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السيد نصراهلل دعا في مهرجان »التضامن واالعتزاز والتأييد« إلى مواصلة النضال لفك الحصار عن غزة

واشنطن تطالب لبنان بالتصويت بالموافقة على فرض العقوبات على إيران

بيروت ـ عمر حبنجر
فيما دعا امني عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل 
مساء امس في مهرجان »التضامن واالعتزاز والتأييد« 
الى مواصلة النضال م���ن اجل فك احلصار عن عزة، 
انعقدت اجللس���ة الثالثة ملجلس الوزراء املخصصة 
ملناقشة واقرار املوازنة العامة في ظل سجال سياسي 
ساخن حول االنفاق من خارج القاعدة االثني عشرية 
في السنوات االربع املاضية، وتعتقد اوساط حكومية 
ان وراء هذا الس���جال املوازناتي خلفيات سياس���ية 
تالمس املوقف اللبناني املرتقب في مجلس االمن من 
مش���روع العقوبات االضافية على ايران، في س���ياق 

احلملة الغربية على ملفها النووي.

وتأمل االوس���اط احلكومية ان يتوصل الوزراء 
باطيافهم املختلف���ة الى فصل ملف املوازنة العامة 
واالنفاق الذي كش���ف رئيس مجلس النواب نبيه 
ب���ري النقاب عنه عن مل���ف العقوبات على ايران، 
الذي سيكون محور جولة الرئيس سعد احلريري 
العربي���ة اجلديدة املنتظر ان تبدأ بالرياض اليوم، 
بعد التشاور الذي جرى مع الرئيس السوري بشار 

االسد.

ما يطلبه االميركيون من لبنان

وفي معلومات ديبلوماسية املصدر ل� »األنباء« 
ان االدارة االميركي���ة تطالب لبنان بالتصويت الى 

جانب فرض العقوبات على طهران، فيما يقود رئيس 
مجلس النواب نبيه بري املتحالف مع حزب اهلل، 
حملة املطالبة برفض لبنان العقوبات على طهران 
خالل عرض مش���روعها على مجلس االمن الدولي، 
الى جانب رفضه اخليار الثالث الذي تدعمه بعض 

القيادات اللبنانية، وهو االمتناع عن التصويت.

الموازنة في مهب العقوبات

وتخشى االوساط الرسمية من تعطيل االمور في 
لبنان بدءا من مشروع املوازنة العامة وصوال الى 
التصعيد السياسي والشوارعي مما يضع الرئيس 
ميشال س���ليمان ورئيس الوزراء سعد احلريري، 

امام االختبار الصعب.

الموازنة حديث الساعة اللبنانية

وبانتظار ذلك تبقى املوازنة العامة حديث الس����اعة 
اللبناني����ة في ضوء كالم الرئيس نبي����ه بري عن ال� 11 
مليار دوالر، والتي كرر الس����ؤال عنها باالمس، من باب 
حق االطالع، كما في ظل عالمات االستفهام التي يطرحها 

وزير االتصاالت شربل نحاس.
املص����ادر احلكومية اكدت ان ه����ذا االنفاق كان حتت 
سقف القانون وهذه االموال صرفت مبعظمها للكهرباء 

وخلدمة الدين العام.
وقد حل موضوع املوازنة واالنفاق من خارج املوازنة، 

ضيفا ثقيال على مجل����س الوزراء الذي انعقد في بعبدا 
امس، وخصص الستكمال النقاش حولها.

استغراب التشكيك

وكانت اوس����اط وزارية من قوى 14 اذار اس����تغربت 
عالمات التش����كيك التي تضمنها حديث رئيس مجلس 
الن����واب حول االنفاق من خ����ارج املوازنة والذي يعرفه 
هو جي����دا، ويعرف كل ظروفه، واعتب����رت انه في حال 
حتميل املسؤوليات عن هذا االمر لالنفاق املغطى قانونيا 
بكل وجوهه، فإن األمر البد ان ينفتح على مرحلة اقفال 
مجلس النواب قس����را في الس����نوات التي شملها ضمنا 

سؤال الرئيس بري.

