
االحد 21 فبراير 2010   49عربية وعالمية

»عقدة« التعيينات.. مسيحية!
بيروت: تؤكد مصادر

وزارية معنية ان ملف 
التعيينات االدارية سيظل 
مقفال في الوقت احلاضر، 
ولن يفت���ح اال اذا توافر 
اتفاق على تسهيل اقرار 
التعيينات وعدم خضوعها 
للمساومة وتبادل املطالب.

وأقرت املصادر الوزارية ان اعتماد 
مبدأ املناصفة في وظائف الفئة األولى 
له ايجابياته على الصعيد الوطني، 
في مقابل س���لبيات عل���ى الصعيد 

السياسي.
ذل���ك ان األطراف السياس���يني 
الفاعلني يريدون ترجمة حضورهم 
السياس��ي ف��ي التعيين��ات االداري��ة، 
الس���يما أولئك الذين أبع��دوا ع��ن 
جن��ة التعي��ني منذ العام 1992، ويأتي 

في مقدمهم العماد ميشال عون الذي 
يعتبر ان ال مجال بعد اليوم الستمرار 

اقصائه عن االدارة ومؤسساتها.
واذا كان الواقع السياسي والطائفي 
الراهن يش���ير ال���ى ان التوافق في 
التعيين���ات ل���ن يك���ون صعبا في 
الوظائ���ف املخصصة للبنانيني من 
الس���نية والشيعية ألن  الطائفتني 
التحالف بني حركة أمل وحزب اهلل 
سيحسم املوقف واخليارات، وكذلك 
الرئيس سعد احلريري يرجح كفة 
الدروز  املوظفني السنة، فإن تعيني 
سيخضع هذه املرة وبنسبة كبيرة 
للتوافق ب���ني النائب وليد جنبالط 
واألمير طالل ارسالن، وذلك بعدما 
كان اختيار املوظفني الدروز حصريا 

جلنبالط.
وثمة من يعتقد ان رئيس »تيار 

التوحيد« الوزير السابق وئام وهاب 
قد يدخل وبقوة على خط اخليارات 
الدرزية )موقع الشرطة القضائية(، 
مع االش���ارة الى ان طليعة التوافق 
االرس���الني اجلنبالط���ي كانت في 
تسمية األمير مالك ارسالن محافظا 
للجنوب خلفا للمحافظ السابق العميد 
مالك عبد اخلال���ق الذي أحيل على 

التقاعد.
ف���ي ال��م�قاب���ل ف���إن تع��اطي 
القي�����ادات املس�����يحية مع مل�ف 
التع���يينات ليس باألمر السهل نظرا 
لغياب التوافق ب���ني هذه القيادات 
من جه���ة على األمور السياس���ية 
والوطنية، فكيف باملسائل الوظيفية 
التي يفترض ان تكرس وجود هذه 
القيادات في قلب االدارات اللبنانية 
الرسمية، مع ما يعني ذلك من توزيع 

خدمات ومغامن ومكاسب.
الواقع املس���يحي أن  ويظه���ر 
الكتائ���ب و«القوات  كال من حزب 
اللبناني���ة« والعماد عون والنائب 
س���ليمان فرجنية يريد حصة في 
»الكوت���ا« الوظيفي���ة، ناهيك عن 
بعض املراجع الرس���مية والدينية 
التي تس���عى الى »تطعيم« االدارة 
اللبنانية مبن يدين الوالء لها وليس 

للدولة وللمواطن.
وه���ذا األم���ر س���يعقد عملي���ة 
التعيين�����ات وق��د يؤخ��رها الى ما 
بع��د االنتخاب��ات البلدي��ة، علم��ا ب��ان 
كل فريق أعد الئحة بأسماء مرشحيه 

وهو يعمل على تسويقهم.
وفي رأي اجله���ات املتابعة لهذا 
املل��ف، ان العائق األبرز يكمن في عدم 
رض��ا قيادات مسيحية في مقدمتها 

