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مصادر لـ »األنباء«: السفيرة األميركية سلّمت صور قافلة الصواريخ لبري والحريري!
بيروت ـ عمر حبنجر

غبار التحرشات االسرائيلية في 
جنوب لبنان في تراكم متواصل، 
حتى يكاد يحجب االس����تحقاقات 
املهم����ة، كاالنتخابات  الداخلي����ة 
البلدي����ة التي بدأ الع����د التنازلي 
ألولى جوالته����ا منذ مطلع مايو، 
واالقليمي����ة املرتبط����ة بتفاعالت 
الداخ����ل، كالعالق����ات اللبنانية � 
الس����ورية، واللبنانية � االيرانية 
وارتباطهما مبوقف لبنان، العضو 
غي����ر الدائم في مجلس األمن، من 
امللفات املطروحة أو التي ميكن ان 
تطرح عل����ى مجلس االمن والتي 
قد يسبب بعضها االحراج الكبير 

للبنان.
الدخول في املستجدات  وقبل 
االس����رائيلية التحرش����ية عل����ى 
احلدود اجلنوبية، كشفت أوساط 
ديبلوماس����ية غربية ل� »األنباء« 
ان س����فيرة الواليات املتحدة في 
بيروت ميشال سيسون هي من ابلغ 
النواب نبيه بري  رئيس مجلس 
ورئيس احلكومة سعد احلريري 
بعزم اسرائيل قصف قافلة شاحنات 
تنقل صواريخ حلزب اهلل داخل 
االراضي اللبنانية، غير ان واشنطن 
طلبت من اسرائيل وقف العملية 
في آخر حلظة، حتى ال يتسببوا 

في اندالع احلرب.
وتقول االوس����اط ان سيسون 
أبرزت وثائق وصورا جوية للقافلة، 
لكن ه����ذه الص����ور والوثائق، ال 
حتتوي على م����ا يؤكد انها تنقل 
صواريخ »سكود« كما زعم االعالم 
االس����رائيلي ومن بع����ده الغربي 
العربي، وانها أي سيسون طلبت 
من الرئيسني بري واحلريري العمل 

سالح حزب اهلل مازال غير مطبق، 
بل على العكس من ذلك فإن ترسانة 
احلزب العسكرية تتسع اكثر واكثر، 
وان التقرير سيطلع اعضاء مجلس 
األمن على املعلومات التي حتدثت 
عن تزود ح����زب اهلل بصواريخ 
»سكود« اس����تنادا الى معلومات 
اس����تخباراتية اشارت الى عملية 
نقل هذه الصواريخ الى احلزب منذ 
شهر ونصف الشهر، وحينها كثفت 
الطائرات االسرائيلية طلعاتها في 
االجواء اللبنانية بشكل عام وفوق 

بيروت بشكل خاص.

الشيخ قاسم: إسرائيل ال تجرؤ

العام بحزب اهلل  نائب االمني 
الشيخ نعيم قاسم استبعد إقدام 
اسرائيل على مغامرة جديدة في 
لبنان في الوقت احلاضر، معتبرا 
ان اسرائيل ال متلك خيارا مريحا 
وعليها ان حتس����ب حسابا دقيقا 
جدا قب����ل ان تغامر بعمل، رافضا 

على وضع ح����د للخطر الذي قد 
يتأتى من عملية تسليم حزب اهلل 

السالح.
العماد جان قهوجي قائد اجليش 
ادرج االس����تفزازات االسرائيلية 
االخيرة على احلدود اجلنوبية في 
سياق االعتداء واالستدراج، مؤكدا 
خالل حضوره مترينا عسكريا في 
منطقة »وطن اجلوز« ان اجليش 
يقف باملرصاد لتح����ركات العدو 
بالتعاون م����ع »اليونفيل«، االمر 
الذي أحبط مخططاته العدوانية 

وأجبره على االنكفاء.
في غض����ون ذلك، أحال االمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون، 
تقرير ممثله تيري رود الرس����ن 
حول القرار 1559 الى مجلس األمن 
الدولي ملناقشته في جلسة تعقد 
لهذه الغاية خالل االسبوعني املقبلني 
لتبيان مدى التزام االطراف املعنية 

مبوجبات هذا القرار.
ويشدد التقرير على ان بند نزع 

حتدي����د موقف ح����زب اهلل اذا ما 
حصل هج����وم اس����رائيلي على 
ايران أو حصلت مواجهة سورية 
� اسرائيلية، حتى ال يقيد احلزب 
مبوقف، لكنه توقع التهاب املنطقة 

حال حصول عدوان.

