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)محمود الطويل(

بيروت: ال تأجيل لالنتخابات البلدية. ال تقنيا وال سياسيا. 
هذا ما ميكن استنتاجه استنادا الى تأكيدات الرئيسني نبيه 
بري وسعد احلريري اللذين يبذالن جهودا سياسية وإعالمية 
إلقناع اللبنانيني بأن االنتخابات حاصلة في موعدها. التأجيل 
الذي كان منتظرا في االنتخابات البلدية لم يحصل. وحصل 
تأجيل في مجال آخر غي��ر متوقع هو تأجيل زيارة الرئيس 
س��عد احلريري »الثانية والرسمية« الى دمشق. هذه الزيارة 
التي كان احلريري أعلن في وقت سابق انه سيقوم بها مطلع 
الشهر اجلاري )3 � 4 ابريل( وأرجئت الى منتصف الشهر )13 � 14 ابريل( 
أرجئ��ت من جديد الى موعد آخر لم يحدد بع��د، وأعطيت لهذا التأجيل 3 

تفسيرات � مبررات:
� األول يتح��دث ع��ن »تأجيل تقني« ليس أكثر، له عالقة بانش��غاالت 
اجلانبني اللبناني والسوري و»أجندة الزيارات اخلارجية املزدحمة باملواعيد«. 
فرئيس احلكومة السورية محمد ناجي عطري مرتبط بزيارات خارجية بينها 
زيارة مهمة الى اجلزائر لترؤس اجتماعات اللجنة العليا املشتركة. ورئيس 
احلكومة اللبنانية سعد احلريري مرتبط بزيارتني الى اسبانيا وايطاليا، كما 
س��يكون عليه املشاركة في جلس��ة احلوار الوطني في قصر بعبدا. وألن 
التأجي��ل تقني، فإن الزيارة أرجئت لفترة قصيرة ولم تعد قائمة منتصف 

الشهر وامنا في النصف الثاني منه.
� الثاني يتحدث عن تأجيل »إداري«، تقني أكثر منه سياس��ي، بسبب 
التأخ��ر احلاصل في إجناز املراجعة العامة املتعلقة باالتفاقات الس��ورية � 
اللبنانية املوقعة س��ابقا لوضع املالحظات واقتراح التعديالت بشأنها، كما 
التأخر احلاصل في وضع وحتديد االتفاقات اجلديدة التي ستوقع. ذلك ان 
الزيارة الثانية، وبخالف الزيارة األولى الشخصية الطابع، ستكون رسمية 
وجتري حتت عنوان عريض هو إطالق عملية وورشة تطبيع العالقات بني 
البلدين وإعادة النظر في معاهدة االخوة والتعاون والتنسيق وفي االتفاقات 
املنبثق��ة عنها. وتفيد معلومات ب��أن 4 وزارات أجنزت حتى اآلن مراجعة 
اتفاقياتها مع نظيراتها الس��ورية ولم تلحظ وجود عناصر يجب تعديلها، 
في حني ان معظم الوزراء لم يسلموا بعد مالحظاتهم ولم يتقدموا بطلبات 
تعدي��ل بخالف األجواء التي توحي بأن لبن��ان هو من يطلب التعديل وان 
االتفاقات الس��ابقة مجحفة في حقه. وباإلجمال فإن الرئيس احلريري لم 
ينجز بعد بصورة نهائية ملف االتفاقات بني البلدين واملوزعة بني ما يحتاج 
منها الى تعديل وم��ا يفترض إبقاؤه على ما هو عليه وما يتطلب التجديد 

بإعادة التوقيع عليه النتهاء مفاعيله أو ألنه لم ينفذ..
� التفس��ير الثالث يعطي س��ببا سياس��يا لهذا التأجيل املتكرر لزيارة 
احلريري الى دمشق وبعد صرف النظر عن زيارة لرئيس احلكومة السورية 
الى بيروت كانت مقررة مطلع العام، ليصل الى استنتاج ان االنطالقة جاءت 
متعثرة واألمور ال تسير على ما يرام. واملفارقة هنا انه في حني تبدي مصادر 
احلريري اطمئنانا الى سير العالقة ونتائج االتصاالت التي أفضت الى حتديد 
أسس العالقة اجلديدة وآلياتها واخلطوط العريضة التفاق سياسي غير معلن 
يتجاوز مسألة »االتفاقات السابقة«، فإن مصادر املعارضة احلليفة لدمشق 
تعكس حالة من االنزعاج وعدم الرضا لدى القيادة السورية إزاء »السلوك 

