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عبداملجيد صالح

)محمود الطويل(املفتي قباني واحلريري والسنيورة لدى افتتاحهم أمس مسجدا في كراكاس ببيروت

طيار »اإلثيوبيةالمنكوبة« لمساعده: »خلص انتهينا.. ويرحمنا اهلل«
بي����روت: أش����ار تقري����ر أول����ي للجنة 
التحقيق اخلاصة مبعرفة سبب سقوط 
الطائرة اإلثيوبية قبالة ش����واطئ لبنان الى 

خطأ بشري في قمرة القيادة.
وقال وزير اإلعالم طارق متري ان جلنة 
التحقيق أبلغت احلكومة انها ستسلمها تقريرا 
أوليا في األيام املقبلة يتضمن ما توصلت اليه 
من معلومات حول حادثة الطائرة املنكوبة، 
كذلك ستصدر احلكومة تقريرها الشامل في 
منتصف االس����بوع املقبل، بعد اطالع ذوي 

الضحايا على كامل املعلومات املتوافرة.
وكانت جلنة التحقيق الفنية عادت امس 
االول من باري����س والتقت رئيس احلكومة 

سعد احلريري ووزير األشغال العامة غازي 
العريضي قبيل انعقاد مجلس الوزراء، وقد 
اطلع مجلس الوزراء على معلومات اللجنة 
بوصفها معلومات أولية وطلب من الوزراء 
عدم تسريب اي شيء منها، باعتبار ان ذلك 
يعرض احلكومة للمقاضاة، ألن هذه املعلومات 
التزال أولية. ونقلت صحيفة »السفير« عن 
مصدر موثوق في املكتب الفرنسي للتحقيق 
في حوادث الطيران ان العبارة األخيرة التي 
أدل����ى بها كابنت الطائرة قبل ثوان قليلة من 
س����قوطها كانت التالية: »خل����ص انتهينا.. 
فليرحمنا اهلل« وق����د قالها باللغة األمهرية 

وهي احدى اللغات اإلثيوبية.

وبحس����ب الصحيفة فإن قبطان الطائرة 
طلب من مساعده تنفيذ أمر ما بعد ان تواصل 
مع برج املراقبة في مط����ار بيروت الدولي، 
وتصرف على أس����اس ان األمر قد نفد، لكن 
تبني ان مساعد الطيار إما انه لم ينفذ األمر 
او نفذ أمرا معاكس����ا، ما جعل الطيار يقدم 
على خطوة أفقدته السيطرة على الطائرة، 
األم����ر الذي حمل احملققني على االس����تنتاج 
بأن خطأ بش����ريا في قمرة القيادة أدى الى 

سقوط الطائرة.
وذكرت »السفير« انه بحسب االستنتاجات 
التي توصل إليها الفريق الفرنسي بالتعاون 
مع جلنة التحقيق الدولية، أمكن حتديد اآلتي 

بني اإلقالع واالرتطام بسطح البحر:
أوال: انطلقت الطائرة عند الساعة الثانية 
و37 دقيقة وارتطمت بسطح البحر عند الثانية 
وإحدى وأربعني دقيقة، أي أن رحلتها، دامت 
فقط أربع دقائق. ثانيا: دامت عملية سقوط 
الطائرة منذ ارتفاعه����ا املفاجئ إلى حوالي 
تسعة آالف قدم وحتى سقوطها في البحر، 

أقل من دقيقة )حوالي أربعني ثانية(.
ثالثا: ظلت الطائرة حتى ما قبل ارتطامها 
بسطح البحر، جس����ما واحدا، وعند حلظة 
االرتطام انش����طرت إلى أج����زاء وغرقت في 
أعماق البحر. وقد تس����لمت شركة الطيران 
األثيوبية واحلكومة األثيوبية وشركة »بوينغ« 

األميركية واملكتب الفرنسي للتحقيق واملنظمة 
الدولية للطيران واحلكومة اللبنانية نسخا 
من التقري����ر األولي حول مضمون صندوق 
التس����جيالت، حيث سيكون جزءا ال يتجزأ 
من التقرير األولي الذي س����تذيعه احلكومة 

