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لبنان: تحذيرات من اضطرابات داخلية.. واتصاالت كثيفة لحماية الحكومة
وقال النائب صقر ان اللواء السيد يعاني من حالة ذهنية 
معقدة وظرف نفسي معني نقدره بعد ان فقد الرجل سلطته 
ليجد نفسه اآلن في موقع املس����تبعد عن السلطة، ودعاه 
الى حل مشكلته النفسية لكن ليس على حساب اللبنانيني 
الشرفاء، وحث صقر القضاء على التحرك ألن السيد يجب 

ان يوضع في السجن بالكثير من القضايا منذ زمن.
مكتب اللواء السيد أصدر بيانا نفى فيه ما أسماه باملزاعم 
الكاذبة للنائب صقر، مستغربا عدم ذكر اسم الوسيط وواعدا 

النائب صقر بعمولة كبيرة اذا قام بهذا الدور.
املص����ادر املتابعة أعربت ل� »األنباء« عن خش����يتها من 
امتداد موجة التصعيد اآلتية، الى حني صدور قرار االتهام 
الذي ستكون له تداعياته القاسية دون شك. وتضع األجواء 
العامة بعض مكونات التصعي����د احملتمل في خانة زيارة 
الرئي����س اإليراني محمود أحمدي جن����اد الى لبنان قريبا، 
وس����تكون زيارته األولى الى بيروت مباش����رة من طهران 
ودون املرور ب����أي عاصمة اقليمية اخ����رى، واملقلق على 
املستويني احمللي واالقليمي زيارته املقررة الى جنوب لبنان 
حيث سيتس����نى له مخاطبة اسرائيل بُأذنها مباشرة ومن 
شرفة حدود لبنان معها وسيكون لوجوده في هذه البقعة 
من لبنان معان اقليمية واستراتيجية كثيرة وهذه املعاني 

بدأت تولد مخاوف مضاعفة على مستوى الشارع اللبناني 
بجميع اطيافه وضمن هذه املخاوف ان تبادر بعض اجلهات 
الى اش����عال فتائل حتذيرية في اجلن����وب وغير اجلنوب، 
إلقناع جناد بصرف النظر عن اجلنوب او بتعديل اللهجة 
التي سيعتمدها في مارون الرأس وبنت جبيل حيث اصيب 
اجليش االسرائيلي بنكس����ة عام 2006. وتتحدث املصادر 
الوثيقة الصلة بالديبلوماس����ية الفرنس����ية في لبنان عن 
مخاوف من نشوب اضطرابات خارج نطاق اجلنوب، وان 
بعض الديبلوماسيني الغربيني، ومنهم الفرنسيون، املقيمني 
في الشطر الغربي من العاصمة باشروا االنتقال الى الشطر 
الشرقي وحتديدا حيث املرجعية األمنية للقوى العسكرية 
واألمنية الشرعية دون سواها. على أن ثمة اطرافا وسطية 
بدأت سلس����لة اتصاالت حلماية التضام����ن احلكومي من 
ش����ظايا القنابل الكالمية املجهولة املصدر، ولكن ال مجال 
لتبيان انعكاس����ات القصف الكالم����ي املتهور على البنيان 
احلكومي قبل اجتماع مجلس الوزراء، فيما اجتماع املجلس 
غير محدد املوعد هذا االس����بوع تبعا لغياب الرئيس سعد 
احلريري عن العاصم����ة اللبنانية، وجتنبا المتداد حريق 
شهود الزور ومالبسات اعتقال بعض عمالء اسرائيل، الى 
داخ����ل مجلس الوزراء في حال انعقاده قبل تبريد األجواء 

