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البازار »البلدي« يحتدم.. ومخاوف 14 آذارية من دعوة جنبالطية لسحب »السالح« من التداول
بيروت ـ عمر حبنجر

جدد رئيس احلكومة اللبنانية 
سعد احلريري إعالن عزمه زيارة 
دمش���ق قريبا، لتوقيع عدد من 

االتفاقات، فور اجناز ملفاتها.
وكان ي���وم 13 اجلاري موعدا 
الزيارة، لكن عدم  مفترضا لهذه 
اس���تكمال امللفات، وعدم تطابق 
املواعيد مع دمش���ق، فضال عن 
مصادفة يوم 13 ابريل ذكرى اندالع 
احلرب في لبنان عام 1975 استدعى 
التوافق على تأجيل الزيارة الى 

موعد آخر ليس ببعيد.
وينتظر ان يكون هناك موقف 
الوطني  الوفاق  لرئيس حكومة 

بهذه املناسبة.
العالقات اللبنانية � السورية 
احتلت مكانا فسيحا على طاولة 
املباحثات ب���ن رئيس احلكومة 
احلري���ري  س���عد  اللبناني���ة 
اليوم  واملسؤولن االس���بان في 
األخير من زيارته ملدريد، وذلك 
الى جانب مس���تقبل الوضع في 
الشرق األوسط في ضوء التعنت 
اإلسرائيلي حيال عملية التسوية 

السلمية.
وفي إط���ار التحضير لزيارة 
احلريري الثانية الى دمشق تقرر 
إيفاد عدد م���ن املديرين العامن 
الى العاصمة السورية للتباحث 
مع نظرائهم السورين في ضوء 
املراجعة التي أجريت في البلدين 

لالتفاقيات املعقودة بينهما.
وكان رئيس احلكومة أملح في 
مدريد الى ان ما يشاع عن برودة 
عالقته مع دمش���ق، انتاج محلي 
لبناني ال أساس له اال في مخيلة 

مشيعيه.
وباملناسبة، توقع ديبلوماسي 
لبنان���ي في مدريد قي���ام العماد 

ميشال عون بزيارة السبانيا في 
19 ابريل اجلاري بدعوة رسمية.

وكان عون اس���تقبل سفيرة 
الوالي���ات املتح���دة ف���ي لبنان 
ميشيل سيسون في الرابية يوم 

اجلمعة.
كما استقبل نائب رئيس مجلس 
النواب األسبق ايلي الفرزلي الذي 
حتدث بعد اللقاء عن »مسرحية 
املناورة  أو  البلدية«  االنتخابات 
الكبرى التي اس���تعملت فيها كل 
أدوات السلطة على مستوى مجلس 
الوزراء. ورأى الفرزلي ان وزير 
الداخلية والبلديات زياد بارود كان 
هو الضحية على هذا الصعيد، اذ 
بعد ان أنتج قانونا حتت عنوان 
إصالح���ي عمل���ت األكثرية على 

اجهاضه في مجلس النواب.

الدخول في مدار االنتخابات البلدية

في ه���ذا الوقت دخلت القوى 
السياس���ية واحلزبي���ة م���دار 
االنتخابات البلدية، التي باتت من 
حتصيل احلاصل، وبدت مختلف 
القوى السياس���ية والعائلية في 
س���باق مع املواعيد األربعة التي 
حددها وزير الداخلية زياد بارود، 
التي حش���رت اجلمي���ع فرفعت 
جهوزيتها ال���ى األقصى، فأجنز 
»حزب اهلل« و»أم���ل« حتالفهما 
البلدية  التام ح���ول االنتخابات 
على جمي���ع األراضي اللبنانية، 
ومبا يضمن توفير فوز العشرات 
البلدي���ة بالتزكية  من املجالس 
الت���ي توفر عل���ى الدولة الكثير 
من املصاري���ف واألعباء، وتوفر 
للمجلس البلدي الفائز بالتزكية 
احلصول عل���ى 50 مليون ليرة 
لبناني���ة بإمكانها املس���اعدة في 

إطالق أعماله.

