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»اإلشارات السياسية« في التعيينات اإلدارية
بيروت: أقر مجلس الوزراء دفعة جديدة 
م����ن التعيينات في جلن����ة الرقابة على 
املصارف بعدما عني في جلسة أول من أمس 
دفعة مللء الشواغر في هيئات رقابية ادارية 
وقضائية عبر التصويت إثر تعذر التوافق، 
ما أحدث فرزا سياسيا جتاوز االنقسام بني 
معارضة ومواالة. وهذا ما دفع مبصادر وزارية 
الى توضيح األسباب التي أملت على احلريري 
طرح التصويت، قائلة إن ذلك »أتى تكريسا للمبدأ الدستوري 
بعدما تعذر احلصول على توافق الوزراء وإجماعهم على 
املوض����وع، ولئال تتوقف اإلج����راءات التنفيذية واتخاذ 
القرارات داخل احلكومة«، وقالت املصادر: »في حال أراد 
البعض متابعة حملته على احلكومة القول إنها حكومة 
شلل، فالتصويت هو أفضل طريقة إلظهار الطرف املسبب 
للعرقلة والفشل وعدم اتخاذ القرارات استنادا إلى النص 
الدستوري الواضح في هذا اخلصوص«. وجاءت جلسة 
تعيينات الهيئات الرقابية لتذيب »الثلث الضامن« املموه 
الذي تبعثرت مكوناته شماال وميينا، فصوت وزراء أمل 
مع التعيينات )الى جانب املستقبل واالشتراكي والقوات 
والكتائب( وصوت وزراء تكتل التغيير واإلصالح ضدها 
وامتنع وزيرا حزب اهلل، فيما تولى وزير حزب الطاشناق، 
حليف عون، التبرع بصوته لتأمني ترجيح كفة الثلثني 
ملصلحة إقرار التعيينات. فيما قالت مصادر حكومية ان ما 
حصل في املجلس كان نتيجة حتالفات ظرفية ال »حتالفات 
سياسية«، مش����يرة الى ان تيار املستقبل كان قد صوت 
في مجلس النواب قبل أسابيع الى جانب تكتل عون في 
موضوع خفض س����ن االقتراع، معتبرة ان ما حصل »ال 
يصلح للبناء السياسي عليه«، وأشارت الى ان الطاشناق، 
كما الرئيس بري،  صوت مع التعيينات حتت عنوان »منع 
الشلل في االدارة الرسمية«. وفي رأي مصدر مراقب ان ما 
جرى في مجلس الوزراء حول تعيينات رؤساء الهيئات 
الرقابية يعكس جملة حقائق اهمها ان عملية خلط االوراق 
السياسية بصورة عامة انعكست في املرحلة االخيرة على 
كثير من االمور، والبد ان جلس����ة مجلس الوزراء تأثرت 
بش����كل او بآخر بهذه العملية، كما اثبتت جلسة مجلس 
الوزراء ان مقولة صعوبة اداء حكومة الوحدة الوطنية 
وفشلها هي مقولة خاطئة بدليل ان مجلس الوزراء جلأ 
الى التصويت وجنح في اقرار التعيينات الثالث من دون 
اية مضاعفات، على الرغم م����ن اعتراض التيار العوني 

وامتناع حزب اهلل عن التصويت.
- نقل زوار الرئيس ميشال سليمان »حرص الرئيس 
على التمثيل املسيحي في التعيينات االدارية«، وتأكيده ان 
»توقيت التعيينات ال يعني التفريط بحقوق املسيحيني 
أو احلاق الغنب بهم«، وانه أش����ار أمامهم الى ان »مجلس 
الوزراء يق����وم بالتعيينات الضرورية من أجل الس����ير 
بالتعيينات األخرى«. وقد شدد رئيس اجلمهورية، وفق 
زواره، على ان »ادارة الدولة تعود له ولرئيس احلكومة 
وهما يخت����اران التوقيت«، متس����ائال: »اذا فرغ منصب 
مس����يحي في املستقبل فهل ننتظر شغور منصب مسلم 

للقيام بالتعيني«.
-  تتهم مص����ادر في التيار الوطن����ي احلر الرئيس 
بري بترتيب الصفقة الثنائية مع رئيس احلكومة سعد 
احلريري حول التعيينات األخيرة وفي رئاسات األجهزة 
الرقابية، وبأن بري هو الذي شجع احلريري على اللجوء 

