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 سليمان احليادي: تشيد 
ش����خصيات سياس����ية 
الرئيس  ودينية بحياد 

ميش����ال س����ليمان وقدرته على الوقوف على 
مسافة واحدة من جميع األفرقاء، وتدلل هذه 
الش����خصيات على حيادية رئيس اجلمهورية 
بتعرضه الى موجة من االنتقادات العنيفة من 
شخصيتني بارزتني على جانبي اخلط الوسطي 
الذي ينتهجه، اذ كان سليمان محورا النتقادات 
شديدة ودعوة لالستقالة من قبل وئام وهاب، 
كما تعرض النتقادات من رئيس الهيئة التنفيذية 
للقوات سمير جعجع خالل أيام قليلة بسبب 

تبنيه ما اسماه مواقف سورية. 
 تلطيف أجواء بني مصر وحزب اهلل: توقعت مصادر 
متابعة، ان التقارب السوري – املصري الذي ترجم 
الى تصريحات ايجابية متبادلة ولقاءات ومصافحات 
حارة في القمة العربية األخيرة في سرت، سيعقبه 
تلطيف لألجواء ومحاولة حلل اخلالفات بني مصر 
وحزب اهلل، وتوقعت املصادر ان تتولى س��ورية 
موضوع تلطيف األجواء بني الطرفني وخاصة بعد 
الزيارة املرتقبة للرئيس السوري بشار االسد الى 

مصر.
 جنبالط سيقود سيارته بنفسه إلى سورية: أكد النائب 

وليد جنبالط أمام مقربني 
له انه س����يقود سيارته 
»ال����راجن روفر« مبفرده 
عندما سيزور العاصمة السورية املرة املقبلة 
دون مرافق����ة ودون إجراءات أمنية كما حصل 
في املرة الس����ابقة، متوقع����ا أال تكون الزيارة 

املقبلة بعيدة.
 »الشيوعي« متمسك مبوقفه االستقاللي: رفض احلزب 
الشيوعي اللبناني االنضمام الى أي جبهة للمعارضة 
حتت اي اسم مصرا على موقفه االستقاللي ومتايزه 
ع��ن قوى 8 آذار مع تأكيده دعمه للمقاومة ودورها 
واستراتيجيتها في مواجهة العدو اإلسرائيلي كما ان 

موقف النائب السابق جناح واكيم لم يتضح بعد.
أول نشاطات السفارة السورية احتفال بعيد اجلالء: تستهل 
السفارة الس����ورية في بيروت أول نشاطاتها 
الديبلوماسية منذ افتتاحها باقامة حفل استقبال 
دعا اليه السفير علي عبدالكرمي ملهامه ملناسبة 
العيد الوطني للجمهورية العربية السورية »عيد 
اجلالء« الرابع والستني الذي سيقام في بيال 
� بافي����ون رويال � يوم االثنني في 19 اجلاري، 
من الس����اعة الس����ابعة حتى الساعة التاسعة 
مساء، وقد وجهت الدعوة للمرجعيات السياسية 

والروحية.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان والبطريرك نصراهلل صفير يتبادالن التهاني مبناسبة عيد الفصح في بكركي امس

»الصخب البلدي« إلى البرلمان الخميس و»الحوار« الثاني بعد زيارة الحريري لدمشق
بيروت ـ عمر حبنجر

اس���تراحة االعياد السياسية 
مستمرة في لبنان، لكن االسترخاء 
الراهن لن يتجاوز يوم غد الثالثاء، 
حيث تستعيد احلركة السياسية 
حيويتها ليتعالى الصخب مجددا 
يوم اخلميس في مجلس النواب 
املدعوة جلانه الرئيسية املشتركة 
الى فك االشتباك احلاصل حول 
مشروع قانون االنتخابات البلدية 
الذي يص���ر وزير الداخلية زياد 
بارود على اجرائها بدءا من الثاني 
من مايو املقب���ل مبعزل عن مآل 

ذلك املشروع.
وسجل امس اختراق استثنائي 
الستراحة االعياد متثل باخللوة 
الثنائي���ة التي عقده���ا الرئيس 
البطريرك  ميشال س���ليمان مع 
املاروني نص���راهلل صفير قبيل 
قداس الفصح في بكركي، عداها 
اقتصرت االتصاالت السياس���ية 
على املعايدة بالفص���ح املجيد، 
علم���ا ان عظ���ات الفصح ركزت 
على ضرورة العبور الى الدولة 
والتمس���ك باملواعيد الدستورية 
لالستحقاقات، واولها االنتخابات 
البلدية، وذلك بغرض انقاذ لبنان 

من املخاطر املاثلة.

