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لبنان: استرخاء مرحلي واهتمام بحديث األسد عن افتراضات الحرب األهلية
بيروت ـ عمر حبنجر

تعيش الساحة السياسية في لبنان مرحلة استرخاء 
بانتظار جلسة مجلس الوزراء املقررة األربعاء املقبل 
ملناقش���ة التعديالت املطروحة عل���ى قانون البلديات 
والهيئات االختيارية، لكن كالم الرئيس السوري بشار 
األسد الذي اس���تبطن التحذير من احلرب األهلية مرة 

أخرى، هز مرحلة االسترخاء تلك.
فاستنادا الى ما ذكره الصحافي االميركي ساميون 
هيرش الوثيق الصلة بالقيادة السورية فإن األسد أبلغه 
قوله »ان احلرب األهلية في لبنان قد تبدأ في أيام، وانه 
ال ميكن الش���عور باالطمئنان حيال أي شيء في لبنان 

إال إذا تغير النظام بأكمله«.
وفي احلديث الذي نشره هيرش في مجلة نيويوركر 
األميركية تطرق األس���د الى ضرورة اجراء اصالحات 
كبي���رة في النظام اللبنان���ي، و»ان احلرب األهلية في 
لبنان قد تبدأ في أيام، وال حتتاج الى أسابيع وأشهر، 
قد تبدأ هكذا فقط، وال ميكن الش���عور باالطمئنان الى 
أي ش���يء في لبنان، إال إذا غيروا النظام بكامله، على 

حد قول األسد«.
وقال »ان الس���الم مع اسرائيل يبدأ بإعادة األرض، 
وليس بالسالم، ورأى ان اإلسرائيليني يريدون تدمير 
حركة حماس ولكن م���ا البديل عن حماس انه تنظيم 

القاعدة«.
ورأى ان االيرانيني يس���تطيعون افتعال املش���اكل 
لألميركيني أكثر مما يستطيع األميركيون افتعال املشاكل 

لإليرانيني.
وفي السياق اإليراني، فقد حذر األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى من ان حربا على ايران قد حترق 
املنطقة بأكملها، الفتا في حديث لصحيفة »النهار« الى 

ان الوضع في لبنان أفضل مما كان.
لكن موس���ى الذي س���يزور بيروت في 17 اجلاري 
اعتبر ان الوضع اله���ش في املنطقة ميكن ان ينعكس 
على الساحة اللبنانية، نافيا امتالكه معلومات عن عمل 

عسكري اسرائيلي ضد لبنان.

ردود على كالم األسد

ازاء ذلك اس���تغرب وزير العمل بطرس حرب امام 
زواره حديث االس���د حول وج���وب تغيير النظام في 
لبنان، وقال اننا والس���وريني تفاهمنا على اال نتدخل 

بشؤونهم وال يتدخلوا بشؤوننا.
واضاف حرب: انتظر ان يصدر توضيح من سورية 
واذا كان احلديث صحيحا فسنتخذ منه موقفا في الوقت 
املناس���ب، اننا في لبنان متفاهمون على ان هذا النظام 
دفعنا ثمنه دما وهناك توافق وطني عليه وعندما نريد 

ان نغيره فنحن من يقوم بالتغيير.
بدوره اكد القيادي في تيار املستقبل النائب االسبق 
مصطفى علوش ان مس���ألة النظام تخص اللبنانيني 

وحدهم.
ودعا علوش الى اعطاء فرصة للرئيس االس���د كي 
يفس���ر قوله، مشددا على ان االس���اليب القدمية جلهة 
التدخل في شؤون لبنان يجب ان تنتهي بشكل تام، الفتا 
الى ان العالقة بني لبنان وسورية تكون عبر الرئاسات 

واملؤسسات الرسمية.