الوفد اإلداري إلى دمشق غدًا

ف����ي غض����ون ذل����ك، أجنزت 
االستعدادات لزيارة الوفد اإلداري 
اللبناني برئاسة وزير الدولة جان 
أوغاسبيان الى دمشق غدا االثنني 
في سباقات البحث عن االتفاقيات 

املعقودة بني البلدين.
وق����ال األمني الع����ام للمجلس 
األعلى اللبناني � السوري نصري 
خ����وري ان االجتماع املرتقب غدا 
االثنني سيبحث في أمور مشتركة 
البلدين، السيما على صعيد  بني 
االتفاقيات، كما سيصار الى حتديد 
آلية لالجتماعات التحضيرية لهيئة 
املتابعة والتنسيق واالتفاقيات التي 
سيتم بحثها خالل زيارة رئيس 
احلكومة سعد احلريري الى دمشق 

على رأس وفد وزاري موسع.
وتوقع خ����وري ان تطرح في 
االجتماع امور تفصيلية عديدة، قد 
ال تنجز في اجتماع واحد، ورمبا 
يتطلب ذلك عقد اجتماعات اخرى 

من قبل جلان متخصصة.
الى  بعد عودة جنبالط مساء 
بيروت قال ان الزيارة التي التقى 
خاللها اللواء محمد ناصيف املفوض 
بامللف اللبنان����ي والعماد حكمت 
الشهابي، كانت ايجابية ومريحة، 
وقد جرى حينها تذكير مبحطات 
املاضي للنضال املشترك في مواجهة 
مشاريع تفتيت لبنان ومقاومته.

غبار التحرشات اإلسرائيلية يغطي الجنوب.. وحزب اهلل يستبعد إقدام إسرائيل على مغامرة جديدة في لبنان

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان في لقاء املصارحة مع رئيس احلكومة االسبق عمر كرامي في بعبدا امس

سلهب لـ »األنباء«: »الحوار« يصل إلى نتائجه 
عندما يستكمل التوافق اإلقليمي

مرجع متني لـ »األنباء«:
حصرية المر للبلديات إلى زوال

لقاء مصارحة بين سليمان وكرامي في بعبدا
داود رمال

بعد طول انتظار تخلله محاوالت لتقريب 
وجهات النظر من أصدقاء مشتركني، زار الرئيس 
عمر كرامي وجنله فيصل القصر اجلمهوري 
العماد  حيث اس����تقبله رئيس اجلمهوري����ة 
ميشال سليمان وتناول اللقاء مجمل التطورات 
السياسية الراهنة املطروحة على بساط البحث 
نيابيا وحكوميا وموضوع االنتخابات البلدية 

واالختيارية واإلصالح اإلداري.
وقد استبق الرئيس سليمان، كرامي وجنله 

الى مائدة الغداء.
وفي حني لم يرش����ح ش����يء عن مضمون 
اللقاء بني س����ليمان وكرامي من مصادر قصر 
بعبدا، فإن أوساطا قريبة من سليمان وكرامي 
حتدثت »جو من املصارحة ساد اللقاء« اذ أدلى 
كرام����ي مبا لديه من مالحظ����ات واعتراضات 

وعتب، وان سليمان عرض وجهة نظره انطالقا 
من موقعه الوفاقي والتوافقي وحرصه على 
املصلحة الوطنية العليا بعيدا عن أي حسابات 

شخصية.
واشار املصدر الى ان نتيجة اللقاء أسفرت 
عن عودة العالقة الى مجاريها الطبيعية، وان 
القصر اجلمه����وري مفتوحة للجميع  أبواب 

للنقاش البناء«.