الى األعضاء األرمن في املجلس 
البلدي من حزب الطاشناق.

ويبدو ان حزب اهلل يؤيد طرح 
العماد ع���ون رغم ان االنتخابات 
النيابية األخيرة في بيروت أطاحت 
مبرشحي عون جميعا وعلى رأسهم 

نائبه اللواء عصام أبوجمرة.
وف���ي املعلومات ان احلريري 
الثالثة  املقاعد  الى جانب  عرض 
املقعدي���ن االرمينين في بيروت 
الشرقية ما يرفع العدد الى خمسة 
لكن رئيس تكتل االصالح والتغيير 

اصر على طلبه.

استمرار الكالم عن التأجيل!

البلدية  التعقيد للعملية  هذا 
ف���ي بيروت، ع���زز املخاوف من 

اما التيار الوطني احلر الذي 
ينسق مع حزب اهلل وضمنا مع 
حركة امل فقد اطلق العنان ملاكينته 
االنتخابية التي تضم 612 وحدة، 
في املناطق املسيحية، حتت عنوان 
محاربة الفس���اد والفاسدين في 
بيروت التي هي »بيضة القبان« 
في مصير هذه االنتخابات، مازال 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
يس���عى الى ضم جمي���ع القوى 
والتيارات والفعاليات الى املجلس 
البلدي املؤلف من 24 عضوا والذي 
يرأسه تقليدا مسلم سني من أبناء 
بيروت، في ائتالف انتخابي على 

غرار انتخابات 1998 و2004.
لكن التيار الوطني احلر، الذي 
تراجع عن شرط تقسيم بيروت 

الى ث���الث دوائر انتخابية، وعن 
النس���بية مقابل »حصة  اعتماد 
حرزان���ة« في املجل���س البلدي 
اجلديد، تردد ان الرئيس احلريري 

عرض عليه ثالثة مقاعد من أصل 
املقاعد املسيحية االثني عشر، اال 
ان ع���ون طالب بنصف األعضاء 
املسيحين اي ستة أعضاء، إضافة 

الدعوة  تأجيل  االنتخابات رغم 
اليها وحتدي���د مواعيدها، وفق 
جري���دة »الش���رق« القريبة من 
رئيس احلكوم���ة، ال بل ان هذه 
الصحيفة تنبأت بحتمية التأجيل 
العتباري���ن ضيق الوقت الناجم 
عن املماطلة، ورغبة املس���ؤولن 
اللبنانين في جتنب انفاق املزيد 
من االموال على انتخابات بلدية 

عالية الكلفة.
لكن النائب روبير غامن رئيس 
جلنة االدارة والع���دل الذي كان 
االكثر متابعة ملوضوع البلديات، 
استبعد امس، التمديد للمجالس 

البلدية احلالية.

االتفاقية األمنية

والى جان���ب اجلولة الثانية 
للح���وار الوطن���ي منتصف هذا 
الشهر، ثمة عنصر اضافي، ميكن 
ان يلعب في عك���س االجتاهات 
االيجابية لالستحقاقات البلدية، 
كآلية التعيينات االدارية املؤجلة 
من اسبوع الى آخر، والتعيينات 
االدارية التي ستكون على طاولة 
مجلس الوزراء غدا االثنن، وكذلك 
املوازنة العامة املنتظرة للتوافق 
السياس���ي حوله���ا، وصوال الى 
»االتفاقية االمنية« مع الس���فارة 
االميركي���ة في بي���روت، والتي 
يفترض ان يرف���ع رئيس جلنة 
االعالم واالتصاالت النائب حسن 
فضل اهلل تقريره عنها الى رئيس 
مجلس النواب نبيه بري الذي وعد 

بان يبني على االمر مقتضاه.

