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حزب اهلل وعون يعدالن الموقف من االنتخابات البلدية
بيللروت: بخللللاف 
االعتقاد الذي ساد بعد 
موقف العماد ميشال عون 
الذي قدم االصاحات على 
االنتخابات معلنا اعتراضه 
على اجللراء االنتخابات 
البلدية من دون اصاحات، 
العماد عللون قيادة  أبلغ 
حزب اهلل رسللميا أن كل ما يشاع عن 
رغبته في تأجيللل االنتخابات البلدية 
غيللر صحيح، وهو يؤيللد إجراء هذه 
االنتخابللات في أسللرع وقت ممكن، 
علمللا بأن عون بادر قبللل نحو أربعة 
أسابيع إلى إنشاء جلنة مركزية تعنى 
مبتابعللة اإلعداد لانتخابللات البلدية 
إعدادا منظما، وقد أجنزت هذه اللجنة 
خال فترة قياسية إعداد دراسة جدية 
لقانون االنتخابللات وإعداد ماحظات 

سهلة ومقنعة ليستخدمها نواب تكتل 
التغيير واإلصاح في نقاشاتهم، إضافة 
إلى عملها حاليا على إعداد دراسة مفصلة 
لوضع القوى السياسية والعائلية في 
املناطق متهيدا لتكوين خريطة مناطقية 
متكاملة كان يفترض أن يعد التيار ما 
يشبهها قبل أربع سنوات، فضا عن 
اإلعداد ملؤمتللر كبير، يعقد قبل نهاية 
هذا الشللهر، يعلن خاله عون برنامج 
عمل يخوض التيار االنتخابات البلدية 
على أساسه. الواضح ان حزب اهلل بدأ 
ايضا ينأى بنفسلله عللن احليز الذي 
وضعه فيه كثيرون سللابقا، وهو انه 
ال يحبللذ في الوقللت احلاضر ان تتم 
االنتخابات البلدية في موعدها، ال النه 
قاصر عن ادارتها او يخشى فيها التراجع 
او الهزمية في دياره، بل النه اآلن في 
وضع »املستنفر« خوفا من عمل عدواني 

اسرائيلي، وبالتالي ال يريد اغراق نفسه 
وقواعده في »متاهة« االنتخابات البلدية 
واالختيارية التي من شأنها ان تخلق 
له حساسلليات وعصبيات ال يريد لها 

ان تقوم، وتستغرقه.
لذا كان الفتا بالنسبة الى املتابعني 
الكام الللذي اطلقه اخيرا نائب االمني 
العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم والذي 
اعلن فيه صراحة ان احلزب مع اجراء 
االنتخابللات البلدية في كل حاالتها اي 
في موعدها او في موعد آخر بالقانون 

املستجد او بالسالف املعروف.
وهذا الكام يبللدو من حيث املبدأ 
وكأنه على طرف نقيض مع كام قاله 
وزير احلزب محمد فنيش سابقا من ان 
احلزب اذا ما خير بني تأجيل االنتخابات 
البلدية واالختياريللة واالصاح فهو 

ينحاز الى االصاح.
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بري يس�تغرب: تتحدث أوس���اط الرئيس 
نبيه بري باس���تغراب عن التهنئة التي تقدم 
بها الرئيس فؤاد الس���نيورة لكل من رئيس 

مجلس اخلدمة املدنية اجلدي���د د.خالد قباني، ورئيس التفتيش 
القضائي اجلديد أكرم بعاصي���ري، وإغفاله تهنئة رئيس ديوان 
احملاس���بة القاضي عوني رمضان احملسوب على رئيس مجلس 

النواب، وقد صدرت تعييناتهم في مرسوم مشترك.
ويروي أح���د الوزراء ان التعيين���ات االدارية جمدت منذ عام 
2006 بعدم�����ا رف��ض رئي��س احلكومة يومها فؤاد الس���نيورة 
تعيني القاضي عوني رمضان رئيسا لديوان احملاسبة بعد احالة 
القاضي رشيد حطيط على التقاعد استنادا الى تقارير التفتيش، 
والى ملف رمضان الذي اعتبر أحد الوزراء انه ال يخوله ان يتولى 