استخف بجدوى خطاب نجاد .. وخالف بري بمسألة التصويت على »العقوبات«

جنبالط: خادم الحرمين قال لي »األسد أخي وابني«
بيروت: نقل النائ��ب وليد جنبالط في اطاللة 
تلفزيوني��ة له مس��اء ام��س االول عن خادم 
احلرمني الش��ريفني امللك عب��داهلل بن عبدالعزيز 
الق��ول ان الرئيس الس��وري مثل اخ��ي وابني. 
وأضاف: ان هذا يكفي وخذ املكتوب من عنوانه.
واعتبر جنبالط ان لس��ورية اليوم أفقا عربيا 
واسع هو السعودية ولبنان املرتاح، أما في العراق 

فهناك تعاون سوري � سعودي بشأنه.
ودعا رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي الى ترك 
موضوع سالح حزب اهلل الى طاولة احلوار، مشددا 
على العالقة االيجابية مع الرئيس سعد احلريري، 
وواصفا العالقة معه بالودية جدا. واستغرب جنبالط 
املوقف الذي س��معه على لس��ان رئيس »القوات 
اللبنانية« سمير جعجع ضد الرئيس ميشال سليمان 

الداعم للجيش والشعب واملقاومة، وتساءل عن الفائدة من القول يوميا 
ان سالح املقاومة غير شرعي، وانه يخلق توترا مذهبيا. وأضاف جنبالط 
ان السالح الفلسطيني املوجود في حارة الناعمة وغيرها، يناقش امره 

بهدوء مع س��ورية، داعيا الى ترسيم احلدود بني 
البلدين ابتداء من الشمال. وفي موضوع احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان، قال جنبالط ردا على سؤال 
ان السير وراء »الدير شبيغل« )املجلة االملانية التي 
كشفت بعض املتورطني في جرمية اغتيال الرئيس 
احلريري ورفاقه( يعني ان احملكمة مسيسة واننا 
دخلنا في لعبة األمم. وفي اشارة الفتة، قال جنبالط: 
ان يخرج أحمدي جناد، مع احترامي له، ويقول أنا 
بسالحي أريد أن أمحو اسرائيل، فهذا كالم ال لزوم 
له، ومن هنا خطاب لرجب طيب أردوغان اهم من 
ذلك بكثير، ولهذا أمتنى على التصريحات االيرانية 
ان توازي التصريحات التركية، ليس بالتهديد، بل 
بالتوازن مع اسرائيل. وفي ملف العقوبات املرتقبة 
على إيران خالف جنبالط موقف صديقه الرئيس 
نبيه بري الذي دعا إلى التصويت في مجلس األمن ضد قرار العقوبات 
عل��ى طهران، بحيث دعا إلى »االمتناع عن التصويت على القرار، ألن 

لبنان ال ميكنه حتمل معارضة قرار كهذا«.

وليد جنبالط

بلديات 2010.. حامضة ومرة !
            علي رباح

ه��ل تفاج��أ يوما اذا 
اللبنانية  القيادات  غيرت 
السياسية  مس��ارها من 
الى الفن؟ وان كان للطرب 
مكان في حي��اة قيادات 
الصف االول، فأي اغنية 
يخت��ارون؟ هي اس��ئلة 
صعبة ولكنها ال حتتاج الى 
دراسات وابحاث، فرجال 
السياسة في لبنان والذين 
لطاملا اختلف بعضهم مع 
بعض في ادارة الشأن العام، اتفقوا اخيرا 
عل��ى تذوق اغنية واحدة تتماش��ى مع 
نتائج االنتخاب��ات البلدية، ورددوا مع 
بعضهم اجمل ما غنت املطربة االماراتية 
احالم.«. واللي ما يطول العنب حامض.. 
عنه يقول«. نتائج كانت حامضة ورمبا مرة 
جلميع االحزاب والتيارات السياسية دون 
احلصر، ولم يتذوق حالوتها وطيبها اال 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
الذي خرج منه��ا منتصرا لقدرته على 
مترير هذا االستحقاق بأقل خسائر ممكنة 
محافظا على الدستور ومهله القانونية.