اللبنانية على املأل في األسبوع املقبل. 
وزير الدولة عدنان حسني قال من جهته، 
ان املعلومات تش����ير الى خطأ بشري وراء 
كارثة الطائرة اإلثيوبية، لكن هذه املعلومات 
ليست نهائية، وقبل إعالن تقرير احلكومة، 
سيلتقي رئيس احلكومة مع جلنة من األهالي، 

ثم يذيع التقرير.
ونقلت »السفير« عن مصدر عسكري لبناني 

قوله ان اجليش »سيستكمل اعتبارا من صباح 
اليوم )امس( عمليات البحث إلى حني العثور 
على كامل اجلثث واألشالء العائدة لضحايا 
الطائرة« هذا وحددت الس����فينة »أوديسيه 
إكسبلورير« حتى مساء أمس االول 70 نقطة، 
عبر التصوير املرئي، تدل على وجود أشالء 

جديدة لضحايا الطائرة ومتاعهم. 
النهائي  الس����فينة عملية املسح  وأنهت 
صباح امس، على أن تسلم تقريرها النهائي 
للجيش الذي سيكلف مغاوير البحر بالوصول 
الى النقاط احملددة، على أن يترك للحكومة 
اللبنانية بعد انتهاء املهمة اإلعالن رسميا عن 

انتهاء أعمال البحث عن اجلثث واألشالء.

التحقيق األولي ُيرّجح سقوط الطائرة نتيجة خطأ بشري

لبنان: »البلدية« أسيرة التهديدات اإلسرائيلية وتآكل المهل القانونية
بيروت ـ عمر حبنجر

على الرغم من عبور »النسبية« 
الوزراء،  حقل األلغام في مجلس 
بقي موضوع إج����راء االنتخابات 
البلدية واالختيارية في موعدها 
بني مايو ويونيو عالمة استفهام 

كبيرة.
مرد الغموض هذا الى اعتبارين 
املراقبون في بيروت  يلمس����هما 
بوضوح، األول واألهم هو اخلشية 
من نوايا إس����رائيلية مبيتة ضد 
لبنان هذا الربيع، او باألحرى في 
التوقيت املفترض لالنتخابات، في 
ضوء التهديدات اإليرانية إلسرائيل 
والتهديدات اإلس����رائيلية حلزب 
اهلل، والثاني يتمثل بالقلق حيال 
تآكل امله����ل القانونية، قبل إقرار 
اإلصالح����ات البلدية، في مجلس 

النواب.
والراه����ن ان مش����هد اللق����اء 
احلكومي على إقرار »النس����بية« 
في االنتخابات البلدية، اتبع بتوافق 
حول مناسبة دينية تظهر لبنان 
أرضا حلوار األديان واحلضارات، 
حيث أعلن املجلس بناء على اقتراح 
رئيس احلكومة س����عد احلريري 
يوم 25 مارس عيدا وطنيا وعطلة 
رس����مية مبناس����بة عني بشارة 
الس����يدة العذراء، وقال احلريري 
ان السيدة العذراء تعني املسلمني 
كما تعني املس����يحيني في القرآن 
كما في اإلجنيل. وكانت أوس����اط 
دينية إسالمية حتفظت على هذا 

املوضوع العتبارات فقهية.
وح����ول األج����واء اإلقليمي����ة 
املتوت����رة، والتي ميكن ان تتوتر 
أكث����ر اذا م����ا قرر مجل����س األمن 
ايران،  العقوب����ات على  مضاعفة 
ذكرت مصادر نيابية ل� »األنباء« 
ان كتلة املس����تقبل النيابية التي 
اجتمعت امس األول عرضت لهذه 
األجواء باهتمام، وقد الحظ بعض 
النواب ان رئيس الكتلة ورئيس 
احلكومة األسبق فؤاد السنيورة 

النسبية في االنتخابات البلدية، 
وش���دد على اج���راء االنتخابات 
البلدي���ة ف���ي موعده���ا، لكنه 
استغرب تأجيل اجللسة الى 27 
فبراير القرار مش���روع القانون 
بشكل نهائي وارساله الى مجلس 