هذا املنصب.
وتوق���ف قط���ار التعيينات بعدما متس���ك الرئيس بري بدعم 
ترشيح رمضان ملنصب رئيس ديوان احملاسبة رافضا طرح اسم 
سواه. واستمر الرئيس بري في موقفه الداعم لرمضان مع وصول 
الرئيس ميش���ال س���ليمان ووصول الرئيس سعد احلريري الى 
السرايا واعتبر عدم تعيني رمضان ينطوي على خطة تستهدفه 
شخصيا، وبالتالي فإنه يتمسك بترشيحه، معتبرا ان االعتراض 
على تعيينه له أبعاد سياسية تتناوله، وانه يصر على رمضان، 
فعني األخير، ومعه انطلقت ورشة التعيينات بعدما فشل الرئيسان 

سليمان واحلريري بإقناع بري بالعدول عن موقفه.
ويعتزم وزراء التكتل اثارة املوضوع مع رئيس احلكومة سعد 

احلريري، والتوقف عند تعيني أحد األشخاص 
في منصب رفيع في الهيئات الرقابية، وتصويب 

اخلطوة الحقا.
نائب جنبالطي يتساءل عن جدوى زيارة دمشق: نائب في اللقاء الدميوقراطي 
معارض للتحول الذي حدث في موقف النائب وليد جنباط سأل ما اذا 
كانت زيارة هذا األخير الى دمشق التزال ذات جدوى بعدما طال االنتظار 
وطال، لكن ليسللتدرك قائا »لننتظر على كل حال ما سيقوله وليد بك 
في 16 آذار«، الذي يصادف الذكرى الثالثة والثاثني الغتيال والده كمال 

جنباط.
14 آذار حتيي ذكرى جنبالط: علم ان وفدا من قوى 14 آذار سيزور 
املختارة غدا وسيضع إكليال على ضريح كمال جنبالط. ولم يعلم 
ما اذا كان الوفد سيلتقي جنبالط أو تقتصر الزيارة على املناسبة 

فقط.
3 تكت�الت كبيرة: هل تصبح قوى املعارضة السللابقة موزعة الى 
ثاثة تكتللات كبيرة، ويضاف الى الثنائي الشلليعي »حزب اهلل أمل« 
والثنائي املاروني »عون فرجنيللة« ل تكتل االصاح والتغيير ل جبهة 
سياسية واسعة تضم كل الشخصيات املعارضة غير املنضوية في أي 

من هذين االطارين؟
ثمة حديث متزايد عن جبهة وطنية يجري االعداد لها وتكون برئاسة 
مارونية )الرئيس اميل حلود( وسللنية )الرئيس عمر كرامي(، وتشكل 
عمليا عملية دمج بني اللقاء الوطني املسلليحي واللقاء الوطني السني، 
وكاهما تشللكا في املرحلة السللابقة وانتهيا عمليا مللع االنتخابات 

النيابية األخيرة.

أخبار وأسرار لبنانية

تّرو ل� »األنباء«: تحالف جنبالط � الحريري 
لن يهتز أو يؤثر عليه أحد

عبداهلل ل� »األنباء«: تمثيل لبنان في القمة 
على أي مستوى ترفضه غالبية الشرائح

بيروت � أحمد منصور
أكد عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائب عالء الدين تّرو انه ليس 
هناك من حواجز لتأخير زيارة 
النائب وليد جنبالط لسورية، 
مشددا على ان حتالف جنبالط 
ورئيس احلكومة سعد الدين 
احلريري لن يهتز وال يستطيع 
ان يؤثر أحد سلبا على العالقة 
التي جتمعهما، متمنيا لو ان 
طاولة احلوار كانت أوس���ع 
وأش���مل ومتثلت فيها جميع 
األطراف ليكون احلوار مجديا 

وفعاال وبناء.
ت����ّرو في تصري�ح  وق�ال 
ل� »األنب���اء«: اننا نتمنى بعد 
االعتراض���ات على تش���كيل 
طاولة احل���وار جلهة تغيب 
بع���ض اجلهات ان تكون هذه 
الطاولة ف���ي جولتها الثانية 
الى  جدية وفعال���ة للتوصل 
ح���ل للموض���وع املط���روح 
عليها من اجل ازالة الهّوة بني 
الفرق���اء اللبنانيني والتوافق 
على موضوع االستراتيجية 
الت���ي حتمي لبنان  الدفاعية 
وتداف���ع عن���ه، وق���د حتدث 
جنبالط حول هذا املوضوع وما 
اذا كان هناك امكانية لتمثيل 
األقليات والعلويني على طاولة 