العماد ع���ون والنائب فرجنية عما 
حص��ل في تعيينات املؤسسات املالية 
الكب��رى من »محاصصة« مكشوفة، 
ثم تكرر ولو بصورة أخ��رى ف��ي 
تعيين��ات ثمانية من أعض��اء غرف��ة 
التجارة والصناعة وال��زراعة ف���ي 
بي��روت وجب��ل لبنان بعد انتخاب 
األعض���اء ال� 12 اآلخرين، وما رافق 
ذلك من ممارسات جعلت القيادات 
املسيحية املعنية »تنقز« من الشكل 

واملضمون في آن واحد.
وقد مت ابالغ املعنيني ان ال تعيينات 
ستمر بعد اليوم اذا لم يكن التعاطي 
فيها شفافا ومتكافئا، والسيما في ما 
يتصل بالعماد عون والنائب فرجنية، 
ومن ضم���ن س���لة متكاملة وليس 
بالتقس���يط، كما يحاول فرقاء في 

الدولة متريرها واحدة بعد أخرى.
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رئيس بلدية صيدا ميتنع عن الترشح: رفض رئيس »التنظيم 
الشعبي الناصري« في صيدا اسامة سعد، االنضمام الى 
لقاء دعا اليه رئيس بلدية صيدا عبدالرحمن البزري مع 
العميد املتقاعد مصطفى حمدان الساعي العادة بعث وجود 
»املرابطون« داخل صيدا، ألن صيدا يجب ان تظل موحدة 
في احلركة الناصرية استمرارا للنهج الذي كان يعتمده 
الرئيس الراحل للحزب مصطفى سعد،  بضرورة التحاق 
كل الناصري����ني في عاصمة اجلنوب بالتنظيم الش����عبي 
حرصا على وحدة العمل الناصري. في املقابل، يتردد في 
الوس����ط السياس����ي الصيداوي ان رئي����س بلدية صيدا 
عبدالرحمن البزري قد أبلغ جهات سياسية وحزبية موالية 
ومعارضة عدم رغبته في الترشح مجددا النتخابات بلدية 
صيدا، سواء جرت في موعدها أو تأجلت ألشهر ألنه يريد 
التفرغ ملواضيع أخرى سياسية وغير سياسية، وان قراره 
عدم خوض االنتخابات هو قرار نهائي، علما بأن همس����ا 
يدور في الش����ارع الصيداوي عن سعي من البزري لفتح 
قناة اتصال مع رئيس احلكومة سعد احلريري، وان نائب 
املدينة الرئيس فؤاد السنيورة يتولى مهمة فتح مثل هذه 

القناة.
ترتيب بيت املعارضة: تشير مصادر في املعارضة )السابقة( 
الى ان ثمة مسعى هادئا بني أركانها، لترتيب »بيت املعارضة« 
عبر محاولة تشكيل جبهة او جتمع ما، تكون له هيكلية قيادية 
تدرس وتقرر التوجه وتتخ��ذ القرار املوحد، بعدما كان عمل 
املعارضة في املرحلة السابقة فرديا، وفي أكثر األحيان مرجتال، 
ما أدى الى خالفات وإرباكات اليزال بعضها ظاهرا حتى اآلن، 
ما يس��تدعي وضع تفاهمات ثابتة حول كيفية إدارة األمور، 

وفض اخلالفات القائمة السيما بني بري وعون.
رهان خاسر: راهن عدد من أعضاء األمانة العامة لقوى 
14 آذار على مشاركة واسعة وكثيفة من اجلبل، من أبناء 
الطائفة الدرزية، السيما محازبي ومناصري احلزب التقدمي 
االشتراكي في خرق لقرار النائب وليد جنبالط باملشاركة 
الشخصية في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق احلريري، 
ولم يصح رهان هؤالء عندما تبني لهم االلتزام الكامل بعدم 
املش����اركة، اذ لم تتحرك وفود من اجلبل باجتاه س����احة 
الش����هداء ولم تتم الدعوة للمش����اركة، ولم ترفع الفتات 

باملناسبة.

