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بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املس���تقبل« النيابية النائب 
عمار ح���وري ان التصور في مش���روع املوازنة 
الذي تقدمت به وزيرة املالية ريا احلفار احلسن، 
مشروع متكامل ميثل نقلة نوعية ويحمل عنوان 
معاجلة الفس���اد كونه يتضمن خطني أساسيني 
هما: األول خط اإلصالح ف���ي النظام الضرائبي 
مع تأكيده على ع���دم زيادة أي ضرائب موجعة 
على املواطنني، والثاني خط التقدميات املسبقة 
خصوصا جلهة ما يتعلق منها بوزارة الش���ؤون 
االجتماعية، معتبرا ان هذا املش���روع قائم على 
أولويات الناس بحيث ُعن���ي بزيادة التقدميات 
الصحية واخلدمات االجتماعية دون إهمالها نفقات 
أساسية ذات جدوى كبيرة كالزراعة والصناعة، 

ويعتمد على اإلنفاق االستثماري في الكهرباء وغيرها من القطاعات 
املنتجة، الفتا في املقابل الى ان هذه املوازنة وبالرغم مما سبق، تقف 
على حد الس���يف بني السقوط والثبات، مبعنى ان أي خضة أمنية 
أو سياسية تستجد على الساحة اللبنانية قد تنعكس سلبا عليها 
جله���ة نفاذ مضمونها، وذلك العتباره انها موازنة مت ضبطها على 
قاعدة االستقرار الذي بانتفائه قد يطول حكم الواردات والتحسينات 

التي نصت عليهما.

الفريق اآلخر لم يقدم غير االنتقادات

ولفت النائب حوري في حديث ل� »األنباء« الى ان الوزيرة احلسن 
تقدم���ت بهذا التصور كي يخضع داخل مجل���س الوزراء للنقاش 
املنطقي مع انفتاحها وتقبلها لكل املالحظات العلمية عليه، مشيرا 
في املقابل الى ان الفريق اآلخر لم يتقدم سوى باالنتقادات وبعض 
القصائد الشعرية التي ال تؤسس ألي مشروع موازنة يحاكي جذريا 
الطموحات التي يسعى اليها اجلميع، مرحبا بكل املالحظات على ان 
تقدم في مكانها الطبيعي أي على طاولة مجلس الوزراء أو الحقا في 
املجلس النيابي كون املوازنات العامة ال تناقش باملعلقات الشعرية 
التي يطلقها البعض عبر الوسائل اإلعالمية وعلى منابره اخلاصة 
بهدف العزف على الوتر الشعبي وتسجيل املواقف السياسية ووضع 
العصي ف���ي الدواليب، متمنيا على ه���ؤالء التعاطي في موضوع 
املوازنة بلغة األرقام وليس بلغة فلس���فية غير مجدية، مؤكدا لهم 

انه لو كان للفلسفة مكان في مشاريع املوازنات 
العامة لكانت الدولة اليونانية )بلد الفالسفة( من 

أهم الدول على املستوى املالي.

وحدة الشارع الصيداوي

على صعيد آخر وعلى خط االنتخابات البلدية 
وما آلت اليه املرحل���ة الثالثة من حوادث أمنية 
س���قط بنتيجتها 18 جريحا وعدد ال يستهان به 
من املوقوفني لدى القض���اء، لفت النائب حوري 
الى ان النائب السابق أوسامة سعد أراد مع فريقه 
تعطيل االنتخابات في صيدا لتجنب اخلسارة التي 
كان قد أدرك حتميتها، اال ان تيار املستقبل وعلى 
رأسه دولة الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية 
احلريري فوتوا علي���ه الفرصة وأعادوا بنتيجة 
االنتخابات الوحدة الى الشارع الصيداوي وميدون يدهم مع املنتخب 
د.محمد السعودي للتعاون مع اجلميع دون استثناء، للبدء مبرحلة 
جديدة ترفع من شأن صيدا االمنائي واالجتماعي، نافيا كالم سعد 
عن محاولة تيار املس���تقبل الغاء كل من ال يسبح في فلكه، مؤكدا 
انه ال أحد في لبنان يس���تطيع الغاء االخر وهذا ما أكدته الس���نني 
الغابرة واملضنية التي سادت البالد أثناء احلرب األهلية املشؤومة، 
مؤكدا أيضا وجود فريق أسامة سعد في صيدا سواء على املستوى 
الش���عبي أو على املستوى السياس���ي، األمر الذي من أجله ُعرض 
عليه الدخول في االئتالف البلدي، اال ان محاولة فرضه لرأيه حالت 

دون التوافق معه.