النواب.
وقال في لقاء مع االعالميني في 
معراب ان االصالحات اقرت وان 
الفضل في اقرارها يعود لرئيس 
اجلمهورية واحلكومة اللذين قاما 
مبجموع���ة اتصاالت ادت الى ما 
ادت اليه، ول���و ان البعض، ويا 
لالسف، كان يناقشها كمواضيع 
سياسية وليس اصالحية لغاية 

في نفس يعقوب.
جعج���ع لفت ال���ى ان اخلبر 
ال���ذي ورد في وس���ائل االعالم 
والقائ���ل ان خادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 
اتفقا على  السوري بشار االسد 
البلدية في  تأجيل االنتخاب���ات 
لبنان عار عن الصحة، باعتبار ان 
خادم احلرمني الشريفني لم يتدخل 
يوما في تفصيل احلياة السياسية 
اللبنانية، معتبرا ان هذا مؤشر 
الفريق اآلخر  واضح على نوايا 
بتأجيل االس���تحقاق االنتخابي 
البلدي لدرجة الوصول الى ادخال 
امللك عبداهلل والرئيس االسد بهذه 
العملية، في محاولة اخيرة لتأجيل 

االنتخابات البلدية.
ونفى جعجع ما سرب في بعض 
وسائل االعالم ان رئيس احلكومة 
بات مقتنعا بتأجيل االنتخابات 
البلدية وانه يعم���ل على اقناع 

رئيس اجلمهورية بذلك.
وع���ن النس���بية ق���ال هناك 
وجهتا نظر، األول���ى تقول انها 
متكن الزعامات في قرية واحدة 
ان تتمثل، فيما الثانية تقول ان 
وجود اجلميع في املجلس البلدي 
سينقل مشاكل القرية الى البلدية، 

األمر الذي نتركه لأليام.

عن مصير االمام الصدر ورفيقيه 
والشرط الوحيد ملشاركة لبنان في 
التمثيل  القمة مهما كان مستوى 
هو ان تبحث قضية االمام الصدر 
في اجللس����ة االفتتاحية العلنية 
امام املأل وامام وسائل االعالم كافة 

لتظهر احلقيقة.

الحريري

وف����ي موض����وع االنتخابات 
البلدية، ذكرت مصادر وزارية ل� 
»األنباء« ان الوزير جبران باسيل 
طالب بأن تسحب احلكومة مشروع 
خفض س����ن االقتراع من جدول 
اعمال اجللس����ة النيابية املقبلة، 
لكن رئي����س احلكومة لم يوافق، 
ألن هذا املوضوع ليس على جدول 

االعمال.
واضاف رئيس احلكومة خالل 
الوزارية قائ����ال: نحن  اجللس����ة 
كحكومة اتخذنا قرارنا بهذا الشأن 
وال نستطيع ان نتراجع عنه وان 
نشكل سابقة في هذا املجال، ولذلك 
املشروع موجود امام مجلس النواب 

ولنتحمل مسؤوليتنا.

بارود: »النسبي« هو األفضل

وزير الداخلية زياد بارود كشف 
للمؤسسة اللبنانية لالرسال انه اعد 
مشروع قانون االنتخابات البلدية 
بصيغته النهائية، والتي سيقررها 

مجلس الوزراء في 27 اجلاري.
وقال ان النظام النسبي افضل 
على مستوى ادارة التنوع، وهو 
نظ����ام لوائح مقفل����ة مبعنى ان 
التصويت يكون لالئحة كما هي، 
وليس الش����خاص يغي����ر ويبدل 
باالس����ماء، وهذا يعتبره البعض 
غير دميوقراطي، لكنه اسهل من 

سواه كثيرا.

جعجع يثني على النسبية

بدوره رئيس القوات اللبنانية 
د.سمير جعجع اثنى على اعتماد 

ان احلكومة ستضع املشروع يوم 
27 اجلاري بصيغته النهائية.

