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لبنان يحتفل بذكرى استقالله الـ 67 وينتظر مالمح تسوية خالل 10 أيام

بيروت ـ عمر حبنجر
ترأس الرئيس ميشال س����ليمان العرض العسكري 
التقليدي للجيش اللبناني امس االثنني، مبناسبة العيد 
السابع والستني الستقالل لبنان، بحضور رئيسي مجلسي 
النواب والوزراء نبيه بري وس����عد احلريري، والوزراء 

والنواب والشخصيات السياسية والديبلوماسية.
وبعد العرض استقبل الرئيس سليمان بحضور بري 
واحلريري املهنئني في قصر بعبدا، ومت وضع اكاليل بأسماء 

الرؤساء الثالثة على اضرحة رجال االستقالل.
وفي كلمته مبناسبة االستقالل حدد الرئيس سليمان 
عشرة اهداف وطنية يجب العمل على حتقيقها، ابرزها 
احملافظ����ة على الوحدة الوطنية والس����لم االهلي وعدم 
السماح للفتنة بان تطل على لبنان بطرق وأوجه مختلفة، 
والعمل ضمن النظام ومبوجب احكام الدستور والتمسك 
بنهج احلوار واتفاق الطائف، ومتابعة اجلهد الهادف الى 

ارغام اسرائيل على االلتزام بالقرار 1701.
واك����د س����ليمان ان التوافق ركن اساس����ي من اركان 
وحدة الدولة واستقرار النظام داعيا اللبنانيني الى عدم 
السماح بجعل بلدهم ساحة مفتوحة للصراعات والتدخل 

االجنبي.
وفيما كان الرئيس ميشال سليمان يتهيئ للمغادرة 
الى قطر في زيارة رسمية تس����تمر 3 ايام، حط رئيس 
وزراء قطر الشيخ حمد بن جبر آل ثاتي في بيروت في 
زيارة مفاجئة التقى خاللها الرئيس نبيه بري والرئيس 

سليمان وعدد من املسؤولني اللبنانيني.
في غضون ذلك يتوجه رئيس احلكومة سعد احلريري 
الى طهران الس����بت املقب����ل على رأس وف����د اقتصادي 
وسياسي رفيع، وسيس����بقه وفد برملاني يوم اخلميس 
املقبل لبحث سبل دعم العالقات السياسية واالقتصادية 

بني البلدين.

حزب اهلل: ال نتائج لمساعي السياسيين

في هذا الوقت وفي غمرة املتابعة السياسية للمباحثات 
التي يجريها االمي����ر عبدالعزيز بن عبداهلل، جنل امللك 
الس����عودي في دمش����ق حول تدعيم التهدئة في لبنان، 
اكد اعالم حزب اهلل ان االتصاالت السعودية � السورية 
مازالت قائمة، لكن ال نتائج حتى اللحظة، مش����يرا عبر 
اذاعة النور الى ان االنتظار واجلهود هما السمة االبرز، 
النه ل����م تتضح بعد اي صيغة مكتوبة على املس����توى 

السوري � السعودي، وان االمر مقتصر على تبادل االفكار، 
وان اجلانب السوري ينتظر ردا على بعض التساؤالت 

وينتظر جوابا عليها من الرياض.
وتزامن هذا القول مع وصول املستش����ار السياسي 
للمل����ك عبداهلل بن عبدالعزيز جنل����ه االمير عبدالعزيز 
الى دمش����ق في اطار التشاور املستمر بني البلدين حول 

الوضع في لبنان.

سليمان نحو تحديد موعد لطاولة الحوار

واش����ارت االذاعة الى ما ب����ات معروفا حول اجتماع 
مجلس الوزراء، واستبعاد انعقاده قبل تبلور االتصاالت 
الس����ورية � الس����عودية، وان هذا االمر متفق عليه مع 
اصحاب الشأن في لبنان، وان التأجيل سينسحب ايضا 
على طاولة احلوار التي اكد الرئيس ميشال سليمان على 

ضرورتها في رسالته االستقاللية امس.

