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خلفية زيارة كرامي الى الضاحية: استقبل األمني العام حلزب 
اهلل الس����يد حس����ن نصراهلل الرئيس عمر كرامي للمرة 

األولى في الضاحية اجلنوبية:
1 - ه��ذه الزيارة تندرج في سياق معاجلة قي��ادة حزب 
اهلل ملوقف الرئيس عمر كرامي الذي أبدى عتبا شديدا ازاء 

تلكوء حزب اهلل في اشراكه في هيئة احلوار الوطني.
وبعد هذا املوقف أرس����ل السيد نصراهلل معاونه احلاج 
حسني خليل »لتطييب خاطر« كرامي ولم تكن هذه الزيارة 

كافية.
2- اصطح����ب الرئيس كرامي معه جنل����ه فيصل الذي 
حضر اللقاء في مش����هد يذكر بزيارات جنبالط األخيرة 
مصطحبا معه جنله تيمور، وفي مؤش����ر على ان كرامي 
بدأ يعد جنله لوراثته سياسيا ودخول احلياة السياسية 

من بوابة حزب اهلل ورعايته.
3- زيارة كرامي الى السيد حسن نصراهلل صودف حصولها 
بعد قليل على حملته ضد رئيس اجلمهورية متضامنا مع 

الوزير السابق وئام وهاب الذي زاره في منزله.
4- لقاء كرام����ي مع أمني عام حزب اهلل تزامن مع حملة 
متج����ددة لنائب طرابلس الس����ابق مصباح األحدب ضد 

حزب اهلل.
احملاصصة في التعيينات: تالحــظ مصادر ان الرغبة العلنية 
ــي التعيينات االدارية ال  ــدم الوصــول الى احملاصصة ف بع
ــع ما يتم تناقله من معلومات عن مرجعيات عديدة  تتوافق م
ــوبة  ــماء احملس بأنها لديها طموح بأن يتم تعيني بعض األس
ــن االدارات وخاصة  ــي مواقع معينة، وفي العديد م عليها ف
املؤسسات العامة. ولذلك تسأل املصادر: كيف سيتم التوفيق 
ــة ثانية، على ان  ــة واحملاصصة من جه ــني الكفاءة من جه ب
املصادر تشير الى ان املشكلة األكبر ستكون في كيفية االتفاق 
على ملء الشواغر في املواقع احملسوبة على الطوائف املسيحية،  
خصوصا ان األطراف املسيحية غير متوافقة وكل منها يريد 
حصة، ولو جاءت عن طريق اآللية التي قد يتم اعتمادها في 
ــوزراء. فالعماد عون يريد احلصة الكبرى، وكذلك  مجلس ال
ــوات والكتائب يريد كل منهما حصة، بينما لم تتضح بعد  الق
ــديده  توجهات رئيس اجلمهورية بهذا اخلصوص برغم تش

على اعتماد الكفاءة والنزاهة.
شهر الزيارات الى سورية: شهر ابريل سيكون شهر الزيارات 
اللبنانية الى دمشق، وأوالها زيارة الرئيس ميشال سليمان 
تليها زيارة الرئيس سعد احلريري على رأس وفد وزاري، 
وزيارة النائب وليد جنبالط التي قال الرئيس االسد ان 

موعدها سيتحدد في خالل أيام أو أسابيع.

أخبار وأسرار لبنانية

سليمان وبري وقهوجي سحبوا ممثليهم من ذكرى حل »القوات« بعد التعرض لألسد

مبارك وصل إلى شرم الشيخ الستكمال نقاهته
برلني � وكاالت: وص����ل الرئيس املصري 
حسني مبارك امس الى شرم الشيخ لقضاء 
فترة نقاهة أوصى بها طبيبه بعد ان خضع 
قبل 3 أسابيع لعملية جراحية في مستشفى 

هايدلبرغ في أملانيا.
وقالت املتحدثة باس����م املستشفى انيت 
توفس ان »مبارك غادر املستشفى صباحا على 
منت مروحية الى مطار بادن بادن قبل التوجه 
الى شرم الشيخ«. وأضافت »انه بخير، حالته 
الصحية استمرت في التحسن في األسابيع 
األخيرة«. بدوره قال ماركوس بوشلر الطبيب 
األملاني ملب����ارك للتلفزيون املصري »تعافى 
الرئيس متاما من آثار اجلراحة الناجحة التي 

أجريت له«.

