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ف�ي زحلة: صارح النائب الس���ابق ايلي سكاف أركان ماكينته 
االنتخابية بقوله انه يخطط لهزمية حزبي »الكتائب« و»القوات 
اللبنانية« اللذين تعتبران األقوى مس���يحيا داخل قوى 14 آذار. 
ونقل عنه هؤالء قوله انه لن ميد يده باجتاه النائب فتوش ما لم 
يعتذر منه ش���خصيا ومن قاعدته االنتخابية على ما قاله طوال 

فترة التحضير خلوض االنتخابات النيابية.
لكن يبدو أن سكاف »سيبلع« اعتذار فتوش منه باعتباره أصبح 
من املاضي في اش���ارة الى الدور الذي لعبه عدد من الوسطاء في 
اعادة ترتي���ب العالقة لتركيب ائتالف بل���دي يضمهما والنائب 
السابق خليل الهراوي الذي يشترط إسناد نيابة رئاسة البلدية 
الى ابن عمه س���مير في مقابل إصرار النائب السابق سليم عون 

على أن تكون من حصة »التيار الوطني احلر«.
كما ان س���كاف على وشك االئتالف وبفضل جهود »صديقة« مع 
النائب الس���ابق يوسف املعلوف وش���قيقه نعيم الذي لم يقطع 
األمل في ترشيح صهره الضابط املتقاعد وليد الشويري لرئاسة 
البلدية بذريعة ان االختالف ميكن أن ميهد الطريق أمام التفاهم 

على اسمه كمرشح توافقي للرئاسة.
وتردد ان بعض األطراف في قوى 14 آذار يدعم ترش���يح النقيب 
السابق للمحامني في لبنان ميش���ال اليان )الذي تربطه صداقة 
مبنافسه في الالئحة املدعومة من سكاف جوزف دياب املعلوف(، 
وان هن���اك جهات في 14 آذار تفضل التعاون مع الرئيس احلالي 
للبلدية أس���عد زغيب الذي تخلى عنه سكاف متهما إياه بأنه لم 
يكن فاعال في االنتخابات النيابية األخيرة »ولم يحلب معه صافيا« 

وفق التعبير اللبناني الدارج.

وفي تطور جديد عقد لقاء أمس األول بني النائب 
نقوال فتوش وش���قيقه بيار مع وفد من التيار 
الوطني احلر ضم النائب سليم عون ومنسق 

هيئة زحلة في التيار املهندس أنطوان أبو يونس، وجرى خالل 
االجتماع االتفاق على تأكيد التحالف بني الطرفني، وكانت زحلة 
قد شهدت في اليومني املاضيني جتاذبا سياسيا بني التيار الوطني 
احلر والكتلة الشعبية، خصوصا مع اصرار الوزير الياس سكاف 
على الئحة تخلو من احلزبيني وتقتصر على ممثلي العائالت األمر 

الذي أثار حتفظا من التيار.
في كس�روان: يحقق م.نعمة افرام جناحا في سياسة التوافق التي 
اعتمدها في جمعية الصناعيني ويعممها اآلن على البلديات، وحتديدا 
في كس��روان، مسجال اختراقا توافقيا مهما في بلدية جونية. وبعدما 
اتخ��ذ افرام في االنتخابات النيابي��ة األخيرة موقف االنكفاء في ظل 
تع��ذر احتماالت التوافق، فإنه في االنتخابات البلدية ينتهج سياس��ة 
املبادرة واالمس��اك بزمام العملية التوافقية، حيث أجرى على امتداد 
أيام اتصاالت كثيفة مع مختلف القوى والقيادات املسيحية، وأفضت 
ه��ذه االتصاالت الى توافق مبدئي على اعادة ترش��يح أنطوان افرام 
)شقيق الوزير الراحل جورج افرام( لرئاسة مجلس بلدية جونية. وقد 
حظي هذا الترش��يح بدعم فاعليات املدينة واألحزاب األساسية، فيما 
تس��تمر املشاورات بني الفرقاء الختيار األعضاء. )يجري العمل على 
انس��حاب هذا التوافق على بلديتي غزير وزوق مكايل وهما بلديتان 
أساس��يتان على صعي��د توزي��ع الق��وى السياس��ية والعائلية في 

