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إعادة تش�كيل مجلس قيادة األمن الداخلي قريبا: أكدت مصادر لبنانية 
رس���مية ان االتصاالت التي أجريت أخيرا حققت تقدما في شأن 
االتفاق على إعادة تشكيل مجلس قيادة قوى األمن الداخلي برئاسة 
اللواء أش���رف ريفي. وتوقعت املصادر ان تتم اعادة تشكيله في 
األيام القريبة ما يعيد اليه احليوية بعد ان حالت اخلالفات السابقة، 
وبدعم من بعض املرجعيات السياسية، عقده اال حلاالت الضرورة 
التي لم تؤد الى اعادة احليوية اليه. وتقول معلومات ان األرضية 
باتت مهيأة حلصول توافق مس���يحي عام على تسمية األعضاء 
اخلمسة املسيحيني في مجلس قيادة قوى األمن الداخلي، والعمداء 
اآلتية أس���ماؤهم: جوزف الدويهي قائدا للدرك، ايليا العبيد قائدا 
لألركان، حلود التنوري رئيسا للخدمات االجتماعية، شارل عطا 
مفتشا عاما. أما قيادة القوى السيارة، فإن أبرز املرشحني لتوليها 

هو العقيد فادي الهاشم. وهذه الالئحة ليست نهائية.
ع�ون اس�تقبل احلس�ن: اس��تقبل العماد عون قبل أيام رئيس فرع 
املعلومات العقيد وسام احلسن في لقاء هو الثاني بينهما خالل الشهرين 
املاضيني، وبحث الرجالن وضع قوى األمن الداخلي والقضايا املتعلقة 
به��ا، وأبرزها عمل فرع املعلومات، اضاف��ة الى التعيينات املرتقبة في 

هذه املؤسسة.
تطبيع بني ريفي واحلسن والسوريني: يسعى الرئيس سعد احلريري 
الى »تطبيع« العالقة بني اللواء أشرف ريفي واملقدم وسام احلسن 
مع املسؤولني األمنيني الس���وريني، وهو الذي يدرك ان واشنطن 
ومعها الرياض تتجهان الى تلزمي سورية ملف »محاربة االرهاب« 
في املنطقة، ما يعني انها س���تكون صاحبة رأي في املس���ؤولني 

األمنيني اللبنانيني اللذين ستتعاون معهما.
آلي�ة التعيني داخل وخ�ارج املالك: رغم التكتم عل��ى الصيغة التي مت 

التوصل اليها في اللجنة الوزارية املكلفة موضوع 
التعيينات، فإن املعلومات املتوافرة تفيد بأن هناك 
آلية للتعيينات خارج املالك وأخرى داخل املالك. 

فبالنسبة للتعيينات خارج املالك تلحظ اآللية ان يصار الى اعالن عام 
لتقدمي طلبات املرشحني الى وزارة التنمية التي ستفرز الطلبات حيث 
حتال تلك املتوافرة فيها الشروط الى جلنة من الوزارة املذكورة ومجلس 
اخلدمة املدنية والوزارة املعنية، وبعد ذلك تغربل اللجنة الطلبات بحيث 
يقترح الوزير املختص بضعة أس��ماء على مجلس الوزراء الذي يكون 
له القرار النهائي في هذا الشأن. ويشار هنا الى ان الشواغر في الوزارات 
واالدارات العامة التي يفترض ان متأل من خارج املالك ال يتعدى عددها 
اخلمسة مراكز، بينما هناك عدد كبير من املراكز في املؤسسات العامة. 
أما بالنس��بة للتعيينات داخل املالك، فليس هناك حاجة إلعالن عام أو 
ما شابه باعتبار ان جلنة من هيئات الرقابة الثالث )التفتيش املركزي، 
مجلس احلكومة املدنية وديوان احملاس��بة( ت��درس املؤهلني للمراكز 
الشاغرة من داخل املالك بالتعاون مع وزارة التنمية االدارية والوزير 
املختص، وتخلص الى ان يرفع الوزير املذكور بضعة أسماء الى مجلس 