وأضاف الطبيب »لكني أوصيت بأن يواصل 
الرئيس فترة النقاهة بالوطن خالل األسبوعني 
املقبلني قبل أن يعود تدريجيا ملمارسة نشاطه 
بشكل كامل وطبيعي«. وأوضح أن فترة النقاهة 
شهدت على مدار األسبوع املاضي تطورا كبيرا 
في نش����اط مبارك اليومي وكذلك في عودته 

تدريجيا لنظام غذائي طبيعي وصحي.
وأعرب بوش����لر ع����ن س����عادته بتعافي 
الرئيس مبارك وعن تقدير وإعجاب أعضاء 
الفريق الطبي الذي أشرف على عالج الرئيس 
املص����ري بقوة عزميته وإص����راره وقبل كل 

شيء إنسانيته.
وأضاف: »لقد أثر الرئيس مبارك في مشاعر 
كل من تعامل معه بشكل عبر لنا بوضوح عن 

حقيقة شخصيته وطبيعته اإلنسانية وإنه 
ملن دواعي الفخر والش����رف لي وكل الفريق 
الطبي أن كنا في خدمة الرئيس مبارك نحيطه 
برعايتنا الصحية على مدار الفترة املاضية«. 
وتوجه كبار املسؤولني املصريني وقادة اجليش 
والشرطة الستقبال الرئيس املصري في مطار 
شرم الشيخ على البحر االحمر حيث سيمضي 
بعض الوقت، بحس����ب وكالة انباء الش����رق 

األوسط املصرية.
وخض����ع مبارك الذي ش����ارف على بلوغ 
الثانية والثمانني لعملية جراحية الستئصال 
احلوصلة املرارية وزائدة حلمية من االثني 
عشري في السادس من شهر مارس اجلاري 

في مستشفى هايدلبرغ األملاني.

بيروت ـ عمر حبنجر
التنفيذية  الهيئة  قال رئيس 
للقوات اللبنانية سمير جعجع ان 
لبنان بخطر، واعتبر احلملة على 
املؤسسات الدستورية واألمنية 
جزءا من احلمل���ة على احملكمة 
الدولية قبل ان تبدأ، معربا عن 
خشيته من ان يقدم لبنان ذبيحة 
على مذبح أزمات املنطقة، مؤكدا 
وق���وف القوات وق���وى 14 آذار 

باملرصاد ملثل هذه احملاوالت.
وجاء كالم جعج���ع هذا في 
احتف���ال أقيم ف���ي قاعة »بيال« 
مبناس���بة الذكرى ال���� 16 حلل 
اللبنانية وحبس  القوات  حزب 

رئيسها.
واستهل جعجع كلمته »بكلمتي 
شكر« األولى تشيد بدولة الرئيس 
نبيه بري الذي أثبت انه بغض 
النظر عن االختالفات السياسية، 
ال يقبل ان يتصرف إال كرئيس 
مؤسسة دستورية وبالتالي ان 
يرسل ممثال عنه النائب روبير 

فاضل.
واضاف: عندما نصبح نتصرف 
جميعا م���ن منطلق الدس���تور 
واملؤسسات الدستورية برأيي فإن 

كل مشاكل لبنان ميكن حلها.
وتابع يقول الشخص الثاني ال 
أريد ان اشكره بل أريد ان أحييه، 
ان أرسل حتية كبيرة للصديق 
ولرفي���ق النضال دولة الرئيس 
املمثل مبعالي  س���عد احلريري 

