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حمل�ة مضادة: ما هو أبعد من التعليق املباش����ر على احلملة ضد رئيس 
اجلمهورية ميشال س����ليمان ووصفه لهذه احلملة بأنها »لغط سياسي ال 
جدوى منه«، فإن رئيس احلكومة سعد احلريري أراد أن يضع حدا للغط 

آخر يتعلق بتقصير والية الرئيس سليمان واعتبار هذه الوالية انتقالية بسبب التغيرات التي 
طرأت على املشهد السياسي في البالد.

مقربون من السرايا قالوا إن رئيس احلكومة، بدفاعه عن رئيس اجلمهورية، إمنا أراد إفهام من 
يفترض أن يعنيهم األمر أنه ليس مسموحا إضعاف موقع رئاسة اجلمهورية ومن يشغل هذا 
املوقع، خصوصا مع وجود هواجس مسيحية حقيقية من التحوالت الدميوغرافية في البالد، 
وتداعياتها السياسية التي جعلت بعض الفعاليات املسيحية تشعر أو تستشعر أن ثمة اجتاها 

لتهميش الدور املسيحي في البالد.
العبارة التي انتظرتها دمش�ق: تبني ان العبارة التي كانت دمشق تنتظرها من النائب وليد جنبالط في 

مقابلته مع »اجلزيرة« لم تكن »أعتذر« وامنا »أسامح وأنسى«.
ونقل عن جنبالط تقديره ان القيادة السورية كانت تنتظر مثل هذه العبارة كي تصفح عنه.

أش�الء سياس�ية: غداة املقابلة التلفزيونية التي أجرتها محط����ة »اجلزيرة« مع النائب وليد 
جنبالط، اتصلت جهة لبنانية مبس����ؤول س����وري، وجرى نقاش طوي����ل، قالت خاللها اجلهة 
اللبنانية ما مفاده إنه »ليس من مصلحتكم وال من مصلحتنا أن يتحول جنبالط إلى أش����الء 

سياسية«.
تقارب عون � جنبالط: يتجه احلزب التقدمي االشتراكي الى املشاركة بفاعلية في مؤمتر نواب 

بعبدا اإلمنائي في سياق التقارب بني النائب وليد جنبالط والعماد ميشال عون.
أين نس�يب حلود؟: ملصلحة من غياب رئيس حركة التجدد الدميوقراطي نس��يب حلود عن املسرح 

السياسي؟
هذا الس��ؤال وجهه مطران أرثوذكس��ي إلى زميل له ماروني خالل مناسبة في منطقة املنت الشمالي، 
مستغربا كيف أن أحدا لم يعلق ولم يتصل بلحود الذي يشكل، في نظر املطران، »قيمة مضافة« في 
الساحة املسيحية كما في الساحة اللبنانية. وأشار املطران إلى »أننا غضضنا الطرف عن األخطاء التي 
ارتكبت بحقه عشية االنتخابات النيابية حيث املساومات على رأسه أخذت منحى غير الئق على اإلطالق، 

بيد أن األخطاء التي ارتكبت الحقا كانت أفدح، ولم تبادر أي مرجعية مس��يحية 
إلى االتصال بلحود لدى تش��كيل احلكومة، وحتى عندما غادر البالد عومل كما 

لو أن حضوره أو غيابه سيان، وهذا ليس من مصلحتنا جميعا«.
قرار احلرب اتخذ: قال عضو كتلة املس����تقبل النائب عمار حوري ل� »املسيرة« ان »احلرب بني 
إس����رائيل وحزب اهلل واقعة ال محالة، وقد اتخذ القرار في ش����أنها. املسألة هي مسألة توقيت. 
والدولة ومؤسس����اتها هما املتضرر األكبر. وما فعله الرئيس السنيورة في حرب يوليو 2006 
من جتنيب القطاعات احلساس����ة قد ال ينجح هذه املرة. صورة س����وداوية حتيط بلبنان دولة 

وشعبا. واحلل بأعجوبة إلهية«.
وما إذا كانت إسرائيل هي التي ستقوم بحرب استباقية، أم أنها ستنتظر ذريعة يقدمها لها حزب 
اهلل، يتذكر نائب كتلة »لبنان أوال« د.عمار حوري اجتياح العام 1982 حني اس����تغلت إسرائيل 
محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا )مع العلم بأنه لم ميت( لتقوم بأكبر عملية اجتياح ألول 
عاصمة عربية: بيروت »فإس����رائيل قد ال تنتظر ذريعة من هنا أو من هناك. احلرب هي حرب، 

