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ميتشيل في بيروت والحريري إلى باريس وأبوموسى يكرر طروحاته!

الحكومة استعرضت مشروع بارود البلدي.. والسجال حول تقسيم بيروت يتفاقم
 بيروتـ  عمر حبنجر

املوفد الرئاسي االميركي جورج 
ميتش����يل في بي����روت، ورئيس 
احلكومة اللبنانية سعد احلريري 
الى باري����س، ومجل����س الوزراء 
اللبناني الذي عقد ليال في القصر 
اجلمهوري برئاسة الرئيس ميشال 
سليمان وحضور رئيس احلكومة 
العائد من دول����ة االمارات، عرض 
لس����لة قضايا محلي����ة، وتطرق 
جلملة مشكالت اوالها املشاكسات 
االس����رائيلية احلدودية واخراها 
خروج صاحب »فتح االنتفاضة« 
أبوموسى عن صمته، واعتراضه 
املفاجئ عل����ى قرار مؤمتر احلوار 
الوطني بنزع السالح الفلسطيني 

خارج املخيمات منذ سنتني.
مجلس ال����وزراء تناول محليا 
مسألتني معروفتني دون التوصل 
الى احلسم النهائي بشأنهما وهما 
آلية التعيينات االدارية واالنتخابات 
البلدية واالختيارية املربكة، والتي 
تواجه انقساما واضحا بني وزراء 
يريدون االنتخاب����ات في موعدها 
خالل مايو املقبل، بأي قانون كان، 
ووزراء آخري����ن ينادون باجرائها 
مشروطة بتعديل القانون احلالي، 
األمر الذي يفترض التأجيل ضمنا 
الن التعديالت تتطلب وقتا زمنيا 
اطول من الفترة الفاصلة عن املوعد 

املعلن.

إذاعة النور والتأجيل

وقالت اذاعة »النور« الناطقة 
بلسان حزب اهلل ان اكثر من مرجع 
رئاس����ي يعتبر ان هناك مصلحة 
وطنية بتأجيل االنتخابات البلدية 
في ظل مناخ سياسي جديد داخلي 
يجب مراعاته، وبالتالي ال مصلحة 
الجراء االنتخاب����ات البلدية النها 
ستؤدي الى استعادة مناخ التشنج 

في اكثر من ساحة.
وسأل النائب حسن فضل اهلل 
عضو كتلة الوفاء للمقاومة )حزب 
اهلل( عن تصحيح »لوائح الشطب« 
ووفق اي قانون ستجرى االنتخابات 
وهل تستكمل كل املستلزمات في 

الوقت املناسب.

تفاهم حزب اهلل وأمل

واكد فضل اهلل في تصريح اذاعي 
امس، ان حزب اهلل ضد احملاصصة 
في التعيين����ات ومع مبدأ الكفاءة 
والنزاهة، وان احلزب على توافق 
مع رئيس املجل����س النيابي نبيه 

بري على كل االمور.
وعل����ى صعي����د االنتخاب����ات 
البلدية قال: على مس����توى حزب 
اهلل وحركة امل هناك تفاهم كامل، 
بل هناك تكامل لذلك ال مشكلة لدينا 
في االنتخاب����ات البلدية، الرافض 
لالنتخابات هو اخلائف من نتائجها، 
فهل احلزب واحلركة خائفان من 
نتائج االنتخابات البلدية؟ لقد طرح 
وزير الداخلية زياد بارود وجود 

على األقل.ودافع عون عن فكرته هذه 
بالقول ان تقسيم بيروت الى دوائر، 

ال يعني تقسيم املدينة.
عون بدا معارضا للنسبية في 
البلديات الكبرى، بدليل مطالبته 
بتقس����يم املدن الكبرى الى دوائر، 
وبيروت حتديدا الى 3 دوائر، ليتم 

التوزيع السكاني بشكل عادل.
والراهن انه ليس العماد عون 
وح����ده من ال يحبذ النس����بية في 
االنتخابات البلدية، والثابت حتى 
اآلن انه ما من مرجعية سياسية أو 
حزبية بارزة تتقبل هذه الصيغة، 
ألنها قد تفرض عليها أعضاء من 
خارج نطاقها احلزبي او السياسي 

بقوة االقتراع الشعبي.