السياسي« للرئيس سعد احلريري، متوقفة عند النقاط التالية:
� عدم حصول متابعة عملية لزيارته األولى الى دمشق، وعدم تنفيذ ما 

اتفق عليه خالل هذه الزيارة وبعدها.
� ع��دم حصول ضب��ط إعالمي وسياس��ي كام��ل في التي��ار »نوابا 

وإعالما«.
� عدم فك حتالفه مع القوات اللبنانية ورئيس��ها س��مير جعجع، ال بل 
التأكيد على االستمرار في هذا التحالف الذي ال ينهيه إال املوت والترجمة 
العملية لهذا املوقف كما حصل في املش��اركة السياس��ية ل� »املس��تقبل«، 

حضورا أو خطابا، في احتفال القوات في البيال.
� التحديد )والترويج( املسبق واألحادي اجلانب ملسار العالقات اللبنانية � 
السورية وعناوينها من االتفاقات الى املجلس األعلى، الى السالح الفلسطيني 

خارج املخيمات.

العريضي زار دمشق: زار الوزير غازي العريضي 
دمش���ق يوم أمس االول، والتق���ى اللواء محمد 
ناصيف بناء على االتفاق الذي جرى بني الرئيس 
السوري بشار األس���د والنائب وليد جنبالط، 
كذلك التقى العريضي اللواء حكمت الش���هابي، 
واتصل من هناك بجنبالط، وأش���ارت مصادر 

مطلعة إلى أن أجواء الزيارة كانت ممتازة.
حتول مفاجئ: قال نائب معارض سيفاجأ شركاء 
احلريري وجنبالط املسيحيون مبدى التحول الذي 
ط��رأ على موقفيهما من املقاومة وس��الحها خالل 

اجللسة املقبلة من احلوار في 15 ابريل.
موق�ف ايجابي ملجل�س املطارن�ة: جاء في بيان 
مجلس املطارنة املوارنة »بعد االجتماع الشهري« 
»نحم���د اهلل على ان لبنان، على رغم ما يحيط 
به من أحداث دامية، حتسن وضعه بعض الشيء، 
وانحس���رت موجة العنف التي كانت جتتاحه، 
بفضل القيمني على األمن فيه«. مراقبون قرأوا 
في هذه العبارة انها تعكس، مضافة الى عبارة 
مماثلة وردت في بيان الشهر املاضي، تطورا في 
موقف املطارنة من الوضع العام، بحيث انه لم 
يعد موقفا س���لبيا وبات ينح���و بوضوح الى 
االيجابي���ة ولو انها مازالت ايجابية حذرة، كما 
قرأوا فيها دعما غير مباشر ملؤسسة قوى األمن 

الداخلي واألجهزة األمنية بشكل عام.
وسيط بني املر وباسيل: يلبي وزير الدفاع الياس 
املر دعوة الوزير جبران باسيل الى عشاء في منزله 
حتضي��را لالنتخابات البلدية ف��ي حضور العماد 

ميشال عون بعد تدخل وسيط 
مشترك لفتح صفحة جديدة 

بينهما.
س�يناريو متكرر في جزي�ن: قال قيادي في التيار 
الوطني احلر ان »مشهد انتخابات 2009 سيتكرر 
في االنتخابات البلدية في جزين«، مستبعدا »أي 
حتالف أو اتفاق بني التيار والنائب السابق سمير 
عازار«، مشيرا الى ان »عازار ينسج اليوم حتالفا 
مع ح���زب الكتائ���ب والوزير الس���ابق ادمون 

رزق«.
إعادة هيكلة الكتائب: في اطار الورشة التي يقوم 
بها ح��زب الكتائب بهدف تنظيم الهيكلية وصياغة 
مس��تقبل احلزب، يعقد اجتماع عام بعد غد االحد 
»في الفوروم دي بيروت« لكل كوادره ومسؤوليه، 
وس��يتم توزيع استمارات تش��مل أسئلة سياسية 
وحزبية، كما ستتحول هذه اخللوة الى تقليد حزبي 
سنوي للنظر في طروحات ومشاريع احلزب، اضافة 
الى وضعه االداري، وس��تتطرق اخللوة هذا العام 
الى مجموع��ة أمور منها حتدي��ث صحيفة العمل 
واملوقع االلكتروني للحزب، فضال عن ناحية تتعلق 
بالشق االجتماعي ومنها اعداد مدرسة للكوادر أو 
أكادميية سياس��ية مهمتها تطوير املنهجية وشرح 
الشق التاريخي املتعلق باحلزب ومبواقفه على مدى 