قرب سريان المهل لالنتخابات البلدية

وبالعودة لالسترخاء املرحلي حتى األربعاء، تقول 
املصادر املتابعة ان صعوبة التوصل الى تفاهمات حول 
املقترحات التعقيدي���ة لقانون البلديات، هي ما أفضى 
الى »تطيير« جلسة احلكومة أمس األول، وان األمل ان 
تسمح الفس���حة القائمة حتى األربعاء، بالتوصل الى 
احلدود الدنيا من التفاهمات بسبب احلاجة امللحة الى 
اجناز القانون وحتديد مواعيد االنتخابات البلدية قبل 
15 فبراير، حيث تبدأ مرحلة الستة أشهر االلزامية، قبل 
فتح صناديق االقتراع، كي يتسنى للموظفني الراغبني في 
ترشيح أنفسهم االستقالة ضمن هذه املهلة بحسب القانون 
احلالي الساري املفعول، وللمرشحني اآلخرين مباشرة 
نش���اطاتهم االنتخابية، وأال يصبح تأجيل االنتخابات 

لفترة محددة أمرا حتميا.

الحريري في باريس والملك كارلوس في بيروت

وفي هذه الفترة القصيرة، سيكون رئيس احلكومة 
سعد احلريري في باريس في زيارة خاصة اال انه سيعود 
قبل االثنني ليقف الى جانب رئيس اجلمهورية ميشال 
س���ليمان ورئيس املجلس نبيه بري في استقبال ملك 
اسبانيا خوان كارلوس الذي سيزور بيروت في هذا اليوم، 
ويجري محادثات مع املسؤولني اللبنانيني، كما يتفقد 
كتيبة بالده في قوات األمم املتحدة العاملة في جنوب 

لبنان بعدما آلت إليها قيادة هذه القوات الدولية.
أما الثالثاء: فسيكون املسؤولون اللبنانيون منشغلني 

بعيد مار مارون، شفيع الطائفة املارونية في لبنان.

مالمح طريق بلدي مسدود!

على ان املش���اورات ستتواصل بني املعنيني، جتنبا 
للوصول في جلسة مجلس وزراء األربعاء الى الطريق 
املسدود، الذي بدأت مالمحه تظهر منذ اليوم تبعا لتمسك 
كل طرف سياسي بتعديالته املستحيلة على القانون.

بيد ان اجتماعا انعقد مساء أمس األول بني وزيري 
الداخلية زياد بارود واخلارجية علي الشامي في اطار 

التحضير لآللية التنفيذية التي متكن املغتربني من االقتراع 
في أماكن اقامتهم، وم���ا يتطلبه ذلك من إحالة طلبات 

حيازة اجلنسية اللبنانية على وزارة اخلارجية.
الوزي���ر بارود قال في تصريح مس���ائي ان اخليار 
احملسوم بالنس���بة الينا هو اجراء االنتخابات البلدية 
واالختيارية في موعده���ا حرصا على االلتزام بإجراء 
االستحقاقات في املوعد احملدد، الفتا الى ان االصالحات 
التي اقترحها تهدف الى حتس���ني ظ���روف االنتخابات 
املقررة، »لكنني ال استطيع فرضها على مجلس الوزراء« 
لكنه اس���تبعد تأجيل االنتخابات اذا ما تعذر التوافق 

على »االصالحات«.
غير ان ما يتعذر التفاهم عليه حيال قانون االنتخابات، 
قد يسهل الوصول اليه في مضمار التعيينات االدارية 
العليا، خصوصا جلنة الرقابة على املصارف، التابعة 
ملصرف لبنان املركزي، التي عرقلت احملاصصات تعيينها 

في وقت سابق.

بري يدعو اللجان المشتركة الجتماع الخميس

في هذا الوقت دعا بري اللجان املشتركة الى االجتماع 
اخلميس املقبل لبحث عدد من مشاريع القوانني، وبينها 
مشاريع موضع خالف، وهي محولة من حكومة السنيورة 
االولى، وكان بري ربط موضوع خفض س���ن االقتراح 
والتعيينات االدارية واالصالحات، مبوضوع تش���كيل 
الهيئة الناظرة بإلغاء الطائفية السياس���ية، ما يشير 
الى العق���د التي تقف في وجه ه���ذه امللفات، والى ان 
اخلالفات القائمة بش���أنها، هي سبب متسك كل فريق 

مببدأ الطائفية.
وثمة عنصر تأخيري آخر لم يطف على السطح بعد، 
ويتمثل بربط قانون البلديات، بقانون االنتخابات النيابية، 

الذي تعهدت احلكومة باجنازه خالل 18 شهرا.

