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ك الدعوة للحوار.. والحريري يؤكد على معيار الكفاءة في التعيينات سليمان يحرِّ
التعيينات اإلدارية إلى الثالجة بانتظار التوافق السياسي

مخابرات الجيش تعتقل مشتبهًا 
باالنتماء إلى تنظيمات أصولية متطرفة

»األخبار«: مضبطة اتهام المحكمة الدولية
لن تتضمن أحزابًا أو دواًل بل أشخاص

بيروت ـ داود رمال
اعتصمت األجهزة األمنية املعنية بالصمت 
حيال ما تكشف عن متكن مديرية املخابرات 
في اجليش اللبناني من إلقاء القبض على أحد 
اإلرهابيني اخلطري����ن. وأفادت معلومات من 
مصادر معنية »بأن املوقوف الذي جرى التحفظ 
على هويته هو فلسطيني من آل »مزيان« يقطن 
في محلة »املال« غ����رب بيروت، وانه لم يكن 
معروفا من س����كان البناء الذي يقطن فيه اذ 
كان يظهر دائما في مظهر الثري وبهندام أنيق 
وبدأت الشبهات حتوم حوله بعد ورود اسمه 
في حتقيقات ملوقوفني من تنظيمات أصولية، 
حتى بدأت مديرية املخابرات برصده ومتابعته 
الى ح����ني اإليقاع به«.وأوضحت املصادر »ان 
املوقوف نقل فورا الى وزارة الدفاع الوطني 
� مديرية املخابرات وبوشر التحقيق معه من 
دون ان يحقق معه ف����ي اي مكان آخر خالفا 
ملا أش����يع عن خضوع����ه للتحقيق في مركز 
مخابرات بيروت، ويرجح ارتباطه بتنظيمات 
أصولية متطرفة، كما يرجح قيامه بأعمال أمنية 
ستكشفها التحقيقات التي حتاط بسرية تامة«.

وأشارت املصادر الى انه »من املنطقي والبديهي 
ان يتركز التحقيق معه حول عالقاته برموز 
متطرفة من أمثال عبدالغني جوهر وعبدالرحمن 

عوض وبعض رموز »فتح اإلسالم«، خصوصا 
ان هذين الشخصني ارتبط اسماهما بعمليات 
أمنية واغتياالت في لبنان واإلعداد لعمليات 

أخرى مت الكشف املسبق عن بعضها«.
ورجحت املصادر »ان تنكش����ف في األيام 
املقبلة وبعد إجناز كامل التحقيقات مع املوقوف 
»مزي����ان« حقيقة األدوار التي لعبها ان كانت 

متهيدية أو تنفيذية«.
الى ذل����ك، ذكرت »النهار« ان املستش����ار 
األمني للمستش����ارة األملانية أجنيال ميركل 
كريستوفر هنسينغ، أبلغ املسؤولني اللبنانيني 
الذين التقاهم في زيارته السريعة الى بيروت 
مبعلومات عن »دخول عناصر إرهابية من بلدان 
عربية الى املخيمات الفلسطينية في لبنان«. 
كما أبدى املس����ؤول األمني األملاني مالحظات 
منها وجوب ضب����ط الوضع داخل املخيمات 
وخارجها وفي محيط مطار بيروت وحرمه، 
مبديا استعداد احلكومة األملانية لتزويد لبنان 

باملعدات األمنية الالزمة لذلك.
وقالت مصادر إعالمية ان ابرز أهداف زيارة 
مستشار ميركل الى بيروت، هو الوقوف على 
حقيقة ما نقل عن وزير اخلارجية علي الشامي 
حول اعتباره القرار الدولي 1559 الغيا، وقال 

ان بالده ال تقبل بهذا األمر.

بيروت � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »األخبار« 
املقربة م���ن 8 آذار أن حقيبة املدعي العام 
للمحكمة الدولي���ة اخلاصة بلبنان دانيال 
بلمار مليئة باملس���تندات، وهو يعمل على 
تنظيمها وتدعيمها بأدلة إضافية تش���جع 
على إقناع قاضى اإلجراءات األولية دانيال 

فرانسني باملضي في مضبطة االتهام.