ونقلت قناة املنار ان الرئيس ميشال سليمان بصدد 
حتديد موعد جللسة احلوار وانه طرح هذا املوضوع مع 
رئيس املجلس النيابي نبيه بري ورئيس احلكومة سعد 
احلريري على هامش احتفاالت عيد االستقالل. بدوره نقل 
تلفزيون لبنان عن زوار بعبدا امس اشارتهم الى وجود 
مالملح تسوية خالل 10 ايام مؤكدين ان االجواء ايجابية 

وان هناك تفاؤل.
وإذا كانت األجواء املواكبة للمش����اورات بني دمشق 
والرياض إيجابية على العموم، إال أن أوس����اطا واسعة 
االطالع قالت ل� »الس����فير« إن احلذر يبقى مشروعا ألن 
اجلهد السوري - الس����عودي يواجه ضغوطا أميركية 
شديدة حتاول إجهاضه، حتت شعار »ال نقاش قبل صدور 

القرار االتهامي«.
وسط هذا املناخ، من املتوقع ان تستمر حالة الشلل 
التي تصيب مجلس الوزراء وهيئة احلوار، في ظل تعذر 

التواف����ق على كيفية معاجلة قضية ش����هود الزور التي 
أصبحت مرتبطة مبصير سلة التسوية املتكاملة، فيما 
سيشكل االحتفال بعيد االستقالل اليوم مناسبة جلمع رموز 
الدولة، وفي طليعتهم الرؤساء الثالثة الذين سيستفيدون 

من الفرصة للتداول في االوضاع العامة.
م����ن جهته، قال الرئيس نبيه بري ل� »الس����فير« انه 
يفترض ان يكون التواصل السوري - السعودي قد جتدد 
بعد عيد األضحى، حسب ما هو متفق عليه سابقا، وأوضح 
ان هناك زيارة مقررة في هذا السياق لألمير عبدالعزيز 
بن عبداهلل الى دمشق، مشيرا الى ان الرئيسني سليمان 
واحلريري وحزب اهلل في هذه األجواء، »وجميعنا نترقب 
النتائج التي ستسفر عنها اجلولة اجلديدة من املشاورات«. 
وتوقع بري ان تكون زيارة األمير عبدالعزيز الى سورية 
مفصلية جلهة انقشاع الرؤية السياسية وحتديد املسار 
الذي ستسلكه األزمة، معتبرا ان كل ما يكتب في الصحف 

حول تفاصيل وسيناريوهات احلل ال يعدو كونه مقاالت 
أقرأها كسائر اللبنانيني، مكررا اطمئنانه الى ان الوضع 
الداخلي سيبقى ممسوكا وحتت السيطرة، ما دام التواصل 

السوري - السعودي مستمرا.

جلسة مجلس الوزراء

واستبعد بري انعقاد جلسة ملجلس الوزراء غدا، أوال: 
لكونها تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان الى بيروت وثانيا: الن ملف شهود الزور وصل 
الى حالة »بلوكاج« في ظل متسك كل االطراف مبواقفها. 
واس����تغرب ما طرح في بعض األوساط اإلعالمية حول 
إمكانية االتفاق على إنشاء محكمة عدلية تكون حال وسطا 
ب����ني القضاء العادي واملجلس العدلي، الفتا االنتباه الى 
ان إنشاء مثل هذه احملكمة يحتاج الى قانون من مجلس 
النواب. وفي ما خص االنسحاب االسرائيلي من الغجر، قال 
بري: ال شيء ملموسا حتى اآلن، وأنا بانتظار ما سيفعله 
االسرائيليون عمليا وما ستتبلغه القوات الدولية رسميا، 
وعندها يبنى على الش����يء مقتضاه، وأحدد موقفي، مع 
األخذ باالعتبار ان اس����تعادة كل متر بل كل شبر محتل 
من االراضي اللبنانية هو موضع ترحيب من قبلنا. أما 
النائب وليد جنبالط، فقال ل� »السفير«: البد من التشديد 
على أهمية اس����تمرار التواصل الس����وري - السعودي 
ال����ذي ميكن أن يؤخر أو يعطل مفاعيل القرار الظني في 
الداخل، ألن مبدأ صدور القرار لم يعد حتت الس����يطرة 
في ظل إصرار اخلارج على استخدامه كأداة ضغط على 
املقاومة وسورية وإيران، مشيرا الى ان الدول الكبرى ال 
تراعي وال تبالي باالستقرار الداخلي في لبنان متى كان 
األمر يتعلق مبصاحلها، وم����ن هنا فإن رهاننا هو على 
املسعى السوري - السعودي وعلى حكمة امللك عبداهلل 
والرئيس بشار األس����د. ولفت االنتباه الى ان موضوع 
احملكمة الدولية أصبح جزءا من عناصر الضغط الغربي 
على محور املمانعة، لتمرير فتات التس����وية التي يراد 
لها ان تكون على حساب احلد األدنى من حقوق الشعب 
الفلسطيني، ساخرا من مسرحية جتميد االستيطان في 
األراضي احملتلة باس����تثناء القدس، ملدة 90 يوما، مقابل 
حصول االسرائيليني على صفقة طائرات أميركية متطورة 
ورس����الة ضمانات خطية من الواليات املتحدة ش����بيهة 
برسالة الضمانات التي بعث بها الرئيس السابق جورج 

بوش الى أرييل شارون في ابريل 2004.