استكمال التحضيرات

وفي آخ���ر تصريحات لوزير 
الداخلي���ة بارود، قال انه ال يرى 
اي مبرر لتأجيل االنتخابات بعدما 
استكملت وزارته كل التحضيرات 
مبا فيه���ا اب���الغ املوظفني الذي 
سيتولون ادارة العملية االنتخابية 
في مرحلتها االولى مبحافظة جبل 
لبنان، مشيرا الى انعدام االسباب 
املوجب���ة للتأجي���ل او للتمديد 

للمجالس احلالية.
ولف���ت بارود ال���ى انه حتى 
اللحظة لم يحصل خرق ألي من 
املهل القانونية امللحوظة بالقانون 
النافذ، وفي مطلق االحوال يقول 
بارود ان القرار االخير هو ملجلس 

النواب.
بدوره، استبعد النائب عقاب 
صقر اي بحث في تقسيم بيروت 
ال���ى ثالث دوائ���ر بلدية وفق ما 
يريد العماد ميش���ال عون، وقال 
في تصريح له امس ان عون جرب 
تقس���يم بيروت في االنتخابات 
النيابية االخيرة، فكان السقوط 

اللبنانية ملشروع  السياس����ية 
قانون البلديات في مجلس النواب 
سلسلة محطات رئيسية أبرزها 
زي����ارة رئيس احلكومة س����عد 
احلريري الى دمش����ق يومي 13 
و14 اجلاري على رأس وفد وزاري 
لتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة 
دون تعدي����ل او الغاء اتفاقيات 
اخرى طبقا للنائب عمار احلوري 

عضو كتلة املستقبل.
وقبل دمشق سيكون احلريري 
في مدريد يوم اخلميس املقبل 
إلجراء مباحثات تتناول العالقات 
الثنائي���ة والقضاي���ا املتصلة 
بوج���ود ق���وات اس���بانية مع 
اليونيفيل في اجلنوب، والتي 
يقودها جنرال اسباني، فضال عن 
العالقات اللبنانية � األوروبية 
الرئيسة  بحكم كون اس���بانيا 
الدورية للمجموعة األوروبية، 
وما يتصل بها بعملية الس���الم 

في املنطقة.

الحوار الوطني

احملطة الثانية املهمة تتمثل 
ف����ي انعق����اد اجللس����ة الثانية 
لهيئ����ة احل����وار الوطن����ي في 
القصر اجلمهوري في منتصف 
هذا الشهر، وحتديدا بعد عودة 
الرئيس احلريري من دمش����ق 
وقبل سفر الرئيس سليمان الى 
البرازيل بناء على دعوة رسمية 
في 21 اجلاري، علما ان الرئيس 
سليمان سيلبي غدا الثالثاء دعوة 
قطرية للمشاركة في مؤمتر غرف 

التجارة العربية في الدوحة.

حوار راوح مكانك

واملع����روف ان جدول اعمال 
اجلولة الثانية من احلوار الوطني 
اي����اه وهو  تتن����اول املوضوع 
االستراتيجية الوطنية الدفاعية، 
املثيرة للجدل السياسي، وسط 
احج����ام ق����وى املعارض����ة عن 
التعرض ملعادلة الشعب واجليش 
واملقاومة، في حني تعتبر قوى 
14 آذار ان مثل هذا يشكل خرقا 

للقرار الدولي 1701.
التعارض  الى هذا  واستنادا 
العمي����ق لن يكون ام����ام راعي 
احلوار الرئيس ميشال سليمان 
سوى تدوير املوضوع الى جولة 

حوار ثالثة

في غضون ذلك، عقدت قيادتا 
ح���زب اهلل وحركة امل ممثلتني 
العام  باملعاون السياسي لالمني 
حلزب اهلل احلاج حس���ني خليل 
واملعاون السياسي للرئيس نبيه 
النائب علي حس���ن خليل  بري 
اجتماع���ا ختاميا اجن���زا خالله 
بشكل كامل االتفاق الشامل بشأن 

