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مفاعيل »سحور دمشق« التهدوية مستمرة.. بانتظار خطاب السيد نصراهلل اليوم 
سليمان والحريري تمكنا من احتواء التداعيات وجنبالط يحّذر من الفوضى

)محمود الطويل(الرئيس سعد احلريري متوسطا قائد اجليش العماد جان قهوجي ووزير الداخلية زياد بارود في حفل افطار اقامه في قريطم امس االول

مصدر لـ »األنباء«: تهديد قضاة المحكمة سيعرّض مطلقيه للمساءلة

عضو اللقاء الديموقراطي شدد على أن السالح لم يوصل إلى أي نتيجة

طعمة لـ »األنباء«: وحدة لبنان من وحدة الجبل

بيروت ـ يوسف دياب
اكد مصدر بارز في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
لـ »األنباء« ان المحكمة ستنجز المهمة التي انشئت 
الجلها وهي محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس وزراء 
لبنان االسبق رفيق الحريري وكل الجرائم المتصلة بها 
وستصدر االحكام العادلة في حقهم، وهذا امر محسوم 
وال جدال فيه او مســـاومة عليه. واعتبر المصدر ان 
الحملة الشرسة التي تشنها بعض القوى السياسية في 
لبنان على المحكمة وقضاتها ليس لها ما يبررها وال 
تستند الى مسوغ قانوني، ألن هذه المحكمة لم ترتكب 
اي خطأ في سياق تعاطيها مع قضية الحريري، وشدد 
على ان هذه الحمالت مهما تعاظمت فلن تنال من عزم 

واصرار القضاة على احقاق الحق في قضية انتدبوا 
الجلها، ان ايا من اعضاء هيئة المحكمة لن يفرط في 
تاريخه وانجازاته وسمعته ولن يكون عرضة لتأثيرات 
او ضغوطات سياسية او غير سياسية اذا ما وجدت 
ومن اي جهة اتت، كاشفا ان التهديدات السافرة التي 
توجه لهيئة المحكمة وخصوصا القضاة اللبنانيين 
هي موضع متابعة، السيما ان نظام المحكمة يتضمن 
بندا يفرض مساءلة من يتعرض للمحكمة واعضائها، 
فكيف الحال وان التهديدات التي يطلقها البعض صريحة 
وواضحة وموثقة بالصـــوت والصورة؟ وجزم بان 
الحملة المنظمة لن تثني القضاة اللبنانيين عن مواصلة 
تحمل مسؤولياتهم ايا كانت التحديات التي تواجههم 

باعتبار ان استقالتهم من مهامهم ستكون لها تداعيات 
خطيرة على لبنان وليس العكس.

وذكـــر المصدر ان القرار الظنـــي المزمع صدوره 
اليزال سريا وهو ملك المدعي العام دانيال بلمار دون 
سواه، االمر الذي يثير االســـتغراب حول ما يسرب 
عـــن فحواه من وقائع قد ال تتعـــدى اطار التكهنات، 
لكن على افتراض ان هذه التسريبات صحيحة، فإن 
القرار قابل لالبطال اذا ما شابته عيوب، ومن مصلحة 
اي متهم يعتبر نفســـه بريئا ان يواجه القرار بحجة 
المنطق والقانون وباالقناع وليس باللجوء الى التهديد 
والتلويح باسقاطه واسقاط المحكمة بالقوة وهذا ما 

لن يحصل على االطالق.

أكد أنها ستنجز مهمتها وال مساومة على العدالة.. وأن مضمون القرار ال يعلمه إال بلمار

نعمة طعمة

املهجرين في قضاء الشوف.
وأضاف: »انها خطوة مباركة، 
وهي جاءت نتيجة مساع وجهود 
حثيثة شاركت فيها منذ أعوام، 
بالتعاون مع جميع املســـؤولني 
الروحية واملدنية  والفعاليـــات 
وعلى رأسهم رئيس اجلمهورية 
والزعيم وليد جنبالط والبطريرك 
املاروني نصراهلل بطرس صفير 

ووزراء املهجرين املتعاقبون«.
ومتنى طعمـــة نظرا ألهمية 
املوضوع ان تكون بريح منوذجا 
يحتذى لتكريس مسيرة التعايش 
املشترك وتعزيز السلم األهلي، 
وإعادة ترميم العالقات االخوية 
بني أهالي البلدة الواحدة لتعود 
قرانا وبلداتنا في اجلبل الى سابق 
عهدها من التآلف واحملبة والوئام 

وتثبيت املقيمني والعائدين.
وختم طعمـــة بالتأكيد على 
أهمية الدعم العربي للبنان وعلى 
رأسهم اململكة العربية السعودية 
التي قدمت الكثير مع دول اخلليج 
إلنهاض وتعزيـــز وحدة لبنان 

ودوره في املنطقة.

