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عالق�ة متفجرة: يقول نائب جنوب����ي إن معركة بلدية جزين 
ستفضي، حتما إلى تفجير العالقات، الواهية أصال، بني الرئيس 
نبيه بري والعماد ميشال عون. ويقول مسؤول في حركة أمل 

ان اخلالف بني بري وعون وصل الى مستوى لم يعد مبقدور ال دمشق وال نصراهلل 
كبحه اعالميا على األقل خاصة مع اقتراب اس����تحقاقات مصيرية، مثل التش����كيالت 

والتعيينات االدارية والقضائية وقانون االنتخابات املقبل.
خلل أمني: تكررت في اآلونة األخيرة أحداث أمنية في بعض األحياء الشعبية في مدينة 
طرابلس، تبدأ ش��خصية ثم تتطور نزاعا بني أطراف سياسية محلية. ولم تستبعد أوساط 
مراقبة خلفيات االنتخابات البلدية واالختيارية، وقد جنح اجليش اللبناني في تطويق هذه 

األحداث ومنعها من التفاقم.
ارتياح س�وري: نقل عن مسؤول سوري قبل أسبوعني من زيارة الرئيس احلريري 
الى دمشق ارتياحه الى التعاون القائم بني األجهزة العسكرية واألمنية في البلدين، 
وان ثمة توجها في شأن الدور اجلديد الذي سيناط باملجلس األعلى اللبناني - السوري 
وحتدي����دا بأمانته العامة يقضي بإعادة النظر في هيكليته أوال وبالدور املوكل اليه، 
ليتحول الى مجلس أعلى للتعاون االس����تراتيجي بني البلدين أشبه باملجلس القائم 
بني سورية وتركيا. ويؤكد املسؤول السوري ان رسم االطار العام للعالقة املستقبلية 
بني البلدين يكمن في التوافق على عدد من العناوين الرئيسية أبرزها املوقف املشترك 
من الصراع العربي - االس����رائيلي والتنسيق في املس����ائل اخلارجية ذات االهتمام 

املشترك.
النه�ج اجلنبالطي اجلديد: يصر عدد من نواب »اللق��اء الدميوقراطي« على البقاء خارج 
النهج اجلديد الذي يتجه اليه النائب وليد جنبالط، على رغم علمهم املسبق أن ذلك سيكلفهم 

خسارة مواقعهم النيابية في دورة 2013.
اخلالفات املاضية: قال نائب في األكثرية ان كالم النائب وليد جنبالط حول رفضه 
تسمية شارع باسم والده في بيروت، يعود الى اخلالف على مرفأ »جل البحر« وأمور 

تعود الى احلقبة املاضية في ظل الصراع األمني الذي دار في شوارع بيروت.
تيمور يتسلم أهم امللفات: لوحظ ان ملف املساعدات االجتماعية وتوزيع »الشيكات« على 
احملتاج��ني من أبناء القرى اجلبلية تواله تيمور وليد جنبالط منذ األس��بوع املاضي، وهو 
ملف حساس ويربط الناس مباشرة بتيمور جنبالط، وهذا مؤشر الى تسلم األخير مقاليد 

احلزب عبر تولي أهم ملف اجتماعي، في حني سيتجه جنبالط األب 
الى جمع تراث كمال جنبالط وش��كيب ارسالن وغيرهم من الذين 

لعبوا أدوارا مهمة في تاريخ لبنان.
اصرار درزي: الصقور داخل الطائفة الدرزية ال يريدون ل� »وليد بك« أن يخرج من 
احللبة السياسية، وحتى من ساحة النجمة، ليحل محله جنله تيمور. هذا هو قرارهم 
بعد مداوالت دقيقة ومعقدة، فاستمرار رئيس احلزب التقدمي االشتراكي في الزعامة 
السياسية »املباشرة« هو في رأيهم أمر ملح للغاية. وهذا  ينسحب على املقعد النيابي، 
على أن يدخل تيمور جنبالط املعترك السياسي من خالل حقيبة وزارية، واذا تأخر 