االنتخابات البلدية.
وقال بيان للوحدة االعالمية 
في حزب اهلل ان االتفاق ارس���ى 
كل القواعد واالسس ورسم مالمح 
ب���ني احلركة  الكامل  التنس���يق 
واحلزب في هذا الش���أن على كل 

االراضي اللبنانية.
وكان العد العكسي لالنتخابات 
البلدي���ة ب���دأ ف���ي الثان���ي من 
الش���هر اجلاري، لكن مصير هذا 
االستحقاق مازال معلقا على حائط 
اللجان النيابية التي س���تجتمع 
املقبل ملواصلة دراسة  اخلميس 
التعديالت االصالحية على قانون 

البلديات.
ال����ى ذلك، فإنه على األجندة 

امل���دوي لنائب���ه الل���واء عصام 
ابوجمرة ولي���س ثمة من مبرر 

إلعادة الكرة.
واستغرب صقر االنضمام الى 
حكومة وحدة وطنية ثم املطالبة 

بتقسيم عاصمة هذه احلكومة.
وردا على سؤال حول »التوافق« 
البلدي انس���ياقا م���ع »التوافق 
احلكومي«، قال صقر وهو عضو 
في كتلة »لبن���ان اوال«: التوافق 
ال يلغي القاعدة االنتخابية، واال 
الدميوقراطية املعبر  اصبح���ت 
عنها باالنتخاب���ات نفاق وكذبا، 
مش���ددا على احت���رام املواعيد 

الدستورية.
بدوره، تناول املطران الياس 
عودة متروبوليت بيروت للروم 
االرثوذكس االنتخابات البلدية في 
عظة الفصح امس بالقول: ان الدولة 
احملترمة ال يناقش احد فيها تاريخ 
االنتخابات النيابية او البلدية او 
اللبنانيني الى  االختيارية، ودعا 
االنتماء للبنان وحده وليس الى 

احلزب او الطائفة.

بارود يؤكد عدم حصول خرق ألي من المهل القانونية.. وحزب اهلل وأمل أنجزا االتفاق الشامل حول االنتخابات

التحضير للقاءات درزية
لبنانية ـ سورية

محكمة فيدرالية تغرم إيران بـ 1.3 مليار دوالر 
وتحملها »مسؤولية« تفجير السفارة األميركية ببيروت 

بيروت ـ عامر زين الدين
تعقد لقاءات على مستوى القيادات والفعاليات الدرزية في لبنان 
متهيدا للقاءات على مستوى فعاليات الطائفة في لبنان وسورية 
من باب اعادة االمور الى س���ابق عهدها، انطالقا من زيارة النائب 

وليد جنبالط الى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار االسد.
وذكرت مصادر قريب���ة من جنبالط ان محادثاته مع الرئيس 
االسد كانت شاملة كما هو معروف، وقد تناولت قضايا عامة تعني 
البلدين كترس���يم احلدود واملعسكرات خارج املخيمات ملنظمات 

فلسطينية ذات صلة مباشرة بسورية.
مفوض االعالم في احلزب التقدمي االشتراكي رامي الريس اكد 
باملناسبة على ان لقاء جنبالط � نصراهلل سيكون قريبا جدا، وانه 
سيأتي استكماال حلركة جنبالط االخيرة وزيارته لسورية، وان 
اللقاء س���يتناول تثبيت مناخ االستقرار الداخلي واالستفادة من 
اجواء العالقات املنفتحة عربيا ولبنانيا وسوريا باجتاه ايجابي 

اكثر على املستوى الداخلي.
واكد الريس حرص جنبالط على االستقرار الداخلي وتعزيز 
مناخات الثقة بني الق���وى اللبنانية كأولوية البد منها لتحصني 

لبنان.

