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موس�ى إلى بيروت مجددا: يعود األمني العام للجامعة العربية عمرو 
موس����ى الى لبنان في النصف الثاني من الش����هر املقبل. وكان غادر 
بيروت قبل أيام على وقع حملة عنيفة شنتها ضده شخصيات شيعية 
دينية وسياسية لبنانية انتقدت كالمه عن »ضرورة« مشاركة لبنان 

في القمة العربية التي تستضيفها ليبيا أواخر آذار املقبل.
وساطات بني بكركي ودمشق: شخصية سياسية أوروبية وعدت مرجعا 
لبنانيا ببذل مساع من أجل كسر اجلليد بني بكركي ودمشق، باعتبار أن 
مثل هذه اخلطوة التي تأتي في مناخات املصاحلة الراهنة ميكن أن تؤدي 
إلى احلد من التشنجات الداخلية التي تعيق مسيرة حكومة الرئيس سعد 

احلريري.
مسؤولون أمنيون أكثريون يزورون دمش�ق: يتزايد الهمس في الكواليس 
عن زيارات متكررة ملسؤولني أمنيني محسوبني على فريق األكثرية 

الى دمشق.
سليمان وزيارة موسكو: ترددت معلومات تشير إلى أن رئيس اجلمهورية 
ميش��ال سليمان سيطرح مع املسؤولني الروس، لدى زيارته موسكو هذا 
األسبوع مسألة إبدال هبة ال� 10 طائرات »ميغ � 29« بطائرات هيليكوبتر، 
باعتبار أن أعباء الطائرات الثقيلة ترهق كاهل املؤسسة العسكرية، كما أن 

مساحة لبنان ال تسمح لهذه الطائرات باملناورة.
االنطباع الذي تكون لدى املسؤولني اللبنانيني، استنادا الى نتائج االتصاالت 
التي أجريت مع عواصم غربية وعربية حول مسألة تسليح اجليش وآخرها 
زيارة الوزير الياس املر الى واشنطن، هو ان اجليش اللبناني بدأ يشكل 

حاجة دولية وباتت العواصم جتد ضرورة في تأمني 
متطلبات احلاجة العسكرية واألمنية له، ورغم عدم 
القب��ول الدولي طوعا بتزويده بس��اح نوعي أو 

متطور نظرا لواقع حزب اهلل ووجود إس��رائيل على حدوده، فإن القرار 
الدولي غير املعلن هو تأهيل هذه املؤسس��ة ودعمها دون حتفظ أو حذر 
من بعض الدول، على قاعدة تطور هذه املساعدات بالتوازي مع االطمئنان 
للواقع السياسي الداخلي. وان سقف التقدميات الذي رسمته موسكو من 
خال سرب طائرات امليغ، فتح الباب على تقدميات في املجال اجلوي، لم 
ولن تصل الى حد حيازة لبنان منظومات للصواريخ، بل من شأن مجموعة 
املساعدات املوزعة بني الواليات املتحدة وأوروبا وعدد من الدول العربية 
ان تعطي اجليش اللبناني دورا فاعا على باب حتوالت في املنطقة، بحيث 

ال يكون األمن داخليا معرضا لاهتزاز أو اخلرق.
السالح الفلسطيني مجددا: متنى مرجع سياسي على إحدى الشخصيات 
املشاركة في احلوار مقاربة مسألة السالح الفلسطيني داخل املخيمات 
بهدوء وحكمة، أو حتى االبتعاد عن هذه املس����ألة لدى انعقاد طاولة 
احلوار الوطني ف����ي القصر اجلمهوري للبحث في االس����تراتيجية 
الدفاعية. وكانت معلومات قد ذكرت أن املرجع تبلغ أن الش����خصية 
إياها ترغب في إثارة املوضوع على نحو حس����اس من جهة، ومبالغ 
ب����ه من جهة أخرى، وهو ما قد يضيف أزمة إلى األزمات التي ترزح 

حتتها الساحة الداخلية.
املرجع قال للشخصية املذكورة إن لدى األجهزة املختصة معلومات 