مسار سياسي »تراجعي« في »سالح بيروت«
بي��روت: س��حب موضوع
»بيروت منزوعة الس��اح« 
من التداول وس��جل تراجع في 
املس��تقبل  تيار  مطالبة وحملة 
ونواب بيروت في هذا االجتاه 
مقاب��ل حرص عل��ى التوضيح 
ب��أن ه��ذا املطل��ب ل��م يك��ن 
يستهدف ساح املقاومة، وبعد 
تنق��ل املل��ف األمن��ي لبيروت 
من مجل��س الوزراء الى اللجنة 
الوزاري��ة الى املجلس األعل��ى للدفاع، الى 
مجلس الوزراء مجددا، انتهى األمر الى طي 
صفحة األحداث على قاعدة ضبط الس��اح 
وتعزيز احلضور األمني في العاصمة ومنع 
املظاهر املس��لحة. وفي ش��رح هذا املسار 
التراجع��ي ف��ي موضوع بي��روت منزوعة 
الساح، يقول محلل سياسي متابع لتطور 
الوض��ع: »عل��ى الصعيد السياس��ي أدرك 
مجلس الوزراء الذي انعقد بعد احداث برج 
ابي حيدر أن البحث في مس��ببات احلادث 
يعود بالدرجة االولى الى انتش��ار الساح، 
وإلى اجواء التعبئة النفس��ية التي ساهمت 
في توس��يع االش��تباك. كما أدرك املجلس 
أن بحث االمور بجدية س��يؤدي الى تعكير 
اج��واء التهدئة على املس��توى السياس��ي 
العام، كما سيس��مم االجواء السائدة داخل 

مجلس الوزراء. انطاق��ا من هذه احلقيقة 
ميكن االس��تنتاج أن مخرج احالة القضية 
ال��ى جلن��ة وزارية لم يكن س��وى محاولة 
لتفادي االنقسام داخل مجلس الوزراء مبا 
يفتح الباب امام الدخول في ازمة حكومية. 
ويبدو ان رئيس احلكومة س��عد احلريري 
قد أدرك تعقيدات املوقف الذي س��يواجهه 
اذا ما أصر على اخلروج بتوصيات محددة 
لقضية الساح في مدينة بيروت، كما أدرك 
خطورة االستمرار في اخلطاب الداعي الى 
جع��ل العاصم��ة منزوعة الس��اح في ظل 
التصعي��د املقابل الذي جل��أ اليه حزب اهلل، 
والذي دفع بجميع قيادييه ونوابه الى ادانة 
الدعوات »لتحرير« بي��روت، وعلى اعتبار 
انها تش��كل التفافا مكش��وفا على س��اح 
املقاوم��ة ودوره��ا. في ظل ه��ذه املواجهة 
بني م��ا طرحه تيار املس��تقبل وما ردت به 
قي��ادات املقاومة وحلفاؤها، بدا ان الطرفني 
يتجه��ان نحو اخلروج عل��ى كل توصيات 
التهدئ��ة التي انتهت اليها القمة الس��عودية 
� الس��ورية � اللبناني��ة، وق��د اس��توجب 
ذلك تدخا س��وريا مباش��را من أجل كبح 
اخلطاب التصعي��دي الصادر عن الطرفني، 
والعودة الى »الس��تاتيكو« القائم سياس��يا 
وامني��ا. وهذا ما جنح »س��حور« دمش��ق 
الذي دعي اليه سعد احلريري في حتقيقه«.

