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النمسا مترددة في إرسال 
جنودها إلى جنوب لبنان 

ڤييناـ  وكاالت: كشفت وسائل االعالم النمساوية امس عن عدم 
تلقي السكرتير العام لالمم املتحدة بان كي مون الذي زار النمسا 
منتصف االسبوع املاضي أي تأكيد من احلكومة النمساوية بشأن 
مشاركة وحدة عسكرية منساوية في قوات حفظ السالم بجنوب 

لبنان.
واشــارت وكالــة الصحافــة النمساويــة الى وجــود انقسام داخل 
احلزبيــن املؤلفيــن للحكومــة النمساويــة )الشعــب واالشتراكــي 

احملافظ( حول تلك املساهمة العسكرية املقترحة.
وذكرت الوكالة ان وزير الدفاع النمساوي نوربرت دارابوس لم 
يعط حتى اآلن الضوء االخضر لزميله وزير اخلارجية ميخائيل 
شبيندل ايغر ملشاركة جنود منســـاويني في قوات حفظ السالم 

الدولية املرابطة في جنوب لبنان 
واشارت الى ان قسم السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع النمساوية 
وجه نهاية الشهر املاضي مذكرة رسمية الى اخلارجية النمساوية 
مفادها بأن وزير الدفاع النمســـاوي اتخذ قرارا بعدم املشاركة في 

قوات اليونيفيل.
ورغــم موافقــة وزيــر اخلارجيــة النمســاوي وهـو مــن حزب 
الشعب على طلب االمم املتحدة للمشاركة في قوات »يونيفيل« اال 
ان زميله وزير الدفاع اليزال يعارض الفكرة وابلغ مجلس الوزراء 

بأن االمر يحتاج الى مزيد من التريث لدراسته جيدا.
وأفادت الوكالة بأن وزارة الدفاع النمساوية حتاول استخدام 
خطط زيادة عدد افراد الوحدة النمساوية املرابطة حاليا في البوسنة 
والهرسك كذريعة للتملص من املهمة املقترحة في لبنان كما تدافع 
عن الوجود العســـكري النمساوي في البوسنة باعتبار انه يأتي 

في نطاق مسؤوليات النمسا داخل االحتاد األوروبي. 
من جهة اخرى ذكرت تقارير صحافية امس ان قوة عســـكرية 
اسرائيلية ازالت دشمة من منطقة محتلة تقع مقابل بلدة العديسة 
متهيدا الســـتبدالها بدشمة اخرى وســـط حماية من سيارة هامر 

مصفحة وجيب وجنود.

برودة بني »قريطم واملختارة«: نقلت أوساط عن رئيس احلكومة عدم 
ارتياحه لزيارة جنبالط الى سورية، وعللت ذلك بعدم صدور أي 
اشـــارات ايجابية وال ســـلبية منه بعد الزيارة. في املقابل، عبرت 
اوساط سياســـية ذات صلة بزعيم املختارة النائب وليد جنبالط 
عن عدم ارتياح االخير لطريقة مقاربة سيد قريطم السياسية حيال 
بعض امللفات واملواضيع، فاحلريري الذي يستعد لزيارته الثانية 
الى سورية يبدو كما تقول االوساط كأنه مرغم على زيارتها، وهذا 
مـــا دفع بعض األوســـاط الى وصف الوضـــع الراهن بني الطرفني 

بالبرودة بل والفاترة.
»طيارة الورق« توس�ع الفجوة: وسع فيلم »طائرة من ورق« الفجوة بني 
رجال الدين الدروز وحزب اساسي داخل الطائفة الى حد االفتراق بالرأي 
والتوجه واملوقف، وتقول اوس��اط دينية تدخل بشكل يومي بسجاالت 
حادة مع حزبني وفاعليات سياسية ان االساءات التي حلقت برجال الدين 
بعيد اعتصامهم في محيط منزل حتسني خياط من قبل رموز وقيادات 
درزية والتس��اهل حتت عنوان حرية التعبي��ر واالنحياز »احلضاري« 
لعرض الفيلم دفع الى مزيد من العصبوية الدينية التي ستعزز حضور 
ما بات يعرف باالصولية الدرزية، وهذه احلالة املستجدة � وفق األوساط 
عينها � ستدلي بدلوها في أي شأن له عالقة بالطائفة الدرزية بعيدا عن 

