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لقاء بري ـ الحريري اخترق االهتمام بـ»اإلثيوبية«.. وتوجه لطي صفحة »إلغاء الطائفية« 
بيروت ـ عمر حبنجر

اخبار الطائرة االثيوبية املنكوبة 
ومصير هيكلها وركابها وصندوقها 
األس����ود مازالت حتت����ل صدارة 
االهتمام����ات اللبنانية، اال ان ثمة 
حدثني اخترقاها بالسياسة، وهما 
اللقاء الذي جمع ليل السبت رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الوزراء سعد احلريري على مائدة 
عشاء في »بيت الوسط« حيث املقر 
اجلديد للرئيس سعد احلريري، 
واجتم����اع اركان 14 آذار في فندق 
البريس����تول بغياب النائب وليد 

جنبالط، ألول مرة.
بالنسبة للقاء بيت الوسط، فقد 
حرصت مصادر رئيس احلكومة 
على تأكيد ايجابياته التي ينتظر 
التعديالت  انعكاسها على قضايا 
القانونية املتصل����ة باالنتخابات 
البلدي����ة واالختيارية، فضال عن 
التعيينات االدارية وآلياتها وصوال 
الى هيئة الغاء الطائفية السياسية 
التي يبدو ان الرئيس بري وافق 

على اعتبارها صفحة مطوية.
فعلى صعيد الطائرة االثيوبية 
املنكوبة، انتقلت امس ُعدة البحث 
من شاطئ خلدة، جنوبي بيروت الى 
شاطئ املنارة شمالي العاصمة اثر 
التقاط ذبذبات هناك امس األول.

لتس����تمر وحتى اليوم الثامن 
على كارثة سقوط الطائرة عمليات 
البح����ث عن هيكله����ا وصندوقها 
األسود ومفقوديها الغارقني في قصر 
البحر، بعدما الح للخبراء ان امواج 
االعماق قد تك����ون دفعت بحطام 
الطائرة شماال حتى شاطئ املنارة 

ب���دأ يضيق اكث���ر واكثر رقعة 
البح���ث، مؤكدا س���ير العملية 
بالش���كل الصحيح متمنيا عدم 
اخض���اع االخب���ار للكثير من 
التحليل حتى ال تتجاوز احلقائق 
ونتالعب بشعور اهالي الضحايا 

واملفقودين.
وشملت جولة العريضي منزل 
الضحية طون����ي الزاخم في ددة 
الكورة، والبترون حيث عزى بوفاة 
جرجي عس����ال الذي قضى حزنا 
على جنله الضحية البير عسال، 
الذي مازالت عائلته ترفض اعتباره 
ميتا وترى انه مازال يس����بح في 

البحر.
وعلى صعيد التحقيقات باشر 
خبيران فرنسيان وصال الى بيروت 
يوم السبت، حتقيقاتهما بالتعاون 
مع فري����ق التحقي����ق العامل في 

بيروت.
وفي هذا الس����ياق حفل امس، 
باملآمت والقداديس على ارواح الركاب 
الضحايا او املفقودين، فقد اقامت 
عائلة حنا كريدي جنازا في مسقط 
رأسه في عشقوت على الرغم من 

عدم العثور على جثته.
وف����ي اجلنوب اقيم����ت املآمت 
على ارواح ضحاي����ا الطائرة في 
مختلف القرى والبلدات خصوصا 

في النبطية صور.
العراقية  الس����فارة  وتسلمت 
في بيروت، جث����ة مواطنها اكرم 
جاسم محمد، بعدما تطابق حمضه 
الن����ووي مع حمض ابنته املقيمة 

في لبنان.
وتوالى امس توافد الطالب الى 

العميق استنادا الى اشارات تبدو 
صادرة عن الصندوق األسود.

