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بيروت: أحيت الطوائف املسيحية 
في لبنان امس »س����بت النور« 
بقداديس أقيمت في مختلف املناطق. 
البطريرك املاروني نصر اهلل صفير 
دعا في املناسبة الى تضامن جميع 
اللبنانيني في سبيل إنقاذ بلدهم، آمال 
ان يشكل عيد القيامة قيامة لبنان من 

الصعاب التي يتخبط بها.
وق��ال: إن شرقنا تعرض ملصائب 
كثي����رة وتعرفون ان املس����يحيني 
يهاج������رون بكثاف��ة م����ن الب��لدان 
احمليط��ة بن��ا وحت��ى من لبنان حيث 
غادر ما يقارب مليون لبنان معظمهم 

مس����يحيون منذ 1970. هذا ويشارك الرئيس ميشال سليمان البطريرك 
صفير قداس الفصح من بكركي اليوم األحد، ويعقد معه خلوة يشكره 
فيه على دعمه املتواصل للرئيس سليمان بوجه احلمالت األخيرة، وسيتم 

في اخللوة التأكيد على احلوار الوطني.

المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى: االستقرار
ال يتحقق بإخفاء حقيقة اغتيال الحريري

بيروت ـ خلدون قواص
أكد املجلس الشرعي اإلسالمي األعلى على 
وجوب احترام القضاء الدولي لكشف احلقيقة 
الكاملة حول جرمية اغتيال الرئيس الش����هيد 
رفيق احلريري وجرائم االغتيال التي تناولت 
بعد ذلك ثلة من رجاالت الوطن. وتوقف املجلس 
في بيان له اثر اجتماعه برئاس����ة مفتي لبنان 
الشيخ محمد رشيد قباني باهتمام وقلق أمام 
اللغ����ط املتداول إعالميا حول احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان واملراحل التي قطعها التحقيق 
حتى اآلن. ورأى ان االستقرار واألمن واالطمئنان 
في لبنان ال ميكن ان يتحقق بإخفاء احلقيقة أو 
بالتخويف من إعالنها، ولكنه يتحقق بالكشف 
عن املجرمني املرتكبني واحملرضني ومعاقبتهم. 
وأكد املجلس على أهمية إجراء االنتخابات البلدية 

واالختيارية في مواعيدها وعلى وجوب احترام 
جميع االستحقاقات والتقيد باألصول والقواعد 
القانونية والدستورية. وطالب األمة العربية 
واإلسالمية حكاما وش����عوبا بتجاوز املواقف 
الشكلية القائمة واتخاذ املواقف احلازمة التي 
تؤمن ردع����ا حقيقيا وثابتا وجديا يتنافى مع 
خطورة األحداث وال يكون ذلك اال بتوحد عربي 
وإسالمي سريع جتاه هذه القضية اإلسالمية 
املقدسة، ورأى ان قرارات مؤمتر القمة العربية 
على أهميتها هي دون مس����توى اخلطر الذي 
تشكله اإلجراءات العملية اليومية التي تقوم 
بها إسرائيل لتهويد مدينة القدس بشرا وحجرا، 
كما طالب بإحي����اء جلنة القدس ودعوتها الى 
االجتم����اع فورا وأخذ دوره����ا الطبيعي الذي 

أنشئت من أجله.

عشية زيارة احلريري الثانية لدمشق: في رأي مصادر وزارية 
م���ن األكثرية ان حتديد موعد زي���ارة الرئيس احلريري 
الثانية الى دمشق في مجلس الوزراء، يوحي بأن االمور 

تأتي في اطار تعاط رس���مي لبناني مع ال���دول العربية من االردن الى مصر 
وسورية، اي في سياق التعاطي بني دولة ودولة على قاعدة الرغبة اوال في 
التنسيق بني البلدين وثانيا استحداث منط جديد يأخذ املتغيرات في االعتبار 
عل���ى قاعدة انه لم يك���ن هناك توازن بني لبنان وس���ورية حني ابرمت هذه 
االتفاقات. وعش���ية الزيارة الثانية املرتقبة للحريري يرى مسؤول سياسي 
س���وري ان املطلوب هو جتهيز اوراق العمل. وحسب قوله ان النقطة التي 
يعلق عليها الس���وري أهمية بالنسبة للبنان تكمن في موقع هذا البلد اجلار 
على مستوى املواجهة والتصدي للمشروع االسرائيلي، فهل ان لبنان معني 
بهذه املواجهة أم ال؟ وإذا كان معنيا فهذا يتطلب تنس���يقا في مفاصل معينة 