وعن مش����اركة لبنان في قمة 
بنغازي قال الوزير احملسوب ضمن 
فريق الرئيس ميشال سليمان، ان 
القرار لم يناقش في مجلس الوزراء 
بعد، ونحن ملتزمون بجالء حقيقة 
اختفاء االمام موسى الصدر، وهناك 
نص في البيان الوزاري بهذا الشأن، 
وفي ذات الوق����ت نحن ملتزمون 
بجامعة الدول العربية وبقرارات 
القمة العربية وبالتالي سنترك هذا 
االمر ملجلس ال����وزراء وأعتقد ان 
لرئيس اجلمهورية دورا أساسيا في 
هذا التوجه لكونه املسؤول االول 

عن الديبلوماسية اللبنانية.

قبالن: شرط وحيد للذهاب لليبيا

طالب نائب رئي����س املجلس 
االسالمي الشيعي االعلى الشيخ 
عبد االمير قبالن امني عام جامعة 

العربية عمرو موسى بأن  الدول 
يكون للظال����م خصما وللمظلوم 
عونا، مطالبا اياه بتوجيه سؤال 
الى معمر القذافي عن مصير االمام 
الصدر ورفيقيه الذين مر اختطافهم 
من قبل النظام الليبي اكثر من 31 
عام����ا، وقال لقد جئت لتطلب من 
حكومتنا املشاركة في قمة ليبيا 
فلماذا ال تطالب  القمة العربية بحل 
مشكلة االمام الصدر ورفيقيه قبل 

مطالبتنا باملشاركة.
واض����اف: ان ذهاب لبنان الى 
القمة العربية نكبة وكارثة ويحمل 
لبنان مس����ؤولية امام اهلل وامام 
التاريخ وذهاب س����ورية مصيبة 
القيام  الع����رب  عظم����ى وعل����ى 
بواجباته����م ام����ام اهلل والتاريخ 
ومطالبة القذافي بكش����ف مصير 
االمام الصدر ورفيقيه، مؤكدا ان 
لبنان مع جناح هذه القمة ولكن 
جناح هذه القمة يكون بالكش����ف 

ش����ارك في التعبير عن املخاوف 
من هذه األج����واء، امنا لم تتخط 
املعلومات احلدود التقديرية، وهذا 
في الواقع ما عزز الشكوك حول 
إمكانية إجراء االنتخابات البلدية 

في موعدها.
اما على صعيد مقررات مجلس 
الوزراء »البلدية« والتلميحات بأن 
بعض اإلصالحات املقررة لن متر في 
مجلس النواب قبل املوعد القانوني 
وان احتمال التأجيل وارد، قال وزير 
السيد حسني »كنا  الدولة عدنان 
طالبنا قبل أسبوعني او أكثر بأن 
تلتزم احلكومة مع مجلس النواب 
مدة شهر واحد إلجناز هذه العملية 
اإلصالحية، م����ن اجناز احلكومة 
ملش����روع القانون الى ان تنجزه 
النيابي����ة بفترة قصيرة  اللجان 
وحتيله الى الهيئة العامة، بحيث 
يصبح باإلمكان إجراء االنتخابات 
البلدية خالل شهر مايو، واعتقادي 

استثناء ضريح جنبالط جعجع: عبداهلل واألسد لم ينصحا بتأجيل االنتخابات
من زيارة عون للمختارة اليوم

ماروني لمشاركة لبنان في قمة ليبيا
كما زار الحريري سورية

الجميل: مشكلة »الكتائب« ليست 
مع الشيعة بل مع سالح حزب اهلل

بيروت: عش����ية زيارة العماد ميش����ال عون ال����ى املختارة اليوم، 
قال رئيس اللقاء النياب����ي الدميوقراطي النائب وليد جنبالط ان 
الزيارة ال تندرج في سياق لقاءات للمصاحلة او ما شابه ذلك، فاملصاحلة 
غير مطروحة أصال، خصوصا انها متت عام 2001 في اجلبل )بزيارة 