أخبار وأسرار لبنانية

مصدر أكثري: ال شبه بين الموقف
من قمتي دمشق 2008 وليبيا 2010

بيروت ـ محمد حرفوش
داهم الوضع السياسي موضوع مشاركة لبنان في القمة العربية في 
ليبيا وسط اعتراض من الثنائية الشيعية، وان يكن االعتراض علنيا 
وحادا من جانب حركة »أمل« وذلك على خلفية املوقف الش����يعي من 
اتهام ليبيا باختطاف االمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978. مصدر 
اكثري بارز ابلغ »األنباء« ان لبنان ال ميكن ان يغيب عن القمة العتيدة، 

ويفترض ان يشارك على اعلى مستوى اقله لسببني:
� االول: هو الظروف اخلطيرة ف����ي املنطقة التي ينال لبنان منها 

قسطا رئيسيا، وحيث يفترض ان القمة مهمة.
� الثان����ي: هو ان لبنان ميث����ل املجموعة العربية في مجلس األمن 
الدولي باعتباره عضوا غير دائم العضوية فيه لسنتني. ويرى املصدر 
االكثري انه ال وجه شبه بني املوقف الرسمي من قمة دمشق عام 2008، 
واملوقف الرس����مي من القمة الراهنة في ليبيا، حيث كانت »طريقة« 
مشاركة لبنان في قمة دمش����ق بظروف احترام العالقات اللبنانية � 
الس����ورية. بل في ظروف عدم اعتراف سورية بالشرعية الدستورية 
للحكومة اللبنانية يومذاك، ولذلك ال يجوز التش����بيه بني احلالتني، 
وبالتالي التساهل في االمر، ويفترض التنسيق بشأنه ايضا مع دول 

مثل مصر والسعودية.

فياض: المهم ما بعد زيارة جنبالط لسورية وستتم في »الوقت المالئم«
بيروت ـ اتحاد درويش

ال أجوبة دقيقة وحاسمة حول 
الزيارة املنتظرة لرئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط 
الى س����ورية، واملعلومات التي 
تش����ي بأنها ستتم اليوم أو في 
أي حلظ����ة ال يؤكدها أو ينفيها 
أمني السر العام في احلزب املقدم 
شريف فياض الذي أصر على انها 

ستتم في »الوقت املالئم«.
في املقابل يتفهم فياض إحلاح 
اإلعالميني املبرر عبر األس����ئلة 
املتك����ررة وي����رى »ان النقاش 
املتصل بهذا املوضوع قد استنفد 
وان املفيد في ذلك كله هو الكالم 

بعد الزيارة عن نتائجها.
املقدم  واإلحلاح كما يسميه 
فياض ألن الزيارة تش����كل بحد 
ذاته����ا حدثا تاريخي����ا، وتأتي 
اس����تكماال النس����حاب جنبالط 
من معاقل قوى الرابع عشر من 
آذار بع����د االنقالب الكبير الذي 
احدثه هذا االنسحاب واملراجعات 
الشاملة التي تطرق اليها الزعيم 
الدرزي ف����ي حديثه األخير مع 
صحيفة »الس����فير«، خصوصا 
املوقف من س����ورية ومستقبل 
العالق����ة معها وال����ذي وصفه 
جنبالط ب����� »التاريخي« وقطع 
به كل الطرق الى سورية التي 
انطلقت في »البوريفاج« في 2 

اغسطس من العام املنصرم.

لدمشق ستغير املشهد السياسي 
يقول فياض انه سبق جلنبالط ان 
أعلن انه خارج اطار 14 آثار وهو 
يؤكد على هذا اخليار السياسي 
في كل مناسبة، هذا اخليار مّهد 
له قبل االنتخابات النيابية. وكان 
هذا اخلروج مفهوما وأعلنه في 
مؤمتر احلزب وفي كل املناسبات 
السياسية ألن االنقسام الطائفي 
ال ب����ل املذهبي لم يع����د مالئما 

للبنان.
اما على من يعتبر ان الوظيفة 
السياسية لقوى 14 آذار قد انتهت 
فيرد نحن ال نقول ذلك، من يرى 
ان مصلحة لبنان بالبقاء في جبهة 
سياسية اسمها 14 آذار فليكن، 
ومن يرى ان مصلحة لبنان بأن 
يبقى هنالك تشكيل اسمه 8 آذار 

أحد«. وبخصوص اخلطابات التي 
ألقيت في املناسبة يرى فياض 
ان إعادة إنتاج اخلطاب السياسي 
املتوتر وإعادة االنقسام السياسي 
الس����ابق لي����س ف����ي مصلحة 
لبنان، وقد جاء خطاب س����عد 
احلريري ابن الرئيس الش����هيد 
رفيق احلريري ورئيس حكومة 
الوحدة الوطنية، ليؤكد ان رفيق 
احلريري فوق هذه االنقسامات 
وان سعد سيتابع مسيرة والده 
وانه سيحصن لبنان ضد األخطار 

القادمة.