الوزراء ليصار الى اختيار اسم من هذه األسماء.
حصة وهاب في التعيينات: يؤك���د مصدر مواكب لالتصاالت حول 
التعيين���ات ان الوزير الس���ابق وئام وهاب س���يحظى هذه املرة 
مبشاركة مع القطبني الدرزيني النائبني وليد جنبالط وطالل ارسالن 
في التعيينات اخلاصة بالطائفة الدرزية، ومن املراكز األساس���ية 
املعطاة للطائفة الدرزية، رئاسة األركان في قيادة اجليش، وقيادة 

الشرطة القضائية في مديرية قوى األمن الداخلي.
الفراغ في املجلس الدس�توري: املقعد الشاغر في املجلس الدستوري 
بعد رحيل الوزير الس��ابق د.أسعد دياب مرشح لشغله وزير األشغال 

والنقل الس��ابق القاضي محمد بسام مرتضى. 
فاملطلوب خلالفة د.دياب ان يحوز الش��رطني: 
األول ان يك��ون من منطق��ة البقاع، والثاني ان 

يكون قاضيا سابقا ووزيرا سابقا.
عدم ذهاب تيمور لدمشق: كشفت مصادر مقربة من دمشق ان زيارة 
النائب وليد جنبالط اليها جرى عليها تعديل في اللحظات األخيرة 
بخصوص عدم اصطحاب جنله تيمور معه للقاء الرئيس بش���ار 
االسد، وفيما يتعلق بتيمور أيضا، أعطى جنبالط تعليمات واضحة 
لنوابه ووزرائه ومساعديه كي يرفعوا تقاريرهم ويطلبوا استشاراتهم 
مباشرة من جنله تيمور في طريقه لالبتعاد شيئا فشيئا وتسليم 

جنله البكر مقاليد األمور احلزبية والسياسية والشعبية.
قيادة جديدة للحزب التقدمي: بعد انطالقة صاروخية منذ حوالي العام 
إلعداد وثيقة سياسية جديدة للحزب التقدمي االشتراكي وإعادة تنظيم 
حزبية فاعل��ة، تفرملت هذه احلركة الى حد التوقف، وعلم ان املرحلة 
الراهنة بحس��ب أوساط جنبالطية ستفضي الى وثيقة جديدة وقيادة 

حزبية مغايرة عن السابق.
14 آذار تس�تغرب موقف املر من املقاوم�ة: املوقف الذي أطلقه وزير 
الدفاع الياس املر في مقابلته على تلفزيون »املنار« من موضوع 
املقاومة وسالحها، كان مدار استغراب من قبل 14 آذار التي اعتبرت 
انه ليس هناك من مبرر ملثل هذه املواقف التي تخرج وزير الدفاع 
من موقعه احليادي الوسطي الى موقع املنحاز الى طرف سياسي 
في الصراع القائم، علما ان املر هو من ضمن حصة رئيس اجلمهورية. 
غير ان أوساطا سياسية في املعارضة عزت هذه املواقف للمر الى 
التق���رب احلاصل بينه وبني العماد عون وقد التقيا أكثر من مرة 
بعي���دا عن األضواء. ويحاول أعضاء في قوى 14 آذار أصدقاء املر 

مفاحتته بخلفيات مواقفه ملعرفة أبعادها وأسبابها.
ح�راس كتائبي�ون على صوت لبنان: اتخذ ح��زب الكتائب قرارا بوضع 
حراس أمام اذاعة صوت لبنان في س��ياق اجراء حزبي يقضي بوضع 
حراس من القوى النظامية التابعة للبيت املركزي أمام املؤسسات احلزبية 
مبا فيها صوت لبنان عل��ى اعتبار ان املبنى هو ملك احلزب وان كان 
هناك خالف على ملكية االذاعة. وأثار االجراء ورثة الش��يخ س��يمون 
اخلازن الذين وجدوا في اخلطوة محاولة للهيمنة على االذاعة واعتبارها 
من مؤسسات احلزب، علما ان هناك دعوى بني احلزب والشركة مالكة 
االذاعة على ملكيتها. ويعزو عضو في املكتب السياسي االجراء احلزبي 
الى املخاوف من امكان نقل مس��تندات ووثائق وبعض األرشيف الى 
اخلارج. ويضع القضاء يده على امللف في محاولة حلسم اخلالف على 
ملكية هذه الوسيلة االعالمية. وتقول مصادر ان املفاوضات التي جتري 
بني حزب الكتائب وادارة صوت لبنان حتقق تقدما جلهة االتفاق  على 
صيغة يتولى فيها ابن املرحوم س��يمون اخلازن ادارة االذاعة على ان 
يت��م حتديد الصالحيات والوضع املالي واالعالني واالتفاق على اعادة 