أكانت استباقية أم فعال طبيعيا تفرضه التطورات«.
ت�رؤس لبنان ملجلس األمن: ترؤس لبنان ملجلس األمن في مايو يكتس��ب طابعه املميز والدقيق ألنه 
سيش��كل اختبارا فعليا لقدرته الديبلوماسية على طرح مواقف خالقة تؤمن سير عمل مجلس األمن 

من جهة وال تتناقض مع اإلجماع الوطني في ظل حكومة الوحدة الوطنية من جهة ثانية.
ويغمز أحد املسؤولني األوروبيني من قناة لبنان ممازحا بالقول ان التوقيت املناسب لبيروت من أجل 
االمتناع عن التصويت على أي مشروع في مجلس األمن ضد إيران هو بالضبط شهر مايو، فالرئاسة 

تفترض احلياد في املواقف بغية إيجاد قواسم مشتركة خالقة مما يؤمن للبنان الغطاء املطلوب.
ولو أن هذا يصح من الناحية النظرية إال أنه ال ينطبق على واقع لبنان السياسي، فاملسؤولون األوروبيون 
يتعاطون بواقعية كبيرة مع بيروت بسبب حرصهم على عدم صب الزيت على النار وزعزعة استقراره 

وبالتالي تهديد قواتهم العاملة في جنوب لبنان حتت لواء اليونيفيل.
ويبدو أن أقصى ما تتوق إليه هذه العواصم هو محاولة إقناع بيروت بعدم استخدام ورقة املعارضة 
الت��ي تأتلف حول الصني وتركيا والبرازيل وغيرهم واالكتفاء باالمتناع عن التصويت في حال طرح 

مشروع قرار في مجلس األمن ملضاعفة العقوبات على إيران.

أخبار وأسرار لبنانية

مسار التموضع »الجنبالطي«
يتبلور بعد زيارة دمشق

            بيروت � محمد حرفوش
تتجه االنظار الى النائب وليد جنبالط العائد 
من سورية، ال الذاهب اليها، السيما بعد ان وافقت 

القيادة السورية على استقباله.
واالعتقاد السائد ان »التموضع اجلنبالطي« 
اجلديد س��يترك وفي ضوء نتائج تلك الزيارة 

انعكاسات مباشرة على ثالثة مستويات:
االول على مس��توى االكثرية داخل مجلس 

النواب واحلكومة جلهة االصطفاف العددي والتوازن.
الثاني مس��ار احلوار داخل هيئة احلوار الوطني بالنسبة 
الى جدول االعمال والطروحات املتصلة في شأن االستراتيجية 

الدفاعية.
الثالث على مستوى االستحقاقات االنتخابية املقبلة قبل 
مس��تلزماتها في اجلبل وخارج اجلب��ل وصياغة التحالفات 

البلدية وغير البلدية في املواقع اجلنبالطية.
وبني قائل ان الزعيم التقدمي االشتراكي سيستعيد دوره 
كرأس حربة في الصراع، امنا هذه املرة مع 8 آذار ضد 14 آذار، 
ثمة من يرى ان جنبالط سيحافظ على متوضعه في »منزلة بني 
منزلتني«، وهذا ما جتلى في مواقفه االخيرة التي فاجأت الوسط 
السياسي كله سواء بتمسكه بوسطيته وتأكيده على ثوابت: من 
اتفاق الطائف والهدنة ورفض التمحور وتفرد لبنان باملواجهة، 
وحتمية العبور الى الدولة، أو برفضه »االعتذار« واس��تبدال 

العبارة التي ُطلبت منه »أنا أعتذر« ب� »أنا أسامح«.
ووسط ذلك، رأت مصادر مراقبة ومتابعة للحركة اجلنبالطية 
ان سيد »املختارة« ورغم انعطافته ال يستطيع الذهاب بعيدا 
في متوضعه السياسي، ألن انتقاله باملوقف والسلوك، يعني 
انفصاله عن »تيار املستقبل«، الذي يشكل رأس حربة مشروع 
14 آذار، وه��ذا االنفصال تترتب علي��ه تداعيات أبرزها على 
املس��توى السياس��ي االلتحاق مبحور حزب اهلل � سورية � 
اي��ران، ما يعني االبتعاد عن عرب االعت��دال، ألن أحد أوجه 
االنقس��ام السياس��ي في لبنان، هو االنقسام على مستوى 
املنطقة، وبالتالي هل من مصلحة جنبالط الوصل مع دمشق 

