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مش�روع إلنشاء حرس حدود: يس��تعد أحد الوزراء لتقدمي 
مشروع انشاء حرس حدود لنشرهم على املعابر احلدودية 
اجلبلية بني سورية ولبنان للحد من عمليات التهريب، وسيتم 
عرض املش��روع على مجلس الوزراء بعد ان تتم مناقشته 
مع مديري أمن الدولة واألمن العام واالس��تخبارات وممثل 

عن قائد اجليش.
رئيس احملكم�ة الدولية في لبنان حتضيرا للق�رار الظني: يزور 
رئيس احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان القاضي أنطونيو 
كاس���يزي ونائبه ومعاونوه بيروت منتصف الش���هر 
اجلاري للمشاركة في ندوة تقام حول احملكمة اخلاصة 
بلبنان وصيغتها املختلفة عن صيغ احملاكم الدولية، في 
محاولة لش���رح أهمية ما تقوم به احملكمة وان العدالة 
هي التي حتصن االستقرار وال تنسفه، وان احملكمة غير 
مسيسة. وتضع جهات قضائية هذه اخلطوة في سياق 

التحضير لصدور القرار الظني عن املدعي العام.
ح�زب اهلل يتأهب: وضع حزب اهلل عناصره في حالة من 
اجلهوزية تخوفا من أي عدوان اس��رائيلي مباغت، السيما 
في هذه املرحلة التي ينش��غل فيها املواطنون باالنتخابات 

البلدية.
في غضون ذل��ك يقول العارف��ون إن املطلوب في املرحلة 
املقبلة مراقبة مسار العالقة السورية � املصرية، بالنظر الى 
تأثيره��ا على ما ميكن ان ي��ؤول اليه ملف خلية حزب اهلل، 
الفت��ني االنتباه الى ان تطور هذه العالقة في اجتاه التفاهم 
من شأنه أن يساعد كثيرا في إيجاد إخراج سياسي لقضية 

معتقلي حزب اهلل في السجون املصرية. 
البطريرك إلى عكار والقبيات: يزور البطريرك صفير عكار 
والقبيات يوم األحد في السادس عشر من اجلاري، بدعوة 
من أبرشية طرابلس املارونية وراعيها املطران جورج 
بوجودة. ويضع صفير حجر األس���اس ملركز مطرانية 

طرابلس املارونية في عكار الكائن في بلدة القبيات.
كرامي لم يحس�م موقفه: لم يحس��م الرئيس عمر كرامي 
موقفه من تش��كيل جبهة عريضة م��ن بقايا املعارضة ألنه 
يريد ان يظل متحررا من قيد املواقف احلادة في املنعطفات 
احلرجة، خصوصا ان مناخ عاصمة الش��مال ليس مع هذا 

االجتاه.
مرسوم املجنسني: أجنز وزير الداخلية والبلديات احملامي 
زياد بارود وضع تقريره بشأن مرسوم املجنسني استنادا 
الى قرار مجلس شورى الدولة بقبول الطعن باملرسوم 
والى املخالفات التي اعترت املرسوم منذ صدوره، على 
ان يتم بحثه في مجلس الوزراء بعدما تبني ان مستندات 

آالف امللفات غير صحيحة.
 دول العال�م تخاطب مندوب لبنان في »س�يدي الرئيس«: تسلم 
لبنان امس رئاسة مجلس األمن الدولي في ظل أوضاع دولية 
يعوزها االستقرار. ويحصل هذا ألول مرة منذ خمسني سنة 
تقريبا، ولذلك اهمية استثنائية، في ضوء الصراعات املتعددة 
خصوصا بني العرب واسرائيل والتي يقع لبنان في دائرتها، 
اضافة الى البرنامج النووي االيراني. وابتداء من يوم امس 
األول من مايو وحتى نهايته سيترتب على دول العالم مخاطبة 
مندوب لبنان لدى مجلس األمن ب� »سيدي الرئيس«. وقال 
مندوب لبنان رئيس مجلس األمن نواف س��الم انه في هذا 
الش��هر س��تتضح صورة لبنان اكثر بعودته الى السياسة 
الدولي��ة، حيث املزيد من الضوء على دور لبنان في قضايا 
متتد من النيبال الى تشاد ومن السودان الى فلسطني ومن 

الصومال إلى كل انحاء العالم.