الى التصويت لبت التعيينات.
-  سارعت قيادة الطاشناق الى االتصال بعون بغية 
توضيح موقف احلزب للرد على التساؤالت التي رافقت 
تصويت ممثله في احلكومة الى جانب إصدار التعيينات، 
وكان أبرز األس����ئلة: هل موقفه هو مؤشر الى تصدع في 
تكتل التغيير وبداية خلروج الطاشناق منه؟ وهل تصويت 
دده يان جاء تتويجا التفاق مت التوصل إليه بني رئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري والطاشناق من وراء ظهر 
عون؟ وتبني خالل االتصاالت أن ال خلفية سياسية ملوقف 
دده يان من التصويت ملصلحة التعيينات ميكن أن تنم 
عن توجه لدى الطاش����ناق إلب����رام أوراق الطالق متهيدا 
لالفت����راق عن عون، وبالتالي ف����إن موقفه نابع من قرار 
ذاتي لم يسبق التشاور في شأنه، إضافة الى أنه لم يكن 
خاضعا حلس����ابات الربح واخلسارة، أو تسجيل موقف 
داعم للحريري في وجه تكتل التغير وإال ملا كان دده يان 
انحاز الى الكتلة الوزارية الرافضة لتأجيل إصدار الدفعة 
األولى من التعيينات، كما تبني أن ممثل حزب الطاشناق 
النائب هاغوب بقرادونيان ال����ذي تولى االتصال بعون 
لتوضيح موقف احلزب، أكد له عدم التعامل مع تصويت 

دده يان من باب االنقالب على تكتل التغيير.
أما في ش����أن امتناع حزب اهلل عن التصويت، فقالت 
املصادر نفسها إن ممثلي احلزب في احلكومة الوزيرين 
محمد فنيش وحس����ني احلاج حسن اختارا الوقوف في 
منتصف الطري����ق بني احلريري من ناحي����ة وحليفهما 

»التيار الوطني« من ناحية ثانية.
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أخبار وأسرار لبنانية خلط األوراق في طرابلس:  أحد الفعاليات 
السياسية في الش����مال يتوقع ان تشهد 
االنتخاب����ات البلدية في مدينة طرابلس، 

فيما لو حصلت في موعدها، خلطا ألوراق التحالفات، وذلك على 
نحو غير مسبوق منذ استشهاد الرئيس رفيق احلريري.

السفير السوري في لبنان:  يؤكد زوار السفير السوري علي عبد 
الكرمي الذين يلتقونه هذه الفترة ان الس��فير اليزال يتحاشى الغوص 
في التفاصيل اللبنانية كما يبتعد عن التصاريح السياسية واالعالمية 
قدر املستطاع. وينقل هؤالء عنه انه يتلقى في اآلونة األخيرة "عروضا" 

كثيرة للتقرب منه.
»حبة أس�برين«:  اذا كانت اعادة تشكيل هيئة احلوار الوطني 
اس����تولدت املواقف االعتراضية، فإن مراجع سياسية تخشى ان 
يؤدي حتديد مواضيع البحث أمام طاولة احلوار الى بروز ردود 
فع����ل أخرى مماثلة، األمر الذي يعرض هيئة احلوار للتعثر قبل 
ان تنطلق من جديد، علما ان ثمة أعضاء س����ابقني، بينهم الوزير 
بطرس حرب، يرون ان ال فعالية منتظرة لهيئة احلوار كما حصل 
في الس����ابق وال نتائج متوقعة من اجتماعاتها.. غير ان وجودها 

مثل حبة »االسبرين« اذا لم تنفع.. فهي ال تضر.
تالٍق ومتايز:  لوحظ ان العماد ميشال عون والنائب سامي اجلميل 
التقيا على رفض مش��اركة اجلامع��ة العربية في احلوار خالفا لدعوة 
فريق ١٤ آذار وأمانتها العام��ة. وهذه النقطة تضاف الى التمايز الذي 

يتعمده حزب الكتائب عن حلفائه في الفترة األخيرة.
استعدادات ايرانية الستقبال احلريري:  جتري استعدادات ايرانية 
واسعة الس����تقبال الرئيس احلريري في طهران قريبا في زيارة 
ستشهد لقاءات لرئيس احلكومة على أعلى املستويات السياسية 

والدينية.

