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إشكاليات وعثرات تواجه
انطالق »جبهة« كرامي

بيروت ـ محمد حرفوش
ب��دأت اجلبه��ة السياس��ية املن��وي 
انشاؤها تخطو خطوات عملية خصوصا 
م��ع جه��ود الرئيس عم��ر كرامي الذي 
يرغب في إنضاج االمور على نار هادئة، 
حي��ث يكثف من اتصاالته ومش��اوراته 
مع ش��خصيات وقوى سياسية وحزبية 
كانت ف��ي املعارض��ة خالل الس��نوات 
اخلمس املاضية.. وذل��ك من اجل انتاج 
التص��ور املبدئي لش��كل وبنية اجلبهة 
وبرنامجها، والتي ينتظر ان تنطلق قبيل 
نهاي��ة ابريل احلال��ي. ولوحظ على هذا 
الصعيد ان اسبوعية »الثبات« احملسوبة 
على املعارضة ش��نت حملة على كرامي، 
معتب��رة انه و»العم��ل اجلماعي« خطان 
ال يلتقيان، فكيف ننتظر منه مش��روع 
جبهة وطنية وهو متخصص في الفشل 
ويعيش سياس��يا فق��ط لتوريث جنله 

فيصل؟! 
حمل��ة »الثب��ات« هذه عل��ى كرامي 
ترافقت مع معلومات حتدثت عن عقبات 
وعثرات قد تفرمل انطالقة اجلبهة بسبب 
تباينات واشكاليات غير سياسية تتصل 
بعناوين تنظيمية لها صلة ب�»الرئاس��ة 

البروتوكولية« للجبهة ومكوناتها. 
وتردد ان الوزير السابق عبدالرحيم 
م��راد يعكف وبتكليف م��ن كرامي على 
بل��ورة التصور النهائي لش��كل اجلبهة 
وبرنامجه��ا واخلط��وات االيلة حللحلة 
االش��كاليات متهيدا لالعالن عن والدتها 

واملشاركني فيها.

األسد ممازحاً جنبالط: اعتدت أن تأتي لي بالكتب ..واآلن يبدو أنك لم تأتِ بشيء!
بيروت ـ عمر حبنجر

ش����هر يفصل اللبنانيني عن موعد املرحلة األول����ى عن االنتخابات 
البلدي����ة واالختيارية، الدعوة انطلقت في 2 أبريل واالس����تحقاق يبدأ 
في 2 مايو، هذا على املس����توى القانوني والنظ����ري، أما على الصعيد 
العملي فإن احلراك الش����عبي، ال بل الرسمي باجتاه االنتخابات لم يبدأ 
بعد، رغم قصر املسافة الفاصلة، ما يعني ان احتمال التأجيل وارد في 
ضوء حالة التريث واالنتظار املس����تمرة رغم اطالق الدعوات الرسمية 
للتهيؤ الى خوض هذا الغمار، فال ترشيحات رسمية بعد وال حتالفات، 
وال����كل بانتظار الثامن من أبريل، موعد اجتماع اللجان النيابية للنظر 
مبش����روع قانون االنتخابات البلدية، علما ان اجتماع اللجان ال يعطل 

سريان املهل االنتخابية.
الوزير زياد ب����ارود قال ان وزارة الداخلي����ة ملتزمة باحترام امُلهل 
القانونية الجراء االنتخاب����ات اعتبارا من الثاني من مايو، غير ان ذلك 
ال يلغي استمرار املناقشات حول االصالحات في مجلس النواب بدليل 
دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجتماع اللجان املشتركة في 
الثامن من الش����هر اجلاري. وفي هذا السياق، أكد النائب فادي الهبر ان 

االنتخابات البلدية حاصلة في موعدها ونقطة على السطر.
لك����ن الهبر اعترف ب����أن هناك كتال نيابية كبي����رة ال تريد حصول 

االنتخابات، اال انها ال جترؤ على التعطيل.
وأبدى الهبر وهو عضو في كتلة حزب الكتائب ارتياحه الس����تعداد 
األمني العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن نصراهلل للتجاوب مع احملكمة 

الدولية.