بيروت ـ عمر حبنجر
أسبوع ما بعد عطلة عيد الفطر، بدأ ساخنا، فإلى جانب 
العاصفة الهوجاء التي أطلقها اللواء املتقاعد جميل السيد 
بوجه الرئيس س����عد احلريري وفري����ق عمله، هناك ملف 
»ش����هود الزور« الذي جدد له حزب اهلل ش����بابه، وأضاف 
الى محاكمة املزورين، مطلب معرفة ومحاكمة من فبركهم 
ومّوله����م، إضافة الى حملة التيار الوطني احلر على جهاز 
املعلومات في قوى األمن الداخلي على خلفية توقيف القيادي 
في التي����ار العميد املتقاعد فايز كرم املدعى عليه بالتعامل 
مع إسرائيل. السيد غادر الى باريس بعد مؤمتره الصحافي 
املشبع بالتهديد والوعيد والتحدي الذي لم يوفر منه حتى 

رئيس احلكومة شخصيا.
لكن الرد جاء سريعا من خالل عضو كتلة نواب املستقبل 
عقاب صقر الذي كشف ان السيد أرسل الى رئيس احلكومة 
عبر وسيط يطالبه ب� 15 مليون دوالر من اجل التنازل عن كل 
الدعاوى التي أقامها على الرئيس احلريري وفريقه وجرى 
جتاهل طلبه، ومرة ثانية جاء الوسيط عارضا قبول السيد 
بنصف هذا املبلغ اي 7.5 ماليني دوالر، فاستقبل بالرفض 
وبالقول »اننا نرفض باملبدأ وليس بحجم  املال«، وعندما 

اصطدم بهذه احلقيقة انفجر.

صقر يكشف طلب جميل السيد 15مليون دوالر من الحريري للتنازل عن كل الدعاوى .. واللواء يرد: نعدكم بمعلومات كبيرة

)محمود الطويل( النائب بهية احلريري تقرأ القرآن على ضريح الشهيد رفيق احلريري أمس 

بيروت: رغم مرور أيام على »املوقف« الذي أعلنه 
الرئيس سعد احلريري وتضمن اعترافا مزدوجا 
بخطأ االتهام السياسي لسورية باغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، وبوجود شهود زور ضللوا التحقيق وأساءوا 
الى العالقات، مازال ه���ذا املوقف، الذي يعتبر نقطة 
حتول في املسار السياسي للحريري والثاني من حيث 
األهمية بعد زيارته األولى الى دمشق،  محور احلركة 
واملواقف على الساحة اللبنانية. ولكن اذا كان احلريري 
أراد من خالل هذا املوقف قذف الكرة الى خارج ملعبه، فإن الكرة 
عادت اليه بفعل طريقة التفاعل والتعاطي مع موقفه، بحيث ان 
فريقه ينتظر منه توضيحا وتبريرا ملا صدر عنه، فيما خصومه 
يطالبونه باملزيد وبخطوات عملية تكمل هذا املوقف وتؤكد عليه.

واذا كان الرئيس سعد احلريري قصد فتح نافذة أو »دفرسوار« 
ايجابي في الوضع املت���أزم كما يعتقد الرئيس نبيه بري،  فإنه 
غير متشجع على توسيع هذا االختراق وتطوير مبادرته، ال بل 
ي���رى لزاما عليه التوقف عند هذا احل���د أو اعادة النظر مبوقفه 
من مسألة شهود الزور للتوضيح وقطع الطريق على محاوالت 
توظيفها ضد احملكمة الدولية، ففي حني لم يصدر عن حزب اهلل 
ما يفيد انه ف���ي صدد مالقاة احلريري في منتصف الطريق وما 
يشجعه على »املزيد«، كان فريقه يضج بتساؤالت وأجواء حيرة 
وبلبلة. وطبيعي ان احلريري وسط هذه األجواء غير املشجعة 
م���ن طرفي خصومه وحلفائه ال ميكنه املضي قدما في سياس���ة 

»هروب الى األمام« أو في مبادرة من طرف واحد.

