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بيروت ـ زينة طّبارة
رأى القيادي في تيار »املستقبل« النائب السابق 
مصطفى علوش ان التوافق الذي مت اعتماده سواء 
في طرابلس أم في أي منطقة من املناطق اللبنانية، 
كان مخالفا ملنط����ق الدميوقراطية وألغى الى حد 
م����ا املعنى االنتخابي الذي يف����رض التنافس بني 
الفرقاء لتحديد احلقوق السياسية الصحيحة لكل 
منهم، مستدركا بالقول ان مرض الدولة اللبنانية 
املتمثل بالطائفية وباخلصوصيات العائلية املترافقة 
مع انقسام سياس����ي حاد في التوجهات والرؤية 
السياسية، دفع بالكثير من القادة السياسيني الى 
اعتماد هذا العالج إلشراك كل األحزاب السياسية 
والعائالت على مختلف انتماءاتها كما حصل في 
بي����روت وطرابلس أو لتفادي املعارك االنتخابية 

ب����ني »حزب اهلل« و»حركة أمل« كما حصل في اجلنوب، معتبرا ان 
م����ا حصل دليل غير صحي إمنا احلالة املرضية املش����ار إليها متت 
معاجلتها ولو بشكل مؤقت وصوري من خالل عملية التوافق التي 

شهدتها االنتخابات البلدية.
وأعرب علوش في حديث ل� »األنباء« عن أسفه العتماد البعض 
املمارس����ة الطائفية طيلة الش����هر االنتخابي املنصرم، مشيرا في 
االطار نفسه الى ان اخلطاب واملمارسة السياسية لكل أركان »التيار 
الوطني احلر« على مدى السنوات اخلمس املاضية متيزت بالشحن 
الطائفي تارة بش����كل مبطن وطورا بشكل واضح وصريح، السيما 
انه عمل خالل االنتخابات البلدية في مراحلها األربع على التصويت 
مباش����رة على الطائفية السنية بشكل عام وعلى تيار »املستقبل« 
بش����كل خاص، وذلك باملوازاة مع معركته ضد »القوات اللبنانية« 
عل����ى غرار ما حصل في زحلة والبت����رون، متمنيا ان يعي جمهور 
التيار الوطني احلر بأن الطوائف املسيحية الكرمية ستكون األكثر 
تض����ررا من النهج والتوجه السياس����ي املدّمر لتركيبة البالد الذي 

يعتمده هذا األخير.
وع����ن مطالبة بع����ض نواب »تكت����ل التغيير 
واإلص����الح« بإعادة النظر ف����ي التفاهم مع تيار 
املستقبل إثر اخلالف بينهما حول تشكيل الالئحة 
في بيروت، أكد علوش انه ليس هناك باألس����اس 
أي تفاهم رسمي بني الفريقني املذكورين، وان ما 
يجمع تيار »املستقبل« مع التيار »الوطني احلر« 
وكافة الفرقاء اللبنانيني هو الدولة مؤكدا ان تيار 
»املستقبل« غير مس����تعد إطالقا للدخول في أي 
تفاهمات مع أي جهة كانت في ظل وجود دستور 
وقوانني جتمع بني اللبنانيني حتت سقف الدولة: 
حكومة ومؤسسات دستورية وأمنية – عسكرية، 
الفتا الى انه إذا أراد العماد عون االنقالب واحلالة 
تلك على احلكومة وعلى الدس����تور اللبناني فإن 
الطريقة األفضل واملثلى لالنقالب عليها هي استقالة وزرائه منها.

