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باراك يهدد سورية ولبنان من واشنطن.. وإيران ترد: سنقطع أرجل المعتدين
التهديدات  ووصف رحيمي 
االسرائيلية خالل مؤمتر صحافي 
مشترك في ختام أعمال الدورة 
الثانية عش���رة للجن���ة العليا 
الس���ورية اإليرانية  املشتركة 
»التهديدات االس���رائيلية ليس 
لها قيمة، وإذا ما وضعنا الدعم 
االيراني لسورية فلن يتمكن أحد 
من اجلرأة عليها، سنكون بجانب 
سورية في مواجهة األعداء الذين 
يفكرون باالعوجاج ولن نتأخر 
عن دعمها ول���ن نغفل عن هذا 
الدعم.. لقد ولى اليوم الذي كانوا 
يعربدون فيه« مش���يرا إلى أن 
إسرائيل تذوقت طعم الفشل في 

العام 2006 والعام 2009.
من جهة اخرى وفي مؤشر 
خطير أشار وزير الدفاع األملاني 
كارل تيودور تس���و جوتنبرج 
إلى إمكانية انه���اء املهمة التي 
البحرية األملانية  تش���ارك بها 
قبالة السواحل اللبنانية ضمن 
مهم���ة اليونيفي���ل وذلك على 
املتزايدة على  خلفية األعب���اء 
البحرية األملانية. وقال جوتنبرج 
ف���ي تصريح���ات لصحيف���ة 
»فلنسبورجر تاجبالت« الصادرة 
امس »نشارك حاليا في أربع مهام 
بحرية مرهقة لذلك من املمكن أن 
يأتي الوقت الذي يتحتم علينا 

فيه قول: ال لبعض املهام«.

املرة ستقطع أرجلهم مبقدار ما 
يعتدون«. مؤكدا وقوف بالده إلى 
جانب سورية »إيران ستكون 
بجانب سورية من كل النواحي 
وبكل ما متلك من قوة.. سورية 
بلد قوي ومقتدر ولديه االستعداد 

للتصدي ألي تهديد«.

من تهديد امنها«. بدوره وفي رد 
مباشر على التهديدات االميركية 
النائب  � االس���رائيلية وج���ه 
األول للرئي���س اإليراني محمد 
رضا رحيمي حتذيرات شديدة 
اللهجة ملن يفكر في االعتداء على 
سورية ولبنان وقال »في هذه 

امن اسرائيل وتزعزع االستقرار 
الوزير  في املنطق���ة. وحم���ل 
االس���رائيلي لبنان املسؤولية 
كامل���ة عن وص���ول صواريخ 
طويلة االمد الى حزب اهلل قائال 
»النتائج ستحل بلبنان كله اذ ان 
اسرائيل لن تتخذ موقفا سلبيا 

الدفاع  ق���ال وزي���ر  بدوره 
امام  آيهود باراك  االس���رائيلي 
مؤمتر اللجنة اليهودية االميركية 
ان بالده »ل���ن تقبل« بحصول 
حزب اهلل على صواريخ طويلة 
االمد. وهدد باراك دمشق بسبب 
سياستها التي تهدد حسب قوله 

وأك���دت كلينت���ون في هذا 
الى  السياق ان األسد »يستمع 
اي���ران وح���زب اهلل وحماس، 
من األهمية مبكان ان يس���تمع 
الينا ايضا بشكل مباشر لتكون 
التداعيات احملتملة لهذه األفعال 

واضحة«.

بعي���دة امل���دى« س���يهدد أمن 
إسرائيل و»سيزعزع استقرار 
املنطقة بشكل كبير« وسينتهك 
قرار األمم املتحدة الذي ينص 
على وقف تهريب األسلحة الى 
القرار 1701 الصادر  لبنان، أي 

في اغسطس 2006.