واشنطن � سي.إن.إن: أصدرت محكمة فيدرالية 
أميركية حكما قضى بتحميل إيران مس���ؤولية 
الهجوم على السفارة األميركية في بيروت عام 
1983، وتغرميها 1.3 مليار دوالر لعدد من ذوي 
الضحايا والناجني من العملية التي أدت ملقتل 
241 جندي���ا أميركيا ف���ي ذروة احلرب األهلية 

اللبنانية.
ولكن القاضي روي���س المبرس الذي أصدر 
القرار شكك في إمكانية امتثال إيران له وحلكم 
سابق قضى بتغرميها 2.6 مليار دوالر ملجموعة 
أخرى من الضحايا في القضية نفسها، معتبرا أن 
احلصول على تعويض من طهران يبقى »سرابا 

ال معنى له«.
واعتبر المبرس أن قراره إمنا يأتي للتأكيد 
على »إرسال رسالة إليران بأن أفعالها اإلرهابية 
جتاه املواطنني األميركيني لن تقابل بالتساهل 

في احملاكم األميركية«.
وختم المبرس قراره بالقول: »تأمل احملكمة 
أن تكون املبالغ التي حكم بها لصالح املتضررين 

ق��ادرة عل�����ى مس���اعدته�م للتعوي��ض ع��ن 
األض��رار اجلس���دي��ة واملعنوية واملالية التي 
حلقت بهم وأن يدفع إيران إلى اإلصغاء لدعوات 

بهبهاني«.
ويسمح القانون األميركي املعدل مبوجب قرار 
من الكونغرس عام 1996 برفع قضايا في احملاكم 
ضد دول يعتقد أنها »تدعم اإلرهاب« وفق الوصف 
األميركي، ما يفتح الباب أمامهم للحصول على 
مبالغ طائلة كتعويضات، وقد سبق أن صدرت 
قرارات مماثلة بحق ليبيا، واضطرت طرابلس 

في نهاية املطاف إلى تسويتها.
من جانبها، قالت هيئة االدعاء لصالح الضحايا 
إن التعويضات قد ال تكون »وهما« كما تصورها 
احملاكم، خاصة أن إيران متتلك الكثير من األصول 

القابلة للحجز حول العالم.
يذكر أن العملية التي تعرضت لها السفارة 
األميركية في بيروت وأودت بحياة 241 جنديا 
أميركيا تعتبر أكبر خسارة في يوم واحد للجيش 

األميركي منذ احلرب العاملية الثانية.

جنبالط يلتقي السيد حسن استكمااًل لتحركاته األخيرة

د.عمار حوري 

حوري لـ »األنباء«: تقسيم بيروت بمثابة تقسيم لبنان ولن يمّر
بيروت ـ زينة طبارة

اك���د عضو كتلة املس���تقبل 
وتكتل لبنان اوال النائب د.عمار 
حوري ان ليس هناك اي امكانية 
لتأجي���ل االنتخابات البلدية اال 
في حالتني ال ثالثة لهما، اما في 
حالة اقرار املجلس النيابي لقانون 
جديد يدخل فيه تعديالت على 
القانون النافذ فتؤجل االنتخابات 
الس���باب تقنية ولفترة وجيزة 
جدا، واما ف���ي احلاالت القاهرة 
التي تفوق قدرة البالد على اجراء 
االنتخابات كاحلروب او الكوارث 
الطبيعية وغيرها، مستش���هدا 
الدس���توري في  بقرار املجلس 
انتخابات العام 1997 الذي قضى 
بأبط���ال قرار املجل���س النيابي 
بتأجيل االنتخابات البلدية آنذاك، 
والذي علله بعدم وجود اسباب 
قاهرة تس���مح بتأجيلها وايضا 
النيابي لدوره  بتجاوز املجلس 
التشريعي والتدخل في مهمات 
سلطة اخرى، مؤكدا ان اي طرح 
بتأجيل االنتخابات البلدية لن مير 
اصال ف���ي املجلس النيابي كون 
التأجيل سيعود للغالبية  قرار 
النيابية فيه، األمر الذي يؤكد ان 

االنتخابات البلدية ستجري في 
موعدها احملدد في الثاني من مايو 

املقبل وفق القانون النافذ.
وعن امكانية حدوث اتفاق كما 
يشاع حول تقسيم بيروت الى 
دوائر انتخابية ثالث، رأى النائب 
حوري في تصريح ل� »األنباء« 
الس���ماء واالرض س���تبقى  ان 
كل منهما ف���ي مكانها وبيروت 
املوحدة لن تقس���م، مشيرا الى 
ان اتفاق الطائف اكد بنصوصه 
وروحيته على العيش املشترك 
ب���ني اللبنانيني وعلى املناصفة 
بني املسلمني واملسيحيني، وان اي 
جتاوز لهذا املبدأ سيندرج في اطار 
خرق الدستور والقوانني املرعية 
االجراء، مؤكدا من جهة اخرى ان 
بيروت بكامل فعاليتها السياسية 
والشعبية واالقتصادية لن ترضى 
باملثالثة املتخفية وراء تقسيمها 
انتخابيا، معتبرا ان جتربة العامني 
1998 و2004 التي أرسى قواعدها 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري قد 
اثبتت جناحها في بيروت بفعل 
املناصفة التي سمحت بتمثيل كل 
القوى السياسية داخل مجلسها 
البلدي، معتبرا ان تقسيم بيروت 