البطريرك صفير( ويومها كان حاضرا ممثل التيار الوطني احلر.
وأضاف جنبالط: للتيار موقعه األساس����ي على املستوى الوطني 
العام، وله موقعه وحضوره على مستوى اجلبل، واللقاءات السابقة 
بيننا كانت في سياق املصارحة، وفي اللقاء مع اجلنرال اليوم سيتم 
البحث بالش����أن العام خاصة ما يتصل باجلبل، وس����يحتل موضوع 
املهجري����ن احليز األهم في اللقاء، واس����تعراض ما تبقى على صعيد 
الع����ودة واملراحل التي قطعتها ال����ى جانب التحضيرات اجلارية بني 
التيار واحلزب االش����تراكي فيما يخ����ص برنامج العودة على طريق 

طي امللف بشكل كامل.
وق����د وزع التيار الوطني احلر امس برنامج الزيارة التي تتضمن 
محطات في دير القمر وقصر املختارة ومطرانية بيت الدين املارونية، 
حيث يلتقي عون وجنبالط ويتبادالن الكلمات مع املطران الياس نصار. 
وال يتضمن البرنامج زيارة ضريح الشهيد كمال جنبالط، وسيقتصر 
على زيارة ضريح الرئيس الراحل كميل شمعون وجنله داني وأفراد 

عائلته، وسيلتقي أهالي الدير في كنيسة سيدة ألتل.
وفي هذا السياق أعلن نائب الشوف دوري شمعون انه لن يكون 
في اس����تقبال عون عند زيارته لضريح والده او ش����قيقه داني، ألنه 
يرفض هذه »العاطفة املصطنعة« بعد خمس سنوات من عودة عون 
الى لبنان، وألن عون يريد اس����تعطاف الناخبني الديريني على ابواب 
االنتخابات البلدية. ش����معون وصف حتبب عون جلنبالط باملزيف، 
وانه مناورة سياس����ية ألهداف مصلحية س����تنتهي مع ظهور نتائج 

االنتخابات البلدية.

بيروت ـ محمد حرفوش
رأى النائب الكتائبي إيلي ماروني ان رئيس مجلس الوزراء سعد 
احلريري تعالى على جراحه وذهب الى سورية إلسماع كلمة لبنان، 
داعيا الى ان يش����ارك لبنان في قمة ليبيا بالرغم من ان نظامها متهم 
بتغييب اإلمام موسى الصدر ورفيقيه. وسأل ماروني في حديث أمس: 
أليس م����ن األجدى ان يكون رئيس لبنان في ليبيا ويقول كلمته في 
موضوع اإلمام الصدر بالذات ويطالب بكشف احلقيقة حول مصيره 
او ينتظر جالء احلقيقة؟ وهل من اجل مقاطعة ليبيا نقاطع 20 دولة 
عربية ونغّيب لبنان عن قمة عربية؟ حيث من األفضل ان نقول كلمتنا 
في كل مكان ونعلي الصوت ونعلي الشأن، الفتا الى ان التمثيل اللبناني 

سيكون منخفضا، وهذا ليس جيدا للبنان.

بيروت ـ أحمد منصور
علق النائب سامي اجلميل على االتصال الهاتفي الذي تلقاه االمني 
العام حلزب اهلل الس���يد حسن نصراهلل من الرئيس االيراني محمود 
احم���دي جناد بالقول: كنت امتنى على الس���يد نصراهلل ان يرد على 
الرئي���س االيراني من منطلق الش���عور الوطني على انني لبناني وال 
احد يعطيني االوامر او ميلي علي ماذا افعل، معتبرا ان املشكلة اليوم 
هي في سالح حزب اهلل. وقال اجلميل، في لقاء مع املؤسسة اللبنانية 
لالرسال: ان الشعب اللبناني لم يوكل احدا في ان يأخذ القرارات عنه، 
فمجلس النواب هو صاحب القرار مع مجلس الوزراء، سائال: من وّكل 
السيد حسن نصراهلل في الدفاع عن لبنان؟ وتابع: ان حزب الكتائب 
ليست لديه مشكلة مع حزب اهلل ألنه من الطائفة الشيعية، وهو لم يأخذ 
موقفا مع تيار املستقبل ألنه من الطائفة السنية، وهو ليس موجودا 
في قوى 14 آذار ألنه حتالف سني � مسيحي، بل نحن لدينا مشكلة مع 
سالح حزب اهلل، فلو كان احلزب دون سالح لكان موقفنا منه مختلفا 
متاما. وحول االحتفال الذي اقامه حزب اهلل في منطقة اجلديدة اعتبر 
اجلميل ان حزب اهلل جلأ الى الغش في استئجار القاعة القامة احتفال 
للحزب، مش���يرا الى ان ما قام به حزب اهلل في املنطقة استفز اهاليها 
وفعالياتها، رافضا الطريقة واالخراج له، الفتا الى اعتراض كبير على 