تغيير احلكومة احلالية فأي وزير درزي سيستقيل منها ملصلحة تيمور؟
تنسيق كتائبي - اشتراكي: يالحظ عودة التنسيق بني حزبي الكتائب والتقدمي االشتراكي، 
وذل��ك برز من خالل زيارة الوزير أكرم ش��هيب ال����ى الصيفي في حني تغيب اللقاءات 

االشتراكية مع القوات اللبنانية.
ابتعاد جنبالطي عن احملكمة: يبتعد النائب وليد جنبالط ووزراؤه ونوابه وحزبه عن احلديث 
بأي موضوع يتعلق باحملكمة الدولية، وذلك بحس��ب أوساط عليمة أمر محسوم بالنسبة 

جلنبالط أي عدم التطرق الى احملكمة.
دار االفتاء: التشاور الذي يجريه الرئيس فؤاد السنيورة بتكليف من الرئيس سعد 
احلريري مع رؤساء الوزراء السابقني، وفي مقدمتهم الرئيسان سليم احلص وعمر 
كرامي، حول ملف دار الفتوى، والتحقيقات اجلارية حول سياس����ة االنفاق في هذه 
ال����دار، لم يفض الى نتيجة، ألن الرئيس احلريري ال يرى ضرورة الس����تقالة املفتي 
الشيخ محمد رشيد قباني، بغض النظر عن التحقيقات التي أجراها اخلبراء احملاسبون 
حول أذونات الصرف املوقعة من سماحة املفتي، ويرى ان احلل هو بتصحيح اخللل 
في األداء. لكن هذا احلل ال يرضي الرئيس����ني س����ليم احلص وعمر كرامي، فالرئيس 
احلص يرى ان مقام املفتي قد اهتز بسبب التحقيقات اجلارية في دار الفتوى واحلمالت 
التي ش����نت عليه في االعالم املرئي دون ان يقاضي أصحابها. والرئيس كرامي يقول 
ان����ه والرئيس احلص يريان احلل في مجيء مفت آخر، ألنه لم يعد جائزا ان يصلي 
رؤس����اء احلكومات وراء مفت تلوك سيرته الشائعات، واحلل الوسط الذي يقترحه 
السنيورة هو تقدمي س����ن تقاعد املفتي سنتني أو ثالثا، وبذلك حتل املشكلة نفسها 

بنفسها.

أخبار وأسرار لبنانية

»المحكمة الدولية« وحزب اهلل
بيروت: تترقب األوساط السياسية 
والديبلوماس��ية في بيروت ما 
س��يقوله األمني الع��ام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل في إطاللته 
االستثنائية )عبر قناة »املنار«( عن 
مواضيع كثيرة في مقدمها احملكمة 
الدولي��ة في ضوء م��ا أثير حولها 
في الفترة األخي��رة من معلومات 
وتس��ريبات طالت حزب اهلل. وس��يقول السيد 
نصراهلل ما يجب وما ميكن قوله وما يراه مناسبا 
في هذه املرحلة، وس��يكون دقيقا في آالمه ألنه 
حري��ص على عدم التدخل ف��ي مجريات أعمال 
احملكم��ة والتحقيق الدولي بقدر حرصه على أال 
تكون احملكمة الدولية موضع تسييس وفي اجتاه 
حزب اهلل هذه املرة، ولذل��ك فإن كالم أمني عام 
حزب اهلل عن »احملكمة« ال يتعلق، نفيا أو تأكيدا، 
مبا قيل وأشيع عن استدعاء عناصر من احلزب 
لالدالء بإفاداتهم أمام جلنة التحقيق الدولية، وامنا 
يتجاوز هذا األمر الى ما هو أبعد وأدهى، الى التنبيه 
م��ن املنحى الذي يدفع في اجتاهه بعض الدوائر 
الدولية والتحذير من الوقوع في فخ الفتنة التي 
تريدها اسرائيل وتراهن عليها بعدما أخفقت في 
الوصول اليها عبر أب��واب وطرق أخرى. وبهذا 
املعنى، فإن ما س��يقوله الس��يد حسن نصراهلل 
يندرج في اطار حملة »وقائية اس��تباقية« لدرء 
األخط��ار احملتملة وقطع دابر الفتنة باكرا وقبل 
ان تطل برأسها من جديد، وحتى قبل ان تتضح 
اجتاهات ومستجدات احملكمة الدولية التي مازالت 