هو مبثابة تقس���يم كل الوطن، 
األمر ال���ذي لن مير ال اليوم وال 

في أي وقت الحق.
على صعيد آخر وعن البلبلة 
السياسية واالعالمية التي رافقت 
اس���تدعاءات احملكم���ة الدولية 
لبع���ض القياديني ف���ي »حزب 
اهلل« واملقربني منه، اكد النائب 
حوري ان���ه ال ميكن الي فريق 
لبناني ايا كان هذا الفريق سوى 
القبول مبا سيصدر عن احملكمة 
الدولية وبالتالي ال ميكن الحد 
جت���اوز او تأخير مس���ارها او 

االشتراط عليها اصدار االحكام 
والبيان االتهامي وفق ما يريده 
هذا الفريق او ذاك من اللبنانيني، 
مؤكدا ان كل ما قيل عن تسريبات 
في التحقيق ال علم الحد بها سواء 
في تيار املس���تقبل او في غيره 
من القوى السياسية في لبنان، 
مستغربا ما رافق االستدعاءات 
من ضجي���ج اعالمي خاصة انه 
صدر عن اش���خاص ووس���ائل 
اعالمية مقربة من »حزب اهلل«، 
معربا عن اعتقاده بان االعتراض 
الذي ساقه االمني العام ل� »حزب 
اهلل« السيد حسن نصر اهلل خالل 
حديثه االخير لتلفزيون »املنار« 
كان موجها ضد مثيري الضجيج 

وليس ضد سواهم.
وردا على سؤال اشار النائب 
العام  املدع���ي  ان  ال���ى  حوري 
الدولي ل���م يوجه بعد اي اتهام 
الح���د، ما يعني ان املس���تدعني 
من قبل احملكمة سيمثلون امام 
جلنة التحقيق كش���هود وليس 
املقابل ان  كمتهمني، معتبرا في 
بعد صدور البيان االتهامي ميكن 
ساعتئذ احلديث عن استدعاءات 
الشخاص بصفة اخرى غير صفة 

الش���هود، وبالتالي وفق ما هو 
معلن حتى الساعة ليس هناك من 
استدعاءات ملتهمني امنا لشهود، 
مثمنا تأكيد الس���يد نصر اهلل 
في حديث���ه االخير على تعاون 
»حزب اهلل« مع احملكمة الدولية 
متوقعا ان تصدر احملكمة قرارا 
خالل االش���هر املقبلة تعبر فيه 
عن احلقيق���ة والعدالة املرجوة 

لدى اجلميع.
هذا واستبعد النائب حوري 
متنع اي من الفرقاء اللبنانيني عن 
التعاون مع احملكمة الدولية وذلك 
العتباره ان اجلميع قد التزموا 
مبساعدتها وتسهيل خطواتها، 
معتبرا ردا على س���ؤال انه في 
حال تعرضت احملكمة لعقبات 
متنعها من متابعة عملها كالتمنع 
عن التعاون معها واملثول امامها 
ستعود االمور واحلالة تلك الى 
مجلس االمن للبحث في تنفيذ 
اعمالها حتت الفصل السابع، كون 
احملكمة حاليا اقرت حتت الفصل 
املذكور امنا غير خاضعة له من 
حيث تنفي���ذ اعمالها، مؤكدا ان 
احملكمة الدولية اصبحت في مكان 

ال ميكن الحد عرقلة عملها.