سنوات طويلة من تواجده على األرض.
املعارضة تنتقد موقف املر من حادث أرغش: أوساط 
بارزة في املعارضة أظهرت استياء وانتقادا ازاء 
تصريح للوزير الياس املر من بكركي قال فيه 

ان حادثة عيون أرغش ال 
خلفيات سياسية وال أحزاب 
وراءها، وهذا املوقف اعتبر 
مبثابة دفاع عن القوات اللبنانية وردا على كل 

املواقف التي صدرت إثر هذه احلادثة.
حزب اهلل يشترط حضور احملققني الدوليني للضاحية: 
تق��ول معلومات ان حزب اهلل سيش��ترط حضور 
احملققني الدوليني الى الضاحية اجلنوبية ألخذ افادات 
عناصره واملقربني، وان احلزب سيسأل عن هوية 
كل محقق كان له ارتباطات بإسرائيل، وانه سيخضع 
جلسات التحقيق لسيطرته األمنية، وحزب اهلل يضع 
العامل األمني في أولى أولويات شروطه من خالل 
ابداء اخلوف على حياة عناصره المكان استهدافهم 
م��ن قب��ل اس��رائيل وهو س��بب س��يضعه في 

الواجهة.
بقرادوني يبرئ سورية وحزب اهلل: عن احملكمة الدولية 
يقول الوزير الس���ابق كرمي بقرادوني: »مبقدار 
ما يتم تس���ييس احملكمة مبقدار ما س���تكون 
انعكاساتها سلبية على لبنان، ومبقدار ما نخرجها 
من السوق السياسي ونذهب إلى القانون، نكون 
اقتربنا من إغالق ملف اغتيال الرئيس احلريري، 
ف���ي النهاية الكالم عن احملكمة س���ابق ألوانه، 
وليست املرة األولى التي تصدر فيها تكهنات، 
ولنتذك���ر أن في كل مرة كنا على أبواب صدور 
تقرير كانت تصدح التكهنات، وفي البداية كانت 
أصابع االتهام موجهة ضد سورية، واليوم ضد 
حزب اهلل، وكما مت رف���ع التهمة أو إزالتها عن 

سورية، هكذا س���ينتهي األمر في مسألة اتهام 
ح���زب اهلل، ال حلزب اهلل وال لس���ورية يد في 
العملية، يجب أن نحلل من وراء هذه اجلرمية 
ألن م���ن اغتال الرئيس احلريري كان يرمي في 
األساس إلى حتميل س���ورية وحزب اهلل هذه 
املس���ؤولية وخلق فتنة في لبنان، وأتوقع أن 
نسمع الكثير من الكالم السياسي حتى تاريخ 

صدور القرار االتهامي«.
فاي�ر س�تون 12:  ذكرت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« األميركية انه »على الرغم من أن هذا العام 
كان األكثر هدوءا بالنس��بة للمدنيني اإلسرائيليني 
واألقل خسائر في صفوفهم منذ خمسة عشر عاما، 
إال أن االستعدادات العسكرية التي تقوم بها إيران 
وحزب اهلل في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة، 
وكل الوقائع على األرض، تنبئ بأن الشرق األوسط 
مازال يقف على شفير احلرب، وان أي حادث مهما 
صغر حجمه من ش��أنه تفجي��ر البركان فيها مرة 
أخرى وبشكل مرعب«. وقالت الصحيفة األميركية 
في تقريرها إن إس��رائيل املدركة ملا يحدث حولها، 
تستعد لألسوأ، فقد نفذت في فبراير املاضي سرا 
سيناريو حرب أطلقت عليه اسم »فايرستون - 12« 
وهو شبيه بحرب شاملة في املنطقة تتصور إيران 
وقد أمرت حزب اهلل بعمل عسكري ما ضد إسرائيل 
لتحويل أنظار العالم عن تداعيات برنامجها النووي، 
فقام اجليش اإلس��رائيلي بشن حرب جوية وبرية 
وبحرية مفرطة التدمير ضد احلزب الذي متكن من 

جر سورية وحماس إلى املعركة.

