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املعارضة الس�ابقة والسنيورة: يس����ود اعتقاد راسخ لدى أوساط في 
املعارضة )السابقة( أن الرئيس فؤاد السنيورة رئيس كتلة املستقبل 
النيابية ما زال ميتلك نفوذا وتأثيرا قويني في محيط الرئيس سعد 
احلريري وفريق عمله وقراراته األساسية. وتلفت بشكل خاص الى 
مستشار رئيس احلكومة د.محمد شطح الذي كان مستشارا للسنيورة 
بني أعوام 2005 و2008 قبل ان يصبح وزيرا للمال، والذي لعب دورا 
رئيس����يا في ترتيب زيارة احلريري الى واشنطن وبرنامجها، كما 
تلفت الى العالقة الوثيقة بني الس����نيورة والنائبة بهية احلريري 
التي تلع����ب دورا محوريا عبر جنليها نادر احلريري )مدير مكتب 
الرئيس احلريري( وأحمد احلريري )منس����ق عام تيار املستقبل(. 
وحسب هذه األوساط فإن السنيورة هو من ابتكر مناورة الالئحة 

التوافقية في صيدا ومن اكتشف محمد السعودي رئيسا لها.
»الش�يوعي« يس�تعد ملعركة كفررمان: »أم املعارك« ف��ي قضاء النبطية، 
ستشهدها بلدة كفررمان، بني »الشيوعي« وحلفائه من املستقلني والعائالت، 
في مواجهة حتالف حزب اهلل و»أمل« والنائب عبد اللطيف الزين و»نادي 
النهضة« و»املؤمتر الشعبي«، في حني أحجم »اليسار الدميوقراطي« عن 
الترش��ح لعضوية املجلس البلدي مع اس��تمرار مش��اركته في العملية 
االنتخابي��ة إثر بيان أعلنه أواخر األس��بوع الفائت. وم��ن املعلوم أن ل� 

»الشيوعي« تواجدا قويا في بلدة كفررمان وتناهز 
كتلته الناخبة أكثر من ألف صوت من أصل 5167 
ناخبا. وح��ول موقف احلزب الش��يوعي، تقول 

مصادر مراقبة: ليس في مقدور »الشيوعي« أن يقدم لوائحه للجنوبيني 
وكأنه يش��كل رأس حربة في مواجهة التحالف الش��يعي نظرا الى أنهم 
يدركون س��لفا أنه ال خلفية سياس��ية العتراضه عل��ى تأليف اللوائح، 
خصوص��ا أنه متحالف مع التحالف في بل��دات معينة ومتمرد عليه في 
بلدات أخرى. ف� »الشيوعي« لم ينجح في تظهير موقفه كحالة سياسية 
منوذجية مناوئة للتحالف الش��يعي وهو احلزب الذي يقف مع التحالف 
في خندق سياس��ي واح��د على الرغم من أنه اس��تبعده من لوائحه في 
االنتخاب��ات النيابية األخيرة، وبالتالي ينطلق في اعتراضه من احتجاجه 
على جائزة الترضية املعطاة له أسوة باألحزاب والتيارات احلليفة حلزب 
اهلل و»أمل« وعلى رأسها »السوري القومي االجتماعي« و»البعث العربي 
االش��تراكي«، ناهيك عن اضطرار احلزب الى االنسحاب بلديا من بعض 
القرى، وعلى سبيل املثال وليس احلصر فإن ما جلأ اليه في بلدة ميس 
اجلبل )قضاء مرجعيون( يعود الى اس��تبعاده كليا من الالئحة االئتالفية 
ورفض التحالف الشيعي مبدأ متثيله ولو بعضو واحد من أصل 18 عضوا 

يتشكل منهم مجلسها البلدي.