الوزير حسن منيمنة.
ولم يشر جعجع الى الرئيس 
ميشال س���ليمان بسبب سحبه 
متثيله في احلفل احتجاجا على 
تع���رض بعض اخلطب���اء )مي 
شدياق وميش���ال حاجي توما( 
للرئيس الس���وري بشار األسد 
باالسم، وقد علمت »األنباء« ان 
الرئيس س���ليمان حرص على 
سحب التمثيل، دون املمثل الذي 
هو وزير العدل إبراهيم النجار 
الذي بق���ي في قاع���ة االحتفال 
بصفته ممثل القوات في احلكومة 

احلريرية.
الرئيس بري  والحقا سحب 

الفلس���طينية املسلحة  القواعد 
خارج املخيمات، ويدفعون باملزيد 
من السالح والرجال الى داخلها 
بخالف ما كن���ا نتوقع وننتظر 

جميعا.
الدولة واحلرية  ان  واضاف: 
في لبنان بخطر، وهذا اخلطر ال 
يدرأ اال باملؤسسات الدستورية 
والقانون ال عودة للعبودية وال 
عودة للنظ���ام االمني وال عودة 
لشبه الدولة وال عودة الستباحة 
لبن���ان، ان التاريخ لم يعد يوما 
الى الوراء ولن يعود، ان لبنان 
في خطر، خطر مصادرة قراره من 
جديد وخطر مصادرة حرياته من 
جديد وخطر ادهى واشد، وهو 
ان يقدم لبنان ذبيحة على مذبح 
ازمات املنطقة املستعصية وهذا 
ما استدعى انعقاد املؤمتر االخير 
ل���� 14 اذار حتت عنوان »حماية 

لبنان«.
وختم بالقول: على اي مقاومة 
يتكلمون واي نتائج يتوخون اذا 
كانوا يضرب���ون كل يوم وحدة 

القرار ووحدة الشعب.
وكان حتدث قبل جعجع النائب 
الدكتور عاطف مجدالني ووائل 
خير »حقوق االنسان« واالعالمي 
ميشال حاجي توما، والنائب احمد 
فتفت، الذي حتدث باس���م تيار 
املستقبل الذي وصف 14 اذار برمز 
الوحدة الوطنية، ودعا الى لبنان، 
كوط���ن نهائي رافض للخضوع 

الي وصاية، حر مستقل.
ثم حتدث املطران غي جنيم 
الذي رحب بتح���ول القوات من 
ميليشيا الى حزب سياسي، كما 
تناولت االعالمية مي ش���دياق، 
ما تعرضت له القوات اللبنانية 
وقائدها سمير جعجع، وصوال 
الى موجة االغتياالت التي بدأت 
بالرئيس الشهيد رفيق احلريري 
ومن تاله على طريق الش���هادة، 
مؤكدة عل���ى رف���ض الوصاة، 
واالصرار على احلقيقة والعدالة، 
بينما حت���دث االعالمي املصري 
عماد الدين اديب في شريط مسجل 
متناوال خط ومناقبية والسلوك 

السياسي لس���مير جعجع قبل 
سجنه وبعده.

بعيدا عن خطاب جعجع وقد 
يكون هذا االس����بوع حاسما على 
صعيد مصير االنتخابات البلدية 
واالختيارية، فرئيس مجلس النواب 
نبيه بري دعا هيئة مكتب املجلس 
ال����ى االجتماع قبل ظهر االربعاء، 
اللجان  ويليه اجتماع لرؤس����اء 
النيابية ومقرريها، على ان يسبق 
ذلك اجتماع للجنة الدفاع والداخلية 

والبلديات غدا االثنني.
النواب بني خيارين،  ويتوزع 
البلدية في  اج����راء االنتخاب����ات 
موعدها، وحسب القانون احلالي 
او تأجيلها تقني����ا لفترة محددة 
ريثم����ا يتم تعدي����ل القانون عند 
النسبية والكوتا  نقطتني، ادخال 

النسائية.
الذي  ب����ري،  الرئيس  ويتجه 
يشعر باالمتنان للحكومة نتيجة 
اس����تجابتها لرغبت����ه في خفض 
مستوى مشاركة لبنان بقمة سرت، 
الى استيعاب الوضع مبوقف يحظى 