تفصيلية ودقيقة حول نوعية تلك األس����لحة 
وكميتها، ليشير إلى أن »مفعولها« استعراضي 
أكثر مما هو قتالي، كما أنها تقادمت كثيرا، وأنها 
تستخدم »سيكولوجيا« فقط ألن عقدة مجازر صبرا وشاتيال التزال 

راسخة في أذهان فلسطينيي املخيمات.
عنوان أزمة: ترى مصادر ديبلوماس��ية ان عضوية لبنان غير الدائمة 
ف��ي مجلس األمن »جاءته« في ظ��روف لبنانية – عربية - اقليمية معقدة 
وخطيرة، وهذه العضوية بدال من ان تكون عامل تعزيز له والس��تقراره 

قد يحولها البعض الى »عنوان أزمة«.
تشييد الس�فارة القطرية في بيروت: أجنزت الترتيبات الالزمة إلطالق 
العمل في تشييد مقر سفارة دولة قطر في لبنان، على أرض قدمتها 
الدولة اللبنانية في بئر حسن ومساحتها ثالثة آالف متر مربع. وقد 
مت تذليل عقبات فنية وهندسية بقرار من مجلس الوزراء الستثناء 
مقر الس����فارة القطرية من بعض أحكام املرسوم التطبيقي لقانون 
البناء. ومعلوم ان أمير دولة قطر الش����يخ حمد بن خليفة آل ثاني 
)الذي يعتزم زيارة لبنان خالل األشهر الثالثة املقبلة( كان قدم قطعة 
أرض في الدوحة لتش����ييد مبنى للس����فارة اللبنانية في العاصمة 
القطرية، ثم ساهم شخصيا في مصاريف البناء. ويقوم سفير قطر 
في بيروت السيد سعد بن علي املهندي باإلشراف على أعمال البناء 

لتنجز في أسرع وقت ممكن.
»االثيوبي�ة« والتعويضات: تشير مصادر قانونية متابعة ملوضوع الطائرة 

االثيوبي��ة املنكوبة انه في حال ثبت ان احلادثة هي نتيجة »خطأ بش��ري 
ارتكب��ه كابنت الطائرة« الذي يعتبر تابعا لش��ركة الطيران االثيوبية، فهذا 
يعني حتمل الشركة مسؤولية التعويضات املادية وفقا للعقد املوقع بينها 
وبني ش��ركة التأمني. أما اذا كان هناك ش��رط بني الطرفني يقضي بعدم 
مس��ؤولية ش��ركة التأمني عن التعويضات في حال ارتكاب خطأ بشري، 
فهذا يعني حتمل ش��ركة الطيران كام��ل التعويضات. واذا خا العقد من 
هذا الشرط فعلى الطرفني عندها، أي شركة التأمني وشركة الطيران، دفع 

التعويضات بالتكافل والتضامن.
توريث تيمور الس�بب املباش�ر النعطافة جنبالط: يرى خبير في الشؤون 
اجلنبالطية أن السبب األول النعطافة وليد جنبالط هو اخلروج من 
احلياة السياسية بهدوء وتسليم الراية الدرزية لولده تيمور. يريد 
جنب����الط لولده أن يبدأ باخلروج م����ن املواقف احلادة واالرتباطات 
السياس����ية وأن يتسلم رئاسة احلزب وقيادة الطائفة الدرزية دون 
خصومات مس����بقة. أي إنه يريد له أن يبدأ من نقطة االنفتاح على 
كل اآلخري����ن، لبناني����ني وغير لبنانيني ليصنع فيم����ا بعد مواقفه، 
صداقاته وخصوماته، على ضوء األحداث املقبلة وبأسلوبه اخلاص 
وق����د يختلف تيمور عن أبيه كما اختلف وليد عن كمال. بهذا املعنى 
يصبح موقف وليد جنبالط مفهوما في إطار زعامة الطائفة والتوريث، 
وهو ما ال ينسجم مع مواقفه احلادة التي قد يصعب على ابنه تيمور 
أن يتابعها ويتعامل معها، وال يريد له والده أن يرث عداوات مرحلته 

وخصومه.