االلتحاق واالنقياد األعمى للقرار السياسي.
ارسالن يقاسم جنبالط: ذكرت مصادر ارسالنية، ان اآلحادية داخل 
الطائفة الدرزية انتهت، بعد ان اقتطعها النائب وليد جنبالط، في 
السنوات االخيرة، السيما ما بعد مرحلة 2005. واشارت هذه املصادر 

الى ان هناك اجتاها لدى جنبالط ان يشاركه 
النائب طالل ارســـالن في التعيينات االدارية 
واالمنيـــة والعســـكرية، وان حتفـــظ حصة 

االرســـالنيني او اليزبكيني، وفق اللغة املعروفة في اجلبل، وسيتم 
فتح موضوع املجلس املذهبي الدرزي واملشاركة فيه.

من يحرك السالح الفلس�طيني؟: االشتباكات »املفاجئة والغامضة« التي 
اندلعت في معس��كرات اجلبهة الش��عبية - القي��ادة العامة في كفرزبد 
وقوس��ايا على مقربة من احلدود اللبنانية � الس��ورية، والتي قيل ان 
أسبابها داخلية وكناية عن صراع مال وسلطة ونفوذ ومترد داخلي على 
تعيينات جديدة، أعادت ملف الس��الح الفلسطيني خارج املخيمات الى 
الواجهة وطرحت لدى األوساط الديبلوماسية والسياسية تساؤالت حول 
توقيتها وطبيعة الرس��الة السياسية التي تنطوي عليها اذا كان ثمة من 
رس��الة، فهل هي إيذان بفتح هذا امللف وف��ي اجتاه اقفال هذه القواعد 
العسكرية وانتقال املقاتلني منها الى املخيمات الفلسطينية؟ أم هي مؤشر 
الى تصاعد اخلالفات الفلس��طينية وق��رب انفجارها في املخيمات؟ أم 
حتمل ضغوطا سياسية على احلكومة اللبنانية من الباب األمني وتذكر 
برسالة زيارة أبو موسى قبل أشهر الى لبنان وتصريحاته من صيدا؟

س�ليمان ينأى عن الرد على احلمالت: لم يشأ الرئيس ميشال سليمان 
الرد على حمالت التجني التـــي تعرض اليها مؤخرا والدخول في 
ســـجاالت سياســـية مع أصحاب هذه احلمالت بعدما خرجت عن 
اطارها السياسي الى االطار الشخصي من خالل الترويج ملعلومات 
كاذبة من دون ان يتحرك القضاء املعني في األساس  لردع أي حملة 

تطاول مقام الرئاسة. وقد ردت شخصية وزارية 
سابقة عاصرت عهودا كثيرة على ما ورد من 
انتقاد الى الرئيس بانـــه لم يوزر صهره أو 
محاميه أو أحد أقربائه أو انسبائه ولم يفرض ابنه نائبا ولم يحشر 
احملسوبني عليه في ادارات الدولة على الرغم انه من منطقة عاشت 
احلرمان طيلة عقود ولم تنعم من خيرات الدولة، وان ما قد يفعله 
ملنطقته لن يكون سوى بعض التعويض لها عما فاتها وعن مرحلة 