وأشارت »االخبار« امس إلى أن مضبطة 
االتهام لن تتضمن حزب اهلل أو املقاومة أو 
س���ورية أو أي حزب أو تنظيم أو تيار بل 

أسماء أشخاص.
ونقلت عن مصدر باحملكمة الدولية توقعه 
بأن تثار ضجة إعالمية غير مسبوقة بسبب 

تلك املعلومات.

ألمانيا تبلغ لبنان بدخول إرهابيين إلى المخيمات

جدوى الهيئ���ة اخلاصة للحوار 
بعدما استعادت املؤسسات دورها 

وعملها.
وردا على سؤال حول ما اذا كان 
سيشارك في اجتماع اللقاء النيابي 
الدميوقراطي مع العماد ميش���ال 
عون في الرابية، قال السعد: لقد 
دعا عون اعضاء اللقاء الدميوقراطي 
باستثناء فؤاد السعد، ويبدو انه 

ال يريدنا وانا ال اريده.
على ان النائب ياس���ني جابر 
التحري���ر والتنمية  عضو كتلة 
الحظ ان التعيينات اجلديدة لن 
تغير كل االدارة اللبنانية بل عدد 
محدود، مش���يرا الى ان التعويل 
على االصالح ووقف الفساد هو 
على هذه احلكومة التي عليها بعد 
التعيينات ان تخلق جوا جديدا من 
الرقابة واحملاسبة حتى نقول اننا 

نسعى الصالح اداري حقيقي.
ودع���ا جابر الى ايج���اد آلية 
الختي���ار املرش���حني للمراك���ز 
االساسية، مش���يرا في تصريح 
الذاعة »صوت لبنان« الى وجود 
آراء عديدة لكيفية حتديد جلنة 
تقوم بهذا االختيار. جابر رأى ان 
التجارب الس���ابقة ال تشجع، لذا 
استبعد ان تتم التعيينات بسلة 

واحدة كما يطالب بري.

سليمان قلق من التدابير األميركية

من جهة اخرى أبدى سليمان 
امس قلقه إزاء التدابير التي أعلنت 
اإلدارة االميركية انها تنوي اتخاذها 
حيال املسافرين إليها من عدة دول 

بينها لبنان.
وقال س���ليمان ان االجراءات 
األمنية املتخذة في مطار بيروت 
جيدة ولبنان ينعم بأجواء الهدوء 
واالس���تقرار األمني »وهو أثبت 
بإمكاناته املوجودة انه األجنح بني 

الدول في مكافحة اإلرهاب«.
وأشار الى انه طلب من السفير 
اللبنان���ي في واش���نطن متابعة 
موضوع االجراءات املنوي اتخاذها 
في املطارات األميركية بالنسبة 
الى املس���افرين من عدة دول من 
بينها لبنان »ونقل وجهة النظر 
والقلق اللبنانية إزاء هذا التوجه.. 
وكذلك األمر بالنسبة الى موضوع 

احلريات االعالمية«.

الدميوقراطي وليد جنبالط رأى 
أم���س ان هناك نظام���ا يدور في 
حلقة مقفلة وال امكان لكس���رها 
بالتوازن���ات احلالي���ة. وقال في 
ل���� »األخب���ار« ان هذا  تصريح 
النظام سيؤدي حكما الى ممارسة 
احملسوبية بأبشع مظاهرها، وهذا 
االدارية  التعيين���ات  ان  يعن���ي 
ستكون مسلسال بشعا للبنانيني 
وكل م���ا قيل ويق���ال عن اعتماد 
السياسيني الكفاءة او غيرها هو 
كالم لالستهالك االعالمي. واضاف: 
عندما سعى رئيس املجلس نبيه 
بري الى طرح تأليف الهيئة العليا 
اللغاء الطائفية السياسية، قامت 
القيامة عليه، وبرأيي من الضروري 
البدء بهذا االجراء حتى ولو لم تكن 

نهاياته قريبة.