أخبار وأسرار لبنانية

مالحظات حول زيارة عون »الشوفية«

مصادر: جنبالط يتجه لتخيير متمردي
»اللقاء الديموقراطي« بالبقاء أو االنفصال عنه

أب��رز املاحظ��ات  بي��روت: 
السياسية و»العمانية« حول 
زيارة العماد ميشال عون الى اجلبل 

في محطاتها الثاث:
1 � زيارة عون الى املختارة ال 
ميكن اعتبارها فقط ردا على زيارة 
جنباط الى الرابية: زيارة جنباط 
كانت سياسية. زيارة عون كانت 
أكثر من سياس��ية وأقل من ش��عبية. وإذا كان 
عون وصفها ب� »االستثنائية«، وإذا كان أعضاء 
الوفد املرافق وصفوها ب� »التاريخية«. فإن لها 
طابعا خاصا مييزها نظ��را لتداخل عناصرها 
ومكوناتها، بحيث بدت مزيجا من سياسة وتاريخ 

ووجدانيات وسلوكيات.
2 � التطور السريع في العاقة بني جنباط 
وعون له صلة أكيدة باملسار السياسي اجلديد الذي 
يصب عند دمشق. ولكن لهذه العاقة مضامني 
وأبعاد خاصة تتعل��ق بوضع اجلبل وقضيته. 
وهذا ما يفس��ر ان كلمات جنباط وعون ظلت 
في نطاق اجلبل والتأكيد على العيش املشترك 
وعلى تثبيت خط املصاحلة الذي دشنه البطريرك 
صفير. ولكن جنباط وحده الذي انفرد بالتذكير 
بدور البطريرك صفير، فيما لم يأت عون على 
ذك��ره ولم يكن أنصاره مصفق��ني للبطريرك 

صفير كل مرة أتى جنباط على ذكره.
3 � الزيارة في التقييم السياسي لها ناجحة 

جله��ة احلفاوة التي خ��ص بها جنباط ضيفه 
وإشاراته الى متابعة عمانية في استكمال عودة 
املهجرين في 3 قرى )بريح وعبيه وكفرسلوان(، 
والى متابعة سياسية وفي االجتاه الذي يدخل 
عون شريكا سياسيا في اجلبل وقراره.. ولكن 
الزيارة في التقييم الش��عبي له��ا لم تكن كما 

كان متوقعا.
4 � الزيارة قاطعها خصوم عون من املسيحيني 
)مسيحيي 14 آذار(، ولكن موقف القوات اللبنانية 
جاء سياسيا مدروسا في مقاطعة الزيارة وإفراغها 
من مضمونها ومحاصرة أهدافها ان جلهة وضع 
مصاحل��ة اجلبل في عه��دة البطريرك صفير 
ورعايته، أو في وضع ملف عودة املهجرين في 
عهدة احلكومة واختصاصها. في حني ان موقف 
رئيس األحرار دوري ش��معون جاء »شخصيا 
ومنفعا«، فلم يؤيده فيه أحد وامنا تلقى انتقادات 
من أنصار عون أوال ألنه نّغص فرحة الزيارة، 
ومن جنباط ألن شمعون أساء معاملة ضيف 
املختارة، ومن بكركي ومن ترايسي داني شمعون. 
ولكن الزي��ارة قاطعها أيض��ا حلفاء عون من 
الدروز، فلم تكن هناك مش��اركة للنائب طال 
ارسان وأنصاره وال للوزير السابق وئام وهاب 
وأنصاره، االثنان متحالفان مع عون سياسيا، 
ولكن ال دور وال موقع لهما في عاقة جنباط 
عون التي حتاول أن ترس��ي ثنائية جديدة في 

معادلة اجلبل.