احلوار.
وعم��ا اذا كانت هذه الطاولة 
ستفش��ل او تصل ال��ى نتائ��ج 
توافقي��ة ق��ال تّرو: ان اعضاء 
طاول�����ة احل���وار الس���ابقة 
وباالضاف��ة الى االعضاء اجلدد 
على الطاولة اليوم لديهم رؤية 
الدفاعية  حول االستراتيجية 

بيروت � زينة طّبارة
رأى وزير الشباب والرياضة 
د.علي حس����ني عب����داهلل عضو 
حركة أمل ان تقرير أمني عام األمم 
املتحدة بان كي مون، أتى مخالفا 
لواقع احلال في اجلنوب وحتديدا 
للمنطقة التي تتواجد فيها قوات 
الطوارئ الدولية »يونيفيل«، معربا 
عن أسفه لصدور تقرير مماثل عن 
أعل����ى مرجعية دولية في العالم 
تتحدث فيه خطأ عن اس����تعادة 
»حزب اهلل« لتش����كيل ترسانته 
وتقوية قدراته العسكرية داخل 
منطقة عمليات اليونيفيل، مشيرا 
الى ان وجود الطوارئ الدولية في 
جنوب الليطاني يؤكد عدم صحة 
التقرير شكال ومضمونا، الفتا من 
جهة أخرى الى ان للمقاومة الثقة 
باجليش اللبناني وبحرصه على 
التصدي للعدو اإلسرائيلي، األمر 
الذي دعاها ويدعوها الى االلتزام 
بالق����رار 1701، وبالتالي الى عدم 
حاجتها للتس����لح داخل املنطقة 

املذكورة.
هذا فيما خص منطقة عمليات 
ال� »يونيفيل« أما فيما خص شمال 
الليطاني فقد رأى الوزير عبداهلل 
في تصريح ل� »األنباء« ان ليس 
لألمم املتحدة احل����ق في تناول 
موضوع الس����الح ف����ي تقريرها 
خ����ارج نطاق منطق����ة عملياتها 
ف����ي اجلنوب«، وذل����ك العتباره 
ان سالح املقاومة مشرع رسمي 
مبوجب البيان الوزاري الذي أجاز 
استعماله عند الضرورة في مقاومة 
أي ع����دوان اس����رائيلي محتمل، 
واملصادق عليه بشبه إجماع في 
املجلس النيابي، معتبرا أيضا ان 

وكيفي�����ة حماي���ة لبنان، و 
ه���ؤالء ونح��ن منه���م قدمنا 
خطة او وجهة نظر مبوضوع 
االستراتيجية الدفاعية، ويجب 
ان يك���ون هن���اك جلن���ة من 
املتحاوري���ن، او جلنة يكلفها 
رئي���س اجلمهورية لصياغة 
خطة استراتيجية للدفاع عن 
لبنان، آخذة بعني االعتبار كل 
املشاريع التي قدمت على طاولة 

احلوار.
ورأى ت���ّرو ف���ي موضوع 
العربية  الدول  اشراك جامعة 
في جلس���ات احلوار، ان هذا 
املوض���وع متروك لرؤس���اء 
النيابي  اجلمهورية واملجلس 

واحلكومة.

زيارة جنبالط لسورية

وح���ول الزي���ارة املرتقبة 
للنائ���ب جنبالط لس���وري��ة 
اعت�����ذاره الضمن��ي  بع�����د 
الزي��ارة  قال: عندم��ا حت��دد 
س���نعل��ن موعده�����ا عب��ر 