عالمات االرتباك

م���ن الطبيعي ان تظهر عالمات االرتباك عند حلفاء احلريري 
الذين لم يكونوا على معرفة مس���بقة مبوقفه ولم يكن منس���قا 
معهم، كما لم يس���معوا بعد صدوره تفس���يرات وتوضيحات. 
كتلة املس���تقبل لم تواكب هذا املوقف ول���م ترفده بدعم وتأييد 
وامنا نأت بنفس���ها عنه فيما بدا كأنه اعتراض صامت ونوع من 
احلياد السلبي. واألمانة العامة لم تصدر بيانا ولم تشأ التعليق 
أو الت���ورط في موقف قبل احلصول على ايضاحات تبدد مرارة 

وقلق الوهلة األولى. 
وم���ن الواضح ان اعتراض وحتف���ظ حلفاء احلريري جتاوز 
موضوع سورية واالعتراف بخطأ اتهامها سياسيا، فهذا االتهام 
س���قط عمليا وهذا االعتراف حصل ضمنا عندما اتخذ احلريري 
قراره بالذهاب الى دمش���ق الع���ام املاضي. االعتراض حصل في 
مسألة شهود الزور ألن موقف احلريري نقض وألغى موقف 14 
آذار في الس���جال الش���ديد الوطأة الذي يدور حول هذه املسألة،  
وألن���ه موقف يصب ف���ي خدمة حزب اهلل الذي يدرج »ش���هود 
الزور« بندا أساس���يا في خطته السقاط احملكمة الدولية، وألنه 
كان من األجدى واألجدر انتظار القرار الظني أو احملكمة الدولية 
التي لها صالحية توصيف الشهود أو على األقل انتظار التقرير 
الذي يعده الوزير ابراهيم جنار حول اجلوانب القانونية ملعاجلة 

ملف هؤالء الشهود.

استعداد للتأقلم

واذا كان حلفاء احلريري لم يتفاعلوا ايجابا مع موقفه وامنا 
أبدوا اس���تعدادا للتأقلم والتكيف معه ومن منطلق انه ال عالقة 
له باحملكمة الدولية، فإن خصوم احلريري تفاعلوا سلبا مع هذا 
املوق���ف الذي يظل في نظرهم ناقصا ومبتورا اذا لم يس���تكمل 
بخط���وات عملية يفترض بالرئيس احلري���ري اتخاذها لتجاوز 
»خط���ر« احملكمة الدولية، ومن أبرزها فتح ملف ش���هود الزور 
ملالحقة ومحاكمة »الشهود« ومن وقف وراء صنعهم وتلقينهم، 
واعالن موقف رافض ألي اتهام سياسي جديد ضد حزب اهلل أو 
عناصر منه باغتيال الرئيس رفيق احلريري، وتوجيه اعتذارات 

ملن حلق به الضرر واألذى بفعل هؤالء الشهود.
ومجمل هذه اخلطوات املطلوبة من احلريري ترمي في محصلتها 
حسب بعض أوساطه الى الغاء احملكمة الدولية، وليس فقط الى 
تأجي���ل القرار الظني أو افراغه م���ن مضمونه ومفاعيله، ويرى 
محللون سياسيون في بيروت ان موقف احلريري ساهم عن قصد 
أو غي���ر قصد في نقل معركة احملكمة الدولية من عنوان »القرار 

الظني« الى عنوان »شهود الزور«.
وموقفه هذا ترى فيه دمش���ق خطوة متقدمة تستحق الثناء 
والتشجيع ألنها ترسخ الثقة والتعاون، وهي خطوة في االجتاه 
الصحيح لكنها حتتاج الى تطوير واضافات ألن دمش���ق ترفض 
أي اته���ام ضد حزب اهلل وال تري���د الوصول الى قرار ظني بهذا 
املعنى، كما ان لها منذ البدء حتفظات على احملكمة الدولية وظروف 

انشائها وطريقة عملها.

