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السفارة األميركية ولجنة االتصاالت
بيروت: تناول لقاء االربعاء النيابي االجتماع 
االخير الذي عقدته جلنة االعالم واالتصاالت، 
ونوقشت فيه املعلومات التي كشفتها »السفير« 
عن طلب الس��فارة األميركية للمعلومات حول 
شبكة هوائيات اخللوي، ونقل النواب عن الرئيس 
نبي��ه بري قوله ان مثل هذه املراس��الت يجب 
ان متر من خالل وزارة اخلارجية، متس��ائال ما 
العالقة بني التدريب ومث��ل هذا الطلب؟ وقال: 
اذا كان��ت هناك اتفاقية تعاون فلي��ؤت بها الى جلنة االعالم 

في جلستها املقبلة.
وعلم ان املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أش��رف 
ريفي اتخذ قرارا بعدم املش��اركة مجددا في اجتماعات جلنة 
االع��الم واالتصاالت في خصوص قضية تنصت الس��فارة 
االميركية وطلباتها في مجال االتصاالت اخلليوية، وبحسب 
أح��د املقربني من ريفي، فإن األخير »وجد نفس��ه في موقع 
املستخدم كوسيلة إلطالق النار على السياسة األميركية في 
لبنان«، وبحسب املصدر ذاته، »فإن ريفي ليس معنيا بالدفاع 
عن تلك السياس��ة، إال أنه يرفض أن يكون ذلك على حساب 
كرامة املؤسس��ة التي يديرها، أو من خالل التشكيك بوطنية 
املؤسسة وأفرادها«، يضيف املصدر: »جتاوب ريفي مع طلب 
جلنة االتصاالت االجتماع به، لكنه فوجئ بكون مؤسسته هي 
الوحيدة التي اس��تجوبت«. وأكدت مصادر نيابية »من فريق 
املعارضة« في جلنة االتصاالت ان طلب الس��فارة االميركية 
املقدم عبر استمارة خطية لقيادة قوى األمن الداخلي هو طلب 
صحيح وصريح، وان قيادة قوى األمن تعاملت معه بش��كل 
روتيني واداري، وأوضحت أن اللواء أشرف ريفي استند الى 
ذل��ك مبذكرة تفاهم مع احلكومة اللبنانية قبل مراجعة وزير 
االتصاالت حينها جبران باسيل الذي علم بعد حني وسرعان 
ما عطل مفعولها، وأبلغ املراجع السياس��ية واألمنية الكبرى 
في لبنان بهذا األمر. وأوضحت تلك املصادر انه حتى اآلن لم 
يعرف ما اذا كان االميركيون قد حصلوا على خرائط ومعلومات 
عبر أقراص مدمجة أو ورقية أو لم يحصلوا على شيء، وهذا 

األمر يجري التحقق منه في الوقت الراهن.
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التأس�يس لزي�ارة احلريري الثانية: تق����وم دوائر القصر احلكومي 
باإلعداد لزيارة الرئيس س����عد احلريري الى دمشق على رأس 
وفد وزاري، بهدف رفع وتيرة التعاون مع س����ورية في جميع 
املج����االت. ومن املتوقع ان تتم هذه الزيارة قبل نهاية الش����هر 

اجلاري.
وأشارت معلومات صحافية الى اتصال مهم، ورد من الرياض 
إلى »مكان ما« في بيروت بعد مقابلة ال� »كوريير دي السييرا« 
والرد السوري، وانطوى على انزعاج من بلوغ األمور هذا احلد، 
وأوصى بتصحيح املوقف. وقد أخذ احلريري على عاتقه مهمة 
التصحيح، وسارع الى محاولة إعادة التوازن بالرشق االيجابي 

املتكرر جتاه دمشق.
ويقول سياسي مقرب من عائلة الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
ان املنطق التصحيحي الذي اعتمده احلريري، استطاع ان يزيل 
بعضا من تراكمات الشهرين املاضيني وأخطاء وإرباكات ما بعد 
الزيارة، ودخل عمليا عبر قنوات االتصال املعنية بني دمش����ق 
وبيروت وبني دمش����ق والرياض في مرحلة التأسيس للزيارة 