)محمود الطويل( االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

)رويترز( بائع لبناني عرض بضاعته حتت وعلى صور مرشحي االنتخابات في البلدية في احد شوارع بيروت )محمود الطويل( موظفو االنتخابات يجهزون صناديق االقتراع 

أخبار وأسرار لبنانية

معركة االنتخابات البلدية تبدأ جوالتها من »الجبل«:
خليط من التفاهمات.. والتنافسات إلى حد الصراعات

املجلس البل����دي في بيروت بالل 
حمد وهناك صالت وثيقة بينهما 
وسيعمل بري النضاج تفاهم بني 
جميع االطراف لتف����ادي املعركة 
االنتخابي����ة فهو احرص ما يكون 
على ابقاء ممثل ل����ه داخل الئحة 
االئتالف التي تدعمها قوى 14 آذار. 
واذا ما انخرط حزب اهلل في املعركة 
التي سيخوضها التيار الوطني احلر 
بزعامة عون ضد هذه الالئحة، فإن 
بري قد يبقى الى جانب احلريري، 
وكان حزب الطاشناق االرمني ابلغ 
احلريري ان����ه الى جانب التفاهم 

التقليدي الذي اعتادت عليه بيروت 
في االنتخابات البلدية عامي 1998 
و2004. واذا بقي بري الى جانب 
احلريري وحلفائه، فإنه سيحصد 
مقعدين في بلدي����ة بيروت مادام 
حزب اهلل قد يتجه الى التحالف مع 
التيار، اما النائب وليد جنبالط فهو 

الى جانب احلريري في بيروت.
ويحاول بري ط����رح مخارج 
تس����اعد على تفادي الوصول الى 
املعركة االنتخابية في بيروت، االمر 
الذي يستدعي ايضا ترقب استعداد 
حزب اهلل للوصول الى حد املواجهة 

بيروت � عمر حبنجر
اولى مراحل االنتخابات البلدية 
األربع في لبنان تبدأ اليوم األحد في 
محافظة جبل لبنان املمتدة ساحال 
من جسر األولي وجنوبا الى جسر 

املدفون شماال.
وقد اكتملت االجراءات اإلدارية 
أمس الس����بت مع توزيع موظفي 
األقالم وصناديق االقتراع والعناصر 
األمنية املوجلة بأمن االنتخابات.

وزير الداخلية زياد بارود اكد 
استكمال االستعدادات وفق املعايير 
التي اعتمدت في انتخابات 2009 
على املستويني االداري واللوجستي 
مع حتس����ني يأخذ ف����ي االعتبار 
التي اعترضت العملية  الشوائب 
االنتخابية العام املاضي »ونحن 
في جهوزية تامة على املستويني 

االداري واألمني«.
وقال ف����ي تصريح له امس ان 
انتخابات اليوم ستشمل 257 بلدية 
من أصل 313 بع����د فوز 56 بلدية 
بالتزكية. واضاف ان اكثر من 22 
ألف عنصر امن داخلي وجيش وأمن 
عام سيتولون االشراف على أمن 
االنتخاب����ات، ودعا اللبنانيني الى 
ممارسة الوعي ذاته الذي مارسوه في 
يونيو 2009، حيث اثبتوا جدارتهم 
باجراء انتخابات تنافسية بشكل 
حضاري. ب����دوره رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري اطل امس 
ولليوم الثاني على التوالي ليكرر 
البلدي،  مواقفه من االس����تحقاق 
وخصوصا في مدينة بيروت، حيث 
حذر م����ن ان هناك من يدير ايقاع 
الناخبني في فخ »التشطيب« حتت 
عناوين طائفية ومذهبية زائفة، 

وهو فخ منصوب لتقسيم بيروت 
في االنتخاب����ات النيابية املقبلة. 
احلريري دع����ا الناخب البيروتي 
الى التمسك بنهج الرئيس الشهيد 
القائم على املناصفة بني املسلمني 
واملسيحيني في عضوية املجلس 
البلدي املؤلف من 24 عضوا، حفاظا 
على صيغة العيش املشترك رغم 
ان البعض أراد هذا التوافق على 

قياسات ال متثل هذه الروحية.