عواصم ـ احمد عبداهلل ـ هدى العبود
األجواء »السكودية« والسجال 
الذي فتح منذ اس����بوعني على 
خلفية اتهام اس����رائيل لسورية 
بتزويد ح����زب اهلل بصواريخ 
»سكود« مازالت تتفاقم وتتصاعد، 
التهديدات للبنان  فتارة نسمع 
وتارة أخرى لس����ورية وتصل 
أحيانا كثيرة الى ايران. ففي وقت 
سعت فيه اإلدارة األميركية مؤخرا 
إلعادة إحياء عملية السالم في 
املنطق����ة، وفيما خفضت اميركا 
من لهجتها ضد سورية وسعت 
إلعادة سفيرها الى دمشق، حذرت 
وزي����رة اخلارجي����ة األميركية 
هيالري كلينت����ون، أمس األول 
س����ورية من تسليم أسلحة الى 
حزب اهلل، وأك����دت أن قرارات 
الرئيس الس����وري بشار األسد 
»قد تعني احلرب أو السالم في 

املنطقة«.
وأطلق����ت كلينت����ون ه����ذا 
التحذير في خطاب أمام اللجنة 
اليهودية األميركية التي تشكل 
مجموعة ضغط وزع نصه على 
الصحافيني، وقالت »لقد عرضنا 
بق����وة األخطار الكبيرة الناجتة 
من نقل سورية أسلحة الى حزب 

اهلل« اللبناني.
واعتبرت ان نقل اسلحة الى 
حزب اهلل »خصوصا صواريخ 

كلينتون تحّذر الرئيس السوري من خطر اندالع حرب إقليمية: »يستمع إلى إيران وحزب اهلل وحماس ومن األهمية بمكان أن يستمع إلينا أيضًا«

وئام وهاب

د.هاشم علم الدين

لبنانيون يتظاهرون بجوار الس��فارة الفرنس��ية في بيروت مطالبني بإطالق س��راح اللبناني إبراهيم عبداهلل واملس��جون في فرنس��ا منذ 26 عاما بتهمة املشاركة في اغتيال نائب 
امللحق العسكري بالسفارة األميركية عام 1987 والسكرتير الثاني في السفارة اإلسرائيلية ومحاولة اغتيال القنصل األميركي عام 1984 في باريس     )أ.پ(

..ورئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري يصافح نائب الرئيس اإليراني محمد رحيمي في دمشق أمس   )رويترز(وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون تصافح نظيرها اإلسرائيلي إيهود باراك خالل املؤمتر األميركي - اليهودي مساء أمس األول

جبل لبنان يصّوت لـ »بلدياته« غدًا

السالح منوطة معاجلتها باحلوار 
الوطني اللبناني.

الرسن ورؤيوية بري

القرار 1559 تيري رود  ناظر 
الرس����ن حتدث عن تقارير عدة 
تتح����دث عن تدفق الس����الح الى 
لبنان وهو ما ميثل خرقا للسيادة 

والمن لبنان.
الرسن دافع، في حديث جلريدة 
»النهار« البيروتية عن مهمته في 
لبنان، زاعما ان االسرائيليني بذلوا 
مساعي عدة بعضها لدى االميركيني 
للتخل����ص من هذا الق����رار بينما 
اللبنانية  القوى  اعتبرته بعض 
مؤامرة صهيونية، مش����ددا على 
بندين رئيسيني يجب تنفيذهما، 
االول هو ترسيم احلدود اللبنانية � 
السورية، والثاني هو نزع االسلحة 
وحل امليليشيات، مشيدا باالبداع 
الرؤيوي لرئيس مجلس النواب 
نبيه بري الذي اطلق مفهوم احلوار 
التوافقي من اج����ل التوصل الى 
استراتيجية دفاعية للبلد، واصفا 
الق����رار 1559 بأنه صرخة دولية 
تقول: ارفعوا ايديكم عن لبنان، 
وانه يشكل آلية حماية لبنان ضد 
اي صفقة على حسابه، محذرا من 
ان ترسانة حزب اهلل غير اخلاضعة 
للسلطة الرسمية امر شاذ وخطير، 
وان امليليش����يات في اي بلد هي 
امر شاذ ايضا، الفتا في رده على 

بالرد على اغتيال عماد مغنية.
نصراهلل وضع االثارة االميركية 
ملوضوع صواريخ سكود في دائرة 
التهويل على لبنان وس����ورية، 
محذرا م����ن ان اي حرب جديدة 

ستكون مغامرة كبيرة.