وعن زيارة الرئيس احلريري الثانية خالل أس����بوع واحد الى 
سورية، نفى علوش أن تكون الصورة السابقة ما قبل العام 2005 
قد عادت لتتبلور من جديد على الساحة السياسية اللبنانية، مؤكدا 
ان الزي����ارة وإن كانت قريبة في توقيته����ا من األولي، فهي لم ولن 
تتجاوز س����واء في مضمونها أم في أبعادها السياس����ية، مضمون 
وأبعاد اجلولة العربية التي يقوم بها الرئيس احلريري على خلفية 
املستجدات والتطورات اإلقليمية احلاصلة، ونتائج لقائه مع الرئيس 
األميركي باراك أوباما ك����ون احملادثات بني الرجلني ال تعني لبنان 
فقط إمنا كل الدول العربية الس����يما املعنية منها مباشرة بالصراع 
العربي – االس����رائيلي، اضافة الى ان أح����د جوانب الدور اللبناني 
احلالي في مجلس األمن هو دور الناطق باس����م اجلامعة العربية، 
وبالتال����ي يعتبر علوش ان التواصل املكثف بني الرئيس احلريري 
والقيادات العربية أمر جد وطبيعي ومس����ألة أساسية في مواجهة 

التطورات امللتهبة.

لقاءات الحريري - األسد.. مثمرةتقييم »فتفت« لخسارة »الضنية«
بيروت: في اطار تقييمه للخسارة التي مني بها 
في بلدته سير الضنية، وخسارة تياره عددا من 
قرى القضاء، أكد عضو كتلة »املستقبل« النائب 
أحمد فتفت ان »النتائج فاجأتنا، فقد خسرنا في 
بعض القرى، وهذه اخلس��ارة حتتاج الى تقييم 
هادئ«، مش��يرا الى ان »االنتخابات البلدية لها 
خلفيات عائلية ومحلية، كما لها خلفيات سياسية، 
وال ش��ك في ان الفريق اآلخ��ر دفع أمواال في 
معركته ضدنا، غير ان ذلك ال يغني عن القول ان الناس التي 
عبرت عن رأيها في االنتخابات رمبا كانت تتطلع الى حتقيق 
متطلبات أكثر لها في السياسة واخلدمات واالمناء، وقد يكون 
الناخبون أعطوا في هذه البلدات رأيهم في موقفنا السياسي 
الع��ام، الذي رمبا لم يفهمه الناس جي��دا«. وقال فتفت: »بعد 
عشرة أيام عندنا انتخابات نيابية فرعية )انتخاب خلف لنائب 
املنية والضنية هاش��م علم الدين الذي توفي( وسنكون أمام 
معركة اختبار ستقرر ما اذا كان الناس مازالوا مع خيارات 14 
آذار وتيار املس��تقبل أم ال«. وسألت مصادر عكارية مواكبة 
للتدهور الذي وصلت إليه عالقة نواب »املستقبل« بقاعدتهم 
الشعبية عن األسباب التي أملت عليهم االبتعاد عن جماهيرهم 
واتباع سياسة »الرؤوس احلامية« التي شكلت لهم إحراجا متثل 
ف��ي عدم قدرتهم على التدخل ف��ي بلداتهم حلض أهلها على 
التوافق البلدي واالستعاضة عن دورهم التوفيقي في الدخول 
في منافسة غير مبررة دفعتهم الى تشكيل لوائح ضد بعضهم 
بعضا؟ كما سألت عن دورهم السلبي في تفتيت القاعدة الشعبية 
ل� »املستقبل« ذات القوى الراجحة في البلدات السنية بدال من 
السعي الى ترتيب أوضاعها وتنقية األجواء بني مسؤوليها الذين 
ركبوا رؤوسهم »واقتدوا« بنوابهم الذين قدموا هدية مجانية 
الى خصومهم في االنتخابات البلدية؟ واعتبرت أن املسؤولية 
تقع على عاتق النواب الذين لم يحسنوا إدارة املعركة البلدية في 
بلدات تدين باجلملة بالوالء ل� »املستقبل« وقرروا أن يأخذوها 
في املفرق ما أوقعهم في احملظور، السيما أنهم لم يتقنوا قراءة 
املزاج الشعبي الذي كان وراء فوز الئحة »املستقبل« النيابية 

بفارق عشرات اآلالف من األصوات.