قباني للمناصفة في بيروت

ورد النائ����ب محم����د قبان����ي 
)املستقبل( على طرح عون مذكرا 
بالعرف الذي أرساه الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري، مؤيدا املناصفة بني 
املسيحيني واملسلمني في بيروت 

مبعزل عن الواقع الدميوغرافي.
وقال قباني ان كتلة املستقبل لم 
تتخذ اي موقف بشأن اقتراح تقسيم 

العاصمة بلديا الى 3 دوائر.
ب����دوره النائب عم����ار حوري 
)املس����تقبل( أكد ف����ي تصريح له 
امس، ان كتلة املس����تقبل منفتحة 
على اي تعديالت لقانون االنتخابات 
البلدية شرط أال تؤثر على موعد 
هذه االنتخابات.وحتى خفض سن 
االقتراع الى 18 س����نة، قال قباني 
انه منفتح عليه، شرط إمتامه قبل 
العاش����ر من فبراير، كي يتسنى 
لوزارة الداخلية إدخال نحو 283 
ألف اسم جديد على قوائم االنتخابات 
قبل مايو، وبالطبع يبدو ان مثل هذا 

االمر مستحيل زمنيا.

هيئة مشرفة، فأين هي؟ ووفق اي 
قانون سنخوض االنتخابات؟ هناك 
مجموعة افكار، الذهاب اليها يقود 
الى مجلس الوزراء، فاذا قرر املجلس 
فكرة واحدة تعديلية للقانون احلالي 
نصبح امام احلاجة الى قانون، واذا 
كان قان����ون االنتخابات احلالي ال 
يصلح وان املطلوب قانون جديد، 
فمثل هذا القانون يجب التفاهم عليه 

في مجلس الوزراء؟

النائب خليل: بري سيعدل القانون

النائب علي حس����ن خليل اكد 
من جهته ان رئيس مجلس النواب 
نبيه بري سيضع مشروع تعديل 
الدستور جلهة تعديل سن االنتخاب 
على جدول اعمال اول جلسة ملجلس 
النواب قبل نهاية الشهر اجلاري.

بارود يدافع عن مشروعه
وزير الداخلية والبلديات زياد 
بارود أعلن تأييد طرح الرئيس بري 
خفض س����ن االقتراع الى 18 سنة، 

الفتا الى انه فور تعديل املادة 21 من 
الدستور سيكون بديهيا ان يصير 

سن االقتراع 18 سنة.
ب����ارود ق����ال ان����ه م����ع إجراء 
االنتخابات ف����ي موعدها، وإدخال 
بع����ض التعديالت عل����ى القانون 
االنتخاب����ي، وقد داف����ع امس عن 
مشروعه الذي يتضمن تعديالت 
أساس����ية للقان����ون احلالي وهي 
حتديد والية املجلس ب� 5 سنوات 
بدال من 6 وانتخاب رئيس املجلس 
ونائبه باالقتراع املباشر مع اشتراط 
حيازتهما شهادة جامعية معترفا 
بها واعتماد كوتا نسائية بنسبة 
30% من املقاعد، مع النس����بية في 
انتخاب����ات البلديات الكبرى التي 

تضم 21 عضوا وما فوق.
غير ان مشروع بارود يبقي على 
سن 21 لالقتراع وال� 25 للترشيح، 
ويقول ان خفض السن الى 18 يتطلب 
تعديال دس����توريا، كما يش����ترط 
املشروع حيازة املرشح ملركز مختار 

شهادة البكالوريا الثانية )الثانوية 
العامة( او ما يعادلها.

وكرر بارود التأكيد على جهوزية 
وزارته إلجراء االنتخابات بني الثاني 
من مايو والثالثني منه، مشيرا الى 
ان 125 بلدية من أصل 945 هي في 
عداد املنحلة او فقدت أكثر من ربع 

أعضائها.