التجاهل من قبل مؤسسات الدولة.
استمرار حملة االعتراض على زيارة جنبالط: في آخر اجتماع له بأطر احلزب 
التقدمي االش��تراكي بعد عودته من دمشق، الحظ النائب وليد جنبالط 
استمرار حملة االعتراض على الطريقة التي اعاد بها متوضعه السياسي، 
حيث يتم وصفها بأنها غير الئقة وهدرت الكثير من ماء الوجه. ويقوم 
جنبالط في اآلونة االخيرة باتصاالت عبر مساعدين له بنشطاء احلزب 
ف��ي العديد من مناطق اجلبل، وذلك من اج��ل اقناعهم بخطوة جنبالط 
االخيرة جتاه س��ورية وأيضا من اجل تش��جيعهم على انش��اء صالت 
بتيمور جنبالط. وبحسب مصادر قريبة من جنبالط فإن االخير لم يكن 
متحمسا باالساس الصطحاب تيمور معه الى سورية ألنه ال يريد حتميله 
النقد داخل احلزب التقدمي للزيارة او للشكل الذي جاءت به على االقل. 
وتق��ول املص��ادر ان األولوية لديه للمرحلة املقبلة ه��ي متابعة الوضع 
الدرزي الداخلي لناحية تفعيل االهتمام به وبشؤونه. وتوضح »ان البيئة 
الدرزية عموما تواكبه في رحلة العودة الى اخليارات األصلية، باستثناء 

قلة قليلة مازالت تزايد، ونعتقد انها ستتكيف عاجال أو آجال«.

حتليل بيان القاعدة عن لبنان: مازالت األجهزة األمنية اللبنانية بالتعاون 
مع بعـــض األجهزة األمنية العربية والدولية يعملون على حتليل 
ودرس بيان مسؤول تنظيم القاعدة في بالد اخلليج والشام صالح 
القرعاوي، ومن اجلهة التي تقف وراءه، وما أسباب توقيته ودراسة 

ما قاله عن اجليش اللبناني وحزب اهلل.
هبات للجيش اللبناني: قائد اجليش العماد جان قهوجي يكثر هذه األيام 
من توجيه كتب الش��كر الى دول ومرجعيات دولية وهيئات وجمعيات 
لبنانية على الهبات التي تقدمها إلى اجليش لدعمه في املهام التي يتوالها 
من جهة، وملس��اعدة الدولة عبر التخفي��ف عن موجباتها املالية لتجهيز 
اجلي��ش من جهة ثاني��ة، واذا كانت نوعية التجهي��زات غير قتالية في 
معظمها، إال أنها تبدو ضرورية مللء الفراغ اللوجس��تي الذي تعاني منه 
املؤسس��ة العس��كرية، ولتوفير االعتمادات حتى تصرف في التجهيز 
العس��كري القتالي لأللوية واألفواج، الس��يما تلك التي يتم حتضيرها 
للقيام مبهام نوعية مثل مغاوير البحر ومغاوير اجلبل والقوة الضاربة 
وغيره��ا من افواج النخبة. وفي آخر دفعة م��ن الهبات التي قدمت الى 
اجليش عتاد اشارة من احلكومة الفرنسية، وكمية من املازوت االخضر 
من البرنامج االمنائي لألمم املتحدة، وعتاد من فريق التدريب االميركي، 
و221 س��يارة من دولة قطر موزعة كاآلتي: 16 آلية ماركة GMC، 72 آلية 
 ،Nissan X-Trail Slx 8 آليات من نوع ،Trail Comfort-Nissan X من نوع
125 آلية من نوع Sunny Nissan، كذلك قدمت جهات محلية ومؤسسات 
هب��ات م��ن ان��واع مختلفة منها عت��اد م��ن اللجنة املركزي��ة لأللعاب 

الفرانكفونية.

أخبار وأسرار لبنانية

أالن عون

)أ.ف.پ( عراقيون يعيشون في لبنان يرتدون كوفيات حتمل صورة الطاغية املقبور صدام حسني ويهتفون خالل كلمة للمتحدث باسم احلزب البائد خضير املرشدي في بيروت أمس  

عون ل� »األنباء«: العالقة بين »الوطني الحر« و»االشتراكي«
ستنعكس إيجاباً على االنتخابات لصالح الجبل 

أنصار حزب البعث البائد في بيروت يحيون ذكرى تأسيسه!
بي��روت: اقام انصار حزب البعث العراقي البائد في لبنان احتفاالت 
مبناس��بة ذكرى تأسيسه وذكرى مرور س��بع سنوات على احلرب 