اتخاذ اجراءات معينة كي ال تكون 
هدفا او يلحق األذى بعناصرها 
حفاظا علـــى أرواحهم الذين هم 

أبناؤنا وأهلنا«.
النوايا  وحذر طعمـــة مـــن 
االســـرائيلية العدائيـــة جتـــاه 
لبنان لضرب وحدته واستقراره 
وتخريب التعايش الذي هو تاريخ 
لبنان وعظمته، مشـــيرا الى ان 
اللبنانيني هم أهل ملواجهة هذه 
العدوانية االسرائيلية ومؤامراتها 
التي حتيكها جتاه أمتنا العربية 
واملنطقة. ولفـــت طعمة الى ان 
جبل لبنان هو منوذج للوحدة 
اللبنانيـــة والعيش  الوطنيـــة 
املشترك، موضحا انه يضم معظم 
الطوائف االسالمية واملسيحية 
مبختلف مذاهبهما، مشددا على 
التآلف والتعاون واحملبة واالخوة 
التي تســـود املنطقة وميارسها 
أهلها بشـــكل يومـــي بعيدا عن 

االنتماءات الدينية.
وقال: »نحـــن في اجلبل، في 
املختـــارة ودير القمـــر وغيرها 
الكنيسة ونحن على  كنا ندخل 

خالل املصاحلات التي جرت بعد 
احلرب واالقتتـــال الذي لم يكن 
اللبنانيون ســـببه، بل اسرائيل 
التي افتعلت املذابح واملجازر في 
اجلبل واملناطق اللبنانية األخرى، 
وان املصاحلات عمت معظم قرى 
وبلدات اجلبل وسادها التسامح«، 
مشددا على انها عالمة احملبة التي 
تعلمنـــا اياها األديان، داعيا الى 
تكريس املصاحلات وطي صفحة 
املاضي وتعزيز الوحدة والتعاون 
بني أبناء وأهالي اجلبل، مؤكدا ان 
وحدة لبنان هي من وحدة اجلبل، 
وان اجلبل ركن أساسي للبنان في 

تاريخه ورسالته ومسيرته.
الى موضوع  وتطرق طعمة 
توقيع بروتوكـــول التفاهم بني 
جلنتي املقيمني والعائدين في بلدة 
بريح )قضاء الشوف( يوم السبت 
املاضي في قصر بيت الدين، في 
حضور ورعاية رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان والنائب 
وليـــد جنبالط، فاعتبره خطوة 
مهمة على طريق امتام املصاحلة 
في هذه البلدة وخامتة مللف عودة 

بيروت ـ أحمد منصور
أكد عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائب نعمة طعمة ان الســـالح 
ال ميكن ان يؤدي او يوصل الى 
اي مكان، معتبرا انه لعدم تكرار 
حادثة برج أبي حيدر يفترض ان 
يكون هناك قرار سياسي وعلى 
أعلى املستويات من ان السالح 
ال يوصـــل الى اي مـــكان، داعيا 
الى التمســـك باحلوار والتفاهم 
والتالقي بني األطراف كي ال تقع 
مثل هذه احلوادث واملشـــاكل، 
مشددا على ان السالح لم يضع 
احلل في العالم عبر التاريخ، فكل 
الناس حتاربت وتقاتلت، ولكن 

بالنتيجة حتاوروا.
وقـــال طعمة فـــي حديث لـ 
»األنبـــاء«: »ان القـــوى األمنية 
تقوم بدورها فـــي تعزيز األمن 
واالستقرار واحلفاظ على السلم 
األهلي، وعند وقوع هكذا حوادث 
واشكاالت نراها تتحرك وتأخذ 
دورها ومهامها وتبسط سيادتها 
على األرض وتفرض األمن، ولكن 
تضطر في بعـــض األحيان الى 

بيروت ـ عمر حبنجر
جناح آخر لـ »السحور الدمشقي« سجل على مضمار 
مجلس الوزراء اللبناني، الذي شهد عبورا آمنا للملفني 
املتفجرين، ملف حوادث برج أبي حيدر وتداعياتها، 
وملف »شهود الزور« الذي استبعد من دائرة البحث 
برضى وزيري حزب اهلل، بعدما أرجأ وزير العدل ابداء 
مطالعته حول تعذر محاكمة هؤالء اآلن، في ســــياق 
تبريد األجواء، عمال بالنصائح اإلقليمية، وبانتظار 
ما سيقوله األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر 
اهلل في خطابه مبناسبة يوم القدس العاملي حول هذا  