بيان لمكتب الحريري

وقال بيان ص����ادر عن املكتب 
االعالمي للرئيس سعد احلريري 
ان السفينة »أوشن الرت« حددت 
بقعة على بعد عشرة كيلومترات 
من شاطئ املنارة في بيروت، متتد 
بطول 1600 متر وعلى عمق 1400 
متر، ظهرت فيها اشكال هندسية 
يحتمل ان تكون قطعا من حطام 
الباخرة  الطائ����رة، وان اجه����زة 
املذكورة التقطت ذبذبات اكثر قوة 
في البقعة نفسها قد تكون صادرة 
عن جهاز االرسال التابع للصندوق 
االس����ود، وهو ما يعزز ما ذهبت 

اليه »سابقا«.
وقد أنزلت »أوشن الرت« الى 
االعماق جهازا آليا يقود الى املكان 
الذي تصدر منه الذبذبات لتبدأ عندها 
مرحلة التصوير في قعر البحر التي 
تستمر أياما عدة للتأكد من وجود 
اجلثث والصندوق األسود، وأي 
أجزاء من احلطام، وحتديد مكانها 
بدقة متهيدا ملرحلة انتشالها، من 
قبل السفينة االميركية أوديسي 
اكس����بلور التي طلبتها احلكومة 
اللبنانية من شركة اميركية خاصة 
وهي مزودة بغواصة آلية ميكن ان 
تهبط إلى عمق 2500 متر، ما من 

شأنه املساعدة على االنتشال.
ووصف الرئيس سعد احلريري 
سقوط الطائرة بأنه كان مؤملا على 
كل اللبنانيني خصوصا ان عائالت 

كثيرة تأثرت بهذه الفاجعة.

وقال ردا على س����ؤال: أنا لن 
اعقد تسوية على حساب دم رفيق 

احلريري.
بدوره وزير االش����غال العامة 
والنقل غازي العريضي جال على 
الطائ����رة في عكار  ذوي ضحايا 
معزيا، مس����تهال مبنزل الضحية 
غسان ابراهيم قاطرجي في بلدة 
تل عباس الغربي ومنها الى بلدة 

احلريري وفي تصريح للتلفزة 
املصرية شدد على التعاون التام بني 
كل االجهزة للقيام بواجبها داعيا 
الى انتظ����ار حتقيقات الصندوق 
األسد ود لكشف حقيقة ما جرى.

مصر األخ األكبر

م����ن جه����ة أخ����رى، الرئيس 
احلريري وصف مصر بالنس����بة 

منجد حي����ث عزى ذوي الضحية 
مفيد موسى ثم منزل الضحية أّنا 
عباس. وقال العريضي ان منطقة 
البحث عن الطائرة تتجاوز مساحة 
50 كلم، وان هناك اشارات نعمل 
عليها، كاشفا عن غواصات متطورة 
ستصل الى لبنان خالل 48 ساعة 

للمشاركة في البحث.
العريضي لفت الى ان العمل 

للبنان باألخ األكبر، مش����ددا على 
الثقة باحملكمة الدولية بالوصول 
الى احلقيقة، من����ددا بالتهديدات 
االس����رائيلية للبنان واالعتداءات 

االسرائيلية.
وعن عالقات����ه بالنائب وليد 
جنب����الط ق����ال ان جنب����الط اخ 
وصديق، ف����ال أنا أتخلى عنه وال 

هو يتخلى عني.

شاطئ خلدة اللقاء الورد االبيض 
ف����ي »بحر خل����دة« حتية ألرواح 

الضحايا.
على صعيد آخر مازال قانون 
البلديات الشغل الشاغل للبنانيني 
اذ ينعقد مجلس الوزراء في جلسة 
استثنائية اليوم االثنني، الستكمال 
البنود املتبقية من جلسة اجلمعة 
التي اقرت حق املوظف بالترشح 
للمجالس البلدية، كما اقرت الكوتا 
النسائية بنسبة 20% ويؤمل ان يقر 
مشروع القانون مع اصالحاته في 

جلسة اليوم.
ونوه الرئيس السابق للحكومة 
فؤاد السنيورة بتخصيص املرأة 
بكوتا نسبتها 20% في البلديات، الن 
املرأة متثل نصف املجتمع اللبناني 
وحضورها يغني العمل السياسي، 

ومدخله االنتخابات البلدية.
وزير الدولة عدنان السيد حسني 
قال في تصريح له امس انه ال يحق 
الحد ان يس����تحوذ على البلديات 
الى  بقصد اس����تغاللها للوصول 

انتخابات 2013 النيابية.
النسبية في االنتخابات  وعن 
البلدية قال الوزير السيد حسني 
انه ال يجوز رب����ط هذا املوضوع 

بالتوازنات الطائفية.
وامل ان تكون جلسة مجلس 
الي����وم االثنني االخيرة  الوزراء، 
البلدية،  في موضوع االنتخابات 
وان يحال مش����روع القانون الى 
مجل����س النواب الذي يس����تطيع 
بثه في وقت قصير خصوصا ان 
احلكومة بشكلها احلالي هي صورة 

مصغرة عن مجلس النواب.