مجلس األمن على الخط

وكان مجل����س االمن الدولي 
اجرى مشاورات مغلقة بشأن 
متابعة تطبيق القرار 1559، طبقا 
لتقرير االمني العام لالمم املتحدة 
بان كي مون، الذي تضمن حتذيرا 
من ان الوض����ع احلالي حلزب 
اهلل ميثل تهديدا اساسيا لسالمة 
اللبنانيني وللس����لطات  وامن 
احلكومي����ة، ودعا قادة احلزب 
التحول  الى اس����تكمال عملية 
الى حزب سياس����ي مبا يتالءم 
مع وثيق����ة الطائف التي باتت 
ملزمة جلميع االطراف اللبنانية، 
واشار الى تسلمه تقارير تتحدث 
عن التحديث الهائل الذي اجراه 
العس����كرية  احل����زب لقدراته 
بحصوله على صواريخ بعيدة 

املدى.
مندوب لبنان في مجلس االمن 
نواف سالم طالب مجلس االمن 
بالعمل اجلدي لوقف االنتهاكات 
االسرائيلية وضمان انسحاب 
اس����رائيل م����ن كل االراض����ي 
اللبنانية، معتبرا ان مس����ألة 

س����ؤال حول مصادر السالح الى 
لبنان بالقول: ان هذا الس����الح ال 

يأتي من القمر.

سليمان: ال وجود لـ»السكود«

من جهته، نفى الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان وجود صواريخ 
سكود لدى حزب اهلل، مشيرا عبر 
املؤسسة اللبنانية لالرسال الى ان 
احلزب صرح بأنه ميتلك صواريخ 
لكن ما يتكلمون عنه حاليا ال وجود 
لدليل على صحته، وانهم لو كانوا 
ميلكون ادل����ة بالفعل لعرضوها 

على وسائل االعالم.
وكانت مصادر ديبلوماس����ية 
غربية ربطت طي ملف »السكود« 
بإعالن صريح عن حزب اهلل بنفي 

وجوده لديه.
ويؤمل ان يفي نفي س����ليمان 
بالغرض في ضوء إصرار احلزب 
على متابعة سياسة الصمت حيال 

هذا املوضوع.
وقال س����ليمان ان إس����رائيل 
تضخ����م األخط����ار احمليطة بها، 
تهربا من التزاماتها الدولية، وان 
اسرائيل تعلم انها ال ترعبنا بهذه 

األقوال واألعمال.

االنتخابات البلدية

وعن االنتخابات البلدية التي 
تبدأ مرحلتها األولى في جبل لبنان 
غدا، أشار معوض الى ان قنوات 
التنسيق مس����تمرة مع »القوات 
اللبنانية« حول األمور، مؤكدا ان 
اللقاء مع الوزير السابق سليمان 
فرجنية هو لتجنيب منطقة زغرتا 
)شمال لبنان(، معركة انتخابية 
النظ����ر ع����ن اخلالفات  بغ����ض 

واخليارات الوطنية.
النائب وليد  وفي اجلبل أقام 
جنبالط مأدبة عش����اء للوزيرين 
الس����ابقني وئام وه����اب وناجي 

البستاني.
وف����ي صي����دا أعل����ن رئيس 
الئحة التوافق محمد الس����عودي 
ان التوصل الى مرحلة اللمسات 
األخيرة بات قريبا مرجحا إعالن 

الالئحة نهاية األسبوع.

بيروت ـ عمر حبنجر
مع »احلماوة« املتزايدة لالجواء 
االنتخابية عشية انطالقها في جبل 
لبن����ان غدا وتعاظم الس����جاالت 
الدولية واالقليمية حول صواريخ 
سكود املزعوم ارسالها الى حزب 
اهلل، برز مل����ف احملكمة الدولية 
مجددا من خالل استماع احملققني 
الدوليني الى عناصر من حزب اهلل 
وسط جتديد االمني العام للحزب 
السيد حسن نصراهلل عدم ثقته 
بالتحقيق الدول����ي او باحملكمة، 
مكررا في حديث تلفزيوني تلويحه 
بالرد على اس����رائيل وفق قاعدة 
»املطار باملطار« و»املرفأ باملرفأ«، 
معتبرا ان حزب اهلل لم يستخدم 
الس����الح يوما لتغيير معادالت 
سياسية ولن يستخدمه، في وقت 
اكد فيه رئيس وزراء قطر الشيخ 
حمد بن جاس����م بن جبر آل ثاني 
الذي انهى زيارة لبيروت امس ان 
اللبناني����ني يواجهون التهديدات 
الداخلية  االس����رائيلية بالوحدة 

وليس بالسالح.
نص����راهلل تن����اول موضوع 
احملكمة في حديثه الى قناة »الراي« 
وتطرق الى سماع بعض الشهود 
احلزبي����ني، بعد تأخير ناجم عن 
تأخر حض����ور احملققني الدوليني 
بسبب الغبار البركاني فوق اوروبا، 
معربا عن امتالك ش����واهد وادلة 
وحجج اكثر لعدم الثقة بالتحقيق 