املنطقة(.
ف�ي عمش�يت: بلدة الرئيس ميشال س���ليمان مت التوصل الى 
الئحة توافقية برئاس���ة رئيس البلدي���ة احلالي الدآتور أنطوان 

عيس���ى وتألفت من جاك حلود نائبا للرئيس 
)تيار حر(، ونالت القوات اللبنانية للمرة األولى 
عضوين في املجلس البلدي العمش���يتي، فيما 

نال التيار الوطني احلر 7 أعضاء والكتائب عضوا واحدا.
ولكن هذه الالئحة أثارت حتفظات لدى بعض األهالي في عمشيت 
ألسباب عدة أبرزها عدم مراعاة التمثيل العائلي التاريخي )تغييب 
عائلة »كالب« مثال، فيما متثلت عائلة خليفة بعضو بلدي واحد 
وحرمت عائالت أخرى من التمثيل(، والشعور بالتهميش والتبعية 

السياسية، وغياب التمثيل النسائي.
ومن املآخذ األساسية أيضا غياب االستشارات في البلدة لتحديد 
االئتالف. وقد تركت احلركة االئتالفية انطباعا انها لعبة جتميع 
القوى حتضيرا للمعركة االنتخابي���ة النيابية املقبلة أكثر منها 
انتخابات بلدية امنائية بدليل التدخالت السياس���ية على جميع 

املستويات.
واأليام املقبلة ستشكل اختبارا ملدى صمود هذا االئتالف في ضوء 
ما تردد عن وجود رغبة لدى الشباب في رفض احللول الفوقية، 
وبالتالي االس���تعداد خلوض املعرك���ة بالتحالف مع املجموعات 

املتضررة منه.
ف�ي زغرتا: األمور تتجه نحو معركة انتخابية يصفها البعض بأنها 
»حرب الزعامة« بني النائب سليمان فرجنية ورئيس حركة االستقالل 
ميشال معوض الذي يخوض معركة رد االعتبار والثأر للخسارة العام 
2009 على غرار ما يفعله سكاف في زحلة. والتطور األبرز الذي سجل، 
متثل في زيارة »استثنائية« للدكتور سمير جعجع الى منزل معوض 
في احلازمية، ونادرا ما يخرج جعجع من معراب اال لزيارة قصر بعبدا 

أو بيت الوسط.

وفي هذا املجال تشير مصادر الى:
� ان فرجنية ينظر إلى االستحقاق البلدي كاستكمال حملطة االنتخابات 
النيابية، معتبرا أن إمساكه بأغلب بلديات القضاء أمر في متناول اليد، 
لكن��ه يحتاج إلى جهود كبي��رة، ألنه في حال حتقيق خصومه نتيجة 
الفتة لهم فيها، فس��يمثل ذلك انتكاس��ة كبيرة له، وسيرى مناوئوه 
أن علي��ه االعتراف بوجود قواعد وق��وى ال تدين بالوالء له وتنازعه 

زعامته في عقر داره.
� ان معوض أمام اس��تحقاق انتخابي مفصلي جديد في أقل من سنة 
وهو في مس��تهل مشواره السياسي، ما س��يجعله يستنفر من أجل 

حماية زعامة عائلية محلية مهددة بتلقي خسارة ثانية.
� ان الق��وات اللبنانية باتت ناخب��ا موجودا في زغرتا، خصوصا في 
قرى القض��اء، ذلك أن مناصريه��ا باتوا يعلنون والءهم السياس��ي 
فيها بعد س��نوات من حرصهم على عدم القيام بذلك، مستفيدين من 
حتالفهم السياس��ي واالنتخابي مع آل معوض، الذي ش��كل في جزء 

منه غطاء لهم.
في املنت: املعركة االنتخابية األسخن في ساحل املنت اجلنوبي 

ستكون في احلدث حيث كانت السباقة الى اعالن اللوائح.
فهناك الئحتان مكتملتان من 18 عضوا، األولى برئاسة د.أنطوان 
كرم رئيس البلدية احلال���ي )املدعوم من قوى 14 آذار خصوصا 
القوات اللبنانية(، والثانية برئاس���ة جورج عون )املدعوم من 

التيار الوطني احلر(.
أما في ساحل املنت الشمالي فتبرز في سن الفيل معركة سياسية 
بني الئحتني: األولى برئاس���ة رئيس البلدية احلالي نبيل كحالة 
املدع���وم من حزب الكتائب، والثانية مدعومة من التيار الوطني 

احلر.