في العراق.
وقد ترأس االحتفاالت في بيروت خضير املرشدي املتحدث باسم 
حزب الطاغية املقبور صدام حس��ني وال��ذي اطلق عليه حزب »طليعة 
لبنان العربي االش��تراكي« رافعا ش��عار »سبع س��نوات من املقاومة« 
وتص��درت قاعة االحتفاالت الفتة كبي��رة حملت صور الطاغية وعدد 
من اعوانه املقبورين من امثال علي حس��ن املجيد املعروف بالكيماوي 

وطه ياسني رمضان.
وقد ارتدى املش��اركون ايضا الكوفيات العربية التي حملت صورة 

الطاغية مرددين شعارات مؤيدة للحزب.
من جه��ة اخرى، احيت جبهة التحرير العربية وحزب البعث العربي 
االشتراكي في لبنان ذكرى انطالقتهم في مسيرة حاشدة في مخيم برج 
البراجنة كما ش��اركت في املسيرة الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم 
منظمة التحرير الفلس��طينية بحضور امني سر جبهة التحرير العربية 

ابو حس��ان رميلة، كما ألقى ممثلها في مخيم برج البراجنة حسني ابو 
طاقة كلمة املنظمة واش��اد بدور ح��زب البعث وجبهة التحرير العربية، 

مبا اسموه »املقاومة العراقية الباسلة«.
واشار محمود بكري عضو مكتب جبهة التحرير العربية في بيروت 
ف��ي االحتفال بالذكرى الى ثم��رة نضالها لتعل��ن ان املعركة مع العدو 

الصهيوني معركة وجود ال حدود.
وتطرق الى ما اس��ماه انطالقة املقاومة العراقية وقال »انها املقاومة 
التي س��طرت اروع املالحم في البطولة والفداء، مقاومة شهيد األضحى 
الرئيس صدام حسني املجيد بقيادة الرفيق عزة ابراهيم الدوري، فألف 

حتية لكل املجاهدين في فلسطني والعراق ولبنان«!
ووجه التحية الى روح »الش��هيد ياسر عرفات والى الشهداء القادة 
احمد ياس��ني ، وطلعت يعقوب وأبوالعباس أبوعلي مصطفى، وجورج 

حبش، وسمير غوشة، وابو عدنان قيس، وجهاد جبريل«.
كما وجه حتية الى »امني عام حزب البعث العربي االشتراكي عزة ابراهيم 

الدوري القائد االعلى جلبهة اجلهاد والتحرير واخلالص الوطنية«.

تلك القوى تراجعت عنها، فحاولنا 
انقاذ تلك االصالحات ولكننا لم 
نتمكن، حيث لم يتم التصويت 

على القانون.
وأضاف: ومبا ان االصالحات 
انتهت فلن نستمر في »مسرحية« 
دراسة القانون اجلديد في وقت 
يبـــدو ان املعركة دائـــرة على 
القانون القـــدمي، لذا فنحن غير 

معنيني مبتابعة هذا املوضوع.

االشتباكات الفلسطينية

وتعليقا على اشتباكات القيادة 

بيروت � أحمد منصور
نفى عضو »تكتـــل التغيير 
واإلصالح« النائب أالن عون ان 
يكون تبايـــن اآلراء بني اعضاء 
النيابية خالل مناقشـــة  الكتل 
النيابيـــة املشـــتركة  اللجـــان 
ملشروع القانون املعجل املتعلق 
باالنتخابات البلدية واالختيارية، 
له اي تأثيـــر على عالقة التيار 
الوطنـــي احلر مـــع حلفائه في 
املعارضـــة، معتبرا ان ما جرى 
داخل تلك اللجـــان ال يعني انه 
سيؤدي الى انفراط العالقة مع 
قوى 8 آذار، مؤكدا ان التحالف مع 