بقبول اجلميع.
وزير الداخلية زياد بارود، قال 
من جهته ان����ه مبعزل عن العمل 
اجلاري ف����ي مجلس النواب فإنه 
سيلجأ الى حماية ما ميليه عليه 
القانون احلالي لناحية اصدار قرار 
بدعوة الهيئات الناخبة على اساس 

القانون النافذ.
وعن موعد صدور قراره قال: من 
اآلن وحتى نهاية الشهر اجلاري، ال 
امكانية لذلك، خصوصا ان القرار 
يصدر حكما بعدم����ا يتم جتميد 
القوائم االنتخابية في 30 مارس 
بحيث يتم حتديد عدد املقاعد لكل 
بلدي����ة وتوزيع االقالم وفقا لتلك 

القوائم.
واضاف ب����ارود انه حتى بعد 
صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة 
فإن ذلك ال يلغي دور رئاسة مجلس 
النواب في متابعة مناقشة القانون 
او في اتخاذ اي خطوة تشريعية، 
مادمن����ا لم نصل ال����ى الثاني من 
مايو، وهو موعد املرحلة االولى من 

االنتخابات البلدية واالختيارية.

متثيله ومثله فعل قائد اجليش 
العماد ميشال قهوجي.

وتابع جعجع كالمه قائال: »اذا 
لم يكن من املوت بد فمن العجز 

ان تكون جبانا«.
وأضاف: اذا كانت الذكرى تفيد 
فليس للب���كاء على األطالل وال 
ملجرد استحضار أحداث املاضي، 
بل للتأس���يس ملستقبل أفضل، 
بيد اني وعند استعراض أحداث 
الس���ابقة أجد نفس���ي  املرحلة 
ملزم���ا بالعبور عنه���ا من دون 
أمام أوجاع وعذابات  ان أنحني 
وآالم وتضحي���ات مئات، ال بل 
آالف من القواتيني الذين بالعهد 
تش���بثوا وبالرغم من كل شيء 

استمروا«.
وتناول ذكرى 14 آذار مرورا 
بالش���هداء األبرار م���ن الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري وباسيل 
فليحان وسمير قصير وجورج 
حاوي وجبران تويني وبيار أمني 
اجلميل وولي���د عيدو وانطوان 
الذين  غامن وغيره���م وغيرهم 

س���قطوا ضحي���ة التفجي���رات 
املجرمة واألحداث املتفرقة التي 
كانت تستهدف إسقاط ثورة األرز 

واستقاللنا الثاني.
وركز جعج���ع على احملكمة 
الدولي���ة، وقال نح���ن مدينون 
لش���هدائنا باحلقيقة والعدالة، 
وعلي���ه أطرح الس���ؤال ملاذا كل 
هذه احلمالت بطريقة أو بأخرى، 
مباشرة او مداورة على احملكمة 
الدولي���ة؟ م���اذا رأى أصح���اب 
تلك احلمالت بع���د، حتى بدأوا 
برم���ي احملكم���ة بش���تى التهم 

واألوصاف؟
ان  منه���م  بع���ض  يق���ول 
الصهيونية العاملية واالستكبار 
واإلمبريالية قد ذروا قرونهم في 
أعمال احملكمة وراحوا يدفعونها 
باجتاه يحقق مصاحلهم الذاتية، 
لكن ماذا صدر حتى اللحظة عن 
دوائر احملكمة ليطرحوا مثل هذا 
ابس���ط دليل  الطرح؟! اعطونا 
على ذل���ك ونحن اول الرافضني 
واملنددين ألننا أوال وأخيرا أول 

الشهداء وآباؤهم وأمهاتهم«.
أما البعض اآلخر فيذهب الى 
القول ان األفضل ان تكمل احملكمة 
اذا كانت أعمالها ستهدد االستقرار 

في لبنان!
وتابع جعجع يقول: ما احلرب 
الشاملة التي نشهدها اآلن على 
املؤسس���ات الدستورية كافة اال 
خير دلي���ل على ذلك، فهذا يريد 
اس���تقالة رئي���س اجلمهورية 
السباب لم نفهمها ولم يفهمها احد، 
وذاك يرغي ويزبد ضد املجلس 
النيابي وجلانه وضد كل الفرقاء 
السياسيني ويهدد بأنه ومهما يكن 
رأي اغلبية املجلس النيابي، فإنه 
لن تكون هناك انتخابات بلدية 