الحريري: سورية دولة شقيقة

رئيس احلكومة سعد احلريري الذي غادر أمس الى أبوظبي لتعزية 
الش����يخ خليفة بن زايد رئيس دولة اإلمارات بشقيقه الراحل أحمد بن 
زايد ومن ث����م االنتقال الى الرياض في زي����ارة خاصة، أكد على اجراء 

االنتخابات ضمن املهل احملددة، ما لم يقرر خالف ذلك.
وابلغ مجلس نقابة الصحافة برئاس����ة النقيب محمد بعلبكي ثقته 

باحملكمة الدولية، وبأهمية كشف احلقيقة كعامل استقرار للبنان.
وقال احلريري ان سورية دولة شقيقة للبنان وان مقاربة العالقة مع 
دمشق ال تصح إال بشكل إيجابي، مؤكدا انه يتطلع الى أفضل العالقات 
مع سورية ومشيرا الى ان العالقة الشخصية مع الرئيس األسد ستوظف 
لتخدم بشكل أفضل املصالح املشتركة بني البلدين، وحتدث احلريري عن 
زيارة قريبة لسورية على رأس وفد وزاري لتطوير االتفاقات القدمية 
وتوقيع اتفاقات جديدة.  ويغادر احلريري الى اسبانيا اخلميس املقبل 

على رأس وفد وزاري ليلتقي كبار املسؤولني هناك.
وأهمية ه����ذه الزيارة مرتبطة بكون اس����بانيا تتولى قيادة القوات 
الدولي����ة العاملة في اجلنوب، كما تتولى اس����بانيا رئاس����ة املجموعة 

األوروبية في الدورة احلالية.
اما عن زيارة دمش����ق فقد عرض احلريري ترتيباتها امس مع األمني 

العام للمجلس األعلى اللبناني � السوري نصري خوري.
بدوره يتوجه الرئيس س����ليمان الى قطر الثالثاء املقبل للمشاركة 
في مؤمتر غرف التجارة العربي����ة، وفي 21 ابريل يتوجه الى البرازيل 

بناء على دعوة رسمية.

الجمعة العظيمة

وأمس، كان يوم اجلمعة العظيمة لدى الطوائف املسيحية وهو يوم 
عطلة تعطل معه اي بحث مباشر في األمور السياسية واالنتخابية.

وسيحضر الرئيس سليمان قداس القيامة في بكركي غدا، وسيناقش 
باملناسبة التطورات السياسية احمللية مع البطريرك صفير.

وفي رسالة الفصح، قال البطريرك املاروني نصراهلل صفير امس ان 
املواطنني مبعظمهم يشكون الوضع األمني، وهناك عصابات ال تتورع عن 

السرقة وباقتحام البيوت وشهر السالح والقتل وتهريب املواد املمنوعة 
طمعا في املال وغيره، وهناك بعض اعتداءات على األناس القابعني في 
بيوته����م وخروج على األنظمة والقوانني، واخالل باألمن وان حتس����ن 

الوضع في املدة األخيرة.
ورد البطريرك في رسالته الفصحية ذلك الى االنقسام في الرأي على 
صعيد الدولة، حيث صار أعلى املقامات، عرضة لالنتقاد والتهميش، ولم 
يعد ألي مقام عصمة أو حرمة، وهذا ما لم يتعوده لبنان في سالف األيام، 
لذلك ندعو اللبنانيني الى االلتفاف حول وطنهم ورئيس����هم ومقدراتهم 

وان يتناسوا ما بينهم من حزازات.