حزب اهلل وحركة أمل جيد.
وقـــال عـــون فـــي حديث لـ 
»األنباء«: لقد حاولنا في جلسة 
مناقشـــة القانون فـــي اللجان 
املشتركة حسم موضوع اجلدل 
حول قانون االنتخابات واخلروج 
من الغمـــوض والتضليل الذي 
ميارس بحق الـــرأي العام منذ 
فترة طويلة، وكنا نريد من القوى 
السياسية ان تتحمل مسؤولياتها 
وان تأخذ موقفا من االصالحات 
التي طرحت والتي وافقت عليها 
احلكومة، ولكن لألسف يبدو ان 

العامة في البقـــاع الغربي رأى 
عون ان هذه احلادثة تعيد طرح 
الفلسطيني  الســـالح  موضوع 
خارج املخيمات بشـــكل جدي، 
الفتا الـــى انه علـــى الرغم من 
التوافق على هذا املوضوع منذ 
ســـنوات على طاولة احلوار اال 
انه لم يتابع كما يجب، داعيا الى 
وضع ضوابط معينة ملثل هذه 
احلوادث كي ال تتطور أمنيا إلى 
ما ال حتمد عقباه، ريثما يتم حل 
هذه القضية، مشددا على اهمية 
احلفاظ على االســـتقرار، منبها 
الى ضرورة عدم السماح لتطور 
اي حادث قد يؤدي الى خلل على 

املستوى العام في البالد.

إنتاجية الحكومة ضعيفة

وحول احلكومة وانتاجيتها، 
رأى عون ان انتاجية احلكومة 
الى ان  مازالت ضعيفة، مشيرا 
الكثير من األمور مازالت عالقة 
ومتأخرة، معتبـــرا ان ذلك هو 
ثمن التوافق وغياب ارادة كافية 
للتوصل الى قواســـم مشتركة 
مـــن أجـــل حلحلـــة املواضيع 
والقضايـــا العالقـــة، داعيا الى 

جهد كبير من اجل حترير عمل 
احلكومة واالنطالق الى امللفات 

األساسية.

العالقة مع جنبالط

وعلى صعيد العالقة ما بني 
النائب وليـــد جنبالط والعماد 
ميشـــال عون قال عـــون: نحن 
في عالقة متواصلة ومستمرة، 
فهناك اتصـــاالت على اكثر من 
مســـتوى وليس هناك من مانع 
من لقاء جنبالط والعماد عون 
عندما تقتضي احلاجة والضرورة 
مؤكـــدا ان العالقة ما بني التيار 
التقدمي  الوطني احلر واحلزب 
االشـــتراكي ســـتنعكس ايجابا 
التعـــاون على مســـتوى  على 
االنتخابات لصالح اجلبل وقراه 
وبلداته وخصوصياتهم، مؤكدا 
ان االنتخابات البلدية ستجري 
في موعدها، داعيا احلكومة الى 
اجراء تعديالت معينة كما تراها 
مناسبة وان تأخذ خالصة ما جرى 
ومناقشات االتفاقية األمنية، الفتا 
الى اهمية وضرورة حصول تلك 
النقاشات والتوضيحات من قبل 

احلكومة في هذا املوضوع.

عضو تكتل اإلصالح والتغيير أكد أن النقاش حول قانون البلدية لن يؤثر على تحالفنا مع 8 آذار

خالفات على المناصب داخل 
القيادة العامة وراء أحداث قوسايا

»الجبهة الشعبية« سلمت 4 موقوفين في حوادث البقاع قوة إسرائيلية تزيل دشمة مقابل العديسة الستبدالها بأخرى

بيــــروت: زادت تصريحــــات املســــؤول فــــي اجلبهة الشــــعبية 
)القيادة العامة(، من تعقيد األمور على مســــتوى قضية السالح 
الفلسطيني خارج املخيمات، في ظل احلديث عن زيارة الرئيس سعد 

احلريري قريبا الى سورية.
وقالــت مصــادر فلســــطينيــة، ان هنــاك خالفــات بيــن قيادات 
اجلبهة الشــــعبية حول املناصب واملسؤوليات عشية انعقاد »مؤمتر 