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عض����و تكت����ل »التغيير 
واإلصالح« النائب د.سليم سلهب 
ان طاولة احلوار الوطني قد تصل 
إيجابية عندما تؤول  الى نتائج 
األوضاع اإلقليمية الى توافق عام 
بني الدول املعنية بها، مبعنى آخر 
يعتبر سلهب انه عندما ُيستكمل 
التوافق اإلقليم����ي الذي بدأ بني 
اململكة الس����عودية وسورية من 
الدول  خالل انسحابه على باقي 
املعني����ة بالس����احة االقليمي����ة، 
التوافق  تس����تكمل معها عملية 
اللبنان����ي – اللبناني التي بدأت 
في حكومة الوحدة الوطنية، ما 
س����ينعكس حكما بشكل إيجابي 
على طاولة احلوار ويساهم في 
حلحل����ة كل التعقيدات احمليطة 
بها، معتبرا ان على اللبنانيني في 
الوقت الراهن عدم وقف اللقاءات 
احلوارية فيما بينهم، وضرورة 
امللفات  ف����ي  البحث  متابعته����م 
املطروحة لكي يكونوا جاهزين 
حلظة إجن����از التوافق اخلارجي 

على املستوى اإلقليمي.
من جه����ة أخ����رى وردا على 
سؤال حول رأيه في اخلالف بني 
املتحاورين حيال البحث بسالح 
حزب اهلل عل����ى طاولة احلوار، 
لفت النائب س����لهب في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان أي حل فعلي 
للسالح املذكور يستدعي وضعه 
ضمن منظومة دفاعية معينة سواء 
الدفاعية  ُسّميت باالستراتيجية 
أم بغيرها من التسميات، معبرا 
عن رأيه اخلاص بأن الواقعية في 
تناول هذا املوضوع من باب إيجاد 
حل ش����امل للبالد، تتطلب دون 
شك البحث على طاولة احلوار في 

بيروت ـ ناجي يونس
قد ال يش����كل قضاء املنت في االنتخابات البلدية 
مسرحا للمواجهات السياسية الشاملة التي تترك 
نتائجها تأثيرا مباش����را على املعادلة السياس����ية 

املسيحية والوطنية على حد سواء.
وتدل املعطيات األولى التي حتيط باالستعدادات 
لهذه االنتخابات في هذا القضاء بحسب مرجع متني 
ل� »األنباء« على ان األطراف السياس����ية واحلزبية 
لم تكن قد أعدت العدة خلوض املعارك أس����وة مبا 
قد ينس����حب على سائر املناطق اللبنانية والسيما 
في جبل لبنان الذي س����تدور املرحل����ة األولى من 
هذا االستحقاق في مدنه وقراه وبلداته والذي كان 
املراقبون يرون انه سيشهد أم املعارك بينما ستذهب 
أقضية ومحافظات أخرى الى التوافق أو ان املعادالت 

فيها محسومة سلفا.
ويشير املرجع الى ان اخلريطة املتنية تتألف من 
تنوع سياسي عريض جدا، فهناك حزب الطاشناق 
الذي ميسك بقواعده احملصورة في مناطق معروفة 
وهناك األحزاب األساس����ية وعلى رأس����ها الكتائب 
والقوات والتيار العوني والقومي وهناك السياسيون 
التقليديون وهناك العائالت واجلمعيات واألندية، 
وهناك أيضا الرأي العام املستقل الذي أظهر في أكثر 
من محطة سياسية وانتخابية انه يحدد موقفه في 
اللحظات األخيرة تبعا ملسار األحداث والتطورات 
واألولويات التي يراها هامة أو انه يجب ان توضع 