فريق شيعي ثالث

أما على مستوى باقي املناطق اجلنوبية فرأى النائب حوري ان 
ثنائي���ة »حزب اهلل« و»حركة أمل« قد ووجهت كما ظهر في بعض 
املناطق بأصوات ش���يعية اعتراضي���ة أرادت القول انها موجودة 
سياس���يا وانتخابيا، الفتا الى ان تلك األصوات استطاعت انتزاع 
بع���ض املقاعد في بعض القرى وبالتالي اثبات وجودها انتخابيا، 
مس���تنتجا ردا على س���ؤال، انه رمبا قد يكون هناك فريق شيعي 
ثالث يعتبر ان التوجه السياس���ي الذي يرفع شعاره »حزب اهلل« 
و»حرك���ة أمل«، ليس حكرا عليهما وحدهما وان من حقه ان يكون 

ضمن هذه التعددية السياسية.

عمار حوري 

ص��ورة تلفزيوني��ة ألم��ن عام ح��زب اهلل الس��يد حس��ن نصراهلل خ��ال إلقائ��ه كلمته ف��ي الذكرى العاش��رة
 لانسحاب اإلسرائيلي من لبنان          )أ.ف.پ( 

)محمود الطويل( الرئيس االميركي باراك اوباما في حديث باسم مع رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري خال استقباله في البيت االبيض مساء امس االول

الحريري ألوباما من البيت األبيض: العرب والمسلمون يشككون بمساعيكم السلمية!
اهتمام لبناني بزيارة رئيس الحكومة إلى أميركا وميتشل جدد رفض اإلدارة األميركية توطين الفلسطينيين في لبنان

السيد نصراهلل يهدد بقصف السفن 
المتجهة إلسرائيل في أي حرب مقبلة

بيروت � وكاالت: هدد األمني العام حلزب 
اهلل حسن نصراهلل امس بقصف »كل السفن 
العس����كرية واملدنية والتجارية املتجهة الى 
املوانئ اإلسرائيلية« في البحر املتوسط، في 
حال إقدام إسرائيل على حصار الشاطئ اللبناني 

في اي حرب جديدة محتملة.
وكان نصراهلل يتحدث عبر شاشة كبيرة 
أمام آالف من أنصاره في احتفال أقامه حزب 
اهلل في الذكرى العاشرة لالنسحاب اإلسرائيلي 
من لبنان في مجمع سيد الشهداء في الضاحية 

اجلنوبية لبيروت.
وقال متوجها الى اإلسرائيليني: »في أي حرب 
مقبلة تريدون شنها على لبنان، اذا حاصرمت 
ساحلنا وشاطئنا، فإن كل السفن العسكرية 
واملدني����ة والتجارية الت����ي تتجه الى موانئ 
فلسطني احملتلة في البحر املتوسط ستكون 

حتت مرمى صواريخ املقاومة االسالمية«.
واضاف نصراهلل »من الشمال الى أقصى 
اجلنوب، نحن قادرون على استهدافها )السفن( 
وضربها وإصابتها إن شاء اهلل، ونحن مصممون 
على دخول هذا املي����دان اجلديد اذا حاصروا 
ساحلنا«. وقال »عندما سيشاهد العالم كيف 
س����تدمر هذه الس����فن لن يجرؤ أي أحد على 
التوجه الى هناك«، مضيفا »انا أحتدث عن البحر 

املتوسط، لم نصل بعد الى البحر األحمر«.
وأوضح نصراهلل انه يضيف هذه املعادلة 
اجلدي����دة »في املياه« الى »معادلة البر« التي 
كان حتدث عنها في فبراير املاضي وأكد فيها 
ان حزبه قادر على قصف كل البنى التحتية في 
اسرائيل، اذا استهدفت الدولة العبرية البنى 
التحتية في لبنان. وأشار السيد نصراهلل إلى 

أن الكالم عن حرب في لبنان »هو إلخافة الناس 
من جهة ولتطمني الش����عب اإلسرائيلي داخل 
الكيان«، وأوضح »اننا جند أن اسرائيل، في 
الوقت الذي تقوم به مبناورات، ترسل وفودا الى 
كل مكان في العالم وتعرض إغراءات للحيلولة 
دون أن تبيع هذه البالد سالحا لدول املمانعة 
خشية أن تصل للمقاومة«، مشددا على »اننا 
سننتصر في أي حرب مقبلة وسنغير وجه 
املنطقة«. وحول زيارات الديبلوماسيني إلى 
لبنان، أكد أن »لبنان بلد مضياف ونعتز به 
ولكن أغلب الوفود األجنبية وبعض الوفود 
العربية تأتي الى لبنان ألن فيه مقاومة«، مشددا 
عل����ى أنهم »يأتون ليطمئنوا على إس����رائيل 