السعد: عون ال يريدنا وأنا ال أريده

النائب فؤاد  اك���د  من جهته، 
النيابي  اللق���اء  الس���عد، عضو 
الدميوقراطي، انه مع احملاصصة 
في التعيينات اذا قدمت كل طائفة 
افضل ما عندها. وس���أل السعد 
من بكرك���ي بعد لقائه البطريرك 
املارون���ي نص���راهلل صفير عن 

غول ووزير اخلارجية احمد داود 
أوغلو.

احلريري أجرى اتصاال هاتفيا 
بالرئيس س����ليمان ووضعه في 
أجواء زيارته الى عمان ومحادثاته 
الثاني ورئيس  امللك عبداهلل  مع 

حكومته سمير الرفاعي.
وقالت مصادر بعبدا ان الرئيس 
س����ليمان يجري مشاورات بشأن 
تش����كيل طاولة احلوار بناء على 
املس����تجدات ونتائج االنتخابات 
واملصاحلات في ظل توجه إلشراك 
املجتمع املدني فيها، وبحدود 20 
شخصية، تتسع لهم الطاولة. ونقل 
زوار بعبدا استغراب سليمان الكالم 
عن ان عقد طاولة احلوار جتاوز 
للحكومة ومنافسة لدورها، مادام 
رئي����س احلكومة موج����ودا على 
الطاول����ة ومعه الكت����ل النيابية 
املتمثلة في احلكومة. وشدد سليمان 
على ان االستراتيجية الدفاعية هي 
الوحيد في جدول األعمال،  البند 
طبقا ملا سبق للفرقاء احلاليني ان 

سلموا به.

جنبالط: النظام في حلقة مفرغة

النياب���ي  اللق���اء  رئي���س 

وتكبيرا للموضوع يصور وجود 
مشكلة بني الفرقاء السياسيني، 
وقال: اننا نريد ان يصل الشخص 
الكفؤ الى املركز املناسب، والشرط 
أال يكون فاسدا او يضيع حقوق 

اخلزينة.

يوم صيداوي للحريري

رئي����س احلكومة أمضى يوما 
صيداويا طويال امس، استهله بأداء 
صالة اجلمعة في املس����جد الذي 
يحمل اسم جده ألبيه احلاج بهاء 
الدين احلريري، ثم قام بتدش����ني 
مرك����ز للتدريب املهن����ي بتمويل 
قطري، وختم نهاره بحفل استقبال 
في دارة آل احلريري في مجدليون، 
شرقي صيدا حيث التقى فعاليات 
صيدا واجلوار، وحتدث في الشؤون 
العامة محليا وإقليميا، وأكد على 
موقفه من التعيينات اإلدارية التي 
يضع الكفاءة والنزاهة عنوانا لها. 
احلريري يغادر بعد غد االثنني في 
زيارة الى تركيا تستغرق يومني 
يلتقي خاللها رئيس الوزراء رجب 
طيب أردوغان حول األوضاع في 
املنطقة وعملية السالم فيها، كما 
يلتقي رئيس اجلمهورية عبداهلل 

بيروت ـ عمر حبنجر
التعيين����ات اإلدارية واألمنية 
الى الثالجة مؤقتا بالطبع، ريثما 
تتوصل حكومة االئتالف الوطني 
الى آلية موحدة، أو شبه موحدة، 
إلجراء تعيينات في إدارات نصف 
مراكزها القيادية في حالة شغور، 
بعدما حتول موضوع التعيينات 
الى متراس سياسي حول احلصص 
اإلدارية. وفي إطار تبسيط، عملية 
التعيينات عن  إبعاد اس����تحقاق 
الت����داول، تقول املصادر املتابعة، 
ان ال����كالم املركز على التعيينات 
وضرورتها، وتعقيداتها، س����اهم 
في إخراج قضايا أساسية أخرى 
من دائ����رة الضوء، ومنها ترتيب 
العالقة مع سورية، وسحب السالح 
الفلسطيني املنتشر خارج املخيمات 
فضال عن االستراتيجية الدفاعية 
التي س����تتصدر طاول����ة احلوار 
الوطن����ي املرتقب اس����تئنافه في 
القصر اجلمهوري قريبا، وس����ط 
املتزايدة،  التوت����رات اإلقليمي����ة 
خصوصا على احلدود اللبنانية مع 
إسرائيل وحدود الدولة العبرية مع 
غزة، وسط مراوحة امللف النووي 
اإليراني بني الوكالة الدولية للطاقة 

