاومون.
وحول السجال احلاصل على خطاب السيد حسن نصراهلل 
وكلمته للمسيحيني قال حوري: ان جميع اللبنانيني متساوون، 
وبالتالي ال صالحية وال س���لطة ألي فريق لبناني بتوجيه 
نصائ���ح لفريق آخر، واذا كان املقصود الدعوة للحوار فأهال 
وس���هال باحلوار املبني على اسس االحترام املتبادل وبعيدا 

عن لغة التخوين والتهديد.
وعن ردود الفعل حول زيارة رئيس احلكومة سعد الدين 

احلريري لس���ورية لفت حوري الى وجود 
ارتياح كبير للزيارة الس���يما على صعيد 

قوى األغلبية.
واضاف: نحن في قوى 14 آذار ومنذ البداية 
رفعنا شعارات وحققنا الكثير منها، حققنا 
انسحاب اجليش السوري من لبنان، وتبادل 
السفارات بني بيروت ودمشق، كذلك حققنا 
احملكمة الدولية حيث اصبحت على سكتها 
الصحيحة، وباالضافة الى ذلك حققنا حوارا 
حقيقي���ا بدأ بأكثر من جه���ة خصوصا في 
االنتخابات النيابية وشكلنا حكومة وحدة 
وطنية، وبقي لنا بعض العناوين التي هي 
قيد التنفيذ وعنوانها العبور الى الدولة، وهذا 
ما قام به الرئيس سعد احلريري سواء من 
خالل زيارته الى دمشق او من خالل ما ميارسه جلهة منطقة 
العبور الى الدولة، وان زيارته لس���ورية كانت مبنطق دولة 
الى دولة وبانفتاح وبايجابية وباميان مبا اتفق عليه في قمة 

الكويت من مصاحلة عربية.
واعتبر حوري ان املرحلة اليوم مليئة باملخاطر، سواء على 
الصعد الداخلية واالقليمية، فعلى املستوى الداخلي تواجه 
حكومة احلريري ملفات متراكمة على املس���توى املعيش���ي 
واالجتماعي واالقتصادي واملالي، وفي الوقت نفس���ه هناك 

إصرار من الرئيس احلريري على مواجهة هذه امللفات. 
واضاف: واما على املس���توى االقليمي فاألمور مشتعلة، 
في فلسطني والعراق واليمن وايران، فهناك مشاكل ملتهبة، 
لذلك فإن مصلحتنا ان نواجه التحديات الداخلية واخلارجية 
مبزيد من التفاهم والتمسك بالدميوقراطية والنظام البرملاني 
احلر واحترام اآلخر وتطبيق الدستور والطائف ومندرجاته 

قبل اي شيء.

عمار حوري

القادري: العالقة 
بين »المستقبل« و»التقدمي« 

جيدة ومتينة
بيروت � محمد حرفوش

دعا عضو كتلة املس���تقبل النائب 
زياد القادري إلى إبعاد موضوع سالح 
املقاومة من السجال الداخلي ألنه يوتر 
األجواء، مش���يرا الى ان هذا املوضوع 
أحيل الى طاول���ة احلوار التي حصل 

إجماع عليها.
الق���ادري وفي حدي���ث الى »إذاعة 
النور« التابع���ة حلزب اهلل، لفت الى 
ان اجلميع يقر بأن اسرائيل هي العدو، 
مطالبا بتوحيد املواقف واجلهود ملواجهة 

هذا العدو.
ورأى ان زي���ارة الرئي���س س���عد 
احلريري الى سورية متت كون احلريري 
رئيس���ا للحكومة، حيث بحث ملفات 
ومشكالت عالقة بني البلدين، واضعا 
تلك الزيارة في خانة »كس���ر اجلليد« 
بني البلدين، والس���عي إليجاد عالقة 
جديدة بني البلدين مبنية على أسس 

صحيحة وعالقة دولة بدولة. 
وأشار القادري الى ان الزيارة الى 
دمشق لن تبدل في نوعية التحالفات 
داخ���ل ق���وى 14 آذار وباألخ���ص مع 
مس���يحييها، مؤك���دا ان عالق���ة تيار 
املستقبل مع احلزب التقدمي االشتراكي 
عالقة جيدة ومتينة ومبنية على ثوابت 

وطنية. 
وردا على سؤال حول ما قيل عن قرار 
برفع احلظر عن أموال اللواء السوري 
رستم غزالة في لبنان، أوضح القادري 
»ان احلظ���ر رفع عن ام���وال ألقربائه 

وليس عن أمواله بالتحديد«.