في مرحلة الهمس وااليحاء.
موضوع احملكمة الدولية عاد الى الواجهة مؤخرا 
مع اعادة تفعيل التحقيق الدولي في جرمية اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري بعد توقف عملية 
اع��ادة تقييم املعطيات الت��ي توافرت لدى جلنة 
التحقيق الدولية مع املعلومات التي جمعها محققون 
دوليون زاروا عددا من الدول العربية واألجنبية 
في اطار تقاطع املعلومات املتوافرة لديهم. وفي 
هذا االطار جرى »مسح شامل« لالفادات التي كان 
أدلى بها الشهود أمام جلنة التحقيق في مراحل 
سابقة، كما تولى فريق تقني ملحق بفريق التحقيق 
الدولي تصويرا ثالثي األبعاد ملس��رح اجلرمية 
للمرة األولى منذ بدء التحقيق بتقنية جتمع بني 
عمق مكان اجلرمية وامتداداته، والهدف منها هو 
ايجاد االطار احلقيقي والدقيق ملسرح اجلرمية 
والتحرك الذي حصل قبل االنفجار وبعده، السيما 

في مسار حترك الشاحنة املفخخة التي استخدمت 
في التفجير. واعتبر هذا التصوير مبثابة مؤشر 
اضافي الى ان القاضي بلمار اقترب من استكمال 
بناء الصورة األساسية ملخططي اجلرمية ومنفذيها، 
وان التحقيق وصل الى مرحلة متقدمة واملضبطة 
االتهامية أصبحت قريبة. وبانتظار املوقف الرسمي 
حلزب اهلل يحدده الس��يد حسن نصراهلل غدا، 
واضعا األم��ور في نصابها الصحيح وحجمها 

الطبيعي، البد من تسجيل ثالث مالحظات: 
� األول��ى: ان »احملكم��ة الدولية« عادت الى 
صلب الواقع اللبنان��ي الى درجة ان كل تطور 
داخلي يربط به��ا، من احلملة على قوى األمن 
الداخلي، الى الضغوط و»النصائح« التي متارس 
مع رئيسي اجلمهورية واحلكومة، الى موضوع 
االنتخابات البلدية واحتماالت تأجيلها ليس لسبب 
االصالح املعلن، وامنا بداعي عدم االس��تقرار 
احملتم��ل، وحتى أصغ��ر التفاصيل مثل زيارة 
الرئيس سعد احلريري الى العالمة السيد محمد 
حسني فضل اهلل التي كانت لالطمئنان الى صحته 
وكان محركها الفعلي القلق على »صحة« الوحدة 

االسالمية وقطع دابر الفتنة.
� الثانية: ان حزب اهلل وحلفاءه بدأوا يأخذون 
على محمل اجلد هذه التس��ريبات والتوجهات 
ويضعون في حسابهم احتمال ادخال الساحة 
اللبناني��ة مجددا في دائرة الضغط السياس��ي 
عب��ر القضاء وموضوع احملكم��ة الدولية، مع 
قرار اتهامي يص��در عنها على أرضية »رواية 
دير شبيغل«. وهذا املنحى في مسألة حساسة 
ودقيقة يالقي حتريض إسرائيل على املقاومة 
ويصب في خدمة خطتها الثابتة الى اشغال حزب 
اهلل في الداخل اللبناني وحالة االنقسام من حوله 
وحتويل جه��وده وتركيزه في اجتاه آخر غير 
املواجهة مع اسرائيل، وبالتالي فإن حزب اهلل لن 
يكون متساهال في هذه القضية وسيعتبر أي 
انخ��راط محلي في هذه اللعبة مبثابة حتريض 

على الفتنة والتعامل مع العدو االسرائيلي.
� الثالثة: ان آلة احلرب االعالمية في اسرائيل 
حتولت عن لبنان في اجتاه غزة التي ترزح مجددا 
حتت وطأة تهديدات أقلها استئناف اغتيال قادة 
حماس، وتصل الى حد التلويح بإعادة احتالل 
غزة وانهاء حماس، ولكن انحسار أجواء احلرب 
عن لبنان يحصل مبوازاة تقدم مشروع حرب 
من نوع آخر عنوانها »احملكمة الدولية وحزب 