الوفاء للحريري

ويتابع فياض القول ان الذين 
جاءوا الى س����احة احلرية يوم 
14 فبراي����ر ووقفوا إمام ضريح 
الرئيس احلريري، جاءوا ليؤكدوا 
الوفاء ل����ه وخلطه ونهجه � اما 
اجلبهات السياسية والتشكيالت 
السياسية فتفرضها الظروف، 
ولقد ذهب وليد جنبالط ووضع 
إكليال من الزهر باسمه وباسم 
عائلت������ه وإكلي��ال آخر باس����م 
حزب��ه عل�ى ضريح الرئيس رفيق 
احلريري ليؤكد ان ذكراه باقية 
ولن ينس����اه، وتأكيدا انه ليس 
في هذا التشكيل السياسي الذي 
هو 14 آذار، لم يلق جنبالط كلمة 
لكن اللقاء الدميوقراطي وجنله 

تيمور كانوا في االحتفال.

وفي هذا السياق يقول املقدم 
فياض ل� »األنب����اء« ان ما قاله 
النائب جنبالط في حديثه الى 
صحيفة »الس����فير« هو الكالم 
الرسمي الدقيق والسياسي في 
املوق����ع وفي الزمن السياس����ي 
الصحيح، وال يحبذ في املقابل 
الغوص ف����ي النقاش����ات التي 
تقول ان الزيارة قد اس����توفت 
كل الشروط املطلوبة من زعيم 

املختارة.
الذي  الدور  لكنه يؤكد على 
يقوم به األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل في التمهيد 
للزيارة املوعودة. ويعلق على 
الزيارة التي ق����ام بها جنبالط 
الى السيد نصراهلل يوم االحد 
املاضي في ذكرى اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري بالقول 
انها تأتي في السياق الطبيعي 
للعالق����ة القائم����ة بني جنبالط 
والسيد نصراهلل، وما بني احلزب 
التقدمي االشتراكي وحزب اهلل 
حيث كان للجنة املشتركة التي 
تشكلت بني احلزبني جهود جبارة 
ومنتجة في إزالة أجواء التشنج 
التي سادت لفترة بني الفريقني، 
خاص����ة ان هن����اك تداخال بني 

الضاحية اجلنوبية واجلبل.

تغيير المشهد

وعما اذا كانت زيارة جنبالط 

فليفع����ل، هما موجودان ونحن 
القادمة يجب  ان املرحلة  نقول 
ان تتسم بسمات سياسية أخرى 
تالقي املرحلة السياسية هذه وان 
االنقسامات بني 8 و14 آذار هي 

جزء من املاضي.

الحوار بدل التعبئة

وحول كيفية تعامل القوات 
احلزبية واجلمهور الدرزي مع 
»انقالب« جنبالط يقول فياض: 
إن التعبئ����ة كانت باجتاه معني 
وألسباب معينة وقد زالت تلك 
األسباب وتغيرت تلك الظروف، 
ول����م تعد ه����ذه التعبئة واردة 
على األقل من وجهة نظرنا، هذا 
األمر انعكس على قاعدة احلزب 
أثره  التقدمي االشتراكي وترك 
في الساحة السياسية اللبنانية 
ونحن مصرون على احلوار ألنه 

البديل عن التعبئة.
وعن مشهد قوى 14 آذار في 
ذكرى اغتيال الرئيس الش����هيد 
رفيق احلري����ري يعتبر فياض 
انه »كان هنالك حش����د شعبي 
ال يستهان به في ذكرى اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
ونحن ننظر الى هذه الذكرى من 
زاوية مختلف����ة قليال ونرى ان 
استشهاده ترك أثرا سياسيا كبيرا 
في لبنان وان غياب هذا الرجل 
ترك فراغا من الصعب ان ميأله 