بيروت: الهجوم االسرائيلي على »أسطول 
احلري��ة« أرخى بظالله على لقاء األس��د - 
احلريري في دمش��ق، مع ان زيارة احلريري 
الثالثة الى دمش��ق كانت مقررة الطالع األسد 
على نتائج زيارته للواليات املتحدة والبحث في 

امللفات الثنائية اللبنانية - السورية.
وقالت مصادر رسمية سورية ان محادثات 
الرئيسني األسد واحلريري تناولت التطور املتنامي 
للعالقات الثنائية والتنسيق عالي املستوى بني البلدين، وعبر 
الرئيس األس��د عن تقديره ملواقف احلريري في واش��نطن 
ونيوي��ورك التي تص��ب في خدمة لبنان وس��ورية واحلق 

العربي بشكل عام.
ونقل اكثر من مصدر متابع ارتياح الرئيس األس��د لدور 
الرئيس احلريري واحلراك السياس��ي الذي يقوم به لبنانيا 
وخارجيا، والى التواصل املستمر بينهما في سياق التنسيق 
املش��ترك وتعزيز عالقة البلدين حيث أثبت رئيس احلكومة 
قدرة ومصداقية كبيرتني في بناء أفضل العالقات بني لبنان 
وس��ورية، وحيث أظهر الرئيس االس��د كل استعداد لدعم 

احلريري وتسهيل أموره ومهامه.
واعتبرت مصادر لبنانية مواكبة للمحادثات التي أجراها 
احلريري مع األسد في دمشق واألجواء اإليجابية التي سادتها،  
أنه س��يكون لها انعكاس على الساحة اللبنانية باجتاه املزيد 
من االستقرار السياسي وخفض منسوب التجاذب، ما يخلق 
املناخ املؤاتي للحكومة لاللتفات الى كل ما هو مدرج على جدول 
أعمالها بدءا بإقرار مشروع قانون املوازنة للعام احلالي الذي 
ناقشه أمس مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدت في 

بعبدا برئاسة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان.
ولفتت املصادر الى أن هذه الزيارة »ستقطع الطريق على 
استمرار حمالت التشكيك في شأن طبيعة عالقة احلريري 
بالقيادة السورية، والتي تروج لها من حني آلخر بعض األطراف 
في املعارضة سابقا، باعتبارها متضررة من تطبيع العالقات 
بينهما والتي بلغت أخيرا مرحلة متقدمة لم يعد ممكنا معها 

العودة بها الى الوراء«.
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ارتياح وحذر: تقول اوس����اط معارضة ان احلريري نس����ق الى حد 
كبير مع الرئيس السوري بشار االسد في مواقفه االخيرة في الواليات 
املتحدة كما مع السيد حسن نصراهلل عبر معاونه السياسي احلاج 
حسني اخلليل الذي تواصل معه هاتفيا في 25 مايو والتقاه قبل ذلك 
بأيام في بيت الوسط بعيدا عن وسائل االعالم، وتذهب املصادر الى 
حد القول »ان احلريري اطلع االسد وقيادة حزب اهلل على احملتوى 
األساسي لكلمته في االمم املتحدة وقد هنأه اجلانبان على مضمونها«. 
لكن مصادر اخرى في املعارضة الحظت ان الرئيس احلريري حاول 
االبتع����اد عن كل ما يثير االنزعاج ل����دى االميركيني من جهة وقوى 
املواجهة في الساحة العربية من جهة اخرى، ولذلك جاءت كلمته في 
مجلس االمن خالية من اي حتديد على مس����توى ما هو مطلوب من 
االميركي واملجتمع الدولي للضغط على اس����رائيل حتى تستجيب 
لضرورات السالم، وكذلك االبتعاد عن كل ما له عالقة مبوقع ودور 
املقاومة في لبن����ان بينما كان من املطلوب ان تش����كل الكلمة اطارا 
واضح����ا ومتكامال ملوقف لبنان مما يحصل في املنطقة بدءا من حق 