معركة زغرتا: في زغرت����ا وان كانت املعركة 
محسومة سلفا حسب ارقام االنتخابات النيابية، 
فإن التنافس األبرز سيكون على احتاد بلديات 
القضاء الذي يعتبر بيضة القبان التي ستحسم اسم الفائز السياسي 
االول ف����ي االنتخابات البلدية التي جتري حتت عنوان اإلمناء. واذا 
كان االحتاد قد ش����كل عقدة التوافق االنتخابي بني رئيس »املردة« 
النائب سليمان فرجنية ورئيس »حركة االستقالل« ميشال معوض، 
فإنه س����يكون في املرحلة املقبلة اس����اس املعارك االنتخابية حيث 
أعرب فرجنية عن ثقته بالفوز الكاسح واإلبقاء على االحتاد متماسكا، 
في حني اوضح معوض أكثر من مرة انه لن تكون هناك معركة على 

بلدية مدينة زغرتا املعروفة النتائج بل على القضاء.
نظرة قواتية: ترى مصادر في القوات اللبنانية أن »الفريق املقرب من 
سورية يحاول تعويض خسارته في املناطق املسيحية،  بخرق الشارع 
الس��ني وتركيز املاكينة اإلعالمية لألقلية على خس��ارة تيار املستقبل 
لبعض القرى في البقاع«. ويش��ير مسؤولو القوات إلى أن هذا الفريق، 
»بعدما أدرك أن التيار الوطني احلر لم يس��تطع حتقيق نتائج تذكر في 
جب��ل لبنان، بات الهدف األول حتقيق أي إجناز على صعيد ما يس��مى 
املعارضة الس��نية«، وهو ما يعده القواتيون حتويل األقلية معركتها من 

جبهة الفريق املسيحي في 14 آذار، إلى جبهة املستقبل. ويضيف هؤالء 
أن رئيس تيار املردة، النائب سليمان فرجنية، عاد عن فكرة التوافق مع 
14 آذار في بلديات زغرتا »في محاولة إلثبات أن كس��ر الفريق األكثري 
في املناطق املسيحية ممكن«. ويتابعون أنه إذا جنح فرجنية في الفوز، 
يكون قد وجه رسالتني: األولى للعماد ميشال عون، مفادها أن »املردة« 
سيد على منطقته، والثانية إلى السوريني يقول فيها إنه زعيم مسيحي 
ق��ادر عل��ى حتقيق االنتص��ارات وقي��ادة الفريق املس��يحي احلليف 

لسورية.
جعج�ع يتحضر جلول�ة عربية: يعد رئيس الهيئ���ة التنفيذية للقوات 
اللبنانية د.سمير جعجع جلولة عربية الشهر املقبل تشمل أربعا 
م���ن هذه ال���دول: مص���ر والس���عودية والكوي���ت واألردن وقطر 

واالمارات.
احلريري ليس مستعدا للقاء عبدالرحيم مراد: تقول أوساط في تيار املستقبل 
ان الرئيس سعد احلريري الذي التقى الوزير السابق فايز شكر )األمني 
العام حلزب البعث( والنائب السابق فيصل الداود )رمز املعارضة الدرزية 
في راش��يا والبقاع الغربي( مس��تعد للقاء نائب رئيس املجلس النيابي 
السابق ايلي الفرزلي ولكنه ليس مستعدا في أي حال من األحوال للقاء 

ومصاحلة الوزير السابق عبد الرحيم مراد.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال رئيس احلكومة االسبق جنيب ميقاتي في بيت الوسط امس

توقيعات لبعض اعضاء الكونغرس املعترضني على ارسال سفير اميركي الى دمشق

»دير شبيغل«: »حزب اهلل« جّند 200 جندي إسرائيلي عبر ال� »فيس بوك«
واشنطن ال تعتبر حزب اهلل منظمة إرهابية بحتة: ندرس تخفيف تأثير المتعصبين فيه 

بيروت: نش���رت صحيفة »دير ش���بيغل« األملانية االلكترونية، 
تقريرا استندت فيه الى تقارير إسرائيلية كانت قد ذكرت أن شابة 
حسناء كانت تعقد عالقات صداقة على ال� »فيس بوك« مع جنود من 
اجليش اإلس���رائيلي، خصوصا من القوات اخلاصة، وحتصل منهم 

على معلومات سرية.
ووفقا للتقارير اإلسرائيلية فإن 200 من جنود الوحدات اخلاصة 
في إسرائيل وقعوا في هذا الفخ، وتشتبه إسرائيل في أن »حزب اهلل« 
هو املس���ؤول عن هذه اخلدعة التي متت عبر صفحة مزورة عبر ال� 
»فيس بوك« عليها صورة لشابة حسناء تستخدم اسما إسرائيليا.