اهلل«.
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)محمود الطويل( رئيس احلكومة البلغاري بويكو بوريسوف مستقبال نظيره اللبناني سعد احلريري في بلغاريا امس

وئام وهاب

وهاب ل� »األنباء«: لن أغّير كالمي تجاه الرئيس سليمان
سواء كنت وحدي أو كان حلفائي معي

بيروت � زينة طبارة
رأى الوزير الس����ابق وئام وهاب ان م����ا قاله عن رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان، ما كان يستأهل كل ما صدر من ردود فعل عليه، 
وذلك العتباره أنه أدلى به بهدف حتسني االداء واملواقف السياسية جتاه 
املقاومة، السيما بعد أن ارتكبت بحقها االخطاء والتي كان آخرها موضوع 
طاولة احلوار بتوقيتها وبعناوي����ن البحث عليها، الفتا الى ان ما قاله 
كان رأيه السياس����ي اخلاص به، وان ما قيل عن جهات اقليمية ومحلية 
تقف وراء كالمه هو مجرد استنتاج للبعض ال ميت الى احلقيقة والواقع 
بصلة، مؤكدا ان ما يهمه في كالمه بكل جوانبه هو موقف الرئاسة االولى 
من مسألة املقاومة، مؤكدا ايضا انه لن يغير كالمه سواء كان وحده أو 

كان حلفاؤه معه، كون املوضوع غير خاضع للعددية في طرحه.
وردا على س����ؤال حول انتقاده الرئيس سليمان حيال عدم اجنازه 
لالصالحات الدستورية، أكد وهاب في حديث ل� »األنباء« انه علق على 
م����ا كان الرئيس قد وع����د به وانه لم يتفوه بأمور أت����ى بها من العدم، 
مس����تغربا اثارة البعض لكل ذلك الضجي����ج االعالمي حيال موضوع 
أساسي كان الرئيس قد وعد بإصالحه، وأيضا ردا على سؤال ما اذا كان 
الرئيس س����ليمان استقصد اخلطأ جتاه املقاومة، أعرب وهاب عن عدم 
معرفته مبوقف الرئيس الضمني، معتبرا انه س����واء استقصد الرئيس 

ان طاول����ة احلوار لن تصل الى أي نتائ����ج مرجوة وهي ملجرد تقطيع 
الوقت ليس اكثر، معتبرا ردا على سؤال، ان الرئيس سليمان قد يكون 
لديه كل النوايا الطيبة في وصول احلوار الى خواتيم مرجوة، امنا في 
ظل الصراع اجلوهري حول مهمة السالح ومفهوم وجود املقاومة فلن 

تصل الى أي مكان أبعد من الذي انطلقت منه.

المحكمة الدولية ال صفة لها

على مستوى آخر وعن احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، لفت وهاب 
الى ان االفالس في املعطيات اجلنائية وفي التحقيقات هو سيد املواقف 
لدى احملكمة الدولية، فضال عن تسييسها في خدمة املشروع االميركي 
في املنطقة، وانه لم يعد لديها ما تقوله وتعلنه اكثر مما قالته وأعلنته 
زورا خالل السنوات السابقة، معتبرا ان احملكمة الدولية حتاول تبرير 
استمراريتها في العمل وفي تبرير اعطائها املوازنات من خالل ما يصدر 

عنها من تقارير دورية، خصوصا بعد اعالنها براءة الضباط االربعة.
وأشار وهاب الى انه بعدما تبني حجم الكذب واالدعاءات في قضية 
الضباط االربعة، يواجه لبنان اليوم كذبة اخرى أال وهي اتهام كوادر من 
حزب اهلل مبلف االغتيال، مؤكدا ان حتقيقات احملكمة الدولية لم تذهب 
منذ بدء التحقيقات باجتاه قتلة الرئيس رفيق احلريري، امنا باالجتاه 

اخلطأ أو لم يس����تقصده فاخلطأ قد وقع، وجل ما كان مطلوبا حلظتها 
هو التحذير من االس����تمرار فيه س����واء عن حسن نية أو سابق تصور 
وتصمي����م، خاصة في ظل ما تش����هده الس����احة االقليمية من تهديدات 

اسرائيلية للبنان واملنطقة.

