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بيروت ـ أحمد منصور
نفى عضو تكتل التغيير واالصالح النائب 
أالن ع���ون ان يكون اهت���ز أو تأثر حتالف 
التكتل مع »حزب اهلل« والقوى املعارضة 
نتيجة سقوط مشروع قانون تخفيض سن 
االقتراع ل� 18 عاما في مجلس النواب، مؤكدا 
ان هذا التحالف أقوى من أن يسقط في أول 
تباين حوله، معتبرا ان زيارة العماد عون 
للش���وف كانت ناجحة جدا، وعززت بداية 
العالقة اجلدية بني احلزب التقدمي االشتراكي 

والتيار الوطني احلر.
وقال عون في حدي���ث ل� »األنباء«: لقد 
امتنعن�����ا ع��ن التصويت على مش���روع 
تخفي��ض س�����ن االقت�����راع ف��ي املجلس 

النياب��ي ألن��ه ل�����م تتواف��ر لدين��ا مخ��ارج أخرى، فنحن 
نعتب��ر أن املش���كلة ليس���ت في مضمون القانون، بل هي 
في توقيت���ه ومع ضرورة خلق اجلو املناس���ب لطرح هذا 

املوضوع.
وأضاف عون: اليوم هناك قلق عند الناس و»نقزة« جلهة 
التعاطي مبكيالني مع املواضيع احلساسة، فهناك أمور تسير 
بسرعة، وأمور تبقى عالقة وال تبصر النور بعد عدة سنوات 
من طرحها على بساط البحث، وهذه االوضاع خلقت اليوم 
عوامل عدم ثقة، ولكن هذه االمور أصبحت خاضعة لتوافر 
مناخ الثقة الذي يسمح بأن مير املشروع كغيره من املشاريع 

االخرى.
اننا بحاجة اا ى مؤش���رات وإش���ارات ايجابية من قوى 
اساسية في البالد حول مواضيع مهمة وحساسة تهم جميع 
اللبناني���ني، لكن هذه القوى ال تقدم لها االهتمام واالولوية، 
ففي مكان ما يجب ان يحصل اجلميع على تطمينات من تلك 
املواضيع مهما كانت من تصويت أو اعادة اجلنس���ية، فهذه 

جميعها مصونة وهي تهم جميع اللبنانيني 
وليس فئة منه���م. وقال عون: في االجندة 
الداخلية ميكن ان نرى مواقف مغايرة عن 
االصطفافات التي عشناها في السنوات االربع 
املاضية، ولكن دون أن يؤدي هذا االمر الى 
فسخ أي حتالف، مشيرا الى عدم وجود أي 
خالف مع »حزب اهلل« بالنسبة للمشروع، 
معتبرا ان »ح���زب اهلل« تفهم وجهة نظر 

التكتل ولم حتصل أي مشكلة.

زيارة عون للشوف

ورأى عون ان زيارة العماد عون للشوف 
تأتي في اطار تعزيز العالقة ما بني احلزب 
التقدمي االش���تراكي والتيار الوطني احلر 
من أجل تعزيز وحدة اجلبل وعودة املس���يحيني وطي ملف 
املهجرين، مشددا على ان هذه هي العناوين االساسية التي 

يستطيع من خاللها جنبالط وعون أن يحققا أهدافها.
وأكد عون ان هناك تفاع���ال بني اجلانبني حول موضوع 
االنتخابات البلدية، معتبرا انه قد يؤدي الى تفاهم وتوافق 
حول تلك االنتخابات، الفتا الى النوايا الطيبة من كال الطرفني 

ملا فيه مصلحة الشوف واجلبل ولبنان.

شمعون ال يملك شيئًا

وتعليقا على ما حصل ف���ي دير القمر قال عون: »ان اي 
شهيد يسقط يصبح شهيد الوطن وليس شهيد عائلته، لذا 
يجب على اجلميع أن يكرمهم كونهم ليسوا حكرا على أحد«، 
واني آسف ملا حصل وما قام به السيد دوري شمعون، ولكن 
يبدو أن شمعون لم يعد ميلك في البالد سوى هذا الضريح، 
فهو ال ميلك ش���يئا وال حتى القاعدة الشعبية، فقد اختصر 

نفسه في الدفاع عن الضريح فقط.