المآتم تجتاح لبنان على ضحايا لم ينتشلوا وتضييق رقعة البحث عن الصندوق األسود.. والحكومة تستكمل اليوم بحث قانون البلديات

)محمود الطويل( الرئيس سعد احلريري في حوار باسم مع رئيس املجلس النيابي نبيه بري في بيت الوسط مساء أمس األول 

)محمود الطويل( جانب من اجتماع قيادة 14 آذار في البريستول أمس  

لقاء البريستول :  حشد جماهيري في 14 فبراير وجنبالط يشارك.. »دون كالم«

النائب جورج عدوان »القوات اللبنانية« اعتبر 
ان اجتماع البريستول هو رد على املشككني بانتهاء 
حركة الس���يادة واالس���تقالل، واعتبر عدوان ان 
فريق 14 آذار استطاع حتقيق العديد من االجنازات 
السياسية، اهمها انسحاب النظام االمني والبدء 
بعودة املؤسس���ات اضافة الى تش���كيل احملكمة 

الدولية اخلاصة بلبنان.
منسق االمانة العامة لقوى 14 آذار، فارس سعيد 

وقال ان زوال او بقاء اي مجتمع يعود لردة فعل 
ابنائه على مواجهة الصعوبات.

وخالل املؤمتر الثالث لقطاع رجال االعمال في 
القوات، شدد جعجع على ان لبنان مجتمع تعددي 
وكل الفرقاء املس����يحيني بكل توجهاتهم لن يقبلوا 
في اي وقت من االوق����ات بالدميوقراطية العددية، 
مشيرا الى انه ما دام هناك مناصفة في احلكم، فكل 

املعضالت الدميوغرافية ال معنى لها.

البريس����تول  فن����دق  ف����ي  عق����د  بي����روت: 
عصر ام����س، اجتماع تنظيم����ي إلحياء ذكرى 
استش����هاد الرئيس رفيق احلريري في 14 فبراير، 
بحضور اقطاب قوى 14 آذار وعلى رأسهم الرئيس فؤاد 

السنيورة والرئيس أمني اجلميل وسمير جعجع.
كم����ا عقد اجتماع صباحي لنواب اللقاء النيابي 
الدميوقراطي برئاسة النائب وليد جنبالط العائد 
من زيارة الى لندن، وتناول البحث بصورة خاصة 
طبيعة مش����اركة جنبالط ونواب كتلته في ذكرى 
استشهاد احلريري. جنبالط قال امس: لقد بحثنا 
في حجم املشاركة بذكرى 14 فبراير، مؤكدا ان اللقاء 
الدميوقراطي يصر على ان تكون الذكرى مناسبة 
وطنية جامعة وان تتخطى حدود الفئوية، خصوصا 
بعد تسوية الدوحة التي أرست قاعدة واضحة تؤكد 

على احلوار ألنه االساس في العبور الى الدولة.
وذكرت مصادر »اللقاء« ان ال قرار نهائيا حول 
مش����اركة جنبالط املستبعدة في لقاء البريستول، 
اال انه، أي »اللقاء« سيشارك في مناسبة 14 فبراير 
امنا لم يحدد مس����توى مش����اركته بعد، فيما أجيز 
للنائبني مروان حمادة ومحمد احلجار املشاركة في 
لقاء البريس����تول، كون االول قريبا من قيادة تيار 

املستقبل والثاني عضوا في التيار.
الرئيس السابق ملجلس الوزراء فؤاد السنيورة 
الذي كان احد املتشددين في االصرار على االحياء 
اجلماهيري ملناسبة 14 فبراير، قال ان هدف اجتماع 
البريستول هو الدعوة الى احياء هذه الذكرى االليمة، 
التي جتسد وحدة اللبنانيني بتخليد رجل كان لكل 

لبنان وكل اللبنانيني.
من جهة اخرى، رئيس الهيئة التنفيذية للقوات 
اللبنانية سمير جعجع حتدث عن قلق املسيحيني 
على وضعهم في لبنان، بحيث اصبحوا بحالة دفاع 

لدرجة ان بعضهم لم يعد يتمتع بثقة وجودهم.