تغيي�ر حكوم�ي:  اهتم��ت أوس��اط 
ديبلوماسية عربية مبعرفة خلفية األحاديث 
والتوقعات املتداولة في بيروت حاليا بشأن 
حدوث تعديل أو تغيير حكومي بعد أشهر قليلة، وما اذا كان هذا األمر 
له صلة بضغوط سياسية متارس على الرئيس سعد احلريري لتغيير 
منط عالقته مع دمشق، أم له صلة بتوجه سياسي لعزل قوى سياسية 
واخراجها م��ن احلكومة وحتديدا القوى املس��يحية في ١٤ آذار التي 
اس��تمرت في مهاجمة حزب اهلل وسالحه وحتفظت بقوة على البيان 
الوزاري والبند السادس فيه الذي يعطي دعما للمقاومة واعترافا بها، 
ويقول مصدر ديبلوماسي عربي ان احلكومة اللبنانية برئاسة احلريري 
لم تظهر الى اآلن قدرة وفعالية في التصدي مللفات ومشاكل عالقة وفي 
اتخ��اذ قرارات ومبادرات مهمة ومن غي��ر الواضح ما اذا كان تعطيل 
احلكومة واعاقة انطالقتها أمر متعمد لتبرير طرح تغييرها أو تعديلها 

من دون املس بالهدنة السياسية القائمة.
ضمانات دولية:  أكدت مصادر مقربة من الرئيس ميش���ال 
س���ليمان ان احلملة الديبلوماسية التي قادها لبنان من خالل 
زيارات كل من رئيسي اجلمهورية واحلكومة الى عواصم القرار 
االقليم���ي والدولي، أثمرت عن احلصول على ضمانات دولية 
مهمة بخصوص ان اسرائيل لن تقوم بأي عدوان على لبنان، 

أقله خالل هذا العام.
وقالت هذه املصادر ان لبنان لديه خالل هذه السنة فرصة 
مهم���ة لترتيب أوضاعه الداخلية عل���ى نحو يجعله محصنا 
خ���الل املرحلة املقبلة في مجال مواجهت���ه لتطورات اقليمية 

ودولية كبيرة قادمة.
وختمت بان الدعوة لعقد جلسة احلوار الوطني تأتي في سياق 

اغتنام الفرص االيجابية املتاحة للبنان خالل هذا العام.

»8 آذار«: اإلستراتيجية الدفاعية اللبنانية في ضمانة سليمان
مصادر لـ»األنباء«: اللجوء إلى التصويت في الحكومة كما حصل في التعيينات القضائية أسلوب سيستمر كلما دعت الحاجة

اجتماع قيادي ل� 14 آذار االثنين 
لتحديد الموقف داخل »الهيئة«

اتصاالت عربية عاجلة 
لتدارك األزمة بين لبنان وليبيا

بيروت � محمد حرفوش
كشفت معلومات ل� »األنباء« عن اجتماع قيادي ل� 14 آذار بعد 
غد االثنني يضم رئيس احلكومة س���عد احلريري والرئيس امني 
اجلميل، الرئيس فؤاد الس���نيورة ورئي���س الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية س���مير جعجع، ومنسق االمانة العامة لقوى 14 

آذار فارس سعيد.
ويتضمن جدول اعمال االجتماع وفق املعلومات اياها، حتديد 
املوقف وتنسيق التعامل ال� 14 آذاري داخل هيئة احلوار الوطني 
التي س���تلتئم في اليوم الثاني، اي نهار الثالثاء في التاس���ع من 

الشهر اجلاري في قصر بعبدا.
كما سيتطرق االجتماع الى التحضيرات النعقاد املؤمتر الثالث 
لقوى 14 آذار في 14 اجلاري، والذي س���يكون هذا العام في اوتيل 
البريستول، وليس في »البيال« كما حصل اثناء املؤمترين االول 

والثاني.
وتشير املعلومات الى ان املؤمتر الثالث سيناقش ورقة سياسية 
تتضمن رؤية مستقبلية للبنان ومشروع الدولة فيه، اضافة الى 
س���بل اعادة االعتبار ملش���روع 14 آذار في اطار التوجهني العربي 
والدولي، كما س���يبحث في ورقة تنظيمية تتناول كيفية خلق او 
ايج���اد اطار للتواصل الدائم بني قي���ادات 14 آذار مع »رأي عام 14 
آذار« مبا يتيح لهذا الرأي العام املشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ 

القرارات.