ولفتت الصحيفة الى ان���ه ظهرت على ال� »فيس بوك« قبل نحو 
ع���ام امرأة تدع���ى »رويت زورمان« تضع ص���ورة لها وهي جتلس 
على األريكة وتبتس���م للكاميرا، وأرس���ل صاحب الصفحة طلبات 
إضافة لع���دد من جنود جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي الذين وافق 
 الكثيرون منهم على إضافة الش���ابة احلس���ناء لقائم���ة أصدقائهم.
وأضاف تقرير املجل���ة أن زورمان وطدت عالقته���ا باجلنود الذين 
تعرفت عليهم، الذين اعتقد بعضهم أن الش���ابة احلس���ناء نفس���ها 
مجندة في إحدى الوحدات اخلاصة، وأن اجلنود أعطوا ل� »صديقتهم 
اإللكترونية« معلومات حول أس���ماء جنود وشفرات سرية ووصف 
تفصيلي ملواقع، وبعد فترة تسرب الشك لنفوس بعض اجلنود الذين 
لفت نظرهم العدد الكبير من جنود القوات اخلاصة املس���جلني على 

قائمة أصدقاء زورمان.
وأبلغ اجلنود رؤساءهم باألمر وكشفوا عن شكوكهم في صاحبة 
هذه الصفحة على ال�»فيس بوك«، وتولت السلطات التحقيقات، ولكن 

الصفحة أغلقت بعد فترة قصيرة واختفت من ال�»فيس بوك«.
من جهة اخرى أعلن مساعد الرئيس األميركي باراك أوباما لشؤون 
األمن القومي ومكافحة اإلرهاب ج���ون برينان أن االدارة األميركية 
تدرس سبل تعزيز »العناصر املعتدلة« وتخفيف تأثير »املتعصبني« 
داخل »حزب اهلل«، معربا عن ثقته بأن احلزب ليس »منظمة إرهابية 

بحتًا«.
ونقلت وكالة »رويترز« عن برينان قوله خالل ندوة في واشنطن 
أن »حزب اهلل يشكل منظمة مثيرة جدا لالهتمام«، متوقفا عند تطوره 
من »منظمة إرهابية بحت إلى ميليشيات فمنظمة تضم اليوم عناصر 

في البرملان واحلكومة«.

قالقل أمنية في صيدا.. والمغتربون بدأوا بالتوافد
بيروت: التطورات السياسية املتزاحمة في لبنان وحوله لم 
حتجب األنظار عن االنتخابات البلدية التي حتط رحالها في 

مرحلتها الثالثة، وقبل األخيرة في اجلنوب األحد املقبل.
وفيما فازت بلديات عديدة في اجلنوب بالتزكية نتيجة تفاهم 
»أمل« وحزب اهلل ظلت بلديتا صيدا وجزين خارج نطاق التوافق، 

الذي بلغ الطريق املسدود في املدينتني.
وحول االنتخابات البلدية في جزين، حيث تتنافس الئحتان، 
األولى يدعمه���ا التيار الوطني احلر والثانية حتظى باحتضان 
قوى 14 آذار، قال العماد ميشال عون حول تدخل الرئيس نبيه 
بري، ان هناك ج���دال صحافيا حول هذا التدخل، لكن انا أعتبر 
ان كل شيء قيل، بعد صدور البيان املشترك، ألن الرئيس بري 

قال انه ال يتدخل، وهذا يعني انه ال يتدخل.