بيروت � عمر حبنجر
سقط مش����روع قانون تعديل 
املادة 21 من الدستور خلفض سن 
االقت����راع الى 18 عاما بعد عرضه 
العام����ة للمجلس  الهيئ����ة  على 
النيابي للتصوي����ت، فامتنع 66 
نائبا عن التصويت وصوت نائب 
واحد ضد املش����روع هو سيرج 
طوسركيس����يان بينما صوت 34 

نائبا مع املشروع.
وبني املصوتني مع املش����روع 
نواب كتلتي »التنمية والتحرير« 
و»الوفاء للمقاوم����ة« و»احلزب 
التقدمي االش����تراكي« إضافة إلى 
النواب عماد احلوت، نقوال فتوش، 
متام س����الم، أحمد كرامي، جنيب 
ميقاتي، محمد الصفدي وقاس����م 

عبدالعزيز.
ولك����ن اخف����اق املجل����س في 
تخفيض سن االقتراع لم مينعه 
من انتخاب املجلس األعلى حملاكمة 
الرؤساء والوزراء، حيث تكون من 
ابراهيم كنعان، نقوال فتوش، سمير 
اجلسر، غازي زعيتر، نقوال غصن، 
محمد فنيش، وسيبون كلبكيان 
كأعضاء أصيلني في املجلس األعلى 

حملاكمة الرؤساء والوزراء.
وانتخب النواب: نوار الساحلي، 
نايلة تويني ومروان حمادة كأعضاء 

رديفني في املجلس عينه.
وليس واضحا منذ اليوم مدى 
انعكاس تداعيات اجللسة النيابية 
احملبطة امس على جلسة مجلس 
الوزراء املخصصة ملناقشة واقرار 
مشروع قانون االنتخابات البلدية 
يوم الس����بت في 27 اجلاري، في 
ظل متسك الرئيس بري بخفض 
سن االقتراع، وتقدمي حزب اهلل 
االصالحات البلدية على االنتخابات، 
فضال عن قبول معظم الكتل بخيار 
»النسبية« في االنتخابات البلدية 
من حي����ث املبدأ، واختالفهم على 
التفاصيل، االمر الذي ال يتماشى 
مع اص����رار رئي����س اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان على اجراء 
البلدية في موعدها،  االنتخابات 
حتى ولو اجريت حسب القانون 

الساري املفعول اآلن.
النيابية بدأت منذ  الضوضاء 
يومني عندما ابلغت امانة مجلس 
النواب رؤس����اء الكت����ل، بأن بند 
خفض سن االقتراع الذي كان في 
اسفل جدول اعمال اجللسة النيابية 
املقررة رفع الى البند االول على 

سياسية ان تتحمل مسؤولية القرار 
الذي تتخذه في هذا الش����أن امام 
الفئات الش����ابة، سواء وقفت الى 

جانبها ام ال.
ب����ري ان جلس����ة  واوض����ح 
اليوم )ام����س( هي امام خيارين: 
ام����ا ان يصوت الن����واب وفق ما 
يرتاؤونه وعنده����ا لتتحمل كل 
كتلة مس����ؤوليتها وام����ا ان يتم 
التوافق على التصويت ملصلحة 
خفض سن االقتراع مبعزل عن اي 
قانون آخر، على ان يرد في محضر 
اجللسة ان تطبيقه يبدأ في العام 
2013، مشيرا الى ان اخليار الثاني 
يش����كل مخرجا للجميع في حال 
صدقت النوايا، النه يعني ضمنا 
جتديد الهواجس املتعلقة باقتراع 
املغتربني، كونه حتى العام 2013 
تكون آلي����ة اقتراعهم قد وضعت 

بالتأكيد.
واعتبر بري ان خيار االمتناع 
عن التصويت الذي قد يلجأ اليه 
بعض النواب امنا يوازي التصويت 
ضد خفض سن االقتراع، وان هؤالء 
سيتحملون مس����ؤولية املفاعيل 
اخلطيرة التي ستترتب على سقوط 
املشروع، من تعطيل االصالحات 

وزيادة االحتقان الطائفي.