أخبار وأسرار لبنانية
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جانب من املؤمتر الصحافي لرئيس احلكومة سعد احلريري ونظيره االسباني خوسيه لويس ثاباتيرو في مدريدالعالمة السيد محمد حسني فضل اهلل مستقبال نائب االمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم 

زيارة الحريري لدمشق »حتى إشعار آخر«.. و»اإلصالح والتغيير« ينسحب من جلسة »البلدية«
بيروت � عمر حبنجر � أحمد عزالدين

توزع احل����دث السياس����ي 
اللبناني امس بني ساحة النجمة 
حي����ث انفض اجتم����اع اللجان 
املشتركة حول مشروع قانون 
اتفاق  البلدية دون  االنتخابات 
وبني دمشق حيث تبني ان الزيارة 
املرتقبة للرئيس احلريري على 
رأس وفد وزاري لن حتصل في 
الوقت احملكي عن����ه، اي في 13 
او 14 ابري����ل اجل����اري، جلملة 
اعتبارات رمبا أبرزها ان املوعد 
لم يكن محسوما في هذا التوقيت 

أصال.
األولوية ف����ي بيروت كانت 
خلبر التأجيل لزيارة احلريري 
الى دمشق، كما أوردته صحيفة 
»األخبار« القريبة من حزب اهلل 
ومن العاصمة الس����ورية، التي 
أش����ارت الى عدم حتديد موعد 
جديد، وق����د س����ألت »األنباء« 
مصدرا قريبا من الرئيس سعد 
احلريري عن حقيقة األمر، فأجاب 
قائال: من األساس املوعد لم يكن 
محس����وما يومي 13 و14 ابريل، 
حتى يؤجل، او يقال انه تأجل، 
واحلقيقة ان هناك من افترض 
املوعد في ذلك التاريخ، واملهم ان 
االجتماع املنتظر مازال مطروحا، 
لكن املواعيد لم تتطابق بعد، كما 
ان الوزراء في البلدين لم ينجزوا 

ملفات االتفاقية املقرر بحثها.
واختص����ر املص����در املقرب 
املوقف بالقول عما س����رب عن 
موعد للزيارة في 13 و14 اجلاري 
مجرد تكهنات إعالمية، وان الكالم 
او تأجيلها  الزي����ارة  إلغاء  عن 

يفضح نوايا قائليه.
في اإلطار عينه، قالت مصادر 
قريبة من بعبدا ل� »األنباء« ان 
اي بي����ان بتحديد يومي 13 و14 
اجلاري موع����دا لزيارة رئيس 
الوزراء وال����وزراء لم يصدر ال 
من بيروت وال من دمشق، وان 
حتديد املوعد اليزال رهن التشاور 
بني العاصمتني، مرجعا ذلك لسفر 
الرئيس بش����ار األس����د، اضافة 
الى عدم اكتمال ملفات الوزراء 

املختصني في البلدين.

بعد العشرين من أبريل

املصادر توقعت ل� »األنباء« 
ان تتم زيارة احلريري الثانية 
الس���ورية بعد  العاصمة  الى 
العش���رين من ابريل اجلاري، 

في وقت يك���ون فيه الرئيس 
ميشال س���ليمان في البرازيل 
ضمن إطار زيارة تستمر 6 أيام 

من 21 ابريل الى 27 منه.
وتأكيدا ملا تقدم قال النائب 
عمار حوري عضو كتلة »لبنان 
أوال«، واملق���رب م���ن الرئيس 
احلري���ري انه ل���م يكن هناك 
موعد رسمي للزيارة، وان كل 
ما قيل مجرد تسريبات إعالمية، 
واحلقيق���ة ان هن���اك اتفاق���ا 
مس���بقا بني الطرفني اللبناني 
والسوري على دراسة االتفاقيات 

املطروحة.
وقال حوري ان املتضررين 
من العالقة اجلديدة بني احلريري 
وسورية هم كثر، مشددا على 
انه ال تراجع من قبل الرئيس 
احلري���ري عن اخلي���ار الذي 
اعتمده بفت���ح صفحة جديدة 

مع سورية.