ومجلس األمن.
وفي هذا الس���ياق، تردد ان 
الرئيس ميش���ال س���ليمان، قد 
يوجه الدعوات الى طاولة احلوار 
الوطني قبل نهاية يناير اجلاري، 
)على ان يعق���د الحقا(، للنظر 
الدفاعية  بقضية االستراتيجية 
التي ستكون الوحيدة على جدول 
البيان  األعمال، حس���بما حلظ 
الوزاري للحكومة، علما ان بعض 
أركان املعارضة السابقة وصحيفة 
»الوطن« السورية النافذة، طرحوا 
ضم قضايا أخرى الى هذا اجلدول، 

لتنويع االهتمامات وامللفات.
وحول التعيينات قال رئيس 
احلكومة سعد احلريري ان العمل 
جار بني الرئيس سليمان وبينه 
وبني وزير التنمية اإلدارية محمد 
فنيش املعني بهذا املوضوع، وقال: 
هناك آلية حتدد طريقة العمل، 
قد حتتاج الى بعض التعديالت 
او التحسينات، وان العمل جار 
بس���رعة لعرضها على مجلس 
الوزراء، معتبرا ان هناك تضخيما 

وائل أبوفاعور

)محمود الطويل(احلريري يضع حجر االساس ملشروع بناء معهد للتدريب املهني في صيدا تكلفت بتمويله دولة قطر

أبوفاعور لـ »األنباء«: يريدون منا شيئًا ونحن نريد شيئًا آخر!
لقاء »الجاهلية« ال يحمل رسـالة سياسـية وال جبهة جديدة ال ورقـة مشـتركة مـع التيـار الحـر والحـوار فـي بداياته

رسالة سياسية من خلف هذا اللقاء على االطالق اكان تشكيل جبهة ما 
او غير ذلك، وقال: نحن في طرحنا السياسي واالخير قلنا اننا ال ننتقل 
من موقع الى آخر، مبعنى اننا ال نغادر قوى 14 آذار لننضم الى قوى 8 
آذار، ب����ل نحن نريد من كل القوى ان تنتقل الى موقع احلوار والتالقي 
الوطني، وبالتالي ليس صحيحا اعطاء هذا اللقاء اي مضمون او معنى 
ان هناك جبهة جديدة تعلن. واش����ار الى ان اللقاء مبجرد حصوله بهذا 
احلضور السياسي هو تكريس الجواء املصاحلة التي حتصل في عالقتنا 
مع كثير من القوى التي كنا على خصومة او على قطيعة سياسية معها 

في الفترة السابقة.

احلكوم����ة في إطار تكريس هذا املناخ م����ن التفاهم ومن طي صفحة ما 
حدث في السنوات املاضية.

ورأى ان األجواء السياسية هي أفضل بكثير عما كانت قبل ذلك وهي 
متّهد للدخول في نقاشات حول الكثير من القضايا التي يجب التحاور 

حولها كلبنانيني.

لقاء البد منه

وعما إذا كان لقاء »اجلاهلي����ة« الذي جمع النائب جنبالط والوزير 
الس����ابق وئام وهاب قد جتاوز مرحلة املصاحلة الدرزية � الدرزية الى 
مرحلة تأكيد اخليارات السياسية قال الوزير ابوفاعور ان لقاء »اجلاهلية« 
يأتي في اطار استكمال اللقاءات في منطقة اجلبل وفي الوسط الدرزي 
اخلاص الذي كان البد منه في اجلاهلية، سواء لدى الشيخ ابوعلي سليمان 
ابودياب او لدى وهاب لتأكيد اجواء التفاهم الداخلي في اجلبل، وان كان 
كل طرف كما قال رئيس اللقاء الدميوقراطي يحتفظ بأدبياته ومبواقفه، 
لكن التنوع مطلوب ويجب احلفاظ عليه ويجب ان تكون في قراءة كل 

القوى السياسية ان هذا التنوع هو في مصلحة اجلميع.