بي����روت � وكاالت: ذك����رت تقارير صحافية أن مش����اورات عربية 
مكثفة لإلحاطة ببوادر أزمة تفجرت بسبب موقف بعض األطراف في 
لبنان من املش����اركة في القمة العربية املقبلة، التي ستلتئم في ليبيا 
خالل األسبوع األخير من الش����هر اجلاري. وأشارت التقارير إلى أن 
ملف هذه املش����كلة كان حاضرا خالل مناقشات ومداوالت جرت على 
هامش اجتم����اع مجلس اجلامعة بني األمني الع����ام للجامعة العربية 
عمرو موس����ى وعدد من وزراء اخلارجية العرب. ونس����بت التقارير 
إلى مصادر ديبلوماسية عربية قولها إن هذه االتصاالت واملشاورات 
سعت إلى اقناع ليبيا بعدم تصعيد وتيرة اخلالفات، خاصة أنه مازال 
هناك متسع من الوقت أمام املوقف اللبناني من احلضور بالقمة، فيما 
لفتت الى أن األمني العام للجامعة عمرو موسى بصدد القيام بزيارة 
الى بيروت تخصص النهاء وحسم هذه املسألة،  وإقناع لبنان بأهمية 
املش����اركة بهذه القمة، كون أن أي مقاطعة من شأنها أن تزيد من هوة 

االنقسامات والتردي، سواء العربية أو بني البلدين.
بدوره نفى املستشار اإلعالمي لرئيس مجلس النواب علي حمدان 
نفيا قاطعا ما أبلغته مصادر كتلة »التنمية والتحرير« لبعض الصحف 
االلكترونية عن توجه لتمثيل وزاري للبنان عبر وزير اإلعالم طارق 
متري في القمة العربية املزمع عقدها في ليبيا الشهر اجلاري، مؤكدا 
أن اخلبر عار عن الصحة وليس له أساس، وأضاف: »هذا التشويش 
باملص����ادر لن ينطلي على أحد«. وذّكر حم����دان مبوقف حركة »أمل« 

الداعي ملقاطعة لبنان لقمة ليبيا.

عشية جلسة هيئة الحوار الوطني »أمل« تجدد دعوتها مقاطعة القمة العربية

سالم ل� »األنباء«: كالم الحريري عن آخر حكومات الوحدة نابع من تعرضه للضغوطات
مضمونها وتوجهاتها عن املضمون الذي على أساسه 
شكل الرئيس احلريري حكومة الوحدة الوطنية، الفتا 
الى أن هؤالء يحاول����ون حتقيق بعض ما تتضمنه 
أجنداتهم املش����ار اليها من عناوين، وذلك من خالل 
ممارستهم الضغط على الرئيس احلريري، اال أن هذا 
األخير متمسك مبا هو ملصلحة الوحدة والتفاهم بني 
اللبناني����ني ومبا يحقق مصلحة البالد خصوصا في 
ظل األوضاع االقليمية الراهنة. وأشار النائب سالم 
ال����ى أن الرئيس احلريري يح����اول حتقيق الفرصة 
املتاحة أمامه واستثمارها ملصلحة لبنان واللبنانيني، 
معربا عن أسفه الصرار بعض األصوات على عرقلة 
مساره، في الوقت الذي أثبت فيه الرئيس احلريري 
للقاصي والداني صدق وطيبة نواياه جتاه اجلميع 
دون اس����تثناء، مذكرا بأن احلريري لم يتلكأ للحظة 
واحدة في اعتماد الوسائل واملساعدة على النهوض 
بالبالد وهو ما أثبته قوال وفعال في محطات عديدة، 
معربا عن أسفه ملقابلة البعض له مبا ال يتماشى مع 
النه����ج التوافقي الذي تبناه الرئيس احلريري ألجل 
قيام الدولة اللبنانية. وعما أشيع عن احتمال اجناز 
الرئيس احلريري زيارة ثانية لدمشق، ختم النائب 
سالم مؤكدا أن الرئيس احلريري لن يتأخر في اجناز 
أية زيارة لس����ورية، من ش����أنها أن تخدم املصلحة 
اللبنانية وتدفع بالعالقات اللبنانية الس����ورية الى 
األمام، الفتا الى أن الرئيس احلريري يدرك انطالقا من 
وطنيته مكمن املصلحة اللبنانية ومصلحة الشعب 
اللبناني الذي أعاره ثقته العالية ودعم خطواته على 

كل املستويات وحتديدا على املستوى السياسي.