بري يتحدث عن زيارة »مفصلية« لألمير عبدالعزيز إلى دمشق.. والحريري في طهران السبت

مقدمة اخبار الـ»سي. بي. سي« الكندية خالل عرضها تقريرا حول اغتيال الرئيس رفيق احلريري 

الرئيس ميشال سليمان متوسطا الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري خالل العرض العسكري ويبدو في الصورة الرؤساء فؤاد السنيورة وامني اجلميل وحسني احلسيني وجنيب 
)محمود الطويل(ميقاتي والسيدتان منى الهراوي ونايلة معوض الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جبر آل ثاني في بعبدا امس

.. وكذلك السفير السوري علي عبدالكرمي السفير السعودي علي عواض العسيري مقدما التهاني باملناسبة 

أخبار وأسرار لبنانية
جنبالط وضرورة لقاء نصراهلل – احلريري:  أشارت تقارير صحافية 
الى احلذر الذي يعيشه  النائب وليد جنبالط حيث آثر عدم 
اتخاذ أي موقف سياسي بانتظار بلورة االتصاالت السعودية 
- السورية والى ما ستس����فر عنها من اتفاق يعيد اجواء 
اله����دوء بني االطراف املتنازعة ح����ول العديد من القضايا. 
واليزال النائب جنبالط يردد في مجالسه وأمام زواره بأن 
وأد الفتنة السنية الشيعية يلزمه اجتماع بني رئيس احلكومة 
سعد احلريري واألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل. 
في سياق منفصل ينتظر النائب وليد جنبالط زيارة رئيس 
احلكومة س����عد احلريري الى ايران حتى يقرر هو زيارتها 
خصوصا ان جنبالط يحاذر كثيرا عدم إحراجه مع السعودية 
بهذه الزيارة، لذلك ينتظر حليفه احلريري ليحقق زيارته 
املوعودة بع����د أن يزوره الس����فير اإليراني ويوجه دعوة 

رسمية لزيارة بالده.
ــهد بناء »مول« جتاري على  اعتراض درزي: من املتوقع ان يش
ــكاالت كبيرة في ظل  ــف »تربة الدروز« في بيروت إش ارض وق
رفض االهالي لنقل رفات ابنائهم الى منطقة في خراج الشويفات. 
وأشارت »الديار« الى متسك األهالي بهذه األرض العائدة لألوقاف 
الدرزية وان أهاليهم هم من »وهبوا« هذه األرض لألوقاف وبالتالي 
ال يجوز التصرف بها، وهذه االعتراضات ال تالقي اآلذان الصاغية 
ــروع بكلفة 500 مليون  بعد ان أجنزت االجراءات القانونية للمش
ــتثمار ملدة 25 سنة  ــتثمرين، وقد مت عقد االس دوالر ولكبار املس
قابلة للتجديد، على ان تبلغ قيمة االيجار 7 ماليني دوالر سنويا.
جنس في السـجن: أعلن س����فير املنظمة العاملية حلقوق 
اإلنسان علي اخلليل ان كل السجناء في سجن رومية اتخذوا 
قرارا بأنه في حال لم يتم حتسني وضع السجون من اآلن 
حتى شهر سيكون هناك اضراب عام مفتوح لكل السجناء 
في لبنان. وكشف اخلليل في حديث صحافي ان هناك »شبابا 
بني 18 و24 عاما في س����جن رومية يتم تأجيرهم ملمارسة 
اجلنس داخل غرف معينة بالس����جن«، الفت����ا الى ان أحد 
الس����جناء أعطي حبوبا مخدرة وقام 5 أشخاص باالعتداء 

جنسيا عليه.
نائب رئيس الكتائب: ازدادت األحاديث في األيام االخيرة عن 
ــي بصفته الناخبة  ــي الكتائب توقعات بانتخاب املكتب السياس
ــام القليلة املقبلة خلفا  ــجعان قزي نائبا للرئيس خالل األي س
للوزير سليم الصايغ، وكان حزب الكتائب قد وافق على استقالة 
الصايغ من موقعه وهي االستقالة التي جمدت ألكثر من 11 شهرا 

فور تشكيل احلكومة.
تدريبـات: نقلت الديار عن أوساط مطلعة معلومات عن 
عمليات تدريب لبعض العناصر تقوم بها قوى14 آذار في 
منطقة عكار وحتديدا ف����ي التالل احمليطة بإحدى املناطق 
العالية ويطلق عليها اسم جبال مشحا، وان هذه املجموعات 
تتوجه بشكل دوري ومنظم الى مراكز التدريب حيث تتلقى 
العناصر التدريبات على استعمال السالح وعلى احلركات 

القتالية.