سحب سالح الحزب من التداول؟

مصادر في قوى 14 آذار تخوفت 
من ان يطرح جنبالط على طاولة 
احلوار التي س���تعاود االنعقاد 

ف���ي 15 ابريل س���حب موضوع 
التداول،  س���الح حزب اهلل من 
في ضوء العالقة املستجدة بن 
االمن العام حلزب اهلل الس���يد 
حس���ن نصراهلل ورئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي، وذلك في 
س���ياق بحث بند االستراتيجية 
الدفاعية، وضمن اطار توفير الدعم 
للمقاومة، وهو ما سبق لرئيس 
مجلس النواب نبيه بري ان اكد 
عليه من خالل القول ان س���الح 
حزب اهلل خارج دائرة النقاش. 
وتقول املصادر ان هذا االمر من 
شأنه ان يحول احلوار الى اشتباك 
سياسي، على اعتبار ان فريق 14 
آذار ال يرى استراتيجية دفاعية 
مبعزل عن حزب اهلل وسالحه، 
انطالقا من تفاهم الدوحة الذي 

اعقب احداث السابع من مايو.
وجتنب���ا للوص���ول الى هذا 
تتكثف االتصاالت ملعاجلة االمور 
ال���ى قاعة »22  قبل الوص���ول 
القصر اجلمهوري  تشرين« في 

حيث طاولة احلوار.

التأجيل أفضل عالج

بيد ان ما حصل في قوسايا 
وكفر زيد من اشتباكات داخلية، 
العامة  القي���ادة  بن اطراف في 
للجبهة الشعبية شكل عامل ضغط 
اضافي���ا على موضوع الس���الم 
الفلسطيني خارج املخيمات، الذي 
ه���و موضع عناية هيئة احلوار 
التي قررت سحبه في وقت سابق، 
االمر الذين من شأنه فرض ملف 
سالح احلزب على الطاولة، التي 
قد يجد الرئيس ميشال سليمان 
من االنسب واالسلم تأجيلها الى 
موعد الحق لالنتخابات النيابية 

على االقل.

إيفاد عدد من المديرين العامين إلى دمشق للتباحث مع نظرائهم.. والحريري: ما يشاع عن برودة العالقة مع سورية إنتاج محلي لبناني ال أساس له

عدنان السيد حسني

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال االمني العام للمجلس االعلى السوري اللبناني نصري خوري 

اجتماع ثالثي: يس����عى النائب وليد جنبالط مع األمن 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل لترتيب اجتماع 
ثالثي يضمهما إلى جانب رئيس احلكومة سعد احلريري 
وللبحث في األوضاع الراهنة واالستحقاقات والتداعيات 
التي ستكون لها على الوضع، السيما اخلطوات التي قد 
تصدر عن احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان للتحقيق في 
جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ورفاقه بعدما كثر 
الكالم عن املضاعفات التي قد تتركها أي خطوة قد تتخذها 
احملكمة. ولم تؤكد أوساط احلريري هذه املعلومات ولم 
تنفها واكتفت بالقول: »ان مثل هذه االجتماعات مطروحة 

في أي حلظة«.
القوات واملستقبل: يتحدث »قواتيون« )لـ »األخبار«( بثقة 
عن ثبات حتالفهم مع احلريري وتياره، فيكررون في جلساتهم 
ــف املعمد بالدم«،  ــتقبل، مثل »التحال ــارات حليفهم املس عب
ويشددون على ان احلريري لن يقدم أي تنازل يطول حلفاءه، 
ولن يرضخ ألي مطلب يدعوه الى التخلي عن احللفاء، وأولهم 
ــوات اللبنانية. وهو ما يدفع  ــس الهيئة التنفيذية في الق رئي
ــعودية،  معراب الى وضع املزيد من الثقة في عالقتها مع الس