اس��تحقاق لن يغير ص��ورة لبنان 
السياسية ولكن اقل ما يقال فيه انه بعث 
برسائل واضحة وصريحة و»خطيرة« 
للجميع، فمقول��ة »البلدية تختلف عن 
النيابة« حتتمل الكثير من وجهات النظر، 
الن البلدي��ة اخطر بكثير، فهي ترس��م 
فك��رة صريحة عن احلجم السياس��ي 
للفرقاء في كل بي��ت وزاروب، وتفعل 
دور الفرد ال اجلماعة، وهذا اصدق تعبير 
عن »النسبية« التي تسعى القوى لتمريرها 
في االس��تحقاقات املقبلة، ودليل قاطع 
ب��ان الدوائر االنتخابية الصغيرة تطيح 

ب� »احملادل«.
وفي جولة على خريطة لبنان السياسية 

للبلدية نالحظ االخفاقات التالية:
1- اصيب تيار املستقبل بضربة موجعة 
في بيروت متثلت بنسبة اقتراع لم تتجاوز 
ال� 21% وبسجال الحق بني النائب عمار 
حوري ووزير الداخلية زياد بارود الذي 
لم يكن من واجب��ه اال ان يعلن النتائج 
باالرقام كما جرت العادة، وهذا ما سبب 
امتعاض »املستقبل« الذي اقترح اعالن 
فوز الالئحة فقط من دون اعالن االرقام 
اخلجول��ة التي حصلت عليها باالضافة 
الى حصول رئيسها بالل حمد على اقل 

نسبة اصوات.
وفي البقاع الغربي برز مؤشر خطير 
متثل بصراع قوي بني اجنحة »املستقبل« 
ما افقده معركة جب جنني بلدة وزير البيئة 

محمد رحال ومركز القضاء.
اما الضربة الكبرى فكانت شماال حيث 
اخفق »املستقبل« في عقر داره وفي بلدات 
كوادره، ولم يتمكن من إيصال لوائحه 
كما حصل لالئح��ة املدعومة من النائب 
احمد فتفت في سير الضنية، والالئحة 
املدعومة من النائ��ب خالد زهرمان في 
فنيدق عكار والالئحة املدعومة من النائب 
ري��اض رحال في بلدة الش��يخ محمد. 
وبرزت عودة »الروح واالعتبار« الى نواب 
سنة سابقني وابرزهم: اسعد هرموش، 

جهاد الصمد، وجيه البعريني. 
2- مني اجلنرال ميشال عون بخسارة 
كبيرة بوجه مسيحيي 14 اذار في مدينة 
جبيل ومعظم قرى القضاء بعد عام على 
فوزه باالنتخابات النيابية للمنطقة. وفي 

االشرفية )بيروت( اختار عون ان تكون 
معركته محصورة بلوائح املخاتير لعدم 
تاثير الصوت السني عليها، اال انه اخفق 
في احلصول على اكثرية املخاتير رغم 
التصويت الكامل حلزب الطاشناق االرمني 
للوائحه. وفي مدينة زحلة وبعد عام من 
خوض اجلنرال انتخاباتها النيابية على 
»احللوة واملرة« مع النائب السابق ايلي 
س��كاف، قرر االخير ان يدخل معترك 
البلدي��ة منفردا، ما اس��تدعى من عون 
ترشيح انطوان ابو يونس للقيام باستفتاء 
على ش��عبيته في املدين��ة كما قال، اال 
انه اخفق في ايصال مرش��حه الذي لم 
يحصل اال على 6000 صوت من اصل 

24 الف صوت.
3- ل��م يتوقع حزب اهلل وحركة امل 
ان يتعرضا لنكس��ة في بعض املناطق 
والبلدات الش��يعية كما جرى في البرج 
)مسقط راس نائب الوفاء للمقاومة علي 
عم��ار( والذي حاز فيها ش��قيق النائب 
الس��ابق باسم الس��بع )احد صقور 14 
اذار( عل��ى اعلى نس��بة اصوات ألحد 
املقاعد االختياري��ة. وفي قضاء بعلبك 
� الهرمل )خزان املقاومة( اخفق حتالف 
امل � حزب اهلل من الفوز في بلدة اللبوة 
االستراتيجية، كما جرى في بلدة طورا 
اجلنوبية )مس��قط رأس االمام موسى 
الصدر( ناهيك عن اخلروقات »الكثيرة« 
التي حظي بها اليس��ار واملستقلني في 