بعض الحلفاء تكلم بلغتين مختلفتين

وفي سياق متصل وعن سبب تعرضه لالنتقاد حتى من قبل حلفائه، 
أع����رب وهاب عن اس����تغرابه تكلم البعض بلغت����ني مختلفتني، بحيث 
يصرحون في العلن عكس ما يقولونه في مجالس����هم اخلاصة، مؤكدا 
انه ال يتكلم س����وى لغة واحدة أال وهي لغة املصارحة واملكاشفة سواء 

أكان كالمه علنيا أم في لقاءاته الثنائية واجلماعية.
وعن طاولة احل����وار الوطني، رأى الوزير الس����ابق وئام وهاب ان 
مصيرها الفشل، وانها ستنتهي بالشكل الذي بدأت به، بانيا رؤيته على 
معرفته مبواقف االطراف وبحجم التباين السياسي فيما بينهم، وكذلك 
على االنقسام احلاد والعمودي حيال نظرة كل من الفرقاء املتحاورين 
ال����ى املقاومة ومهمتها والى مفهوم وجودها، بحيث ان هناك من يعتبر 
بينه����م ان املقاومة هي حلماية لبن����ان واللبنانيني في وقت يعتبر فيه 
اآلخرون ان مغزى قضيتهم هو نزع س����الحها، مؤكدا بناء على ما تقدم 

الذي أراده األميركي ان يكون، أي باجتاه االستهدافات السياسية، معتبرا 
ان االميركيني يتعاطون مع احملكمة الدولية كإحدى مؤسساتهم وكدائرة 
م����ن دوائر االدارة لديهم، تصنف الناس بحس����ب بعدهم وتقاربهم من 

السياسة االميركية في املنطقة.

زيارة جنبالط إلى دمشق

وعن زيارة رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط لسورية، 
ختم وهاب مؤكدا ان املوعد سيحدد له في خالل وقت قريب جدا، معتبرا 
ان جنبالط قد حسم موقفه السياسي حيال الداخل اللبناني، وسيكون 
بعد زيارته للرئيس االسد الى جانب القوى الداعمة للمقاومة وللقضية 
الفلسطينية، وردا على سؤال ما اذا كانت سورية ستعير جنبالط ثقتها 
مجددا اثر مواقفه السابقة جتاهها، لفت وهاب الى انه ال مكان للعواطف 
ف����ي تعاطي الدول مع اآلخرين، وان الرئيس االس����د كان قد أوضح ان 
هناك مواقف سياس����ية معينة من يلتزم بها نتعاطى معه على أساس 
التزامه، مؤكدا من جهة اخرى ان س����ورية بعي����دة اليوم عن تفاصيل 
اللعبة اللبنانية الداخلية، كون نظرتها لالمور اكبر من موضوع أحزاب 
داخلي����ة، بل متتد الى رؤية كبيرة تتمح����ور حول الصراع في املنطقة 

الشرق أوسطية ككل.

أكد أن لبنان أمام كذبة جديدة وهي اتهام بعض كوادر »حزب اهلل« باغتيال الحريري

فريد الياس الخازن يرد على فريد هيكل الخازن:
باستثناء الكالم البذيء لم تقل شيئًا عن األراضي!

بيروت: رد النائب فريد الياس 
اخلازن عضو تكتل التغيير 
واالصالح على كالم النائب السابق 
فريد هيكل اخلازن، الذي تناول 
فيه العماد ميشال عون، رئيس 
القساوة،  التكتل بكالم ش���ديد 
بالقول: باستثناء الكالم البذيء 
والتطاول على الكرامات لم يصدر 
عن النائب السابق اي كالم عن 
املوضوع االساسي، اي مصادرة 
عقارات مساحتها 18 الف متر مربع 
ميلكها دير مار الياس الراس في 
»جعيتا« القامة جباالت باطون، 
في موقع يبعد بضعة امتار عن 