جانبا.
واعتبر املرجع ان للبلديات أكثر من معطى يختلف 
في مضمونه عن احلسابات السياسية الوطنية والعامة 
التي أكثر ما تتجلى ف����ي االنتخابات النيابية وفي 
املواقف واحملطات السياسية األساسية، وهناك أيضا 
عامل استجد في السنوات األخيرة وأرسى معادلة 
واضحة املعالم في تأثر ال����رأي العام وردات فعله 
وتعامله مع األحداث أال وهو عدم تقيد شريحة عريضة 
بأي شكل من األشكال أو بدرجات متفاوتة، باملرجعيات 
أو باألحزاب والتصويت الذي قد يفاجئ الكثيرين 

ويخالف التوقعات الى حد بعيد جدا أحيانا.
املرجع املتني أضاف الى ذلك عامال أساسيا يكمن 
في ان كل األطراف السياسية املوجودة في املنت ممثلة 
في السلطة سواء داخل احلكومة أو في مجلس النواب 
مما يحد من مقدرة طرف على استغالل املؤسسات أو 
االدارات بشكل فاضح مثلما كان يحصل في الكثير 

من املناطق في ظل عهد الوصاية السورية.

ولعل التداخل بني األحزاب والتيارات والعائالت 
مترسخ بقوة في القرى والبلدات األمر الذي يجعل 
م����ن خريطة التحالفات البلدي����ة في حالة متحركة 
وغريب����ة الى حد بعيد عن املنطق العام ملس����ار أي 

حتالف سياسي إجماال.
وأكد املصدر امكانية كبيرة بأن يتشكل حتالف 
بني قوى 14 آذار والنائب ميش����ال املر وقد يتحالف 
بعض هذه األطراف مع التيار الوطني وقد يتحالف 
املر م����ع التيار وقد يظهر طغي����ان الطابع العائلي 
احمللي وقد تتسرب أو تتسل األحزاب والشخصيات 
السياسية من خالل العائالت واألندية واجلمعيات 
والناشطني، إن كل هذه االحتماالت قد يشاهد املتابع 
بعضها في هذه املدينة أو تلك القرية أو البلدية على 

امتداد قضاء املنت ساحال، وسطا وجبال.
وهناك م����دن وبلدات ميك����ن للمتابع ان يتوقع 
مسبقا املشهد البلدي فيها ونتائج االنتخابات وهو 
ما ينس����حب على املناطق التي يس����يطر فيها هذا 
احلزب أو ذاك، بكفيا وبعب����دات وبرج حمود على 
سبيل املثال، بينما ال يستطيع أي كان توقع طبيعة 
التحالفات والنتائج في بس����كنتا أو س����ن الفيل أو 

بلدات الساحل مثال.
وقد يتمك����ن هذا احلزب من فرض املعادلة التي 
تناس����به حيث يحظى بتأييد فاعل سواء من خالل 
املرشحني املقربني منه أو احلالة احلزبية التي تدعمه 
األمر الذي يسود في قرى وبلدات والذي يسود واقع 

مخالف له في مناطق أخرى.
واش����ار املصدر الى ان الالفت في املنت هذا العام 
ان احلصري����ة زالت وان النائب امل����ر لم يعد قادرا 
على التحكم بالنتائج مسبقا وفرض اللوائح التي 
يريد إال أنه التزال صوره موجودة في كل مكان مبا 
يجعل واقعه السياسي شبيها باألحزاب على امتداد 
هذا القضاء حيث يستطيع طرف ان يؤثر في منطقة 
وحيث تغيب فعاليته في منطقة أخرى، مؤكدا انه 
صبيح����ة 3 مايو املقبل س����ينصرف القيمون على 
العمل السياسي والشأن العام، اضافة الى العائالت 
واملرجعيات في املنت، الى تقييم نتائج االنتخابات 
البلدية بعد ان تعلن أسماء الفائزين والى امتام جردة 
حس����اب وتوقع املعادلة املقبلة بدءا من حتديد من 
ميكن ترشيحه لرئاسة احتاد البلديات الذي شغلته 
ميرنا املر طيلة سنوات انطالقا من ترؤسها لبلدية 
بتغرين ومن النفوذ السياسي والشعبي الذي كان 

والدها يحظى به.