الحريري ودمشق وعملية »بناء الثقة«: 
»تصّدع مبكر« قابل للترميم

بيروت: في أول إشارة سورية انتقادية علنية للرئيس
سعد احلريري منذ زيارته التاريخية الى دمشق نهاية 
العام املاضي، نقلت صحيفة »الوطن« السورية عن مصادر 
سورية رفيعة املستوى استياءها من تصريحات نقلتها 
عن لس��انه صحيفة ايطالية خالل زيارته الى الڤاتيكان 
وروما، وورد فيها: »سورية رفضت العالقات الديبلوماسية 
معنا«، وأن »تصرفهم كان مش��ابها للذي كان قائما بني 
الع��راق والكويت«. وقالت املصادر الس��ورية إن وقائع 
التاريخ تؤكد أن الرئيس حافظ األسد اعترف بلبنان منذ السبعينيات 
وأن أحدا في لبنان لم يطلب عالقات ديبلوماس��ية مع سورية بشكل 
رس��مي وال بشكل غير رسمي، وأن أول من طرح موضوع العالقات 
الديبلوماس��ية هو الرئيس بشار األسد خالل اجتماع املجلس األعلى 
السوري � اللبناني عام 2005 وبحضور الرؤساء إميل حلود ونبيه بري 
وعمر كرامي. واعتبرت »ان التشبيه مع صدام يجافي الواقع التاريخي 
والتصرف األخالقي، وخصوصا بعد اجلهود التي بذلها الرئيس بشار 
األس��د خالل زيارة احلريري إلى سورية لوضع العالقات على طريق 
االحترام املتبادل واملصلحة املش��تركة للبلدين والشعبني الشقيقني«. 
وتزامن تعليق املصادر السورية مع كشف مصادر لبنانية عن اتصال 
هاتفي جرى بني الرئيس السوري بشار األسد واحلريري تخلله عتاب 
من اجلانب السوري على بعض الصياغات اللفظية التي ال تساعد على 
خلق مناخ جديد في العالقات بني البلدين. وفي الواقع لم يكن هذا أول 
انتقاد س��وري للحريري بعد زيارته الى دمشق، كان هذا أول انتقاد 
علني في حني ان انتقادات أخرى صدرت بطرق وأشكال مختلفة وعن 
طريق تسريبات سياسية عبر احللفاء اللبنانيني أغلب األحيان، وكانت 
تعكس »انزعاجا ومتلمال« لدى املس��ؤولني السوريني من عدم وجود 
متابعة وترجمة عملية وسريعة من جانب احلريري لنتائج زيارته الى 
دمشق، ومن حصول هفوات سياسية عن قصد أو غير قصد ال تساهم 
ف��ي عملية بناء الثقة. وتناولت هذه التس��ريبات أمورا عديدة أبرزها 

)مبعزل عن صحة أو عدم صحة الوقائع والتقديرات(:
� عدم مبادرة احلريري الى القطع مع املرحلة الس��ابقة، الس��يما 
م��ا يتعل��ق بتحالفاته في إطار 14 آذار، ال ب��ل مبادرته الى تثبيت هذا 

التحالف والتأكيد عليه.
� خطاب احلريري في يوم 14 فبراير، وهو األول بعد زيارة دمشق 
الذي لم يكن في مس��توى ومناخ املرحلة السياسية اجلديدة والعالقة 
الناش��ئة. ولقد تأكد ان ما قيل عن خطاب جيد وارتياح سوري له لم 
يكن دقيقا، وإمنا كانت لدمش��ق مالحظات على هذا اخلطاب الذي لم 
يوجه الشكر لسورية على جهودها وعلى األقل فيما يتصل بتشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية، والذي حرص فيه احلريري على ربط عالقته 
مع دمش��ق وزيارته إليها بالعالقة السورية � السعودية واملصاحلات 