عون أصبح شريكا في قرار الجبل

النياب����ي  اللق����اء  رئي����س 
الدميوقراطي وليد جنبالط الذي 
غاب عن اجللسة اوضح في تصريح 
له امس انه اراد التمايز بني موقفي 
نواب احلزب التقدمي االشتراكي 
ونواب اللقاء النيابي الدميوقراطي 
من املسيحيني، ملراعاة احلساسية 
التاريخية للنواب املسيحيني جتاه 
مطلب اقتراع املغتربني، مشيرا الى 
ضرورة ايج����اد طريقة للتوفيق 
بني املقيمني واملغتربني، وقال: ال 
اريد ان يزعل شركاؤنا املسيحيون 
وقد اعطي����ت توجيهاتي للنواب 
احلزبيني اليجاد فتوى جتمع بني 
املوافقة على خفض سن االقتراع 
باعتباره مطلبا تاريخيا حلزبنا، 
وبني تفهم خصوصية ش����ريحة 
مسيحية عريضة ممثلة بأعضاء 
في اللقاء الدميوقراطي وبالنائب 
ميشال عون، الذي اصبح شريكا 
في قرار اجلب����ل، الن له وجوده 
وحيثيته وانا ال اريد ان اتهم باني 
احاور الصوت املسيحي في اجلبل 

ملصلحة هذا الفريق او ذاك.

جدول االعمال، االمر الذي اعتبره 
التعديل استفزازا،  معارضو هذا 
لكن سرعان ما اوضحت مصادر 
رئاسة املجلس، بأنها ليست كذلك، 
امنا املعروف انه عندما يكون على 

جدول اعمال اجللسة التشريعية 
تعديل دس����توري يتقدم ما عداه 
من بن����ود، وال يجوز البحث بأي 
بند آخر قبل البت ببند التعديل 

الدستوري.

الرئي����س بري اك����د صبيحة 
اجللسة انه سيس����ير مع كتلته 
النيابية في خفض سن االقتراع 
م����ن 21 عاما ال����ى 18 عاما، وقال: 
في النهاية على كل كتلة او جهة 

بيروت: بعد اع���الن الوزير نروان حمادي  انه 
لن يتخلى عن 14 آذار وبعد وضع عالمات استفهام 
على اداء جنبالط السياس���ي في اآلونة االخيرة، 
اعرب عن اعتقاده وزير س���ابق يتابع عن كثب ما 
يجري داخل البيت اجلنبالط���ي أن رئيس اللقاء 
الدميوقراطي وليد جنبالط قد يصل إلى تلك النقطة 
التي يضطر فيها إلى تخيير »املتمردين« في اللقاء 
بني البقاء فيه أو االنفصال عنه. وفي عملية تقييم 
دقيقة وواس���عة النطاق داخل قيادة أحد األحزاب 
املسيحية، وش���ارك فيها أكادمييون بارزون على 

تقاطع سياسي مع هذا احلزب، جرى التطرق إلى 
األس���لوب الذي يفترض اعتم���اده في التعامل مع 
النائب جنبالط. البعض رأى أنه آن األوان للخروج 
من لغة »املسايرة« وتسمية األشياء بأسمائها، إذ 
ان النائب جنب���الط يتجه أكثر فأكثر ليكون على 
ميني 8 آذار، فيما قال البعض اآلخر بتقدير ظروف 
الرجل باعتبار أن مواقفه احلقيقية هي املواقف التي 
أعلن عنها في السنوات األخيرة... الرأي استقر في 
نهاية العملية على انتظار التموضع األخير لنائب 

الشوف ليبنى على الشيء مقتضاه.

لبنان: 66 نائباً أسقطوا قانون »خفض سن االقتراع«
مجلس النواب انتخب أعضاء المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

هل يفرط عقد اللقاء الدميوقراطي؟

)محمود الطويل( مجلس النواب وقف دقيقة صمت حدادا على ارواح الطائرة االثيوبية املنكوبة

مؤتمر »البيال � 3«:
14 آذار تشكل مجلسها الوطني

بيروت � محمد حرفوش
تنكّب قوى 14 آذار على بلورة برنامج عمل للمرحلة 
املقبلة، سيتخذ وفق معلومات »األنباء« شكل وثيقة 
سياس����ية وتنظيمية يصار الى إطالقها في مؤمتر 
»البيال � 3« في 14 مارس املقبل. وفي املعلومات ان 
األمانة العامة لقوى 14 آذار تعقد سلس����لة لقاءات 
بعيدة عن األضواء إلجناز تلك الوثيقة التي تتضمن 
»مراجعة نقدية« لتجربة »احلركة االس����تقاللية«، 
واملهم����ة املطروحة على 14 آذار الس����تكمال العبور 
الى الدولة، والتأكيد على ان هذه احلركة مس����تمرة 
ووحدتها السياسية بنيوية ال عابرة، ألن ما يجمع 
بني مكوناتها وحدة أهداف وثوابت ومسلمات وطنية. 
وتشير املعلومات الى ان الوثيقة ستركز أيضا على 