»سي.بي.سي« الكندية: لجنة التحقيق تجاهلت 
الشكوك حول وسام الحسن باغتيال الحريري

نقابة محامي بيروت كّرست »الال غالب والال مغلوب«

مقتل جندي برصاص مجهولين في المصنع 

عواصم - احمد عبداهلل والوكاالت
بثت قناة ال� »CBC« الكندية تقريرا مفصال تناولت 
فيه م����ا قالت إنها معلومات ووثائق حصلت عليها 
من مصادر في األمم املتحدة على عالقة بالتحقيقات 
اخلاصة بجرمية اغتيال رئي����س احلكومة الراحل 

رفيق احلريري.
وذكرت القناة في التقرير الذي نشرته صحيفة 
»واشنطن بوس����ت« االميركية امس أن ضابطا في 
اجليش اللبناني أبلغ احملققني في احملكمة اخلاصة 
باغتي����ال احلريري بأن هناك أدلة قوية على تورط 

»حزب اهلل« في قضية اغتيال احلريري.
وأوض����ح التقرير أنه اس����تند لنتائج توصلت 
إليها جلنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم 
املتحدة وحتليل معلومات وبيانات شبكة االتصاالت 
اللبنانية، والتي تشير إلى أن مسؤولي »حزب اهلل« 
اتصلوا مبالكي هواتف نقالة استخدمت في تفجير 
موكب احلريري لدى مروره في وسط بيروت، والذي 
أدى أيضا ملقتل 22 شخصا آخرين. وأشار التقرير 
إلى جتاهل معلومات للمحققني تش����ير إلى شكوك 
حول رئيس فرع املعلومات العقيد وسام احلسن، 

باعتبار أن حجة غيابه يوم االغتيال كانت ضعيفة 
وأن إجاباته حولها لم تكن دقيقة. ولفت إلى وجود 
مذكرة داخلية ف����ي األمم املتحدة بتاريخ 10 مارس 
2008 تتضمن توصية ب� »حتقيق هادئ« لتحديد ما 
إذا كان احلس����ن قد لعب دورا في اغتيال احلريري، 
إال أن ه����ذه التوصية لم تنفذ ولم يتم اس����تجواب 
احلسن وفق تقرير الشبكة الكندية. كما أشار التقرير 
إلى انتقادات من قبل محققي األمم املتحدة لتجاهل 
معلومات وتقارير قدمها النقيب وسام عيد. وقد أعاد 
احملققون اكتش����اف املعلومات التي قدمها عيد بعد 
س����نة ونصف على تقدميها لكنه اغتيل بعد 8 أيام 
فقط من لقاء احملققني به عام 2008. ورفض متحدث 
باسم األمم املتحدة التعقيب على التقرير الذي أذاعته 
القناة، واشار الى إن املنظمة الدولية أوضحت للقناة 
أن وثائق األمم املتحدة التي استندت إليها القناة هي 
وثائق تتمتع باحلماية وال يجوز لطرف آخر نشرها 
دون التشاور مع املنظمة. وأشار تقرير احملطة الكندية 
إلى أن رئي����س فريق التحقيق الدولي دانيال بلمار 
رفض طلبا للتعقيب على التقرير، كما أن العاملني 

مبكتبه رفضوا الرد على الهاتف.

بيروت ـ يوسف دياب
تقاس���م فريق���ا 8 و14 آذار املقاعد األربعة 
لعضوي���ة مجلس نقابة احملام���ني في بيروت 
مناصفة، بحيث حل مرشحا 14 آذار ناضر كسبار 
وسميح بش���راوي في املركزين األول والثاني 
ومرشح التيار الوطني احلر فادي بركات ثالثا 
ومرشح حركة أمل حس���ني زبيب رابعا، فيما 
حل مرش���ح 14 آذار ماجد فياض عضوا رديفا 
بفارق 73 صوتا عن زبيب،وكان أول اخلاسرين 
املرش���ح طارق اخلطيب املدعوم من املعارضة 
تليه مرشحة احلزب التقدمي االشتراكي ندى 