عضو كتلة المستقبل يؤكد إجراء االنتخابات في موعدها وفق القانون النافذ

قيادي في القاعدة يتوعد لبنان بالمزيد من الهجمات 
ويتبنى إطالق الصواريخ من الجنوب على إسرائيل

عواصم � سي.ان.ان: شن صالح القرعاوي، أحد 
أخطر املطلوبني على قائمة ال� 85 السعودية لعناصر 
القاعدة، هجوما عنيفا على اجليش اللبناني وحزب 
اهلل والقيادات السنية اللبنانية، متهما إياهم بالدفاع 
عن أمن إسرائيل وتشكيل عقبة أمام وصول عناصر 

تنظيم القاعدة إلى شمالي إسرائيل.
ونشرت مواقع متخصصة في بث املواد املرتبطة 
بالتنظيمات املتش����ددة مقابلة مع القرعاوي أمس، 
قدمته فيها على أنه »قائد ميداني في كتائب عبداهلل 
عزام« التي تبنت قصف صواريخ على إسرائيل من 
لبنان في 27 أكتوبر املاضي، أكد فيها سعي القاعدة 
في اجلزيرة العربية إلى خطف أجانب واس����تهداف 

املصالح األميركية.
ووصفت املقابلة القرعاوي بأنه »أخطر املطلوبني 
على قائمة ال����� 85 وقائد ميداني في كتائب عبداهلل 
عزام، واعتب����ر أنه قادر على توفير معلومات حول 
األوضاع اخلاصة ب� »اجلهاديني« في اجلزيرة العربية 

ودول املشرق العلمي.
وحتدث القرعاوي عن بدايات����ه، فقال إنه خرج 
للعراق وش����ارك في معارف الفلوجة، وتعرف على 
القائد السابق للقاعدة بالعراق، أبي مصعب الزرقاوي، 
وقام ب� »تكليفه بعمل خارج العراق«، ولكن السلطات 
السورية أوقفته وس����لمته للرياض، فأمضى فترة 

قصيرة في سجونها.
وبالنس����بة للجزيرة العربية، أقر القرعاوي بأن 
التنظيم مهتم باختطاف سياح أميركيني وبريطانيني 

وغيرهم من املش����ركني، »واعتبر أن ضرب املصالح 
األميركية »من أهم األهداف، وهي منتشرة في بقاع 

األرض، ويسهل ضربها«.
ووضع القرعاوي تأسيس »كتائب عبداهلل عزام« في 
إطار »فتح جبهة خارجية لضرب املفاصل االقتصادية 
وخرق صفوف العدو من الداخ����ل، وإدخال الرعب 
في قلوبهم«، وقال إن تنظيمه مقس����م إلى س����رايا، 
منها سرية »زياد اجلراح« التي قامت بقصف شمال 
إسرائيل انطالقا من جنوبي لبنان قبل سنة ونصف 

تقريبا.
واعتبر القرعاوي أن تنظميه كان عليه مواجهة 
»اخلونة في لبنان وحزب اهلل وقوات اليونفيل وكل 
هؤالء يحمون جنوب لبنان ألجل أمن اليهود«، واعدا 

بتنفيذ املزيد من الهجمات.
ولدى سؤاله عن األوضاع في لبنان قال القرعاوي: 
بعد مقتل رئيس احلكومة األسبق احلريري وانسحاب 
اجليش السوري من لبنان انقسمت الساحة اللبنانية 
إلى قسمني رئيسني، هما ما يسمى باملواالة واملعارضة.. 
وحص����ل بني الطرفني صراع مري����ر ظاهره لبناني، 
وحقيقته أنه دولي«. وتابع: »أهل الس����نة لألس����ف 
في أسوأ حال وضعف وبؤس وظلم، وهم الضحية 

األبرز«.
وتشير املعلومات إلى أن القرعاوي في نهاية العقد 
الثاني من عم����ره، وهو من مدينة بريدة في منطقة 
القصيم، وقد وضعته الداخلية السعودية على قائمة 

ال� 85 التي تضم أخطر املطلوبني للقاعدة.

أبرز المطلوبين على قائمة الـ 85 السعودية

سليمان: لبنان قوي وال تستطيع إسرائيل شن حرب عليه
داود رمال

طم���أن رئيس اجلمهورية العماد ميش���ال 
سليمان اللبنانيني الى »صالبة االوضاع ومتانة 
انطالقة مسيرة النهوض السياسي واالقتصادي«، 
وأكد عل���ى »قوة لبنان ف���ي مواجهة اي عمل 
اسرائيلي« وحول االستحقاق البلدي قال »ان 
مسيرة االصالح ما قبل االستحقاق وما بعده 
مستمرة وستستمر«. موقف الرئيس سليمان 
جاء بعد اخللوة التي جمعته صباح امس مع 
البطري���رك املاروني الكاردينال مار نصر اهلل 
بطرس صفير والتي دامت نحو نصف ساعة 
في الصرح البطريركي في بكركي والتي مت في 
خاللها البحث في مختلف التطورات الراهنة. 
وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول املسائل 
املطروحة داخليا واقليميا ودوليا، السيما جلهة 