وباحملكمة.
وقال: سبق ان احببنا اعطاء 
فرصة للجن����ة التحقيق الدولية 
ملعاجلة الثقة، لكن لالسف حتى 
اليوم لم يعالج شيء لكن اليزال 

هناك وقت.
وكش����ف نصراهلل عن توجه 
ملطالبة القضاء اللبناني بتوقيف 
الشاهد محمد زهير الصديق بجرم 
التحريض على  او  الزور  شهادة 
الفتنة، واذا لم يكش����ف من وراء 
الصديق وم����ن أّمن له املكان في 
لبنان واوروبا واالمارات العربية 
املتحدة، فال اعتق����د ان احدا من 
حزب اهلل او من اصدقائنا يقبل 
ان نستمر بالتعاون، مكررا االلتزام 

أزمة »السكود« انتقلت إلى مجلس األمن وسليمان نفى وجوده

وهاب لـ »األنباء«: أدعو وزراء المعارضة إلى االستقالة 
أو فرض إجراءات بحق من يسهّل التحرك األميركي 

بيروت ـ زينة طّبارة
وصف رئيس حزب »التوحيد« 
الوزير اللبناني السابق وئام وهاب 
زيارة وفد السفارة االميركية في 
بيروت للحدود اللبنانية � السورية 
في منطقة املصنع بالتعدي الفاضح 
على السيادة اللبنانية وسط تفرج 
املسؤولني اللبنانيني دون حتريكهم 
ألي س����اكن حياله، مطالبا بفتح 
حتقيق في األمر ملعرفة اجلهة التي 
تقف وراء هذا التصرف األميركي 
الس����افر وللكش����ف عن طبيعة 
الزيارة وع����ن املواقع التي زارها 
الوفد املذك����ور، معتبرا انه لو لم 
يكن هناك من جهة سهلت املهمة 
أمام السفارة األميركية ملا كانت هذه 
االخيرة قد جترأت وخرقت القوانني 
وجتاوزت القنوات الديبلوماسية 
الراعي����ة لوجودها على األراضي 
اللبناني����ة، الفتا الى ان األميركي 
يتيح لنفس����ه اس����تباحة لبنان 
والتدخل في شؤون الداخلية دون 
اي رادع له، خصوصا انها ليست 
املرة األولى التي تقدم فيها السفارة 
األميركية على تنفيذ أمور مماثلة، 
مذكرا بزيارة الس����فيرة سيسون 
للحدود الشمالية مع سورية حتت 
ذريعة مكافحة االرهاب، اضافة الى 
قيام ضابط اميركي بزيارة سرية 
العس����كرية على  املواقع  لبعض 
احلدود وتفتيش الشاحنات على 
الطريقة املالئمة لها، مشيرا الى ان 
هذا الواقع املؤسف، ان دل على شيء 
فهو يدل على ان الفريق اللبناني 
مدعي السيادة واحلرية واالستقالل، 
امنا يقصد بشعاره استقالله عن 
اش����قائه فقط وليس عما تفرضه 
ارادة بعض الدول الغربية وعلى 

رأسها الواليات املتحدة.

وزراء نيام خالل الجلسات!

رأى وه����اب ف����ي تصريح ل� 
»األنب����اء« ان االدارة االميركي����ة 
باتت تش����رع لنفس����ها في لبنان 

مبنزلة شهود زور ال وقت لديهم 
حتى للقراءة، مشيرا الى انه البد 
الس����ريعة  التحقيقات  من اجراء 
واجلدية ملعرفة حقيقة ما يحدث 
وحقيقة الت����ذرع االميركي الدائم 

مبقولة »احلكومة على علم«.

أميركا تستخدم األمم المتحدة

وردا على سؤال آخر لفت وهاب 
الى ان الواليات املتحدة لم تكتف 
بانتهاك السيادة اللبنانية من خالل 
سفارتها في عوكر، امنا جلأت على 
حد قوله الى استعمال احد موظفي 
ادارته����ا الصغار أم����ني عام األمم 
املتحدة بان كي مون الذي جتند مع 
من يسمى مببعوثه اخلاص لتنفيذ 
القرار 1559 اجلاسوس االسرائيلي 
تيري رود � الرسن، لتشكيل ضغط 
دائم على سورية وحزب اهلل من 
خالل استنباط الرأي العام الدولي 
ضدهما، معتبرا ان ما يصدره بان 
كي مون من تقاري����ر دورية عن 
القرار 1559 وال� 1701 ليس سوى 
جزء يسير من أكاذيبه وأضاليله 
الهادفة الى نفاذ السياسة األميركية 
في لبنان واملنطقة على حس����اب 
كرامة لبنان وسورية وعلى حساب 
دورهما في التصدي للمش����اريع 

الصهيونية في املنطقة.