ماذا دار بين األسد وجنبالط؟

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة »السفير« ان الرئيس بشار األسد 
حرص على اس����تقبال النائب وليد جنبالط مرحبا ومصافحا بحرارة، 
وقد تعمد في مس����تهل اللقاء ممازحة جنب����الط بقوله: كنت معتادا في 
املاضي ان تأتي لي بكتب، أما اآلن فيبدو انك لم تأت لي بشيء، فابتسم 

جنبالط ووعده بأن يتم ذلك في اآلتي من األيام.
وبعد تلك املمازحة دخل األس����د وجنبالط في احلديث عن الوقائع 
اللبنانية املشتركة وما شاب السنوات األخيرة بكل تفاصيلها والعناوين، 
وكان ال����كالم عن املاضي، وحتديدا ع����ن نقطة التمديد للرئيس الراحل 
الي����اس الهراوي لقطع الطريق على الرئيس اميل حلود، نقطة انطالق 
الى احلديث عن املس����تقبل لالستفادة من التجارب في املرحلة املقبلة، 

والوقائع ستظهر تباعا.

األسد: الدول الكبرى ال تصالح أرسالن مع وهاب!

وكشفت املصادر ان األسد وجنبالط حتدثا عن السيد حسن نصراهلل 

ودوره، وكان األسد شديد احلرص على إبداء موقف سورية الداعم للبنان 
واستقراره، بينما متنى جنبالط على األسد متتني العالقات الداخلية في 

لبنان، خصوصا على مستوى الطوائف اإلسالمية.
وم����ن وقائع اللقاء، مزاح حول مصاحلة النائب طالل أرس����الن مع 
الوزير السابق وئام وهاب، حيث علم جنبالط من الرئيس السوري ان 
ارسالن ووهاب سيلتقيان الرئيس األسد في فترة قريبة، فبادر جنبالط 
بالقول: ليتنا نستطيع ان نصاحلهما، فأجابه الرئيس السوري بقوله: 

لو تدخلت كل الدول الكبرى ملا استطاعت ذلك.
وعلم ان هناك زيارة قريبة للوزير غازي العريضي إلى دمشق للقاء 

اللواء محمد ناصيف )أبووائل( املهتم بامللف اللبناني.

تقييمات للقاء األسد ـ جنبالط

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي املقداد اعتبر ان لقاء الرئيس 
الس����وري للنائب وليد جنبالط ترك انطباعا جيدا، وشدد على ان دعم 

املقاومة يوفر األمن اللبناني والسوري.
املقداد اعتبر ان تصريحات السيد نصراهلل األخيرة، تضمنت توجيهات 

بالتعاون مع احملكمة الدولية، لكن وفق شروط.
غير ان النائب دوري شمعون رئيس حزب الوطنيني األحرار اكد ان 
زيارة جنبالط الى دمش����ق لن يكون لها مفعول على الساحة الداخلية، 
ومن دون ان يعني ذلك ان جنبالط بات ضمن قوى 8 آذار، امنا هو يريد 

ان يكون متوازنا.
اما النائب ايلي ماروني )الكتائب( فتساءل: هل زيارة دمشق تستأهل 

كل هذه الوساطات؟
وقال ان س����ورية تريد استعادة دورها في لبنان، األمر الذي سيمهد 

لعودة الوصاية.

أصداء زيارة رئيس اللقاء الديموقراطي لدمشق تكشف أسرار مناقشاته الشخصية مع الرئيس السوري

املفتي محمد علي اجلوزوسيمون أبي رميا

)محمود الطويل( الرئيس سليمان والسيدة األولى خالل قداس اجلمعة العظيمة في جامعة الكسليك بحضور عدد من النواب والوزراء 