العربية.
� اس��تمرار حالة سياس��ية إعالمية في 14 آذار، مبا في ذلك بعض 
دوائر نيابية وإعالمية في تيار املس��تقبل، تش��ير الى عدم تكيف مع 
املرحلة السياسية اجلديدة، والى عدم التخلص نهائيا من مناخات املرحلة 
السابقة وتوجهاتها، أو انها تشير الى صعوبات يواجهها احلريري في 

»تكييف« قاعدته السياسية واإلعالمية.
� ع��دم اتخاذ احلري��ري موقفا من تصريح��ات ومواقف حللفائه 
املس��يحيني غير مقبولة مع انها حتيد س��ورية وتركز على حزب اهلل. 
وعلى احلريري )ودائما حسب وجهة نظر دمشق( اما ان يسكت حلفاءه، 
واما ان يتنصل من مواقفهم وإال اعتبر األمر مبثابة توزيع لألدوار، وما 
ال يستطيع هو قوله، يقوله احللفاء، وحتديدا الذين خطبوا في ذكرى 

14 فبراير )السنيورة وجعجع واجلميل(.
� اجتماع احلريري مع تيري رود الرسن في باريس، وهو أبرز الرموز 

العدائية لسورية في السنوات املاضية ومن يقف وراء القرار 1559.
� اس��تعانة احلريري فيما خص مسألة ضبط احلدود اللبنانية مع 
سورية باملس��اعدة واخلبرات األملانية التي تتحفظ عليها دمشق رغم 
انها مس��اعدة تقنية. وتفيد معلومات ان القيادة السورية سبق لها ان 
أثارت مع القيادة الس��عودية مالحظات لها على أداء الرئيس احلريري 
والعالق��ة التي ال تتق��دم كما يجب، وعدم االلت��زام الكامل مبوجبات 
التفاهم السوري � السعودي. وهذه املالحظات كانت وراء زيارة األمير 
عبدالعزيز بن عبداهلل واألمير مقرن بني عبدالعزيز الى دمشق وبيروت. 
وتخللت االتصاالت عملية تقييم ومراجعة مشتركة لتطور العالقة بني 
س��ورية والسعودية في األش��هر األخيرة، ولتطور العالقة بني لبنان 
وسورية. وجاء التقييم من جهة دمشق ايجابيا جدا لألولى ومتحفظا 
على الثانية. وحسب مصادر متابعة، فإن ما أصاب العالقة الطرية العود 
بني احلريري ودمش��ق من تعثر واهتزاز في االنطالقة وانتكاسة في 
عملية بناء الثقة أمر طبيعي ومتوقع، نظرا حلجم املشكلة والتراكمات 
في السنوات املاضية، والتي ال ميكن إزالتها بني ليلة وضحاها. ولذلك 
فإنه من املتوقع ان تش��هد العالقة بني احلريري ودمشق في القريب 
العاجل دينامية سياسية جديدة تذهب الى أكثر من التواصل املباشرة 
)عبر الهاتف(، بحيث يتم إرس��اء العالقة الشخصية والسياسية على 
أسس واضحة وصلبة ويتم إضفاء الطابع الرسمي على العالقات بني 
البلدين، بدءا من زيارة يقوم بها الرئيس س��عد احلريري الى دمشق 
على رأس وفد وزاري رفيع املستوى للتوقيع على اتفاقات جديدة أو 
لتعدي��ل اتفاقات موقعة، أو حتى إلغاء اتفاقات اذا دعت احلاجة وطلب 

أحد الطرفني ذلك.
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 ارتيـاح الڤاتيكان: نقل عن أوس���اط ديبلوماسية ڤاتيكانية 
االرتياح الى زيارة الرئيس سعد احلريري الى الڤاتيكان، 
والثناء على العالقة اجليدة بينه وبني رئيس اجلمهورية 

ميشال سليمان وعلى جهوده املنصبة على توحيد اللبنانيني، والتنويه باعتماده 
يوم عيد البشارة عيدا رسميا.