تلحوق.
وبعد س���اعتني من االقتراع ن���ال الفائزون 
ناضر كس���بار )14 اذار( 1779 صوتا، س���ميح 
بشراوي )القوات اللبنانية( 1593، فادي بركات 
)التيار العوني( 1541، وحس���ني زبيب )حركة 
أم���ل( 1272 وماجد فياض )14 آذار حل رديفا( 

1199 صوتا.
أما اخلاسر األول طارق اخلطيب فنال 1135 
صوتا تليه ندى تلحوق 1128 تليها مرش���حة 

الثامن من آذار باسكال قزي ب� 777 صوتا.
عقب إع���الن النتائج النهائية هنأ الفائزون 
بعضهم البعض وتلق���وا التهاني من زمالئهم 
الس���ابقني وأعضاء مجلس  احملامني والنقباء 

النقابة اآلخرين.
وقد هتف محامو أمل لزميلهم حسني زبيب 
قائلني له »أبوعلي – أبوعلي« وحس���ني زبيب 
أصيل، باعتبار انها املرة األولى التي يفوز فيها 
كعضو أصيل ألن املرتني السابقتني حل فيهما 

عضوا رديفا.
وقد توجه الفائزون بالش���كر الى زمالئهم 
وأكدوا انهم سيكونون يدا واحدة خلدمة النقابة 

واحملاماة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.
وعل���ى الرغم من اعطاء املرش���حني الطابع 
النقاب���ي واملهني للعملي���ة االنتخابية، اال ان 
س���ير املعركة وحمالت التجييش للتصويت 
لهذا املرشح أو ذاك أضفيا الصبغة السياسية 
على املعركة، وبدا احملامون املنتسبون لألحزاب 
والتيارات السياس���ية املنضون في فريقي 8 
و14 آذار ال يدخرون جهدا إال وبذلوه في سبيل 
استمالة احملامني املستقلني للتصويت ملرشحيهم 
احلزبيني في محاولة من كل فريق لتس���جيل 
الفوز لصاحله وبالتالي استثمار هذا الفوز في 
املبارزة السياسية الدائرة خارج أروقة النقابة، 
سيما وان الكل يقر بأن نقابة احملامني تبقى أم 
النقابات ونتائ���ج انتخاباتها هي األكثر وقعا 
وتأثيرا في السياسة بالنظر للعدد الكبير من 

احملامني الذين ينتسبون اليها.
غير ان هذا االصطفاف لم يؤد الى التزام كامل 
ال بالئحة 14 آذار وال بالئحة 8 آذار بحيث لعبت 
العالقات بني احملامني واملرشحني دورها، في حني 
لوحظ جليا ان محامي احلزب التقدمي االشتراكي 
الذين تنضم مرشحتهم ندى تلحوق الى الئحة 
14 آذار صوتوا ملرشح »أمل« حسني زبيب بدال 
من مرشح 14 آذار الشيعي ماجد فياض، وفي 
وقت كان يسعى محامو التيار الوطني احلر الى 
صب أصواتهم ملرشحيهم فادي بركات وطارق 
اخلطيب، وكانوا يهدفون بشكل أساسي خلرق 
الئح���ة 14 آذار بفادي بركات لعلمهم املس���بق 
باستحالة فوز الئحة املعارضة بكاملها ونظرا 
للتأييد الواسع الذي يتمتع به مرشح القوات 
اللبنانية سميح بشراوي واملستقل املنتسب الى 
الئحة املواالة ناظم كس���بار، واحليثية القوية 

التي يتمتع بها املرشح ماجد فياض.

بيروت: قتل أمس عنصر من اجليش اللبناني
 بع����د إطالق الن����ار عليه من س����يارة عند 
نقطة املصنع احلدودية مع سورية في منطقة 

البقاع.
وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية لإلعالم أن 
»العريف يوسف يوسف استشهد بعد إطالق النار 
عليه من سيارة مرسيدس يستقلها 3 شبان عند 

نقطة املصنع، وفر اجلناة إلى جهة مجهولة«.
وعلى الفور أقامت وحدات من اجليش حواجز 
مكثفة في املناطق املجاورة إللقاء القبض على 
اجلناة. بدورها ذكرت قناة ال� »OTV« أن العريف 
الشهيد يوسف، س����بق أن تلقى تهديدات عدة 
خصوص����ا بعد األح����داث األخي����رة في مجدل 

عنجر.

اتهمت »حزب اهلل« بالضلوع في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية األسبق

8 و14 آذار تقاسما المقاعد األربعة 