وجود عناصر مسلحة من حزب اهلل في مكان االحتفال.

صالح لـ »األنباء«: مشاركة لبنان في قمة ليبيا بمثابة 
إعطاء صك براءة للقذافي في قضية تغييب الصدر

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو كتل����ة »التنمية 
والتحري����ر« النائب عبداملجيد 
صالح ان القمة العربية املرتقب 
انعقادها في 27 و28 مارس املقبل 
في ليبيا ستفسد الود بني لبنان 
ومن يدعوه الى حضورها من 
املسؤولني العرب، خصوصا ان 
القضية هي قضية اإلمام موسى 
الصدر ال����ذي كان له صوالت 
وج����والت في ترتي����ب البيت 
العرب����ي ووحدته، وأكد صالح 
ان القم����ة العربية في ليبيا لن 
يكون لها لون وال طعم في ظل 
التئام القادة العرب على اراضي 
دولة تخفي في أقبية معتقالتها 
اإلمام الصدر ورفيقيه، اضافة 
الى ان املضي����ف الليبي للقمة 
أبعد ما يكون عن شؤون األمة 
العربية وحتديدا عن قضيتها 
األم فلسطني احملتلة، وقال ان 
األمة العربي����ة دّب فيها الصدأ 
بع����د ان جتاهلت »الءات« قمة 
الثالث )ال تفاوض،  اخلرطوم 
ال اعتراف، ال سالم(، ووصلت 
الى حد ترك غزة حتترق بنار 
العدوان االسرائيلي وأوصلت 
الشعب الفلسطيني الى ما وصل 
اليه من ضعف في املواقف ومن 

تنكيل مستمر به.
النائ����ب صالح في  ومتنى 
تصريح ل����� »األنباء« على من 
بّشر ويبّش����ر مبشاركة لبنان 
في القمة العربية الشعور أقله 
باخلجل السياسي، أمام أوسع 
شريحة من اللبنانيني مسلمني 

القمة على مس���توى  حضور 
التمثيل اللبناني لتحويله من 
مستوى الفئة األولى او الثانية 
الى مس���توى الفئة الثالثة او 
الى ان مشاركة  الرابعة، الفتا 
لبنان مرفوضة باألساس وبكل 
أوجه التمثيل حفاظا على كرامته 
وعلى كرامة اللبنانيني الى اي 
مذهب او طائفة انتموا، معتبرا 
ان حضور لبنان في قمة ليبيا 
ايا يكن مستوى التمثيل وأيا 
تكن الشخصية املمثلة للدولة 
اللبنانية هو مبثابة اعطاء صك 
براءة للرئيس الليبي وتغييب 
اإلمام الصدر مرتني وقتل قضيته 

ألف مرة.
وختم النائب صالح متوجها 
اللبنانيني  ال���ى كل  بال���كالم 
املتحمسني ملشاركة لبنان في 
القمة، داعيا اياهم الى التساؤل 
عما سيكون موقفهم جتاه اي 
احتجاز ألي شخصية روحية 
لبنانية من املستويات األولى، 
مذكرا اياهم بأن اإلمام الصدر 
مرجعي���ة روحي���ة وعمالق 
من عمالقة لبنان وش���خصية 
الطائفي���ة واملذهبية  تخطت 
ب���كل ابعاده���ا الدنيوية، وما 
الدليل على ذلك سوى رسمه 
حت���ت الصليب في كنيس���ة 
الكبوشية املارونية، مطالب���ا 
مجلس الوزراء باتخاذ املوقف 
املش����رف للبنان واللبن��انيني 
حيال موضوع املشارك����ة في 
قمة ليبيا وذلك عمال بالبي���ان 

الوزاري.