 أبوالعينني والعودة إلى رام اهلل: تردد أن عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ومس��ؤول 
ساحتها في لبنان اللواء سلطان أبوالعينني اتصل منذ أيام برئيس السلطة الفلسطينية 
محم��ود عباس )أبو مازن( لوضعه في صورة ما حصل م��ع مرافقيه )توقيفهم على 
حاجز للجيش اللبناني حليازتهم أس��لحة غير مرخصة(، اضافة الى املضايقات التي 
أخذ يتعرض لها في األس��ابيع املاضية، مبلغا اي��اه رغبته في مغادرة لبنان لاللتحاق 
مبقر السلطة في رام اهلل، وبالتالي اعفاؤه من مهماته كمسؤول للساحة الفتحاوية في 
لبنان وأمينا للسر في منظمة التحرير الفلسطينية. كما تردد أن عباس أبدى جتاوبا 
مع رغبة أبوالعينني وهذا ما يفس��ر مبادرته الى رعاية لقاء فلسطيني عقد في مخيم 
مار الياس خصصه ملصارحة احلضور بخلفية قراره بالتخلي عن املهمات املوكلة اليه 
ف��ي لبنان. وأوضحت املصادر عينها أن تعيني أبو العينني عضوا في اللجنة املركزية 
حلركة »فتح« ميكن أن يوفر له ذريعة لتبرير مغادرته لبنان، لكن األسباب احلقيقية 
تكمن في اس��تمرار التأزم داخل »فتح« وتصاعد خالفه م��ع حليفه الفتحاوي منير 
املقدح الذي يعتبر األقوى في عني احللوة، وهو يش��كل حاليا قوة التوازن في وجه 
»عصبة األنصار« كبرى املجموعات املتشددة في املخيم. ولكن مصادر أخرى تشير 
الى ان قرار مغادرة ابوالعينني، جاء من الرئيس الفلسطيني محمود عباس )ابو مازن(، 
الذي اتصل به من باريس أمس األول، وطلب منه وقف عقد مؤمتره الصحافي الذي 
دعا اليه في مخيم مار الياس. وأربك ابوالعينني عندما تلقى االتصال من رئيسه، وقد 
فاجأه ايضا بانه طلب منه املغادرة فورا الى رام اهلل، بعد ان فش��لت محاولته في ان 
يتم تثبيته في موقعه، مع املنصب اجلديد الذي ناله. وذكرت مصادر قيادية فلسطينية 
ان فتحي ابوالعردات، وهو نائب أمني س��ر حركة »فتح« واقليم لبنان، س��يتولى هو 
املس��ؤولية، بانتظار اصدار الرئيس الفلسطيني قرارات بتعيني مسؤولني في »فتح« 
في كل الدوائر واملس��ؤوليات، وهناك اجتاه الى تعيني جبريل الرجوب )رئيس جهاز 

األمن الوقائي س��ابقا ورئيس احتاد الش��باب والرياضة حاليا، 
وأحد مستش��اريه اخلاصني( مشرفا على ملف فتح في لبنان. 
وذكرت معلومات ان أبومازن عازم على ايفاد جبريل الرجوب 
الى بيروت في الس��اعات املقبلة في مهمة وصفت بالس��رية، اال انها على صلة حتما 

باملستجدات الفلسطينية األخيرة.
 16 مارس واعتذار جنبالط: يلقي الزعيم الدرزي وليد جنبالط خطابا سياسيا مهما 
في ذكرى اغتيال والده كمال جنبالط يوم 16 مارس املقبل ويضمنه اعتذارا علنيا 
ورسميا من سورية، رئيسا وجيشا وشعبا، مع استحضار مراحل ومحطات من 
العالقة التي بدأها مع الرئيس الراحل حافظ االسد بعد أربعني يوما من اغتيال 
والده وكرسها خالل االجتياح االسرائيلي للبنان عام 1982 وصوال الى املرحلة 
التي ساءت فيها عالقته مع سورية بسبب التمديد اخلاطئ للرئيس اميل حلود، 