اجلبهة« هذا الشهر في لبنان الجراء تعيينات قيادية.
وعن العقيد دريد شعبان قالت املصادر انه مكلف رسميا من قيادة 
اجلبهة بالتنسيق مع األجهزة اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي، 
وبالتالي فإن عمله مرتبط مباشــــرة مع السلطات األمنية اللبنانية، 
ويبــدو ان دريــد كــان موعــودا مــن خالد أحمد جبريل زعيم املنظمة 
مبنصب رئيسي، لكنه اكتشف بأن ثمة توجها الستبعاده، فما كان منه 
إال أن »انتفض« ذاتيــا بصحبــة 10 من رجاله، وبــادر باطــالق النــار 
علــى موقــع كفـر زبــد، حيــــث مقر قيادة اجلبهة، كما يبدو، بقصد 
السيطرة عليه والتفاوض مع القيادة العامة، من أجل املنصب املوعود 
به، على غرار ما فعل العميد منير املقدح في مخيم عني احللوة، عند 
صدور قــرار استبداله، لكنه كان أضعف على مستوى الرجال والعتاد، 
علما ان املقدح لــــم يلجأ للقوة في مواجهة قرار »ابومازن« الذي عاد 
عنه، امنا اكتفى بهز القبضة، ما اضطر محمود عباس الى ايفاد عضو 
اللجنة التنفيذية عزام األحمد ملعاجلة الوضع عبر اعادة تكريس املقدح 
كقائد »للكفاح املســــلح« في لبنان. مــع تطــور االشتباكــات لغيــر 
مصلحة شــــعبان اضطر األخير الى تســــليم نفسه للجيش اللبناني 
في املنطقــــة، مع 4 من عناصره، بينما اســــتطاعت »القيادة العامة« 
أســــر 4 آخرين من رجاله. الى ذلك سلمت »اجلبهة الشعبيةـ  القيادة 
العامة« الــــى مخابرات اجليش اللبناني، أربعــــة موقوفني متورطني 
بحوادث قوساياـ  عني البيضا في البقاع وهم لبنانيان وفلسطينيان. 
واملوقوفــــون هم: خالد رامز عراجي، علي قاســــم عراجي، وائل احمد 

محمد ومحمود محمد محمد.

»القوات«: سورية جارة وإسرائيل عدوة.. ووهاب يثني على موقف جعجع!
بيروت � عمر حبنجر

مع انطالق ماكينات االنتخابات 
البلدية واالختيارية، أمل العماد 
ميشال عون رئيس تكتل االصالح 
والتغيير، من جهازه االعالمي ان 
تكون اخبار االنتخابات واضحة 
ومقتضبة، كي ال يضيع املواطن 
في التحليل والتفسير ويضيع في 
التكرار. وقال في اتصال هاتفي 
مع لقاء ملندوبي االعالم في التيار 
الوطني احلر، ان بعض وسائل 
االعالم تسعى الى تعبئة الوقت 
بأخبار فارغة املضمون، في حني 
ميكن استبدالها مبواضيع مهمة 
تبعد املســـتمع أو املشاهد عن 
الفوضى في التحليل والتأويل.

الى ذلك نفـــت مصادر تكتل 
االصالح والتغييـــر ما أوردته 
بعض وسائل االعالم عن التوصل 
مع تيار املســـتقبل الى التفاهم 
على اســـماء ممثلي التيار احلر 

في بيروت.
الســـابق  النائب  من جهته، 
عن صيدا اســـامة ســـعد، اتهم 
جهة غيـــر محددة، بالعمل على 
تهريب االنتخابات البلدية، بحجة 
احترام املهـــل مبا يضمن انتاج 
مجالس بلدية خاضعة ألرباب 

هذا النظام.
سعد كان ققد خسر االنتخابات 
النيابية فـــي مدينة صيدا امام 
السنيورة بفارق  الرئيس فؤاد 
كبير، وقال امس انه سيخوض 
االنتخابات البلدية بأحد محازبيه، 
بعدما قرر رئيس البلدية احلالي 
د.عبدالرحمـــن البزري التنحي 
والعـــودة الى ممارســـة مهنته 