مصادر 14 آذار: الحريري رجح 
تأجيل البلديات للربيع المقبل

بيروت ـ ناجي يونس
وس����ط اجل����دل الدائر حول 
أمكانية اجراء االنتخابات البلدية 
ف����ي موعدها أك����دت مصادر في 
14 آذار ل����� »األنباء« ان الرئيس 
احلريري رجح امام عدد من نوابه 
ان االنتخابات البلدية ستحصل 
في الربيع املقبل مايعني تأجيلها 
سنه كاملة. ويرى بعض النواب 
انه لم يعد هناك من مجال لتقدمي 
نائب او اكثر اقتراح قانون يقضي 
بتأجيل االنتخابات البلدية حتت 
عنوان التأخير التقني الشهر عدة، 
مب����ا ان اللجان النيابية لم ترفع 
توصياتها بعد حيال مش����روع 
القانون املتعلق بهذه االنتخابات، 
ومبا ان وزير الداخلية قد وجه 
الدعوة الى هذا االستحقاق بدءا 
من 2 مايو املقبل. وبنظر هؤالء 
انه سيستحيل على السياسيني ان 
يعقدوا اتفاقا او صفقة سياسية 
للتأخير مقابل حصول االكثرية 
على مكاسب سياسية لن يكون 
باالمكان احلصول عليها في ظل 
الظروف العادية.  ويرجح هؤالء 
اجراء االنتخابات بدءا من مايو 
مبا ان قوى 14 آذار والنائب وليد 
جنبالط ال ميانعون في اجرائها 
بهذا املوعد ال بل انه من مصلحة 
كل ه����ؤالء ان جترى االنتخابات 
وفق القانون الس����اري املفعول 
في الوقت احلاضر. وهناك نواب 
آخرون يرون ان ملجلس النواب 
في اي وقت كان وس����اعة يشاء 
ان يقر اي قانون يرتئي. ويشير 
هؤالء ال����ى ان االكثرية فرضت 
واقعا صعبا عل����ى االقلية فهي 
ظهرت امام الرأي العام متمسكة 
باملواعيد الدستورية بغض النظر 
عن اقرار االصالحات او ال. وبهذا 
س����تفرض االكثرية على الفريق 
اآلخر ان يقرر م����ا اذا كان يريد 
التأخير الشهر عدة ا ال، فاذا اراد 
هذا الفريق اقرار التأخير فان عليه 
ان يعقد مع االكثرية صفقة يوافق 

مبوجبها عل����ى مطالب محددة، 
املوازنة على س����بيل املثال، واال 
فانه من مصلحة االكثرية اجراء 
هذا االستحقاق في مايو املقبل. 
واذا حصلت ه����ذه الصفقة فانه 
سيسهل على عشرة من النواب 
من كتل عدة ان يتقدموا باقتراح 
قانون معجل س����يدعو الرئيس 
بري على اساسه الى جلسة عامة 
ملجلس النواب يقر فيها التأخير 
لبضعة اشهر. ويقول النائب هادي 
حبيش ان االكثرية حشرت قوى 
8 اذار ف����ي موضوع االنتخابات 
البلدية فه����ذه االخيرة لم جترؤ 
على االع����الن انها تنوي الذهاب 
الى التأخير التقني الش����هر عدة 
حتى اخلري����ف املقبل. وقد اتت 
الدعوة الى اطالق االنتخابات في 
2 مايو املقبل مبوجب املرس����وم 
الذي اصدره الوزير بارود تطبيقا 
للدستور وخطوة احرجت اجلميع 
وعلى رأس����هم قوى 8 آذار بينما 
تعتبر قوى 14 آذار انها ستحقق 
اذا اجري هذا االستحقاق  الفوز 
في الربيع املقبل. ولم تس����تجب 
قوى 8 آذار للمباحثات التي صبت 
على انضاج تفاهم شامل يقضي 
باقرار مشاريع حيوية عدة بينها 
املوازنة واالصالحات االساسية 
واآللية االنسب للتعيينات االدارية 
واالمنية مما افشل االتفاق على 
تأخير االنتخابات البلدية تقنيا 
الى ما بعد موس����م االصطياف. 
وتوقع مصدر في 14 آذار ان يصل 
الرئيسان سليمان واحلريري الى 
احلائط املسدود مع 8 آذار التي 
حصلت على اضاف����ات طلبتها 
في مشروع املوازنة من دون ان 
تقبل بزيادة الواردات مما يعني ان 
سليمان واحلريري سيقوالن لها ان 
عدم القبول بزيادة الواردات يؤدي 
تلقائيا الى عدم زيادة االنفاق اي 
ان االنفاق قد يستمر على اساس 
القاعدة االثنى عشرية، وهذا ليس 

ملصلحة 8 آذار.