أجواء معركة

وتوحي مواقف احلريري هذه 
وكأن معركة بيروت واقعة حتما 
مع العماد ميش����ال عون وحلفائه 
ف����ي املعارضة، وه����و يحذر من 
دفعها باجتاه الغاء متثيل مذاهب 
او تقليص حصة املسيحيني لتبرير 
تقس����يم العاصمة الحقا بذريعة 
االخالل بالت����وازن. يبدو هنا ان 
اخللوة التي انعقدت في مقر رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
في عني التينة وضمت الى االخير 
رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن 
جاس����م ورئيس الوزراء اللبناني 
سعد احلريري والعماد ميشال عون 
لم حتقق االختراق املطلوب للتوافق 
على تركيبة بلدية ملدينة بيروت 

رغم تدخل الشيخ حمد.
وتؤكد مصادر تيار املستقبل 
ان اخليار البلدي في بيروت ذاهب 
باجتاه معركة وان كانت النتائج 
معروفة س����لفا ملصلحة الالئحة 
التوافقية التي ستعلن بني حلظة 
واخ����رى واملدعومة م����ن رئيس 
احلكومة. وقالت مصادر متابعة 
ان بري مرتاح الى املرشح لرئاسة 

االنتخابية والذي يرتبط في احد 
اوجهه مبا اذا كانت هناك كلمة سر 

سورية من هذا القبيل ام ال.
لكن األمني الع����ام حلزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل اكد أن احلزب 
اليزال يعمل من اجل التوافق في 
بي����روت، وانه حتى اآلن لم يتخذ 
القرار النهائي بخوض االنتخابات 
البلدية في بيروت بانتظار انتهاء 
اجلهود املبذولة لتحقيق التوافق، 
ودع����ا ال����ى ابع����اد املقاومة عن 
االنتخابات البلدية واعتبر ان من 
ال يدخل في لوائ����ح التوافق بني 
احلزب و»أمل« ليس ضد املقاومة 
مستبعدا حصول حرب في املنطقة 
اآلن، وان ما يجري تهويل. في هذا 
الوقت رأى رئيس القوات اللبنانية 
سمير جعجع ان هناك قرارا سياسيا 
عن سابق تطور وتصميم بافتعال 
معركة انتخابية في بيروت هدفها 
وضع العصي في دواليب رئيس 
احلكومة شخصيا، فضال عن محاولة 
حتجيم تيار املستقبل وفرقاء 14 

آذار املسيحيني.

حوري: المعركة حتمية

من جانبه، النائب عمار حوري 
رأى ان املعرك����ة االنتخابية باتت 
حتمية ف����ي بيروت ما لم حتصل 
مفاجأة تتجاوب مع كرم االخالق 
الذي قدمه النواب املسيحيون في 

هذه املدينة للعماد ميشال عون.
لكن قياديا في التيار الوطني 
احلر رأى انه ال جديد في املساعي 
التوافق في  التوافقي����ة الح����الل 
انتخابات بيروت، الفتا الى ان هذه 
االنتخابات ذاهبة الى معركة كما 

يبدو من التحضيرات الى تركيب 
اللوائح. الدائرة االعالمية في القوات 
اللبنانية، قالت ف����ي بيان لها ان 
»القوات« مكون أساسي من الئحة 
االمناء التوافقي في جونية برئاسة 
انطوان افرام والتي تضم مرشحني 
للقوات اللبنانية. في بلدة دير القمر 
املارونية الشوفية دب اخلالف حول 
تس����مية الالئحة االئتالفية رغم 
توافق احلضور على رئاسة الدكتور 
انطوان شكري البستاني رئيسا 