منطقة مكتظة بالسكان.
النائب اخلازن دعا نس���يبه 
النائب السابق فريد هيكل اخلازن 
الى االلتزام بالقرارات القضائية 
الذي  والتقيد بالتعهد باالخالء 
كتبه بخط يده، بدل ان يستحضر 
االكليري���وس وبكركي ويتلطى 

وراء القيم واملبادئ والتاريخ.
اما فيما يختص بعائلة اخلازن 
»التي زجها النائب السابق مدعيا 
التكلم باسمها«، فقد لفت النائب 
فريد الياس اخلازن الى ان هذه 
العائلة لن تقبل ان يزج باسمها 
للتغطية على مخالفات فرد من 

افرادها، خصوصا ان تاريخ هذه 
العائلة نقيض هذه االفعال.

وتوجه اخل���ازن الى رئيس 
انك  العماد عون بالقول:  كتلته 
لست بحاجة الى شهادة من احد 

في نزاهتك واستقامتك.

فريد هيكل اخلازنفريد الياس اخلازن

عون يشترط »اإلصالح« أو تأجيل »البلدية« وبري »المحرج« يرد غدًا
بيروت � عمر حبنجر

وسط ترقب ما سيقوله األمني 
العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن 
نصر اهلل مساء غد االربعاء يدخل 
البلدية  اس����تحقاق االنتخاب����ات 
واالختياري����ة في لبن����ان مرحلة 
العد التنازلي هذا االسبوع ورغم 
اضطرار وزير الداخلية زياد بارود 
الى توجي����ه الدع����وات للهيئات 
الناخبة في االول من ابريل، اي بعد 
بضعة ايام طبقا ملا يفرضه القانون 
قبل ش����هر من احملطة االنتخابية 
األولى، فان ذل����ك لن يحول دون 
تأجيل املواعيد التي يقررها وزير 
الداخلية اذا ما ارتأى مجلس النواب 
متوافقا مع احلكومة التأجيل الى 

موعد الحق.
ويفترض ان يقرر اجتماع هيئة 
مكتب املجلس برئاسة الرئيس نبيه 
بري غدا مسار املناقشات النيابية 

ملشروع قانون البلديات.
وسيكون رئيس املجلس امام 
طريق من اثنني: احالة املش����روع 
الى اللجان النيابية املش����تركة او 
عقد الهيئة العامة مباشرة للنظر 
في أمره، وفي احلالتني س����تبرز 
مفارقة تتمثل في استمرار مناقشة 
القانون  التعديالت على مشروع 
في مجلس النواب ودعوة الهيئة 
الناخبة على اساس القانون النافذ، 
ما يجعل الب����اب مفتوحا البتداع 
مخرج سياس����ي يرضي اجلميع 
ويس����مح بتدوير زوايا املصالح 
السياسية املتضاربة عبر تأجيل 
لالنتخاب����ات، ضنا باالس����تقرار 

السياسي الراهن.
وفي هذا الس����ياق تكثفت في 
االيام االخيرة املاضية االتصاالت 
بني مرجعيات سياسية ونيابية 
س����عيا للتواف����ق عل����ى املخرج 
االنسب، في ضوء متسك رئيس 

من 10 ال����ى 12%، وهذا ما يرفضه 
وزراء املعارض����ة الذي����ن يدعون 
الى فرض ضريب����ة على االرباح 
العقارية، االمر الذي ترى وزيرة 
املال ريا احلس����ن انه يحتاج الى 
دراسات وتقييم لالسعار، وبالتالي 
لن ينتج عائدات خالل هذا العام.

رئيس كتلة املستقبل الرئيس 
فؤاد السنيورة، اكد وجوب اجراء 
االنتخابات البلدية في موعدها سواء 
مع تعديالت أو من دونها، ألن هذا 
حق للمواطن. وقال ان عدم إمكان 
ادخ����ال كل التعديالت ال يعني ان 

جننح الى تأجيل االنتخابات.