آلي����ة وصيغة البعد التنظيمي لقوى 14 آذار، وثمة 
توجه في هذا املجال لتشكيل »املجلس الوطني ال� 
14 آذار« والذي س����يكون مكمال لعمل أحزاب 14 آذار 
وحركتها ال منافس����ا لها، وس����تكون اهتمامات هذا 
املجلس تعبوية اكثر منها تنظيمية فئوية، وسيشكل 
إطارا مدنيا عابرا للطوائف ومعبرا عن حساسية هذه 
العوائق وتطلعاتها في آن. وأبلغ مصدر في أمانة 14 
آذار »األنباء« ان وثيقة »البيال« املرتقبة ستقدم رؤية 
فكرية � ثقافية � سياسية حلاضر لبنان ومستقبله، 
مؤسسة على معناه والدور مبضامني تشاركية مع 
العالم العربي واملجتمع الدولي على طريق مشروع 
السالم الدائم، وميكن ترجمتها في برنامج سياسي 

� وطني وخطط مرحلية.

محمد عبداحلميد بيضون 

بيضون ل� »األنباء«: تحوالت جنبالط أوقعته
بين مطرقة التيار الوطني الحر وسندان »المستقبل«

بيروت � زينة طبارة
رأى النائب والوزير الس����ابق 
محم����د عبداحلمي����د بيضون ان 
اجلزء األهم من زيارة العماد عون 
للشوف يندرج ضمن عملية اعادة 
التموضع السياسي لرئيس »اللقاء 
الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط 
على املستويني احمللي واالقليمي، 
ويهدف الى تعزيز اجلبهة السورية 
التي يشغل العماد عون جزءا مهما 
منها مقابل جبهة 14 آذار، معتبرا ان 
ما استتبع ذلك من استنكار للرئيس 
الراحل كميل شمعون وجنله داني 
وبروتوكوالت ومهرجان خطابي، 
كان مجرد غطاء ألقاه العماد عون 
فوق مضمون الزي����ارة احلقيقي 
حتت عنوان املصارحة واملصاحلة 
املسيحية � الدرزية وعودة املهجرين، 
مش����يرا الى ان ما تشهده الساحة 
اللبنانية من اعادة خلط لالوراق 
السياسية وبناء حتالفات جديدة هو 
جزء من خطة مدروسة اخلطوات 

العادة متوضع سورية على الساحة 
اللبناني����ة من خالل اعادة ترتيب 
وجتميع قواها ومواقعها السياسية 

املتمثلة بحلفائها اللبنانيني.
ولفت بيضون في تصريح ل� 
»األنباء« الى ان التحوالت السياسية 
اجلديدة للنائب جنبالط اوقعته 
بني مطرق����ة التي����ار العوني في 
الشوف وسندان تيار املستقبل في 
إقليم اخلروب، وذلك العتباره ان 
النائب جنبالط سيتخذ بناء على 
نتائج زيارته لسورية قبل نهاية 
الشهر اجلاري الكثير من القرارات 
السياس����ية اجلديدة، ويبني على 
مقتضياتها حتالفاته االنتخابية في 
الشوف واجلبل السيما االنتخابات 
البلدية منها كونها االقرب من حيث 
املواعيد الدستورية، مبعنى آخر 
النائب جنبالط  يرى بيضون ان 
سيكون اثر زيارته لسورية امام 
خيار محرج ال يحس����د عليه، هو 
التوفيق بني تواصله من الناحية 