العماد عون: لبيروت ثالث دوائر

من جهته، العماد ميشال عون 
اعتبر ان الدعوة الى تشكيل جلنة 
تتولى البت األولي في الترشيحات 
لوظائف الفئة األولى، تتنافى مع 
مواد الدستور.وقال في حديث لقناة 
»املنار« انه ال يجوز ان تقوم سلطة 
اللجنة فوق سلطة مجلس الوزراء، 
ما يش����كل اعتداء على صالحيات 

املجلس واألفراد املراد تعيينهم.
وأكد عون على ضرورة تعديل 
قانون االنتخابات البلدية، داعيا الى 
تقسيم بيروت الى 3 دوائر انتخابية 

أخبار وأسرار لبنانية
احلريري إلى بنشعي قريبا: زيارة قريبة سيقوم 
بها الرئيس سعد احلريري للنائب سليمان 
الى بنشعي، وستكون  فرجنية واألرجح 
عائلية بامتياز، دون استبعاد املقربني قيام 
الرجلني برحلة صيد مشتركة. لكن الزيارة 
احلريرية لفرجنية لم يحدد موعدها بسبب 
ضغط مواعيد رئي���س احلكومة احمللية 
واخلارجي���ة، لكنها بحس���ب أهل البيت 

حتصيل حاصل.
احترام حكومة »التضامني والوحدة«: أبدت أوساط 
السرايا انزعاجها من التصريحات التي يدلي 
بها بعض الوزراء وفيها مواقف ملزمة للدولة 
ومربك��ة للحكومة كونه��ا مواقف ال حتظى 
بإجماع اللبنانيني وال ميكن ألي طرف أو جهة 
سياس��ية ان تلزم الدولة به��ا. وقرر رئيس 
احلكومة سعد احلريري االجتماع مع هؤالء 
الوزراء والطلب اليهم وجوب احترام ش��عار 
احلكومة »التضامن والوحدة«، وعدم اطالق 
مواقف تكون مربكة للحكومة وملزمة للدولة 
من دون ان حتظى مبوافقة احلكومة ويتكون 
حولها إجماع سياس��ي، ألن على الوزير ان 
يلتزم سياسة احلكومة، وال تكون له سياسته 

مبعزل عن السياسة التي تسلكها احلكومة.
وكان هذا املوضوع مدار بحث بني رئيس 
اجلمهورية واحلريري خالل لقائهما األسبوع 
الفائ��ت، على ان يتم ابالغ الوزراء بضرورة 
الت��زام موقف احلكومة وليس موقف القوى 

السياسية التي ميثلها الوزير.
 تعيينات قريبـة: االعالن املتكرر من جانب 
نواب كتلة املستقبل عن التمسك باللواء 
أشرف ريفي كمدير عام لقوى األمن الداخلي 
يعزز االعتقاد السائد بأن ال تعيينات أمنية 
قريبا، وبأن القدمي سيبقى على قدمه حتى 

إشعار آخر.
 فشـل تكوين جبهة سنية معارضة: فشل أقطاب 
املعارضة السنية )كالرئيس عمر كرامي، وجهاد 
الصمد ووجيه البعريني وغيرهم في الشمال، 
والرئيس سليم احلص وكمال شاتيال وأجنحة 
منشقة عن حركة املرابطني في بيروت، وزاهر 
اخلطيب وحلفائه في إقليم اخلروب، وأسامة 
سعد وعبدالرحمن البزري في صيدا واجلنوب، 

وعبد الرحيم مراد واملعارضة السنية البقاعية 
األخرى( في تكوين جبهة معارضة سنية داخل 

الطائفة.
)ع��اد احلديث ع��ن عودة رئي��س حركة 
الناصريني املس��تقلني ابراهي��م قليالت الى 
بيروت، وقد بدأ عدد من كوادر »املرابطون« 
بإعداد ورقة سياس��ية وفور اجنازها سيتم 
اعالنها بحضور قليالت. وعلم ان املش��رف 
السياس��ي على تنظيم »املرابطون« سيكون 
العميد املتقاعد مصطفى حمدان الذي ترأس 
اجتماعا لكوادر تنظيم »املرابطون« وفتح مكتبا 

في الطريق اجلديدة«(.