اال بشروطه.
واآلخر يح���ول اتفاقية جهة 
تدري���ب لقوى االم���ن الداخلي 
الى واحدة  اللبنان���ي  واجليش 
من اتفاقيات االس���لحة النووية 
ويستفيد منها فرصة لالنقضاض 
على حكومة سابقة وعلى قوى 
االمن الداخلي، واخرون يعززون 

جعجع: الحرب على المؤسسات الدستورية بسبب المحكمة الدولية

وسط استقبال رسمي وشعبي حاشد

.. وصورة تلفزيونية للحظة وصوله إلى مطار شرم الشيخ وتظهر برفقته قرينته سوزان 
الرئيس حسني مبارك وقرينته سوزان وجناله عالء وجمال في صورة تذكارية مع الطاقم 

الطبي قبل مغادرته مستشفى هايدلبرغ االملاني

)محمود الطويل( النائبة ستريدا جعجع متوسطة الرئيس امني اجلميل ود.سمير جعجع خالل حفل الذكرى الـ 16 حلل حزب القوات

عالوي يخوض معركة التفاوضات والتنازالت لترؤس ائتالف حاكم
بغداد � وكاالت: يواج����ه رئيس الوزراء العراقي 
الس����ابق إياد عالوي بعد ان فاز مبعركة االنتخابات 
التشريعية معركة تشكيل ائتالف حاكم خاصة بعد 
ان أفتى رئيس احملكمة االحتادية العليا بإمكانية ان 
يكلف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة األكبر عددا في 
البرملان والتي قد تتألف اما من قبل االئتالف الفائز 

وإما من قبل اندماج اكثر من ائتالف.
وعبر عالوي عن أمله في تشكيل احلكومة بأسرع 
وقت وقال خالل مؤمتر صحافي عقده مبقر القائمة 
العراقية في بغداد: »س����نبدأ بالتف����اوض مع الكتل 
السياس����ية التي فازت او تلك التي لم تفز، فالعراق 
ليس ملكا ألحد او جلهة، وكلفنا رافع العيساوي مع 

جلنة البدء باملفاوضات«.
واض����اف ان »املباحثات تبدأ اآلن حول احلكومة 
وتش����كيلها، فالبرنامج هو املهم. يكفي شعبنا مآس 
وفقر وترويع. نؤمن بضرورة ان تكون هناك حكومة 

قوية قادرة على تنفيذ قراراتها«.
وتؤكد أوساط قائمة عالوي وجود محادثات مع 
املجلس األعلى اإلسالمي بزعامة عمار احلكيم والتيار 
الصدري بزعامة مقتدى الصدر والتحالف الكردستاني. 
ومن املتوقع ان تزداد احملادثات تعقيدا في ظل املطالب 
الصعبة للكتل األخرى وخصوصا التحالف الكردستاني 
الذي يريد إرجاع األراضي »املس����تقطعة« من إقليم 
كردستان عبر تطبيق استفتاء مثير للجدل في املناطق 

املتنازع عليها مع العرب والتركمان.
ويق����ول محلل����ون ان الصعوبات س����تفتح باب 

املساومات والتنازالت احملرجة والصعبة.

المحكمة العليا

وردا على سؤال حول رأي للمحكمة الدستورية 
يجيز تش����كيل الكتلة االكبر ع����ددا بعد االنتخابات 
لكي توكل إليها مهمة تأليف احلكومة، أجاب عالوي 
ان »الكتلة الفائزة تكلف بتش����كيل الوزارة حتى لو 
فازت بشخصني فهي تكلف رسميا بتشكيل احلكومة 

بحسب الدستور«.
واضاف »اما اذا كان هناك دستور آخر فهذا ما ال 

علم لي به«.
وكانت احملكمة االحتادية العليا قد أكدت بناء على 
طلب من رئيس الوزراء نوري املالكي ان تفسير عبارة 
»الكتلة النيابية األكثر عددا« يعني أيضا الكتلة التي 
تكونت بعد االنتخابات من قائمة او أكثر تكتلت في 
كي����ان واحد في مجلس الن����واب وحازت على العدد 