الحريري في مدريد

اما عن احلريري في مدريد، 
فإنها زيارته االولى الى العاصمة 
االسبانية يرافقه ثالثة وزراء هم 
علي الشامي )وزير اخلارجية( 
ومحم���د الصف���دي )وزي���ر 

قطار االنتخابات سيقلع ابتداء 
من الثاني من مايو.

النيابية حسمت  واجللسة 
م���ن اولها، فقد وق���ف النائب 
علي عمار من كتلة حزب اهلل 
وقال: من يرد تأجيل االنتخابات 
فليرفع اصبعه، فلم يرفع احد 
النقاش في  يده، وبالتالي بدأ 
امكاني���ة اقرار املش���روع قبل 
ان  موعد االنتخاب���ات، فتبني 
ذلك متعذر، وطلب نواب كتلة 
العماد ميشال عون التصويت 
على املش���روع مبادة وحيدة 
واحالته الى اجللس���ة العامة 
القراره والسير باالصالحات، 
فقوبل االقتراح بالرفض، ألنه 
لو كانت نية الرئيس نبيه بري 
اقراره مب���ادة وحيدة وليس 
مناقشته بندا بندا الحاله الى 
اجللسة العامة مباشرة هذا اوال، 
وثانيا فإن املشاريع االصالحية 
ال تقر مب���ادة وحيدة ألن كل 
مادة تختلف ف���ي مضامينها 

االصالحية عن االخرى.
وامام ذل���ك، خرج عدد من 
نواب كتلة العماد عون ليلقوا 
مسؤولية تعطيل االصالح على 
الكتل االخرى، ثم خرج نواب 

آخرون وردوا على كتلة عون 
واعتبروا ان طرح االصالحات 
في ه���ذه الفت���رة القصيرة ال 

يفيد.
ثم حتول املنبر البرملاني الى 
ساحة للمزايدات حول من يريد 
االصالح ومن ال يريد وتبادل 

االتهامات حول التعطيل.
نائب رئيس املجلس فريد 
املكاري قال بعد االجتماع انه 
جرى االس���تماع ال���ى النواب 
وشرح وزير الداخلية وبالتالي 
سيتم الدعوة الى اجتماع مقبل 
بعد التشاور مع رئيس املجلس 
ملناقشة املشروع بندا بندا بغض 
النظر عن املواعيد التي ستجري 

في مواعيدها.
واثنى م���كاري على رفض 
التأجيل وكذلك  الرئيس بري 
تأكي���د رئيس الوزراء س���عد 
احلريري حصولها على اساس 

القانون احلالي.
وعلى الرغم من تأكيد مكاري 
على السير باملشروع كقانون 
اصالح���ي، فقد اك���د نواب ان 
امرا من ه���ذا لن يحصل، وان 
املشروع سيدخل في النسيان 

بعد االنتخابات.

وحتدثت املصادر عن ثالثة 
مكون���ات في زي���ارة الرئيس 
االهتم���ام، االول  تس���تدعي 
يتمثل بقيادة اسبانيا للقوات 
الدولية في جنوب لبنان والثاني 
رئاستها لالحتاد االوروبي في 
هذه املرحلة والثالث عضوية 
لبنان غير الدائمة ملجلس االمن، 
وقريبا رئاسته لهذا املجلس، 
االمر الذي يضاعف من اهمية 
الدولتني، اضافة  التشاور بني 
الى العالقات الثنائية والتجارية 

خصوصا، حيث تعتبر اسبانيا 
ال���دول املصدرة  في مقدم���ة 

للبنان.

الحد الفاصل

في غضون ذلك، وضع اجتماع 
اللجان املشتركة حول مشروع 
قانون االنتخابات البلدية احلد 
ب���ني اخليط االبيض  الفاصل 
واخليط االس���ود، واكد على 
امرين وهما اوال: ان طروحات 
التأجيل لم تعد واردة، وثانيا ان 

ابوفاعور  االقتصاد( ووائ���ل 
)املهجرين(.

وقد التق���ى احلريري ملك 
اس���بانيا خ���وان كارلوس ثم 
رئيس الوزراء ثاباتيرو وعقد 
معه مؤمترا صحافيا تاله غداء  
تكرميي اقامه رئيس احلكومة، 
والتقى الحقا وزير اخلارجية  
ميغ���ل انخ���ل موراتين���وس 
والدفاع كارمن شاغن ورئيس 
الش���يوخ ومجموعة  مجلس 
البرملانيني اعضاء جلنتي  من 

اخلارجية والدفاع في البرملان 
االسباني.