وطهران والفصل مع الرياض والقاهرة؟
وعلى املستوى االنتخابي، فعدا عن أن الصوت السني هو 
احلاسم في انتخاب نائبي الدروز في بيروت والبقاع الغربي، 
فإن حتالف االقليم السني مع الشوف املسيحي يعني اعادة 
انتاج س��يناريو 1957، ما يشكل تهديدا للزعامة الدرزية في 
عقر دارها، أي بش��كل أوضح ان حتالف مس��يحيي 14 آذار 
ومس��لميها في قضاء الشوف يعني سقوطا مدويا جلنبالط 
والئحته في الش��وف. وبالتال��ي اذا كانت ظروف 7 مايو قد 
فرضت التقاء أمنيا مع حزب اهلل، فإن املصلحة النيابية تفرض 
االلتقاء مع 14 آذار. وازاء ذلك، تعتقد املصادر انه يستحيل على 
جنبالط التخلي عن وسطيته التي عاد وأكد عليها في مقابلته 
مع محطة »اجلزيرة«، هذه املقابلة التي كان الهدف منها ضرب 
عصفورين بحجر واحد: طي صفحة 14 آذار التي جاء توقيت 
املقابلة عشية الذكرى اخلامسة النطالقة انتفاضة االستقالل 
وفتح صفحة جديدة مع سورية على قاعدة األولوية ملشروع 

املقاومة في لبنان واملنطقة واالعتذار العلني الصريح.
وعل��ى خط مواز، حتدثت املصادر اياها عن تباينات بدت 
الفت��ة داخل كتلة جنبالط النيابي��ة املؤلفة من 11 نائبا عبرت 
عنها مواقف النواب: مروان حمادة، فؤاد السعد، هنري حلو 
وانطوان سعد. حتى ان البعض من هؤالء شارك في املؤمتر 
الثال��ث لقوى 14 آذار في البرش��ول. والبعض اآلخر كان قد 
قاطع زيارة العماد ميش��ال عون الى منطقة الش��وف. وذلك 
في اشارات انتقادية لالنعطافة اجلنبالطية، والتي ستتبلور 
معاملها النهائية في ضوء نتائج زيارته الى دمشق، وعند ذلك 

تتضح صورة االكثرية النيابية اجلديدة.
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منيمنة ل� »األنباء«: هناك من يريد عودة لبنان إلى الوراء
والحكومة مجتمعة تشيد بدور الرئيس سليمان التوافقي

بيروت � زينة طبارة
التربية  اس���تهجن وزي���ر 
د.حسن منيمنة )تيار املستقبل( 
اس���تمرار احلملة على رئاسة 
اجلمهوري���ة، معتب���را ان تلك 
احلمالت التي بدأت منذ اسبوعني 
الداخلي  سواء ضد قوى األمن 
وما متثله من اجهزة وحتديدا 
ضد مديرها العام اللواء اشرف 
ريفي أو مؤخرا ضد الرئاس���ة 
االول���ى، حتمل ف���ي خلفياتها 
هجمة مكثفة على كل مؤسسات 
الدولة، مما يعني ان هدف تلك 
احلمالت ه���و النيل من الدولة 
ككل وليس فقط من شخصيات 
سياس���ية فيها، متسائال حول 
الش���خصية السياسية التالية 
التي ستستهدفها احلمالت خالل 
االيام القليلة املقبلة، الفتا الى 
ان االحتماالت كبيرة بأن تكون 
مصادر احلمالت متأتية من جهات 
اللبنانية نسبة  خارج احلدود 
ملا تش���هده االوضاع االقليمية 