معاون بري عند عون

من جهة اخرى زار املعاون السياسي لبري علي حسن 
خليل الرابية والتقى العماد ميشال عون حيث شدد على 
اتفاق حركة امل والتيار الوطني احلر حول العناوين 
الوطنية، وقال: ال شيء يعكر العالقة بني الرابية وعني 
التينة، وان الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية السياسية 

لن تقوم اال بتوافق جميع القوى.
وكان عون عارض بش���دة تشكيل هذه الهيئة اآلن، 
باقتراح من بري الذي طوى صفحتها بعد توسط حزب 

اهلل.
وعن احتفاالت »14 فبراي���ر« قال خليل تعودنا ان 
نحيي هذه الذكرى في صور، اما املشاركة حتت عناوين 

سياسية فرمبا تكون غير ممكنة.

انتظار جلسة مجلس الوزراء األربعاء لمناقشة التعديالت المقترحة على قانون البلديات

انطونيو كاسيزي

)محمود الطويل(جموع من مناصري حزب اهلل يستمعون لكلمة متلفزة للسيد نصر اهلل أمس األول خالل مراسم إحياء أربعني االمام احلسني 

نصراهلل: بالء عظيم كان يحّضر في مجدل عنجر
العام االم����ني  بيروت: ح����ذر 
حل����زب اهلل الس����يد حس����ن 
نصراهلل من اصرار فئات تكفيرية 
على اثارة الفتنة بني املسلمني في 

العراق ولبنان واملنطقة.
وقال نصراهلل في كلمة له في 
اربعينية االمام  احتفال بذك����رى 
احلس����ني في مجمع سيد الشهداء 
في الضاحية اجلنوبية، ان هناك 
بالء عظيما كان يحضر للبنانيني 
في حادثة مجدل عنجر، مشيرا بذلك 
الى قضية الشيخ محمد املجذوب، 
الذي قيل انه خطف وتبني الحقا انه 
اختفى متعمدا للهروب من دائنيه. 

واضاف: يجب ان يعلم اللبنانيون 
عموما واملسلمون خصوصا ان اهلل 
سبحانه وتعالى دفع في االسبوع 
املاضي بالء عظيما عنهم، وهي قصة 
مجدل عنجر، الشيخ الذي قيل انه 
خطف وقامت القيامة في الساعات 
االولى واستخدمت خطابات وتعابير 
مذهبي����ة حتريضية خطيرة جدا 
جدا جدا، واتهم فيها جهات معينة 

ومحددة. 
واعتبر نصراهلل ان من واجبه 
التنويه مبوقف تيار املس����تقبل 
وش����كره على مس����توى قيادته 
البقاع  املركزية وعلى مس����توى 

االوس����ط، لتصرفه مبس����ؤولية 
وه����دوء، وعدم اجن����راره مع كل 
اج����واء التجيي����ش التي حصلت 

ونحن نبارك لهم هذا املوقف.
كما نوه نصراهلل مبوقف قوى 
االم����ن الداخلي التي تابعت امللف 
من اللحظة االولى بجدية عالية، 
وس����رعان ما اكتش����فت احلقيقة 
واعتقلت هذا الشيخ واعلنت هذه 
احلقيقة للناس وفقأت عني الفتنة. 
وتوجه نص����راهلل الى احملتفلني 
بأربعينية احلسني قائال: انا اقول 
لكم من فع����ل هذا ويفعل هذا هو 

اسرائيل علم أو لم يعلم.