قال ان اللقاء اجلامع في البريستول كانت له وظيفتان، 
االولى التأكيد على اننا مستمرون، بعدما تعرضت 
ق����وى 14 آذار عقب االنتخابات لكمية من الهجمات 
اث����ر محاولة قوى 8 آذار الغ����اء نتائج االنتخابات 
وهندسة احلكومة، كما تش����اء، ثم انقالب النائب 
ولي����د جنبالط في الثاني من اغس����طس ومحاولة 
توظيف زيارة الرئيس احلريري الى دمشق للقول 
ان على هذه القوى العودة الى ما قبل العام 2005، 
وكأن الرئيس احلريري لم يستش����هد، وكأن ثورة 
االرز لم حتصل. وأضاف س����عيد ان الهدف من هذا 
االجتماع هو البحث في كيفية احياء الذكرى اخلامسة 
الستشهاد الرئيس احلريري بتجمع شعبي كبير في 
ساحة الشهداء يجمع كل اللبنانيني وتتخلله كلمات 
سياسية، وقال ان هدف الذكرى ايضا االثبات بأن 
سعد احلريري لم يأت بتوافق اقليمي وحسب، بل 

من قاعدة شعبية قوية.

4 كلمات ليس بينها جنبالط

وعلمت »األنباء« ان املطروح إلقاء اربع كلمات، 
بدال من الواحدة، وهي للرئيس����ني سعد احلريري 
وفؤاد السنيورة وللرئيس أمني اجلميل ود.سمير 
جعجع، ولم يؤت على ذكر وليد جنبالط كمتكلم، 
رغم انه س����يحضر، واالرج����ح ان يتحدث النائب 
مروان حمادة باس����م اللقاء النيابي الدميوقراطي، 
كونه أول من اجتاحته����م اجلرائم االرهابية، لكنه 

جنا بأعجوبة.
بدوره، النائب عاطف مجدالني )املستقبل( رفض 
ما يقال عن العزم على تغيير اس����م 14 آذار، وقال 
ان هذا التاريخ هو عن����وان الوحدة اللبنانية التي 
جتلت يوم اغتيال الرئيس الشهيد وصحبه، وعنوان 
للبنان أوال. لذلك البد من ان تبقى 14 آذار وتستمر 

مستمدة قوتها من الشعب اللبناني.

أسود لـ »األنباء«: وثيقة 14 آذار لم تعد قابلة للتجديد 
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو تكتل »التغيير واالصالح« 
النائب زياد اس���ود ان لقاء البريستول 
جاء بناء على حاجة قوى 14 آذار الطاللة 
اعالمية جديدة تظهر متاسكها سياسيا، 
على امل ان تعيد هذه االطاللة ترميم ما 
تصدع في هيكلها السياس���ي، مؤكدا ان 
اللقاء املش���ار اليه لن يتمكن من تغيير 
الواقع السياسي اجلديد او فرض معادالت 
سياسية جديدة، وذلك العتباره ان الظروف 
احلالية تختلف شكال ومضمونا عن ظروف 
انطالقة مس���ار قوى 14 آذار، مشيرا الى 
ان حتوالت رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النائب وليد جنبالط سواء على مستوى 
عقد التفاهم���ات واملصاحلات مع القوى 

السياس���ية املقابلة لقوى 14 آذار او على مس���توى عودة 
املهجرين والتئام جرح اجلبل، لم تعد قابلة للتأثر بلقاءات 
مماثلة او مبا س���ينتج عنها م���ن مواقف واصطفافات لن 

تتجاوز بأبعادها االطر االعالمية.
ولفت النائب اس���ود في تصريح ل���� »األنباء« الى ان 
الوثيقة السياسية لقوى 14 آذار لم تعد قابلة للتجديد او 
للحياة كونها تأسست بداية على ركيزتني اساسيتني وهما: 
1 - احملكمة الدولية ومعرفة احلقيقة، 2 - خروج اجليش 
السوري من لبنان وحتميله مسؤولية وتبعات ما حصل 
في لبنان منذ العام 1976 حتى العام 2005، معتبرا ان هاتني 
الركيزتني قد انطوت صفحتهما بعد ان اصبح ملف اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري في عهدة القضاء الدولي، 
وبعد انسحاب اجليش الس���وري من االراضي اللبنانية، 
خصوص���ا ان زيارة الرئيس احلريري لس���ورية ولقاءه 
الرئيس االس���د قد تخطت الواقع السياسي للوثيقة الذي 