ورأى الوزي���ر منيمن���ة ان 
كالم السيد وهاب عن الرئيس 
احلري���ري بأنه »م���ازال يانعا 
وليس لديه اخلب���رات الكافية 
للقيام مبس���ؤولياته كرئيس 
للحكومة« هو استهداف واضح 
وصريح للرئي���س احلريري، 
مذكرا بأن وهاب صاحب مهمة 
الرسائل كما صرح وهاب  نقل 
ش���خصيا، امنا ه���ذا ال يعني 
اطالق���ا ان جهات اقليمية تقف 
وراء مطالبته باستقالة الرئيس 
سليمان، تاركا االمر الى االيام 
املقبلة كي تتوضح االمور ويبنى 

بعدها على الشيء مقتضاه.
وعن كالم اح���دى الصحف 
احمللية نقال عن زوار دمشق بأن 
هذه االخيرة مستاءة من تصرفات 
الرئيس س���ليمان، السيما من 
نتائ���ج س���فره ال���ى الواليات 
املتحدة االميركية وتوقيت دعوته 
الوزير منيمنة  لف���ت  للحوار، 
ال���ى ان هذا العنوان ال يتجاوز 

اللبناني كوسيلة للتعامل مع 
لبنان، متمنيا من جهة اخرى ان 
تبنى عالقات كل الدول مع لبنان 
على اساس املصارحة واملكاشفة 
سواء عبر القنوات الديبلوماسية 
أم من خالل اللقاءات الرسمية، 
عوضا عن اعتماد الوسائل التي 
كانت سببا رئيسيا ومباشر في 

توتير الساحة اللبنانية.

املتطورة ونسبة لتداعياتها على 
اللبناني، مستدركا في  الداخل 
املقابل باملطالبة بضرورة التعامل 
مع احلمالت في الوقت احلاضر 
ضمن احل���دود التي تدور فيها 
الى ان تنقش���ع الرؤية ويتبني 
ما اذا كانت تقف وراءها جهات 

دولية معينة.
واك���د الوزي���ر منيمنة في 
تصريح ل���� »األنباء« ان هناك 
في لبنان من يريد العودة بالبالد 
الى الوراء، حيث كانت التوترات 
السياسية واألمنية سيدة املواقف 
على الساحة اللبنانية، وحيث 
كانت مواق���ف الدول مترر الى 
اللبناني على ش���كل  الداخ���ل 
رسائل عبر بعض الشخصيات 
السياس���ية اللبناني���ة، معربا 
عن أمل���ه ان تكون املصاحلات 
الت���ي أجنزه���ا  والتفاهم���ات 
الفرقاء اللبنانيون فيما بينهم، 
قد وضع���ت حدا لبعض الدول 
في توجيه الرسائل الى الداخل 

حدود االقاويل الصحافية الى ان 
يثبت العكس وهو كالم غير قابل 
للمساءلة وال حتى للمحاسبة 
كون أي كان يستطيع اختالق 
الروايات وتلفي���ق تفاصيلها 
ونس���بها الى اجلهة السياسية 
التي يريدها، معتبرا انه وعلى 
الرغم من التوجهات السياسية 
للصحيفة الناش���رة للخبر، ال 
البناء عل���ى ما عنونته  ميكن 
وبالتالي ال ميك���ن اجلزم بأن 
سورية تقف وراء هجمات السيد 
وهاب على الرئيس���ني سليمان 
واحلريري. وردا على س���ؤال، 
اك���د الوزير منيمن���ة ان هناك 
البعض  مسعى أساس���يا لدى 
الهجمات السياسية  في ش���ن 
على قي���ادات قوى 14 آذار، كما 
ان لها مصلحة سياسية كبيرة 
في تفكيكها، معتبرا ان اخلطوات 
تتجسد باستفراد كل فئة منها 
على ح���دة إلضعافها وبالتالي 
إلضعاف اآلخرين من حلفائها في 

القوى املذكورة، مؤكدا ان قوى 14 
آذار ثابتة في موقعها مهما عُنفت 
احلمالت ضدها ومهما س���بقت 
بحقها االقاوي���ل والتلفيقات، 
ومؤكدا ايضا تضامن قيادتها فيما 
بينهم وبقاءها على قدر كبير من 
التماسك في مواجهة ما يخطط 
لها وما ُيحض���ر لها في االفق. 
وختم الوزير منيمنة مش���يدا 
مبوقف كل الفرقاء داخل مجلس 
الوزراء لتضامنهم دون استثناء 
مع رئي���س اجلمهورية العماد 
ميشال س���ليمان، وإلشادتهم 
بال���دور التوافقي بامتياز الذي 
يلعبه الرئيس، وكذلك بالروح 
التي جتس���دت  الوطنية لديه 
بتش���جيعه لقاءات املصاحلة 
بني الق���ادة اللبنانيني، معتبرا 
ان م���ا بدأه الوزراء من تضامن 
مع الرئي���س يؤكد ان ما صدر 
عن السيد وهاب ال ميثل سوى 
شخصه كون الوزراء ممثلني لكل 

القوى السياسية في لبنان.