الثانية لرئيس احلكومة الى دمشق.
ال كالم كثيرا عن لبنان في دمش�ق: كش��ف أح��د القياديني احلزبيني 
القريبني من دمشق، انه وأثناء زياراته لها، ولقائه املسؤولني السوريني، 
ال يسمع منهم كالما كثيرا عن لبنان، في إطار التفاصيل التي كانت 
تعرف سابقا، إال من باب ما قد يتعرض له من عدوان إسرائيلي، إذ 
ان التركيز السوري هو على العراق واالنتخابات التي ستجرى فيه، 
والى ما يجري في فلس��طني احملتلة،  اضافة الى األوضاع العربية، 
من اليمن الى السودان، حيث تؤدي سورية أدوارا متعددة في إيجاد 

احلل��ول له��ا، باالضاف��ة طبعا ال��ى الوضع 
اإليراني.

أولى ثمار احلوار تأجيل االنتخابات: ترى مصادر 
وزارية أنه »ومع انطالقة احلوار وإمكانية طرح عناوين وقضايا 
خارج إطار اإلستراتيجية الدفاعية ومنها امللفات امللحة من مثل 
مسألة االنتخابات البلدية، فرمبا تكون أولى ثمرات الطاولة أو 
باكورتها التوافق على تأجي����ل االنتخابات ملدة زمنية محددة 
تكون في حدها األقصى سنة، وإذا تعذر ذلك فبضعة أشهر حتى 
تشرين األول املقبل بحجة عدم التأثير على موسم االصطياف 
وإفساحا في املجال أمام إجناز القانون اجلديد وإدخال ما يلزم 

عليه من تعديالت يتم التوافق عليها أيضا«.
ويؤكد أحد الوزراء أن حزب اهلل اس����تمزج رأي بعض القوى 
ملعرفة ما إذا كانت توافق على التأجيل، لكن أحد نواب احلزب 
يقول إن الس����بب الوحيد للتأجيل هو االنتهاء من اإلصالحات 
املطلوبة إلجراء االنتخابات به����دوء. ومع أن حزب اهلل ومعه 
بقية قوى املعارضة الس����ابقة، مبن فيهم العماد ميشال عون، 
أكدوا عدم طرحهم أمر التأجيل، فقد كانت هذه القوى حريصة 
على إبالغ احلريري بأنها مس����تعدة إلجراء االنتخابات البلدية 
غدا، وبالتالي سحب هذا العنوان من التداول، علما أنه كان بندا 
على جدول أعم����ال لقاء ليلي جمع أمس الرئيس احلريري مع 
النائب علي حسن خليل واملعاون السياسي لألمني العام حلزب 

اهلل احلاج حسني اخلليل.
حزب اهلل يدخل على خط السجال بني كرامي والقوات: دخول حزب اهلل 
على خط السجال اإلعالمي احلاد بني القوات اللبنانية والرئيس عمر 
كرامي عبر بيان مس��اند لكرامي ومنتقد بعنف للقوات، في خطوة 

نادرا ما حتصل، خصوصا ان حزب اهلل يتفادى 
الدخ��ول في س��جاالت داخلي��ة وفي حاالت 
تستهدفه مباش��رة. رده مراقبون سياسيون 

الى أمرين:
� مس��ارعة حزب اهلل الى احتضان كرامي وإظهار كل الدعم له بعد 
إعالنه االنس��حاب من قوى 8 آذار عاتبا على حلفائه ومحتجا على 
التهميش الالحق باملعارضة السنية التي استبعدت عن طاولة احلوار. 
وه��ذا الدعم متثل في زيارة تضامنية قام به��ا معاون األمني العام 
احلاج حس��ني خليل الى منزل كرام��ي، كما جتلى بالبيان اإلعالمي 