وعن زي����ارة زعي����م التيار 
الوطن����ي احلر العماد ميش����ال 
عون امس الى املختارة يوضح 
فياض انها رد للزيارة التي قام 
بها جنبالط على رأس وفد من 
الدميوقراطي واحلزب  اللق����اء 
الرابية  الى  التقدمي االشتراكي 
والت����ي فتحت أفق����ا جديدا مع 
التيار الوطني احلر، خاصة ان 
العماد عون يضع في أولوياته 
كما وضع جنبالط س����ابقا في 
أولوياته موضوع عودة املهجرين 
ال����ى اجلبل، وهذا موضوع يتم 
ب����ه م����ع كل األفرقاء  التعاون 
السياس����ية  والقوى واألحزاب 
في لبنان وهو اجتاز أش����واطا 
كبيرة وشارف على نهايته، ومن 
املفيد ان يشارك التيار الوطني 
احلر والعماد عون في إجناز هذا 

امللف.
وجلهة تزامن زيارة جنبالط 
الى دولة قطر مع وجود العماد 
عون، قال: ال رابط بني األمرين، 
لكن ال مينع ان يتم اللقاء بينهما 
في الدوحة. وعما قيل ان الزيارة 
هي للطلب من القيادة القطرية 
املساعدة في عودة املهجرين قال: 
من املعروف ان أمير قطر ودولة 
قطر كانت لهما مساهمة فاعلة 
في إنهاء األزمة التي طالت لبنان 
وكادت تطيح باستقالله ووحدته 

الداخلية.

أمين سر »التقدمي االشتراكي« يعتبر في تصريح لـ »األنباء« االنقسامات بين 8 و14 آذار من الماضي

شريف فياض

)محمود الطويل( العماد ميشال عون متجها لوضع اكليل من الزهور على ضريح كمال جنبالط برفقة وليد جنبالط 

عون زار جنبالط في الشوف: »ال مصالحة وال مصارحة بل تأسيس لقرون من السالم«
بيروت ـ عمر حبنجر

االهتمام���ات اللبنانية توزعت امس خارجيا وداخليا في اخلارج 
كانت زيارة رئيس مجلس الوزراء س���عد احلري���ري الى الڤاتيكان 
ولقاؤه البابا بنديكتوس الس���ادس عشر على طريق والده الشهيد 

محل متابعة.
حيث ابلغ احلريري البابا باالهمية التي يوليها للوجود املسيحي 
ليكون لبنان مثاال عامليا للتعايش يحتذى، اما البابا فقد ش���دد على 
ان لبن���ان دائما في باله، وهو يرف���ع الصلوات دوما من اجل لبنان. 
ومن الڤاتيكان سيس���تكمل احلريري جولته االوروبية على عدد من 
العواصم مع استكمال جولته العربية ومحطتها التالية الكويت. وذلك 
مبوازاة استعداد الرئيس ميشال سليمان للطيران الى الكرملني يوم 
االربعاء املقبل، الى جانب انشغاله بحل عقدة اشتراك لبنان في قمة 
سرت العربية في ليبيا، حيث املس���ؤولية العربية متلي حضوره، 
وقضية تغييب االمام موسى الصدر مؤسس حركة امل تفرض عليه 
مراعاة مش���اعر فريق من اللبنانيني، وهو ما بدأ مييل إليه الرئيس 
سليمان من خالل الس���ؤال الذي طرحه امام زواره امس بقوله: اين 

االمام الصدر؟
كما سيزور سليمان السعودية في السادس من مارس وفي السادس 

من ابريل سيكون في الدوحة.
أما على الصعيد الداخلي، فقد تصدرت زيارة رئيس تكتل التغيير 
واالصالح العماد ميشال عون الى الشوف من بوابة املختارة التي دخلها 

امس ألول مرة منذ العام 1975 حينما كان اليزال ضابطا صغيرا.
هذا االجتماع كان اخلامس، بني رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
النائب ولي���د جنبالط ورئيس التيار الوطن���ي احلر األول كان في 
باريس اثناء وجود عون في املنف���ى والثاني بعد عودته الى لبنان 
في القص���ر اجلمهوري وبرعاية الرئيس س���ليمان في 29 نوفمبر، 
والثالث في الرابية والرابع في الدوحة، واخلامس هو الذي مت امس 