نوه بموقف تيار المستقبل وقوى األمن الداخلي

كاسيزي: الجرائم اإلرهابية كاغتيال 
الحريري أكثر تعقيدًا من جرائم الحرب 

بيروت � أ.ف.پ: اعتبر رئيس 
احملكمة اخلاصة بلبنان القاضي 
انطوني���و كاس���يزي امس ان 
»اجلرائم االرهابية« مثل اغتيال 
رئيس احلكومة رفيق احلريري 
»اكثر تعقيدا« من جرائم احلرب، 
مؤكدا ان »الضغوط السياسية 
ال ميكن ان يكون لها اي تأثير« 

على احملكمة.
وقال كاس���يزي في حديث 
لوكالة فرانس برس ان »اجلرائم 
االرهابية اكثر تعقيدا بكثير من 
قضايا جرائم احلرب واجلرائم 

ضد االنسانية واالبادة«.
واضاف »في هذه اجلرائم 
االخيرة، تكون لدينا فكرة منذ 
البداية عن الهيكلية العسكرية 
التي ارتكبت اجلرمية. وتقضي 
املنفذين  املهمة بالتعرف على 
وايج���اد الراب���ط بينهم وبني 
التي ه���ي املجزرة  النتيج���ة 

املرتكبة ومن امر بتنفيذها«.
املقابل  واشار كاسيزي في 
الى ان احملكم���ة الدولية التي 
تنظ���ر ف���ي جرمي���ة ارهابية 
»تتعامل مع خاليا س���رية ال 
توجد فيها سلسلة قيادة وال 
هيكلية.. كما ان افراد املجموعات 
االرهابية ال يكونون مستعدين 
اجماال لالدالء باعترافات النهم 
يعرضون انفسهم للقتل رمبا 

على ايدي رفاقهم«.
وكرر ان »القضايا االرهابية 

معقدة جدا«.
ورفض كاسيزي اخلوض في 
اي موضوع مرتبط بالتحقيق، 
مؤك���دا انه ال يفترض باملدعي 
العام ان يطلعه على اي شيء 

قبل وضع قرار االتهام.
اليه  واب���رز م���ا توص���ل 
التحقيق، بحسب تقارير جلنة 
التحقيق الدولية، ان »ش���بكة 
اجرامية« نفذت عملية االغتيال، 
وهذه الشبكة، او بعض افرادها، 
مرتبطون باعت���داءات اخرى 

نفذت منذ العام 2004.
وقال كاسيزي ردا على سؤال 
»ان احملكمة قامت منذ انشائها 
بعمل ضخم يهدف الى حتضير 
القرار  كل ش���يء قبل صدور 
االتهامي، حت���ى عندما يصدر 
هذا الق���رار، حتصل احملاكمة 
واالستئناف بطريقة سريعة 

جدا وفعالة جدا«.
واش���ار الى ان ه���ذا العمل 
ش���مل كل البني���ة التحتي���ة 
للمحكمة وجتهيز قاعة احملاكمة 
والتوظيف واقرار نظام االدلة 
واالثبات���ات وقواع���د توقيف 
املش���تبه بهم واع���داد ملفات 
للتعمق في امللفات القانونية.

ويبل���غ ع���دد العاملني في 

احملكمة حاليا 260 ش���خصا، 
معظمه���م في مكت���ب املدعي 

العام. 

ال مهلة إلصدار قرار االتهام

واوض���ح كاس���يزي انه ال 
مهل���ة مح���ددة لوض���ع قرار 
االتهام، مضيفا ان »هذا القرار 
في يد املدعي العام الذي يصدر 
العناصر  القرار بعد جمع كل 
الداعمة لالتهامات التي سيتم 

توجيهها«.
وردا على سؤال عن احتمال 
تأثر عمل احملكمة باملتغيرات 
الدولية، قال كاسيزي لفرانس 
ب���رس »ال اخش���ى بتات���ا اي 
تس���ييس للمحكمة، ال ميكن 
السياسية ان تؤثر  للضغوط 
عليها، الن ذل���ك يعني نهاية 
القضاء اجلنائي الدولي، وهذا 