المقداد ل� »األنباء«: السالح سيبقى خارج التداول 
وهو خط أحمر لن يتمكن أحد من تجاوزه

شبكة خليوي ثالثة هبة من الصين.. والكود »76«
بيروت: لم يكن االعالن الرسمي عن وجود شبكة ثالثة للهاتف 
اخلليوي في لبنان مفاجئا، ألن الش���بكة الصينية أخذت مكانها 
على خريطة االتصاالت الالس���لكية من���ذ قبول مجلس الوزراء 
اللبناني الهبة الصينية بعد العدوان االسرائيلي على لبنان في 

يوليو 2006.
وكان وزير االتصاالت الس���ابق مروان حم���ادة وقع مذكرة 

التفاهم مع اجلانب الصيني عام 2007 إلنشاء املشروع التجريبي 
لهذه الشبكة.

وتسلم وزير االتصاالت شربل نحاس من السفير الصيني في 
بيروت امس، الهبة بعد إمتام املشروع، اما الكود اخلاص بالشبكة 
الثالثة فسيكون 76 وقد اجريت التجارب املناسبة على هذه الشبكة 

وبانتظار انشاء شركة »لبنان تليكوم« املشغلة لها.

فتفت ل� »األنباء«: التهديد باالنسحاب
من الحوار  هو »منطق االستقواء بقوة السالح«

بيروت � زينة طبارة
رأى عض���و كتل���ة »الوفاء 
املقداد  النائ���ب علي  للمقاومة« 
ان ح���زب اهلل لن يت���ردد يوما 
في احلضور الى طاولة احلوار 
الوطني، وذلك إميانا منه بضرورة 
التواصل بني اللبنانيني، واستكماال 
ملا بدأه الرئيس بري في ش���هر 
م���ارس من الع���ام 2006، حيث 
تقدم سماحة األمني العام السيد 
حسن نصر اهلل احلاضرين آنذاك 
في مطالعة شفهية ملدة ما يزيد 
عن الس���اعة حول رؤية احلزب 
ونظرته في كيفي���ة الدفاع عن 
لبنان، مؤكدا أن حزب اهلل سيبقى 
اليوم في طليعة املش���اركني في 
احلوار والثابتني فيه، فيما لو كان 
الهدف منه مناقشة االستراتيجية 
الدفاعية، أما إذا كان الهدف سوق 
احلوار باجتاهات اخرى وتغيير 
عناوينه بحيث يصبح السالح 
محور احلوار وبن���دا للتباحث 
به بني الفرقاء، فسيكون للحزب 
موقف آخر قد يصل الى حد حتمية 

االنسحاب منه.
ولف���ت النائ���ب املق���داد في 
تصريح ل� »األنباء« إلى أن عملية 
التذاكي التي ميارس���ها البعض 
الواقع  إلى تغيي���ر  ت���ؤول  لن 
املتف���ق علي���ه، إذ يعتبر املقداد 
أن البحث في الس���الح يختلف 
بالشكل واملضمون واجلوهر عن 
البحث باالستراتيجية الدفاعية، 
مشيرا الى ان حزب اهلل يشارك في 
احلوار للبحث في كيفية الدفاع 
عن لبنان وكيفية صون سيادته، 

بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« 
وتكتل »لبنان أوال« النائب د.أحمد 
فتفت انه على الرغم من كون طاولة 
احلوار مواربة سياس����ية، يجب 

استمرارها لعدة أمور وأهمها: 
1- إيصال الرسالة الى العالم 
اخلارجي بأن اللبنانيني في صدد 
التباحث فيما بينهم في كل األمور 
اخلالفي����ة وحتديدا في موضوع 
الس����الح كي ال يصب����ح عرضة 
للضغوط اخلارجية على لبنان.

2- التواصل الدائم بني القيادات 
اللبنانية برعاية رئيس الدولة.