ترتيب من يدير البرامج السياسية.
معاجلة اقليمية لتداعيات احملكمة: قال س���فير غربي لنائب لبناني 
ان احلرب االسرائيلية على لبنان لن تقع وذلك بات أمرا محسوما 
واجلهد اللبناني حاليا ينحصر في معاجلة أي تداعيات للمحكمة 
الدولية، كاشفا عن أن هذا األمر يعالج اقليميا ملنع وقوع أي فتنة 

مذهبية في لبنان.
أحمد احلريري ملنصب األمني العام للمستقبل: علم ان منسق قطاع الطالب 
والش��باب في تيار املستقبل أحمد احلريري الذي يتولى حاليا رئاسة 
اللجنة اخلماسية املخولة بإعداد اعادة بناء الهيكلية العامة لتيار املستقبل 

مرشح لتولي منصب األمانة العامة للتيار في املرحلة املقبلة.

أخبار وأسرار لبنانية

زيارة الحريري الثانية إلى دمشق رسمية:
االتفاقات .. األمن .. السياسة الخارجية

محللون: كل طرقات لبنان تتجه 
صوب العاصمة السورية

بيروت: شهد االجتماع الوزاري 
الرئيس س��عد  أمس برئاس��ة 
احلريري في السراي الكبير، وضع 
اللمسات ما قبل األخيرة على امللفات 
التي سيطرحها اجلانب اللبناني مع 
اجلانب السوري، خاصة املالحظات 
التي يفترض ان يعدها لبنان حول 
االتفاقيات الثنائية املوقعة مع سورية، 
بني العامني 1990 و2004، في سياق معاهدة األخوة 
والتعاون والتنس��يق املوقعة بني البلدين، والتي 
يطرح البعض مبدأ بحث مصيرها أصال ومصير 
الهيئات املنبثقة عنها وباألخص مصير املجلس 
األعلى اللبناني � الس��وري. وحتى اآلن أجنزت 
أربع وزارات مراجعة اتفاقياتها مع سورية، ولم 
تلحظ وجود عناصر يجب تعديلها. وتبقى اتفاقيات 
أخرى يتوقع ان يطلب لبنان تعديالت عليها. وتصر 
سورية على معرفة موقف لبنان بالتحديد من هذه 
املعاه��دة والهيئات املنبثقة عنها، وهل هناك نية 
بعقد معاهدة جديدة، وأي اتفاقيات يريد تعديلها 

أو إلغاءها أو عقد اتفاقيات جديدة محلها.
وتستأثر العالقات اللبنانية � السورية باالهتمام 
في ضوء الزيارة املرتقبة لرئيس احلكومة سعد 
احلريري )املقررة مبدئيا في 13 اجلاري واملرشحة 
للتأجيل ألسباب تقنية(، وهي الثانية الى دمشق 
وتتخذ طابعا رسميا، على رأس وفد وزاري كبير 
إلطالق ورشة تطبيع العالقات بني البلدين وإعادة 
النظر في معاهدة األخوة والتعاون والتنس��يق 
واالتفاقات الصادرة عنها في ضوء املالحظات التي 
وضعها الوزراء حول هذه االتفاقات، اضافة الى 
بحث موضوع املجلس األعلى اللبناني - السوري 
واألمانة العامة، وترسيم احلدود، وملف املفقودين 
واملسجونني في السجون السورية. وتعلق مصادر 
وزارية أهمية على الزيارة التي يقوم بها احلريري 
بحيث يتوقع ان تعقبها زيارات ملسؤولني سوريني 
الى لبنان، على ان يتم حتديد موعد الس��تئناف 
اجتماعات املجلس األعلى وفق صيغته اجلديدة في 
بيروت هذه املرة. وقد تسهم زيارة احلريري الى 
دمشق في ارساء العالقات على قواعد جديدة وعلى 
أسس واضحة في اطار التعامل بني دولتني ومن 
خالل املؤسسات. واعتبرت املواقف التي أطلقها 