بلدات جنوبية عدة.
4- حلم مسيحيي 14 اذار بانهاء زعامة 
النائب الس��ابق ايلي س��كاف في زحلة 
معتمدي��ن على انتصاره��م الكبير في 
االنتخابات النيابية العام املاضي س��قط 
وتالش��ى بعد استرداد س��كاف املدينة 

بجدارة مثبتا زعامته التاريخية. 
أما االخف��اق االكبر ملس��يحيي 14 
اذار فتمثل بتراجع شعبيتها شماال في 
البترون والك��ورة وزغرتا رغم تقدمها 
ببعض املواقع، باالضاف��ة الى اخفاقها 

في جزين وبلداتها.
5- كشفت االنتخابات البلدية تراجعا 
واضحا لكلمة النائب وليد جنبالط على 
الشارع الدرزي بعد ان كان االلتزام في 
قراراته كامال في مناطقه، وعلى سبيل 
املثال ال احلصر لم يستطع جنبالط اقناع 
محازبي��ه في عني عطا تش��كيل الئحة 
ائتالفية مع احلزب القومي السوري االمر 
الذي اضطره الص��دار قرار بحل فرع 
احلزب بالبل��دة، وفي حاصبيا لم يفلح 
رئي��س اللقاء الدميوقراطي في احلفاظ 
على التمثيل املسيحي ما ادى الى سقوط 
املرشحني الثالثة على الالئحة التوافقية 
وفي اقلي��م اخلروب تراجع��ت الكلمة 
اجلنبالطية كثيرا ولم يعد »ميون« على 
القاعدة الشعبية التي اصبحت بكاملها في 
قريطم بعد ان كان جنبالط ركنا اساسيا 
في املنطقة. وفي دير القمر فوجىء النائب 
جنبالط بتصوت الدروز لالئحة 14 اذار 
املدعومة من النائب دوري شمعون بعد 
ايعازه للمناصري��ن بالتصويت للتيار 

الوطني احلر. 
مما ال ش��ك فيه ان اللبنانيني بعثوا 
بالرسائل السياسية الصريحة والقاسية 
لكل الفرقاء، وان اراد املعنيون ان يغنوا 
»الدنيا حلوة الدنيا عيد« فعليهم ان يتلقفوا 
هذه الرسائل بإيجابية والنظر ولو ملرة 
واحدة الى هموم املواطن احلقيقية بعيدا 

عن التجاذبات واالمالءات اخلارجية.
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»حكماء التيار« ردًا على عون: 
خطوة االستقالة ساقطة قانونًا

لقاء جديد للمدراء العامين في دمشق

بي���روت: رد »حكماء التيار الوطني احلر« في بيان على التعميم 
الصادر عن رئيس التيار العماد ميشال عون والذي طالب فيه من 
منسقي األقضية واملدن والبلدات والقرى وأعضاء الهيئة التنفيذية 
ومس���ؤولي الطالب ونقابات املهن احل���رة والنقابات العامة وضع 
اس���تقاالتهم بتصرف رئيس احلزب على أن يتابع���وا مهامهم الى 
حني اجناز الترتيب���ات الالزمة، مؤكدين أن ه���ذا التعميم »مبثابة 
قرار يثبت املأزق الذي يعيش���ه التيار ويتخبط فيه، وال يؤدي الى 

اخلروج منه«.
وحذر احلكماء من اخلطورة املتآتية منه على املستقبل التنظيمي 
والوطني للتيار، ورأوا فيه: أوال: خطوة ارجتالية ساقطة قانونا ملا 
فيها من ضغط معنوي غير مشروع على قياديي التيار، فاالستقاالت 

في األنظمة الدميوقراطية تقدم طوعا وال تفرض.
ثانيا: جتاوزا لكافة مؤسس���ات التيار ونظامه الداخلي الشرعي 
ال���ذي يحكم عمله���ا باعتبار أن هذا التعميم يرق���ى الى مرتبة حل 
احلزب من القمة الى القاعدة ما يستتبع وجوب إعادة تكوينه حسب 

األصول ووفقا للنظام.
ثالثا: هروبا الى األمام نتيجة التراجع الشعبي والسياسي الذي 
يتحمل مسؤوليته من اتخذ قرارات خارج إطار املؤسسات فضال عن 

أن قرار كهذا يزيد اإلحباط الذي بدأ يصيب التيار.
وجددوا التأكيد على وجوب استكمال تكوين قيادات التيار وفقا 
لنظامه والعمل على حتقيق املبادئ واألهداف التي نشأ على أساسها 
هذا احلزب. وقد وّقع البيان كل من نائب رئيس احلكومة األس���بق 
عصام أبو جمرة، رئيس مجلس شورى الدولة األسبق القاضي يوسف 

سعد اهلل اخلوري، اللواء ندمي لطيف، القاضي سليم عازار.