عراك في الهاللية وانتشار أمني

أما حماوة االنتخابات في صيدا فقد فجرت عراكا بني أنصار 
الالئحتني املتنافستني استدعى انتشار اجليش في مناطق االحتكاك، 
خصوصا في منطق���ة الهاللية بعد خ���الف على متزيق صور 
املرشحني، ويروي أنصار النائب السابق أسامة سعد ان خصمهم 
بدأ باستقدام عدد من موظفي مؤسسات ومكاتب احلريري في عدد 

من دول االغتراب الى صيدا، حتت سقف »اإلجازة املدفوعة«.
وعقد مجلس األمن الفرعي في صيدا امس االربعاء برئاس���ة 
احملافظ بالوكالة نقوال ابوظاهر، حيث وضعت خطة حلفظ أمن 

االنتخابات البلدية واالختيارية في املدينة.
اإلش���كال الليلي وقع على مقربة من منزل املرشح التوافقي 
محمد السعودي، الذي قال ان هناك شعارات كتبت على اجلدران 

القريبة من منزله، وقد حاول أحد أقاربه مسح هذه الشعارات عن 
اجلدران، فتقدم منه بعض األشخاص وانهالوا عليه بالضرب، 
فتدخلت القوى األمنية واجليش وال أعتقد ان من الالزم تضخيم 

ما حدث كثيرا.
وعن سحب ممثل أمل أحمد صفي الدين ترشيحه من الئحته، 
بناء إلش���ارة الرئيس بري، قال الس���عودي: هذا صحيح، وقد 

اخترنا مرشحا آخر.
ومن املنطقة احلدودية جنوبا، ُس���ّجل امس، تطور الفت في 
بلدة »ابل السقي« في قضاء مرجعيون، متثل بانسحاب جميع 

املرشحني وعددهم 30 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا.
وبعد اتصاالت قام بها قائم مقام مرجعيون وس���ام احلايك 
سمح وزير الداخلية ألهالي البلدة بإعادة تقدمي طلبات الترشح 

من جديد في مهلة 24 ساعة انتهت منتصف الليل املاضي.
النائب عبداملجيد صال���ح )أمل( أوضح إلذاعة صوت لبنان 
ان قرار احلياد في صيدا وجزين سيترجم بترك اخليار ألنصار 

حركة »أمل«.
وقال صالح ان بلديات امل���دن والقرى اجلنوبية غلب عليها 

التوافق، وقد التزمنا احلياد في صيدا وجزين.

 توافق الحريري وميقاتي على رئيس بلديتي طرابلس والميناء

ومن اجلنوب الى الشمال، حيث يقول النائب سمير اجلسر 
)تيار املستقبل( انه مت االتفاق على اسمي رئيسي بلديتي طرابلس 
وامليناء اللذين س���يعلنان الحقا. وكان الرئيس سعد احلريري 
التقى ظهرا الرئيس السابق جنيب ميقاتي وعرضا معا االسمني 

التوافقيني لرئاسة بلديتي طرابلس واملينا.

عون: بري قال إنه ال يتدخل في جزين وهذا يعني أنه ال يتدخل

مصدر ل� »األنباء«: لقاء ممتاز بين األسد والحريري  
والعالقات في طريقها إلى التنظيم والقوننة

بيروت � عمر حبنجر
متيز استقبال الرئيس السوري 
بشار األسد لرئيس وزراء لبنان 
سعد احلريري في قصر الشعب 
يوم الثالثاء، بحرارة الفتة، ال تقل 
عن تلك التي طبعت استقباله له في 
زيارة احلريري األولى الى العاصمة 
السورية، في 19 يناير املاضي، وفق 

املصادر املتابعة للزيارة.
ان  اللبناني����ة، قالت  املصادر 
الرئيس احلريري عرض مع األسد 
وعلى مدى 4 س����اعات، العالقات 
الثنائي����ة والتط����ورات الدولية، 
كما جرى التأكي����د على ضرورة 
االستمرار في تنسيق املواقف بني 
التحديات  البلدين في مواجه����ة 
املش����تركة، وعلى أهمي����ة البناء 
على م����ا مت حتقيقه خالل الفترة 
املاضية م����ن إيجابيات، من أجل 
جتاوز العقب����ات التي قد حتول 
دون التقدم املأمول في مس����يرة 