والذي أسند الى القرار 1559 امللتبس في توقيته وظروفه.
 زيارة تركيا اتفق عليها في الدوحة: حرصت أوساط جنبالط على نفي ما تردد حول عالقة 
زيارته الى تركيا بزيارته احملتملة الى دمشق، وانه في صدد طلب وساطة تركية. وقالت 
األوساط انه ال عالقة للزيارة اطالقا بهذا املوضوع، فال هي معجلة لزيارة دمشق وال 
معطلة لها. هذه األوساط تكشف ان االتفاق على الزيارة حصل بني جنبالط وأردوغان 
عند التقيا في الدوحة األس��بوع املاضي ودعاه رئيس احلكومة التركية لزيارة أنقرة، 

ووافق جنبالط على تلبية الدعوة سريعا.
 السـالح الفلسـطيني: يقول مصدر وزاري ان األولوية معطاة ملس���ألة الس���الح 
الفلس���طيني خارج املخيمات ونزعه انفاذا لقرار اتخذته طاولة احلوار األولى 
)2006( في هذا املجال. ولكن اشتباكات عني احللوة األخيرة طرحت بقوة مسألة 

تنظيم السالح الفلسطيني داخل املخيمات وضبطه.
 صدمة وخيبة وإرباك: ألقت اجللس��ة التش��ريعية التي أس��قطت مشروع خفض سن 
االقتراع ووصفها الرئيس نبيه بري بأنها »كارثة«، بظالل كثيفة من الصدمة واخليبة 
واالرباك على س��احة النجمة ورئاسة مجلس النواب، وكان من نتائجها املباشرة إلغاء 
بري »لقاء األربعاء« األس��بوعي مع النواب، وعدم انعقاد جلس��ة كانت مقررة للجنة 

اإلدارة والعدل.

القضاء يطلب اإلعدام لعميلين لألجهزة اإلسرائيلية

عون لـ »األنباء«: تحالفنا مع »حزب اهلل« لم يهتز 
بسقوط »تخفيض سن االقتراع« في البرلمان

عضو »اإلصالح والتغيير« أكد أن شمعون لم يعد يملك شيئاً واختصر نفسه بالدفاع عن الضريح فقط

بيروت ـ يوسف دياب
أصدر قاضي التحقيق العسكري سميح احلاج قرارا 
اتهاميا طلب فيه انزال عقوبة االعدام بحق اللبناني 
املوقوف حسني علي موسى واملتهم الفار الى اسرائيل 
احمد حسن عبداهلل امللقب ب� »أحمد طنوس« إلقدامهما 
على التعامل مع جهاز االس����تخبارات االس����رائيلية 
وتزوي����ده مبعلومات عن مواقع مدنية وعس����كرية 
ومراكز وشخصيات حلزب اهلل في ضاحية بيروت 

اجلنوبية وجنوب لبنان. كما طلب عقوبة االشغال 
الشاقة حتى عش����رين سنة للموقوف جعفر حسني 
حالوي بجرم االتصال بعمالء اس����رائيل بعد حرب 
يوليو 2006 والتعامل معهم، في حني منع احملاكمة عن 
املتهم وسيم موسى موسى من تهمة االتصال بالعدو 
االس����رائيلي وعمالئه بعدما ثبت أنه قام بهذه املهمة 
بناء على توجيهات غرفة عمليات املقاومة واتخاذه 

مخبرا لها لدى العدو االسرائيلي.

مصدر لـ »األنباء«: »البلدية« باتت في دائرة التأجيل
بيروت ـ محمد حرفوش

االعتقاد السائد لدى األكثرية 
النيابية »ان االنتخابات البلدية 
باتت في دائرة خطر التأجيل«، 
رغ���م ان رئي���س اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان والطرف 
الوحيد املعني جديا بإجراء هذه 
االنتخابات »ال يتوانى في تكرار 
املطالبة بضرورة اجرائها في 

مواعيدها«.
وبحس���ب مصدر في هذه 
األكثرية، فإن���ه ورغم االتفاق 
ال���وزراء على  ف���ي مجل���س 