تعنى بالسياسة اإلقليمية والدفاعية واألمنية.
ويتابع : »ليحدد لبنان موقعه ويأخذ بعدها من السوري أمورا يريدها كاحلدود 
واملفقودين والس���الح الفلسطيني«، معبرا في هذا االطار عن خشية سورية 
مم���ا ينادي به البعض في لبنان بني وقت وآخر حول حيادية لبنان وهو ما 
تفهمه سورية على انه انحياز الى املعسكر اآلخر ولذا على الدولة اللبنانية 
ان حتسم خيارها، مالحظا وجود محاوالت خارجية ال تنجح ألخذ اجليش الى 
مكان آخر وتغيير عقيدته. وعلم ان دمشق أجرت مراجعة لسلسلة االتفاقيات 
املوقعة مع لبنان، وحسب أجواء وزارية معنية فإن سورية تتجه الى املطالبة 
بإلغاء بعض االتفاقيات وتعديل أخرى على ان خطها األحمر هو املس باملعاهدة 

املوقعة والتي انبثق عنها املجلس األعلى اللبناني - السوري.
شـكوك حول موقف حمادة: رغم اعتقاد دمش��ق وحلفائها اللبنانيني بأن النائب 
وليد جنبالط اجتاز طريق الالعودة الى قوى 14 آذار، فإن ش��كوكا التزال تلقي 
بظ��الل ريبة على الدور الذي يضطلع ب��ه النائب مروان حمادة في قوى 14 آذار 
الذي لم يفقد الكثير من حماس��ته حيال انتقاده سورية، على نحو مختلف كليا 
عن مواقف يتخذها املعاونون اآلخرون جلنبالط، كالوزراء وائل أبو فاعور وأكرم 
ش��هيب وغازي العريضي، وهم بدورهم أعضاء في احلزب التقدمي االشتراكي 

يلتزم��ون خيارات رئيس احلزب. وفي موازاة تأكيد حمادة 
انه اليزال في قوى 14 آذار بصفة شخصية، فإن املعلومات 
املس��ربة عما يتحدث به في لقاءات مغلقة داخل أفرقاء هذا 
الفريق، وأخصها الثنائية، تشير الى وفرة تبريراته املوقع اجلديد جلنبالط لدى 
سورية وسعيه الى تطبيع عالقته بها: تارة ألنه مغلوب على أمره، والبد من األخذ 
في االعتبار الظروف القاسية التي واجهته، وطورا. لضرورة مراعاته واقع طائفته 

وجتنيبها التهديد بعد أحداث 7 مايو 2008.
العالقة بني احلريري وجنبالط: عن العالقة بني الرئيس سعد احلريري والنائب 
وليد جنبالط تقول مصادر مطلعة ان احلريري يأخذ على جنبالط أنه مال 
كثيرا صوب حزب اهلل وحركة أمل وهو أمر ال يحبذه احلريري. لكن رئيس 
احلكومة يكرر عبارة: يجب ان نس����توعب وليد جنبالط، فأنا أتفهم وضع 
طائفته، رغم انني أختلف معه في األسلوب. وهو أبلغ معظم نوابه بإبقاء 
صل����ة العالقة مع جنبالط ومع وزراء ونواب حزبه. وتقول مصادر درزية 
مطلع����ة ان على احلريري ان يعرف انه اذا أراد ان يكون جنبالط والطائفة 
الدرزية معه، فعليه ان يحترم مطالب هذه الطائفة ويقيم لها الوزن السياسي. 
مبعنى آخر، ال ميكن أي طرف سياسي ان يسعى الى الفوز بتأييد جنبالط 
وال يش����ركه في النقاش احلقيقي في البلد. ف����ي املقابل، يقول مقربون من 
احلريري ان املشكلة هي ان جنبالط ال يعبر صراحة عن موقفه من قضية 
ما، بل انه ميتعض والحقا يبدي موقفا س����لبيا منها. ويشير هؤالء الى ان 