الرئيس د.بشار االس��د في مقابلته التلفزيونية 
متهيدا لزيارة الرئيس احلريري بعد زيارته األولى 
التي وصفت بأنها »ش��خصية« ولكسر اجلليد 

واالعالن عن فتح صفحة جديدة.
ويعترف وزير مطلع انه بعد زيارة الرئيس 
احلريري الى دمش��ق قد تنطل��ق ورش العمل 
واللجان املشتركة، خصوصا في ترسيم احلدود، 
ودرس املواضي��ع العالقة بني البلدين، وأبرزها 
الرس��وم اجلمركي��ة واملعامالت عل��ى النقاط 
احلدودية. كما سيتطرق البحث بني املسؤولني 
الى موضوع السالح الفلسطيني خارج املخيمات 
وضرورة اقفال معسكرات التدريب في البقاع 
وعلى احلدود اللبنانية - السورية، خصوصا في 
قوسايا وحلوى وغيرهما، ويشير الى ان مرحلة 
تعاون وتنس��يق قد تقوم بني لبنان وس��ورية 
خالل املرحلة املقبلة. وترى أوساط في املعارضة 
ان احلري��ري يذهب الى دمش��ق وأمامه ملفان 
أساس��يان: األمن والعالقات اخلارجية، واألمن 
يتش��عب ويتوس��ع، لكن هناك أساسيات فيه، 
واملقاومة على رأس هذه األولويات، وكذلك احملكمة 
الدولية، وخصوصا جلهة محاوالت توريط حزب 
اهلل فيها. وحسب هذه املصادر فإن جنبالط قال 
لبعض زواره في اليومني املاضيني: على احلريري 
أن يبادر إلى قطع رأس األفعى قبل أن متتد إلى 
جسم الوطن، كما عليه حماية محكمة والده من 
عملية التس��ييس، أو كما يقول جنبالط دائما: 

حماية لبنان من لعبة األمم.
وفي امللف األمني، يبرز موضوع املخيمات 
الفلسطينية، الذي ميلك السوريون صورة واضحة 
عنه. واملطلوب، وفقا لزوار دمشق، حماية هذه 
املخيمات، وأال تصبح وكرا للمجموعات اجلهادية 
اإلس��المية التي حاولت القيام أو تقوم بأعمال 
عنفية في س��ورية. وهنا قام وس��ام احلس��ن 
واللواء أشرف ريفي بدورين إيجابيني جدا، من 
خالل تبادل املعلومات األمنية حول اإلسالميني 
وشبكات عمالء إسرائيل، أما فيما يتعلق بالعالقات 
اخلارجية، فيرغب السوريون في أن يعود التنسيق 
بني البلدين إلى حدوده القصوى، خصوصا أن 
لبنان يش��غل اليوم مقعدا غير دائم في مجلس 

األمن الدولي.

بي��روت � أ.ف.پ: بع��د خمس س��نوات على  
االنسحاب العسكري السوري من لبنان، عاد القادة 
اللبنانيون املعادون بشدة من قبل لنفوذ اجلار القوي 
يسلكون مجددا طريق دمشق، حتسسا منهم بتبدل 
وجهة الرياح بعد انفتاح باريس وواش��نطن على 
سورية، بحسب رأي محللني.  ويستعد رئيس الوزراء 
س��عد احلريري الجراء زيارته الثانية الى سورية، 
وهو الذي اتهم في املاضي نظام الرئيس بشار االسد 
بالوقوف وراء اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق احلريري 
عام 2005. وفي 31 مارس اجرى الزعيم الدرزي وليد جنبالط الذي 
كان احد اكثر منتقدي االسد حدة في السابق، زيارة الى العاصمة 
السورية هي االولى بعد سنوات من القطيعة. واشاد جنبالط انذاك 
»مبواقف« االسد الذي سبق ان وصفه بانه »سفاح« و»طاغية«. واعتبر 
محللون ان هذا االنقالب في التوجه نتيجة لتغيير الواليات املتحدة 
وفرنسا بشكل خاص سياستهما ازاء سورية، التي عزلت بعد اغتيال 
احلريري واضطرت قواتها الى مغادرة لبنان بعد مكوثها فيه 29 عاما.
واوضحت مديرة قسم العلوم السياسية في جامعة القديس 
يوسف في بيروت فاديا كيوان ان »سورية استعادت نفوذا بعد 
هذا التحول« الغربي. ففي عام 2008 كان الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي اول قائد غربي يزور دمشق منذ 5 سنوات. كما توالت 
زيارات مسؤولني اميركيني رفيعي املستوى فيما تستعد واشنطن 