إذ يشير قواتيون الى ان العالقة باململكة أكثر من ممتازة.
بري يحاضر عن الطائفيـة: احملاضرة التي يلقيها الرئيس 
نبيه بري حول تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية 
السياس����ية بدعوة من متخرجي اجلامعة االميركية في 
التاسع عشر من ابريل اجلاري ستكون محط رصد ومتابعة 
من قبل أوساط بارزة في الداخل واخلارج بالنظر الى ما 
ستتضمنه من أفكار ورؤى للبنان املستقبل، ومن شأنها 
ان تش����كل رافعة ألي حل للخروج من واقع االنقس����ام 
الطائفي واملذهبي املسدود الذي تعيشه البالد وتتسبب 
في أزمات متالحقة وانهيارات تهدد لبنان واملجتمع والدولة 

والكيان.
ــع معنيون ان تتفاقم عاما بعد عام  أزمة احملاصصة: يتوق
أزمة املناصفة في الوظائف الرسمية، ألنه ال حل مرتقبا ملسألة 
ــات  ــيحيني عن الرغبة في االنخراط في املؤسس تراجع املس

العامة ألسباب مختلفة.
تسوية حول التعيينات: حصلت تسوية بخصوص التعيينات 
األمني����ة ولكن تظهيرها للعلن ماي����زال مؤجال بانتظار 
تطورات داخلية وخارجية. ويبدو ان اتصاالت حصلت 
خالل األسبوعن املاضين أفضت الى حل مسائل أساسية 
كانت تعوق إنتاج تسوية حول التعيينات األمنية اجلديدة 

ومنها مركز األمن العام.
حزب التحرير وعيد البشارة: وزع »حزب التحرير« كتيبا حول 
عيد البشارة ورأي اإلسالم فيه من وجهة نظر احلزب، وجرى 
توزيع الكتيب عند مداخل املساجد وبشكل تعبوي موسع في 
كل مساجد مدينة طرابلس. ولفتت األنظار احلملة التي يتابعها 

احلزب حول العيد وحول قضايا خالفية وفقهية.

أخبار وأسرار لبنانية

المجلس العدلي يستأنف محاكمة
3 متهمين بتفجيري »عين علق«

قاسم يطالب بتعديالت
على االتفاقية األمنية مع أميركا

بيروت: طالب نائب االمن العام حلزب اهلل الش����يخ نعيم قاس����م 
باجراء تعديالت على االتفاقية االمنية املوقعة بن قوى االمن الداخلي 
اللبناني والس����فارة األميركية لتالفي االنتهاك الس����يادي والوصاية 
املقنعة ومحاولة احلصول على معلومات أمنية تخص اللبنانين وال 

يحق ألحد االطالع عليها.
وأكد � في تصريحات له أمس � على دور الرئيس ميشال سليمان 
ورئيسي احلكومة ومجلس النواب التخاذ اإلجراءات املناسبة ملعاجلة 
هذا املوضوع مبا مينع اس����تباحة اخلصوصية اللبنانية واستباحة 
األمن اللبناني. واعتبر أن مضمون االتفاقية األمنية يتيح لألميركين 
الدخول إلى مفاصل املعلومات اخلاصة التي تتعلق بإجراءات ودور 
قوى األمن الداخلي، بحيث تصبح املعلومات عند األميركين وكل ما عند 
األميركين سيكون عند اإلسرائيلين. وقال ان أميركا دولة استعمارية 
لم تقم بأمر خالل هذه العقود األخيرة إال وفيه ضرر على املنطقة وعلى 
العالم اإلس����المي بدءا من طريقة التعاطي مع املوضوع الفلسطيني 
والدعم املطلق إلسرائيل ومرورا بغزو أفغانستان والعراق ووصوال 

إلى تشجيع إسرائيل على احلرب ضد لبنان في سنة 2006.