جنبالط »يريدنا ان نفهم عليه باإلمياء«.
انزعاج وتشويش: يلمس زوار دمشق، إن مساحة املتابعة السورية ملا يجري في 
اخلاصرة اللبنانية أوسع مما كانت عليه في فترات سابقة، وثمة مالحظة يسمعها 
الزوار بأن املنحى السياس��ي في لبنان تصاعد بش��كل مفتعل، منذ ما بعد قمة 
دمشق التي جمعت الرئيس بشار األسد والرئيس اإليراني أحمدي جناد واألمني 
العام حلزب اهلل الس��يد حسن نصر اهلل، إذ »يبدو أن أحدا ما قد انزعج فسارع 
الى تنفيس انزعاجه بالتش��ويش«. ويتوقف ال��زوار عند مفارقات ال تتالءم أبدا 
واملس��ار الذي بدأ مع الزيارة األولى للرئيس س��عد احلريري إلى دمشق ولقائه 

الرئيس األسد.

60 بلدة تعاني غياب السلطة المحلية
و150 تفتقد ربع أعضائها

مصدر لـ »األنباء«: تداعيات إبعاد المقدح مستمرة 
واألحمد يقترح قيادة فتحاوية جديدة بلبنان

حوري: التحضيرات مستمرة لزيارة الحريري
إلى دمشق وموعدها النهائي رهن بتفاصيلها 

فرنجية غير متحمس والحص يعتذر
عن دخول جبهة كرامي الوطنية

بيروت ـ محمد حرفوش
على م���دى االش���هر املاضي���ة احتل ملف 
البلدية ص���دارة االهتمام احمللي،  االنتخابات 
وهذا االمر مرشح لالستمرار خالل االيام ورمبا 

االسابيع املقبلة.
ومع بدء العد العكسي للمرحلة االولى من 
االنتخابات ف���ي 2 مايو املقبل في جبل لبنان، 
فإن ارباكات تكشف هذا االستحقاق البلدي في 

ظل عدم البت نهائيا في مصيره.
هذا امللف تنقل خالل االسابيع املاضية بني 
املجلس النيابي والسرايا احلكومي، الى ان احاله 

الرئيس نبيه بري الى اللجان املشتركة.
وفيم���ا يكرر الرئيس ب���ري القول انه غير 
مقيد مبهلة زمنية محددة، فإن الغموض يلف 
مصير مشروع قانون االنتخابات البلدية ورزمة 
االصالحات املرفقة، وسط دعوة رئيس احلكومة 
سعد احلريري الى احترام الدستور الذي يلزم 

باجراء االنتخابات ضمن املهل احملددة.
وبانتظار حس���م القوى السياسية موقفها 
النهائي، وضع مصير االستحقاق البلدي امام 
خياري���ن: اما ان جترى على اس���اس القانون 
الساري املفعول، واما ان تؤجل تقنيا لبضعة 

اشهر القرار التعديالت االصالحية.
وق���د برزت في هذا الس���ياق حتذيرات من 
االزدواجية التي حتكم االستحقاق قبل اقل من 
شهر من بدء مرحلته االولى، اذ ان من شأن هذه 
االزدواجية ان تبقي اوال باب الصفقات السياسية 
مفتوحا على الرغم من كل الكالم الذي ينفي هذا 
االحتمال، كما ان املفعول االخطر لهذه االزدواجية 

سينعكس بلبلة وضياعا في االستعدادات االهلية 
لالنتخابات على مس���توى الترشيحات وعقد 

التحالفات وتشكيل اللوائح.
في اي حال االنتخابات البلدية تبدأ نظريا في 
الثاني من مايو املقبل، مجلس النواب يواصل 
درس مشروع القانون احملال من احلكومة واملوعد 
االقرب اخلميس املقبل للجان النيابية املشتركة 
في وقت تواصل وزارة الداخلية التحضيرات 
لهذه االنتخابات وعلى انها حاصلة في مواعيدها، 
والعني على مجالس بلدية تلبي حاجات املواطنني 

املتعلقة على مصير هذا االستحقاق.
اللبنانيون ينظرون بحيرة الى يوم الثاني 
من مايو، موعد بدء استحقاق االنتخابات البلدية 
واالختياري���ة، اذ ينطلق قطار االنتخابات من 
جبل لبنان في اربعة آح���اد متتالية لينتخب 
اللبنانيون مجالس الكثر من 950 بلدية، يبدأ 
بعد ذلك االمناء في املناطق والذي توقف لسنوات 
في عدد من القرى والبلدات، واخلشية اليوم من 
ان يؤدي تأجيل االنتخابات البلدية الى تأجيل 