ه بداية طريق جديدة مع بكركي ونحن  ن »هذ ن، ا ن فرجنية، بعد تلبيته دعوة للغداء وجهها له البطريرك نصراهلل صفير في الدميا اكد رئيس تيار »املردة« النائب سليما
ن »املوارنة  ن لدينا موقف«، معتبرا ا ن تس�معنا. واعلن فرجنية انه تكلم وصفير »مبوضوع املصاحلة املسيحية - املس�يحية ونحن كا لس�نا بعيدين ولكن نحتاج الى أذ

ن فرجنية مع سمير جعجع«. واملسيحيني لن ينتهوا هذا لم يجلس سليما

أسود لـ »األنباء«: التحقيقات مع كرم باطلة
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو تكتل »التغيير واالصالح« النائب 
زياد اسود ان بعض السياسيني يتعمدون ضرب 
مؤسسات الدولة واداراتها الرسمية وجعلها مغارة 
لنفوذهم الشخصي على حساب قيام الدولة بكامل 
اركانها ومؤسساتها العامة وذلك من خالل تغطيتهم 
ملرتكبي املخالفات القانونية والدستورية فيها، رادا 
اسباب السجال بني التيار الوطني احلر وشعبة 
املعلومات في ق���وى االمن الداخلي الى مخالفات 
جوهرية ترتكبها هذه االخيرة بشكل سافر، سواء 
بحق القوانني املرعية االجراء او بحق املوقوفني 
واملشتبه بهم بصرف النظر عن مدى ضلوعهم في 
االفعال املتهمني بها، معتبرا ان ما اصدرته شعبة 
املعلومات من بيانات وردود تارة للتنويه بدورها 

واجنازاتها وطورا للرد على ممثلي الشعب مصدر السلطات، زاد من 
حجم تعدياتها على القوانني والهرمية االدارية املعتمدة في مؤسسة 
قوى االمن الداخلي، ويؤكد ان هذا الفرع يعمل بش���كل مستقل عن 
مرجعية الوزير املختص واصبح بالتالي خارجا عن القانون واالصول 

الواجب اتباعها مبوجب التسلسل االداري فيها.
ه���ذا واعتبر النائب اس���ود، في حديث ل� »األنب���اء«، ان الدولة 
اللبنانية التي تنش���دها ما يس���مى بقوى 14 آذار موزعة حصصا 
ومغامن على االطراف السياسيني، وان فرع املعلومات جزء من تلك 
املغامن مت حتويله الى عصا بيد فريق سياس���ي معني الس���تعمالها 
ضد الفريق السياس���ي املنافس له واعطائه بصورة غير ش���رعية 
صالحيات منافية للقانون والدس���تور على حد س���واء، منبها الى 
ان فرع املعلومات ال يحق له اساسا مبوجب املادة التي انشئ على 
اساس���ها توقيف االشخاص ومخابرة النيابة العامة وانشاء سجن 
خاص ب���ه لزج املوقوفني فيه وابقائهم داخل���ه ملدة تزيد عن املدة 
القانونية املنصوص عليها، معتبرا انه بناء على هذا االنحراف في 
دور فرع املعلومات املغطى سياسيا وبناء على كل تلك املعطيات غير 
القانونية والدستورية معا، يتبني ان عملية توقيف العميد فايز كرم 

مخالفة البسط القواعد القانونية واالنسانية وان 
كل التحقيقات التي اجريت معه باطلة ومن غير 
اجلائز ان تأخذ بها احملاكم اللبنانية العسكرية 
منها واملدنية املختص���ة مبوضوع توقيفه، واال 
ستعتبر تلك احملاكم شريكة مع فرع املعلومات 