هذا املوضوع أصبح شأنا لبنانيا 
رسميا ال يحق ألحد االعتراض عليه 
أو املساس بوجوده مادام حائزا 
على الغطاء الرسمي اللبناني. هذا 
وطالب الوزير عبداهلل احلكومة 
اللبنانية بالرد على تقرير األمني 
الع����ام لألمم املتح����دة ، لوصفه 
املقاومة باملجموعات املسلحة في 
لبنان واخلارجة عن نطاق سيطرة 
الدولة، وبالتالي تش����كل حتديا 
لقدرتها على ممارس����ة سيادتها 
بالكامل وبسط س����يطرتها على 
كامل أراضيها، وذلك العتباره ان 
احلكومة شرعت استعمال املقاومة 
للس����الح في مواجهة االعتداءات 
االسرائيلية، وأيضا العتباره ان 
اجليش اللبناني يدرك من خالل 
إشرافه على منطقة جنوب الليطاني 
انه ال وجود مس����لحا للمقاومة 
فيها، األم����ر الذي يوج����ب الرد 
منعا الستغالل الكيان الصهيوني 
للتقرير ف����ي تدعيم مواقفه أمام 
الرأي العام الدولي. على صعيد 
آخر ومع اقتراب موعد انعقاد القمة 

وسائ��ل اإلع��الم وللرأي العام 
اللبناني وحول نتائجها بعد 
ذلك، الفتا الى وجود أحاديث 
كثيرة ومتعددة، مؤكدا ان هناك 
خطوات جدية في اطار حتديد 

هذا املوعد.

المصالحات العربية

وأكد ت���ّرو ان املصاحلات 
العربي���ة � العربية خصوصا 
تل���ك الت�����ي مت�����ت بي�����ن 
السعودي��ة وسوري��ة واحلوار 
اجلاري بني الوالي��ات املتحدة 
االميركية وسورية، باالضافة 
العربي���ة  ال���ى املصاحل���ات 
األخرى تساع��د كثي��را ف��ي 
الكثي��ر م��ن املش���اك��ل  حل 
العربي��ة وتعيد الثقة للعرب 
فيما بينه��م، مش���ددا على ان 
تلك املصاحلات لها انعكاسات 
اساسية على صعيد الوضع 

اللبناني.
وفي موضوع االنتخابات 
البلدية اشار تّرو الى انه يتم 
تسريع اجناز قانون االنتخابات 
قبل موعد االستحقاق واملهل 

الدستورية.
وق���ال ت���ّرو ان حتال���ف 
احلريري مع جنبالط سيكون 
انعكاس���ات عل���ى وضع  له 
االنتخابات البلدية واالختيارية 

في منطقة الشوف.
وخت��م ت��ّرو: انن��ا نتواص��ل 
م��ع اجلمي�����ع وال نتوق��ف 
عن��د بعض التصريحات الت��ي 
تص��در من هنا وهناك، فهي 
تصريحات انفعالية في اكثر 

األحيان.

العربية في ليبيا، أش����اد الوزير 
عبداهلل مبوقف الرئيس سليمان 
الذي قال فيه ان »على ليبيا تقدمي 
ما هو مطلوب منها حيال اخفائها 
لإلمام موسى الصدر ورفيقيه«، 
مس����تهجنا في املقابل اس����تمرار 
البعض في دعوتهم حلضور لبنان 
القمة العربية في ظل وجود مذكرة 
توقيف صادرة عن القضاء اللبناني 
بحق الرئيس الليبي العقيد معمر 
القذافي، مؤك����دا ان غياب لبنان 
عن حض����ور القم����ة غير موجه 
ضد اجلامعة العربية وامنا ضد 
النظام الليبي املعتدي على الدولة 
اللبنانية. وعن عدم توجيه ليبيا 
الدعوة للبنان خالل املهلة الرسمية 
املعتمدة لدى اجلامعة العربية، رأى 
الوزير عبداهلل ان النظام الليبي 
قد يكون شعر باملوقف اللبناني 
الرافض للمشاركة في أعمال القمة، 
فس����ارع الى االستكبار عليه من 
خالل استباقه بعدم توجيه دعوة 
املشاركة، األمر الذي يؤكد حرص 
هذا النظام على استعداء الدولة 
اللبنانية واالستهتار بها بدال من 
حرصه عل����ى مجاراتها وحترير 
اإلمام الصدر من سجونه. وختم 
الوزير عبداهلل مؤكدا ان سورية 
لن تتدخل على خط القمة العربية 
إلقناع لبنان باملش����اركة، كونها 
ت����درك متام����ا ان اللبنانيني لن 
يتراجعوا عن موقفهم وبالتالي 
تقدمي براءة الذمة للرئيس الليبي 
على طبق من فضة، ومعتبرا ان 
أي متثيل لبناني على أي مستوى 
س����يكون مبثابة مشاركة الدولة 
اللبنانية، وهو ما ترفضه غالبية 

الشرائح اللبنانية.