حاجات املواطنني املعلقة.
ستون بلدة في لبنان تعاني من غياب السلطة 
احمللية فيها بسبب انفراط عقد املجلس البلدي 
ما جع���ل العمل متوقفا على مدى الس���نوات 
املاضية، فيما مائة وخمسون بلدة تفتقد ربع 

اعضائها.
وانفراط عقد املجالس البلدية يضع السلطة 
في يد احملافظ او القائمقام وبالتالي فإن تأجيل 
االستحقاق يؤجل احملاسبة التي يجربها املواطن 
ملن في يدهم قرارات تتصل مبطالبه اليومية.

بيروت ـ داود رمال
يواصل عضو اللجن���ة املركزية في حركة 
فتح ع���زام األحمد لقاءاته ف���ي لبنان، والتي 
تتركز حاليا داخل احلركة بعدما أنهى اللقاءات 
الرسمية واستمع الى مواقف املسؤولني اللبنانيني 
الذين أجمعوا على وجوب االس���راع في امتام 
املصاحلة الفلسطينية � الفلسطينية، واالبقاء 
على احلوار والتواصل قائما السيما بني حركتي 

فتح وحماس.
وأوض���ح مصدر مطلع ل� »األنباء« ان عزام 
األحمد الذي أوفده الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس على وجه السرعة الى لبنان بعدما بدأت 
تتواتر اليه أجواء حتوالت خطيرة في املخيمات 
نتيجة القرارات التي اتخذه���ا، بدأ حوارا مع 
القيادات الفتحاوية في لبنان وداخل املخيمات 
الفلسطينية بهدف الوصول الى صيغة مقبولة 
من قبل جميع التيارات الفتحاوية من شأنها ان 

تؤمن استقرارا داخل املخيمات الفلسطينية.
وأضاف املصدر ان عزام األحمد يحمل عدة 
صيغ للقيادة الفتحاوية في لبنان، وكل صيغة 
قابل���ة الدخال تعديالت عليه���ا بعدما ثبت ان 
القرارات التي اتخذها الرئيس عباس اصطدمت 

بعائق عدم امكاني���ة تنفيذها وأدت عمليا الى 
ش���رخ داخل احلركة في لبنان هدد مرجعيتها 
السياسية واألمنية داخل املخيمات الفلسطينية، 
خصوصا ان هذه القرارات أبعدت قائد الكفاح 
املسلح الفلسطيني منير املقدح األمر الذي جعل 
امكانية تطبيق قرارات عباس صعبا، لذلك فإن 
لقاءات عزام األحمد تش���مل كال من القياديني 
املقدح واللين���و اللذين يتمتعان بقاعدة مهمة 
داخل املخيمات وال ميكن اس���تبعادهما من أي 

معادلة جديدة في القيادة الفتحاوية.
وأش���ار املصدر الى ان املوعد الفلسطيني 
سيعود الى رام اهلل حامال تصورا شامال للوضع 
الفلسطيني في لبنان، واقتراحا حول مستقبل 
القيادة الفتحاوية يستبعد فيه كل القيادات التي 
احترقت وفق���دت مصداقيتها، ويؤمن احلفاظ 
على دور ونفوذ فتح، بعدم���ا كادت القرارات 
السابقة ان جتعل من االسالميني داخل املخيمات 
املرجعية األولى، مبا وضع مستقبل األمن داخل 
املخيمات وجوارها كأولوية قصوى لدى اجلهات 
اللبنانية الرسمية وقوى اقليمية ترفض جعل 
املخيمات مالذا جلماعة ارهابية نفذت اعتداءات 

في لبنان وخارجه.