لبنان مبواجهة اي عدوان اسرائيلي عليه.
سليمان الى دمشق: زيارة الرئيس سليمان الى دمشق قائمة وهي كانت 
مقررة هذا االس��بوع، لكنها تأجلت نحو اسبوع بسبب ارتباطات طارئة، 
وس��تكون اوضاع املنطقة والتحركات احلاصلة فيها، والعالقات الثنائية 
بني البلدين من ابرز عناوينها، في اطار التش��اور والتنسيق احلاصل بني 

الرئيسني.
»االصالحـات« في صلـب احلوار: احلوار من ثواب����ت العهد وقد يطوره 

الرئيس س����ليمان ويفصله الى قضايا اخرى، 
كموضوع االصالح الذي يعطيه اولوية، وهو 
يري����د ان يكون العام الثالث من عهده تتويجا 

لعمل اصالحي، يبدأ من قانون االنتخاب النيابي والبلدي، وقد اتفق 
مع الرئيس نبيه بري على اال يتوقف مجلس النواب عن البحث في 
االصالح����ات التي دخل����ت على قانون البلدي����ات وميكن تطويرها، 
واحلكومة س����تقوم بواجبها بش����أن الالمركزية االدارية اضافة الى 

قوانني اخرى اصالحية.
بطلب من بري: توضح مصادر قصر بعبدا ان الرئيس نبيه بري طلب 
من الرئيس س��ليمان في نهاية جلس��ة مؤمتر احلوار االخير في ابريل 
املاضي، عدم حتديد موعد 3 يونيو النه ميكن ان يكون خارج لبنان، وال 
يستحسن ان يصدر قرار الحق بالتأجيل ملنع اي تأويل خاطئ )كما حصل 
حاليا حول اسباب التأجيل وان كان لم يعلن رسميا(، لكن سليمان فضل 
حتديد املوعد على ان يصار الى تأجيل جلس��ة احلوار ان حصلت جولة 

بري.
تراخي احلكومة: نقل عن الرئيس نبيه بري قوله: »لقد انتهت فترة 
السماح املعطاة للحكومة ولم يعد مقبوال ان تستمر في هذا التراخي 
والتلكؤ في العمل«، ويضيف متس����ائال: أين أصبح ملف التعيينات 
االدارية وأين آلية التعيينات، وماذا عن مصير مشروع املوازنة للعام 
2010 الذي نخشى عليه من التمييع واملماطلة علما أنه من املفترض 

ان يبدأ التحضير ملوازنة العام املقبل.
تطويـق اجلرمية: ب��دأت الرابطة املارونية حتركا أم��س االول للتهدئة 

وتطويق ذيول اجلرمي��ة التي حصلت في ضهر 
العني في الكورة وذهب ضحيتها الشقيقان طوني 
ونايف صالح، واستهلته بزيارة بكركي وأخذ بركة 
البطريرك صفير، واليوم يتوجه وفد منها الى زغرتا لزيارة النائب سليمان 

فرجنية.
حفل تكرميي: تردد أن إحدى الشخصيات السياسية اللبنانية تعد 
حلفل عش����اء على شرف السفير علي عبدالكرمي مبناسبة مرور عام 
على وجوده في لبنان، وهذا احلفل س����يقام في 9 يونيو املقبل في 
أحد فنادق العاصمة، وأن الدعوات وزعت »وش����ملت الكتل النيابية 
كلها، ولكنها حص����رت مبمثل أو اثنني على أبعد تقدير لكل طرف«، 
أي إن مكرمي السفير السوري سيكونون من حلفاء سورية ومقربيها 
وخصومه����ا وأعدائها، والدعوة وصلت أيضا إلى أحد ممثلي القوات 