بيروت: قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة ترأسها الرئيس سعد 
احلري���ري تعي���ني 311 متعاق���دا متفرغ���ا ف���ي م���الك اجلامعة 

اللبنانية.
كما قبل مجلس الوزراء اس���تقالة من افراد الهيئة التعليمية في 

مالك وزارة التربية وتعيينهم في مالك اجلامعة اللبنانية.
ووافق املجلس كذلك على تطويع خمس���ة تالمذة ضباط و500 

عنصر برتبة مأمور في أمن الدولة.
الرئيس سعد احلريري طلب من الوزراء استكمال وضع املواصفات 
لكل املراكز الشاغرة في الوظائف العامة وأبلغ مجلس الوزراء مبوعد 
زيارة وفد املدراء العامني الى دمشق من اجل متابعة مناقشة االتفاقيات 

املشتركة، وسيكون يومي 12 و13 يونيو اجلاري.

أخبار وأسرار لبنانية
الفلسطيني خارج المخيمات، واعتبرت ان 
المرحلة  اللبنانية مطالبة في هذه  السلطة 
اتفق عليه في جوالت  تنفيذ ما  بمواصلة 

الحوار االولى في هذا االطار.
تشديد العقوبات على من يحمل السالح:   
بعد تكاثر الحوادث األمنية والتي تم 
فيها استسهال استخدام السالح وسقوط 
الضحايا البريئة، يسعى عدد من النواب 
الى التقدم بمشروع قانون يقضي بتشديد 
العقوبات على من يحمل السالح وعلى 
وقف  على  والعمل  يستخدمه،  م��ن 
مفعول تراخيص السالح على جميع 
األراضي اللبنانية وحصرها بمن يتمتع 
التي قد تضعها  بالمواصفات الشديدة 

قيادة الجيش لمنح التراخيص.
والمعروف ان عدد تراخيص حمل 
ال� 25 ألف  السالح في لبنان يتجاوز 
رخصة، وان السياسيين يتوسطون لدى 
القيادة لتأمين تراخيص حمل السالح 
الذين يعتبرون رخصة  الى أنصارهم 
حمل السالح أمرا مهما وبالتالي يحثون 

الزعيم على تأمينها لهم.

الواليات المتحدة 
ومقابلة مسؤولين 
القياديون  ويتابع  األميركية،  االدارة  في 
االتصاالت بعد االعتراف بوجود عقبات أمام 
هذه الخطوة، ويعزون ذلك الى جهات محلية 
السفارة األميركية في بيروت  تعمل عبر 
للحؤول دون حصول الزيارة، كما يقول أحد 

العاملين على خط التحضير لها.
عون يتجه الستبدال سكاف بفتوش: في   
موازاة االنقطاع الحاصل بين العماد ميشال 
عون والنائب السابق إيلي سكاف »عون لم 
يتصل بسكاف لتهنئته بالفوز في انتخابات 
زحلة، وسكاف لم يقر بفضل أصوات 
مؤيدي عون في فوزه، وبعد االنتخابات 
ظهر في قصر بعبدا ضيفا على مائدة 
الرئيس سليمان« يتردد ان النائب نقوال 
فتوش يتجه لالنضمام الى تكتل االصالح 
المفاوضات  والتغيير في ضوء نتائج 

الجارية بين الطرفين.
تساءلت مصادر  السالح الفلسطيني:   
سياسية عن السبب الحقيقي الذي ادى الى 
وقف الحديث عن تنظيم موضوع السالح 