مناشدة للحريري

وختم وهاب مطالبا احلكومة 
اللبنانية ورئيسها سعد احلريري 
باالس����راع في الكشف عن هوية 
املسؤولني عن تس����هيل ما تقوم 
السفارة االميركية في لبنان،  به 
واحالتهم الى القضاء حملاسبتهم، 
مشيرا الى وجوب ربط وجود وزراء 
املعارضة في احلكومة بإجراءات 
عملية في هذا اخلصوص، داعيا 
اياهم اما الى االستقالة من احلكومة 
واما ال����ى فرضهم عليه����ا اتخاذ 
االجراءات املطلوبة بحق من يسهل 

التحرك األميركي في لبنان.

الديبلوماسي مع الواليات املتحدة، 
معتبرا ان املشكلة تكمن باستباحة 
هذه األخيرة سيادة من تشاء من 
ال����دول العربي����ة، وبتعديها على 
أمن الشعوب وحرياتهم ومراقبة 
حساباتهم املصرفية حتت عنوان 
»مكافحة اإلرهاب«، مطالبا الدولة 
اللبنانية حكومة وشعبا ومؤسسات 
بوضع حد للتصرفات األميركية 

على األراضي اللبنانية.
وردا على سؤال حول التوضيح 
الصادر عن مسؤول أميركي لوكالة 
»األنب����اء املركزي����ة« والذي اعلن 
فيه ان زيارة الوفد االميركي الى 
احلدود متت باالتفاق مع احلكومة 
اللبنانية، تساءل وهاب فيما لو 
صح ما جاء في التوضيح االميركي، 
ما اذا كانوا وزراء املعارضة ينامون 
الوزراء،  خالل جلس����ات مجلس 
وذلك نظرا لتكرار األمر بحجة ان 
احلكومة على اطالع به، مؤكدا ان 
املعارضة ليس����ت بحاجة الى ان 
يكون لديه����ا وزراء في احلكومة 

ما ال يحق له����ا مبوجب القوانني 
واألطر الديبلوماسية املعمول بها 
بني الدول، وذلك العتبارها زورا ان 
الدولة اللبنانية قاصرة وغير قادرة 
على ضبط األمن على حدودها مع 
سورية، مشيرا الى ان ترك األمور 
تسير كما هي عليه سيوؤدي في 
نهاية املطاف الى ما ال يحمد عقباه 
وإلى مزيد من الفلتان على املستوى 

تساءل عما إذا كانوا ينامون خالل جلسات الحكومة

اللواء جزيني: فوجئنا
بقيام األميركيين باستطالعات

بي��روت: نفى وزير الداخلي��ة والبلديات زياد ب��ارود اي عالقة لوزارته 
بزيارة وفد أمني أميركي الى نقطة حدود املصنع مع سورية، وقال: لقد 
كان من املفترض ان تتم الزيارة وفقا لألصول وعبر وزارة اخلارجية »التي 

تبلغنا باألمر، وبدورنا نبلغ األجهزة األمنية التابعة للوزارات املعنية«.
وقال بارود ان هذا األمر سيعالج في مجلس الوزراء، األسبوع املقبل.

نفى مصدر امني ان تكون الزيارة األمنية األميركية الى منطقة املصنع، من 
ضمن االتفاقية األمنية مع السفارة األميركية. املدير العام لألمن العام اللواء 
وفيق جزيني، الذي أجاز للفريق األميركي زيارة املنطقة قال ان هذا الفريق 
وضعنا في أج��واء تفيد بأن لديه برامج لزي��ارات متتالية الى بعض املراكز 
وحتت عنوان البحث في كيفية املس��اعدة ف��ي مكافحة اإلرهاب، اضافة الى 
تقدمي مساعدات تقنية في هذا االجتاه، واذ فوجئنا بقيامهم بعمليات استطالع 
ل��ألرض من دون اي مقابلة مع احد، وهذا ما أفضى الى إلغاء زيارات اخرى 
مقررة، مبا فيها مرفأ بيروت. باملقابل، أكدت مصادر الس��فارة األميركية ان 

هذه الزيارة مقررة منذ بضعة أشهر بناء على طلب احلكومة اللبنانية.