الرسال سفيرها االول الى سورية منذ 2005.
واش��ارت كيوان الى ان »اللبناني��ني اصيبوا باحليرة، حيث 
ان دوال كالوالي��ات املتح��دة التي عبأتهم ضد س��ورية في عهد 
)الرئيس االميركي الس��ابق جورج( بوش غيرت معس��كرها بعد 
انتخاب )الرئيس باراك( اوبام��ا«. وقالت »ذهب اللبنانيون بعيدا 
جدا )في عدائهم لسورية(، قبل ان يتخلى املجتمع الدولي عنهم، 
ما ادى الى وضع محرج. وعاد بعض السياسيني ادراجه بالكامل 
على غرار جنبالط، فيما خفض آخرون نبرتهم«. وأوضح استاذ 
العلوم السياس��ية في اجلامعة اللبنانية غسان العزي ان »دمشق 
توجه ببساطة رسالة مفادها انها املنتصرة في لبنان ال واشنطن«. 
وفيما اضطر السياس��يون اللبنانيون ال��ى تغيير خطابهم، فإن 

سورية لم تفعل.
لكن في خضم األزمة بني بيروت ودمشق، ظلت سورية تتمتع 
بدعم حيز كبير من الطبقة السياسية اللبنانية، السيما حزب اهلل، 
بحي��ث كادت أزمة حادة بني مناهضي س��ورية ومؤيديها تودي 
بالبالد الى حرب اهلية. وقال احمللل السياسي في صحيفة لوريان 
لوجور الناطقة بالفرنسية اميل خوري »يبدو ان العودة السورية 
جارية على قدم وساق، لكنها هذه املرة ليست بالعصا، بل باجلزرة، 

مادام اجليش واالستخبارات السورية خرجا«.

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

ري
خبا

�ر إ
قري

ت

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال النائب علي حسن خليل في بعبدا امس

لبنان:  االنتخابات البلدية تسابق الزمن.. وبورصة التحالفات تشتعل 
عواصم � عمر حبنجر - داوود رمال

االنتخابات البلدية واالختيارية مجددا، انها حديث الساعة في لبنان، 
ب����ني إجرائها وفق القانون النافذ بدءا م����ن الثاني من مايو، او تأجيلها 

تقنيا ل� 3 أشهر، وإال إرجاء الى سنة وما فوق.
هذه االحتماالت هي األكثر تداوال في ضوء استمرار التعثر في إقناع 
كتلة اإلصالح والتغيير بصيغة توفيقية لالنتخابات البلدية في بيروت، 
خصوصا، وفي بعض األقضية املسيحية، حيث يتعني عليه ان يواجه 

وحيدا اليمني املسيحي.
واقتراح األش����هر ال����� 3 يقصد به جتنيب فصل الصيف الس����ياحي 
اخلضات االنتخابية، علما ان إجراء االنتخابات في س����بتمبر، ال يعني 
حتييد موسم الصيف عن هذا املعترك، كما ان استكمال االنتخابات في 
أكتوبر لن يكون ملصلحة انطالقة املدارس واجلامعات، ومن هنا احلديث 
عن التمديد للمجالس احلالية سنة على األقل، بحيث جترى في أوساط 
الربيع املقبل، ووفق القانون االنتخابي اجلديد املفترض إقراره في مجلس 