ط��الل ارس��الن 
والوزير السابق 

وئام وهاب.
 عتب االدارة األميركية: عاتب مسؤول في 
أبو فاعور  الوزير وائل  االدارة األميركية 
على مواقف النائب وليد جنبالط، وقال: »لم 
نفهم هذه االستدارة غير المبررة لجنبالط«، 
وحاول أبو فاعور تبرير االستدارة وشرح 
المسؤول  يقنع  لم  انه  إال  الموقف،  أبعاد 
الى  األميركي، فكان وعد بزيارة جنبالط 

واشنطن قريبا.
تعمد  جنبالط واألمانة العامة لـ 14 آذار:   
النائب وليد جنبالط عدم توجيه دعوة 
لالمانة العامة ل� 14 آذار لحضور اجتماع 
القوى التي قررت اقامة اعتصام امام مبنى 
االسكوا، فيما حرص في الوقت نفسه على 
دعوة القوات اللبنانية والكتائب والكتلة 

الوطنية.
بدأ  واشنطن:  إلى  عون  لزيارة  تحضيرات   
قياديون في التيار الوطني الحر اتصاالت في 
واشنطن مع بعض المسؤولين وعبر اللوبي 
العوني لتأمين زيارة للعماد ميشال عون الى 

 اخراج »القوات« من الحكومة: يؤكد نائب في 
تكتل »لبنان أوال« ان الداعين الى تغيير 
حكومي انما يهدفون الى اخراج »القوات 
اللبنانية« من الحكومة، وهو أمر لن يحصل 
مادام سعد الحريري رئيسا للحكومة ومادام 

تيار المستقبل مازال يملك االكثرية.
 الجميل ينتقد جعجع: قال النائب سامي 
الجميل )في حديث الى مجلة »األفكار«(: »ال 
عالقة لنا بما قاله جعجع، ونحن في حزب 
الكتائب ولم نصبح قواتيين بعد، فنحن نرفض 
أو حتى أي اشارة بحق  انتقاد  أو  أي نهج 
الجمهورية، نحن ال نوافق جعجع،  رئيس 
بنا، وال نعبر عن رأينا تجاه  فرأينا خاص 
رئيس الجمهورية عبر االعالم، ونحن عندما 
نجتمع به نخبره صراحة بمالحظاتنا، ولكن 
عبر االعالم ال نأتي على سيرة الرئيس وال 

نشهر به«.
مصالحة وهاب ـ أرسالن: تقول مصادر   
التي تبذلها  المساعي  ان  درزية مطلعة 
شخصية لبنانية مكلفة من القيادة السورية 
قد بدأت تؤتي ثمارها على صعيد إزالة 
النائب  أمام لقاء مصالحة بين  العقبات 

أكد أن التغيير الحكومي قد يكون في الوقت الحالي بمثابة المغامرة

نقوال لـ »األنباء«: »المستقبل« يمارس الكذب
على عاتقها عملية ضبط الش����ارع 
الستئصال االسباب التي ادت الى ما 
ادت اليه حادثة ضهر العني، معتبرا 
ان تراجع النائب سليمان فرجنية عن 
تهدئة خواطر مناصريه موقف محق 
وناجت عن ملله من املبادرة الى تهدئة 
االوضاع دون ان يقابله الطرف اآلخر 
باملثل، معتبرا انه عندما تقوم الدولة 
بواجبها وتطبي����ق القوانني املرعية 
االجراء وتوقف عملية التجييش التي 
تصدرت العناوين الصحافية تتوقف 
بنتيجتها اعمال العنف الدموية وشتى 

انواع االستفزازات.

العالقة بين التيار والمستقبل

على مستوى آخر، وردا على سؤال 
عما آلت اليه االوض����اع بني تياري 
»املس����تقبل« و»الوطني احلر« لفت 
النائب نقوال الى ان تيار املس����تقبل 
مارس سياس����ة الكذب على الناس 
خصوصا فيما اطلقه من عناوين عن 
انفتاحه ومد يده للجميع، معتبرا ان 
كالم النائب السابق مصطفى علوش 
لصحيفة »األنباء« بتاريخ 2010/6/2 
بأن »املستقبل لم يجر اي تفاهم رسمي 
مع التيار الوطني احلر« مبثابة الشاهد 
من اهل البيت على املراوغة السياسية 
التي مارس����ها تيار املستقبل، مؤكدا 
في املقابل ان التي����ار الوطني احلر 
وعلى رأس����ه العماد عون قد مد يده 
الفرقاء  لتيار املستقبل ولغيره من 
عن قناعة وطني����ة كبيرة بضرورة 
التالقي والقيام بالدولة، ومؤكدا ايضا 
ان التيار الوطني احلر ال يبني مواقفه 
على ما يطلقه النائب السابق مصطفى 
علوش من مواقف بل ينتظر موقف 
الرئيس احلريري حيال االمر ليبني 
بعده، على الشيء مقتضاه، معتبرا ان 
العالقة احلالية بني التيارين ليست 