مبستوى رفيع.
وع����ن التباين ف����ي املوقف 
بني الرئيس ميش����ال سليمان 
ورئيس املجلس نبيه بري من 
املشاركة في قمة ليبيا، بحيث 
ظهر هذا التباين من خالل اعالن 
عمرو موس����ى من قصر بعبدا 
مشاركة لبنان في القمة اثر لقائه 
سليمان، مما يشير الى موافقة 
الرئيس على املشاركة واال ملا كان 
موسى قد اعلن عنها، ومن خالل 
اعالن بري منذ فترة وجيزة ومن 
قصر بعبدا ايضا عن رغبته في 
مقاطعة القمة، قال صالح ان اإلمام 
الصدر لم يكن للطائفة الشيعية 
وحسب، امنا ايضا كان للطائفة 
املارونية والسنية والدرزية على 
حد س����واء، معتبرا ان الرجال 
الذي����ن يحتفظون  العظام هم 
بحكمة عالية في قضية اإلمام 
الصدر وانعكاساتها على الواقع 
السياسي في لبنان، مؤكدا ردا 
على س����ؤال ان ليس املقصود 
بكالمه هذا توجيه رس����الة الى 
الرئيس سليمان، امنا املقصود 
هو اثارة ما ينتظره اللبنانيون 
من انتظار في املواقف اللبنانية 
لدى جميع املرجعيات السياسية 
الوازنة في لبنان صاحبة الهوى 
العرب����ي والقوم����ي واملعادي 

إلسرائيل.

رفض المشاركة على أي مستوى!

وعن مستوى املشاركة في 
القمة العربية اكد ان اللبنانيني 
ال يس���اومون ف���ي رفضه���م 

ومسيحيني يرفضون مشاركة 
لبنان في قمة يتحدى مضيفها 
احكام القضاء اللبناني، معتبرا 
انه كان من األجدى لهذا املبّشر 
التعليق ولو بش����كل متواضع 
على اصرار زعيم النظام الليبي 
على التنكر لقضية اإلمام الصدر 
واالحتفاظ به مع رفيقيه، معتبرا 
ان احلديث عن مشاركة لبنان 
في القمة يوحي للمستمعني اليه 
وكأن اإلم����ام الصدر من كوكب 
خارج هذا العالم، ولم يكن له 
الفضل األكبر في اطالق املقاومة 
اللبنانية � العربية األولى ضد 
االحتالل االسرائيلي، وفي جمع 
االمة العربية لالعتصام بحبل 

اهلل دون تفرق.
وكان األم����ني العام جلامعة 
الدول العربية عمرو موسى قال 
خالل لقائه املسؤولني اللبنانيني 
ان لبنان سيش����ارك في  امس 
القمة ودعاه الى ان يتمثل فيها 

أخبار وأسرار لبنانية
 اتصاالت مع سـورية: تلقى العديد من املسؤولني السوريني 
الذين عملوا في لبنان وفي الفترة األخيرة عددا كبيرا من 
االتصاالت الهاتفية من سياس���يني لبنانيني بينهم نواب، 
وكلها حملت متنيات بزيارة دمشق وعقد لقاءات مع هؤالء 
املسؤولني الذين فضلوا التريث بإعطاء مواعيد كي ال تفسر 
على أنها من باب التدخل الس���وري مجددا في الش���ؤون 
اللبناني���ة، علما ان االتصاالت حمل���ت الكثير من عبارات 