فيما استبعد نواب إمكانية تأجيلها لعامل الوقت

أبي رميا لـ »األنباء«: 14 آذار أصبحت فقط في معراب

انه إذا كان لدى الفرقاء إرادة ونوايا 
البلدية،  طيبة بإجراء االنتخابات 
فسيكون املجلس النيابي أمام خيار 
من اثنني، اما الذهاب الى االنتخابات 
على أس���اس القانون النافذ، واما 
االتفاق على ادخال البنود االصالحية 
واجراء االنتخابات على أساس���ها 
وفي موعدها احملدد، مستدركا انه 
إذا كان الب���د من مزي���د من الوقت 
فليص���ار الى توافق بني رؤس���اء 
الكتل يقض���ي بتأجيل االنتخابات 
الى فترة زمنية معينة مع تعهد كل 
منهم بإدخال اإلصالحات الى قانون 
النسبية فيه،  االنتخاب وباعتماد 
معتبرا في املقابل انه حتى الساعة 
هناك ش���عور بوجود مقاومة لدى 
البعض ض���د كل اقتراح إصالحي 

ألنه اذا تبناهم ودافع عنهم سيضع 
نفسه في موقع حرج جدا«.

وتابع اجلوزو »ان هذه اجلرمية 
ال ميكن السكوت عليها، فهي ارتكبت 
بحق األم����ة العربي����ة وليس بحق 
لبنان فقط، فالرئيس الش����هيد أعاد 
بناء لبنان وقدم له الكثير ومازالت 
بصماته واضحة ودامغة في الوحدة 
الوطنية والعيش املشترك، السيما 
الى  اللبنانيني  جلهة إرسال الطالب 
بالد العالم طلب����ا للعلم وكانوا من 
جميع الطوائف واملذاهب اللبنانية، 
بينما كان البعض يقدم لهم السالح 
للتقاتل«. وحول زيارة رئيس اللقاء 
الدميوقراط����ي النائب وليد جنبالط 
لس����ورية قال اجلوزو: »إن جنبالط 
لديه طريقته في السياسة، واننا ندعو 

في البالد، األمر الذي قد يؤول الى 
اجراء العملية االنتخابية على أساس 

القانون احلالي.
وردا على س���ؤال، أكد أبي رميا 
ان���ه في حال أق���دم أح���د الفرقاء 
على الطعن باتفاق رؤس���اء الكتل 
على تأجيل االنتخابات، فستؤول 
األم���ور الى حتمي���ة اجرائها على 
أساس القانون النافذ، كون النص 
الدستوري واضح وصريح حيال 
الدستورية األولوية  املهل  اعطائه 

على االصالحات.
عل���ى صعيد آخر وع���ن زيارة 
النائب  الدميوقراطي  اللقاء  رئيس 
وليد جنب���الط لس���ورية ولقائه 
الرئيس السوري بشار األسد، لفت 
النائ���ب أبي رميا ال���ى ان الزيارة 
قد أجنزت سياس���يا ومعنويا قبل 
إجنازها على املس���توى اجلسدي، 
وذلك العتب���اره ان حتديد املوعد 
بني جنبالط والرئيس األسد تأخر 
ألسباب تتعلق بالترتيبات االدارية، 
مما يعني ان الزي���ارة قد حتققت 
قبل دخول النائب جنبالط األراضي 
السورية، مؤكدا ان تكتل »التغيير 
واإلصالح« والتيار »الوطني احلر« 
يدعمان كل ما يس���اهم في تطوير 
العالقات بني لبنان وسورية، خاصة 
ان هناك أمورا مشتركة بني البلدين 
تدعو الى تكوين جبهة موحدة ضمن 
احت���رام كل منهما لش���ؤون اآلخر 

الداخلية.