اللبنانية.
الدور األميركي: يروي مصدر انه في إحدى مكاملاته الهاتفية بعدما كان 
ق��د قرر العودة إلى اخليار الس��وري، طلب جنبالط من مس��اعد وزيرة 
اخلارجي��ة األميركية جيفري فيلتمان، وه��و ينصحه باالضطالع بدور 
إيجابي في تطبيع العالقات األميركية  الس��ورية، تفادي اس��تعادة الدور 
الذي لعبه املوفد األميركي اخلاص إلى لبنان، اللبناني األصل، فيليب حبيب 
بني عامي 1981 و1983، اذ ان تعاطفه مع لبنان وسعيه إلى تقويض النفوذ 
السوري فيه ادى إلى اندالع خالف أميركي - سوري، دفع الرئيس الراحل 
حافظ األسد إلى رفض استقبال حبيب في دمشق، فاضطر الرئيس رونالد 
ريغ��ان إلى إبداله مبوفد خاص هو روبرت مكفرلني، كان مغزى رس��الة 

جنبالط لفيلتمان أن حبه للبنان ينبغي أال ينس��يه دقة العالقات اللبنانية 
- السورية، فال يتحول دوره عبئا على لبنان ومكلفا له.

جـون عبيد: في انتخابات زغرتا ب����رز في بلدة علما، فوز الالئحة 
املدعومة من الوزير الس����ابق جان عبيد وهي برئاس����ة شقيقه ايلي 
عبيد، وهذه الالئحة املدعومة من املردة والتيار الوطني احلر اقتراعا 
ال ترشيحا )الالئحة لم تضم أي ممثل عن احلزبني( فازت مبواجهة 
الالئحة املدعومة من النائب الس����ابق ميشال معوض وقوى 14 آذار 

التي خسرت بشكل مفاجئ في رشعني )8 مقابل 7( وفي مجدليا.
خروقات واهتزازات: التوافق السياسي في طرابلس وامليناء لم مير من 
دون خروقات واهتزازات متثلت بتدني نسبة االقتراع في العاصمة الثانية، 
وبحملة تش��طيب واسعة تعرضت لها الالئحتان في ظل عدم تنسيق بني 
املاكين��ات االنتخابية، مرورا بالتصويت املناطق��ي البحت الذي منح ابن 
منطقة التبانة املرش��ح عربي عكاوي تقدما بفارق كبير من األصوات عن 
أعضاء الئحة »وحدة طرابلس« ورئيسها د.نادر غزال، والذي تاله أيضا 
املرشح من منطقة التبانة احملامي خالد صبح، وصوال الى اخلرق املدوي 
لرئيس بلدية امليناء عبدالقادر علم الدين وعضو الئحته د.ميش��ال فالح 

لالئحة وحدة امليناء،  والذي شكل إحراجا لكل التيارات السياسية.
من ينافس »الكتائب«: سئل النائب سامي اجلميل عما اذا كان منافس 
حزب الكتائب احلقيقي هو »التيار الوطني احلر« ام »القوات اللبنانية« 
ف����ي ضوء حتالفهم ف����ي االنتخابات البلدية في أكث����ر من مكان مع 
العونيني ضد القوات فأجابهم: وهم حتالفوا مع العونيني ضدنا ايضا 

في أكثر من مكان.

أخبار وأسرار لبنانية

الحريري يجول على العواصم العربية لتحديد موقف »جامع« من العقوبات على إيران

بيروت ـ عمر حبنجر
ابلغ رئيس احلكومة سعد احلريري مجلس الوزراء في اجتماعه 
امس االول عزمه القيام بجولة جديدة تشمل القاهرة وعمان وانقرة 

والرياض.
وعرض الرئيس احلريري للمجلس نتائج احملادثات التي اجراها 
في واشنطن ونيويورك ووصف محادثاته مع الرئيس بشار االسد، 

خالل زيارته الثالثة الى دمشق باجليدة جدا.
ونقلت مصادر مواكبة لزيارة احلريري الى دمشق ان هذه االجواء 
سيكون لها انعكاس ايجابي على االوضاع اللبنانية، ما يوفر فرصة 

للحكومة لالهتمام باالمور احلياتية املدرجة في جدول االعمال.
املصادر كشفت ل� »األنباء« ان اش���ارات اميركية الى لبنان حول 
املوق���ف املطلوب من العقوبات على ايران، ومن االس���لحة الى حزب 
اهلل كان���ت وراء طلب الرئيس احلريري اللق���اء العاجل مع الرئيس 

بشار االسد.
كما ان املسألة عينها، املت على رئيس وزراء لبنان القيام بجولة 

عربية جديدة، تشمل الدول املعنية بالصراع الراهن.
ويفضل لبنان اعتماد املوقف العربي اجلامع من العقوبات املقترحة، 

وهو املوقف الذي يفترض ان يتبلغه في جولته العربية القريبة.