موقع الحوار

وجم����ع لقاء »اجلاهلية« مختلف ق����وى املعارضة، وقد اعاد الوزير 
ابوفاع����ور التأكيد على ان اللقاء يأتي في اطار سياس����ة املصاحلة مع 
جميع القوى السياسية، وفي اطار االنفتاح الذي يقوده احلزب التقدمي 
االشتراكي مع كل القوى السياسية، مشيرا الى ان وهاب اراد ان يكون 
هذا اللقاء لقاء جامعا وبهذا احلضور السياس����ي النوعي، معتبرا انه ال 

تكتل »اإلصالح والتغيير« النائب ميشال عون في دارة األخير في الرابية، 
أكد ان اللقاء س����يحصل في إطار اس����تكمال العالقة بني التيار الوطني 
احلر واللقاء الدميوقراطي الذي محوره هو مسألة املصاحلة في اجلبل 
وعودة املهجرين، مش����يرا الى املصاحلة الت����ي رعاها غبطة البطريرك 
صفير والتي حتتاج الى االستكمال مع التيار، باالضافة الى ما ميكن ان 
تقدمه العالقة بني الطرفني )احلزب التقدمي االشتراكي والتيار الوطني 
احلر( من إضافة نوعية ملسألة املصاحلة في اجلبل لبعض املعاجلات او 
استكمال هذه املصاحلة. وعما اذا كان اللقاء بني جنبالط وعون سيترجم 
بورقة تفاهم مشتركة قال انه ال مانع من ان يكون احلوار مع التيار كما 

مع اي طرف آخر حول كل املوضوعات.
آم����ال ان يتم التوصل الى خالصات مش����تركة معه كما مع غيره من 
القوى السياس����ية، نافيا ان يكون قد مت طرح مسألة »ورقة مشتركة« 
ب����ني اجلانبني، الفتا الى ان احلوار اليزال في بداياته وهو قابل للتطور 

في اي اجتاه.

اللقاء مع حزب اهلل

وعن لقاء املصاحلة في الش����ويفات بني احلزب التقدمي االشتراكي 
وحزب اهلل، أكد ان اللقاء ينطلق من األجواء اإليجابية ويستكمل خطة 
املصاحلة التي كانت حتتاج الى جهد إضافي في منطقة الشويفات نتيجة 
ما حصل من أحداث أليمة في 7 مايو 2008 ويضيف مدماكا أساسيا في 
اس����تكمال عملية املصاحلة في هذه املنطقة، مشيرا الى جتاوز رواسب 
احداث 7 مايو سياس����يا، وعلى الصعيد الش����عبي فإن األمور تتحسن 
بشكل كبير، مشددا على ان يكون هناك جهد من القوى السياسية ومن 

بيروت ـ اتحاد درويش
أكد وزير الدولة اللبناني وائل أبوفاعور عن »اللقاء الدميوقراطي« 
ان زيارة النائب وليد جنبالط الى دمشق ستتم عندما تنضج الظروف 
بالنسبة الى سورية وبالنس����بة الى النائب جنبالط، الفتا الى ما عبر 
عنه رئيس اللقاء الدميوقراطي في »اجلاهلية« يوم األحد املاضي من ان 
الزيارة ستحصل في الوقت املناسب وريثما تنضج الظروف املناسبة 
لديه ولدى القيادة السورية«، وقال: انه ال شيء نضيفه حول الزيارة. 
وجتنب ابوفاعور في حديث ل� »األنباء« الدخول في تفاصيل وترتيبات 
زيارة جنبالط الى س����ورية ودور األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل في التحضير له����ا، والتي تبدو ان »زخمها« قد تراجع بعض 
الشيء بسبب غياب اي مؤشر ينذر بقرب حدوثها فاكتفى بالقول: »لقد 
قلت ما لدي حول هذا املوضوع«، وعما يقال ان سورية تنتظر من زعيم 
املختارة ان يبادر الى خطوة ما قبل توجهه الى دمشق رد بالقول »رمبا 

هناك من يريد منا شيئا، ونحن نريد من اآلخرين شيئا آخر«.