النائب موسى: النسبية

حتل مشكلة عون وبيروت
النائب ميش����ال موسى عضو 
كتلة التنمي����ة والتحرير قال ان 
اجتماع هيئة مكتب املجلس يوم 
غد االربعاء ستكون تشاورية مع 
رؤساء اللجان النيابية ومقرريها، 
من اجل ايجاد صيغة معينة واتخاذ 

القرار بشأنها.
وحول اخلالف السياسي حول 
»النسبية« قال النائب موسى ان 
النسبية هي احدى العقد املهمة في 
القانون اجلديد، وهناك  مشروع 
آراء مختلف����ة، فثمة من يرى انها 
تناس����ب الدوائر البلدية الكبرى 
وليس الصغرى، وثمة نسبية مع 
قوائم مغلقة وأخرى مع التفاضل، 
وبالتالي احلصول على رأي عاجل 
من الصعوبة مبكان. وحول عدم 
اعتماد موقف من جانب كتلة بري 
ضد تقسيم العماد عون قال النائب 
موسى: نحن مع اجراء االنتخابات 
في موعدها مع السعي لالصالحات، 
واعتقد ان اعتماد النس����بية يحل 
مشكلة العاصمة، علما ان تقسيمها 

لم يطرح رسميا.

الرئيس احلريري من  بعد عودة 
بلغاريا اليوم، وفي هذا الس����ياق 
تقول صحيفة »السفير« ان الرئيس 
احلريري ق����رر رمي كرة املوازنة 
العامة في ملعب مجلس الوزراء 
مجتمعا، من خالل حتميل القوى 
السياسية املشاركة في حكومته 
الناس«، مس����ؤولية  »أولوي����ات 
اتخاذ القرار بشأن املوارد املطلوبة 
للموازنة، بعدما لم يتوصل احلوار 
بني احلريري من جهة وبعض وزراء 
»املعارضة« السابقة من جهة اخرى 
الى صيغة تؤمن ايرادات للموازنة 
تغطي النفقات االضافية التي يطالب  

بها هؤالء الوزراء لوزاراتهم.
وأبرز نق����اط اخلالف هنا هي 
زيادة الضريبة على القيمة املضافة 

وهو ما كان يرومه من االس����اس، 
معتم����دا على حتالف����ه مع حزب 
الرئيسني سليمان  اقناع  اهلل في 
واحلري����ري بالتأجي����ل بذريعة 

استكمال االصالحات.
اما الرئيس ب����ري الذي اجنز 
التحالف م����ع ح����زب اهلل بلديا 
واختيارا على غرار ما كان بينهما 
في االنتخابات النيابية بات محرجا، 
بني اصراره على موقفه ومراعاة 
العماد ميش����ال  حليف حليف����ه 

عون.

الموازنة العامة

والى جانب االستحقاق البلدي 
التي  العامة  املوازنة  ميشي ملف 
ستتكش����ف املش����اورات بشأنها 

تكتل التغيي����ر واالصالح العماد 
ميشال عون بشرط تقسيم بيروت 
الى ثالث دوائر بلدية، ما لم يقر 
االصالحات االنتخابية والس����يما 
منه����ا »النس����بية« مقابل رفض 
رئيس احلكومة س����عد احلريري 
وتيار املستقبل ومختلف قوى 14 
آذار اي كالم عن تقس����يم بيروت 
بلديا، ومتسك هذه القوى بالصيغة 
الوحدوية احلاضرة التي تضمن 
املناصفة بني املسلمني واملسيحني 

بحسب اتفاق الطائف.

بري »محرج«

وامام استحالة املخارج من هذا 
الطريق املسدود بدا العماد ميشال 
عون مياال الى تأجيل االنتخابات، 

االتصاالت تتكثف.. واالنتخابات دخلت مرحلة العد التنازلي

جنبالط حس�م موقفه السياسي وس�يكون بعد زيارته للرئيس األس�د إلى جانب القوى الداعمة للمقاومة
مصير »الحوار« الفش�ل وسينتهي كما بدأ والطاولة لن تصل إلى أي نتائج فهي مجرد تقطيع للوقت ليس أكثر
اإلفالس في المعطيات هو سيد الموقف لدى المحكمة الدولية فضاًل عن تسييسها خدمة للمشروع األميركي