3- تطبي����ق م����ا مت االتفاق 
عليه منذ عام 2006 حتى اليوم، 
معتب����را ان الطروحات القاضية 
بعدم التباحث في الس����الح هي 
طروح����ات غير مجدي����ة، كون 
الس����الح يتم تداوله بني الناس 
بشكل يومي وعلى مدار الساعات 
والدقائق، وبالتالي فمن األفضل ان 
يكون هناك مكان ذو طابع رسمي 
للتباحث في����ه، عوضا عن تركه 
عنوانا ضاغطا سواء في الشارع 

أم في املجالس الشعبية.
النائ����ب فتف����ت في  ولف����ت 
حديث ل� »األنباء« الى ان أحدا ال 
يستطيع ممارسة سياسة التكاذب 
املتبادل، نظرا لوجود مواضيع 
ضاغط����ة البد م����ن التباحث بها 
وذلك منع����ا لتحويلها الى مادة 
أساسية لدى الوسائل اإلعالمية، 
وبالتالي الى م����ادة ضاغطة في 
اللبنانيني، معتبرا  الشارع وبني 
ان الكالم واملواقف القاضية مبنع 

وليس ملناقشة ما يريدون تسميته 
ب� »مشكلة س���الح حزب اهلل«، 
مؤكدا ان السالح سيبقى خارج 
التداول وهو خط أحمر لن يتمكن 
أحد من جتاوزه مهما علت أصوات 
البعض ومهما اتوا بنظريات من 
هنا وهن���اك، مؤكدا ايضا، وردا 
على س���ؤال عن مصير احلوار 
في ظل متس���ك كل من الفريقني 
مبواقف���ه، أن الطاولة احلوارية 
مصيرها االستمرار فيما لو تخلى 
البعض عن فكرة مناقشة سالح 
املقاومة، معتبرا ان الكرة واحلالة 
تلك في ملعب الفريق اآلخر ليقرر 
مصير الطاولة وليس في ملعب 
حزب اهلل، مشيرا الى ان الشأن 
شأنهم فيما لو رفضوا مناقشة 
آلية حماية لبنان وكيفية الدفاع 
عنه بالشكل الذي يراه حزب اهلل 

مناسبا.
وعن كالم العم���اد عون عن 
عدم قدرة اجليش على مواجهة 

التباحث بس����الح حزب اهلل هما 
القول للبنانيني بطريقة  مبنزلة 
أو أخ����رى »اذهبوا وعاجلوا هذا 
املوضوع في مكان آخر«، مذكرا 
ان األمني العام حلزب اهلل السيد 
حس����ن نص����راهلل كان واضحا 
في كالمه خ����الل حديثه األخير 
املنار، بأن »الس����الح  لتلفزيون 
ليس كل شيء في اإلستراتيجية 
الدفاعية«، مما يعني جلهة مضمون 
هذا الكالم ان السالح جزء أساسي 
من االس����تراتيجية الدفاعية وال 
إمكانية للفصل بينهما، متسائال 
عن معنى التباحث في استراتيجية 
دفاعية حلماية لبنان إن لم يكن 
هن����اك من س����الح لتطبيق آلية 
الدفاع املعتم����دة فيها، وبالتالي 
اللبنانيون عن  عندما يتح����دث 
استراتيجية دفاعية فهم يتحدثون 
بشكل مباش����ر عن السالح شاء 
من شاء وأبى من أبى، إال إذا كان 
البعض يريد اعتماد آلية للدفاع 

النائب املقداد ان  اسرائيل، رأى 
اجلميع يكن للمؤسسة العسكرية 
كل التقدير ملا تقوم به من اجنازات 
على املس���توى الداخلي مشيدا 
باالمكاني���ات القتالي���ة العالية 
الفردي لضباطه  على املستوى 
وللرتباء واالفراد فيه، معتبرا في 
املقابل ان هذا اجليش الذي ال ميلك 
السالح الواجب امتالكه ملواجهة 
إسرائيل، والذي منع اساسا من 
التسلح بهدف منعه من التوازن 
العسكري مع الكيان الصهيوني، 
ليس مبق���دوره صد االعتداءات 
االسرائيلية باملقدرات العسكرية 
التي ميتلكها في الوقت احلاضر، 
معتبرا ان العماد عون بنى كالمه 
هذا وموقفه على ما سبق ذكره 
من وقائع مؤسفة لواقع تسلح 

اجليش.
وعن االحداث االمنية االخيرة 
التي ادت الى سقوط عشرة جرحى 
بينهم خمسة من اجليش خالل 
مواجهات عس���كرية بني االخير 
وآل جعفر في حي الشراونة في 
بعلبك، أعرب النائب املقداد عن 
اسفه حلصول مثل تلك االحداث، 
مؤك���دا ان ح���زب اهلل وجميع 
االنشطة السياس���ية في البقاع 
تقف باملطلق ضد أي اشكال أمني 
سواء من اجليش أم مع أي مواطن 
لبناني، معربا ع���ن امله في أن 
تتحلى قيادة اجليش باحلكمة وان 
يتحلى ايضا آل جعفر مبسؤولية 
عالية كي يتمكن اجلميع من جتنب 
اخلّضات االمنية التي ال لزوم وال 

داعي لها.