النواب على نار باردة، وبعيدا عن التشنج واالستعجال.
وتعمل أوس����اط توافقية االجتاه على معاجلة موضوع العماد عون 
في بيروت، من خالل إعطائه 3 مقاعد بلدية من أصل 12 مقعدا مخصصا 
للطوائف املسيحية في العاصمة، تعويضا عن عدم اعتماد النسبية في 
االنتخابات. وقد أكد النائب نبيل نقوال ان التيار احلر سيش����ارك ولن 
يقاطع االنتخاب����ات، اذا كان هناك إصرار من األكثرية في املجلس على 
إجراء االنتخابات من دون إصالحات. لكن رئيس جلنة اإلدارة والعدل في 
مجلس النواب اعتبر ان عدم اتفاق رؤساء اللجان النيابية املشتركة على 
اعتماد نظام النسبية اليوم، يعني االجتاه النهائي الى إجراء االنتخابات 
على أس����اس القانون االنتخابي النافذ. وبدوره أكد وزير الداخلية زياد 
بارود مجددا على العمل من أجل إصدار قرار وشيك لفتح باب الترشيحات 
لالنتخابات البلدية واالختيارية، مشيرا الى ان التأجيل التقني محدود 

جدا والتمديد الطويل يتطلب قانونا.

رأي قانوني

وفي وقت تنصلت بعض القوى السياس����ية مما تعهده وزراؤها في 
جلسات مجلس الوزراء ال� 7 التي ناقشت اإلصالحات على قانون البلديات، 

عادت هذه القوى الى الترويج »لتأجيل تقني« لالنتخابات.
والتأجيل يجب ان مير حصرا مبجلس النواب، وفق خيار من اثنني، 
كما يقول نقيب احملامني الس����ابق ش����كيب قرطباوي القريب من التيار 
الوطني احلر، حيث قال: ال ميكن تأجيل االنتخابات تقنيا او غير تقني 
إال من خالل قانون في مجلس النواب، أما مشروع قانون فيرد من مجلس 

الوزراء واما اقتراح قانون فيوقعه 10 نواب.

ف����ي حني اكدت نائبة صيدا بهية احلريري ان تيار املس����تقبل ليس 
مرش����حا لالنتخابات البلدية في مدينة صيدا، وقالت ان التيار سيكون 
ناخبا وليس مرش����حا، ودعت الى مجلس بلدي تنموي في صيدا بعيد 

عن السياسة على ان يكون فريقا وال يختصر برئيس البلدية وحده.
نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان قال من جهته ان بعض 
الفرق����اء اراد تأجيل االنتخابات البلدية لكنه لم ميلك اجلرأة للمجاهرة 
مبوقف����ه، واآلن اصبحت امام امر واقع، ولم يس����تبعد التأجيل التقني 

لبضعة أسابيع.
وكان العماد ميش����ال عون دعا التيار الوطني احلر الى االس����تعداد 
خلوض االنتخابات البلدية مهما كان ش����كل قانونها وموعدها، وقد أكد 

على هذه الدعوة بعد اجتماع كتلته النيابية عصر امس.

الجميل يناشد سليمان والحريري إجراء االنتخابات

رئيس حزب الكتائب امني اجلميل وجه بعد لقائه البطريرك املاروني 
نصر اهلل صفير نداء الى رئيس اجلمهورية ميش����ال سليمان ورئيس 
احلكومة س����عد احلريري لالعالن في اسرع وقت عن اجراء االنتخابات 
البلدية في موعدها، مؤكدا ان اهمية هذا االستحقاق الدستوري والسياسي 

توازي اهمية االنتخابات النيابية.
وأكد اجلميل ان تأجيل االنتخابات النيابية امر غير مقبول، كاش����فا 
عن ان الوزير س����ليم الصايغ س����يطرح هذا االم����ر على طاولة مجلس 

الوزراء.
في غضون ذلك وصل الرئيس اللبناني العماد ميش����ال سليمان الى 
العاصمة القطرية الدوحة في زيارة س����ريعة استمرت لساعات، حيث 
التقى أمير قطر الش����يخ حمد بن خليفة آل ثاني واستعرض العالقات 
الثنائية وتطور األوضاع في لبنان من����ذ اتفاق الدوحة واألوضاع في 

املنطقة وما تقوم به قطر على هذا الصعيد.
وشكر الرئيس سليمان ألمير قطر دعمه املستمر للبنان على مختلف 
األصعدة، السيما الدور القطري على غير صعيد للجم إسرائيل التي ال 

تنفك تواصل تهديداتها للبنان.
وقال مصدر وزاري في الوفد اللبناني ل� »األنباء« ان  الزيارة أدت الى 
املزيد من تعزيز العالقات األخوية بني لبنان وقطر على جميع املستويات 
واملجاالت وه����ي محطة مهمة فتحت آفاقا جديدة للتعاون السياس����ي 

واالقتصادي والثقافي والسياسي واإلمنائي، وغيرها من مجاالت.
وجاءت زيارة الرئيس سليمان الى قطر تلبية لدعوة األمير حمد بن 
خليفة مبناسبة الذكرى ال� 30 لتأسيس احتاد غرف التجارة والصناعة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، حيث حل س����ليمان ضيف ش����رف 

وألقى كلمة في املناسبة.