مرجعية الطائف

وعن عودة العالقات اللبنانية � السورية شدد أبوفاعور على ضرورة 
إقامة عالقات بني دولتني مس����تقلتني وعلى احترام املؤسسات واحترام 
س����يادة كل من البلدين باالس����تناد الى مرجعية اتفاق الطائف ملا فيه 

مصلحة البلدين.

لقاء عون ـ جنبالط

وفيما خص اللقاء املرتقب مطلع األسبوع املقبل بني جنبالط ورئيس 

حول زيارة جنبالط إلى سورية

إسرائيل: األمم المتحدة اكتشفت
عبوات زرعها حزب اهلل على الحدود

األمم املتحدة � رويترز: قالت اسرائيل إن قوات 
االمم املتحدة حلفظ السالم في لبنان اكتشفت مؤخرا 
عبوات ناسفة تزن مئات الكيلوغرامات زرعها مقاتلو 

حزب اهلل قرب احلدود االسرائيلية.
وفي رسالة وجهتها إلى االمني العام بان كي مون 
ومجلس االمن اول من امس، قالت غابرييال شاليف 
سفيرة اس����رائيل لدى االمم املتحدة ان قوات حفظ 
السالم في جنوب لبنان واجهت »أفرادا مشبوهني« 
في 26 ديسمبر املاضي وعثرت في وقت الحق على 
حفر حتت����وي على حوالي 300 كل����غ من العبوات 
الناسفة. وقالت شاليف ان تلك العبوات »رمبا جرى 
تصنيعها في ايران أو سورية«، مضيفة ان »انواع 
املتفجرات وطريقة نشرها« تظهر ان حزب اهلل هو 
الذي زرعها. ولم تقدم شاليف تفاصيل عن العبوات 
الناس����فة. ولم يكن لدى مس����ؤولني باالمم املتحدة 
في نيويورك تعقيب فوري. واضافت »يتعني على 
احلكومة اللبنانية ان تتخذ خطوات جدية من اجل 

التصدي للظاهرة املتنامية للنشاط العسكري حلزب 
اهلل خصوصا في القرى املدنية«. وتابعت »تتوقع 
اس����رائيل حتقيقا كامال وفوريا في مالبس����ات هذا 
احلادث« مضيفة انه يجب ابالغ مجلس االمن بنتائج 

التحقيق في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك، دعا رئيس احلكومة الس����ابق 
جنيب ميقاتي الى التعاطي بايجابية مع التهديدات 
االسرائيلية ضد لبنان ومواجهتها بتحرك ديبلوماسي 
واسع واالستفادة من وجود لبنان في مجلس االمن 
كعضو منتخب لش����رح املوق����ف اللبناني وابعاد 
هذه التهديدات وبل����ورة موقف عربي ودولي داعم 

للبنان.
ميقاتي اسف امام زواره للضغوط واالهانات التي 
يتعرض لها اللبنانيون املس����افرون عبر املطارات 
االميركية، وطالب اخلارجية اللبنانية بتكثيف التحرك 
الديبلوماسي مع املعنيني في االدارة االميركية لوقف 

مثل هذه االجراءات.

ميقاتي للتعاطي بجدية مع التهديدات اإلسرائيلية
إحيـاء باريـس ـ 3: رئيس احلكومة س���عد احلريري في  

الزيارة الى باريس قد يصحب معه وفدا وزاريا موس���عا 
يضم الوزير زياد بارود الذي سيوقع اتفاقية تعاون بني 
لبنان وفرنس���ا في املجال األمني، اضافة الى وزراء املال 

واالقتصاد والطاقة علما ان اجلانبني اللبناني والفرنسي يعدون منذ اآلن صيغ 
االتفاقات واملشاريع التي سيتم التطرق اليها.