للبلدية وبيار عدوان نائبا له.
وفي املنت الشمالي ابلغ العماد 
عون الس����يدة ميرنا ميشال املر، 
عبر وس����يط عدم اعتراضه على 
اعادة انتخابه����ا على رأس احتاد 
بلديات املنت الشمالي. وفي جبيل 
اقام التيار الوطني احلر مهرجانا 
انتخابيا لالئحة البلدية التي يرأسها 
الرئيس السابق جان لوي قرداحي 
حيث نفى األخير مسؤولية التيار 
عن عدم حصول ائتالف مع اآلخرين 
امنا املسؤولية مسؤولية من وضع 

اجلميع امام األمر الواقع.
وهكذا يبدو املشهد البلدي في 
جبل لبنان خليطا من التفاهمات 
واملنافس����ات الى حد الصراعات 
حتت سقف االس����تحقاق البلدي 
الذي يؤمل ان يقدم للبنانيني كل ما 
ميكن ان يخطر على بال من معارك 
حزبية وعائلية تتراوح بني حماوة 
زائدة، وبرودة بالكاد ميكن تلمسها 
واحلال األخير هو الغالب نسبيا. 
وقد بدأت مؤشرات السخونة تطل 
من مناطق اجلبل الشمالي، حيث 
افيد عن القاء متفجرة على مكتب 

احلزب في بكفيا.

الحريري يحّذر من التشطيب وحزب اهلل يدعو للتوافق

السيد نصراهلل: من حقنا الشرعي واإلنساني أن نمتلك أي سالح »يخطر على بالهم« 
عواصم � هدى العبود � منصور شعبان � محمد حرفوش ووكاالت

تعليقا على الزعم األميركي واإلسرائيلي بتهريب أسلحة متطورة 
من سورية الى املقاومة، أكد األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصر اهلل في بيان صادر عن مكتب العالقات اإلعالمية في احلزب 
أن حزبه »غير معني في ان ينفي أو يؤكد« امتالكه ألي سالح. 

وقال نصراهلل خالل لقاء مع »هيئة دعم املقاومة« وهي هيكلية 
تابعة للحزب تهتم بتأمني الدعم املالي واللوجستي واالجتماعي 
له، ان »حزب اهلل ال يعتبر نفسه معنيا على اإلطالق في ان ينفي 

او يؤكد متلكه ألي سالح«.
واضاف »هذه سياستنا ونؤكد على هذه السياسة«، موضحا 
»سياس���تنا الثابتة اننا غير معنيني ال ان نؤكد وال ان ننفي هل 
وصلنا سالح أم ال أو أتينا بسالح أم لم نأت، لذلك لم نعلق ولن 

نعلق«.
وقال نصراهلل »ان منتلك اي سالح � اي سالح يخطر في بالكم 
وبالهم � هو حقنا الشرعي والقانوني واألخالقي واإلنساني، ألن 
هذا السالح نريده ليدافع عن الناس الشرفاء واملظلومني واملهددين 

بفعل الوجود السرطاني لدولة إسرائيل«.
وتابع »حي���ث ميكننا ان منارس هذا احلق سنمارس���ه ولن 
نتوان���ى على اإلطالق«، مؤكدا رفضه »ان يناقش���نا احد في هذا 

العالم بحقنا«.