النسبية فإن »النسبية« التزال 
 اشكالية دميوقراطية ووطنية، 
وه���ي ليس���ت اجن���ازا، ألنها 
تعرض مبادئ ميثاقية )مثل 
 املناصفة في العاصمة( للخطر، 
النس���بية ال يعني  ب���ت   وان 
 آلي���ا ان االنتخاب���ات بات���ت 
مؤك���دة، ألن إطاحتها التزال 

ممكنة.
ل� »األنباء«  واشار املصدر 
ال���ى انه »وعل���ى افتراض ان 
أنهى مشروع  الوزراء  مجلس 
البلديات واإلصالحات  قانون 

في جلس���ة يوم غد السبت«، 
فليس ثمة ما يضمن ان ينجز 
 اق���رار القان���ون اجلدي���د في 
مجلس النواب من ضمن املهل، 
خاصة اذا أخذنا الكالم الصريح 
حلزب اهلل على لسان وزيره 
محمد فنيش، جله���ة أولوية 
اإلصالحات على االنتخابات، 
واعتبر املص���در »ان تذرع 8 
آذار بهذه األولوية س���يؤدي 
الى إطاحة هذا االستحقاق ألن 
التعديالت هي مبثابة االس���م 

احلركي ل� »التأجيل«.

بري متمسك بإنجاح الحكومة: بديل سعد الحريري الفتنة!
بيروت ـ عمر حبنجر

في وقت تابع فيه اللبنانيون زيارة الرئيس ميشال سليمان الى 
موسكو كان هناك اهتمام بارز بزيارة الرئيس اإليراني أحمدي جناد 
الى دمشق ومحادثاته مع الرئيس بشار األسد وقيادات لبنانية 
من 8 آذار وفلسطينية من التحالف وحركة حماس، وترافقت هذه 
احملادثات مع كالم السفير اإليراني في دمشق أحمد املوسوي الذي 

أعلن فشل كل محاوالت الفصل بني إيران وسورية.
في هذا الوقت، حتدثت صحيفة »السفير« البيروتية القريبة 
من دمشق، عن »أزمة ثقة بني سورية والرئيس سعد احلريري«، 
قالت ان الرئيس األس���د عاتب الرئيس احلريري على تصريحه 
األخير الذي شبه فيه العالقات السورية � اللبنانية بالعالقة التي 
س���ادت بني العراق والكويت والذي اعتبرته دمشق »إهانة بحق 
سورية ولبنان معا، كما بحق العالقة التي جمعت الرئيسني حافظ 

األسد ورفيق احلريري«.

بري: بديل الحريري الفتنة!

 إل���ى ذلك، برزت أم���س تصريحات لرئي���س مجلس النواب 
نبيه بري حيث نق���ل زواره عنه الق���ول ان لبنان فّوت فرصة 
نادرة حول بناء الدولة واملؤسسات، وان اللبنانيني قضوا على 
بصيص األمل الذي الح أمامهم باجتاه اخلروج من هذه األوضاع، 
مشيرا الى ان هناك طريقة واحدة لذلك وهي اإلقدام على اإلصالح 
ولو بخطوات صغيرة كتشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية 
السياسية وتعديل املادة 21 من الدستور بخفض سن االقتراع الى 
18 سنة، وهذا ما تعذر على رئيس املجلس متريره في احلكومة 

واملجلس.
بري أبدى أمام زواره استغرابه كيف ان احلكومة ال تعمل حتى 
اآلن حيث التزال س���لتها خالية الوفاض، اال ان بري اكد في ذات 
الوقت للنائب عقاب صقر ان اجناح حكومة احلريري في صلب 
مشروعه السياسي وان دعمه نابع من كونه يرى »ان بديل سعد 

احلريري هو الفتنة«.