لن يحصل«.
وحتسنت العالقات اللبنانية 
-السورية خالل االشهر االخيرة 
بتأثير من تغير االجواء االقليمية 
والدولية وقام رئيس احلكومة 
س���عد احلريري في ديسمبر 

بزيارة اولى الى دمشق.
من جهة ثانية، اعلن كاسيزي 
ان ميزانية السنة االولى من عمل 
احملكمة بلغت 51.4 مليون دوالر 
س���ددت كاملة، بينما حصلت 
احملكمة حتى اآلن على التزامات 
بدفع 90% م���ن ميزانية العام 
احلالي البالغ���ة 55.4 مليون 

دوالر.
ويتكفل لبن���ان ب� 49% من 
ميزانية احملكمة الدولية، بينما 
تأتي االموال الباقية من تبرعات 
دول عدة ابرزها الواليات املتحدة 

ودول في االحتاد االوروبي.
وانهى كاسيزي امس زيارة 
الى لبنان اس���تغرقت اسبوعا 
التق���ى خالله���ا املس���ؤولني 
اللبنانيني ف���ي زيارة تعارف 
كما اعلن مكتبه. واس���تثنت 
الزيارة س���عد احلريري كونه 
الى  معنيا بالقضي���ة املوكلة 

احملكمة.

قراءة في تجمع »14 فبراير« لجهة حجم الحشد المتوقع وتالوينه الوطنية»ال تأثير للضغوط السياسية على المحكمة الدولية«
بيروت ـ أحمد عزالدين

الذكرى اخلامسة الغتيال رئيس احلكومة السابق 
رفيق احلريري االحد املقبل ليست كنظيراتها من 
االحتفاالت في الس���نوات املاضية، ألنها حتمل 
عدة عناوين مضافة، والتجمع املعتاد في وسط 
بيروت حمال اوجه كونه يأتي بعد عدة تطورات 
ال ميكن جتاوزها، فنجل الرئيس الشهيد وصاحب 
احلق االول اصبح رئيسا للحكومة وقطع شوطا 
في هدم اجلدران التي رفعته���ا عملية االغتيال 
محليا واقليميا، والزعيم اآلخر الذي مثل نقطة 
ارتكاز ال يس���تهان بها النائب وليد جنبالط قد 
خرج من هذا احملور وافقده الكثير من محوريته، 
والقوى املس���يحية املنضوية حتت لواء 14 آذار 
او ما كان يس���مى س���ابقا بقرنة شهوان تعيش 
صراعات وتناقض���ات حتاول الصمود في وجه 
اخلصم العنيد العماد ميش���ال عون املدعوم من 
اكثر من جهة، وهو يعمل على قضم هذه املواقع 
من االكثرية الواحد تلو اآلخر، ويواصل الهجوم 
حتى ولو احيانا على حساب حلفائه كما يحصل 

مع رئيس املجلس نبيه بري.
وال شك ان اللون السياسي يفرض نفسه على 
هذه املناسبة الوطنية اجلليلة، ويطرح تساؤالت 
حول متوضع اقطابها والتداعيات التي ستتركها 
على االكثرية بدائرتها الفضفاضة والغارقة في 
تناقضاتها رغم وح���دة البيان املعلن، في وقت 

س���عت املعارضة او قوى 8 آذار عن قصد او عن 
غير قصد من خالل سعيها لتوسيع دائرة املشاركة 
بشروط لتوسيع الشرخ بني قوى االكثرية، مما 
يحرج الكثير من رموزها على االقل بطرح صيغة 
مخففة لنبرة اخلطاب واملشاركني في املناسبة.