مكونات الزيارة

وف���ي برنام���ج احلريري، 
لق���اء مع الس���فراء العرب في 
اللبنانية في  مدريد واجلالية 

اسبانيا.
ويراف���ق احلريري وفد من 
رجال االعمال اللبنانيني الذي 
يعق���د بدوره لق���اء مع رجال 

االعمال االسبان.

طروحات التأجيل لم تعد واردة.. والمنبر البرلماني تحول ساحة لتبادل االتهامات بتعطيل اإلصالحات

االدعاء يطلب اإلعدام للمتهمين
بتفجير حافلة الجيش في البحصاص

تأجيل تقني أم سياسي
لزيارة الحريري إلى دمشق؟! 

»آلية التعيينات اإلدارية« إلى االثنين
واقتراح برقابة دورية على إنتاجية المديرين العامين

بيروت � يوسف دياب
أبدى النائب الع��ام التميي��زي )املدع��ي الع���ام ل��دى املجلس 
العدل��ي( القاض��ي س���عي��د مي��رزا مطالعت��ه باألس��اس في 
قضية االعت�����داء على أم��ن الدول�����ة املتمثل��ة ف��ي التفجير 
اإلرهابي الذي اس���تهدف حافلة للجيش اللبناني في األول من 
سبتمبر 2008 في منطقة البحصاص في طرابلس وأسفرت عن 
مقتل 4 عسكريني ومدنيني اثنني وجرح عدد كبير من املدنيني 

والعسكريني.
وطلب القاضي ميرزا من احملقق العدلي في القضية القاضي 
نبيل صاري اتهام املدعى عليه���م، اللبناني عبدالغني جوهر، 
الفلس���طيني خالد اجلبر، محمد عزام، اسامة الشهابي، غازي 
عبداهلل، عبدالرحمن عوض، عالء محرز، حمزة قاس���م، نبيل 
عبدالرحمن والسعودي عبيد القفيل بجنايات القتل عمدا وعن 
سابق تصور وتصميم وارتكاب األعمال اإلرهابية التي تزعزع 
األمن وت���زرع الرعب في نفوس املواطن���ني والتي تنص على 
عقوبة اإلعدام، وإصدار مذكرات إلقاء قبض في حقهم، وإحالتهم 
مخفورين الى املجل���س العدلي في بيروت حملاكمتهم في هذه 

اجلرائم.
كم���ا طلب القاضي ميرزا منع احملاكمة عن 30 مدعى عليهم 
ف���ي القضية لعدم كفاية الدليل في حقه���م، وعدم قيام الدليل 
على انتس���ابهم الى تنظيم »فتح اإلس���الم«، ووقف التعقبات 
القائمة بحق 20 آخرين واسترداد مذكرات التوقيف الوجاهية 

الصادرة في حقهم.

بيروت: أرجأ مجلس الوزراء الى االثنني املقبل إقرار آلية التعيينات 
اإلدارية بسبب عدم االنتهاء من مناقشتها. وزير اإلعالم طارق متري 
ق����ال ان معوقات حتول دون البت في إقرار اآللية في جلس����ة االثنني 
ايضا، وقال ان التصور الذي أعدته اللجنة ناقش����ه مجلس الوزراء، 
ولكن بعض الوزراء طالبوا باملزيد من النقاش لتحسني اآللية، نافيا 

وجود مهلة زمنية للتعيينات.
ومتنح اآللية املقترحة إعطاء األولوية مللء املراكز الش����اغرة من 
الفئة األولى للموظفني من الفئة الثانية من داخل املالك وبالتنس����يق 

بني مجلس اخلدم����ة املدنية والوزراء املختصني ومكتب وزير الدولة 
لشؤون التنمية اإلدارية.

أما التعيني من خارج مالك اإلدارة فتلحظ تقدمي طلبات الترش����ح 
على اإلنترنت الى مكتب وزير الدولة لش����ؤون التنمية االدارية الذي 

يتولى الفرز األولي لهذه الطلبات وفقا للمواصفات والشروط.
اضاف����ة الى ذلك، فقد مت اقتراح آلية ملراقبة عمل املديرين العامني 
من خالل إعداد تقرير كل 3 أشهر عن إنتاجية الفئة األولى الى الوزراء 

املختصني.