»بالعصي واحلجارة«.
وردا على سؤال حول تهديد 
حزب اهلل والعماد عون باالنسحاب 
من احلوار في حال إصرار قوى 
14 آذار على التباحث بالس����الح، 
رأى النائب فتفت ان هذا التهديد 
ه����و »منط����ق االس����تقواء على 
اآلخرين بقوة السالح« ويرسخ 
اللبنانيني،  حجم الهواجس لدى 
مش����يرا الى ان عملية استئصال 
تلك الهواجس تتطلب قيام دولة 
قوية قادرة على حمايتهم وحماية 
مصاحلهم، بحيث ال ميكن ان تقوم 
الدول����ة بدورها املطلوب في ظل 
وجود قوى مسلحة خارج نطاق 
الش����رعية، معتب����را ان التكاذب 
لن يؤدي س����وى الى اس����تمرار 
املش����كلة وبالتالي ال����ى تراكمها 
ومن ثم حتولها باجتاه املجهول، 
الفتا الى ان منوذج الدولة القوية 
الرادعة في مواجهة إسرائيل قد 
جنح في سورية بحيث لم تشهد 
احلدود اإلسرائيلية � السورية اي 
تدهور أمني منذ ما يقارب ال� 40 
سنة، وذلك بسبب وجود الدولة 
القوي����ة، معتبرا ان هذا النموذج 
املذكور يجب انسحابه على الدولة 
اللبنانية من خالل جمع السالح 
وتش����كيل رادع حقيقي في وجه 
العدو اإلسرائيلي، مذكرا بأنه منذ 
عام 2006 لم توجه طلقة واحدة 
باجتاه إسرائيل، األمر الذي يزيد من 
هواجس اللبنانيني ومن تساؤالتهم 
ما إذا كان الس����الح الذي لم يعد 
موجه فعليا الى إسرائيل سيكون 

فقط لالستعمال الداخلي.

تمنى على الجيش وآل جعفر التحلي بالحكمة والمسؤولية نموذج الدولة القوية نجح في سورية ولم نشاهد تدهوراً على حدودها منذ 40 عاماً

علي املقداد 

ارمن لبنان يطلقون شعارات مناهضة لالتراك خالل املؤمتر االقتصادي اللبناني - التركي في بيروت امس )محمود الطويل(

د.أحمد فتفت 

باراك: ال ننوي شن أي هجوم
على لبنان أو سورية

.. وموفد دولي إلى المنطقة الحتواء 
التصعيد  بين لبنان وسورية وإسرائيل 

غزة � كونا: زعم وزير اجليش االس���رائيلي إيهود باراك امس 
ان جيشه ال ينوي شن أي هجوم على لبنان او سورية حيث انه 

»ما من سبب لنشوب حرب جديدة«.
وقال باراك في تصريحات لإلذاعة العبرية أدلى بها صباح امس 
»انه ما من سبب لنشوب حرب في املنطقة في الصيف القادم«، 
مؤكدا ايضا »ان اجليش االس���رائيلي ال ينوي شن أي هجوم في 

الشمال« في إشارة الى لبنان.
وأعرب باراك في تصريحاته عن أمله »في أال يطرأ أي تدهور 
على الوض���ع األمني في مناطق اخرى«، مش���يرا الى »ضرورة 
الس���عي باستمرار لدفع عملية املسيرة السياسية ألن بديل ذلك 

أسوأ منه«.
وعن عملية السالم في الشرق األوسط ذكر باراك »ان إسرائيل 
متتلك ما يكفي من القوة والثقة بالذات للتوصل الى تسوية تعتمد 

على مبدأ الدولتني الفلسطينية واإلسرائيلية«.
وعن توتر العالقات بني الواليات املتحدة وإسرائيل قال باراك 
»ان التوت���ر في العالقات مع الواليات املتحدة ليس من مصلحة 

إسرائيل« داعيا الى تغيير هذا الوضع »بصورة جذرية«.
ودعا الى »إطالق مبادرة سياس���ية إسرائيلية تتعامل مع كل 
القضايا اجلوهرية للنزاع في املنطقة«، موضحا »انه اذا اقتضى 

هذا األمر توسيع احلكومة فإنه يجب القيام بذلك«.