العناية فيما لو مت االتفاق على تعدد 
العناوين بني القيادات املتحاورة، 
خصوص����ا أنه ليس����ت هناك أية 
امالءات على أي من أعضاء الهيئة 
احلوارية، تاركا األمر في حتديد 
بنود احلوار الى الرئيس سليمان 
والى توافق الفرقاء على الطاولة 
احلوارية. ولفت النائب سالم الى 
أن الرئيس سليمان ليس رئيسا 
لكتلة نيابية أو لفريق سياس����ي 
معني، امنا هو رئيس حيادي لكل 
الب����الد يحاول مبا لديه من موقع 
ومسؤولية التحرك في ظل ظروف 

صعبة باجتاهات مختلفة لتحقيق ما يعود بالفائدة 
عل����ى لبنان واللبنانيني، معتب����را أن ما يواجهه من 
تصاعد لألصوات املنتقدة لهيئة احلوار، ليس سوى 
أم����ر عادي ضمن اللعبة السياس����ية الدميوقراطية، 
وه����و دليل على أن احلريات ف����ي لبنان متاحة أمام 
اجلميع في أبداء ال����رأي واتخاذ املوقف الذي يرونه 
مناسبا، معتبرا ردا على سؤال أن أحد األسباب التي 
دفعت بالرئيس سليمان الى تشكيل الهيئة احلوارية 
بشكل مفاجئ فضال عن أنها كانت منتظرة، قد تكون 

التطورات االقليمية املتسارعة.
عل����ى صعيد آخر وع����ن كالم الرئيس احلريري 
»بأنها س����تكون آخر حكومات الوحدة الوطنية فيما 
لو اس����تمرت الضغوطات السياس����ية عليه«، لفت 
النائب سالم الى أن موقف الرئيس احلريري املذكور 

موقف الفت في أبعاده ومضمونه، 
ونابع من مرارة كبيرة لديه جراء 
م����ا يتعرض له م����ن ضغوطات، 
معتبرا أن الرئيس احلريري قال 
كالم����ا صريحا وواضحا ال يخفي 
أية حقائ����ق في طياته وليس في 
اذ  أية مناورات سياسية،  أبعاده 
عليه مصارحة املواطنني مبا يجري 
وذلك انطالقا من موقعه املسؤول 
جتاههم وجتاه مسار بناء الدولة 

على أسس سليمة ودستورية.
وقال النائب سالم في معرض 
رده على األسئلة، الى أن الضغوطات 
على الرئيس احلريري من قبل بعض القوى السياسية 
لم تتوقف منذ اللحظة األولى لتشكيله حكومة الوفاق 
الوطني، وحتى منذ فوز األكثرية بقيادته في االنتخابات 
النيابية األخيرة، مشيرا الى متادي البعض من داخل 
وخارج احلكومة في ممارس����ة الضغط عليه بهدف 
حتقيق بعض املكاسب السياسية اخلاصة به، معتبرا 
أن هذا التمادي يوحي وكأن هناك من يعمد الى افشال 
مساعي الرئيس احلريري من خالل اعاقة حتركاته 
على املستوى الوطني وعلى مستوى اعادة بناء الثقة 
بني جميع الفرقاء اللبنانيني. وأيضا ردا على سؤال 
رأى النائب سالم أن املمارسة السياسية داخل مجلس 
الوزراء من قبل بع����ض أعضائه، أبعد ما تكون عن 
مفهوم حكومة الوحدة الوطنية أو االئتالف الوطني، 
معتبرا أن البعض لديهم أجندات سياسية تختلف في 

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« النيابية النائب متام 
سالم، أن ما صدر ويصدر من انتقادات لطاولة احلوار 
الوطني، على أثر تشكيل فخامة رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان هيئتها احلوارية قد ال يخدم 
املصلحة اللبنانية العامة، في وقت أكثر ما هو مطلوب 
فيه مباش����رة احلوار ملعاجلة امللفات األساسية في 
مسيرة اعادة بناء الدولة، خصوصا في ظل ما تشهده 
الساحة االقليمية من سخونة سياسية وقرع لطبول 
احلرب، األمر الذي يوجب عدم التوقف عند التسميات 
واالس����راع في بت العناوين الرئيسية للحوار وفي 
مقدمتها عنوان االستراتيجية الدفاعية حلماية لبنان 