وقد يكون االمتحان االول هو حجم احلش���د 
الشعبي املشارك اذا سمحت االحوال اجلوية بعدما 
اصبح الس���قف املليوني ولو بالشكل هو احلد 
االدنى للنجاح في القاموس السائد لالحتفاالت 
املفصلية اللبنانية، والسؤال: هل ستتمكن هذه 
القوى ان تؤمن احلش���د املطلوب اذا اخذنا بعني 
االعتب���ار ان الزعيم الدرزي جنبالط ان ش���ارك 
فهو لن يحشد محازبيه باالمر او ب� »املونة« كما 
في املرات السابقة؟ فيما تعاني القوى املسيحية 
من تداعيات االنتخابات االخيرة ومن ثم تشكيل 

احلكومة وتوزيع احلقائب من حصتها.
ويبق���ى العبء على رئيس احلكومة س���عد 
احلري���ري ال���ذي يس���تطيع ان يحش���د ان من 
العاصم���ة او االطراف، لكنه يبق���ى بحاجة الى 
تلوين الس���احة بااللوان املختلفة لقوى 14 آذار 

والنسيج اللبناني.
وابتعاد جنبالط احلاسم عن اللقاء التحضيري 
للمناسبة هو وكتلته باس���تثناء النائب مروان 
حمادة � الذي حضر السباب شخصية وعاطفية 
� ومتوضعه اجلديد بعد املصاحلات االخيرة يثير 

الهواجس، وان كانت املصاحلة مع حزب اهلل ال 
تقلق جميع حلفائه السابقني، لكن املصاحلة مع 
عون اكثر وقعا ودفعت البعض لقراءة حساباته 
من جديد، وحركت املخ���اوف من صعود زعيم 
التيار الوطني احلر الى اجلبل، وجاء التعبير عن 
القل���ق بنصيحة رئيس حزب الوطنيني االحرار 
دوري ش���معون بقوله ان فتح اجلبل امام عون 
كمن يأتي ب� »الدب الى كرمه«، كما ان هذا االنفتاح 
العوني على اجلبل يقلق بعض حلفاء جنبالط 
املس���يحيني، خصوصا اولئك الذين يضع عون 
عليهم »ڤيتو« امثال فؤاد السعد النائب في كتلة 
جنبالط، وفي الوقت نفسه فإن عون بدا احلافظ 
لاليقاع الوطني عندما اضطر حلفاؤه لس���حب 
مش���روع الغاء الطائفية السياسية من التداول 
لتجنب احراجه واحلفاظ على »شعرة معاوية« 

بينه وبني بري.
من جانبه احلري���ري فإنه فصل بني خطوط 
السياس���ة وجرمية اغتيال والده، واعلن انه ال 
تنازل عن دماء الشهداء وصاحب احلق سلطان 
كما يقول الشرع احلنيف »ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا«، وتاليا التمسك مبا تقره 
احملكمة الدولية وفي الوقت نفسه التحرك سياسيا 
في كل االجتاهات بعدما اصبح رئيسا للحكومة 
ومتحدثا باسم الشعب اللبناني كله في اتصاالته 
االقليمية والدولية وليس كرئيس الكثرية نيابية 

وسياسية، وقد يكون هذا االمر ازعج البعض من 
حلفائه الذين بنوا على هذا التحالف واستفادوا 
منه ومنهم من بدأ يشعر بسحب البساط من حتت 
قدميه، وانه يش���عر ب� »تراجع حرارة احلريري 
نحوه« كما يقول النائب الكتائبي سامي اجلميل 
في الوقت الذي انتقد فيه بعض املعارضة املشاركة 

في االجتماع املوسع لقوى 14 آذار.
من جانبها املعارضة فقد اقتحمت مناس���بة 
14 فبراير باالعالن عن االستعداد للمشاركة في 
االحتفال من بوابة »بيت الوس���ط« الذي طرقه 
بري، حيث اقيم له عشاء تكرميي اعقبه استعداد 
للمشاركة في ذكرى احلريري اذا خرجت اخلطب 
عن الس���قف الس���ابق، ويرى فيها كثيرون انها 
ستشكل مدخال الخراج املناس���بة الوطنية من 
الدائ���رة احلزبية االحادية، فيما فس���رها عكس 
ذلك ومنهم النائب القوات���ي انطوان زهرا الذي 
رف���ض اي خطاب مغاير لدى 14 آذار او تخفيف 
نبرة اخلطاب، وقد وافقه في ذلك بعض صقور 
تيار املس���تقبل امثال النائ���ب احمد فتفت، لكن 
طرح ب���ري لن مير مرور الك���رام على االكثرية 
وكذلك فعل النائب الشمالي سليمان فرجنية الذي 
ابدى االستعداد للمشاركة اذا لم تتحول مناسبة 
لالستثمار السياسي، االمر الذي يطرح السؤال 
الكبير داخل االكثرية ومدى قدرتها على احلفاظ 

على خطاب موحد ومتصلب.