االكبر من املقاعد.
وقال رئيس احملكمة مدح����ت احملمود ان رئيس 
اجلمهورية املنتخب سيتولى تكليف مرشح الكتلة 
األكب����ر عددا في البرملان اجلديد بتش����كيل احلكومة 
املقبلة. وأوضح في بيان »ان تعبير الكتلة النيابية 
األكثر عددا يعني إما الكتلة التي تكونت بعد االنتخابات 

من خالل قائمة انتخابية واحدة وحازت العدد األكثر 
من املقاعد أو الكتلة التي جتمعت من قائمتني أو أكثر 

من القوائم االنتخابية«.

القوات االميركية

إل����ى ذلك، قال عالوي ان م����ا »حصل بعد احلرب 
تفكيك للدولة، ووضع العراق في نطاق احملاصصة 
الطائفية وأدى الفراغ الكبير الى تدخالت من األطراف 
اإلقليمية وغير اإلقليمية، اما اآلن فنحن بصدد بناء 

مشروع الدولة القادرة«.
وأضاف »علينا أن نبدأ صفحة جديدة نودع بها 
كل آالم املاضي ومعاناته« مؤكدا ان بالده ستعمل على 

غلق كل امللفات واملشاكل العالقة مع دول اجلوار.
وقال انه سيعمل على انتهاج »سياسة انفتاح جديدة 

مع دول اجلوار العربية واإلس����المية وفتح صفحة 
جديدة من العالقات وتطويرها« مشددا بالقول »لن 
نسمح بتدخل الغير في شؤوننا وفي ذات الوقت لن 

نسمح ألنفسنا بالتدخل في شؤون اآلخرين«.
واضاف »ان العراق سيعمل على بناء قدراته الذاتية 
حلماية سيادته ولن يستمر في االعتماد على القوات 
األميركية في هذا امليدان« موضحا »انه من غير املعقول 

ان يبقى العراق في ظل حماية اجنبية«.

المالكي

وفي هذا السياق، أكد مصدر مقرب من املالكي ان 
احملادثات جارية مع االئتالف الشيعي لالندماج بكتلة 

واحدة بزعامة املالكي.
وق����ال املصدر ذاته »قد مهدنا لذلك بش����كل جيد 
وقمنا بدراسة األمر بشكل مستفيض لتلبية مطالب 
كل طرف« في االئتالف ال����ذي يضم املجلس األعلى 

والتيار الصدري أساسا.
واضاف املصدر رافضا ذكر اسمه ان »التيار الصدري 

يطالب بإطالق املعتقلني وهذه ليست مشكلة«.
وفي هذا السياق أكد عالوي »ضرورة إطالق سراح 
كل املعتقلني السياسيني من أصحاب الرأي وال ميكن 
السماح باستمرار بقاء األبرياء في املعتقالت بل ينبغي 
ان تبقى املعتقالت والسجون ملن ارتكب جرما يحدده 

القانون والقضاء العراقي«.
وخلص الى القول »ان يوم 26 مارس سيبقى يوما 
خالدا في ذاكرة العراقيني وعطاءاتهم إذ أعلنت نتائج 
االقتراع الذي صوت له العراقيون الختيار من ميثلهم 
في قيادة السفينة نحو بر األمان« على حد تعبيره. 
في غضون ذلك، قال الرئيس اإليراني محمود أحمدي 

جناد بأن العراق ينتظره مستقبل مشرق.
ونقلت وسائل اإلعالم اإليرانية الرسمية عن الرئيس 
اإليراني قوله للرئيس العراقي جالل طالباني الذي 
يقوم بزيارة لطهران: »س����يحظى العراق مبستقبل 

مشرق..وإيران ستدعم وحدة وأمن العراق دائما«.

المحكمة االتحادية العليا تفتي بإمكانية عدم تكليفه لتشكيل الحكومة
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