من أي اعتداء محتمل قد يطال شعبه وأراضيه.
وردا على س����ؤال قال النائب سالم إنه وبالرغم 
من عدم حتفظه على الوجوه اجلديدة التي شملتها 
الئحة الرئيس سليمان احلوارية، اال أنه ال ميكن ألحد 
جتاهل غياب النائب بطرس حرب عن جلنة احلوار 
الوطني، وذلك لكونه شخصية قيادية ووجها بارزا 
من وجوه هيئة احلوار السابقة، معتبرا أن غيابه عن 
الطاولة أمر غير مس����تحب، مسلما بالرغم مما سبق 
بحكمة الرئيس س����ليمان وبوجهة نظره في اعتماد 
الش����خصيات احلوارية. وعن التناقض بني الفرقاء 
حول عناوين طاولة احلوار، اش����ار النائب سالم في 
تصريح ل� »األنب����اء« الى أنه وبالرغم من أن عنوان 
االستراتيجية الدفاعية هي من أبرز وأهم العناوين 
املطروحة على طاولة احل����وار، اال أن البحث يجوز 
أيضا في عناوين أخرى تستأهل اعطاءها حقها من 

بيروت � عمر حبنجر
يغادر الرئيس ميشال سليمان 
الس����عودية  العربية  اململكة  الى 
الي����وم، في الوقت الذي تقلع فيه 
طائرة رئيس مجلس الوزراء سعد 
احلريري الى الكويت، ضمن اطار 
جوالت تعزيز حضور لبنان في 

احمليطني العربي والدولي.
وميضي س����ليمان يومني في 
الس����عودية، ومثله احلريري في 
الرئيسان في  الكويت، وسيكون 
بيروت يوم االثنني، حيث رئيس 
احلكومة على موعد مع لقاء قيادات 
14 آذار، ومناقشة املواقف املفترض 
اعتمادها في جلسة احلوار الوطني 
الثالثاء، ونفس االهتمام  املقررة 
سيكون لرئيس اجلمهورية راعي 
احلوار الذي يتضاءل األمل فيه كلما 
اقترب موعده، نتيجة استعصاء 
الظروف احمليطة، ومحاولة اطالق 
سفينة االس����تراتيجية الدفاعية، 
الرياح اإلقليمية، احململة  بعكس 
بالتهديدات اإلسرائيلية املعبر عنها 
بالكالم أو باخلروقات اجلوية أو 

البرية.
وتقول مصادر عليمة ل� »األنباء« 
ان قوى 8 آذار املشاركة في احلكومة 
وطاولة احلوار تعتبر ان أي كالم 
عن س����الح حزب اهلل وعن قرار 
احلرب والسالم غير ممكن في زمن 
االستنفار اإلسرائيلي ضد لبنان 

وسورية وإيران.
وف���ي ه���ذه املعلوم���ات ان 
املخرج م���ن هذه احللقة املقفلة 
املس���ماة اس���تراتيجية دفاعية 
يكون الرئيس ميشال سليمان، 
بوصفه رأس الدولة وراعي طاولة 
احلوار الضامن ش���خصيا لهذه 
املبدأ،  االستراتيجية، من حيث 
ومن هنا س���تتركز االتصاالت 
احلواري���ة على ه���ذا املخرج، 
تبعا الستحالة إقناع حزب اهلل 
وحلفائه بأي استراتيجية تؤول 

بإعارة »دّفة ليلة عرسه«.
إشارة الى ان االعتراضات على 
تشكيل هيئة احلوار الوطني، مازالت 
تدق أبواب القصر اجلمهوري، وال 
شك أن س����فر الرئيس اليوم الى 

االنتخاب����ات ف����ي موعدها، وهل 
سيأخذ مجلس النواب بالتعديالت 
اقرت في مجلس  التي  املطروحة 

الوزراء.