وزير التربية تساءل عن الشخصية السياسية التالية التي ستستهدفها الحمالت بعد الرئيس

د.حسن منيمنة

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال السفيرة االميركية لدى لبنان ميشيل سيسون في بعبدا امس

لبنان: حزب اهلل ينفي استدعاء محكمة الحريري أياً من عناصره 
بيروت � عمر حبنجر

تواجه احلكومة اللبنانية هذا 
االسبوع جملة استحقاقات، أبرزها 
املوقف من القمة العربية في ليبيا، 
البلدية،  وبت مصير االنتخابات 
فضال عن اق����رار آلية التعيينات 
االدارية والديبلوماسية اضافة الى 
مستجدات احملكمة الدولية، التي 
عادت تستحوذ على االهتمام، بعد 
التي وجهتها جلنة  االستدعاءات 
التحقيق التابعة لها الى عدد من 

الشهود.
وقد عاد الرئيس سعد احلريري 
الى بيروت امس آتيا من الرياض 
في وقت شرع رئيس مجلس النواب 
نبيه ب����ري مبباحثاته في تركيا، 
التي يزورها بدع����وة من رئيس 
برملانها محمد علي ش����اهني، في 
حني قفزت الى ص����دارة االهتمام 
في بيروت الزيارة املفاجئة لوزير 
اخلارجية السعودية سعود الفيصل 
الرئيس  الى دمشق أمس ولقائه 
بشار االس����د، افتراضا بأن امللف 
اللبناني البطيء احلركة سيكون 
على الطاولة بني االسد، اضافة الى 

امللفات العراقية والفلسطينية.
ويبدو ان مسألة مشاركة لبنان 
في القمة العربية لهذه الدورة لن 
متر بسالم حتى في حدها االدنى 
متمثال في تكليف س����فير لبنان 
لدى اجلامعة العربية، الذي تسلم 
الدعوة م����ن أمانة اجلامعة، لهذه 
املهمة، في ضوء تصريح الرئيس 
نبيه بري من تركيا، املتضمن بقاءه 
على موقفه في هذا املوضوع، أي 
رفض أي مشاركة لبنانية في عمل 
تكون فيه ليبيا طرفا، ما لم تكشف 
عن مصير االمام موس����ى الصدر 
ورفيقيه، الذين اختفوا في اعقاب 
زيارة لطرابلس الغرب، منذ ثالثة 

عقود.

توجيه الدعوة عبر الجامعة

وكان االمني العام للجامعة سعى 
لدى العقيد القذافي إلعادة توجيه 
الدعوة الى لبنان عبر االمانة العامة 
للجامعة، بعد رفض لبنان تسلمها 
من خالل سفيره في سورية. ويصر 
موسى على حضور لبنان، اذا كان 

املطلوب طرح مسألة اإلمام، كما 
من اجل الوقوف على التوجهات 
الدولية  العربية حي����ال القضايا 
واالقليمية، لكونه ميثل املجموعة 

العربية في مجلس األمن اآلن.
ويفترض ان يحس����م مجلس 
اللبناني في جلس����ته  ال����وزراء 
االس����بوعية غ����دا االربع����اء هذا 
املوضوع، واالرجح تكليف السفير 
زيادة بهذه املهمة، كممثل للبنان، أو 

ضمن وفد اجلامعة العربية.