التضامني.
� تضمن البيان الصادر عن الدائرة االعالمية في القوات اللبنانية فقرة 
اس��تفزت حزب اهلل واعتبر نفسه معنيا ومستهدفا بها وجاء فيها: 
»مش��كلة عمر كرامي ليست مع مسيحيي 14 آذار وال مع د.جعجع 
بقدر ما هي مع حلفائه في 8 آذار، الذين استعملوه غطاء سنيا هزيال 
لتمرير سياساتهم ومشاريعهم، قبل ان يتخلوا عنه حاملا استنفدت 
م��دة صالحيته. وكلنا يعلم أن بع��ض الوجوه اجلديدة املنتمية الى 
8 آذار ل��م يتم إحلاقها بطاولة احل��وار إال بناء على إصرار الطرف 

الرئيسي في هذه القوى«.
متايز س�امي اجلميل عن األكثري�ة: تستغرب مصادر في األكثرية 
كيف يرفض النائب س����امي اجلميل مشاركة اجلامعة العربية 
ف����ي طاولة احلوار، الس����يما ان اتفاق الدوح����ة نص على هذه 
املشاركة، وأكثر من ذلك فإن رئيس حزب الكتائب أمني اجلميل 
كان موجودا في الدوحة، وخط توقيعه على االتفاق الى جانب 
تواقيع األفرقاء اللبنانيني اآلخرين. وتذكر هذه األوساط النائب 
اجلميل أنه »قبل تعليق حزب الكتائب مشاركته في اجتماعات 

األمانة العامة ل� 14 آذار، فإن أكثر من بيان صدر مبوافقة حزب 
الكتائب، يش����دد على املشاركة العربية في كل ما يؤمن حماية 
لبنان من التمحور من جهة ومن االستفراد من جهة ثانية، على 
قاعدة ان لبنان عضو في النظام والشرعية العربيني، متسائلة: 
»كيف ميكن للنائب اجلميل أن يرفض حضورا عربيا في مصلحة 

لبنان؟«.
تتالي اجتماعات حزب اهلل واجلماعة اإلسالمية: في لقاء هو الثاني من 
نوعه خالل أسبوع، عقد اجتماع بني حزب اهلل واجلماعة اإلسالمية 
في مركز اجلماعة ليش��كل انطالقة جدي��دة للعالقة بني التنظيمني 
اإلسالميني اللذين تربطهما أولويات عدة أهمها حفظ مشروع املقاومة 
في املنطقة. ويأتي هذان اللقاءان بعد فترة فتور امتدت أشهرا طويلة، 
وفي وقت تتباعد فيه اجلماعة عن تيار املس��تقبل. وتقول مصادر 
ان أي تغيي��ر لم يطرأ على العالقة ب��ني التنظيمني مع قدوم قيادة 
جديدة على رأس »اجلماعة« التي بات يتولى إبراهيم املصري أمانتها 
العامة. وتش��ير الى ان التواصل بني حزب اهلل و»اجلماعة« كان يتم 
في الفترة السابقة على تولي املصري األمانة العامة إذ كان في عداد 
القيادة، وهو الذي كان احلزب ينظر إليه باحترام كبير نتيجة »موقفه 
الوسطي« في األزمة الداخلية، بينما ذهب تيار آخر في احلركة بعيدا 

عن مشروع املقاومة وكان أقرب الى تيار 14 آذار.
مالحظات جنبالط على طاولة احلوار: فوجئ الوس����ط السياس����ي 
مبالحظات النائب وليد جنبالط على عملية اختيار املشاركني 
في طاولة احلوار، وتساءل عن سبب تغييب املعارضة السنية 
وحتديدا الرئيسني سليم احلص وعمر كرامي والطائفة العلوية. 
وهذا املوقف أبلغ����ه جنبالط الى الرئيس نبيه بري حيث كان 

هناك توافق في وجهات النظر بينهما على مختلف القضايا.