سالح حزب اهلل إلدراجه ضمن أطر 
املنظومة الدفاعية املذكورة.

وأش����ار النائب سلهب الى ان 
اتخاذ  الشامل يس����توجب  احلل 
قرار سياس����ي لبناني باإلجماع، 
يقضي بتقوي����ة اجليش والعمل 
على تسليحه باألسلحة املتطورة 
وباملع����دات واألجه����زة الدفاعية 
الالزمة، بحي����ث يصبح للدولة 
اللبناني����ة جي����ش ق����وي قادر 
على مواجهة العدو اإلس����رائيلي 
والتصدي له دون ان يكون بحاجة 
ملساعدة أو ملكّمل له، معتبرا ان 
الدعم الفعل����ي للجيش ال يكون 
من خ����الل اإلع����الم والتصاريح 
واخلطابات امنا بخطوات حسّية 
ملموس����ة متّكنه م����ن النهوض 
وبالتالي القيام بواجباته الدفاعية، 
معتبرا ردا على سؤال ان تسليح 
اجليش هو نقطة االنطالق في بناء 
البالد ونهضتها، بحيث يكون من 
غير املسموح ألي كان لبنانيا أم 
غير لبناني ومن ضمنهم حزب اهلل 
امتالك السالح بعد تسليح اجليش، 
معتبرا انه يجب ايجاد منظومة 

دفاعية كي يستطيع اجليش القول 
حلزب اهلل ان دوره قد انتهى.

على صعي����د آخر وعلى خط 
االنتخابات البلدية في املنت، لفت 
النائب سلهب الى ان االتصاالت 
جارية على قدم وساق بني جميع 
القيادات السياسية املتنية، مشيرا 
الى امكانية كبيرة في التوصل الى 
حتالفات فيما بينهم حول العديد 
من البلدات والقرى املتنية، وذلك 
بناء على ما تفرضه مصلحة تلك 
البلدات قبل مصلحة السياسيني، 
معتبرا انه ال توجد محرمات في 
االنتخابات البلدية وذلك الرتباطها 
مباشرة بالعائلية وخاصة صلة 
القربى بني املرش����حني واألصول 
والفروع م����ن عائالتهم، بحيث 
تتقدم فيها العاطفة على االنتماءات 
السياسية، األمر الذي يفرض على 
القيادات املتنية التوصل الى توافق 

فيما بينها.
وأكد النائب سلهب ان األولوية 
في املنت ستكون للتوافق خاصة ان 
القيادات املتنية كافة تدرك متاما 
أنه ليس هن����اك أي امكانية ألي 
منهم الحتكار مقعد رئاسة البلدية 
في املناطق والبلدات املتنية، بل 
ستتوزع على اجلميع كل بحسب 
نفوذه الشعبي في املناطق، معتبرا 
واحلالة تلك ان التوافق أفضل من 
خوض املعارك االنتخابية وهو ما 

يسعى اجلميع الى حتقيقه.
وردا على سؤال ختم النائب 
سلهب نافيا أن يكون العماد عون 
يسعى الى التوافق في املنت هربا 
من خس����ارة قد مُينى بها جراء 
انحصار الص����وت األرمني بلديا 
ف����ي منطقتي »ال����دورة« و»برج 

حمود«.

أكد أن إيجاد الحل الشامل بإدراج سالح حزب اهلل ضمن المنظومة الدفاعية

د.سليم سلهب 

سليمان ينأى بنفسه عن » البلدية« 
بيروت: تكتسب االنتخابات البلدية في مدينة

جبيل نكهة خاصة كونها عاصمة قضاء مسقط 
رئيس اجلمهورية الذي يؤكد املطلعون على أجوائه 
ان��ه ليس في صدد التدخل في االنتخابات. وكان 
الرئيس ميشال س��ليمان سئل عمن سيدعم في 
جبيل فقال انه غير داعم ألحد تاركا حرية اخليار 
ملؤيديه. وفي اشارة تظهر رغبة الرئيس في النأي 
بنفسه عن هذا االستحقاق علم بأن رئيس رابطة 
املخاتير في جبيل ومختار عمش��يت غطاس س��ليمان )شقيق 