حزب اهلل: ال تجاوز لموضوع الصدر

ب����دوره، رئيس كتل����ة الوفاء 
للمقاوم����ة النائب محمد رعد دعا 
امس لبنان الى حتمل مسؤوليته 
الوطنية لكش����ف مصي����ر االمام 
املغيب موسى الصدر، مشيرا الى 
انه ما لم حتل هذه املش����كلة، فإن 
حزب اهلل يشارك املتحفظني على 
أي دور يتج����اوز موضوع االمام 
الصدر، واعتبر في حديث ل�»الراية« 

املطروحة في القانون اجلديد«.
ويفت����رض ان يدع����و وزير 
الداخلي����ة زياد ب����ارود الهيئات 
الناخبة قبل الثاني من ابريل املقبل 

مع حتديد املواعيد.
ويصر الرئيس ميشال سليمان 
عل����ى اجناز ه����ذا االس����تحقاق 
الدستوري في عهده، فيما ال تبدو 
قوى 8 آذار خصوصا الرئيس نبيه 
بري والعماد ميشال عون متحمسة، 
العتبارات سياسية وانتخابية في 

ظل الوضع االقليمي املرتبك.
ويعتق����د متابعون، ان وقوف 
حركة أمل التي يرأس����ها  رئيس 
مجلس الن����واب نبيه بري، ولو 
متأخرة الى جانب الرئيس ميشال 
سليمان في احلملة القائمة ضده 
من جانب بعض املعارضة الوثيقة 
الصلة بدمش����ق، ميكن ان يطري 
الرئيس م����ن االنتخابات  موقف 
البلدي����ة، علم����ا ان موق����ف امل 
االيجابي، يفضل ربطه بتجاوب 

القطرية ان التضامن العربي يجب 
اال ينعق����د على زعل، وامنا يجب 
التي تخدش  أن تعالج املشكالت 

التضامن العربي.

العودة إلى دوامة االنتخابات البلدية

في غض����ون ذلك انتهت امس 
مهلة ال� 15 يوم����ا املعطاة للجان 
النيابية كي تنجز مشروع قانون 
االنتخابات اجلديد دون ان تفلح 
ال����ى تفاهم يرضي  التوصل  في 

اجلميع.
وق����ال رئيس جلن����ة االدارة 
والعدل روبير غ����امن، ان اللجان 
تعمل مبوضوعية وحكمة لتصل 
الى قانون يحق����ق االهداف، لكن 

الوقت يشكل عائقا.
النيابي  اللقاء  وانضم رئيس 
الدميوقراط����ي وليد جنبالط الى 
املطالبني بإجراء االنتخابات البلدية 
واالختيارية حسب القانون القدمي، 
»ألني مازلت أحاول فهم »النسبية« 

الرئيس س����ليمان مع رغبة بري 
العربية في  القم����ة  مبقاطعت����ه 

ليبيا.
من جهة اخرى رفضت املراجع 
القضائية الكشف عن اي معلومات 
تتعلق باستدعاء جلنة التحقيق 
الدولية في جرمية اغتيال الرئيس 
احلريري عناصر من حزب اهلل الى 
التحقيق قبل ايام كما صّرح بذلك 

الوزير السابق وئام وهاب.
ان  وأوضحت مصادر مطلعة 
اللجنة طلبت إعادة االستماع الى 
شهادات بعض املعنيني بالتحقيق إال 

انها لم جتد التجاوب املطلوب.
النائب السابق في حزب اهلل 
حسن حب اهلل نفى من جهته توفر 
اي معلومات لدى احلزب بشأن ما 
قاله وهاب، وأضاف: علينا انتظار 
الرسمية، وقال: يبدو  املعلومات 
ان الربيع سيكون ربيع احملكمة 
الدولية، وهناك م����ن يصر على 

مفاجأتنا كل ربيع وصيف.

االنتخابات البلدية بين التأجيل واعتماد القانون الحالي.. وتوجه للمشاركة في قمة ليبيا ضمن وفد الجامعة

قيادي قريب من أجواء »التيار الحر« ل� »األنباء«: 
المحكمة الدولية وترقية شقيقته وراء حملة وهاب

نائب أكثري ل� »األنباء«: الجميع محرجون ب�»البلديات«

بيروت � ناجي يونس
يرى قيادي قريب من اجواء التيار الوطني 
احلر ان الهجمات التي يش���نها الوزير السابق 
وئام وهاب على الرئيس ميشال سليمان تعود 
الى اكثر من سبب بينها انه لم يوافق على ترقية 
شقيقة وهاب وهي ضابط في األمن العام بعد 
تقاعده���ا كما ان لالمر عالقة باحملكمة اخلاصة 

بلبنان.
ويبدو للقيادي عينه ان هناك منزعجني من 
مسار التحقيقات في احملكمة ولعل هذا التوجه 
ينسحب على تقييمهم ملجرى االحداث وتوقعاته 