ودون مثل هذا القانون ال ميكن تأجيل موعد االنتخابات، مذكرا بأنه 
وفي عز أيام احلرب كان املجلس النيابي يجتمع لتمديد واليته وتأجيل 
االنتخابات. وأضاف: كل قانون يصدر عن مجلس النواب يكون عرضة 
للطعن أمام املجلس الدس����توري، وكل طعن يستوجب توقيع 10 نواب 

للطعن أمام املجلس الدستوري.

تحالف حزب اهلل وحركة أمل

وفي ظل الس����جال على التأجيل من عدمه جتلت باكورة التحالفات 
البلدية باالتفاق النهائي بني حزب اهلل وحركة أمل، على لوائح مشتركة، 
وامتن����اع اي منهما عن الدخول في لوائح منافس����ة، وصوال الى الفوز 

بالتزكية، اي من دون معارك انتخابية تبعا لغياب مرشحني آخرين.
ويذكر ان مجلس الوزراء ق����رر صرف 50 مليون ليرة لبنانية لكل 

مجلس بلدي يجري اختياره بالتزكية.

من جهته، النائب ميشال املر دعا ماكينته االنتخابية في قضاء املنت 
الى اجلهوزية، لكنه ب����دا متحفظا جلهة التأكيد على إجراء االنتخابات 
البلدية في موعدها، وقال امام زواره ان حظوظ اجرائها تعادل حظوظ 

عدم اجرائها، رافضا النسبية التي تعرقل اعمال املجالس البلدية.
اما النائب س����ليم س����لهب )التيار الوطني احلر( فقال انه من غير 
املسموح ان يكون قبل بضعة ايام من التاريخ املعلن الجراء االنتخابات 
وليس من رؤية واضحة لدى الناس مرجحا واحلال هذا اجراء االنتخابات 

بحسب القانون الساري املفعول في 2 مايو.
وحول بيروت، قال: لقد ذهبنا الى النسبية كبديل لتقسيم بيروت، 

اما اذا اعتمد القانون احلالي فعلينا التعامل مع القانون احلالي.
من جهته، رئيس الكتلة الش����عبية في زحلة النائب السابق الياس 
سكاف طالب باجراء االنتخابات في موعدها رافضا التالعب باالستحقاقات 

الدستورية.

بهية الحريري تؤكد أن »المستقبل« ناخب وليس مرشحاً في صيدا

عاشوري تنفي تلويح بلمار باالستقالة

الموسوي يوضح: حريصون
على المقاومة والوحدة الوطنية معًا

أرسالن نفى نقل رسالة سورية لكرامي
ووصف زيارة جنبالط بالممتازة والجيدة

بيروت: نفت الناطقة باسم احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان راضية
عاشوري ما ورد في صحيفة »لوريان لوجور« البيروتية الناطقة 
بالفرنس���ية من ان املدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار لوح 

باالستقالة، واعتبرت ان هذا الكالم غير صحيح.
وكانت »النهار« ذكرت ان بلمار ابلغ االمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون رغبته في االستقالة من منصبه كمدير عام للمحكمة الدولية 

إذا خضعت التحقيقات للمساومة على حساب احلقيقة والعدالة.

بيروت: اوضح النائب نواف املوسوي )حزب اهلل( ان ما نقل من كلمة 
له القاها في حفل تأبيني في االوزاعي وفيها ان »األولوية للمقاومة 
وليس للوحدة الوطنية«، اخرج القول فيه عن متام القصد ودقته، مؤكدا 
ورفعا الي التباس ان احلرص على مقاومة العدو االس����رائيلي يوازي 
احلرص على بناء منوذج في العيش املش����ترك يك����ون نقيضا للكيان 
الصهيوني العنصري، وهو ما يس����عى اليه حزب اهلل عبر العمل على 
ترسيخ كل اشكال الوحدة وفي طليعتها الوحدة الوطنية، مجددا احلرص 

على استمرارية املقاومة والوحدة الوطنية في آن معا.