عضو اللقاء الديموقراطي أكد عدم وجود حواجز لتأخير زيارة جنبالط لسورية وزير الشباب والرياضة يطالب بالرّد على اعتبار كي مون المقاومة جماعة مسلحة

عاء الدين ترّو

)محمود الطويل( رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية د.سمير جعجع متوسطا احلاضرين في املؤمتر الثالث لل»14 آذار« في البريسول امس

د.علي حسني عبداهلل

مراد يضع التصور األولي إلطار 
جبهوي برئاسة كرامي خالل أسبوع

المقدح يواصل مشاوراته
بانتظار الموقف األخير لعباس

بيروت � محمد حرفوش
كث���ف الرئيس عمر كرامي ومنذ اعالنه االنس���حاب من قوى 
8 آذار، اتصاالت��ه ومش���اورات��ه لتش���كي��ل »جتم��ع سياس��ي 
جديد« يندرج حتت عنوان »اعادة بناء الدولة وحتقيق االصالح 

السياسي«.
وفي املعلومات املتداولة على هذا الصعيد ان كرامي طلب من 
الوزير السابق عبدالرحيم مراد وضع التصور لهذا التجمع الذي 
س���تتبلور صيغته في ضوء نتائج تلك املشاورات، واستمزاج 
اآلراء متهيدا الطالق العمل الفعل���ي لهذا التجمع الذي قد يتخذ 
شكل جبهة وطنية، او اعادة »استنساخ« جتربة »اللقاء الوطني« 
الذي ضم بحسب كرامي شخصيات ممتازة من كل الطوائف، وكان 
مش���روعا ناجحا، لكنه اجهض وادى بعض قيادات 8 آذار دورا 

غير مباشر في اجهاضه.
وفيما اشارت املعلومات الى ان العديد من القوى والشخصيات 
ايدت مسعى كرامي لتشكيل »اجلبهة الوطنية« رأى نائب رئيس 
مجلس النواب الس���ابق ايلي الفرزلي »ان اقامة اجلبهة بحاجة 
ال���ى مزيد من الدرس والتعمق«، الفت���ا الى ان البحث مازال في 

العموميات.
وفي املقابل تردد ان الوزير السابق عبدالرحيم مراد سينجز 
خالل االسبوع احلالي املسودة االولية »لالطار اجلبهوي« املرتقب 
ويسلمها الى الرئيس كرامي الذي سيدعو بدوره الى لقاء متهيدي 

ملناقشتها.

صيدا � عماد ناصر حسن
أكدت مصادر مقربة من العميد منير املقدح انه مازال يتشاور 
مع جهات سياس���ية وش���عبية في موضوع قرار استبعاده عن 
تش���كيلة قيادة فتح اجلديدة، خصوصا انه لم يبلغ بهذا القرار 
رسميا بعد، معتبرا انه ال يعترف اال بالتبليغ عن رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس، كي يحسم موقفه.
وعلمت »األنباء« ان جهات سياسية فلسطينية وغير فلسطينية 
التقت املقدح في منزله مبخيم عني احللوة وأعربت عن تأييدها 

ألي خطوة يتخذها.
يذكر ان الترتيبات اجلديدة لقيادة فتح في لبنان، عينت اللواء 

محمد صالح )أبوعرب( مكان العميد املقدح في عني احللوة.

لبنان: بقايا 14 آذار أحيت مؤتمرها الثالث بغياب الحريري ومقاطعة الجميّل!
بيروت � عمر حبنجر � عامر زين الدين � منصور شعبان

جدد بيان قوى 14 آذار في مؤمترها الثالث امس استمرارها كانتفاضة 
سياسية سيادية بالرغم من كل اخليبات واالنتصارات، وحضر املؤمتر 
نحو 220 شخصية سياسية وفكرية اال انه مني بغياب رئيس احلكومة 
سعد احلريري الذي غادر امس الى برلني كما بغياب الرئيس امني اجلميل، 
ومتثلت كتلة املستقبل برئيسها فؤاد السنيورة وحزب الكتائب بنائب 
رئيسه شاكر عون، واللقاء النيابي الدميوقراطي بالنائبني مروان حمادة 