السنيورة تعهد باستعجال التحقيق  بأوضاع »الفتوى«

وهاب يتهم أرسالن بمحاولة قتل مسؤول بـ »التوحيد«

استئناف البحث عن »اإلثيوبية« الغريقة 
بيروت: تس���لمت عائلة الضحية البير عسال

جثته امس، وشيعته في بلدته البترون وسط 
حشود أهلية. والعمل جار في مستشفى احلريري 
احلكومي لتحديد هوية ثالث جثث تعود إلثيوبيني، 
بعدما مت حتديد هوي���ة جثتني إحداهما ملضيفة 

الطائرة والثانية حلارس األمن فيها. واستأنفت 
فرق اإلنقاذ البحري واجلوي عمليات البحث عن 
حطام الطائرة وركابها وصندوقها األسود قبالة 
ش���اطئ خلدة صباح امس، مس���تفيدة من حالة 

الصحو وهدوء البحر.

بي���روت: ذكرت مص���ادر مطلعة ان رؤس���اء 
احلكومة السابقني الذين اجتمعوا في السراي 
الكبير لبحث أوضاع دار الفتوى واملؤسسات التابعة 
لها، عهدوا الى رئيس احلكومة السابق فؤاد السنيورة 
مبتابعة جلنة التحقيق املكلفة مبراجعة األوضاع. 
وعلمت »األنباء« ان السنيورة وعد بإجناز التحقيقات 
في مهلة شهر، وباتخاذ اإلجراءات بحق املتورطني 

او املقصرين، مع تفعيل العمل اإلداري والرقابي في 
هذه املؤسسات. وسيقوم املفتي د.محمد محمد رشيد 
قباني، يرافقه السنيورة بزيارة تفقدية ملؤسسة 
صندوق الزكاة اليوم، اضافة الى مؤسسات أخرى 
تابعة لدار الفتوى. وفي ذات الوقت تابعت وسائل 
إعالم محسوبة على »املعارضة« حملتها على إدارة 

دار الفتوى امس.

بيروت ـ خلدون قواص
كشف رئيس تيار »التوحيد 
اللبناني« الوزير األس����بق وئام 
وهاب عن محاولة قتل مس����ؤول 
التيار في الش����ويفات ليل أمس 
من قبل احد املنتمني ملن أس����ماه 
ب� »املتزعم الصغير«، في إشارة 
الى رئيس احلزب »الدميوقراطي 
النائب طالل أرسالن.  اللبناني« 

وفي حديث الى تلفزيون »اجلديد«، 
حّمل وهاب أرس����الن ش����خصيا 
مس����ؤولية هذا االعتداء، وتوجه 
إليه بالقول: »لو سمحت كف عن 
استفزازي«، مشيرا الى ان »عصر 
الديناصورات املنقرضة انتهى«، 
مضيفا: »عندما تركنا املراجل بات 
يريد ان يتمرجل علينا«. وإذ دعا 
وهاب األجه����زة األمنية العتقال 

الفاعلني محذرا م����ن انه »اذا لم 
يرتدع فنحن نعرف كيف نربيه«، 
وقال: »ل����م نفكر يوما في القيام 
بذلك مع خصومنا فكيف باحلري 
حلفاؤنا«. وردا على سؤال عما اذا 
كان قد أثار املوضوع مع أرسالن، 
أجاب وهاب: »ال كالم بيني وبينه 
فهو قاطعني منذ فترة، علما انني 

ال أعرف السبب«.