 مهرجان شعبي في ذكرى احلريري: مع تغير املناخ 
السياسي العام في البالد، لوحظ أن جهات 
عدة متيل إلى حتويل الذكرى اخلامس���ة 
الستشهاد الرئيس احلريري إلى مهرجان 
وطني كتأكيد ملا كان ومازال ميثله رئيس 
احلكومة الراحل، وإن كان األمر في حتديد 
صيغة االحتف���ال يعود، بصورة مبدئية، 
إلى جنله رئيس احلكومة سعد احلريري، 
وفي اللقاء النيابي األخير )األربعاء الفائت( 
لوحظ أن نوابا ينتمون إلى كتل مختلفة، 
ومتباين���ة، اتفقوا عل���ى أن إحياء ذكرى 
استشهاد الرئيس احلريري ينبغي أن تكون 
مناس���بة لتأكيد عملية إحياء اجلمهورية 
التي تعرضت لسلسلة من الصدمات على 

امتداد السنوات األخيرة.
وآخر املعلومات تؤشر الى اقامة مهرجان 
مركزي شعبي مثل كل عام، هذا ما يؤكده 
النائب السابق القيادي في تيار املستقبل 
د.مصطفى علوش، الفت���ا الى ان رئيس 
احلكومة سعد احلريري اكد على هذا اخليار 
وثمة كلمات س���تلقى كم���ا درجت العادة 
في الس���نوات املاضية، علما أن موضوع 
جنبالط هو موضع دراسة وتشاور لناحية 
مشاركته كخطيب وغيرها من االمور بعد 

إعادة متوضعه السياسي.

احتفال مركـزي للمردة: يتحض��ر تيار املردة 
الحتفال مركزي في البيال أواخر شهر فبراير 
املقب��ل. وكان التيار قد بدأ سلس��لة دورات 

تثقيفية لكوادره.

جدل قانوني وتجاذب سياسي

االنتخابات البلدية بين »اإلجراء واإلرجاء«
بي���روت: عقد

مجلس الوزراء 
ام����س جلس�����ة 
استثنائية برئاسة 
رئيس اجلمهورية 
حلسم  مخصصة 
موقف احلكومة من 
اجراء االنتخابات 
البلدية واالختيارية في الربيع 
املقب���ل في ض���وء التعديالت 
التي اقترحه���ا وزير الداخلية 
والبلدي���ات زياد ب���ارود على 
قانونها، وكان مجلس الوزراء 
قد تسلم قبل يومني هذا املشروع 
وأبرز ما تضمنه: انتخاب رئيس 
البلدية ونائبه باالقتراع الشعبي 
النسبية في  املباش���ر، اعتماد 
البلديات الكبرى تأمينا لصحة 
التمثيل، ادخال الكوتا النسائية 

بنسبة %30.
وقد شهدت الساحة اللبنانية 
مناقشة حادة في شأن مشروع 
القانون خصوصا حول املسائل 

التالية:
- اعتماد النسبية في املدن 
الكبرى والذي يرجح ان يلقى 
معارض���ة من تيار املس���تقبل 
وخصوصا في بيروت وطرابلس، 
النسبية  والتعذر على اعتماد 
سيدفع العماد عون الى املطالبة 
انتخابي لبيروت يقوم  ببديل 
على أساس توزيعها الى ثالث 
دوائر انتخابية، وهذا ما يرفضه 
رئيس احلكومة الذي كان حذرا 
من تقسيمها وأبلغ قيادات تيار 
املس���تقبل وك���وادره اجلمعة 
املاضي ان تقسيم العاصمة يعني 
العودة بلبنان الى الوراء بدال من 
التقدم في اجتاه حتقيق املزيد 
من االنصهار الوطني، وبالتالي 

ال مجال للبحث في أي شكل من 
أشكال التقسيم، »خصوصا ان 
لدينا القدرة على التوافق، وهذا 
ما حصل من دون ان تعترضنا 
أي ثغرات في االنتخابات البلدية 

في دورتي 1998 و2004«.
وتقول مصادر ان عون في 
صورة موقف احلريري الرافض 
لتقسيم بيروت، وهو لهذا السبب 
بدأ مييل الى االستعاضة عن طلبه 
النسبية  هذا باشتراط اعتماد 
في احتساب نتائج االنتخابات، 
وتشير الى ان األطراف السنية 
الرئيسية ضد تقسيم بيروت 
ألنها ض���د أي خطوة ميكن ان 
ارتدادات سلبية  تترتب عليها 
السنة وتهدد  تخلق توترا مع 
االستقرار العام أو تعيد االحتقان 
الى ما كان عليه في مايو 2008، 
وتطرح ه���ذه األطراف العودة 
ال���ى املناصف���ة ف���ي املجلس 