القاهرة � د.ب.أ: كشفت مصادر ديبلوماسية لبنانية أن موفدا 
رفيع املس���توى من األمم املتحدة رمب���ا يصل إلى لبنان وبعض 
دول املنطقة، ومنها سورية وإسرائيل، في األيام املقبلة للبحث 
في احت���واء التوتر املتصاعد، خصوصا ف���ي جنوب لبنان بعد 
موج���ة التصريحات والتحديات املتبادلة بني بيروت ودمش���ق 

وتل أبيب.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »الوطن« السعودية أمس، فإن هناك 
معلومات تفيد بأن قلقا بالغا يسود لدى األمني العام لألمم املتحدة 
جراء األجواء املشحونة في الشرق األوسط، ورمبا سيصدر نداء 
عن مكتب األمني العام يدعو فيه إلى ضبط النفس واالبتعاد عن 

كل ما من شأنه إذكاء التوتر خصوصا عمليات التسلح.

لبنان يطلق قطار تحديث االتفاقيات مع سورية.. وبري: الحوار في خطر
بيروت � دمشق � عمر حبنجر � هدى العبود

ترتفع يوما بعد يوم وتيرة 
االستعدادات لالنتخابات البلدية 
واالختيارية في لبنان، معارك 
في مناطق وتوافق في اخرى 
على غ���رار جونيه التي بارك 
التوافق  البطري���رك صفي���ر 
الذي حصل فيها بني العائالت 
واالحزاب، وسط اجواء سياسية 
متأث���رة مبناخات السياس���ة 
االقليمية، خصوصا ما يرتبط 
منه���ا بالوضع ف���ي اجلنوب، 
واألضواء االسرائيلية املسلطة 
امتدادا لالس���تراتيجية  عليه 
الدفاعية وس���الح حزب اهلل، 
فضال ع���ن العالقات اللبنانية 
� السورية واالتفاقات الثنائية 
التي وضعت أمس على مشرحة 
اللجان االدارية املشتركة التي 
باشرت مراجعتها امس، في اطار 
الرئيس سعد  التمهيد لزيارة 
احلريري الثانية الى دمش���ق 

بعد االنتخابات البلدية.

ضابطين في الجيش

وترأس الوفد االداري الذي 
غادر الى دمش���ق أمس وزير 
الدول��ة ج��ان اوغاس���بي��ان 
ويضم مديرين عامني وضابطني 
م���ن اجليش، وب���ني املديرين 
الناطور  القاضي عمر  العامني 
املدير العام لوزارة العدل الذي 
أضيف الى الوفد، ما يعني ان 
هناك ملفات قضائية ستطرح 
للبحث وبينها قضايا املفقودين 
أو املعتقل���ني ف���ي الس���جون 

السورية.
وذكرت »املنار« ان اوغاسبيان 

التقى رئيس الوزراء السوري 
محمد ناجي العطري حيث جرى 
الثنائية  العالقات  استعراض 
بني البلدين، وامل اوغاسبيان 
ان تصل النقاشات مع اجلانب 
الس���وري إلى ما فيه مصلحة 

البلدين.
ويذكر ان الرئيس احلريري 
موجود ف���ي روم���ا منذ يوم 
أقامت  املاض���ي، وقد  اجلمعة 
اجلالية اللبنانية حفال تكرمييا 

له مساء امس.
واعتب���ارا من الي���وم تبدأ 
زيارته الرس���مية الى ايطاليا 
حيث سيبحث مع املسؤولني 
الوقائع  االيطالي���ني مجم���ل 
املستجدة في املنطقة في ضوء 
التهديدات االسرائيلية املتكررة 
واملتصاعدة والس���بل الكفيلة 
بحماي���ة لبنان من اي مغامرة 
عسكرية يقوم بها االسرائيليون، 
وان لبنان يعّول على املوقف 

االيطالي الداعم له دوما.