بيروت ـ يوسف دياب
العدلي في  استأنف املجلس 
جلس����ة عقدها برئاسة القاضي 
غالب غامن محاكم����ة املوقوفن 
السورين مصطفى سيو وكمال 
النعسان وياسر الشقيري املتهمن 
بتفجير حافلتي الركاب املدنيتن 
في عن علق في 13 فبراير 2007 
والذي أدى الى مقتل ثالثة مدنين 
وجرح 20 آخري����ن، والظنينن 
الزيات  عريفة فارس وحس����ن 
العدالة أمير  والفارين من وجه 
»فتح االسالم« ش����اكر العبسي 

وغازي الشقيري.
واستجوب املجلس على مدى 

ثالث ساعات املتهم كمال النعسان 
الذي نفى اشتراكه في اجلرمية، 
وانه لم ينتم الى »فتح االسالم« 
مؤكدا انه »سمع بهذا التنظيم في 
السجن«، واذ اعترف انه »ساعد 
عمر احلجي ومصطفى سيو في 
التي  الغرفة  نقل املتفجرات من 
كانوا يقيمون فيها بضهر القضيب 
الى مكان آخر«، اكد »ان ذلك حصل 
بعد وقوع انفجاري عن علق بأيام 
ولم يكن على علم ان سيو وحجي 
وأبويزن هم من نفذوا العملية، 
ولم يكن على علم ان املواد التي 
نقلوها هي عبارة عن متفجرات« 
. وبعد االنتهاء من اس����تجواب 

النعسان تقرر ارجاء اجللسة الى 
18 يونيو املقبل ملتابعة استجواب 

الظنينن فارس والزيات.
وس����بق للمجلس العدلي ان 
اس����تجوب مصطفى سيو الذي 
اعت����رف ان����ه »وضع كيس����ن 
يحتويان على عبوتن ناسفتن في 
حافلتن للركاب في عن علق، بأمر 
من عمر احلجي الذي حضرهما 
وجهزهما بساعة توقيت، وانه 
لم يكن عل����ى علم مبا في داخل 
الكيس����ن لكنه نفذ االوامر التي 
تلقاها من احلجي الذي كان يرغب 
في ان توضع العبوات في حافلة 

مليئة بالركاب«.

بيروت ـ داود رمال
الدولة عدنان  أوضح وزي����ر 
السيد حسن ان الورشة اإلصالحية 
التي حتدث عنها رئيس اجلمهورية 
العم����اد ميش����ال س����ليمان تبدأ 
»بالتعيين����ات اإلداري����ة وقانون 
النيابية والالمركزية  االنتخابات 
اإلدارية وصوال ال����ى اإلمناء في 
املناط����ق وااللتفات الى الش����أن 
االقتصادي واالجتماعي داعيا الى 
إدخال القطاع اخلاص شريكا مع 

الدولة في كثير من املشاريع«.
مش����ددا على وجوب »إدخال 
البلديات  اإلصالح على قان����ون 
خصوصا الكوتا النسائية واللوائح 
النسبية على  املطبوعة واعتماد 

األقل في املدن الكبرى«.
كاشفا في حديثه ل� »األنباء« عن 
ان موضوع االتفاقية األمنية »سحب 
الت����داول اإلعالمي الصاخب  من 
ووضع بن رئيس����ي اجلمهورية 
الذي  واحلكومة، وه����ذا االتفاق 
يخص قوى األمن ليس معاهدة«، 
مؤكدا ضرورة »التدقيق مبضمون 
هذه االتفاقيات واملعاهدات، وعلى 
رفض لغة التخوين او االتهامات 
في هذه املرحلة«، واصفا الزيارة 

جرود تلك البلدة مما مكنهم من توسيع سيطرتهم 
على التالل.

ويقول األهالي ان حركتهم باجتاه األراضي التي 
ميلكونها هناك اصبحت شبه معدومة وان ما كانوا 
يحصلون عليه من اموال تنتج عن ضمان ارزاق 
»لوقف« البلدة، وقد توقف منذ سنوات، الفتن الى 

ان تغير احلال مرهون بتطبيق بند نزع السالح 
الفلسطيني املوجود خارج املخيمات.