أخبار وأسرار لبنانية
 جنبالط: رأت بعض االوساط املتابعة ان من 
اسباب تأخر زيارة النائب وليد جنبالط الى 
س����ورية وجود مذكرة توقيف بحقه من قبل 
اجلهات القضائية السورية التي حولت يومها 

هذه املذكرة الى منظمة االنتربول الدولية.
وأكدت اوس����اط مقربة من رئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي ان جنبالط يفاجأ يوما بعد 
يوم بردات فعل مستنكرة ومستاءة ملواقفه 
السياسية من داخل الطائفة الدرزية التي يعتبر 
عدد من اقطابها ان مواقف جنبالط الس����ابقة 
وضعته����ا في املواجه����ة، وأدت الى تعرضها 
ألحداث دامية والى مقتل عدد من ابنائها بسبب 
هذه املواقف، فإذا بجنبالط وبس����حر ساحر 
يعمد الى تغيير كل قناعاته والتصرف بطريقة 
مسيئة ملوقعه وزعامته التاريخية، ويتخلى 

عن كل خطبه ومواقفه.
من جهة اخرى، تردد ان أكثر ما أثار استياء 
الرئيس سعد احلريري من جنبالط في اآلونة 
األخيرة هو تأييد جنبالط لتقسيم بيروت الى 
دوائر بلدية )سحب الحقا هذا املوقف(، وطلبه 
من نواب اللقاء الدميوقراطي عدم حضور لقاء 
البريستول. وتردد أيضا ان موقف جنبالط 
كان واحدا من األسباب التي دفعت احلريري 
للحضور الى البريستول، وان هذا احلضور 
وجه رسائل سياسية عدة وأبرزها في اجتاه 
جنبالط. هذا وتؤكد مصادر قريبة من جنبالط 
انه سيشارك في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، س����واء باحتفال ش����عبي كبير أو 
باحتفال شعبي مختصر أو باالكتفاء بوضع 
زهرة على الضريح، وهذا من املمكن ان يحصل، 

»فنحن خسرنا كمال جنبالط ولم نقم كل سنة 
مهرجانا شعبيا كبيرا، واكتفينا بوضع زهرة 

على ضريحه«.

 البريستول من املاضي: اعتبرت مصادر معارضة 
ان مضمون بيان لقاء البريستول بدا وكأنه »شيء 
من املاضي«، ولم يواكب استطرادا خطاب احلريري 
وخطواته االنفتاحية في اجتاه دمشق واملعارضة 
على رغم خلوه من عبارات العداء لسورية ولسالح 
املقاومة. وأش��ارت هذه املصادر الى ان اجتماع 
البريس��تول كرس خروج النائب جنبالط من 14 
آذار ليقتصر األمر على مكونات ثالثة للحركة هي: 
تيار املستقبل، حزب الكتائب والقوات اللبنانية، 
ولعل هذا ما يفسر اختصار اخلطب في مهرجان 
الذكرى على أربعة خطباء هم: احلريري، السنيورة، 

اجلميل وجعجع.

 طاولة احلوار: يقول وزير ان بري واحلريري 
غير مستعجلني في اعادة تكوين طاولة احلوار 
ولكل منهما أسبابه ونظرته، فاالثنان يخشيان 
ان تأخذ طاولة احلوار من وهجهما سواء في 
املجلس أو في احلكومة، وان تتحول طاولة 
احلوار الى »سوبر« مؤسسة دستورية قد تأخذ 

من صالحيات املجلس واحلكومة.

 زيارة بري للحريـري: جزء من هدف زيارة بري 
للحريري في منزله وتلبيته دعوة العش��اء، كان 
اضافة الى تأكيد تناغم املواقف بشأن قضايا محلية، 
تبديد االجواء السلبية التي تركتها انتخابات غرفة 
التجارة والصناعة في صيدا وفازت فيها الئحة 
بري بالتزكية بعد انسحاب مرشحي احلريري.