بيروت: أوضح عضو كتلة »املستقبل« في البرملان
اللبناني النائب عمار ح����وري ان التحضيرات 
جارية لزيارة رئيس احلكومة س����عد احلريري الى 
دمش����ق. واعتبر في تصريحات له أمس ان املوعد 
النهائي للزيارة مرتبط بتفاصيلها، مش����يرا الى ان 
رئاس����ة احلكومة طلبت من كل الوزارات مراجعة 
االتفاقيات املعقودة بني لبنان وسورية إضافة الى ان 
هناك اتفاقات جديدة ستوقع بني البلدين ومعظمها 
في االطار االقتصادي، وفي إطار تس����هيل العالقات 

بني الدولتني.
من جهته، دعا عضو الكتلة النائب زياد القادري 

إلى ان تصب كل اخلطوات التي يقوم بها السياسيون 
ف����ي مصلحة لبنان وتؤدي إلى فتح صفحة جديدة 
وعالقات جي����دة بني لبنان وس����ورية. واعتبر من 
ناحية ثانية ان من أصر على تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية يكاد يعترف بأنها جتربة فاشلة، داعيا الى 
احلفاظ على مبدأ فصل السلطات وان يقوم مجلس 
النواب بدوره. وقال في تصريحات له ان تش����كيل 
حكومة الوحدة الوطنية كان ضرورة في هذه املرحلة 
لتركيز مشروع السالم الوطني بعد التوتر الطائفي 
والسياسي الكبير في السنوات املاضية، اال ان اإلجماع 

يتعارض مع النظم الدميوقراطية.

بيروت: يتابع رئيس احلكومة السابق عمر كرامي
اتصاالت���ه من أجل إنش���اء »اجلبهة الوطنية« 
املستقلة عن 8 و14 آذار رغم ورود عدد من االعتذارات 
عن االنتس���اب اليها، أبرزها من الرئيس س���ليم 

احلص.
وتعاني هذه اجلبهة قبل تش���كيلها من فقدان 
التمثيل املس���يحي حيث بدا ان النائب س���ليمان 
فرجني���ة غير متحمس لالنتس���اب اليها، في حني 

يفضل الرئيس كرامي ابعاد الرئيس السابق اميل 
حلود عن اجلبهة، لتبقى رئاستها له بينما يرفض 
النائب طالل ارسالن دخول غرميه وئام وهاب الى 
اجلبهة مش���ترطا حصرية التمثي���ل الدرزي فيها 
بشخصه. وقد يزور كرامي القصر اجلمهوري للقاء 
الرئي��س ميشال س���ليمان ألول مرة منذ انتخابه 
وبع��د ايام على تأييد كرامي موقف الوزير السابق 

وئام وهاب الذي دعا فيه سليمان لالستقالة.

في ظل عدم البت نهائيًا في مصير االنتخابات البلدية

لبنان: »البلدية« في موعدها إال إذا.. والماكينات االنتخابية على الضوء األصفر
بيروت ـ عمر حبنجر

البلدي���ة على  االنتخاب���ات 
الضوء األصفر، ال أحمر مبعنى 
التوقف واجلم���ود، وال أخضر 
مبعنى االنطالق، بل هي متر في 
مرحلة حتفز استعدادا للوثوب 
الى مرحلة حتضي���ر املاكينات 
االنتخابية، التي كانت حركة امل، 
وحزب اهلل سباقني الى ترتيبها، 
حي���ث انتدب كل م���ن الرئيس 
نبي���ه بري معاونه السياس���ي 
علي حسن خليل، واألمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، 
معاونه السياسي احلاج حسني 
خليل إلدارة العملية االنتخابية 
املشتركة وتوزيع املقاعد البلدية، 

عبر غرفة عمليات مشتركة.
بدوره رئيس احلكومة السابق 
جنيب ميقاتي، أكد ضرورة إجراء 
االنتخابات البلدية في موعدها، 
بحسب أي قانون، وهو ينسجم 
بهذا مع معظ���م الكتل النيابية، 
خصوصا كت���ل 14 آذار، رافضا 

اجلنوح نحو التأجيل.

بارود يطرح خيارًا ثالثًا

أما وزير الداخلية زياد بارود 
الذي لم يفقد األمل في مشروعه 
البلدي رغم محاوالت تيئيسه، 
فقد أضاف ال���ى احتمال تأجيل 
أو إجرائها  البلدية،  االنتخابات 
وفق القانون القدمي، احتماال ثالثا 
وفيه ان اإلصالحات البلدية في 
حال إقرارها قبل موعد اجلولة 
األولى من االنتخابات في الثاني 
م���ن مايو قد تس���فر عن أحكام 
انتقالية يك���ون مجلس النواب 
قد تبناها، وفي هذه احلال ميكن 
اعتماد التمديد التقني الضروري 
العملي���ة االنتخابية  لس���المة 
وإلرش���اد الناخبني الى النظام 