االنتخابات البلدية واالختيارية ووجوب اجرائها 
الى التعيينات االدارية الى الالمركزية االدارية 
الى االصالح«. وقالت مصادر مواكبة ل� »األنباء« 
ان »اخللوة تخللها تبادل التهاني بحلول الفصح 
املجيد. واضافت املصادر »ان البطريرك صفير 
اكد على اهمية الدور الذي يضطلع به الرئيس 
س���ليمان، هذا الدور التوافقي والوفاقي الذي 
يجمع كل اللبنانيني على هدف واحد هو مصلحة 
لبنان العليا، في حني اكد رئيس اجلمهورية على 
املضي في املسيرة االصالحية التي من شأنها 
اطالق عجلة الدولة وفي مقدمها ايصال الكفاءات 
الى املواقع االدارية القيادية لكي يتصدوا لهموم 
ومطالب وحاجات املواطن���ني،. وبعد اخللوة 
رد الرئيس س���ليمان على اسئلة الصحافيني 
فأكد انه »بعد االستحقاق االنتخابي سيتركز 

العمل لالصالح ب���كل وجوهه من الالمركزية 
االدارية الى ملف التعيينات«، واش���ار الى ان 
»لبنان مير مبرحلة اس���تقرار ستستمر على 
كل املس���تويات في العام احلالي«، واعتبر ان 
»التهديدات االسرائيلية معتادة واسرائيل تهرب 
من وضعها الداخلي وضغوط عملية الس���الم 
عبر التهديدات وهي تعرف ان لبنان قوي وال 
تستطيع شن حرب عليه«. ثم توجه اجلميع 
الى كنيسة الصرح حيث اقيم القداس االحتفالي 
الذي ترأسه البطريرك صفير بحضور الرئيس 
سليمان ووزراء ونواب وشخصيات عسكرية 
وسياس���ية وقضائية واقتصادية، وغاب عنه 
قيادات مارونية من الصف االول امثال الرئيس 
امني اجلميل والعماد ميش���ال عون ود.سمير 

جعجع.

عقد خلوة مع البطريرك قبيل قداس الفصح وسط غياب الجميل وعون وجعجع

حزب »المستقبل« يعقد مؤتمره 
التأسيسي أواخر الشهر 

بيروت ـ محمد حرفوش
أنه��ت جلنة إعادة هيكلة تيار املس��تقبل مهمتها التي كانت 
قد كلفت بها من قبل الرئيس س��عد احلريري في العام 2009. 
واجنزت اللجنة وفق املعلومات املتداولة النظام األساسي واللوائح 
التنظيمية الداخلية حيث س��يصار ال��ى اقرارهما خالل انعقاد 
املؤمتر العام اواخر الش��هر اجلاري. اللجنة التي ضمت: صالح 
فروخ، س��مير ضومط، مصطفى علوش، وفاير مكوك واحمد 
احلري��ري كانت قد عقدت سلس��لة اجتماعات م��ع اطر التيار 
واملنس��قني في املناط��ق، ثم دخلت في ورش��ات عمل متتالية 
بحثت آلية وشكل الهيكلية التنظيمية. وفي املعلومات ان املؤمتر 
س��يحضره 300 شخص سيؤلفون اول هيئة تأسيسية حلزب 
املستقبل، وهؤالء سيتوزعون بني نواب التيار احلاليني والسابقني 
ومنس��قي احملافظات واألقضية، والوزراء احلاليني والسابقني، 
إضاف��ة إلى أعضاء اللجنة التأسيس��ية التي تقدمت بطلب نيل 
احل��زب »العلم واخلبر« الى وزارة الداخلية. وفي املعلومات ان 
املؤمتر س��ينتخب رئيس احلزب الذي سيكون سعد احلريري 
إضافة الى اعضاء املكتب السياس��ي الذي سيعطى صالحيات 
تعيني املنس��قني واالمني العام والهيئة املركزية التي ستش��كل 

صلة الوصل بني الرئاسة والقاعدة.