أخبار وأسرار لبنانية

المجلس المذهبي الدرزي يدعو 
لتكريس المناخات الوفاقية

عامر زين الدين
لفت املجلس املذهب���ي لطائفة املوحدين الدروز 
برئاسة شيخ العقل نعيم حسن في اجتماع هيئته 
العامة، الى خطر تصاعد وتيرة التهديدات االسرائيلية 
ضد لبنان حكومة وشعبا ومقاومة، واعتبر ان هذه 
التهديدات ال تخرج عن روح العدائية االس���رائيلية 
ضد لبنان، مم���ا يقتضي ملواجهتها متتني التضامن 
على الصعيد الداخلي وتوفير الدعم حلكومة الوحدة 
الوطنية، خصوصا اننا على مش���ارف انعقاد هيئة 
احلوار الوطني، التي يأمل املجلس التوافق مبا يعزز 

وحدة البالد واستقرارها الداخلي.
وأبدى خشيته من املشاريع االستيطانية االسرائيلية 
التي تتوسع بشكل ُينذر باخلطر الداهم على شعب 
فلسطني احملتلة، والضم السافر للحرم االبراهيمي 
الشريف ولبعض املقدسات االسالمية االخرى، اضافة 

الى التهديد املستمر للمسجد االقصى.
واذ أمل ان يتمكن العراق الشقيق من العبور نحو 
حتقيق دولته اجلامعة والقادرة، توقف امام ما يجري 
في البالد، متسائال عن كيفية ترتيب شؤون البيت 
اللبنان���ي الداخلي ومعاجلة امللفات الش���ائكة التي 
تعترض مسيرة العهد واحلكومة، والتي لم جتد حال 
لها يريح الش���عب اللبناني ويطمئنه الى مستقبله 
ومستقبل ابنائه، متمنيا تكريس املناخات الوفاقية 
على املستوى احمللي، بطي امللفات اخلالفية وتهيئة 
اجواء الثقة بني جمي���ع مكونات املجتمع اللبناني، 
حلس���م ملف االنتخابات البلدية الذي مازال يراوح 
بني التأجيل أو اعتماد النس���بية أو الس���ير بأحكام 
القانون القدمي، مع اهمية انهاء ملف التعيينات االدارية 
والتشكيالت الديبلوماسية، داعيا جميع اللبنانيني 
الى الوقوف صف���ا واحدا في مواجه���ة التحديات، 
والتخلي عن املصالح الش���خصية لصالح املصلحة 
العامة، والتعالي عن اخلالفات وصغائر االمور، مبا 
يدفع أي تهديد قد يتسلل الينا مستغال االنشقاقات 
والتشرذمات الداخلية التي تنعكس سلبا على قدرة 

الصمود واملواجهة لدى الشعب اللبناني.

االدعاء على مجموعة خططت إلثارة فتنة مذهبية في البقاع
بيروت � يوسف دياب

طلب القضاء اللبناني عقوبة االعدام لعش��رة 
عناصر من تنظيم »فتح االس��الم« إلقدامهم على 
القيام بأعمال ارهابية على االراضي اللبنانية وتفخيخ 
سيارات بهدف تفجيرها والتحريض على القتل. 
في وق��ت يبدأ فيه اليوم اجلمعة قاضي التحقيق 
العسكري مارون زخور استجواباته في ادعاء النيابة 
العامة العسكرية على ثمانية من عناصر تنظيم »فتح 
االسالم« كانوا يخططون للقيام بعمليات ارهابية 
ضد اجليش اللبناني في مناطق بقاعية وخلق فنت 
مذهبية، وقد كش��فت التحقيقات االولية ان هذه 
املجموع��ة اتخذت من بلدة مجدل عنجر البقاعية 
منطلقا ألعماله��ا االرهابية، كانت تخطط لتفجير 
باص ايراني، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على 
مجريات التحقيق، ومن ثم اغتيال شخصية سياسية 
من الطائفة السنية بهدف خلق فتنة مذهبية. فضال 
عن محاوالت الستهداف اجليش اللبناني في منطقة 
البقاع، بعدما خططت للقيام بعمليات سلب وسطو 

لتمويل اعمالها االرهابية.
وكان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان 
أصدر قرارا اتهم فيه كال من الفلسطينيني فادي 