بتحالف الرئيس س���عد احلريري مع الرئيس عمر كرامي، بلديا في 
طرابلس، من دون التخلي عن حليفيه الطرابلس���يني الرئيس جنيب 

ميقاتي والوزير محمد الصفدي.
كذلك جتنب الرئيس احلريري التصادم مع رئيس اللقاء النيابي 

الدميوقراطي وليد جنبالط في اقليم اخلروب »قضاء الشوف«.
اما في صيدا فان رئيس التنظيم الش���عبي الناصري اسامة سعد 
هو الذي »طرح شره« على تيار املستقبل في صيدا فخرج من الالئحة 
التوافقية في آخر حلظة وح���ول عملية االنتخاب الى معركة فعلية 
ميدانها ش���وارع املدين���ة ومراكز االقتراع فيها ول���م يوفق حتى في 
اخت���راق الالئحة التوافقية، باملقابل تركت نتائج االنتخابات البلدية 
انعكاسات سلبية حادة على مستوى املناطق املسيحية، حيث اعلن 
النائب س���ليمان فرجنية اغالقه ملف املصاحلة م���ع رئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع رغم فوز لوائح كل منهما في منطقته، فرجنية 

في رغرتا وجعجع في بشري.
وتالحظ مصادر »القوات اللبنانية« اتساع حمالت اركان املعارضة )8 
آذار( على جعجع وتزايد ضغطها على رئيس احلكومة سعد احلريري 
لالبتعاد عنه، لكن الرئيس احلريري يدرك ان جعجع واحد من االركان 
االساسيني في قوى 14 آذار، وان الفريق املسيحي في هذه القوى يعتمد 

وتضغط واشنطن لدعم العقوبات، فيما تتصاعد الدعوات الداخلية 
لرفض لبنان املوافقة على هذه العقوبات، مقابل توجه عربي لالمتناع 

عن التصويت.
إقرار الموازنة

الى ذلك اقر مجلس الوزراء الذي اجتمع عصر امس االول موازنة 
رئاس���ة مجلس الوزراء ووزارات الصحة والتربية والزراعة والدفاع 
والداخلي���ة واالقتصاد، وامتنع املجلس عن قب���ول طلبني من وزير 
الدفاع والصحة بزي���ادة موازنتي وزارتيهما »60 مليارا للدفاع و50 

مليارا للصحة«.
ووافق مجلس الوزراء على متديد عقدي تش���غيل شبكتي الهاتف 

اخلليوي ملدة ثالثة اشهر.
وتابع مجلس الوزراء في جلسة ثانية امس بحث واقرار بنود مشروع 

املوازنة العامة للعام 2010، متهيدا الحالتها الى مجلس النواب.
وكان لبنان خرج من انتخاباته البلدية واالختيارية في مرحلتها 
الرابعة التي تناولت الشمال وعكار، بشبه تعادل بني 8 آذار و14 آذار، 

ما يعني ان ميزان القوى بقي على حاله تقريبا.
اما عن النتائج السياسية لهذه االنتخابات فقد حملت جديدا متثل 

عليه كليا في املواجهة الشارعية مع تيار العماد ميشال عون.
جنبالط يرد على جعجع

بيد ان رئيس اللقاء النياب����ي الدميوقراطي وليد جنبالط اخذ خط 
االبتعاد عن رئيس القوات اللبنانية س����مير جعجع، حيث قال جلريدة 
»األنباء« اللبنانية الناطقة بلس����ان حزبه امس، بعد العنوان االساسي 
ال����ذي اتفق عليه في البيان الوزاري الذي يش����ير ال����ى معادلة الدولة 
والش����عب واملقاومة الى ان حتني الظروف املالئمة لبناء اس����تراتيجية 
دفاعي����ة وطنية، بعد ذلك تخرج بعض االصوات التي قد تثير النعرات 
وتعيد انتاج التوتر بعيدا عن املناخات املوضوعية التي توفرها هيئة 