ردا على غيتس

وعلق على إعالن وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس ان حزب 
اهلل ميلك من الصواريخ والسالح اكثر مما متلكه غالبية حكومات 

العالم، بالقول »هذا األمر صحيح ام خطأ ايضا لن اعلق«.
إال انه توقف عند وقوف غيت���س لدى إدالئه بالتصريح الى 
جانب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود باراك الذي متلك حكومته 
»س���الح جو ال متلكه أكثر حكومات العالم، وأس���لحة نووية ال 
متلكها أكثر حكومات العالم، وأس���لحة كيميائية ومحرمة دوليا 

وقانونيا ال متلكها أكثر حكومات العالم«.
واضاف ان باراك »ميارس إرهاب الدولة ويقتل النساء ويرتكب 
املجازر في لبنان وفي فلسطني«، منتقدا موقف الواليات املتحدة 
ممن ميلك سالحا في لبنان او فلسطني او سورية او ايران »ليدافع 

به عن اطفاله ونسائه ودماء شعبه«.
وقال »هذا منطق نرفضه وهذا منطق مدان«.

االسرائيلية الباطلة ونؤكد ان ما يزعزع استقرار املنطقة بالفعل 
هو اتخام الواليات املتحدة اس���رائيل بجميع األسلحة املتطورة 

ومجاراتها ملزاعم احلكومة االسرائيلية الباطلة على حسابنا«.
في سياق مواز وردا على نفي اخلارجية اللبنانية علمها بزيارة 
وفد أمني أميركي الى منطقة املصنع احلدودية مع سورية، قال 
مصدر في السفارة االميركية في بيروت ان االميركيني الذين زاروا 
تل���ك املنطقة في 28 أبريل املاضي كان���وا جزءا من فريق تقومي 
من برنامج املساعدات ملكافحة اإلرهاب التابع لوزارة اخلارجية 

األميركية.
وأوضح ان الزيارة ملنطقة املصنع متت بالتنسيق مع احلكومة 
اللبنانية وبناء على دعوة منه���ا كجزء من تقومي الفريق العام 

لبرنامج املساعدات.

من جهته حذر وزير اخلارجية السوري وليد املعلم الواليات 
املتحدة من تبني االدعاءات االسرائيلية بخصوص تزويد دمشق 

حلزب اهلل اللبناني بصواريخ من طراز سكود.

سيناريو مكرر

ونقلت وكالة األنباء الس���ورية )س���انا( عن املعلم قوله انه 
»في الوقت الذي بات العالم يعترف بالدور البناء الذي تقوم به 
سورية بقيادة الرئيس بشار األسد للحفاظ على أمن واستقرار 
املنطقة، مازال الرأي العام يتذكر حملة االفتراءات األميركية قبل 
احلرب على الع���راق ويبدو ان االدارة االميركية احلالية حتاول 

تكرار السيناريو ذاته«.
وأضاف املعلم »اننا نحذر الواليات املتحدة من تبني االدعاءات 

واضاف املصدر ان���ه مت التخطيط للزيارة منذ مايو املاضي، 
وقد مت التنسيق مباشرة مع وزارة الداخلية ومديرية األمن العام 

واجلمارك ومكتب األمن االستراتيجي في اجليش اللبناني.
وأكد املصدر ان الزيارة لم تكن عملية تفتيش للمنشآت الفتا الى 
ان هذا البرنامج يدرب موظفي أمن احلكومة اللبنانية واملوظفني 
املكلفني بإنفاذ القانون حول اجراءات الش���رطة في التعامل مع 
اإلرهاب، وان موظفي السفارة اجتمعوا شخصيا مع املدير العام 
لألمن العام اللواء وفيق جزيني الثالثاء 27 أبريل، حيث ناقشوا 
الغرض من الزيارة وبرنامجها في منطقة املصنع وبيروت، كما أكد 
التنسيق مع وزارة اخلارجية في تنظيم االجتماعات مع احلكومة 

اللبنانية وفقا لألعراف الديبلوماسية الدولية.