البلدي لبيروت بني املسيحيني 
واملسلمني، والى تكريس العرف 
الذي استحدثه الرئيس الشهيد 

رفيق احلريري.
- االبقاء على سن االقتراع 
21 عام���ا، وعدم خفضها الى 18 
س���نة كما تطالب بذلك حركة 
أمل وح���زب اهلل، علما ان هذا 
اخلف���ض يحتاج ال���ى تعديل 
دستوري، وعلما ان بري أبلغ 
بارود عندما التقاه في حضور 
النائب علي حسن خليل اصراره 
على افساح املجال أمام الشباب 
ممن بلغوا سن ال� 18 لالنتخاب، 
ونقل عن بري قوله انه مستعد 
لدعوة املجلس النيابي لالنعقاد 
الدس���توري  التعديل  إلق���رار 
وانه سيتش���اور مع احلريري 
لتحديد موعد اجللس���ة، داعيا 
بارود الى اعداد لوائح الشطب 
بأسماء الناخبني املستفيدين من 

خفض سن االقتراع لتكون وزارة 
الداخلية جاهزة فور اقراره.

وتس���اءلت مص���ادر بري 
حول خلفي���ة جتاوز تخفيض 
سن االقتراع، وهل ذلك مرتبط 
بالسجال احلاصل حول اقتراح 
تشكيل الهيئة العليا لدرس الغاء 

الطائفية السياسية.
»في مقابل املطالبة الشيعية 
بتخفيض سن االقتراع، تربط 
القوى املس���يحية في األكثرية 
هذا األمر بإعطاء املغتربني حق 

التصويت«.
ال ش���يء مؤكد حتى اليوم 
ح���ول اج���راء االنتخابات في 
موعدها )املقرر في مايو( أو حول 

تأجيلها، وثمة وجهتا نظر:
- األولى تقول انه من غير 
اجلائز تأجيل هذا االستحقاق 
ملا يترتب عليه من انتكاس���ة 
سياسية تصيب احلكومة في 

الصمي���م وتظهره���ا من أول 
الطريق غير قادرة على ان تفي 
البيان  الواردة في  بالتزاماتها 
الوزاري، ويشير أصحاب وجهة 
النظر هذه الى ان ثمة قوى كثيرة 
ال ت���رى مصلحة لها في اجراء 
االنتخاب���ات في موعدها، وهو 
أمر قد يعرض هذا االستحقاق 
لتقاطع مصالح ضمنية حتى 
ب���ني ق���وى ال يجمعه���ا فريق 
واحد، وس���يتعني على مجلس 
الوزراء مواجهة خطورة التالعب 
بتجاوز مبدأ دورية االستحقاقات 
االنتخابية، خصوصا انه ليس 
ثمة أي مبرر موضوعي لتأجيل 

االنتخابات البلدية.
انه من  الثانية تق���ول   -
األفضل تأجي���ل االنتخابات 
بعض الوق���ت من أجل اعداد 
قانون عصري يتيح للبلديات 
ان تواكب مشروع الالمركزية 
االدارية، خصوصا ان اجراء 
االنتخابات البلدية في وقتها لم 
يعد حتديا للدولة بعدما جنحت 
في تنظيم االنتخابات النيابية 
في موعدها، وبالتالي األولوية 
اآلن يج���ب ان تكون لوضع 
قان���ون حديث لالس���تحقاق 

البلدي.
ويبق���ى أخيرا انه س���واء 
ج���رت االنتخابات في موعدها 
أم تأجلت، فإن االهتمام بها نابع 
من اعتق���اد كل فريق بعالقتها 
النيابية  بنتائج االنتخاب���ات 
األخي���رة، بحيث يريد البعض 
تثبيت نتائج فوزه أو االنتقام 
خلس���ارته أو تعدي���ل ميزان 
التع���ادل حتى يحوله الى فوز 
متهي���دا لالنتخاب���ات النيابية 

املقبلة.
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االنتخابات البلدية بقانون جديد.. أم يبقى القدمي على قدمه؟