احلوار الوطني ملناقشة هادئة لهذا امللف.
واضاف جنبالط: بدال من توجيه االنتقاد لرئيس اجلمهورية االنسب 
واالفضل املشاركة الفاعلة في هيئة احلوار التي تبقى املوقع االكثر مالءمة 
ملناقشة االستراتيجية الدفاعية. وما لم يقله جنبالط قاله نائب حزب 
البعث عاصم قانصو الذي دعا رئيس اجلمهورية الى اقصاء رئيس الهيئة 
التنفيذية للقوات اللبنانية س����مير جعجع عن طاولة احلوار الوطني 
النه صوت النشاذ لالميركي واالسرائيلي وليس صوتا لبنانيا على حد 

تعبير قانصو الذي اعتبر حضور جعجع غير ضروري!

جنبالط شنّ هجوماً عنيفاً على جعجع.. وقانصو دعا سليمان إلى إقصاء »القوات« عن طاولة الحوار

علوش لـ »األنباء«: »المستقبل« غير مستعد للدخول 
بتفاهمات جانبية في ظل وجود الدستور

نفى أن تكون صورة ما قبل عام 2005 قد عادت لتتبلور من جديد على الساحة اللبنانية 

اجلنرال ميشال عون 

مصطفى علوش

)محمود الطويل( مجلس الوزراء اللبناني يقف دقيقة صمت على أرواح شهداء اسطول احلرية خالل انعقاده مساء امس االول

عون لمسؤولي التيار: ضعوا استقاالتكم بتصرفنا
وسنرى من سيبقى في منصبه!

أكد رئي����س تكتل  بي����روت: 
»التغيي����ر واإلصالح« العماد 
الوطني  ان »التيار  ميشال عون 
احلر« بصدد إعادة نظر باملسؤولني 
عن بنية التيار، متمنيا من اجلميع 
وضع استقاالتهم بتصرف رئيس 
العمل  »احلزب« واالستمرار في 
حلني تعيني بدالء ألنه من املمكن 
ان يبقى قسم منهم واآلخر يتغير، 
وكشف عن إعادة النظر في األداء 
وحتسني العمل، متمنيا ان يأخذوا 
املوض����وع من ه����ذا املنظار. من 
جهة ثانية لفت ال����ى انه يتكلم 
كما يشعر، الفتا الى ان العفوية 
في اإلجابة والصدق في احلديث 
يعمل على جذب الناس، موضحا 
ان هذه العفوية ليست فارغة بل 
نبضات عقالني����ة حتتوي على 
فكر سياس����ي وأخالق����ي معني. 
ودعا في حدي����ث إلذاعة »صوت 
املدى« وس����ائل اإلعالم الى قرن 
احلقيقة باملوضوعية والى نقل 
التي تقال على لس����ان  احلقيقة 
اجلميع، ولالمتناع عن الترويج 

اإلعالم����ي، ونق����ل اآلراء احلرة 
الوقف اآلخر.  جميعها، واب����راز 
واش����ار الى ان العم����ل اإلعالمي 
في لبن����ان يضم إعالميني أذكياء 
ومهذب����ني وجريئ����ني ووقحني. 
ومبناسبة مرور عام على اطالق 
»صوت املدى« أك����د انه يثق في 
األشخاص الذين ميلكون اإلذاعة 

وإال مل����ا كان ائتمنهم على النطق 
باس����م التيار، معتبرا ان اإلعالم 
اللبناني ينقصه االس����تقاللية، 
واذا طلب من����ي ان أدير اإلعالم 
في لبنان اعمل على حتديد الظهور 
اإلعالمي ألنه ال يجوز »ان تدخل 
الوسائل اإلعالمية أيا كانت على 

بيوت الناس«.