بري يأمل

رئيس مجلس النواب نبيه بري 
أكد فور اإلعالن عن إقرار احلكومة 
مش����روع قانون االنتخابات، انه 
حريص على اجراء هذه االنتخابات 
في موعدها وانه سيحيل املشروع 
فورا الى اللجان النيابية لدراسته، 
آمال أال يكون مصير هذا املشروع 
كمشروع خفض سن االقتراع الى 
18 سنة، ويشار الى ان وزراء حركة 
أمل طلبوا في جلسة مجلس الوزراء 
اعتماد النس����بية في االنتخابات 
البلدية والنيابية على حد سواء. 
وزير العمل بطرس حرب حتفظ 
وحده عل����ى بند تش����كيل هيئة 

العائالت واملس����تقلون واالحزاب 
سيكون من الصعب عندنا واحلال 
هكذا االتفاق على تنظيم اللوائح، 
واالفضل ان يترك للناخب حرية 
ترتيب االسماء واال ستدور املعارك 

داخل اللوائح.

التصويت في مجلس الوزراء قاعدة

مصادر متابعة اكدت ل� »األنباء« 
ان اللجوء الى التصويت في مجلس 
الوزراء كم����ا حصل في موضوع 
القضائي����ة واالدارية  التعيينات 
هو اس����لوب سيستمر كلما دعت 
احلاجة السقاط االنطباعات اجلاري 
تس����ويقها حول ش����لل احلكومة 
وعجزها عن االنطالق وبالتصويت 
تنكش����ف اجله����ات العاملة على 
العرقلة، وقد مهد الرئيس احلريري 
ال����وزراء او بعضهم  لهذا بدعوة 
الى وقف املزايدات وس����يقود هذا 

اململكة العربية السعودية سيريحه 
من ترداد القول ملراجعيه ان دافعه 
الى االستعجال واصدار التشكيلة 
على هذا النحو هو الرغبة في إخراج 

هذا املوضوع من الدوامة.

البلديات إلى مجلس النواب

وعلى صعيد مش����روع قانون 
االنتخاب����ات الذي أق����ره مجلس 
الوزراء، رفض الوزير زياد بارود 
الكالم عن رمي الكرة على مجلس 
النواب، الذي يبقى في النهاية هو 
التشريع وسيد  صاحب س����لطة 
نفسه، في تقرير ما يراه مناسبا 

في موضوع قانون البلديات.
ويشار الى ان مشروع قانون 
البلديات حلظ اجراء االنتخابات 
البلدي����ة عل����ى 4 مراح����ل أي����ام 

االحاد.
يبقى الس����ؤال هل س����تجرى 

لإلشراف على االنتخابات معتبرا 
ان اعتماده في االنتخابات البلدية ال 
مضمون له، وانه لن يقدم عنصرا 
مس����اعدا على االصالح وقال انه 
ليس لديه انطباع بأن االنتخابات 
ستكون سهلة وان مجلس النواب 
سيكون مسهال الجرائها، وقد يجد 
فيها املجلس صعوبة وقد ال ميشي 

فيها.

تشكيك في النسبية

السابق صالح حينني  النائب 
النجاح في  امكاني����ة  ش����كك في 
التطبيق العملي العتماد النسبية، 
مقترحا ان يتم ترتيب االس����ماء 

ضمن اللوائح للناخب.
وقال ان النس����بية املطروحة 
معتمدة لبلدان تعيش حياة حزبية، 
حيث تصنف االحزاب نفسها االوائل 
في لوائحه����ا، اما في لبنان حيث 

االسلوب املتجاوز لشروط التفاهم 
املسبق على القرارات واالجراءات 
الى متكني رئيس احلكومة من ان 
يكون له رأيه في القرارات املصيرية 
كممثل للدولة بصفته رئيس مجلس 
الوزراء، كما قال ملمثلي الصحف 
الكويتية في بيروت ومثله رئيس 

اجلمهورية ميشال سليمان.
هذه احلركة التصويتية اعادت 
االنضباط ال����ى البيت احلكومي، 
التي  بدليل جت����اوز االش����كاالت 
حصلت في مجلس وزراء االربعاء 
بالسراي احلكومي، وميكن االعتقاد 
ان هذا االنضباط ظهرت ترجمته 
ال����وزراء على  بتصويت مجلس 
مش����روع قانون البلديات املعدل 
دون نقاش، واحالته بصفة املعجل 
الى مجلس النواب القراره، اضافة 
الى اجناز ملف تعيني هيئة الرقابة 

على املصارف.

عضو كتلة »المستقبل« أكد أن المطلوب مباشرة الحوار لمعالجة الملفات األساسية بدالً من االنتقاد في ظل ما تشهده المنطقة

متام سالم
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