لسنا كوبا وال كوريا الشمالية

من جهته، علق رئيس القوات اللبنانية س���مير جعجع على 
ردود الفعل االعتراضية على تفقد اللجنة االميركية نقطة املصنع 
احلدودية ورأى في ذلك ارهابا نفس���يا متعمدا للدولة اللبنانية، 
متس���ائال ما اذا كان م���ن مصلحة لبنان اقام���ة عالقة جيدة مع 

الواليات املتحدة ام ال.
هذه التصريحات جتعل القضية مرش���حة للتفاعل على اكثر 
من صعيد، خصوصا ان البعض ف���ي الداخل اللبناني واقليميا 
ب���دأ يحذر من اجراءات تدويلية للح���دود، مع ما يعنيه ذلك من 
مخاط��ر وتداعي��ات نظ��را الى عدم التوافق السياسي على هذا 
االمر واالنعكاس���ات السلبية على مس���ار العالقات بني بيروت 

ودمشق.
واذا كان���ت املعاينة االميركية للحدود قد جاءت في س���ياق 
الضغوط على س���ورية فيما يتعلق بتهريب السالح الى حزب 
اهلل، بعد االتهامات االميركية لس���ورية بتسليم احلزب اسلحة 
متطورة من ضمنها صواريخ متعددة، فإن هذه اخلطوة وبحسب 
تقرير ديبلوماس���ي تقرأ في اجتاهات ع���دة مترابطة، اذ يعتبر 
التقري���ر انها اع���الن ان احلدود اللبنانية � الس���ورية ال تنتظر 
مآل العالقات اللبنانية � الس���ورية واعالن ان تلك احلدود غير 
مضبوطة واعالن ان تلك احلدود ستكون حتت املراقبة الدولية 
وان هذه احلدود خاضع���ة اصال للقرار 1701 كما للقرارين 1559 
و1680 م���ن زاوية عدم دخول س���الح الى لبنان وان املآل االخير 

ميكن ان يكون تدويال لها.

تصاعد المخاوف من تدويل قضية الحدود.. والسفارة األميركية في بيروت تؤكد تنسيق الزيارة مع الحكومة

المعلم يحّذر واشنطن من تبني االدعاءات اإلسرائيلية: ما يزعزع االستقرار هو إتخام إسرائيل باألسلحة األميركية

مصدر ل� »األنباء« عن أبو الغيط: لبنان 
في المرتبة الرابعة من اهتماماتنا

بيروت � ناجي يونس
أكدت ش��خصية لبناني��ة التقت وزير اخلارجي��ة املصرية أحمد 
أبوالغي��ط، بعيدا من االضواء يوم الس��بت املاضي أن زيارة الوزير 

املصري هي لتأكيد احلضور املصري على الساحة اللبنانية.
كشف أبوالغيط ان العراق يأتي في طليعة األولويات املصرية يليه 
السودان ثم امللف الفلسطيني، ويحل لبنان في املراتب التي تلي ذلك، 
اال ان القاهرة متمسكة بسيادة هذا البلد واستقالله، وترفض ضرب 
مشروع الدولة فيه أو عودة الهيمنة السورية عليه أو سيطرة حزب 

اهلل على القرار الوطني اللبناني.
ونقلت الشخصية اللبنانية عن رئيس الديبلوماسية املصرية قوله 
ان احلوار الس��وري � الس��عودي جيد ويتقدم شيئا فشيئ ا، اال ان 
املش��كلة الكبرى في املنطقة تكمن في السياسات االيرانية، السيما 
ملفها النووي وما تبرزه طهران من نوايا عدوانية للسيطرة والهيمنة 
االقليمية، مؤكدا عدم قبول الغرب بأي ش��كل من االشكال بامتالك 
ايران لتكنولوجيا التصنيع العس��كري النووي، وهو سيذهب قريبا 

ناحية فرض العقوبات عليها.

ُأطلق اسم رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن 
جاسم بن جبر آل ثاني على الشارع رقم 45 في محلة باب إدريس 
في وسط بيروت في احتفال حضره الرئيس سعد احلريري والشيخ 
حمد بن جاسم وممثل رئيس اجلمهورية ميشال سليمان الوزير 
عدنان القصار وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب هاني 
قبيس���ي. وكان رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط 
أقام اس���تقباال رسميا وش���عبيا ودينيا حاشدا في قصر املختارة 

تكرميا للشيخ حمد.

شارع في بيروت
باسم رئيس وزراء قطر