وتعلق األوساط الفرنسية أهمية على زيارة احلريري واحياء مقررات باريس � 
3، ويتردد عن امكان عقد باريس 4 لتقومي األوضاع وفق خطة مالية اقتصادية 

امنائية متتد على عشر سنوات.
السنيورة وجنبالط: اثنان فقط من السياسيني وضعهما احلريري في صلب املواضيع  

التي تداولها مع الرئيس بشار األسد هما النائب فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبالط، 
وأما غيرهما فاكتفى بإيجابية الزيارة وبالتفاؤل بنتائجها.

تيار املستقبل: أكدت مصادر مطلعة ان »تيار املستقبل« سيجري خالل الشهر  
املقبل سلسلة مكثفة من احلوارات داخل قواعده من أجل شرح خلفيات ومقتضيات 

خطوة احلريري بزيارة سورية.
وبحس���ب هذه املصادر، فإن هذه اللقاءات التوضيحية تأتي في سياق مواجهة 
حالة من »عدم هضم« خطوة املصاحلة مع سورية التي تسود أوساطا واسعة 

داخل قواعد التيار، وداخل الشارع السني في لبنان.
ــويفات التي ستجري غدا )مصاحلة شيعيةـ    مصاحلة الشـويفات غدا: مصاحلة الش

درزية( هي آخر مصاحلة في مسلسل مصاحلات حصلت بعد أحداث 7 مايو في كيفون 
والقماطية وعرمون واملناطق الساحلية.

ــل اللقاء املرتقب أربع كلمات لكل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد  ويتخل
ــن خليل ممثال لرئيس املجلس  ــد ممثال األمني العام حلزب اهلل، والنائب علي حس رع

النيابي نبيه بري، باالضافة الى كلمتي جنبالط وارسالن.
وتوضع أهداف لقاء املصاحلة في الشويفات في خانة استكمال 
ــات القدمية واقفال آخر حلقة من حلقاتها في مناطق  املصاحل
ذات تداخل جغرافي وسكاني ومعيشي بني الطائفتني الشيعية 

والدرزية.
التعيينات: يصر التيار الوطني احلر على ان يكون له رأي حاس���م وأساسي  

في مس���ألة التعيينات االدارية اجلديدة التي حتض���ر لها احلكومة، خصوصا 
جلهة مدير عام اجلمارك ومحافظ العاصمة. وفي رأي مصدر في التيار ان هذين 
املركزي���ن لن يتراجع تياره عن ان يك���ون له فيهما كلمة الفصل، ألن لهما دورا 

مهما في مجرى الضبط املالي واالداري.
إلى ذلك، وضع الس���نيورة في تصرف خلفه احلريري الئحة بتعيينات ادارية، 
وأبرز ما تضمنته الئحة تلك التعيينات اختيار سيدة كمحافظ جلبل لبنان، وهو 
منصب يشغله اآلن بالوكالة محافظ البقاع أنطوان سليمان، وهي رئيسة مصلحة 
في وزارة البيئة واسمها سناء سيروان )من الطائفة السنية(. واختير عمر ياسني 

قائمقام حاصبيا محافظا لعكار أو الهرمل، وكلتاهما أصبحتا محافظتني.
نشاط حماس سياسي: رئيس املجلس نبيه بري هو الوحيد في الدولة الذي وصلته  

ــل التفاصيل عن حادثة انفجار الضاحية، التي أودت باثنني من حماس وجرح  تفاصي
اثنني آخرين، وان املعلومات التي حصل عليها سهلت توقيف اجلريحني.

وأشارت مصادر فلسطينية الى ان ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان ولدى 
ــتعداد احلركة للتعاون املطلق مع اجلهات  ــتماع الى افادته، أبدى استعداده واس االس
الرسمية األمنية اللبنانية، مؤكدا ان حماس متارس نشاطها في لبنان كتنظيم سياسي، 
نافيا ان يكون لها أي دور عسكري أو أمني. ولفت حمدان الى انه »ال يوجد حلماس 

مراكز تدريب في األراضي اللبنانية امنا مكاتب سياسية فقط«.

أخبار وأسرار لبنانية