وليس لبنان«.
ولفت إلى ان »املرة األخيرة كانت أعصاب 
وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير مرتاحة 
ألنه اطمأن أن الس����كود لم يدخل الى لبنان، 

وبالتالي اطمأن على اسرائيل«.
وأكد أن »االس����رائيلي كان يقوم بحروبه 
وجبهته الداخلية آمنة، ولكن هذا املشهد انتهى 
الى غير رجعة«، مشيرا إلى أنه »بعد ال� 2006 
نحن لدينا جبهة داخلية وهم لديهم، واليوم 
مرحلة جديدة ُنقصف وَنقصف، وُنقتل وَنقتل، 
وُنهَجر وُنهِجر«، معتبرا أن »هذه نقطة ضعفهم 

االستراتيجية اليوم«.
وحول االنتخابات البلدية، عّبر السيد نصر 
اهلل عن شكره لألهالي »الذين تواجدوا يوم 
األحد ولم يخافوا من أحد وكان لهم حضورهم 
الكبير بالرغم من أجواء املناورات في داخل 
الكيان االس����رائيلي وكل محاوالت وإشاعات 

التخويف التي تصدر من هنا وهناك«.

بيروت ـ عمر حبنجر - احمد 
عبداهلل

اس����تعاد احلراك السياسي 
اللبناني اخلارجي توهجه مع 
وجود الرئيس سعد احلريري 
في الوالي����ات املتحدة، ولقائه 
الرئيس باراك اوباما بعد انتهاء 
اجلولة الثالثة من االنتخابات 

البلدية في اجلنوب.

»كالم أوبامي« هادئ حيال لبنان

وفي واشنطن حيث تتركز 
اللبنانية اآلن توج  االنظ���ار 
رئيس احلكومة ايام واشنطن 
احلريرية، باللقاء املنتظر مع 
الرئيس أوباما، حيث س���مع 
كالما هادئا جتاه لبنان احلرية 
والسيادة والقرار 1701 واحملكمة 
الدولية اخلاصة ألجل لبنان.

وقد ملس الوزراء املرافقون 
لرئيس احلكومة، االنس���جام 
الت���ام ب���ني الرئي���س اوباما 
اكد  والرئيس احلريري، وقد 
احد الوزراء ان الكالم االميركي 
كان اهدأ من الكالم الذي سمعه 
حني زار البيت االبيض ضمن 
الوفد املرافق لرئيس اجلمهورية 

ميشال سليمان.
وتق���ول معلوم���ات الوفد 
الصحاف���ي املراف���ق لرئيس 
احلكوم���ة ان اللقاء الذي كان 
محددا بنصف س���اعة، قارب 
الكاملة، تال بعدها  الس���اعة 
الرئيس احلريري على وسائل 
االع���الم تصريح���ا مكتوب���ا 
باالجنليزية ش���ارحا فحوى 
احملادث���ات التي تركزت على 

وقال احلريري: أهم ما تكلمنا 
به هو السالم ولنكن واقعيني، 
هل هناك ش���يء غير السالم 
يوصلنا لتكون هذه املنطقة 
آمنة، نس���تطيع أن نتحدث 
التي  التعديات  أنواع  عن كل 
حتصل، كل تركيزي أنه مهما 
حدثت حروب هل تقدمت األمور 
أم ساءت؟ األمور لن تصلح إال 
عندما يكون هناك سالم عادل 
 وش���امل في الشرق األوسط. 
ومضى يقول: أبلغت الرئيس 
آماال على  اننا نعل���ق  اوباما 
جهوده لتحقيق السالم، لكنني 
شددت كذلك على الشك السائد 
في العالم العربي واإلسالمي 
إمكاني���ة جناحه في  ح���ول 

السالم، وأهمية حماية لبنان، 
وقال: لقد شكرت الرئيس اوباما 
على التزامه ودعمه الستقالل 
وسيادة لبنان، وعلى املساعدة 
التي تقدمها بالده لكل القوات 
املس���لحة اللبنانية، وشددت 
امامه على ضرورة اس���تمرار 
الدعم ملس���اعدة لبنان  ه���ذا 
على زي���ادة قدراته الدفاعية 
وملساعدة مؤسساته األمنية 
على فرض سيادتها على كامل 
االراضي اللبنانية، واكدت له 
مج���ددا على التزامن���ا بقرار 
مجلس األمن 1701 وضرورة 
اس���تعادة السيادة على قرية 
الغجر ومزارع ش���بعا وتالل 

كفر شوبا.