حاول لقاء البرويستول استعادته.
واش���ار النائب اس���ود الى ان قوى 14 آذار قد طالعت 
اللبنانيني بركيزة ثالثة بعد انتفاء منطق الركيزتني املذكورتني 

اعاله، اال وهي ركيزة »العبور الى الدولة«، 
معتبرا ان هذا الش���عار ليس ملك القوى 
املذكورة او حكرا على فريق دون اآلخر، 
كون اجلميع في لبنان يحاولون العبور 
الى الدول���ة، امنا كل انطالقا من مفهومه 
في كيفي���ة بناء هذه الدولة، الفتا الى ان 
العبور لن يتحقق في ظل غياب االدبيات 
السياسية وعدم وجود سلوكيات جديدة 
حتترم القوانني والدستور، معتبرا ان هذا 
الشعار ليس سوى الغراء املواطنني على 
املستويني السياس���ي واالنتخابي، كون 
ممارسة مطلقيه على االرض ال تشير الى 

معانيه او الى مضمونه.
ولفت النائب اس���ود ال���ى ان حيادية 
الرئيس احلريري ستتجلى فيما سينتج 
الحقا من مواقف عن فريقه السياسي الذي شارك في اللقاء 
املذكور، خصوصا خالل ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري في 14 فبراير املقبل، مشيرا من جهة اخرى 
الى انه من الطبيعي اال يس���مح الرئيس احلريري لنفسه 
مبش���اركة فريق سياسي معني كطرف ضد فريق آخر، او 
حتى االس���تمرار في خط سياسي لم يعد اساسا ينسجم 
مع التحوالت التي يقوم به���ا، والتي ترجمت في زيارته 
لس���ورية وفي اعادة تواصله وتفاهمه مع التيار الوطني 
احل���ر وجميع قوى املعارضة، الفتا الى ان اي موقف آخر 
يتخذه الرئيس احلريري مناف ملوقف احليادية سيضعف 
من دوره كرئيس للحكومة وس���يحرجه امام الرأي العام 

اللبناني والعربي.
وعلى صعيد آخر وعن زيارة العماد عون لسورية في 
عيد مار مارون في التاس���ع من شهر فبراير احلالي، ختم 
النائب اس���ود مؤكدا ان الزيارة ليست ذات طابع سياسي 
ولو تخللها لقاء بني الرئيس السوري بشار االسد والعماد 
ع���ون، بقدر ما هي ذات ابعاد مش���رقية دينية، معلنا انه 

سيكون من عديد الوفد املرافق للعماد عون.

دار اإلفتاء تعمل  على استعادة 
مساجدها من الجمعيات اإلسالمية

فضل اهلل: أوباما خلع بزة 
التغيير  وارتدى بزة العسكر 

نقل ضباط من الجيش 
لشواغر األمن العام

الجميل:  العالقة بالحريري  
لم تعد كما كانت

تس����عى دار اإلفت����اء إلى اس����تعادة بعض 
املس����اجد من خالل تعيني أئمة إلدارتها بعدما 
باتت جمعيات إسالمية تعمل باستقاللية في 
إدارة بعض املساجد بحيث بات وراء كل مسجد 
تقريبا جمعية إسالمية تشرف عليه، خصوصا 
ان بعض هذه املساجد تستخدم لترويج أفكار 
دينية متطرفة، وتأتي خطوة دار اإلفتاء بعد 
حادثة اختفاء ثم العثور على إمام مسجد اإلمام 
الرفاعي الشيخ محمد املجذوب مختبئا وليس 
مختطفا، بعد مداهمة قوة من فرع املعلومات 
منزل كاتب بلدية الال كمال حندوس، حيث كان 
يختبئ الشيخ املجذوب، وبعد التحقيقات األولية 
أمر املدعي العام االستئنافي في البقاع القاضي 

فريد كالس بتوقيفهما للتحقيق.