كطبيب.
الرئيس السابق أمني اجلميل 
ملـــس امس تعثرا دائما في عمل 
املؤسسات، فال رئيس اجلمهوية 
يســـتطيع ان يلعب دور احلكم 
وال احلكومـــة حتقق طموحات 
الناس وال املجلس النيابي يحقق 

املشاريع املطروحة.
أما على صعيد االمن فقد قال 
اجلميل في مؤمتر حلزب الكتائب 
فحدث وال حرج، واالحداث االمنية 
سببها الشـــتاء والصيف حتت 
سقف واحد، وطاملا انه ال عقاب 

فـــي منطقة عيون ارغش، قوله 
ان دفاعكـــم عن أرضكم شـــيء 

مشروع.
واضاف: لقد أسفنا ملا حصل، 
بينكم وبني جيرانكم وأهل وطنكم، 
لكـــن علينا جميعا ان يدافع كل 
منا عن حقه، وهذا شيء مشروع. 
آملني ان يصل املســـؤولون الى 
حل، فتبقى أرضكم لكم ويبقى 
عنفوانكم لكم، ويبقى لسواكم 
ان يبقوا في أرضهم أعزاء مثلما 

أنتم.
التعيينات  واليوم حتضـــر 
االدارية بقوة على طاولة مجلس 
الوزراء الى جانب االتفاقية االمنية 
املعقودة مع السفارة االميركية في 
بيروت، والتي بدأت تعطي اهتماما 
اقليميـــا، فضال عن اســـتئناف 
جلسات احلوار اخلميس املقبل 

في قصر بعبدا.
وزير الدولة لشؤون التنمية 
االدارية اعرب امس عن اعتقاده بأن 
اجلو مؤات إلقرار آلية التعيينات 
االدارية اليوم في مجلس الوزراء 
في حني اكد وزير العدل ابراهيم 
جنار ان ملف التعيينات القضائية 
التي تتم مبرسوم قيد العمل و»أنا 

مهتم باجنازه«.
في مـــوازاة ذلك تعود هيئة 
احلوار الوطنـــي الى االجتماع 
اخلميس املقبل برئاسة رئيس 
اجلمهورية ميشـــال سليمان، 
الســـالح  وســـيكون موضوع 
الفلسطيني خارج املخيمات في 
ضوء ما شهدته منطقة قوسايا 
البقاع الشرقي حاضرا في  في 
هذا االجتماع. هـــذه املعطيات 
كانـــت مدار بحث فـــي اجتماع 
الوزراء ســـعد  رئيس مجلس 
احلريري مع د.ســـمير جعجع 
رئيس الهيئة التنفيذية للقوات 
اللبنانية في بيت الوسط، حيث 
اعلـــن االخير تأييـــده للزيارة 
التي يحضرها رئيس احلكومة 
لدمشق، واعرب عن اعتقاده بأن 
الرئيس احلريري يقوم بجهود 
جبارة وحتى اكثر من قدرته في 
محاولـــة لترتيب االوضاع بني 
لبنان وسورية ويتصرف كرجل 
دولة بكل معنـــى الكلمة، وكل 

في ظـــل وجود احملميات فكيف 
ينتظم االمن والقانون.

وشجع اجلميل رئيس احلكومة 
على االنفتاح على سورية، لكنه 
أمل بتجاوب سورية، وقال: يدنا 
ممدودة ومستعدون ملعاجلة أي 
خطوة، شـــرط حصر العالقات 

باالطار احلكومي.
وقـــال: اننا نعتـــرض على 
ازدواجية السلطة في موضوع 

سالح حزب اهلل.