في انتهاك القوانني املؤمتنة على تطبيقها.
على صعيد آخ���ر وعلى خط مواقف الرئيس 
احلري���ري االخيرة حيال ش���هود الزور وتبرئة 
سورية من جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
رأى النائب اسود ان امام الرئيس احلريري املزيد 
من احملطات االساس���ية التي يجب عليه التوقف 
عندها للتأكيد على مضمون مواقفه وحتوالته، 
وف���ي طليعتها اعادة النظر بالفريق السياس���ي 
احمليط به وحتويله الى فريق منسجم مع حتوالته 
وتطلعاته اجلديدة وذلك العتباره ان الرئيس احلريري لن يستطيع 
االستمرار في خطوته االيجابية اجلديدة الى جانب من هو رافض 
لها داخل تيار املس���تقبل وان كان بشكل غير معلن. ولفت النائب 
اس���ود الى ان الرئيس احلريري خطا مبوقفه االخير خطوة كبيرة 
باجتاه سورية واحلقيقة مقابل تراجع قوى 14 آذار خطوات عديدة 
الى الوراء، داعيا الشعب اللبناني الى اعادة النظر في كل ما سمعه 
من تلك القوى طيلة السنوات املاضية ومحاسبتها على تدمير البالد 
ووقف تقدمها اقتصاديا واجتماعي���ا، معتبرا ان تصريح الرئيس 
احلريري لصحيفة »الشرق االوس���ط« اسقط رسميا قوى 14 آذار 
بكامل شعاراتها ومبادئها وما سمي بثوابتها الوطنية، سائال القاعدة 
الشعبية ملس���يحيي تلك القوى املنحلة بفعل التحوالت احلاصلة 
فيها عما تبقى من ش���عارات حزبي القوات اللبنانية والكتائب بعد 
انقالب الرئيس احلريري عليهما، وما اذا كانت )اي القاعدة الشعبية( 
س���تعاقب احلزبني املذكورين جراء اس���تغاللهما واستعمالهما لها 
بهدف حتقيق املكاسب اخلاصة واحلزبية وفي طليعتها االنتخابات 
النيابية االخيرة ام انها ستس���تمر في تصديق زيفهما وترويجهما 

لشعارات وهمية غير قابلة لبناء دولة.

عضو »التغيير واإلصالح« أكد أن الحريري خطا خطوة كبيرة باتجاه سورية والحقيقة

زياد اسود

سامي الجميل يهدد بمقاضاة حزب اهلل 
للتهديد بصلبه في قلب بيروت

بيروت � د.ب.أ: أفادت محطة اذاعية محلية بأن النائب 
س����امي اجلميل أكد امس األول انه س����يقاضي حزب اهلل 
بإجراءات قضائية بسبب تهديد جاء على موقع الكتروني 

تابع للحزب يؤكد ضرورة صلبه في وسط بيروت.
ووصف موقع حزب اهلل االلكتروني الذي يحمل اس����م 
»منتدى املقاومة اإلسالمية« اجلميل بأنه جاسوس اسرائيلي 
وطالب »بصلبه على عمود في س����احة العزة والكرامة في 

بيروت«.
وأكد مارك حبقة محامي اجلميل ان موكله »له احلق في 

ابداء آرائه السياسية وفقا للدستور«.

»يديعوت أحرنوت«: نجاد يسعى لضم لبنان إلى »محور الشر«
القدس احملتلة: زعمت صحيف�����ة 
»يديعوت أحرنوت« العبرية امس 
ان هن���������اك حال���������ة من القلق 
االس����رائيلي من زيارة مق������ررة 
للرئي����س االيراني محمود احمدي 
جن����اد الى لبنان، بذريعة س����عيه 
لضم لبنان الى ما يسمى ب� »محور 

الشر«.
ونقلت جريدة »القدس العربي« 
عن الصحيفة ادعاءها ان معلومات 
وصلت الى الدولة العبرية تفيد بأن 

جهات استخباراتية رفيعة املستوى 
في سورية وإيران مارست ضغوطا 
على رئيس الوزراء اللبناني سعد 
احلري����ري لالنضم����ام الى احملور 

اإليراني - السوري.
وتابعت الصحيفة: هذه اجلهات 
االستخباراتية السورية وااليرانية 
هددت احلريري بأنه اذا لم تنضم 
الينا فإن مصيرك لن يكون مختلفا 
عن مصير وال����دك الراحل، رئيس 
ال����وزراء اللبناني االس����بق رفيق 

احلريري ال����ذي اغتيل في فبراير 
العام 2005.