له بالتوفيق، وانني لس����ت ادري اذا 
كانت ستستمر هذه املصاحلة طويال، 
واننا نس����أل ملاذا قامت القيامة في 
املاضي وحاولنا االصطدام بالزجاج 
ووقعت اجلرائم تلو األخرى بسبب 
املواقف الكثيرة التي كان يطلقها هذا 
او ذاك؟ ثم بعد ذلك نعتذر عما حدث، 
فالرسول ژ قال: »ال تعتذر«، يعني ال 
تقم بعمل تضطر بعده الى االعتذار. 
وحول الهجوم على رئيس اجلمهورية 
رأى اجل����وزو ان املعارضة هي التي 
تهاج����م رئيس اجلمهوري����ة والتي 
تتضرر من مواقفه بالنسبة للذهاب 
الى أميركا، فهن����اك مصلحة في ان 
يكون لدى لبنان سالح قوي، واجليش 
البد من ان يتسلح بأسلحة متطورة 
وحديثة، وعندما تقدمها أميركا للبنان 
ال نستطيع ان نرفضها. وقال اجلوزو: 
»اننا نرفض ان تكون أميركا وصية 
على اي طرف في لبنان، وال نرضى 
بأن تفرض س����لطتها على املقاومة، 
فهذه املقاومة هي ردة فعل وليست 
فعال، وإذا كانت املقاومة تضر مبصالح 
أميركا، فإن إسرائيل تضر مبصالح 
املنطقة ككل، وعلى أميركا ان حتاسب 
إس����رائيل قبل ان حتاسب املقاومة، 
لذلك ال يج����وز ان تعطى أميركا اي 
فرصة ال حتت شعار اإلرهاب وال غيره، 
فلتحارب هي اإلرهاب في إسرائيل«، 
مؤكدا ان كل املشاكل واخلالفات في 
ال����دول العربية هي بس����بب وجود 

إسرائيل في املنطقة.

بيروت ـ زينب طّبارة
رأى عض���و تكت���ل »التغيي���ر 
واإلصالح« النائب سيمون أبي رميا، 
انه ورغم ان قرار تأجيل االنتخابات 
الى توافق املجلس  النيابية يعود 
النيابي علي���ه، فإن التكتل املذكور 
والتيار »الوطني احلر« يتصرفان 
على أساس وكأن االنتخابات ستحصل 
في موعدها الدستوري والقانوني، 
خصوص���ا ان وزير الداخلية زياد 
بارود قد أبل���غ الهيئة الناخبة في 
اجلبل من خالل اجلريدة الرسمية 
وان موع���د االنتخابات في 2 مايو 
املقبل، معتبرا ان قانون االنتخاب 
النافذ لديه مبوجب النص الدستوري 
صفة األولوية على االصالحات، األمر 
الذي يدعو حتى إش���عار آخر الى 
التأهب إلجناز العملية االنتخابية، 
معبرا عن أسفه لوجود عملية تكاذب 
ميارس���ها البعض جتاه اآلخرين، 
بحيث يعلنون م���ن فوق الطاولة 
عن رغبتهم في اص���الح القانون، 
وميارسون العكس من حتتها، وذلك 
حفاظ���ا على مصاحله���م اخلاصة 
القائمة على حس���ابات ش���خصية 
ضيقة، الفتا ال���ى ان هذا التكاذب 
الدخول في  ح���ال ويح���ول دون 
املنطق اإلصالح���ي وبالتالي دون 
إدخال البنود اإلصالحية على قانون 

االنتخاب.
وأع���رب النائب أب���ي رميا في 
تصريح ل� »األنب���اء« عن اعتقاده 

حالة ضياع داخل تلفزيون املسـتقبل:  تس����ود حالة م����ن الضياع داخل 
تلفزيون املستقبل بعد االجتماع الذي عقده الرئيس سعد احلريري 
مع ك����وادره اإلعالميني وإبالغهم ضرورة عدم التعرض لس����ورية، 
والتعامل معها كما يجري التعامل مع الس����عودية، إذ لم تتخذ بعد 