ابراهيم امللقب ب� »الس��يكمو«، ومحمد قبالوي، 
ووسيم قمبز، وماهر السعدي، واللبنانيني محيي 
الدي��ن طرحة، وابراهيم البنى، ومحمد ش��ومان 
)موقوفني( ومحمد عبدالرحمن عوض )أمير »فتح 
االسالم« في لبنان(، وحسن يوسف نوفل، وزين 
العابدين محمد خليل ب� »تأليف عصابة مس��لحة 
بقصد القيام بأعمال ارهابية، وصنع واقتناء وحيازة 
اس��لحة ومواد متفجرة، وتفخيخ سيارات داخل 
مخيم عني احللوة بهدف تفجيرها، واحلض على 
القتل ومحاولة القتل، وتزوير أوراق ومستندات 
رسمية لبنانية ورخص سوق سيارات وجوازات 
س��فر واس��تعمالها في تهريب الفارين من وجه 

العدالة، اضافة الى ترويج عمالت مزورة«.
وأصدر صوان مذكرات القاء قبض بحق هؤالء 
بعدما اعتبر ان افعالهم تنطبق على احكام قانون 
االرهاب الصادر في العام 1958 ومواد في قانون 
العقوب��ات تصل عقوبتها ال��ى االعدام. فيما منع 
احملاكمة عن املدعى عليهم املوقوفني خالد قمبز، 
ويونس شبلي، بسبب مالحقتهما في هذه القضية 
في وقت س��ابق وهما يقضيان عقوبة الس��جن 

انفاذا لها.

القضاء اللبناني يطلب اإلعدام لـ 10 من »فتح اإلسالم« فخخوا سيارات

عمر كرامي 

بيروت � أحمد منصور
اكد الرئيس األسبق للحكومة عمر 
كرامي ان طاولة احلوار ستفشل، الفتا 
الى انه على تواصل مع رئيس احلكومة 

سعد احلريري.
وقال كرامي في تصريح ل� »األنباء«: 
ان طاولة احلوار التي دعا اليها رئيس 
اجلمهوري����ة في بعب����دا تختلف عن 
الطاولة احلوارية السابقة، وقتها أخذت 
قرارات، ولكن لم ينفذ منها شيء ويقيت 
الدفاعية رهن احلوار  االستراتيچيه 
واعتبر ان طاولة احلوار احلالية تفتقد 
املعايير وال يوجد على جدول اعمالها اال 
بند واحد وهو االستراتيجية الدفاعيه، 
لذا فإن أي بند قد يضاف ليها سيمس 
صالحيات املؤسسات الدستورية، وهذا 

أمر لن يقبل به أحد.

طاولة الحوار

اض����اف كرام����ي: ام����ا بالنس����بة 
لالس����تراتيجية الدفاعي����ة، فإن آراء 
اعضاء طاولة احلوار معروفة سلفا، 
الس����يما بخصوص س����الح املقاومة 
الدفاعية، وهم لن  واالس����تراتيجية 
»يتزحزح����وا« ع����ن مواقفهم، لذا لن 
يكتب لهذه الطاولة النجاح وستفشل، 
خصوصا ان الفريق املسيحي في قوى 
14 آذار يريد ان يقدم خدمات سريعة 
إلسرائيل، وهذا موضوع ال ميكن ان 

يتحقق.
واستغرب كرامي توقيت وموعد 
اإلعالن عن طاولة احلوار، معتبرا انها 
جاءت غداة كالم األم����ني العام لألمم 

املتحدة املنحاز أميركيا، اذ ان أميركا 
ال يهمها اال مصلحة اسرائيل، فيبدو 
ان االميركي����ني واالم����ني العام لألمم 
املتح����دة هما من طلب����ا هذا االمر من 

رئيس اجلمهورية.
وقال كرام����ي: على كل حال أنا لم 
أهتم ألنه لم يرد اس����مي، واني أؤكد 
انني لن اجل����س على طاولة ويكون 
فيها سمير جعجع الذي اغتال الرئيس 
الفعلي آنذاك للحكومة سنة 1987 رشيد 
كرامي وصدرت بحقه أحكام قضائية 