تضارب األنباء حول زيارة ميتشيل إلى دمشق

ماريو عون لـ »األنباء«: من المبكر
 الحديث عن تحالفات في »البلدية«

 بيروت ـ أحمد منصور
اعتبر الوزير الس����ابق ماريو 
عون )التيار الوطني احلر( ان لقاء 
الرابية الذي جمع العماد ميشال 
النائب  النيابية مع  عون وكتلته 
وليد جنب����الط وكتلته يأتي في 
اطار االنفتاح السياس����ي، مؤكدا 
ان املصاحلة مت����ت بني الطرفني، 
الى انه جرى بنتيجتها  مش����يرا 
تنفي����س االحتق����ان السياس����ي، 
مشددا على ان املوضوع هو طي 
صفحة املاضي األليم وفتح صفحة 
جديدة من الصراحة السياس����ية 
والكالم السياسي واالجتماعي ما 
التقدمي االش����تراكي  بني احلزب 
الوطني احلر.وقال عون  والتيار 
في حديث ل� »األنباء«: »ان اجلو كان 
مريحا جدا وكان انفتاحيا، حيث 
مت التداول في عدد من املواضيع 
والقضايا، السيما موضوع ملف 
املهجرين وكيفي����ة تأمني االموال 
العودة واستكمال  الالزمة المتام 
املصاحلات في بعض قرى اجلبل 
التي لم جتر فيها املصاحلات حتى 
الساعة«.واضاف »مت التطرق ايضا 
الفلسطينية  الى وضع املخيمات 
في لبنان حيث جرى التأكيد على 
ضرورة اجراء بعض التحسينات 
اخلدماتية فيها كي ال تبقى مخيمات 
بؤس وينتج عنها احتقان سياسي 
وتكون مصدرا لردات فعل سلبية 

على لبنان ككل«.

لقاء وليس تحالفا

وق����ال: »اننا ال نريد ان نذهب 
بعيدا من خالل هذا اللقاء الذي مت 
في الرابية لنقول اننا اصبحنا في 

وضع حتالفات سياسية، فهذا غير 
صحيح، املوضوع هو طي لصفحة 
املاضي«، مشيرا الى ان الوقت مازال 
مبكرا للحدي����ث عن حتالفات في 
االنتخاب����ات البلدية واالختيارية 
املقبلة، مرجح����ا حصول بعض 
التعاون في هذا املجال، الفتا الى 
ان هذا املوضوع قد يبحث في اللقاء 
الثاني الذي سيعقد بني اجلانبني في 
املختارة عندما يقوم العماد عون 
برد الزي����ارة جلنبالط، مؤكدا ان 
موعد اللقاء لم يتحدد بعد ولكنه 
مطروح بشكل جدي وطبيعي ويتم 

التحضير له.
ورأى عون ان انعكاسات اللقاء 
تكمن في عودة األمل الى نفوس 
مهجري اجلبل، السيما في مجال 
العودة، مشددا على ان تلك العودة ال 
تتم بكبسة زر وبشكل سريع، مؤكدا 
ضرورة تأمني متطلبات العودة وفي 
الدرجة االولى دفع التعويضات، 
معتبرا ان الع����ودة معنوية اكثر 
منها طبيعية وحقيقية، الفتا الى 

ان اللقاء بني عون وجنبالط خلق 
اجواء من الف����رح والتالقي على 
الصعيدين االجتماعي واالنساني 

ما بني الدروز واملسيحيني.

إلغاء الطائفية السياسية

الطائفية  إلغاء  وفي موضوع 
السياس����ية قال: »نحن وفي ظل 
اجواء املصاحلات السياسية نريد 
الدولة املدني����ة، ولكن في الوقت 
احلاضر التوقيت ليس مناس����با 
الطائفية  إلغ����اء  لطرح موضوع 
السياس����ية الن هذا االمر يتطلب 
توافقا وطنيا شامال حوله، لذا ندعو 
الى عدم العجلة في هذا االمر مهما 
طال الزمن، معتبرا ان اي انقسام 
وطني في الوقت احلاضر يجب ان 

نبتعد عنه«.
وعن حركة جنبالط السياسية 
رأى عون ان خروج جنبالط من 
ق����وى 14 آذار ادى ال����ى نوع من 
اخللط السياسي على صعيد املشهد 
السياسي العام في لبنان، معتبرا 
انه لم يعد هناك ما يسمى 14 أو 8 
آذار.ولفت الى انه مازال من املبكر 
حتديد االطر التي س����نصل اليها 
بنتيجة ذلك، ولكن مما ال شك فيه 
انه س����يؤدي الى صفحة جديدة 
بالنس����بة للتحالفات السياسية 
واملواقف والفرز السياس����ي في 
لبنان، مش����يرا ال����ى ان جنبالط 
وعون اخذا قرارا بتثبيت االنفتاح 
السياسي نحو الفرقاء اللبنانيني 
بغية تنفيس االجواء السياسية، 
معربا عن أمله ان تعالج اللقاءات 
واملصاحلات جميع القضايا وامللفات 

املختلف عليها.