جه���وده فالوقت مير وهو ال 
يلعب ف���ي مصلحة من يريد 
الس���الم في الشرق األوسط، 
والبد أن نتحلى بالصبر ألن 
احلرب لم تكن حال لشيء علينا 
أن نكون متأكدين أن فش���لنا 
سيؤدي الى حروبب ومشاكل 
مستقبلية. وذكر ان احلديث 
لم يتناول موضوع صواريخ 

»سكود«.
املوفد االميركي  اكد  بدوره 
جورج ميتش����ل بعد زيارته 
الرئي����س احلري����ري في مقر 
اقامت����ه، ان االدارة االميركية 
ترفض توطني الفلس����طينيني 

في لبنان.
واضاف: ان الواليات املتحدة 

متمسكة بعملية السالم، ولكن 
لن يكون السالم على حساب 
لبنان او اي جزء من اراضيه، 
وان الس����الم العادل والشامل 
ال ميك����ن التوص����ل اليه على 
او  اللبناني  الش����عب  حساب 

سيادة لبنان.
وعلقت مصادر سياس����ية 
متابعة في بيروت ل� »األنباء« 
على صراحة ووضوح موقف 
ميتشل بالقول، ان هذا الكالم 
بالغ االهمية، ويلخص جوهر 
املطالب اللبنانية من واشنطن، 
شرط اال يكون انعكاسا لواقع 
العالقة املتردية بني واشنطن 
وبعض دول املنطقة، وحتديدا 

سورية.

لقاءات كثيفة

والتقى احلريري على فطور 
صباحي امس اصدقاء لبنان في 
مقر اقامته، ثم اجتمع مع نائب 
وزيرة اخلارجي����ة االميركية 
جيمس فيتبورغ، ثم توجه الى 
الكونغرس االميركي في  مقر 
مبنى الكابيتول هيل حيث التقى 
رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي، وبعدها التقى رئيس 
البنك الدولي روبرت فولز في 
مقره. وف����ي مقر اقامته التقى 
الرئيس احلريري رئيس اللجنة 
الفرعية لشؤون الشرق االوسط 
وغرب آس����يا غ����اري اكرمان، 
الس����يناتور  التقى الحقا  كما 
جون كيري، ثم التقى اللجنة 
االميركية للشؤون اخلارجية 

والعالقات الدولية.

أخبار وأسرار لبنانية
زيارة كنعان لبكركي: استرعت زيارة النائب ابراهيم 
كنعان الى بكركي االهتمام، اذ تشير معلومات الى 
انه حمل ملفات املوازنة للبطريرك صفير ونقل اليه 
موقف العماد ميشال عون، وتوجه من بكركي مباشرة 
الى الرابية حيث نقل للعم���اد عون اجواء زيارته 

لبكركي.
ورشة تنظيمية: تؤكد أوساط مقربة من تيار املستقبل 
ان االسابيع املقبلة ستش��ه��د ورشة تنظيمية كبيرة 
داخل التيار، وس��يتم االعان ع��ن الوثيقة التنظيمية 
وتفعيل عمل التيار في املناطق والبلدات وإجراء تشكيات 
موس��عة تض��م ش��خصيات م��ن طوائ��ف مختلفة 

ومتنوعة.
وم��ن املق��رر أن يب��دأ تيار املس��تقبل بسلس��لة من 
الندوات في املناطق في إطار مشروع تثقيفي سياسي 

للمناصرين.
القرار االتهامي للمحكمـة الدولية اكتمل: تطابقت أقوال 
س���فير أوروبي في بيروت مع ما صرح به رئيس 
احملكمة اخلاصة بلبنان أنطونيو كاس���يزي حول 
توقع���ه صدور القرار االتهام���ي في جرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري ما بني ش���هري س���بتمبر 

واكتوبر من هذا العام.
الس���فير س���بق وقال باحلرف الواحد: إن الصورة 

اكتملت ولم يعد هناك سوى التظهير.
ابـادي يعرف لبنان: اكدت تقارير صحافية ان السفير 
االيراني اجلديد في لبنان، غضنفر ابادي، الذي تسلم 
مهامه االسبوع املاضي، على اطاع واسع على الوضع 
اللبنان��ي، وهو يعرف التفاصي��ل وله عاقات مع عدد 
كبير من مس��ؤولن سياس��ين لبنانين وقادة احزاب 
حليف��ة الي��ران، كون��ه خدم في س��فارة ب��اده في 

سورية.
نازك احلريري ازالت االحتقان: اكدت مصادر معارضة 
متابعة ان رسالة الس���يدة نازك احلريري في عيد 
التحرير العاش���ر، القت صدى ايجابيا لدى قيادة 
»حزب اهلل«، وان امني عام حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل اهتم فيها، مؤكدة ان للرسالة وقعها النفسي 
عند جمه���ور املقاومة، كما لدى »تيار املس���تقبل« 
وانصاره، وس���اهمت ف���ي تنفي���س االحتقان في 

الشارع.