عن الدولة اللبنانية.
وتابع كرامي: ان املعارضة السنية 
دفع����ت ثمنا سياس����يا كبيرا نتيجة 
مواقفها ومبادئها، فالطائفة كانت في 
مكان ونحن كنا في مكان آخر ومشينا 

ضد التيار، لذلك دفعنا أثمانا سياسية، 
فلو مشينا مع التيار لكانت معنا كتلة 
نيابي����ة عريضة، ولكن نحن ال نبيع 
مبادئنا وثوابتنا مهما كانت االعتبارات 
واألثمان، »فاملؤمن ال يلدغ من جحر 
مرتني«، فنحن لدغنا مرات عديدة وقلنا 
»ماشي احلال«، لكن اليوم نثبت لهم 

ان القصة جدية وليست شكلية.

عالقة ود وصداقة مع الحريري

وأكد كرام����ي انه على تواصل مع 
رئيس احلكومة سعد احلريري متمنيا 
التع����اون لتوحيد الطائفة الس����نية 
ضمن الش����عارات واملبادئ الوطنية 
الت����ي يؤمن بها. وقال: ان عالقتي مع 
الرئيس احلريري هي عالقة ود وصداقة 
فاهلل يكون بعونه فلديه اشغال كثيرة 
وكنت قد دعوته ال����ى مائدة غداء او 
عش����اء في دارتي ومازلت في انتظار 

حتديد املوعد من قبله.
ورأى كرامي ان الطائفة الس����نية 
مش����رذمة، وفي موضوع دار االفتاء، 
لف����ت الى انه ف����ي انتظ����ار اجتماع 
رؤس����اء احلكومات السابقني لتقييم 
املرحل����ة والتداول في املس����تجدات 
األخيرة لدار الفتوى، مشيرا الى انه 
بحث هذا املوضوع مع الرئيس فؤاد 
السنيورة خالل لقائه باألمس، حيث 
وعد الس����نيورة بإجراء االتصال مع 
الرئيس احلريري لعقد اللقاء، نافيا اي 
اجتاه إلقالة مفتي اجلمهورية، معتبرا 
ان هذا املوضوع حساس وميس باملركز، 
الفتا الى انه في انتظار صدور تقارير 

اللجان التي شكلت وفي ضوئها سيتم 
اتخاذ املوقف املناسب.

وحول عالقته مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري قال كرامي: الرئيس 
بري األخ الكبي����ر والصديق العزيز، 
ال����ود واملزاح  ونحن وه����و نتبادل 
باستمرار، وخالل اتصاله بي باألمس 
قال لي انه يريد ان ينضم الى حزبي 
)املعارضة املستقلة( فقلت له نحن معك 
يا دولة الرئيس، فهذه طريقته باملزاح. 
وعن احلكومة قال كرامي: عندما شكلت 
احلكومة قل����ت انها لن تتمكن من ان 
تفعل ش����يئا ألنها ضد الطبيعة، فأي 
مخلوق ضد الطبيعة ال يكتب له احلياة، 
ان األيام تثبت ذلك، ونحن نتكلم من 
جترب����ة، فال ميكن ان تقلع احلكومة، 
فهم عندما يريدون ان يعينوا اناسا او 
هيئة يأتون باألمم املتحدة واجلامعة 
العربية ويدخلون سورية والسعودية، 
معتبرا ان هذا ناجت عن نظامنا السياسي 
الذي أثبت فشله، مشددا على ضرورة 
الوصول الى نظ����ام جديد قائم على 
الدميوقراطية الصحيحة وليس على 
الطائفية والتعصب واملذهبية، آمال ان 
نصل الى مرحلة يكون فيها الترشح 
ع����ن طريق حزبني او ثالث����ة، مؤكدا 
ضرورة تطبيق النسبية واالصالحات 
في قانون االنتخاب����ات، معتبرا انها 
الوسيلة الوحيدة كي نخرج من فلسفة 
املال ومن النعرات الطائفية التي تعرقل 
كل اصالح وتتسبب بحكم عشائري 
في الب����الد وليس حكم املؤسس����ات 

والقوانني.