وفؤاد السعد، والقوات اللبنانية برئيسها سمير جعجع.
البيان اخلتامي الذي تاله منسق األمانة العامة د.فارس سعيد، والذي 
جاء نسخة طبق االصل عن املسودة التي نشرتها »األنباء« أمس، استهل 
مبقدمة سياسية، وبدور 14 آذار ومبا حققته من اعادة تأسيس االستقالل 
على قواعد العيش املشترك وبقوة الشعب ودماء الشهداء: رفيق احلريري، 
باسل فليمان، سمير قصير، جورج حاوي، جبران تويني، بيار اجلميل، 
وليد عيدو، انطوان غامن، وسام عيد وفرنسوا احلاج، ورفاقهم الشهداء 
والضحايا األبرياء من مدنيني وعس����كريني فجسدت الشهادة املشتركة 

بني جميع الطوائف اللبنانية.

خيبات وأخطاء

واضاف س����عيد بالقول: ايها اللبنانيون انتفاضتنا مس����تمرة حتى 
حتقيق اهدافها، مستمرة رغم خيبات األمل وهي كثيرة ورغم االخطاء 
التي ارتكبناها مستمرة حفاظا على حلمنا مبجتمع أكثر اخوة وانفتاحا، 
حلمن����ا بحياة افضل حيث العالقة مع اآلخ����ر ال يترصدها اخلوف وال 
العنف، مس����تمرة لئال نرجع الى ذاك الليل الطويل املسكون بكوابيس 
القت����ال االخوي، واحملروس بوصاية ج����اءت تعلمنا كيف نعيش معا 
بسالم، مستمرة ألننا ال نريد ان يعود البلد ممسوكا بل متماسكا موحدا 

حرا سيدا مستقال كامل اللبنانية والعربية.
واضاف ان لبن����ان مازال محاطا باحتماالت احلروب املدمرة فالعدو 
االسرائيلي اليزال ميعن في رفض السالم والتصعيد وبناء املستوطنات، 
وفي ذات الوقت تتعالى الصيحات واالستعدادات والتهديدات على خلفية 
تطورات امللف النووي االيراني، وما تطرحه هذه القضية الشائكة من 
احتماالت ومخاطر ومواجهات من شأنها اذا ما انفجرت ان تطيح باالستقرار 

النسبي في املنطقة وما لذلك من تداعيات خطيرة على لبنان.

غياب الحريري

غياب الرئيس سعد احلريري عن املؤمتر لم يكن مستغربا، لكونه انه 
لم يعد يحضر كل اجتماعات 14 آذار منذ اصبح رئيسا للحكومة، وبات 
الرئيس السنيورة رئيسا لكتلة املستقبل النيابية مكانه وبالتالي فإن 
مقعد املستقبل في 14 آذار متألته الكتلة النيابية، فضال عن سفره امس 
الى برلني، علما ان القيادي الكتائبي س����جعان القزي ربط هذا الغياب 

من الصفحة اجلديدة التي دعا الى فتحها بينه وبني القيادة الس����ورية 
ضمن شعاره اجلديد »أسامح وأنسى«. وسيغيب جنبالط عن االحتفال 
الس����نوي بذكرى اغتيال والده الذي يص����ادف غدا 16 مارس، وقد أناب 
عنه جنله تيمور الذي أعلنه وريثا سياس����يا له، الى جانب أمني السر 
العام في احلزب املقدم شريف فياض للقيام بالزيارة التقليدية لضريح 
والده »املعلم« كمال جنبالط، عند مدخل قصر املختارة ووضع الوردة 
التي اعتاد وضعها شخصيا تأكيدا على قراره الشخصي احلاسم بطي 
صفحة اخلالف مع سورية، متسائال عما اذا كان بإمكان الرئيس بشار 

األسد جتاوز تلك اللحظة وفتح صفحة جديدة.