رئيس اجلمهورية( لن يترشح في هذه الدورة.
في جبيل تش��ير التقديرات الى معركة قوية ستحصل في 
املدين��ة تتقدم فيها االعتبارات العائلية مع نكهة حزبية، وحيث 
تلقى اللوائح العائلية دعما خلفيا من األحزاب األساسية )السيما 

التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية(.
وتش��ير املعلومات الى ان أبرز املرش��حني حاليا هما رجل 
األعمال زياد احلواط )ش��قيق صهر الرئيس سليمان( والوزير 
السابق جان لوي قرداحي. األول يتمتع بدعم تاريخي يستمده 
من حضور العائلة السياسي في املدينة منذ خمسينيات القرن 
املاضي )عم��ه احملامي جان حواط ترش��ح لالنتخابات النيابية 
لدورتني متتاليتني، كما ترأس والده حليم احلواط الئحة بلدية في 
العام 1998(. أما قرداحي فينطلق من الوجود العائلي الواسع في 
املدينة، وكان سابقا رئيسا لبلدية جبيل ورئيسا الحتاد البلديات 
في القضاء ووزير االتصاالت في عهد الرئيس اميل حلود، مما 

سمح له بتشكيل حالة سياسية مستقلة.
وفي االنتخابات األخيرة أيد لوائح التيار الوطني احلر، وحاليا 
أعلن حتالفه مع التيار على قاعدة حتالف مع رئيس البلدية احلالي 
جوزف الشامي برعاية النائبني عباس هاشم وسيمون أبي رميا. 
والحقا انسحب الشامي من التحالف بعدما متنى عليه عدد من 
أبرز العائ��الت اجلبيلية عدم االنخراط في��ه بعيدا عن العالقة 
التاريخية التي جتمعه بالعائالت اجلبيلية من جهة والوقوف في 
وجه أخواله آل احلواط من جهة ثانية، اضافة الى ان الشامي غير 

راض عن كيفية توزيع احلصص في هذا التحالف.
وقرر الشامي املضي )مبدئيا( في خوض املعركة عبر الئحة 
ثالثة »بناء على طلب عدد من أبناء املدينة الذين يريدون لها خيارا 
امنائيا بعيدا عن تناحرات التيارات السياسية« كما يقول. ويذكر 
انه اذا مضى الش��امي في قراره تألي��ف الئحة ثالثة، فإن ذلك 
سينعكس شرخا في القاعدة الشعبية للتيار الوطني احلر التي 
ستوزع أصواتها بينه وبني قرداحي. أما في عمشيت فإن الرئيس 
سليمان دعا الى »التوافق العمشيتي« بحسب ما نقل عنه عضو 
تكتل االص��الح والتغيير النائب وليد خوري. واليزال الرئيس 

احلالي للبلدية د.أنطوان عيسى املرشح األبرز للرئاسة.
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مرشـحو عون في بيـروت: نش���طت املاكينة العونية استعدادا 
لالنتخابات البلدية في بيروت، وإطالق املاكينة سيكون قريبا، 
وأسماء املرشحني الذين سيعتمدون في هذه املعركة هم: عن 
األرثوذكس: مارك بخع���ازي )عضو مجلس نقابة احملررين، 
وعضو مجلس رئاسة نادي احلكمة(، إيلي ميني )صحافي(، 
جورج فريديس )مرشح سابق للنيابة ورئيس جمعية لبنان 
الوط���ن( ورندا املر )صحافية(. ع���ن املوارنة: جورج صفير 
)خبي���ر مالي( وعماد جعارة )محام( أو إميل رس���تم )مدرب 

منتخب لبنان لكرة القدم(.
عن األقليات: ندى عطوي طرابلسي )ناشطة بالشأن االجتماعي(، 
وميشال حبيس )خبير سياحي ومستشار الوزير فادي عبود(. 
عن الكاثوليك: غس���ان زاخم أو تانيا عيد. فيما يسمي حزب 