اجلديد.
من جهته، النائب عمار حوري 
)املستقبل( قال انه ال توجد أسباب 
قاهرة لتأجيل االنتخابات البلدية، 
وانه اليزال أمامنا الوقت إلجناز 
اإلصالحات، وإذا ما متكن املجلس 

النيابي من االتفاق عليها فيمكن 
إس���قاطها على القانون احلالي 
واعتمادها في االنتخابات املقبلة، 
محذرا من تأجي���ل االنتخابات 
مذكرا بالطعن الذي أبطل التمديد 
سنتني للمجالس البلدية في العام 

.1997
بدوره يقول النائب إبراهيم 
كنعان )كتلة التيار الوطني احلر( 
ان الكتلة ال متانع في تأجيل تقني 

ملدة شهر او أكثر.
النيابية  اللج���ان  ان  ويذكر 
املشتركة ستباشر دراسة مشروع 
البلدية يوم  قانون االنتخابات 
اخلميس املقبل في رحلة تبدو 

طويلة.

التأجيل الطويل معرض للطعن

وحول إمكانية الطعن بقرار 
التأجيل، اذا حصل قال وزير العدل 
د.إبراهيم النجار: هناك اجتهاد في 
املجلس الدستوري يبطل القانون 
الذي مبوجبه تؤجل االنتخابات 

التقني  التأجيل  البلدية، لك���ن 
ألشهر ش���يء والتأجيل لسنة 
او سنتني شيء آخر، معتبرا ان 
»التأجيل التقني، يحصل ألسباب 
البلدية  عملية، ألن االنتخابات 
ال ميك���ن ان تتم في يوم واحد، 
نظرا لعدد املراكز وإعداد املراقني 
من قوى امن وجلان فرز وقيد، 
وبالتالي من الصعب وحتى من 
املستحيل إجراؤها في يوم واحد، 
لذلك كان الكالم عن التمديد لشهر 

واحد.
وعن حالة اإلرباك التي ولدها 
الس���جال حول التأجيل او عدم 
ق���ال: اإلرباك حاصل  التأجيل، 
دون شك بس���بب احلديث عن 
اإلصالحات املطلوب إدخالها على 
قانون االنتخابات البلدية، علما 
ان مثل ه���ذه اإلصالحات يجب 
ان تدخل على قانون االنتخابات 
النيابية، وهذا ما جعل مجلس 
الوزراء ميضي 7 جلس���ات في 
تفاصيل هذه اإلصالحات، لكن 

لتأجيل االنتخاب����ات، وبالتالي 
العمل باجتاه إدخالنا مبا يتيسر 

إدخاله من تعديالت.
اما ف����ي موضوع مش����روع 
القانون املط����روح على اللجان 
املشتركة اخلميس املقبل، فستتم 
مناقش����ة  األمر كما هو معلن، 
وفي حال مت ادخ����ال تعديالت 
على مشروع القانون عند ذلك 
ميكن ان يصار الى اجراء تأجيل 
تقني إلدخال التعديل، واال وجب 
اجراء االنتخابات وفق القانون 

النافذ.
املعاون السياس����ي للرئيس 
نبيه بري النائب علي حس����ن 
خليل نفى اجراء اتصاالت لتأجيل 
االنتخابات البلدية واالختيارية. 
وقال لقناة »املنار« نحن نتعاطى 
مع االنتخابات وكأنها حاصلة 
في املواعي����د التي حددها وزير 
الداخلية، مستبعدا اجراءها وفق 

القانون اجلديد.
وكشف خليل عن ابالغ وزيرة 

مص����رة على عالق����ة جيدة مع 
رئيس احلكومة اللبنانية سعد 
الفرصة  احلريري، وقد أعطته 
الذهبية، وهو لديه النية، اال ان 
ذلك ال يكفي بل عليه ان يدفع الى 
العالقة اجليدة ألن هذه العالقة 
تخدم لبنان، كما تخدم سورية 

وأكثر.
وأضاف وه����اب في لقاء مع 
قناة »املنار« التابعة حلزب اهلل، 
ان على احلريري ان يعرف ان 
الفرصة مثلما تأتي تذهب، وان 
يضبط بعض التفلت االعالمي لدى 

فريقه السياسي واالعالمي.