من جهته، لفت املسؤول االعالمي في اجلبهة 
الشعبية - القيادة العامة انور رجا الى ان القصف 
على الفلسطينين سياس����يا وأمنيا واجتماعيا 
والعمل على التمييز العنصري غير مقبول، مشيرا 

بيروت ـ محمد حرفوش
ال يلوح في األفق اي دليل او مؤشرات على ان 
الدولة اللبنانية قادرة خالل فترة منظورة على 
حسم موضوع السالح الفلسطيني خارج املخيمات 
الذي ع����اد مجددا الى دائرة الض����وء، فاألحداث 
األخيرة في معسكرات اجلبهة الشعبية � القيادة 
العامة في قوسايا وعن البيضا في بلدة كفر زيد 
البقاعية، اظهرت ان ال غطاء سياسيا سوريا او 
لبنانيا حلس����م هذا املوضوع، رغم تكرار القول 
ان ه����ذا األمر مت التوافق عليه في طاولة احلوار 

الوطني.

سوء تفاهم

وبحس����ب املعلومات املتوافرة عن األوضاع 
داخل صفوف اجلبهة، فإن هناك نوعا من سوء 
التفاهم بن خالد جبريل جنل أمينها العام احمد 
جبريل وبعض قادة املعسكرات املسلحة التابعة 
للجبهة في لبنان، وان سوء التفاهم هذا هو الذي 
رمبا أدى الى عزل بعض هؤالء ودفع العقيد دريد 

شعبان للقيام بتحرك مسلح.
في غضون ذلك، يسود الهدوء معسكري عن 
البيضا وقوسايا، اال ان العناصر املسلحة بداخلهما 
ظلت في حالة استنفار وكذلك العناصر املوجودة 
في معسكر حشمش قرب دير الغزال في البقاع 

األوسط.
والحظ س����كان املنطقة حركة للمسلحن بن 
معس����كري عن البيضا وقوس����ايا، كما يتداول 
األهالي معلومات تقول ان االشتباكات بن عناصر 
اجلبهة أدت الى سقوط قتيلن وعدد غير محدد 

من اجلرحى.
هذا وقد أش����ارت املعلومات ال����ى ان عناصر  
القيادة العامة استحدثوا مؤخرا مواقع جديدة في 

الى انه يجب ان يعامل الفلس����طيني بجدية وان 
يتم احترامه، منبها ال����ى ان من ال يتقيد بهذين 
األمرين هو الذي يقوم باختراق السيادة اللبنانية، 
مشيرا الى ان قوى األمن الداخلي وحتديدا فرع 
املعلومات فيها تقف وراء العقيد دريد ش����عبان 
منذ العملية ضد اجلبهة الش����عبية، وان النائب 
في البرملان اللبناني عقاب صقر هو من نس����ق 
سياسيا مع املنشقن وأوعز لهم على ابواب زيارة 
احلريري الى دمش����ق بهدف اثارة ملف السالح 
الفلس����طيني خارج املخيمات بغية وضعه على 
طاولة البحث، معلنا ان لدى اجلبهة الش����عبية 
خمس����ة موقوفن لبنانين يتم التحقيق معهم 

على خلفية احلادثة.

قوى األمن تنفي

غير ان ق����وى األمن الداخل����ي نفت في وقت 
س����ابق ما ذكره رجا حول وقوفها وراء األحداث 
في قوس����ايا، كما صدر عن قوى األمن الداخلي 
بيان يفيد بان املوقوفن اخلمس����ة لدى اجلبهة 
الشعبية تابعون لسرايا املقاومة وبالتالي ال عالقة 
لهم بفرع املعلومات. وردا على سؤال حول ما اذا 
كان يطالب بادخال الس����الح الفلسطيني خارج 
املخيمات في االستراتيجية الدفاعية أجاب رجا: 
لم ال؟ فهذا السالح هو سالح مقاوم، الفتا الى ان 
السالح الفلسطيني يجب ان يناقش بجدية نظرا 
لوجود ظروف ظهر من أجلها هذا الس����الح ولم 
يحن الوقت بعد للتخلي عنه، خصوصا في ظل 
االنتهاكات واخلروقات االسرائيلية التي تعترض 
األجواء اللبنانية، مضيفا ان الفلس����طيني ليس 
مكس����ر عصا، متس����ائال في هذا السياق: ملاذا ال 
يبحث ملف السالح بهدوء وال يتم التعاطي معه 

بنظرة ايجابية؟!