العالقات.
الرئيس األس����د من  واطل����ع 
الرئيس احلريري على اجلولة التي 
ينوي القيام بها خالل الفترة املقبلة 
والتي تشمل عددا من الدول العربية 
واألجنبية، كم����ا اطلع احلريري 
من األسد على نتائج زيارته الى 
تركيا، وزيارة الرئيس الروسي الى 
دمشق، ومت االتفاق على تسريع 
عمل اللجان التحضيرية استعدادا 
العليا السورية  اللجنة  الجتماع 
� اللبناني����ة في أقرب وقت، وفق 

وكالة »سانا« السورية.
وبعد عودته مساء الى بيروت 
املكت����ب اإلعالمي لرئيس  أصدر 
مجل����س ال����وزراء بيان����ا توافق 

بحرفيته مع معلومات »سانا«.
وبحسب املصادر املواكبة فإن 
الرئيس األسد عرض مواقف سورية 
من آخر التط����ورات في املنطقة، 
كامللف النووي اإليراني والتهديدات 
التسوية،  اإلس����رائيلية وعملية 
اضافة الى مل����ف املقاومة، وقال 
للرئي����س احلريري، لم يحترمنا 
العالم إال بسبب دعمنا للمقاومة 
ومتس����كنا بحقوقن����ا وحفاظنا 
الى  الوطنية، الفتا  على وحدتنا 
ضرورة تركيز اهتمام اللبنانيني 

كورقة للتوصل الى السالم.

العالقات في طريق التنظيم

وفي ضوء ما تق����دم الحظت 
مصادر لبنانية مسؤولة ل� »األنباء« 
ان عالقة الدولة اللبنانية مع الدولة 
السورية بدأت تشق طريقها باجتاه 
التنظيم والقونن����ة بداللة زيارة 
الوفد اإلداري الكبير برئاسة الوزير 
جان أوغاسبيان الى دمشق، ملعاجلة 
االتفاقات املوقعة او تطويرها في 

مناخ طبيعي.
هاجس العقوبات ضد إيران

املص����ادر أعرب����ت ع����ن األمل 
باستمرار املناخ الدولي واالقليمي، 
النووي االيراني،  املتصل بامللف 
في ضوء االتفاق االيراني – التركي 

على وحدتهم الوطنية.
املباحثات  ان  وقالت املصادر 
تناولت االتف����اق األخير ملبادلة 
اليوراني����وم اإليراني املنخفض 
النووي،  التخصي����ب بالوق����ود 
الت����ي ينوي احلريري  والزيارة 

القيام بها إلى واشنطن.
عبر احلريري إلى واشنطن

املصادر نفت عبر وسائل اإلعالم 
ان يكون الرئيس السوري حّمل 
الرئيس احلريري اي رسالة الى 
اإلدارة األميركية، لكنها نقلت عن 
احلريري انه سيعبر في واشنطن 
عن املواقف التي حتفظ وتصون 

الوفاق الوطني.
أما الرئيس األسد فقد شدد من 
جهته على حق املقاومة وأهميتها 

ان املوقف  البرازيل، ولو  برعاية 
االميرك����ي واألوروبي في مجلس 
األمن، من االتفاق ال يشجع، في ظل 
الوزيرة هيالري كلينتون  قناعة 
ب����أن موافقة اي����ران على االتفاق 
التركي – البرازيلي امنا هي لدرء 
العقوبات. وتبنت كلينتون مشروع 
العقوبات اجلدي����د املطروح على 

مجلس األمن.
في هذا الوقت أبلغ منسق عملية 
التس����وية في املنطق����ة روبيرت 
سيري ان التوتر قد تبدد بني لبنان 
واسرائيل في أعقاب مزاعم عن تزود 
حزب اهلل بصواريخ نوعية عبر 
سورية، وعزا الفضل الى اتصاالت 
زعماء أوروبيني وعرب باألطراف 