وعن انباء ترددت بشأن زيارة 
جناد قرية مارون الراس وبلدة بنت 
جبيل جنوب لبنان وإلقاء خطاب 
فيها، قال مسؤول اسرائيلي »هذه 
الزيارة ستمكن العالم من مشاهدة 
البي����ت احلقيق�����ي  صاح���������ب 
ف����ي لبن���������ان وه����و يس����تطلع 
باعتزاز امالك�����ه مبساعدة خدمة 

املخلصني«.

الحريري أربك حلفاءه 
ولم يرض خصومه

عنوان »شهود الزور« يتقدم على »القرار الظني«

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

أخبـار وأسـرار لبنانيـة

ما وراء اإلشـادة:  ربطت مصادر بني اشادة اللواء جميل السيد ب� 
»شهامة« خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ولقاء 

قيل انه حصل في دمشق مع االمير عبدالعزيز بن عبداهلل.
السـفير السـوري في حمانا اليوم:  يقيم النائب الس��ابق عبداهلل فرحات 
اليوم الثالثاء حفل غداء تكرميا للس��فير السوري علي عبدالكرمي في 
شاغور حمانا حيث دعا إليه جميع االطياف السياسية في املعارضة، وقد 
اعتذر النائب جنبالط بداعي السفر فيما سيوفد جنله تيمور للحضور 
واملش��اركة. يذكر ان فرحات الذي كان عضوا في اللقاء الدميوقراطي 
غادر فريق 14 آذار نهائيا قبل انتخابات 2009 وتقرب من العماد عون 

ورافقه في زيارته الى براد في سورية.
نظرتان مختلفتان: عالقة الرئيس سعد احلريري مع دمشق وزياراته 
اليها وآخرها زيارة السحور الرمضاني، والتي جاءت مباشرة بعد 
أحداث بيروت، قرئت من زاويتني مختلفتني: أوساط 14 آذار قرأت 
فيها رسالة من سورية الى ايران وحزب اهلل بأن السنة في لبنان 
باتوا اليوم في حماية دمش����ق، وبأن احلريري باق على رئاس����ة 
احلكومة احلالية، وأوساط 8 آذار تقرأ فيها ردا سوريا على ما قيل 
في بيروت بش����أن خالف سوري - ايراني ورسالة الى احلريري 
وحلفائه بأن دمش����ق متمسكة باملقاومة وتعتبرها خطا أحمر وال 

تقبل اضعافها.
لقاء موسـع لـ »14 آذار«: يرتقب ان تعقد قيادات 14 آ ذار لقاء موسعا 
مع الرئيس س��عد احلريري قريبا ملناقش��ة فحوى حديثه ومضمونه 

ومستقبل العالقة بني فرقاء 14 آذار ولتأكيد استمرار التحالف.
قراءة رؤيوية عميقة:  يعتقد مرجع قضائي س����ابق أن ما صدر عن 
رئيس احلكومة سعد احلريري حول شهود الزور هو إلقفال هذا 
امللف ولي����س لفتحه، ناصحا بقراءة ما قال����ه الرئيس احلريري 

»رؤيويا« وبعمق.
مجلس الشيوخ:  الذين يجلسون إلى رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
وليد جنبالط في س��اعات الصفاء يس��معونه يتحدث عن خلل ما في 
التوازن بني املؤسس��ات الدس��تورية، ليقول: »يا عمي لنجرب مجلس 
الشيوخ فلعل فيه العالج« الذي ينقذ اجلمهورية من األزمة، أو األزمات، 

املشرعة على املجهول. 
ويعترف النائب جنبالط بأن واقعا جديدا نش��أ في لبنان بعد »تعاظم« 
الكتلتني السنية والشيعية، لكنه يعتبر أن التعاطي مع اآلخرين على أنهم 
»هن��ود حمر«، كما وصفهم ه��و ذات يوم، يعني دفع البالد إلى ثنائية 
تق��ود إلى االفتراق ال إلى الوفاق ألن ه��ذه املعادالت تخضع ملعادالت 

إقليمية بالغة احلساسية وتنذر مبخاطر جدية.