 دمشق ـ هدى العبود
تضاربت األنباء حول زي����ارة املبعوث األميركي 
اخلاص بعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور 
جورج ميتشيل إلى العاصمة السورية دمشق، ففي 
حني أكدت تقارير أن ميتشيل سيصل لسورية اليوم، 
قالت وسائل إعالم لبنانية إن جولة املبعوث األميركي 
إلى املنطقة ستش����مل لبنان واألراضي الفلسطينية 

وإسرائيل واألردن دون سورية.
 وقالت وكالة األنباء اإليطالية )آكي( إن ميتشيل 
سيلتقي اليوم األربعاء في دمشق الرئيس السوري 
بشار األس����د، كما يعقد جلس����ة مباحثات مع وزير 
اخلارجية وليد املعلم، تتن����اول آخر التطورات في 
املنطقة، وما توصلت إليه اإلدارة األميركية بش����أن 
السالم في الشرق األوسط.ونقلت »آكي« عن مصادر 

ديبلوماس����ية أوروبية في دمشق أن زيارة ميتشيل 
احلالية لسورية ستتناول »املسار الفلسطيني أكثر 
من املسار الس����وري، وسيشدد على ضرورة املضي 
قدما في املصاحلة الفلسطينية وفقا للورقة املصرية 
بأسرع وقت، متهيدا إلعادة إطالق مفاوضات السالم 

بني اإلسرائيليني والفلسطينيني«.  
وأش����ارت املصادر إلى أن ميتش����يل »س����يطرح 
مفاوضات سالم فلسطينية � إسرائيلية فورية دون 
تغيير حقيقي في املعطيات، وسيطلب من الفلسطينيني 
البدء مبفاوضات الس����الم فورا، على أن يتم نقاش 
االس����تيطان وحدود الدولة الفلس����طينية وشروط 
حق العودة ووضع القدس فيما بعد، مع وعد بدولة 
فلسطينية خالل عامني، وهو أمر من الصعب إقناع 

الفلسطينيني به« على حد تعبير املصادر.

ماريو عون

)محمود الطويل( أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال أمني عام جمعية الوفاق البحرانية الشيخ علي السلمان والوفد املرافق 

السيد نصراهلل الّتباع المنهج السلمي في حّل
الخالفات الداخلية لشعوب ودول المنطقة

 بيروت ـ محمد حرفوش
استقبل األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
أمني عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي السلمان 
على رأس وفد من اجلمعية كان قد ش��ارك في أعمال 
امللتقى العربي والدولي لدعم املقاومة في بيروت. وشكر 
السيد نصراهلل للوفد تضامنه مع املقاومة، مثمنا قيمة 
هذا التضامن في حتقيق العزة واالنتصار سواء في ذلك 
التضامن الداخلي او العربي او اإلسالمي بل وتضامن 

أحرار العالم.
ودعا نصراهلل الى ض��رورة احلفاظ على الوحدة 

الوطنية واإلسالمية واالنسجام األهلي واتباع املنهج 
السلمي واألخوي في حل اخلالفات والتجاذبات الداخلية 

لشعوب ودول املنطقة.
من جهته، نوه الش��يخ سلمان بانعقاد املؤمتر في 
بي��روت، الفتا الى انه ش��كل تأييدا عربيا وإس��الميا 
للمقاومة في وقت يشهد لبنان مزيدا من الوحدة الداخلية 

وااللتفاف حول نهج املقاومة.
كما اس��تقبل الس��يد نصراهلل رئيس حزب »ضد 
الصهيونية« يحيى القواسمي ومت البحث في أوضاع 

اجلاليات اإلسالمية في فرنسا.