كرامي ل� »األنباء«: الحكومة لن تفعل شيئاً ألنها ضد الطبيعة 
نفى وجود أي اتجاه إلقالة مفتي الجمهورية وتوقع فشل طاولة الحوار

عت« جلسة الحكومة.. وحزب اهلل أطفأها بعدم التصويت.. والعوني عاتب لبنان: التعيينات »ولَّ
بيروت � عمر حبنجر

املشاكسات التي شهدتها جلسة 
مجلس الوزراء في السراي الكبير 
ليل امس االول حول التعيينات 
الطابع اإلداري،  القضائية ذات 
أوحت بأن موضوع اس���تكمال 
هذه التعيينات في جلسة امس 
سيتعثر، بعد إعطاء الوزير جبران 
العونية  الكتلة  باس���يل، ممثل 
ف���ي املجلس له���ذه التعيينات 
طابعا طائفي���ا من خالل إثارته 
عدم ش���مولها ملناصب يشغلها 

مسيحيون عادة.
وتعقيبا قالت مصادر متابعة 
ل���� »األنباء« ان التعيينات التي 
ص���درت ام���س االول وتناولت 
رؤساء مجلس اخلدمة املركزية 
القضائ���ي وديوان  والتفتيش 
احملاس���بة، كانت مح���ل توافق 
مس���بق، في ح���ني ان املناصب 
املخصصة للمسيحيني لم يتفق 
عليها بعد، في ضوء احملاصصات 
املعتمدة والت���ي يحاول عبرها 
العماد ميش���ال عون احلصول 

على حصة األسد.
وهنا يقول وزير الدولة عدنان 
السيد حسني: تأخير التعيينات 
التأخر في  الش���املة ناجم عن 
حتديد آلية هذه التعيينات، فضال 
عن التدخالت السياس���ية التي 

فرضت احملاصصة.
وأض���اف الوزي���ر حس���ني 
احملس���وب على فريق الرئيس 
ميشال سليمان يقول للمؤسسة 
اللبنانية لإلرسال، ان املفروض 
للحصول على تعيينات مميزة 
ان يعطي املسؤول املسلم رأيه 
باملوظ���ف املس���يحي املطروح 
للوظيفة، كما ان يعطي املسؤول 
املسيحي رأيه باملوظف املسلم، ال 
كما يحصل اآلن، حيث كل يهتم 
باملوظف الذي يعنيه طائفيا او 

فئويا.
ال���وزراء عقد  وكان مجلس 

جلس���ة س���اخنة في الس���راي 
احلكومي، هيمنت عليها قضية 
القضائية، ومتيزت  التعيينات 
بخروج وزير الطاشناق، عضو 
كتلة التغيير واإلصالح عن موقف 
الكتل���ة وتصويت���ه الى جانب 

األكثرية، في اللحظة األخيرة.
التعيين���ات الت���ي حلظ���ت 
القاضي والوزير الس���ابق خالد 
قباني لرئاس���ة مجلس اخلدمة 
املدنية، والقاضي أكرم بعاصيري 
القضائي  التفتي���ش  لرئاس���ة 
والقاضي عوني رمضان لرئاسة 
ديوان احملاسبة، اضطرت رئيس 
احلكومة سعد احلريري لطرحها 
عل���ى التصوي���ت، بعدما تعذر 

تضامنا مع وزراء احلليف العوني، 
إال ان حوارا هادئا بني الرئيس 
احلريري والوزير محمد فنيش، 
اع���اد تصويب موق���ف احلزب 
التصويت  باجتاه االمتناع عن 

كحل وسط.
الرئيس  أبل���غ  وكان فنيش 
احلريري ان حزبه ليس متحمسا 
لتعيينات مجتزأة، فرد احلريري 
قائال: كنت أفترض اننا متفقون، 

إال اذا بّطلنا متفقني.
اتفقنا  فرد فني���ش قائ���ال: 
على املب���دأ يا دول���ة الرئيس، 
لكن األم���ور أخذت منحى آخر، 
واكتفى وزيرا احلزب باالمتناع 

عن التصويت.