يكرر كالمه: »يا عمي جربوا مجلس الشيوخ«.
اللقـاء الدميوقراطي:  يقول نائب في اللقاء الدميوقراطي ان اللقاء 
لم يعق����د اجتماعا منذ اعالن جنبالط متوضعه اجلديد وخروجه 
من قوى 14 آذار، ولكن في موقع وسطي قريب من الرئيس ميشال 

سليمان.
ولم يدع جنبالط أعضاء اللقاء الى أي اجتماع بعدما ملس ان هناك 
نوابا في اللقاء ال يشاطرونه مواقفه السياسية اجلديدة وهي التزال 
في قوى 14 آذار، األمر الذي يحول دون اقدام جنبالط على االنتقال 

الى قوى 8 آذار وتغيير الفرز السياسي بني الغالبية واألقلية.
عون عاتب:  عاتب العماد ميشال عون نوابا في تكتل االصالح والتغيير 
على مواقفهم األخيرة املؤيدة لشعار »بيروت منزوعة السالح«، وحمل 
عون على مواقف هؤالء مشيرا الى ان ذلك يعني االستسالم وسقوط 
جدار املقاومة واملمانعة وجعل لبنان مكشوفا أمام العدو. ويحمل عون 
عل��ى الذين رفعوا ش��عار »بيروت منزوعة الس��الح«، ويرى في هذا 

الشعار خدمة إلسرائيل.
تقارب بني جمعية املشاريع ودار الفتوى:  تبدي جمعية املشاريع مرونة 
ملحوظة مع دار الفتوى منذ أحداث برج أبي حيدر، وقد جمعتها 
م����ع رجال دين ملتزمني أكثر من مائدة إفطار جلس فيها الطرفان 

على الطاولة نفسها بعد سالم وعناق.
تطمينات لصفير:  البطريرك صفير ال ينفك يثير مع زواره الرسميني 
منهم والسياسيني مخاوف من استمرار بيع أراض وعقارات ألشخاص 
غير لبنانيني، الفتا الى ما يصدر من حني الى آخر عن مجلس الوزراء 
من قرارات للس��ماح ملتمولني عرب وأجانب بشراء أراض في املناطق 

اللبنانية عموما، والسيما ذات الغالبية السكانية املسيحية. 
وفي هذا السياق علم ان البطريرك صفير تلقى معلومات من مرجع رسمي 
رفيع كان أثار معه موضوع بيع األراضي ألجانب في قضاء كسروان، 
مفادها ان مراجعة املصنف الهجائي اخلاص بتملك غير اللبنانيني، أظهرت 
ان نسبة التملك في قضاء كسروان بلغت حتى تاريخ 2010/7/5 حسب 
معلومات املركز اآللي 0.412% وهي نسبة دون احلد األقصى املعني في 

املادة السابعة من قانون متلك غير اللبنانيني وهي %3.
قائد الدرك:  أكثر من اسم مطروح لتولي منصب قائد الدرك خلفا 
للقائد احلالي العميد أنطون ش����كور الذي يحال الى التقاعد بعد 
نحو ش����هرين. ومن بني األسماء املرشحة العميد جوزف الدويهي 
والعميد جورج س����المة املدعوم م����ن الرئيس أمني اجلميل، اال ان 
األوفر حظا خلالفة ش����كور هو العميد صالح جبران املدعوم من 

الرئيس ميشال سليمان.

فرنجية بعد زيارته صفير: بداية جديدة مع بكركي