اإلدارة األميركية تطلب من »14 آذار« 
تخفيف الحملة على سورية!

..والمر يطلب وساطة المعارضة
لزيارة المسؤولين في دمشق

المؤبد للبناني أدين بـ »التجسس«

بيروت: ذكرت تقارير صحافية لبنانية متابعة ان جهات سياسية 
في قوى 14 اذار من الس���فارة االميركية في بيروت تبلغت 
توجيهات تقضي بتخفيف االنتقادات ضد سورية، ألن االجتاه 
هو نحو مزيد من احلوار معها وهو ما عكس���ه مساعد وزيرة 
اخلارجية االميركية لشؤون الشرق االوسط جيفري فيلتمان 
الذي تعتبره اوس���اط املعارضة  محرك قوى املواالة في لبنان 
وهو الذي طلب من املسؤولني في السفارة نقل الرغبة االميركية 

حللفائها في لبنان.

بيروت: لوحظ ان الكالم حول مصاحلة بني النائبني ميشال املر 
وميش���ال عون قد تراجع كثيرا بع���د االنتصار الذي حققه 
املر في انتخابات امل���ن البلدية. على صعيد آخر، زار وفد من 
أحد أحزاب املعارضة قبل أسابيع الوزير الياس املر الذي طلب 
من زواره التوس���ط لدى القيادة السورية لتحديد موعد للقاء 
املسؤولني في دمشق، اال ان الوزير املر لم يتلق بعد أي رد من 
الوسيط، وعلم ان جوابا أوليا وصل مفاده ان على الوزير املر 
ان يصح���ح عالقته بالعماد عون أوال، وان يعلم ان طريقه الى 

دمشق متر بالرابية.

بيروت ـ يوسف دياب
اصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار 
خليل حكما قضى بإنزال عقوبة االشغال الشاقة املؤبدة بحق 
اللبناني املوقوف يوسف محمد احلاج علي، بعدما ادانته بجرم 
التعامل مع جهاز املوساد االسرائيلي وتزويده مبعلومات متس 
األمن الوطني اللبناني، خصوصا في حرب يوليو ومس���اعدة 

العدو على فوز قواته.

حوري لـ »األنباء«: بلديات الجنوب أظهرت فريقًا شيعيًا ثالثًا 
ليس مع احتكار »أمل« و»حزب اهلل« للساحة

عضو كتلة المستقبل أكد أنه لو كان للفلسفة مكان في الموازنات لكانت اليونان من أهم الدول

مخاوف ديبلوماسية من حرب إقليمية 
بيروت ـ محمد حرفوش

توافرت معلومات ديبلوماس����ية تؤكد ان 
الواليات املتحدة االميركية جادة في مبادرتها 
الس����لمية برعاية املفاوضات الفلس����طينية � 
االس����رائيلية غير املباشرة، كمرحلة اساسية 

نحو احياء العملية السلمية االقليمية ككل.
غير ان املعلومات نفسها حتذر من ان فشل 
هذه احملاولة قد يدفع واشنطن الى االنسحاب 
من مس����عاها، وهذا ما ميكن تبينه )الفشل او 
النجاح( في غضون الش����هور الثالثة املقبلة. 
وعندئذ - اي في حالة االنسحاب االميركي - 
يصبح خطر احلرب االقليمية داهما وراجحا. 

واحلديث هنا املنقول عن »مستوى عال« عربي 
يؤشر رمبا الى عدم امتثال اسرائيل ملقتضيات 
املب����ادرة االميركية، اي ان حتركا عربيا داعما 

للمسعى االميركي يجب ان يحصل.
وفي املعلومات ايض����ا ان الصورة تصبح 
اوضح في ضوء التط����ورات على خط االزمة 
الدولية � االيرانية في االسابيع القليلة املقبلة، 
حيث برز في الساعات املاضية تشدد اميركي 
الفت، رصدت تقارير خوفا ايرانيا منه )العقوبات 
القاس����ية(، وترافق ذلك مع تش����دد مصحوب 
بتفاؤل اميركي ب����ان في امكان هذا الوضع ان 

يرضخ ايران واملمانعة.