الطاشناق املرشحني األرمن الثالثة.
اتفاق غير معلن بني الطائفتني الدرزية والشيعية: الزيارة املفاجئة التي 
قام بها الرئيس نبيه بري الى دارة األمير طالل ارسالن في خلدة 
أثم��رت تفاهما كامال على األمور األساس��ية في البلد، بعدما أيقن 
الرئيس بري ان املشهد الدرزي الذي بدأ يترسخ هو شبيه بالتفاهم 
التام بني أمل وحزب اهلل، ما يعكس اتفاقا غير معلن بني الطائفتني 

الشيعية والدرزية.
مشـكلة جدية: نقل عن مصادر معارضة في شأن »االتفاقية 
األمنية« انها ام���ام احتمالني: فإما ان تتخ���ذ اجراءات عملية 
ملعاجلة امللف ف���ي مجلس الوزراء أو مجل���س النواب، واما 
س���يكون البلد على موعد مع مشكلة سياسية جدية، ألن هذا 

امللف لن يهمل وستتم متابعته حتى النهاية. 
وفي حال راجعت احلكومة االتفاقية وقامت 
بتعديلها ميكن اعتبار ان االزمة قد حلت، 

واذا لم تعالج احلكومة املوضوع فإننا سنذهب الى مزيد من 
السجال والتأزم.

وسام احلسن وزيارته إلى دمشق: أشارت مصادر الى ان رئيس فرع 
املعلومات العقيد وسام احلسن زار دمشق أكثر من مرة في األسابيع 
األخيرة، س��اعيا الى تنس��يق اجلهود مع اللواء رستم غزالي في 
س��بيل اجناز بعض امللفات الهامة. وعل��م ان غزالي اصطحبه في 
احدى الزيارات الى لقاء مع الرئيس بشار األسد وظل اللقاء بعيدا 

عن التداول.
مراقبة شـديدة: يؤكد سياسي عربي أن لبنان حتت املراقبة 
الشديدة وان الطاقم االميركي املكلف بامللف اللبناني الحظ ان 
الهجوم الذي تعرض له رئيس اجلمهورية، اس���تهدف ايضا 
رئيس احلكومة، ألنهما منس���جمان وينسقان أعمال مجلس 

الوزراء مبسؤولية عالية.
املناصفـة واحملاصصة: على اث����ر تثبي��ت املتعاقدين مع قوى 
األم��ن الداخلي في املالك، طالب وزي��ر الداخلية بأن يتم تعيني 4 
آالف عنص��ر في قوى األمن وهي بحاج��ة اليهم، ووافق مجلس 
ال����وزراء على التعيني على ان يتم تعيني الثلثني من املس��يحيني 
إلعادة التوازن بعدما اختل عند التعاقد مع عناصر جديدة على اثر 
االس��تعانة بثلث��ي العناصر م��ن الطائفة اإلس��المية والثلث من 

املسيحيني.

وقد اعترض وزير الدولة عدنان السيد حسني 
على القرار رافضا منطق املناصفة واحملاصصة، 
وطالب بأن يتم االختيار وفق آلية االمتحانات 
فمن يفز يؤخذ ومن يرس��ب يستبعد، رافضا اعتماد مبدأ التعيني 
الستعادة التوازن. وقد أثار املوقف استياء وزير الداخلية صاحب 
هذا االقتراح، علما ان الوزير الس��يد حس��ني هو وزير من حصة 

الرئيس ميشال سليمان كما هي حال الوزير بارود.
مبنـى في الروشـة: جنل مسؤول سياس���ي اشترى بناية في 
منطقة الروش���ة مباليني عدة من الدوالرات وأّجرها الى رجل 
أعمال جنوبي معروف مببلغ سنوي يقارب املليون دوالر. ولم 
تعرف أس���باب الصفقة؟ ومن أين حصل جنل املسؤول على 