بيروت: قال العالمة املرجع السيد محمد 
حسني فضل اهلل امس، ان الرئيس االميركي 
باراك اوباما خلع بزة التغيير الرسمية، ولبس 
بزة عس���كرية. وتوقع فضل اهلل ان يذهب 
اوباما من خالل انهزامه امام الصهاينة الى 
حيث ذهب سلفه )بوش( حيث اشعل املزيد 
من احلروب في العاملني العربي واالسالمي. 
ورأى ان لذلك تداعيات على مستوى املنطقة، 
محذرا من ان احلرب االقتصادية العاملية على 
ايران قد بدأت بالظهور، مشيرا الى ان الوفود 
االميركية الى لبنان تس���عى لتغيير عقيدة 
اجليش اللبناني وان االميركيني مستعدون 
العطاء الضوء االخضر للعدو في حتضيراته 

لعدوان جديد.

بيروت: قالت مصادر عسكرية 
ان من بني احللول املطروحة 
حل���ل أزم���ة الف������راغ ف����ي 
الهرم���ية العس���كرية والعمل 
االداري ف���ي جهاز األمن الع���ام، 
نقل عدد من ضباط اجلي���ش 
أو ق�������وى األمن الداخلي الى 
الع���ام لتلبي���ة  م���الك األمن 
حاجات���ه م���ن جهة، وإلراحة 
األجه���زة األخرى من الفائ����ض 
في عدي���د ضباطها في الرتب 
العليا »عمي���د وعقيد«، م���ع 
العدد  التركي���ز عل���ى نق���ل 
األكبر م���ن رتب������ة عقي���د.

وفي سياق أمني آخر تكاد ال 
تخلو جلسات مجلس الوزراء من 
طلبات املوافقة على هبات تقدمها 
دول وشخصيات ومؤسسات 
الى قوى األمن الداخلي وتشمل 
جتهيزات ومعدات ومسدسات 

وقطع غيار.
ف���ي هذا  وآخر ما س���جل 
الس���ياق، تقدي������م احلكومة 
الفرنسي���ة 15 كلب���ا بوليسي���ا، 
وتقدي������م وزي���ر اخلارجية 
البريطاني���ة ديڤي���د ميليبان���د 
جتهيزات هاتفي����ة والكترونية 
مختلف���ة، وتقدي���م الشرطة 
الفيدرالية اجلنائي����ة األملانية 
عشر سيارات مارك���ة »رينو«،  
وتقدي���م الس���ف���ارة األملانية 

أجهزة كمبيوتر.

بيروت ـ أحمد منصور
النائب سامي اجلميل  اعتبر 
ان اللبناني يشعر بأن القضايا 
املطروحة ف���ي لبنان ال حتل اال 
ظاهريا وعبر تس���ويات ظرفية 
ويتم تأجيلها فتتحول الى ملفات 
نائمة تستغيث عند اول فرصة 
او  على ش���كل حروب صغيرة 
ازمات داخلية مثل مشكلة السالح 
الفلس���طيني وموضوع الفساد 
وسالح حزب اهلل وموضوع النظام 
اللبناني. ورأى اجلميل ان هذه 
االمور كلها تدفع باللبنانيني الى 
فقدان االمل في وطنهم. واشار الى 
ان الهاجس االول عند املسيحيني 
الفلسطيني بشقي  الوجود  هو 

التوطني والسالح.
وعن عالقة الكتائب بالرئيس 
احلريري، قال: ثقتنا به لم تهتز، 
لكن العالقة ل���م تعد كما كانت. 
واعتب���ر اجلميل ايضا انه ليس 
معارضا لبعض السياسات لكن 
للنظام السياسي وطريقة ادارة 
احلكم في لبنان، داعيا املسيحيني 
الى احلوار فيما بينهم،مشيرا الى 
انه ال ميكن ان تتحقق املصاحلة 
من دون اللقاء املباشر بني االطراف 
املختلفة معتبرا انه ميكن االلتقاء 
حول عدد من االمور املش���تركة 
م���ن دون التطرق ال���ى االمور 
اخلالفية الكبرى كس���الح حزب 

اهلل او غيره.