محاوالت تفشيل الحكومة

الوزير  اتهم  الوقت،  في هذا 
السابق محمد عبداحلميد بيضون، 
»املعارضة« احلكومية بالسعي 
إلفشال سعد احلريري من خالل 

عرقلة مشاريعه.
والح����ظ ان مجلس الوزراء 
البلدي  أقر مش����روع االصالح 

الى مجلس النواب معجال مكررا، 
بعد سبع جلس����ات متواصلة، 
فاستقبله رئيس املجلس نبيه 
بري وأحاله على اللجان النيابية 

بدل تسريع اقراره.
وفي رأي بيضون، املنش����ق 
سياسيا عن الرئيس بري ان هذا 
االخير يريد تفشيل احلكومة، 
وقد فشل االصالحات، وها هو 
يعرق����ل املوازن����ة. وبعيدا عن 
السجاالت الداخلية أبدى الرئيس 
ميشال سليمان ارتياحه للقرار 
األميركي بالعودة عن اجراءات 
التفتيش للمسافرين اللبنانيني 
الى الواليات املتحدة، مشيرا الى 
ان جتاوب املسؤولني األميركيني 
مع املطلب اللبناني يؤكد صوابية 
اإلجراءات اللبنانية املتخذة في 
املراف����ق اللبنانية لضبط األمن 
ومكافحة اإلرهاب. يشار هنا الى 
ان واشنطن تخلت عن إجراءاتها 
بحق رعاي����ا ال� 14 دولة وليس 

على اللبنانيني وحدهم.

انا شخصيا أرى صعوبة مرور 
هذه اإلصالحات في البرملان ألن 
النواب يعرفون كيف يتعاملون 
م���ع الناخبني في املدن والقرى، 
وبالتالي أرى إجراء االنتخابات 
في موعدها، حتى ال نعطل موسم 

الصيف.

صدقية النظام

النائب محمد احلجار عضو 
اللقاء النيابي الدميوقراطي عن 
دائرة الش����وف أكد مرة اخرى 
إجراء االنتخابات في مواعيدها، 
ألن صدقية النظام الدميوقراطي 
وصدقية املؤسسات الدستورية 
وضرورة جتديد الوكالة املعطاة 
من الن����اس ال����ى البلديات أمر 

ضروري جدا.
واض����اف: هن����اك تعديالت 
مطروح إدخاله����ا على القانون 
النافذ، ه����ذه التعديالت يتعني 
إدخالها على قانون االنتخابات 
لكن ال يج����ب ان تكون ذريعة 

املالية ريا احلسن موقف كتلة 
التنمية والتحرير الرافض ألي 
ضريبة تطال املواطن في املوازنة 

اجلديدة.
النائب عالء الدين ترو، قال 
ان احلزب التقدمي االش����تراكي 
اليه يفضل اجراء  الذي ينتمي 
االنتخاب����ات في موعدها ووفق 
أو بال  أي قانون، بإصالح����ات 
ارادت قوى  اذا  اصالحات، لكن 
اكبر منا ان تطرح التأجيل فال 

حول وال...
بدوره، عض����و كتلة احلزب 
السوري القومي، رئيس احلزب 
النائب اسعد حردان اكد ضرورة 
اج����راء االنتخابات في موعدها 
ملصلحة تنمية القرى والبلدات 

واملناطق.
ورحب حردان بزيارة وليد 
انها  الى سورية وقال  جنبالط 

جاءت في السياق الطبيعي.
في غضون ذلك، قال الوزير 
السابق وئام وهاب ان سورية 

بارود لم يفقد األمل ويطرح اقتراحاً ثالثاً حول التمديد التقني »الضروري«

صفير يأمل »قيامة« لبنان من مشاكله
الطوائف المسيحية احتفلت بـ »سبت النور«

القبض على مصرفي متعامل
مع الموساد اإلسرائيلي!

بيروت: ألقت قوى األمن القبض على متعامل مصرفي جديد مع
املوس���اد االس���رائيلي يدعى منير ص. بينم���ا كان متوجها الى 
مركز عمله في البنك اللبناني � الكندي في محلة برج حمود شرقي 
بيروت. وقد اعترف منير انه بدأ تعامله مع املخابرات االسرائيلية 

عام 2005.

)محمود الطويل( مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني مترئسا املجلس االسالمي الشرعي االعلى في اجتماعه امس

أخبار وأسرار لبنانية

البطريرك نصر اهلل صفير