املال لشراء البناية نقدا؟
مخاوف واضحة: تخوفت قيادات لبنانية من تصريح رئيس هيئة 
األركان العامة في القوات الروس��ية االحتادية نيقوالي ماكاروف 
الذي حذر فيه من ضربة غربية � إسرائيلية جدية إليران، وآثارها 

على املنطقة خاصة لبنان.
القي��ادات اللبنانية قاطعت تصريح م��اكاروف مع معلومات لديها 
عن عدوان اس��رائيلي على لبنان اث��ر انذارات علنية وجهها وزير 
احلرب االسرائيلي ايهود باراك للبنان من حصول حزب اهلل على 
صواريخ س��كود تصل الى املدن الفلس��طينية احملتل��ة بكثافتها 
اليهودية، وحتذيرات اميركية س��رية لس��ورية من توريدها هذه 

الصواريخ للحزب.
تطوران الفتان: كشفت مصادر عن تطورين مهمني على األقل 

يش���يان بقلق غير محدد حيال تط���ورات الوضع في لبنان: 
احدهما يكمن في نقل اجتماع مهم كان مقررا عقده في بيروت 
في االسابيع املقبلة الى دولة مجاورة ألسباب ال تبدو مفهومة 
من حيث املبدأ باستثناء ما ميكن اعتباره جتنبا لتطورات غير 
محس���وبة او مفاجئ���ة بصرف النظر ع���ن ماهيتها، علما ان 
االنتخابات البلدية واالختيارية التي تقرر اجراؤها في شهر 
مايو املقبل يفترض ان تش���كل عامل اطمئنان الى عدم وجود 
نية لدى اي فريق في لبنان للخربطة لزعزعة الوضع. وهناك 
تطور آخر يتمثل في اجراءات اتخذها اطراف دوليون محددون 
حتسبا ألي طارئ مبا ميكن ان يعنيه ذلك من احتماالت تدهور 
الوض���ع األمني عل���ى خلفية اعتداء اس���رائيلي محتمل على 

لبنان.
اجلبهة الوطنية: الش��خصيات السنية املرشحة لدخول »اجلبهة 
الوطنية« املزمع اعالنها برئاس��ة الرئي��س كرامي هي: عبدالرحيم 
مراد، أسامة سعد، عبدالرحمن البزري، مصطفى حمدان، بهاء الدين 
عيتان��ي، عدنان عرقجي، عدن��ان عضوم، جه��اد الصمد، زاهر 

اخلطيب.
ورش تنظيمية: لوحظ ان األحزاب السياسية الكبرى )املستقبل، 
التيار الوطني احلر، القوات اللبنانية، االشتراكي، الكتائب..( 
فتحت ورشا تنظيمية داخلية تهدف عند بعضها للتكيف مع 
املتغيرات والتوجهات السياسية اجلديدة ومالءمتها، وتهدف 
في بعضها اآلخر الى اعادة تركيز األوضاع الداخلية احلزبية 

واحتواء حاالت متلمل واعتراض.

أخبار وأسرار لبنانية

توافق في عمشيت و»معركة عائالت« في جبيل

إسرائيل استخدامت القردة
لنزع  العلم اللبناني على الحدود!

بيروت: دفعت ناقلة جند إسرائيلية أمس بقردين فوق السياج 
الفاصل على احلدود اللبنانية حيث انتزعا علمني لبنانيني كان 
أهالي العباسية قد رفعوهما فوق ارض سبق لإلسرائيليني أن عملوا 
عل����ى جتريفها. وقالت إذاعة »صوت لبنان« إنه بعد ثالثة أيام من 
نصب قوات إسرائيلية شريطا شائكا عند حدود بلدة العباسية عمد 
األهالي إلى إزالة الشريط عنوة وحتت نظر اإلسرائيليني ورفعوا علمني 
لبناني����ني عند البوابة احلديدية االلكترونية. وبعد مغادرة األهالي 
تقدمت مدرعة إسرائيلية إلى البوابة ودفعت بالقردين فوق السياج 

الفاصل وانتزعا العلمني وعادا بهما الى اجلانب االسرائيلي.