االدبية انتخابيا مع الرئيس سعد 
احلري����ري في اقليم����ي اخلروب، 
وحتالفه اجلديد مع التيار العوني 
في الشوف. هذا واعرب بيضون 
عن اعتقاده ان سورية قد اصبحت 
اللبنانية  اليوم مبوجب الصورة 
اجلديدة، اقوى سياسيا على الساحة 
اللبنانية مما كانت عليه بعد العام 

2005 اثر اغتي����ال الرئيس رفيق 
احلريري، بحيث استطاعت اعادة 
جمع الكثي����ر من اوراقها وتعزيز 
مواقعه����ا السياس����ية من خالل 
اس����تقطابها للعماد عون احلليف 
االهم لديها على الساحة املسيحية، 
وخروج النائب جنبالط من قوى 
14 آذار وانضمامه ولو شكليا حتى 
اآلن ال����ى صفوف حلفائها، مؤكدا 
في املقابل ان هذا الوضع اجلديد 
لسورية في لبنان ال يعني اطالقا 
انها قد متكنت من االمساك مجددا 
بامللف اللبناني كورقة في يدها على 
غرار ما كانت عليه قبل العام 2005، 
وذلك العتباره ان الصورة اجلديدة 
التي ارتسمت على الساحة اللبنانية 
لصالح س����ورية ترتب على هذه 
االخيرة مسؤوليات جسام حيال اي 
تدهور للوضع الداخلي في لبنان، 
كونها تعه����دت امام العرب ودول 
الغرب باستحداث منط جديد من 
العالقات مع الدولة اللبنانية، قائم 

على استقاللية القرار في كل من 
البلدين وعل����ى االحترام املتبادل 
بينهما، مذكرا بان هذا التعهد عاد 
واكد عليه الرئيس السوري بشار 
االس����د اثناء زيارة الرئيس سعد 
احلريري له مطلع السنة احلالية. 
على صعيد آخر وعلى خط مشاركة 
لبنان في القمة العربية املرتقبة في 
27 و28 من شهر مارس املقبل، لفت 
بيضون الى ان معارضة البعض 
مش����اركة لبنان في القمة، ليست 
س����وى للمزايدة واملتاجرة مبلف 
االمام موسى الصدر، وذلك العتباره 
ان هؤالء ليس لديهم ما يطرحونه 
حيال امللف املذكور سوى املتاجرة 
به لبضعة ايام من كل عام، متسائال 
عن سبب عدم تشكيل املعارضني 
للمش����اركة في القمة ضغوطات 
عربية اقليمية ودولية على ليبيا 
اقله للكش����ف عن مصي����ر االمام 
الصدر ماداموا حريصني عليه كل 

هذا احلرص.

أكد أن معارضة البعض مشاركة لبنان في القمة العربية ليست سوى للمزايدة على ملف الصدر

احلريري يتأسف وبري يوافق: 
صورة اجللسة ميكن تلخيصها برد فعل الرئيسني 
بري وسعد احلريري حيث ان الرئيس احلريري 
عند تالوة االسماء قال ممتنع مع االسف، بينما 

قال بري بصوت عال موافق جدا.
اجتزاء على طريقة.. ال إله: استش��هد النائب عمار 
ح��وري بكام للرئيس بري حول توفير الظروف 
الوطنية للتعديل الدستوري فرد بري لقد اجتزأت 
كامي على طريقة ال اله.. انا قلت عن توفير الظروف 
الوطنية عام 1997، اما اليوم بعد اعطاء احلق القتراع 
املغتربني في العام 2013 لم يعد هناك من مبرر لهذا 

الكام.
ف�ي كل عرس لعم�ار قرص: 
تناول النائب علي عمار قضية حق الش����باب 
بطريقة شاعرية مما اثار بعض النواب وهمسوا 
وباصوات خفيفة، فطلب عمار من الرئيس بري 
من الزمالء ان يسمعوه. فرد بري ونحن نطلب 
ونتمنى عليك ان تسرع وتنهي املداخلة، والتفت 
الى النائب س����رج طور سركيسيان قائال: بال 
م����زح فقال عمار بحدة »انا ما بحب حدا ميزح 
معي« ، فعقب سرج ال يجوز هذا الكالم املخالف 

للدميوقراطية. فقال عمار »أنا ما حاججته«.
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