أخبار وأسرار لبنانية

الكتائب ليعرف حجمه.
 احلوار الوطني: بعد األجواء 
اليها  انتهى  التي  الس���اخنة 
اجتماع هيئة احلوار الوطني 
والتوتر الذي ساده والتسريبات 
الصحافي���ة الت���ي أعقبت���ه 
واضطرت رئيس املجلس نبيه 
ال���ى تس���ريب مقاطع  بري 
صوتية من كلمته لتوضيح 
ال���ذي اعت���رى  التش���ويه 
التسريبات ومداخلته على حد 
ما قالت أوساطه. واالستياء 
العارم الذي ساد أجواء بعبدا 
من جراء كل ما جرى في الداخل 
واخلارج واقدام الرئيس ميشال 
س���ليمان على رفع االجتماع 
خش���ية تطيي���ر الهيئة بعد 
السخونة التي واكبت مداخلة 
النائب سليمان فرجنية. بعد 

الكتائب فاز في االنتخابات البلدية 
السابقة عام 2004 بأربعة مجالس 
بلدي��ة في امل��ن، لكنه في هذه 
االنتخابات سيفوز باثنتي عشرة 
بلدي��ة كبيرة على األقل، معددا 
عينط��ورة وبس��كنتا واملروج 
الفيل  وبولونيا وبكفيا وس��ن 
والدكوان��ة واملنصورية، على 
س��بيل املث��ال. وع��زا صغ��ر 
الكتائبية مقارنة مع  احلصص 
حصص النائب ميشال املر في 
بع��ض البلدات ال��ى رغبته في 

تسهيل التوافق.
ويس��تعرض اجلميل أس��ماء 
التي يخ��وض حزب  البل��دات 
الكتائب معاركها البلدية قبل ان 
يتنهد مرددا: »انظر أين كنا وأين 
أصبحنا«. في رأيه ان االنتخابات 
البلدية مثلت فرصة كبيرة حلزب 

كل هذا، قالت أوساط مطلعة 
ان سليمان عازم على التقاء 
أعضاء هيئة احلوار افراديا أو 
عبر لقاءات ثنائية أو ثالثية 
قبل االجتماع املقبل في خطوة 
ايقاع  ال���ى ضب���ط  ته���دف 
املناقشات داخل القاعة وتركيز 
النقاش في املوضوع الوحيد 
املطروح عل���ى الطاولة وهو 
االس���تراتيجية  موض���وع 
الدفاعي���ة التي م���ن ضمنها 
موضوع السالح ودرس كيفية 
حماية الوطن والسبل الكفيلة 

التي يجب استخدامها لذلك.
معجـزة ديبلوماسـية: نق���ل 
سياسي لبناني التقى مسؤوال 
اميركيا رفيعا في اخلارج عنه 
قول���ه ان اجلميع في املنطقة 
باتوا جاهزي���ن للحرب قبل 
نهاي���ة العام احلال���ي، اال اذا 
حدثت معجزة ديبلوماسية 
قلب���ت األم���ور رأس���ا على 

عقب.

 خيـار التوافق: علم ان لقاء 
النائب  ب���ني  ثانيا س���يعقد 
سليمان فرجنية ورئيس حركة 
»االستقالل« ميشال معوض 
بع���د أيام، وذل���ك بعد عودة 

فرجنية من سفره.
وتش���ير مصادر مطلعة الى 
تقدم خيار التوافق في بلدية 
الى  زغرتا واحتم���ال متدده 
القضاء، م���ع املعلومات التي 
تسربت على لسان مقربني من 
تيار املردة ومفادها ان معوض 
ال ميانع التوافق على مرشح 
ألبير معوض لرئاسة  املردة 

البلدية.
)رئيس »القوات« سمير جعجع 
اس���تقبل أمس األول معوض 
الذي وضع اللق���اء في اطار 
التنسيق لالنتخابات البلدية 
ومناقش���ة ش���ؤون قوى 14 

آذار(.
 الكتائب واملـن: ينقل عن 
النائب سامي اجلميل ان حزب 

وفاة نائب لبناني 
بمرض عضال

 بيروت: توفي امس
    عضو مجلس النواب 
اللبناني ع����ن دائ���رة 
»املنية« في ش����م����ال 
لبن����ان د.هاش����م علم 
الدي����ن )70 عاما( بعد 
صراع طويل مع مرض 

عضال.