اإلجراءات التطبيقية لهذا األمر.
 زيـارة البطريرك لزحلة:  أكدت مصادر زحلية ان زيارة البطريرك مار 
نصراهلل بط��رس صفير املرتقبة الى زحلة في يونيو املقبل تس��بق 
االنتخابات البلدية بقليل، اذا مت تأجيلها تقنيا لشهر او اثنني كما يتردد، 
ما يؤدي الى تقدمي دعم معنوي كبير لفريق 14 آذار، خاصة اذا خاضت 
هذه القوى االس��تحقاق بوجه النائب والوزير الس��ابق ايلي سكاف 

والنائب نقوال فتوش ما يعني فعليا معركة شبه خاسرة ل� 14 اذار.
صدمة احملكمة:  تتس����اءل جهات محلية ان كانت س����تعود مسألة 
الضباط ال� 4 الى الواجهة قريبا، خاصة ان اش����ارات عديدة صدرت 
ع����ن احملكمة في الفترة االخيرة ال تبعث على االرتياح في ظل تغير 
واضح في املوقف منهم، متسائلة عن املعلومات اجلديدة التي ميكن 
ان تكون قد توصلت إليها اللجنة. وأكدت هذه املصادر ان التحقيق 
رمبا يحدث صدمة في األوس����اط في توقيته واتهامه، مشيرا الى ان 

نقطة الصفر قد اقتربت.
هل يزور جعجع بري؟ »قد يزور جعجع بري«، 
بهذه الكلمات لم تستبعد أوساط مطلعة ومقربة 

من القوات اللبنانية حصول زيارة قريبة للدكتور س��مير جعجع الى 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وثمة معلومات عن حتضيرات 
للزيارة بعد رس��الة الش��كر من جعجع لرئيس املجل��س النيابي من 

البيال.
حوار الفت:  نقلت تقارير صحافية عن حوار دار بني شخصيات في 
قوى 14 آذار خالل احتفال البيال للقوات اللبنانية حيث حتدث نائب 
في 14 آذار الى زميل له قائال: »انظر، معظم نواب احلريري مشاركون 
والنائب وليد جنبالط لم يرسل أحدا للمشاركة او متثيله، انها قلة 
وفاء«. ف����رد آخر من احلاضرين »املهم أال يع����ود جنبالط ويتهمنا 

باالنعزاليني«.
الشعبية الشمعونية:  أكدت جهات سياسية ارتفاع شعبية النائب دوري 
شمعون في الشوف وإقليم اخلروب حتديدا بعد زيارة العماد ميشال 
عون الى الش��وف ودير القمر وما صدر من مواقف شمعونية آنذاك، 
وذلك ما يظهر في العائالت التي لها والء ش��معوني قدمي. وتؤكد هذه 

األوس��اط ان��ه اذا ما قررت احلكومة الس��ير 
باالنتخابات البلدية فسوف تشهد بعض قرى 
الش��وف وباألخص دير القمر معارك شرسة 

بني قوى 14 آذار من جهة وحتالف عوني جنبالطي من جهة اخرى.
80 محاميـا لبنانيا:  كشفت مصادر عليمة عن اجتماع عقد قبل وقت 
قصير بني وف����د من احملكمة الدولية ونقابت����ي احملامني في بيروت 
والشمال حيث جرى التداول مبسألة تكليف محامني لبنانيني للدفاع 
عن املتهمني عندما يصدر قرار ظني عن احملكمة، بخصوص ما توصلت 

إليه في التحقيقات حول قضية اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
وافيد ان وفد احملكمة أصر على النقابتني بأن يتقدم كل من يرغب من 
احملامني بطلب الى احملكمة لهذه الغاية، واشارت املصادر الى أن الوفد 
طلب أن يكون هناك 80 محاميا لبنانيا في مقابل 160 محاميا أجنبيا 