أحداث أمنية متنقلة بين الضاحية والبقاع

اشتباك في قوسايا ومعلومات عن انشقاق في »الجبهة الشعبية«
عواصم � أحمد منصور والوكاالت

أدى اشتباك مسلح داخل موقع »كفر زيد« البقاعية احلدودية، التابع 
للجبهة الشعبية � القيادة العامة � لتحرير فلسطني الى سقوط جريح 

يدعى دريد سهل شعبان.
وعزز اجليش اللبناني تواجده في تلك املنطقة، خصوصا بعد امتداد 
االشتباكات الى موقع »املعيصرة« في بلدة »قوسايا« املجاورة والتابع 

للجبهة عينها.
ونقل مراسلون محليون عن مصدر عسكري لبناني انه يعتقد ان ثمة 
انشقاقا داخل اجلبهة في موقع عني البيضاء في بلدة كفر زيد وان مواقع 
اجلبهة في قوسايا حتاول مد رفاقهم في قوسايا بالرجال والسالح. لكن 
اجليش أمسك مبحاور الطرق في املنطقة ملنع انتشار املسلحني وحفاظا 

على سالمة السكان اللبنانيني في هذه املناطق.
من جهته، قال رامز مصطفى وهو مسؤول اجلبهة في لبنان ان إطالق 
النار ناجت عن قيام عنصر من اجلبهة مع أشخاص من خارجها بإطالق 

النار على املركز ما أدى الى اندالع اشتباك.
وقال انه مت توقيف 4 أشخاص من املهاجمني يجري التحقيق معهم بينما 

أوقف اجليش اللبناني 4 آخرين وان جريحا سقط نتيجة االشتباك.
في املقابل اتهم مسؤول اإلعالم املركزي في اجلبهة الشعبية القيادة 
العامة أنور رجا جهاز فرع املعلومات التابع لقوى األمن الداخلي في لبنان 

انه يريد فتح ملف السالح الفلسطيني في لبنان من البوابة األمنية.
وق����ال رجا املقيم في دمش����ق في اتصال هاتفي م����ع يونايتد برس 
انترناش����ونال »إن جهاز امن املعلومات يقصد من هذا اإلجراء االلتفاف 

على ما مت االتفاق عليه مع القوى الفلسطينية«.

وأضاف مسؤول اإلعالم املركزي في اجلبهة الشعبية »هذا األمر 
وفي هذا التوقيت يعكس حالة فريق 14 آذار والذي من ضمنه بعض 
األطراف السياسية التي ال تريد ان ترى استقرارا سياسيا وامنيا في 

لبنان«. ولم يتوافر تعليق فوري من قوى األمن على هذا االتهام.
من جهة اخرى حصل تبادل اطالق نار بني اشخاص من آل ناصر 
الدين وآخرين من آل علوه في منطقة بعلبك � الهرمل، اس���تخدمت 
فيه األس���لحة الرشاش���ة والقذائف الصاروخية، ولم يعرف حجم 

اإلصابات في حينه.
ويبدو ان هذا االش���تباك امتداد للذي حصل في محلة صفير في 
الضاحية اجلنوبية منذ يومني، أثناء اجراء مصاحلة بني متخاصمني 

من العائلتني ومعهم فريق من آل املقداد.
وكانت معلومات توافرت عن حادث صفير انه بعد مصاحلة بني آل 
جعفر وآل املقداد في محلة صفير وخروج املجتمعني من اجلانبني في 
سياراتهم انهمر فجأة وبشكل غزير الرصاص املتبادل من السيارات 
ما ادى الى وقوع اصابات اس���تحال حتديدها بسبب الطوق األمني 

الذي فرضه حزب اهلل على املنطقة ومنع أي كان من االقتراب.
وذكرت معلومات ان احد افراد عائلة مقداد اقتحم مقهى في حي 
اجلاموس بحثا عن احد افراد عائلة جعفر، وإذا مبسلحني يكمنون 
على جسر صفير لسيارة جي ام سي وأمطروها بالرصاص فأصيب 

ركابها، وتردد ان احد اجلرحى توفي.
النائب القواتي انطوان زهرة قال ان عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
د.علي املقداد كان يرعى املصاحلة وقد اس���تهدفته النيران وهنأته 

بالسالمة.