عضو تكتل التغيير واإلصالح أكد أن زيارة عون لسورية مشرقية ـ دينية 

أخبار وأسرار بني التعيينات والبلدية:  اذا 
البلدية  كانت االنتخابات 
لم تعد ذات حساسية بني 

أم����ل وحزب اهلل ألن هن����اك رغبة ملحة من 
الطرفني في احلف����اظ على الوضع القائم، إال 
ان هناك حذرا لدى »أمل« بش����أن التعيينات 
اإلدارية التي يريد احلزب ان يكون له نصف 
عدد الش����يعة فيها مع مراعاة هذه املناصفة 
في فئة الوظيفة، وهو ما قد ينس����ف اقتراح 
الرئيس بري بشأن آلية التعيينات املشتملة 

على جلنة قضائية.
سعد ميتنع عن استقبال أبوموسى:  قالت مصادر 
صيداوية ان النائب الس��ابق أس��امة سعد امتنع 
عن اس��تقبال القيادي في حركة فتح االنتفاضة 
سعيد موسى أبوموسى في دارته بعدما أبلغ عن 
هذه الرغبة من قبل جهات لبنانية نافذة، وان أبو 
موسى سيطلق مواقف من صيدا، ولم يشأ سعد 
الدخول في الصراع الفلسطيني � الفلسطيني، 
خصوصا ان زيارة أبوموس��ى تأتي بعد زيارة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيارة رئيس 
املكتب السياس��ي حلركة حماس خالد مش��عل، 
ف��كان ان زار »أبو موس��ى« رئيس بلدية صيدا 

عبدالرحمن البزري.
نوايـا إسـرائيل جتـاه لبنان:  ذك����رت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« االسرائيلية ان زيارة 
وزير الدفاع االسرائيلي العاجلة ملصر بدعوة 
م����ن الرئيس املصري حس����ني مبارك، كانت 
تهدف الى االستفسار منه حول نوايا اسرائيل 
جتاه لبن����ان، واذا ما كانت تعتزم مهاجمته، 
وأشارت الصحيفة الى ان باراك طمأن مبارك 
بأن اسرائيل ال تنوي شن هجوم على لبنان 
أو س����ورية، ونقلت الصحيفة عن مسؤولني 
سياس����يني قولهم ان باراك بدد قلق الرئيس 
املصري، وأعرب عن أمله في أن تصل الرسالة 
االسرائيلية الى رئيس وزراء لبنان والرئيس 

السوري.

وفد عسكري روسي في بيروت 
ملراجعة مسـودة التعاون:  يزور 
الرئيس ميشال سليمان في 
25 فبراير اجلاري موسكو تلبية لدعوة وجهت اليه 
من قبل الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ يرافقه 
وزير الدفاع الياس املر، وأشارت مصادر مطلعة 
الى ان البحث بني الرئيس س��ليمان واملسؤولني 
الروس سيتناول موضوع املساعدات الروسية الى 
لبنان في املجالني األمني والعسكري، وبالتالي بت 
موضوع الهبة الروسية الى لبنان التي تشمل عشر 
طائرات ميغ 29، وكان املسؤولون الروس أبلغوا 
املسؤولني اللبنانيني عن استعدادهم لتقدمي صيانة 
الطائ��رات للدولة اللبنانية مجانا من ضمن الهبة 
وتدري��ب طيارين لبنانيني على قيادة امليغ، وان 
»فاتورة« الطائرات املرتفعة قد تساهم روسيا فيها 

من ضمن التعاون العسكري بني البلدين.
وعلم من جهة أخرى ان وفدا عسكريا روسيا 
س��يزور بيروت خالل الش��هر اجلاري ملراجعة 
مس��ودة االتفاق الذي ينظم التعاون العسكري 
وكيفية تس��ليم االس��لحة ونوعيتها، ويتضمن 
بندا ينص على وجوب التزام لبنان احلفاظ على 
س��رية صنع الطائرة وعدم انتقالها الى اي دولة 

اخرى او اي طرف آخر.
ولم تأخذ موس��كو باالنتقادات االسرائيلية 
على تقدمي املقاتالت الروس��ية هبة لسالح اجلو 
اللبناني، نظرا الى ما تشكله من سالح ميكن ان 
يواجه سالحها، رغم ان تاريخ صنعها يعود الى 
عشرين عاما مضت، وقد قبل لبنان بها غير آبه 
بالكلفة الباهظة لصيانتها وارتفاع اس��عار قطع 
الغي��ار، نظرا ال��ى ندرتها ومداه��ا في التحليق 
الذي يحتاج الى اجواء واسعة قد تطول سورية 
او اس��رائيل وفقا للخبراء، وف��ي املعلومات ان 
روس��يا رفضت بيع لبنان قذائ��ف صاروخية 
للدف��اع اجل��وي ميك��ن ان تط��ول املقات��الت 
االسرائيلية او ان حتسب لها احلساب من امكان 

اصابتها او اسقاطها.

زياد اسود