في املختارة والشوف.
اس���تقبال نخبوي دون حش���د جماهيري أعده له رئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط زعيم الشوف بال منازع في قصر 
املختارة فضال عن اللقاء الشعبي الذي عقده في بلدة دير القمر قاعدة 
الوجود املاروني في الشوف، والذي نغصه مقاطعة نائبي دير القمر 
دوري ش���معون وجورج عدوان. وجمهور حزب الوطنيني األحرار 

والقوات اللبنانية.

شمعون: نرفض التوظيف السياسي

والى جانب املقاطعة للزيارة نظم حزب الوطنيني االحرار برئاسة 
دوري شمعون حلقة بشرية حول مدفن والده الرئيس الراحل كميل 
ش���معون وجنله داني الذي قضى اغتياال مع زوجته واطفاله، ملنع 
دخول عون الى الضري���ح ووضع اكليل من الزهر، بدعوى أن عون 
الذي كان يعتبر داني ش���معون حليفا ل���م يزر ضريحه منذ عودته 
الى لبنان قبل خمس سنوات، وبالتالي فإن العائلة ترفض توظيف 

الزيارة في خدمة االهداف السياسية.

والقوات تقاطع

أما القوات اللبنانية فقد قلل نائبها جورج عدوان من اهمية الزيارة 

زمان، وال لقاء مصارحة ألن املصارحة متت أيضا، نستطيع ان نقول 
اننا اليوم في لقاء إقامة الس���الم، ونحن في بداية مرحلة جديدة من 
حياتنا الوطنية، ستؤسس لقرون من السالم وليس لعشرات السنني 
بل لقرون، ألننا أدركنا جميعا عبثية احلروب، وأدركنا أيضا ان املدفع 
ال يبني أوطانا. وأش���ار الى ان التنافس السياسي هو جزء من احلياة 

الدميوقراطية والتنافس غير االختالف.
وسئل عن رأيه بتوقع د.سمير جعجع ان يعيد إليه جنبالط اجراس 
بعض الكنائس فأجاب: اآلن نس���أل ولي���د بك اذا كانت عنده نقول له 

اعطنا اياها. وأضاف ضاحكا: لو كانت موجودة ألعادها إلينا.
النائ���ب جنبالط رد مؤي���دا ما قاله العماد ع���ون، املصاحلة متت 
واملصارحة متت وهذا اللقاء ه���و لتثبيت خط املصاحلة واملعارضة 
والسالم، لقد مرت علينا ومر على هذا اجليل مآس، علينا نحن والعماد 
عون واجلميع ان نورث األجيال سالما ومحبة ضمن التنوع الوطني 

اللبناني.
من املختارة الى مطرانية بيت الدين، قاد جنبالط س���يارته وإلى 
جانب���ه العماد عون وجلس في املقعد اخللف���ي تيمور وليد جنبالط 

حيث استقبلهم.

العونية على صعيد املصاحلة املس���يحية � الدرزية، التي بدأت مع 
زيارة البطريرك املارون���ي، نصر اهلل صفير الى املختارة عام 2001 

واستكملت مع التفاهم الذي مت بني جنبالط وجعجع عام 2005.

عون: المواجهة واقع يجب أال يتكرر

العماد عون اكد في كلمة ألقاها ملستقبليه في كنيسة سيدة التل 
في دير القمر ان زيارته للش���وف ليست إلقامة مهرجانات سياسية 
او انتخابية بل الهدف منها لقاء اكبر واوسع ملواجهة واقع يجب أال 
يتكرر وإلنهاء حقبة تاريخية وبداية حقبة اخرى مشددا على حرصه 

على تنفيذ كل ما يريد.
واضاف ان الزيارة هي لكل الشوف وإلعادة التناغم بني املسيحيني 
والدروز مس���تذكرا رئيس حزب الوطنيني األحرار السابق املرحوم 
دان���ي ش���معون، معتبرا ان ش���هادته كانت من اجل س���يادة لبنان 

واستقالله.
وف���ي غمز ضمني من قناة النائب دوري ش���معون الذي قاطع 
الزيارة وجيش األنصار ملنع وصول عون الى مدافن العائلة، قال 
عون ان داني ش���معون كان األجرأ وال ميكن ان منحوه من فكرنا 

فهو شهيد الوطن ودير القمر.