باعتبار ان احلكومة ملزمة في وقت 
محدد بإعداد مشروع القانون، ال 
ان ننتظر حتى العام 2013، وهناك 
أمر سبق ان طرحته شخصيا منذ 
شهرين، وهو موضوع الالمركزية 
اإلدارية وضرورة ربط اي انتخابات 
ان  بلدية بالالمركزية، خصوصا 
البلديات ه����ي مدخل لالمركزية، 
لكن الالمركزية اإلدارية حتتاج الى 
قانون بكل تفاصيله، والهدف منها 
هو إراحة املواطن وتعزيز اإلمناء 
في املناطق، وهذا أمر ميثاقي مقرر 
في الطائف وال يجوز تأجيله بعد 

درسا ان ندقق في كل اتفاق او كل 
معاهدة، طبع����ا هذا االتفاق الذي 
يخص قوى االمن ليس معاهدة، امنا 
اتكلم بشكل عام يجب التدقيق في 
مضمون هذه االتفاقات واملعاهدات، 
واحلكومة احلالية لم تدرس هذه 
االتفاقية، هي اقرت ملحق التفاقية 
لم تدرسها، وبالتالي هذا امر يجب 
معاجلته بهدوء وطبعا حتت سقف 

السيادة اللبنانية.
ــر الى الزيارة املرتقبة  كيف تنظ
ــعد  ــوزراء س ــس ال ــس مجل لرئي
احلريري الى سورية والتي توصف 

بالتأسيسية؟
هذه خطوة مهمة جدا، اكثر مما 
يعتقد البعض، ألنها ستفتح االبواب 
امام ت����داول احلكومتن اللبنانية 
والس����ورية لكل الشؤون العالقة 
منذ س����نوات، بدءا من العالقات 
االقتصادية واالجتماعية وصوال 
الى القضايا السياسية واالمنية، 
املنبثقة  الفرعي����ة  واالتفاقي����ات 
البلدين ميكن  ب����ن  عن املعاهدة 
اعادة النظر فيها من جانب لبنان 
ومن جانب س����ورية، على قاعدة 
التكاف����ؤ في املصال����ح واملصالح 
املتبادلة، القيادة الس����ورية ابدت 

املرتقبة لرئيس احلكومة س����عد 
احلريري الى سورية »باملهمة جدا« 
ألنها ستفتح األبواب أمام تداول 
اللبنانية والسورية  احلكومتن 
بكل الشؤون العالقة منذ سنوات، 
معلنا الوقوف مع »احملكمة الدولية 
لكي تأخذ مجالها ومداها الى اآلخر 
لكش����ف قتلة الرئيس الش����هيد 
رفي����ق احلريري على قاعدة عدم 
تسييس����ها وهذا مطل����ب لبناني 

ودولي وقانوني«.
وفيما يلي حديث الوزير السيد 

حسن ل� »األنباء«:
ــس اجلمهورية بعد  حتدث رئي
ــرك املاروني عن  خلوته مع البطري
ــد االنتخابات  ــة إصالحية بع ورش

البلدية، ما معالم هذه الورشة؟
أه����م معال����م هذه الورش����ة، 
التعيين����ات اإلداري����ة وفق آلية 
جديدة تعتمد الكفاءة والترقي من 
داخل املالك وع����دم التعين على 
أساس احملسوبيات والزبائنية إذا 
استطعنا ان نحد من هذه العادة 
القدمية في لبنان يكون ذلك مدخال 
إصالحيا مهما في اإلدارة العامة، 
بعد ذلك علينا ان نفكر منذ اآلن 
مبشروع قانون االنتخابات النيابية 