كافة.
لكن املصادر اللبنانية املتابعة 
ترى ان موضوع العقوبات املطروح 
على مجلس األمن ولبنان عضو 
غير دائم فيه ميكن ان يتأبط شرا 

للبنان.
من جهته الشيخ نعيم قاسم، 
نائب األمني العام حلزب اهلل أكد 
أنه ليس مطروح����ا لدى احلزب 
ان يس����قط أس����باب قوته، تلبية 
أو لعمالئها حتى لو  الس����رائيل 
وصل صراخهم ال����ى آخر الدنيا، 
ألن ما رأيناه من عز بقوتنا ال ميكن 

ان نراه بغيرها.

الحريري إلى عمان الجمعة

ووصل الى بيروت أمس األمني 
الع����ام للجامع����ة العربية عمرو 

موسى.
ويص����ل نهاية األس����بوع الى 
دمشق فبيروت وزير اخلارجية 
الفرنسية برنار كوشينر الذي يصل 
الى دمشق السبت ويكون األحد في 
بيروت، بعد زوال السحابة التي 

أدت الى تأجيل هذه الزيارة.
الى ذل����ك يتوقع ان يصل الى 
بيروت السبت املقبل وزير خارجية 
املاني����ا. يبقى ان الرئيس س����عد 
احلريري سيغادر الى عمان يوم غد 
اجلمعة، للقاء امللك عبداهلل الثاني، 
في اطار جولته العربية املقررة، 
حتضيرا للقائه الرئيس األميركي 

باراك أوباما يوم 24 اجلاري.

رئيس الحكومة إلى عمان بعد دمشق.. وال رسائل سورية ألوباما

مراسل »يديعوت أحرونوت«
زار بعلبك خالل األسابيع الماضية!! نواب أميركيون يطالبون بتشديد العقوبات على سورية

ووقف إجراءات إرسال السفير فورد إلى دمشق
واشنطن � أحمد عبداهلل

تزاي���دت األص���وات 
املعارضة الرسال السفير 
االميرك���ي روبرت فورد 
الى س���ورية في مجلس 
الشيوخ االميركي. وآخر 
هذه االصوات مجموعة من 
12 عضوا وجهوا رسالة 
ال���ى وزي���رة اخلارجية 
هي���الري  األميركي���ة 
كلينت���ون مطالبني فيها 
بوقف إجراءات ارس���ال 
السفير بحجة استمرار 
الدعم السوري حلزب اهلل، 
مستشهدين بزعم اسرائيل 
تزويد دمش���ق للحزب 

بصواريخ سكود.
الن������واب  وان�ت�ق��د 
التوج���ه االميركي لفتح 
حوار شامل مع سورية. 
وطالبوا بفرض مزيد من 
العقوبات على دمش���ق 
التقارير  في حال صحة 
االس���رائيلية اضافة الى 

العقوبات احلالية.

بيروت: أعلن مراسل صحيفة »يديعوت  
أحرونوت« في برلني، إلداد بك، أنه زار 
مدينة بعلبك خالل األسابيع املاضية، متحدثا 
في تقرير نشره أمس عن انتعاش املدينة 
وأهلها، مقارنة مع م���ا رآه خالل »زيارة 

سابقة قبل 14 عاما«.
ونقلت صحيفة »األخبار« عن مسؤول 
أمني رفيع قول���ه ان اخلبر »فضيحة لنا 
جميع���ا، كأجهزة أمنية، ف���ي حال ثبوت 
صحته«. وتساءل مسؤول أمني آخر عن 
اإلجراءات التي كانت املديرية العامة لألمن 
العام اللبناني قد أعلنت اتخاذها على املعابر 
احلدودية من أجل منع تسلل إسرائيليني 
بجوازات سفر أجنبية، عقب اغتيال القيادي 
في حرك���ة »حماس« محمود املبحوح في 
دبي، واكتش���اف شرطة دبي أن مجموعة 
االغتيال استخدمت جوازات سفر أوروبية 