في المختارة

م���ن دير القمر توجه عون ومرافقوه الى بلدة املختارة، حيث مقر 
النائب وليد جنبالط الذي استقبله عند املدخل اخلارجي لدارته، حيث 
ضريح والده الش���هيد كمال جنبالط الذي وخالف���ا ملا كان مقررا في 

السابق وضع عون اكليال على ضريحه.
وداخل باحة القصر كان رؤساء البلديات ومخاتير الشوف الى جانب 
نواب اللقاء الدميوقراطي عدا النواب املسيحيني في اللقاء: فؤاد السعد 
وهنري حلو وانطوان س���عد اضافة الى دوري شمعون الذين اعلنوا 
مقاطعتهم للزيارة تضامنا مع زميلهم جورج عدوان الذي اشترط عون 

أال يكون في استقباله، إضافة الى عدم التشاور معهم قبل الزيارة.

عون: لقاء إقامة السالم

وبع���د »خلوة« ثنائية بني عون وجنبالط اس���تبقتها مأدبة غداء، 
حتدثا بعدها الى وسائل اإلعالم فقال العماد عون: نحن اليوم في لقاء 
استثنائي، وال نستطيع ان نقول لقاء مصاحلة ألن املصاحلة متت من 

البابا للحريري: لبنان في بالي دائماً.. وقريبًا سليمان في الكرملين

تقرير المراقب الجوي اللبناني 
يثبت خطأ طيار »اإلثيوبية«

بيروت ـ منصور شعبان
فيما اعلنت الناطقة بلسان املكتب 
الفني الفرنس��ي للتحقيق املكلف 
بفك رموز الصندوق االسود الثاني 
للطائرة االثيوبية، أنها غير معنية 
مبا نش��ر في الصح��ف اللبنانية 
عن تقرير اولي لهذا املكتب يضع 
مس��ؤولية س��قوط الطائرة على 
خطأ الكابنت، تسرب النص الكامل 
لتقرير جهاز املراقبة في مطار رفيق 
احلريري الدول��ي، والذي تضمن 
ايض��ا حتميل الطيار مس��ؤولية 
اخلطأ، بحيث يتكامل مع تقرير جلنة 
التحقيق الدولية واملكتب الفرنسي، 
واللذي��ن ابعدا هاجس االرهاب او 

العطل الفني عن احلادث..
وبحسب تقرير املراقب اجلوي 
في املط��ار الدولي الذي نش��رته 
»اللواء« فان الطيار طلب اذنا بالذهاب 
مباش��رة الى نقطة معنية لتجنب 
الطق��س الرديء، ونظ��را لوجود 
طائرتني هم��ا »االحتاد« االماراتية 

الهنغارية تس��تعدان  و»مالي��ف« 
للهبوط على امل��درج 16 بالتتابع، 
فلم يوافق برج املراقبة الذي طلب  
اعطاءه اجتاه 300 � 315، وقد وافق 
قائد الطائ��رة دون اعتراض، وبدأ 
يأخذ االجتاه 270 درجة، لكنه اكمل 
اجتاهه شرقا 140 درجة اي ناحية 
الس��احل، دون اذن مسبق فطلب 
منه املراق��ب االجتاه ميينا فوافق 
مجددا، لكنه لم يتقيد بالتعليمات 
واكم��ل باجت��اه 140 درجة، فكرر 
املراقب  الن��داء والتصريح مرات 
عدة، وكان قائ��د الطائرة يوافق، 
وعند الس��اعة 2.42 كرر املراقب 
النداء لكن��ه هذه املرة لم يرد. في 
غضون ذلك افاد مصدر عسكري 
مأذون له »األنباء« بأن مغاوير البحر 
في اجليش اللبناني سيستكملون 
انتشال االهداف التي حددتها سفينة 
»األويسي اكسبلورر« حتى التأكد 
من عدم وجود ما ميكن انتش��اله 

من اشالء.