اليوم، باالضافة الى كل ذلك علينا 
االلتفات قليال الى الشأن االقتصادي 
واالجتماعي، هناك ضغوط على 
املواطن����ن، خاصة عل����ى الفئات 
الوس����طى والفقيرة، وهذا األمر 
يستدعي اهتماما باملناطق خارج 
التنمية أيضا  العاصمة وتعميم 
على قاعدة اإلمن����اء املتوازن، قد 
يكون هذا األمر يحتاج الى مال والى 
إنفاق، هذا صحيح، فليدخل القطاع 
اخلاص شريكا مع الدولة في كثير 
من املشاريع فضال عن تعاون لبنان 
مع عدد من الدول العربية الشقيقة 

والدول الصديقة.
كان هناك عتب من قبل البعض 
ــة ألنه لم  ــس اجلمهوري ــى رئي عل
ــوع اللغط  ــذ موقفا من موض يتخ
حول االتفاقية االمنية، كيف سيتم 
معاجلة هذا االمر؟ والى اين يتجه؟

املوضوع س����حب من التداول 
االعالم����ي الصاخ����ب ووضع بن 
رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء، 
وهذا االمر س����يعالج بهدوء حتى 
ال يكون هناك انقسام سياسي او 
طائفي حاد ف����ي البلد، فضال عن 
ان لغة التخوين او االتهامات في 
هذه املرحلة مرفوضة وهذا يعطينا 

ف����ي هكذا  اس����تعدادها للدخول 
تفاصيل، واحلكومة اللبنانية بصدد 
التحضير له����ذه امللفات، واعتقد 
ان البداية س����تكون في املجاالت 

االقتصادية واملالية.
ــألة  ــر الى اثارة مس ــف تنظ كي
ــان في هذه  ــة اخلاصة بلبن احملكم
املرحلة بالتحديد على خلفية بعض 
االستدعاءات من قبل مكتب املدعي 
العام، وفي اي خانة تضع ردة فعل 
االمني العام حلزب اهلل السيد حسن 

نصراهلل حول هذا املوضوع؟
من جه����ة نحن م����ع احملكمة 
الدولية لكي تأخذ مجالها ومداها الى 
اآلخر، بهدف كشف قتلة الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، وكل لبنان 
يريد ذلك، في املقابل عدم تسييس 
احملكمة هو مطلب لبناني ودولي 
وقانوني يرعاه ميثاق االمم املتحدة، 
اذا شعر حزب اهلل او غيره بانه 
مستهدف سياسيا فمن الطبيعي ان 
يصرخ وان ينتقد وان يحتج، امنا 
ال اعتقد ان االمر سيصل الى هذا 
املستوى، املوضوع يعالج بطريقة 
مهنية ويجب ان يؤخذ مبوضوعية 
كما حتدث السيد حسن نصراهلل 

في حديثه التلفزيوني االخير.

النعسان ينكر عالقته بالجريمة وانتماءه إلى »فتح اإلسالم«

السيد حسين لـ »األنباء«: زيارة الحريري إلى سورية مهمة أكثر مما يعتقد البعض

»الجبهة الشعبية - القيادة العامة« استحدثت مواقع جديدة في جرود وتالل قوسايا

وزير الدولة أكد أن االتفاقية األمنية سحبت من التداول اإلعالمي ووضعت بين رئيسي الجمهورية والحكومة

معلومات عن خالف بين نجل أحمد جبريل وبعض قادة المعسكرات المسلحة 

مواعيد االنتخابات البلدية في لبنان
ــاد بارود مواعيد  ــر الداخلية والبلديات زي ــروت: حدد وزي بي

االنتخابات البلدية واالختيارية في لبنان على الشكل التالي:
- الثاني من مايو في محافظة جبل لبنان.

- التاسع من مايو في محافظتي بيروت والبقاع.
- الثالث والعشرين من مايو في محافظتي اجلنوب والنبطية.

- في الثالثني منه في محافظة الشمال.