الود والثناء.
من جهة اخ���رى، زارت فعاليات ديني���ة درزية فاعلة 
مسؤولني سوريني في الفترة األخيرة، وجرى تقييم شامل 
لكل املرحلة املاضية، مع تأكيد املشايخ أنه ال ميكن للدروز 
احلفاظ على وجودهم دون دعم سورية، وجرى استعراض 
للمحطات املشتركة خالل حرب اجلبل والتأكيد على أفضل 
العالقات مع سورية. ومتنت الفعاليات الدرزية على املسؤولني 
السوريني جتاوز مرحلة ال� 2005 وكأنها غيمة عابرة وضرورة 

احتضان جنبالط مجددا.
 قـداس براد: قال منس��ق األمانة العامة لقوى 14 آذار النائب 
الس��ابق فارس سعيد »ان النظام السوري أراد من وراء قداس 
براد ان يبعث برسالتني واضحتني، االولى الى رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان مفادها بأن الساحة املسيحية في لبنان ليست 
متروكة، وان حلفاء دمش��ق س��يؤدون الدور االساسي فيها، 
والرس��الة الثانية الى حزب اهلل الذي ارادت سورية ان تقول له 
ان االطراف املتحالفة معها والتي قامت بخطوات انفتاحية في 
الداخل حتركت بقرار سوري، وبالتالي على احلزب ان يعي هذه 
احلقيقة التي تؤكد ان هذه االطراف تتحرك مبوجب االستراتيجية 

السورية، ال وفق ما يريده حزب اهلل نفسه«.
 مرحلة شـلل: يؤكد قطب سياس���ي ان مرحلة من الشلل 
ستس���يطر على عمل البلد ومؤسساته حتى اشعار آخر، 
يتم فيها جتميد كل االس���تحقاقات مبا فيه���ا االنتخابات 
البلدي���ة، وانه ما لم تطرأ تدخالت خارجية تفرض حلوال 
على اجلميع لتس���يير عجلة احلكم، فإن كل شيء سيبقى 
على حاله. ومن هنا عودة احلرارة الى خط بيروت الدوحة 
م���ن خالل زيارتي العماد عون والنائب جنبالط، والدعوة 

التي تلقاها الرئيس ميشال سليمان لزيارة قطر.
 ارتياح لدور السـعودية: تتحدث مص��ادر عن ارتياح القيادات 
اللبنانية لدور الس��عودية، وقد تطرق اليه رئيس املجلس نبيه 
بري في أكثر من محطة وفي مجالس��ه، وثمة أجواء عن زيارة 

قد يقوم بها الرئيس بري الى الرياض.
 زيارة صفير لفرنسـا: الدعوة الرئاسية الفرنسية للبطريرك 
املاروني مار نصراهلل بطرس صفير لزيارة فرنس���ا تأتي 
في أعقاب تقييم أجراه قصر االليزيه لعالقات باريس مع 
بكركي بعد ورود اش���ارات الى مسؤولني فرنسيني ان عدم 
زيارة الرئيس ساركوزي للبطريرك صفير خالل زيارتيه 
األخيرت���ني الى لبنان، وكذلك عدم زي���ارة رئيس الوزراء 
الفرنسي فرنسوا فيون خالل وجوده في بيروت لبكركي، 
تركت���ا انطباعا ال يأتلف مع طبيع���ة العالقات بني الدولة 
الفرنس���ية والكرس���ي البطريركي املاروني عبر التاريخ. 
وخلص التقييم الى ضرورة »تصحيح« هذا االنطباع من 
خالل دعوة ساركوزي التي نقلها رئيس مجلس الشيوخ 

الفرنسي جيرار الرشيه.
 مفتـي اجلمهوريـة: تربط مصادر مراقب��ة بني هجوم رئيس 
احلكومة السابق عمر كرامي املفاجئ )عبر مجلته »الرقيب«( على 
مفتي الش��مال الشيخ مالك الشعار، وبني ارتفاع أسهم الشعار 
في تولي مرك��ز مفتي اجلمهورية اللبنانية في حال اس��تقالة 
الشيخ محمد رشيد قباني التي باتت مرجحة في انتظار توقيت 

مناسب واخراج الئق.