سليمان في موسكو الستبدال الميغ بأسلحة ضرورية

في هذا الوقت واصل الرئيس ميش���ال س���ليمان زيارته الى 
موس���كو حيث التقى الرئيس دميت���ري ميدڤيديڤ في الكرملن 
تناولت إبرام اتفاق تعاون عسكري يسمح للبنان باالستفادة من 

القدرات الروسية تزويد اجليش بأسلحة وخبرات.
وأثار اجلانب اللبناني امكان استبدال الهبة الروسية من طائرات 
امليغ العشر بأسلحة أخرى يحتاجها اجليش وتكون أكثر فاعلية 
وانسجاما مع متطلباته، فضال عن أقل كلفة باعتبار ان ميزانية 

اجليش ال تتحمل النفقات الباهظة لهذه الطائرات.
وتطرقت املباحثات الى التهديدات اإلسرائيلية للبنان وطبيعة 
احملادثات التي أجراها رئيس وزراء إسرائيل بنيامني نتنياهو في 
موس���كو أخيرا والقرار 1701، فضال عن تطور البرنامج النووي 

اإليراني.
وتناول اجلانب اللبناني مصير املؤمتر الدولي الذي دعت اليه 
موسكو لتحقيق السالم في الشرق االوسط وما آلت اليه االتصاالت 

ومدى استعداد الكرملني لتذليل العقبات التي تعترضه.
كما تطرق البحث الى دور لبنان في مجلس األمن الذي أصبح 

عضوا غير دائم فيه ممثال الدول العربية.

ترقب تأجيل االنتخابات البلدية

في غضون ذلك الترقب قائم في بيروت الحتمال جنوح استحقاق 
االنتخابات البلدية نحو التأجيل بعدما كثر اللغط حولها وبعد 
ارتفاع منسوب الشك مقابل انخفاض نسبة اليقني حيال احترام 
املواعيد الدس���تورية، حيث ميكن تعليلها ب� »الظروف القاهرة« 
وانقضاء املهل الدستورية، بسبب الرحلة الشاقة التي استغرقها 
مشروع االس���تحقاق، من نقطة انطالقه في مجلس الوزراء غدا 
الى موعد وصوله ال���ى مجلس النواب، واحملطات التي تنتظره 
في اللجان النيابية، اضافة الى الوقت الذي يتطلبه االصالح، هذا 

اذا كان من ينادي به يريده فعال.
وعلى ه���ذا فإن وزراء »املعارضة« س���يعقدون اجتماعا غدا، 
قبل جلسة مجلس الوزراء احلاسمة، لتنسيق املواقف من جلسة 
االصالحات، التي سيصار خاللها الى اجراء قراءة سريعة ملسودة 
التعديالت االصالحية التي س���لمها وزي���ر الداخلية زياد بارود 
ال���ى االمانة العامة ملجلس الوزراء، وليس ملناقش���ته أو إلعادة 
النظر بنظام النسبية الذي حظي مبوافقة احلكومة في جلستها 

االخيرة.

بارود: الحكومة لم تبحث تأجيل االنتخابات

الوزير زياد ب���ارود اكد امس ان احلكومة مجتمعة، لم تدخل 
حتى اللحظة في أي كالم حول تأجيل االنتخابات، وعلى هذا فإن 
االنتخابات ستجرى في موعدها الدستوري، وان احلكومة ال ميكنها 
اال ان تطبق القانون القائم الذي يشير الى موعد االنتخابات في 

مايو املقبل.
وفي تصريحات له امس، قال: س���واء تكلمنا باالصالحات أو 
لم نتكلم، أقرت أو لم تقر االنتخابات في موعدها، ألنه لم يصدر 
اي تعدي���ل للموعد مبوجب قانون ص���ادر عن املجلس النيابي، 
مرورا مبجلس الوزراء، علم���ا ان رئيس اجلمهورية يصر على 
هذا االستحقاق في موعده الدستوري، ألنه حريص على احترام 
االس���تحقاقات ويس���عى الى احترام احلياة الدستورية، لكن اذا 
رأى فريق تقدمي االصالحات على االنتخابات، فسيكون على هذا 

الفريق طرح االمر في املؤسسات الدستورية.

متابعة لبنانية لمباحثات نجاد في دمشق مع متابعة اتصاالت سليمان في موسكو

أالن عون 

أخبار وأسرار لبنانية

)أ.پ(الرئيس الروسي دميتري ميدڤيديڤ مرحبا بنظيره اللبناني ميشال سليمان في قصر الكرملني أمس