ستطلب احملكمة ان يكونوا جاهزين للدفاع عن املتهمني.
األصوليـة الدرزية:  نقلت تقاري��ر صحافية عن مصادر مطلعة داخل 
الطائفة الدرزية ترقب قيادات هذه الطائفة في املواالة واملعارضة ترقب 
بعني الريبة واحلذر حركة ما يس��مى باألصولية الدرزية التي تتوسع 
انتش��ارا ونفوذا في العديد من املناطق والقرى الدرزية وتلقى إقباال 

من جيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و25 سنة وبدا واضحا 
ان لهذه احلركة قدرات مالية وتنظيمية اضافة لطقوس خاصة وسعي 

دؤوب للتسلح.
تعـاون عونـ  احلريري:  كش����فت مصادر مقربة من تيار املستقبل ان 
رئيس احلكومة سعد احلريري عرض على النائب ميشال عون خالل 
زيارته االخيرة الى الرابية التعاون في بلدية بيروت وان تكون لعون 
حصة في البلدية على ان تبقى بيروت دائرة واحدة وتفاديا ملعركة 

شرسة ميكن ان توتر األوضاع مجددا.
انزعاج من املسـتقبل:  كشفت تقارير عن انزعاج املعارضة اللبنانية 
الس��ابقة من التغطية التي وفرها »تيار املس��تقبل« الحتفال »القوات 
اللبنانية« بذكرى حلها في البيال، واعتبر ان في محيط احلريري من 
يحاول ان يورطه في قضايا هو بغنى عنها، الس��يما ان من شاركهم 

في املهرجان شنوا حملة على سورية.
الزيارة األهم: أكدت مصادر معارضة ان زيارة جنبالط الى دمشق 
كانت مهمة للغاية، ولكن الزيارة التي يعول عليها لتغيير املعادالت 
على الساحة الداخلية هي زيارة الرئيس سعد احلريري الثانية النها 

ستنهي مفاعيل املرحلة السابقة سياسيا.

بيروت ـ أحمد منصور
رأى مفت����ي جبل لبنان الش����يخ 
محمد علي اجلوزو ان »حزب اهلل« 
لن يتبنى البع����ض من عناصره اذا 
كانوا مشتبها بهم في جرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري، معتبرا ان 
قوة احلزب ال ميكن ان تستخدم من 
اجل حماية القتل����ة، داعيا التحقيق 
الدولي الى اخذ مجراه للوصول الى 
اجلناة احلقيقيني، لكنه لفت الى ان 
كالم األمني العام للحزب السيد حسن 
نصراهلل فيه تهديد عندما حتدث عن 
موقف سلبي للحزب في حال حتول 

االتهام سياسيا.
وقال اجلوزو في حديث ل� »األنباء«: 
»انه بعكس كل املرات السابقة، كان 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل هادئا ج����دا، وهذه ظاهرة 
جيدة، فهو لم يكن ثائرا على ما قامت 
به احملكمة الدولية جلهة استدعاء أفراد 
وعناصر من احلزب، فهو يعتبر ان 

هؤالء استدعوا كشهود«.
أضاف: »ان البداية تكون هكذا، وأما 
بعد ذلك فمن املمكن ان يكون بعض 
ه����ؤالء متهمني، ألن بعض العناصر 
الت����ي توالي »ح����زب اهلل« أو تدور 
في فلكه قامت بحمالت شعواء ضد 
الرئيس الشهيد وكانوا متطرفني جدا 
في هجومهم عليه وكانوا متهمني بأنهم 
شاركوا في تأمني عملية الغطاء لعملية 
اغتيال����ه، فمن هذا املنطلق أعتقد ان 
»حزب اهلل« لن يتبنى أمثال هؤالء 

الجوزو لـ »األنباء«: لجنبالط سياسته وندعو له بالتوفيق
أكد أن حزب اهلل لن يتبنى مشبوهين في اغتيال الحريريأكد أن زيارة جنبالط لألسد أنجزت سياسياً قبل إنجازها على المستوى المباشر

أخبار وأسرار لبنانية