قمة االعتذار

جنبالط الذي اراد ختم جرح اغتيال والده والدخول بالنسيان ملصلحة 
الش����عبني، لوحظ انه لم يقل كلمة »أعت����ذر« كما كان املطلوب منه في 
سياق مساعي تطبيع العالقة بينه وبني دمشق، لكن وئام وهاب رئيس 
تيار التوحيد الدرزي والذي لعب دورا في تقريب املسافة بني جنبالط 
والقيادة السورية بعد الدور األساسي لألمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل، وصف موقف جنبالط بالشجاع، معتبرا اياه »قمة االعتذار« 

للرئيس السوري عن كالمه السابق )في 14 فبراير 2007(.
واستند وهاب في تفسيره هذا الى قول جنبالط انه قال ما قاله في 
»حلظة تخل وغضب وتوتر داخلي هائل« وقال وهاب ان حلظة التخلي 
هي في مفهوم عقالء الدروز هي اللحظة التي يفقد فيها االنس����ان قدرة 
التحك����م في تصرفات����ه. ومتنى وهاب لو ان جنبالط لم يتس����اءل عما 
سيحدث في املس����تقبل، الفتا الى ان هناك خيارين في املنطقة ال ثالث 

لهما هما املقاومة او االستسالم.
وأضاف: أنا مع املقاومة املفتوحة ألن الدولة غير قادرة على حماية 
لبنان واملنطقة من اسرائيل. النائب مروان حمادة عضو اللقاء النيابي 

الدميوقراطي وصف تصريحات جنبالط لقناة اجلزيرة بالذكية.
وباملناس����بة، فقد رأت »الوطن« الس����ورية فيما قاله جنبالط لقناة 
اجلزيرة، تالوة لفعل الندام����ة على كالم غير الئق وغير منطقي صدر 
منه بلحظة غضب بحق الرئيس بش����ار األسد، مضيفة انه تساءل امام 
ماليني املش����اهدين ما اذا كان ميكن للرئيس السوري جتاوز هذا األمر 

وفتح صفحة جديدة.
ولفتت »الوطن« الى ان كالم جنبالط غاب عنه فعل االعتذار الواضح 
واملباشر من الرئيس األسد ومن الشعب السوري اال انه حّضر فيه نقدا 

ذاتيا قاسيا بحق نفسه.
وذكرت الصحيفة الس����ورية العميقة املتابعة للقضايا اللبنانية انه 
لم يصدر اي رد فعل رسمي س����وري جتاه كالم جنبالط، الفتة الى ان 
الرئيس السوري وحده الذي يقرر ان كان كالم جنبالط كافيا الستقباله 

في دمشق أم ال.

بقرب موعد زيارة احلريري الثانية الى دمشق!

أسباب مقاطعة الجميل

وعن مقاطعة رئي����س الكتائب امني اجلميل وجنله النائب س����امي 
اجلميل علمت »األنباء« أنه سبق ملنسق األمانة العامة لقوى 14 آذار ان 
ابلغ قيادات هذه القوى استياءه البالغ من تعامل القيادة الكتائبية مع 
األمانة العامة ومعه ش����خصيا، اضافة الى النهج املتطرف الذي يسلكه 

النائب سامي اجلميل حتى داخل احلزب.
وفي معلومات ل� »األنباء« ان الدكتور س����عيد اطلع الرئيس س����عد 
احلريري وق����ادة 14 آذار على عزمه تقدمي اس����تقالته من أمانة 14 آذار 
بس����بب املواقف الكتائبية لكن احلريري وباقي القادة شدوا على يديه 
واش����ادوا بدوره، معربني عن ادراكهم بأن الكتائب متارس لعبة االدوار 

واملناورات لتحقيق مكاسب.

مشكلة إذاعة »صوت لبنان«

وكشف مصدر ل� »األنباء« ان الرئيس امني اجلميل فاحت الرئيس سعد 
احلريري برغبة حزبه استعادة اذاعة صوت لبنان بعد وفاة مديرها العام 
سيمون اخلازن، في حني يبرز الطاقم املسير لهذه االذاعة مستندات تثبت 

ان مبنى االذاعة وحده يعود للحزب، وما تبقى مملوك لشركاء.
ويبدو ان امانة 14 آذار تدعم الفريق املسير لإلذاعة األمر الذي اوغر 

صدر القيادة الكتائبية على منسق االمانة العامة فارس سعيد.
في غضون ذلك يطل النائب وليد جنبالط عبر قناة املستقبل االخبارية 
مساء اليوم االثنني ليتحدث عن تطورات األوضاع واملواقف السياسية 
الداخلية، انطالقا مما كان اعلنه مس����اء امس االول عبر قناة اجلزيرة، 

وهاب يصف كالم جنبالط بالشجاع.. و»الوطن« السورية: تال بيان ندامة ولم يعتذر صراحة