وملا سيحمله الغد الطالع من هذا القبيل.
اال ان القيادي اياه اس���تغرب ل� »األنباء« ان 
يصوب وهاب سهامه باجتاه الرئيس سليمان الذي 
ال عالقة له باحملكمة هذه، بينما يقضي املنطق 
بتوجيه هذه السهام الى الرئيس احلريري، مثال 

باعتباره صاحب القضية، وهنا تطرح عالمات 
استفهام كثيرة؟

وتش���ير املعطيات ال���ى ان احملكمة اقتربت 
من قول جزء كبير مما توصلت اليه ويبدو ان 
فتيلها سيشعل االوضاع، اال ان االعالن عما في 
حوزتها اوال وتوقيته يعودان الى معرفة ما اذا 
كانت احملكمة مستقلة فعال او تتأثر بالتوجهات 

بشكل او بآخر.
وكان القيادي نفس���ه استفسر من الرئيس 
سليمان، عما ينوي فعله حيال التهجمات التي 
تعرض لها من اللواء جميل السيد ووهاب على 
حد سواء نهاية الصيف املاضي فأجابه سليمان 
بانه يتكلم مع اولي االمر فعاد القيادي ليؤكد له 
انه ال احد يقبل بالتهجم على الرئيس والرئاسة 
االولى ويجب اتخاذ تدابير مهمة من هذا القبيل 

لوضع حد لكل ذلك.

بيروت � ناجي يونس
قال نائب أكث����ري ل� »األنب����اء« تعليقا على 
التخبط الذي يعيشه استحقاق االنتخابات البلدية 
واالختيارية، ان اجلمي����ع محرجون في تأجيل 
االنتخابات البلدية فالرئيس سليمان مصّر على 
اجرائها بعدما تبني ان اقرار االصالحات ليس في 
املتناول مما يرجح امتام هذا االستحقاق على اساس 
القانون الساري املفعول في الوقت احلاضر، حيث 
من املتوقع ان يدعو الوزير زياد بارود الهيئات 

الناخبة مطلع الشهر املقبل.
وتوقع النائب األكثري أن يعمل الرئيس بري 
على اقتناص اي فرص����ة لتحقيق هدف قوى 8 
آذار بالتأجيل اال انه س����يواجه اصرار األكثرية 
على إجراء االس����تحقاق في موعده الدستوري 
وقد يكارمه النائب جنبالط فيمشي في التأجيل 

وتأمني أكثرية نيابية لذلك.
وقال: ق����د ال يجرؤ اي نائب على اإلعالن عن 
موافقت����ه على التأجيل اش����ارة ال����ى ان النواب 
املس����يحيني في اللقاء الدميوقراطي قد ميشون 
بالتأجي����ل ألنهم ال يريدون ان يتحالف جنبالط 
مع التيار الوطني احلر في جبل لبنان اجلنوبي 

والبقاع الغربي وراشيا.
على مستوى احلوار الس����وري � السعودي 
الحظ النائب األكثري انه يخطو خطوات متقدمة 
ومقبول����ة وهو يتيح للبنانيني التهدئة وتعزيز 
املناخات الهادئة ويبقى للشعب اللبناني ان يحل 
مش����اكله اما املتاح عمليا وسط العقلية احمللية 
فهو حلحلة بعض العقد وإمتام بعض التعيينات 
واطالق العجلة االقتصادية واالستثمارية بشكل 

خجول.
وقال اذا متت املوافقة على آلية التعيينات فإن 

عجلتها ستنطلق في اخلريف املقبل.
النائ����ب االكثري وصف البي����ان الصادر عن 
لقاء البريستول باجليد جدا فهو أكد على ثوابت 
املسيحيني في التعلق بالسيادة واالستقالل وعلى 
البعد العربي الذي يتطلع إليه املسلمون وطرح 
برنامجا شامال وموضوعيا بانفتاح تام للدفاع عن 
لبنان وحمايته والعمل على العبور الى الدولة.

وقال ان بيانا مماثال يقدم كل العناوين املطلوبة 
للمرحلة احلاضرة ويجب ان يالقيه الطرف اآلخر 
باالنفتاح اذا كان يرغب ف����ي التعامل بإيجابية 

ويود تلقف اي مبادرة لصالح البلد.