بيروت � أحمد منصور
نفى النائب طالل ارسالن ان يكون نقل رسالة سورية الى الرئيس 
عمر كرام��ي، معتبرا ان كرامي لي��س بحاج��ة لنق��ل مثل تلك الرسائل، 
مشيرا الى أن��ه وضعه في صورة مباحثاته مع الرئيس السوري بشار 
االس����د والتي ش����ددت على الثوابت الوطنية والقومية، منوها بالدور 

السوري في املنطقة على املستوى االقليمي والدولي.
ورأى ارسالن بعد لقائه الرئيس كرامي في بيروت »ان زيارة رئيس 
اللق����اء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط س����ورية االس����بوع املاضي 
ممتازة وجيدة جدا وانه يع����ول عليها اهمية كبيرة انطالقا من بعدها 
الوطني«. وقال ارس����الن: »ان الغريب في األمر هو وجود جنبالط في 
غير هذا املوقع، فهذا موقع جنبالط الطبيعي واالساسي، وليس »قلبة« 
كم����ا يقال، امنا نعتبر ان »القلبة« ل����دى جنبالط كانت في املاضي بعد 
العام 2005«. وق����ال ان املرحلة ال تتحمل التكتيكات الصغيرة. وحول 
املصاحلة بينه وبني الوزير السابق وئام وهاب رفض ارسالن التعليق 
على االمر مكتفيا بكلمة »ال جواب«. وكان مصدر في بعبدا نفى ما تردد 

عن اعطاء الرئيس عمر كرامي موعدا.

»التوحيد« يحمل على 
»نائب الصدفة« وليد خوري

بيروت � محمد حرفوش
التوحيد« حملة  شن »تيار 
على نائب تكتل التغيير واالصالح 
وليد خوري، واصفا إياه »بنائب 
الصدفة« الذي ذّكرنا انه موجود 
في البرملان والذي لم نسمعه منذ 
سنوات متحمسا، كما حتمس 
للدفاع عن رئيس اجلمهورية، 
رغم معرفتنا احلقيقية انه نكث 
بوعده م����ع رئيس اجلمهورية 
في منطقة جبيل عندما رفض 
تنفيذ اتفاق مس����بق ان يكون 
نائبا لدورة واحدة. تيار التوحيد 
الذي يرأسه الوزير السابق وئام 
وهاب وفي بيان امس قال: اننا 
لم نكن يوما حلفاء لهذا النائب 
وامثال����ه، بل نحن حلفاء خلط 
العماد ميشال عون وطروحاته. 
والنائب املذكور يعرف جيدا انه 
حليف ملصاحله، ولو لم يأخذه 
التيار الوطني احلر معه لكان 
في موضع آخر، وبدل ان يتلهى 
النائب في تصنيف الناس بني 
حلفاء وغير حلف����اء، وحتما � 
نحن نعل����م ان العماد عون ال 
يتح����دث معه ف����ي حتالفاته � 
ليته يتف����رغ لقضايا منطقته 
بدل ان يتلهى بس����خافات على 
وس����ائل االعالم. واضاف تيار 
التوحيد: بالنس����بة لنا فنحن 
نحدد حتالفاتنا وال احد يحددها 
لنا، ولم نطلب يوما القرب من 
احد اال اذا كان سبقنا بذلك لذا 
نتمنى على ممثل »سانيتا« في 
مجلس النواب ان يهتم بأموره 
وال يحل����ل في القضايا الكبرى 
الن خبرت����ه مح����دودة. وختم 
تيار التوحي����د بيانه: ما يهمنا 
هو موقف اجلمهور الش����ريف 
للتي����ار الوطني احل����ر والذي 
نع����رف موقفه اكثر مما يعرفه 
هذا النائب الغريب عن جمهور 
التيار واجلاهز لالنقالب على هذا 

اجلمهور عند اول مفترق.