ابرد مما كانت عليه في السابق.

دراماتيكي، خصوصا ان العالم بأسره 
تدخل سابقا بهدف توصل اللبنانيني 
الى تأليف حكومتهم احلالية، معتبرا 
ان اي مشروع مماثل في ظل االنقسام 
بني اللبنانيني ق����د يكون في الوقت 
احلالي مبثابة املغامرة، مؤكدا انه قد 
يكون للبعض مصلحة في دس اشاعة 
التغيير احلكومي لكن تلك االشاعة 
لن تتجاوز حدود االوساط االعالمية 

كعناوين وهمية ال متابعة لها.
وعلى املستوى املسيحي املسيحي، 
اش����ار النائب نقوال الى انه من غير 
املقبول س����قوط الش����هداء والقتلى 
واجلرح����ى بني املس����يحيني في كل 
اس����تحقاق انتخابي، الفت����ا الى ان 
احتكام الش����عب الى العنف الدموي 
كحادث����ة ضه����ر العني التي س����قط 
نتيجتها شهيدان ل� »تيار املردة« لم 
يكن سوى نتيجة اخلطاب السياسي 
املتوتر الذي اعتمده ويعتمده البعض، 
اضافة الى دسهم احلقد والكراهية بني 
املواطنني واثارتهم للطائفية وللغرائز 

املذهبية.
ورأى النائب نقوال انه من الضروري 
ان تأخذ االجه����زة االمنية اللبنانية 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض����و تكت����ل »التغيي����ر 
واالصالح« النائب نبيل نقوال ان الدول 
العربية قد تخلت عن س����احتها منذ 
ما قبل العام 1948، واال ملا استطاعت 
الصهيونية العاملية اغتصاب فلسطني 
وتهجير اهلها وخلق قضية ملتهبة 
قابلة لتفجير منطقة الشرق االوسط 
برمتها، معتبرا انه من املعيب على 
االمة العربية ان تبادر تركيا بدال عنها 
الى ف����ك احلصار عن غزة والدخول 
ف����ي مواجهة مكش����وفة م����ع العدو 

االسرائيلي.
ولفت نقوال في حديث ل� »األنباء« 
الى ضرورة اخذ الدول العربية العبرة 
التركي����ة لفك احلصار  املبادرة  من 
عن غزة، والتنبه الى ان الش����عوب 
العربية قد تثور في نهاية هذا التخاذل 
واالنحط����اط والتخلي عن احلقوق 
بالتالي بكل تلك  العربية وتطي����ح 
االنظمة وان كانت متسلحة بالرضا 
االميركي، معتبرا ان سياسة التنديد 
واالستنكار والشجب لن تعيد للعرب 
حقوقهم ولن تردع العدو االسرائيلي 
عن انتهاك املقدسات العربية اسالمية 

كانت ام مسيحية.

استبعاد التغيير الحكومي

على صعيد آخر، وعلى املستوى 
النائب  الداخلي اس����تبعد  اللبناني 
نقوال اي تغيير حكومي في الوقت 
الراهن، معربا عن اعتقاده بأنه ليس 
هناك اي توجه او نوايا لدى الدوائر 
الرسمية إلحداث هذا التغيير، وذلك 
العتباره انه ال احد يستطيع خوض 
هذا الغمار في ظل الظروف السياسية 
احلالية سواء على املستوى الداخلي 
العمودي السياسي  حيث االنقسام 
بني الفرقاء ام على مستوى املنطقة 
حيث االحداث تتسارع وتتطور بشكل 

نبيل نقوال

)محمود الطويل(رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال الفنان مرسيل خليفة في عني التينة أمس