لدخول اإلمارة اخلليجية.
وكتب مراس���ل »يديعوت أحرونوت« 
أن األمني العام حلزب اهلل الس���يد حسن 
نصر اهلل »بات يدرك أنه ال يكفي تخزين 
الصواريخ وأنه يجب شق الطرقات وتشجيع 

السياحة«.
وحتدث املراسل اإلسرائيلي عن أعمال 
»كبيرة جارية في الشوارع«، ناقال عن أحد 
املواطنني في بعلبك »تأكيده أن هذه األعمال 

تأتي على خلفية االنتخابات البلدية«.

وادع���ى بك أن مواطنا لبنانيا آخر قال 
له إن »نصر اهلل أدرك أنه ينبغي التقرب 

من الناس.
فهو براغماتي وليس عقائديا متشددا، 
وهو سياسي قلبا وقالبا. وإنه يعرف أنه 
ينبغي القيام بتسويات، ولذلك هو ال يبرز 
اجلوانب الدينية حلزب اهلل، بل يتحدث 
عن الكرام���ة الوطنية والوحدة الوطنية، 
ولهذا السبب هناك مؤيدون له بني الطوائف 

األخرى«.
وقال بك إن املواط���ن اللبناني رأى أن 
نص���ر الل��ه »ليس إنس���انا كامال، ولديه 
أخطاء بينها أسر اجلنديني اإلسرائيليني 
في عام 2006 الذي أدى إلى احلرب والدمار 

واخلراب«.
وأضاف انه »أزيلت مظاهر التحريض 
األرعن والعداء للسامية ضد إسرائيل على 
نحو كامل تقريبا من بعلبك، وهي املظاهر 
التي كانت جزءا ال يتجزأ من املدينة عندما 

زرتها في املرة األولى«.
ورغم ذلك، كتب بك أنه ملس من خالل 
محادثات مع ش���بان لبنانيني من جميع 
الطوائف تأييدهم حلزب اهلل »ألن الوحدة 
الوطنية الهشة تستند باألساس إلى عداء 
بالغ ومطلق إلسرائيل«، الفتا إلى أن »هؤالء 
الش���بان املولودين بعد احل���رب األهلية 

يخترعون أساطير تاريخية مريحة«.

سليمان يكشف: كنت سأطالب 
بصالحيات لحل الحكومة

بيروت � رشيد سنو
كشف رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان انه كان 
على وش��ك توجيه رسالة الى الش��عب اللبناني يطالب من 

خاللها بصالحيات حل احلكومة.
وكان الرئيس س��ليمان يرد خالل استقباله امس نقابة 
احملررين الصحافيني حول صالحيات رئاسة اجلمهورية وما 

اذا كان مستمرا باملطالبة بإعادة صالحياتها.
وقال س��ليمان: انا ال أشكو من صالحيات الرئاسة لكن 

هناك إشكاالت في التطبيق.
وأعطى رئي��س اجلمهورية مثال على ذلك بقوله انه في 
مرحلة تأليف املجلس الدستوري كاد األمر يصل من خالل 

النقاش الى عدم التوصل لتعيني املجلس.
وق��ال ال توجد نصوص حول اجلهة التي يجب ان تبت 

باألمر في مثل تلك احلالة.
وأردف بقوله: عندها لو لم يتم التوصل الى تأليف املجلس 
كنت سأوجه رسالة الى الشعب اللبناني أطالب بصالحيات 

حل احلكومة.
وتساءل الرئيس: اذا ما خالفت احلكومة امليثاق كما حصل 
سابقا )في إشارة الى احلكومة التي خرج منها مجموعة من 
الوزراء الش��يعة وفقدت ميثاقيتها خالل العهد املاضي( فما 
العمل؟ مش��يرا الى عدم وجود نصوص دس��تورية تعالج 

مثل هذه احلالة.