بري الغضاب

في ه���ذا الوقت يب���دو ان 
الترددات التي أعقبت اجللسة 
االخيرة لطاولة احلوار تتجه 
الى املزيد م���ن التفاعل، وقال 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
ان مصير طاولة احلوار الوطني 
سيكون في خطر اذا ما استمر 
بعض اعضائها بنقد ما نتفق 
عليه وبالتس���ريب االنتقائي 
واملشوه ملا يدور من نقاشات.

وكان بري نشر مداخلته في 
اجتماع هيئة احلوار بالصوت، 
االمر الذي أثار تساؤالت حول 

طبيعة واهداف التسريب الذي 
حص���ل، فضال ع���ن مصدره، 
الذي يفترض انه القابض على 
التسجيالت الصوتية وعما اذا 
كان التسجيل نقل من مصدر 
رسمي أو أمني او من خليوي 
كان مفتوحا خالل انعقاد هيئة 

احلوار.

التعميم الصوتي

وشرح الرئيس بري لصحيفة 
»الس���فير« ظ���روف التعميم 
الصوت���ي ألهم م���ا تضمنته 
مداخلت���ه، فقال انه توجه الى 
اجتماع هيئة احلوار في القصر 
اجلمهوري من دون ان يكون 
قد اعد كلم���ة مكتوبة وعندما 
طلبت اعطائي الكالم ارجتلت 

على مدى ساعة.
وخالفا مل���ا أش���يع الحقا 
حول سجال بيني وبني بعض 
احلاضرين، فإنه ميكنني القول 
انه كان هناك انصات من قبل 
اجلميع، وقبل انفضاض اجللسة 
متنى علينا رئيس اجلمهورية 
التس���ريب،  باحل���اح ع���دم 
فاس���تجبت لرغبته، ورفضت 
القصر  خالل اخل���روج م���ن 
اجلمه���وري االفصاح عما دار 
في اجللس���ة، لكنني فوجئت 
في اليوم التالي بتسريبات في 
الصحف جتتزئ كالمي، وتشوه 
مقاصده، كما انها تش���ير الى 

وقائع لم حتصل.

الحوار في خطر

وتابع بري: وازاء التسريب 
غير الدقيق وحتى تكون وجهة 

العام  لل���رأي  نظري واضحة 
ق���رارا بتعميم اجزاء  اتخذت 
من كلمتي خالل جلسة احلوار 
بالصوت على بعض وس���ائل 
االعالم بعدم���ا كنت قد طلبت 
من الدوائر املعنية في القصر 
اجلمهوري تس���جيال صوتيا 
لكلمت���ي كي أحتف���ظ بها في 
أرش���يفي، ألنها كانت مرجتلة 
وغير مكتوبة، وألؤكد انني ال 
أستحيي من وجهة نظري حول 
املقاومة وان أوجه رسالة معناها 
ان احلوار حول االستراتيجية 
الدفاعي���ة يك���ون ف���ي خطر 
حقيقي اذا استمر هذا االسلوب 
االنتقائي واملشوه وفي نقد ما 
نلتزم به جلهة حصر النقاش 
الدفاعية  حول االستراتيجية 
للطاولة، وفي اجللسة املقبلة 
سأكون واضحا وسأبلغ كل من 
يهمه االمر انه اذا استمرت هذه 
الطريقة في التصرف فإنه لن 
تكون هناك جدوى عندها من 

مواصلة احلوار.

شمعون يتساءل

النائ���ب دوري ش���معون، 
رئيس حزب الوطنيني االحرار 
تساءل امس قائال: ملاذا يتحمل 
لبنان وحده، مسؤولية مقاومة 
اسرائيل، الفتا الى ان املقاومة 
ض���رورة ف���ي لبن���ان، وغير 
موجودة في سورية، رغم احتالل 

اسرائيل للجوالن السوري.
ودعا ش���معون الى تطبيع 
االمور بني لبنان وسورية، وان 
يكون االحت���رام اكبر من قبل 

سورية جتاه لبنان.

ارتفاع وتيرة االستعدادات لالنتخابات البلدية.. والبطريرك يبارك التوافق في جونيه بين العائالت واألحزاب
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