دولة بال خطة

لكن النائب سامي أمني اجلميل، 
اعتبر ان الدولة تسير بدون خطة، 
وأعاد طرح قضيـــة املخطوف 
جوزف صادر وقضية املعتقلني 
في السجون السورية، ورأى ان 
طريق الشام عادت الى حركتها 
املعهودة، وانه مهما فعلوا فسيأتي 
يوم يسلم فيه حزب اهلل سالحه 

للدولة، وهذا ال مهرب منه.
اجلميل سأل ايضا عن مصير 
التحقيـــق بســـقوط الطائـــرة 
االثيوبيـــة؟ وماذا عن التحقيق 
بإطالق النـــار على اجليش في 
العبسي )زعيم  الشياح؟ شاكر 

فتح االسالم( أين أصبح؟
على ايقاع آخر، اعتبر النائب 
الســـابق فريد هيـــكل اخلازن 
ان الطريقـــة التـــي حتصل بها 
البلدية عملية غدر  االنتخابات 

متعمد ضد الشعب اللبناني.
ورأى اخلازن ان املسؤولية 
ناجمة عـــن اتفاق الدوحة، وان 
تواجـــد القوى داخل مجلســـي 
الوزراء والنواب هو الذي يعطل 

احلكم في لبنان.
وكشف اخلازن انه سيتحرك 
توافقيا في منطقة كسروان من 
اجل ابعاد االنتخابات البلدية عن 
السياسية. ويعمل اخلازن على 
العماد  إحباط مساع، يقوم بها 
ميشـــال عون من اجل بلديات 

وفاقية.

عيون ارغش في بكركي

البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير أبلغ وفدا من اهالي منطقة 
بشري جاء محتجا على ما حصل 

ما يحضر لطرحه مع »األخوة 
السوريني« له عالقة بالتحضير 
الدولتني، وليس  لالوضاع بني 
ألمور شخصية كما يفعل، ويا 
لألسف، آخرون كثر، وقال انه 
اللبنانية  القيادات  الوحيد من 
الذي يتعاطى مع ســـورية مبا 
يخســـره على مســـتوى زعيم 
سياســـي او رئيـــس تيار لكي 
يربح لبنـــان. وقال جعجع انه 
وضع احلريري في حقيقة احداث 
»عيون ارغش« في الشمال وما 
حيك حولها من آراء وتصورات 
وأكاذيب وصلت الى حد ان نائب 
االمني العام حلزب اهلل )الشيخ 
نعيم قاســـم( اما انه تبناها أو 
انها انطلت عليه، بينما هي ابعد 
ما تكون عن احلقيقة، بدليل ان 
النائب العام أدعى على املوقوفني 
بجرم حيازة اســـلحة، وليس 
بتشكيل خاليا عســـكرية وال 

باالجتار باملخدرات.
بدوره أكد نائب رئيس الهيئة 
التنفيذية في القوات اللبنانية 
النائب جورج عدوان أن سورية 
جارة عربية فيما اسرائيل دولة 
عدوة معتبـــرا ان عالقة لبنان 
بسورية خاصة نظرا للروابط 

التاريخية.

وهاب: كالم جعجع إيجابي

كالم جعجع هذا اعتبره رئيس 
تيار التوحيد وئام وهاب ايجابيا 
ويجب ان يكون بداية يؤسس 
عليهـــا خاصـــة ان ليس هناك 
مشروع عزل الحد حتى القوات 

اللبنانية.
وقـــال: لكن املهـــم اال تعزل 
اللبنانية« نفســـها  »القـــوات 

باتخاذها بعض الشعارات.
ورأى في هذا السياق ان حادثة 
»عيون ارغـــش« منفصلة عما 
يصور عن عزل القوات اللبنانية، 
فاملسألة ان آل طوق فيهم الكثير 
خارج »القوات اللبنانية« وحتى 
ال تتحول املسألة اساءة ملنطقة 
او لعائلة، علينا انتظار القضاء 
مع التأكيد ان اجليش يجب ان 
يتابع كل الناس وهو قام بواجبه 

في هذا املوضوع.

لبنان: »الوطني الحر« ينفي التوصل إلى تفاهم »بلدي« مع »المستقبل« في بيروت