احملاسبة.

باسيل وحقوق المسيحيين

الطاقة جبران  واستغل وزير 
باس����يل موافق����ة املجل����س على 
التعيين����ات ليق����ول ان قدر كتلة 
املدافعة عن  التغيير واالص����الح 

حقوق املسيحيني.
وعاتب باسيل وزيري حزب اهلل 
على موقف االمتناع اال ان الوزير 

فنيش ابلغه القرار املعتمد.
ال����وزراء على  ووافق مجلس 
اقت����راح للوزير باس����يل بالغاء 
الدعم عن مادة املازوت، بس����بب 
اعمال التالعب والتهريب، كما وافق 
املجلس على اقتراح لوزير الزراعة 

التوافق عليها نتيجة رفض وزراء 
كتلة عون قصر التعيينات على 
املواقع الثالثة، فنالت 20 صوتا 
من أصل 30، حضر منهم 25 فقط، 
بسبب سفر اآلخرين، وعارضها 
وزراء تكتل اإلصالح والتغيير 
باستثناء الوزير إبراهيم دادايان، 
فيما امتنع وزيرا حزب اهلل محمد 
فنيش وحسني احلاج حسن عن 
التصوي���ت، بينما اقترع وزراء 
أمل الى جانب القرار ليعارضه 

وزراء الكتلة العونية.

حوار بين الحريري وفنيش

ان  وتقول مص���ادر وزارية 
وزيري حزب اهلل كادا ان يعارضا، 

الداخلي���ة والبلديات  وزير 
زياد بارود أثار موضوع تعيني 
املراكز اخلمس���ة  محافظني في 
الشاغرة، فوعده رئيس احلكومة 

بذلك.
وعزا املعترضون مواقفهم الى 
اقتص���ار التعيينات على ثالثة 
مناصب مرش���ح له���ا قاضيان 
س���نيان وثالث شيعي وطالبوا 

بسلة متكاملة من التعيينات.
ووعد رئيس احلكومة باصدار 
التعيينات تباعا مش���ددا على 
اهمية اخلروج من هذه اجللسة 
التي طالت  الثالثة  بالتعيينات 
مجلس اخلدمة املدنية ورئاسة 
التفتيش القضائي ورئاسة ديوان 

حسني احلاج حسن بإحالة مدير 
عام التعاونيات في الوزارة جوزف 
طربية الى الهيئة العليا للتأديب 

ملخالفات مسلكية.
ف����ادي عب����ود »كتلة  الوزير 
عون« انتقد م����ا اعتبره بترا في 
القضائية، وس����أل:  التعيين����ات 
ملاذا تبقى املناصب التي يشغلها 

مسيحيون شاغرة.
وكان الوزير التقدمي االشتراكي 
اقت����رح تأجيل  ابوفاعور  وائ����ل 
التعيين����ات من جلس����ة االربعاء 
الى جلسة اخلميس، اال ان رئيس 

احلكومة رفض التأجيل.
الوزير دادا يان قال: لقد اتخذت 
املوقف الذي اماله علي ضميري، 

دون ان اتوقف عند عد االصوات.
من جهة اخرى وقبيل انعقاد 
اجللسة الوزارية في بعبدا امس 
والتي نظرت في االنتخابات البلدية 
واالختيارية، بعد ان بت املجلس 
املقترحة  التعديالت  الوزاري في 
على البلديات ساد االنطباع باهتمام 
اقرار هذه االصالحات والتعديالت، 
واحالته����ا كما هي ال����ى املجلس 
النيابي، ليتحمل مسؤوليتها رفضا 

او قبوال.
كما لم يخرج من احلس����بان 
ان يقرر مجلس الوزراء س����حب 
التعدي����الت املقترح����ة واج����راء 
االنتخابات البلدية بحسب القانون 

الساري املفعول.

الحريري لفنيش: كنت افترضت أننا متفقون إال إذا بطلنا.. ووزير التنمية اإلدارية يرد: اتفقنا على المبدأ يا دولة الرئيس
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