املوضوع وغيره اليوم.
هذه النتيجة اإليجابية، لــــم تكن متوقعة، غداة 
جلســــة مجلس الوزراء، ولكن مع انعقاد اجللســــة 
التي امتدت حتى السبع ساعات، ورغم ما تخللها من 
مناقشات بالصوت العالي حينا، وبالهمس أحيانا، فقد 
متخضت عن اجراءات وقرارات وتعيينات قوبل بعضها 
بتحفظ. وبدا الفتا، اقتناع أكثر من طرف سياسي بأن 
الهدوء الذي غمر جلسة مجلس الوزراء، كان خارج 
التوقعات، وسط القناعة بأنه نتاج حتمي للسحور 
الرمضاني الذي أقامه الرئيس بشــــار األسد تكرميا 

لرئيس احلكومة سعد احلريري في دمشق.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة »األخبار« البيروتية 
عن الرئيس األســــد قوله أمام زواره، انه مصر على 
ضبط األمور في لبنان و»توجيه الكلمة والبندقية« 

ملواجهة العدو اإلسرائيلي.
وأضاف: ان بندقية املقاومة موجهة الى اسرائيل 
وبالتالي ال أحد ميس املقاومة وســــالحها، وهو بهذا 
حدد وظيفة سالح املقاومة وتوجهه، وبالتالي حظر 

التعرض لهذا السالح.
وتقول الصحيفة ان الرئيس الســــوري ال يخفي 
قلقه على الوضع في لبنان، لكنه إذا كانت هناك نيات 
طيبة، وخصوصا ان التنســــيق عميق بني سورية – 
والسعودية، واتفاق على العناوين الكبرى بينهما، 
ميكن ان يبقى االستقرار والتهدئة قائمني في لبنان، 
وفي رأي األســــد انه ينبغي على القيادات اللبنانية 

االستفادة من هذا اجلو لتحصني الوضع الداخلي.
وكان البيان السوري عن السحور الرمضاني والذي 
نشرته وكالة أنباء »سانا« السورية تضمن نقطتني 
أساســــيتني وفق ما قالت مصادر 14 آذار لـ »األنباء« 
األولى اشــــارته الى ان لقاء األسد – احلريري تناول 
األصداء اإليجابية للقمة الثالثية السعودية – السورية 
– اللبنانية في بعبدا نهاية يوليو املاضي، والثانية 
تأكيد األسد على ضرورة استمرار نهج التهدئة واحلوار 
وأهمية تعزيز الوفاق ودعم املقاومة، واحلفاظ على 
وحدة لبنان ووفاق بنيه وأمنه واستقراره ومناعته 

في مواجهة املشاريع االسرائيلية.
واستنتجت 14 آذار من هذا القول ان دمشق مستمرة 
فــــي االلتزام بالتفاهم مع الريــــاض حول امن لبنان 
واستقراره وحول ضرورة التهدئة وعدم التصعيد.

واهمية هذه النقاط واالشــــارات انها جاءت بعد 
االشتباك بني حزب اهلل واالحباش في بيروت، وفي ظل 
تعرض الرئيس سعد احلريري حلمالت من جانب نواب 
حزب اهلل سواء على مستوى مواقفه الغاضبة حيال 

ما حصل او على قضية ما يعرف بشهود الزور وحتى 
على مستوى موقفه املؤيد للمفاوضات الفلسطينية 

ـ االسرائيلية املباشرة.
من جهته، اعتبر النائب وليد جنبالط ان ما حصل 
في برج ابي حيدر اخطر من اي حرب خارجية، متسائال 
عما اذا كان ما حدث جاء ردا على القمة الثالثية التي 
عقدت في بعبدا وكأن هناك من يريد ان يقول للقادة 

الثالثة لستم انتم من تضعون احلل.
وقال جنبالط لـ »السفير« انه حاول ان يجد معنى 
لشعار بيروت منزوعة السالح، فوجد انه شعار غير 
قابل للتطبيق، مبديا خشــــيته من ان الدول الكبرى 
التي تريد تصفية حساباتها مع ايران ومع حزب اهلل 
حتاول استخدام احملكمة الدولية ضد احلزب منبها 

الى ان لبنان مهدد بالفوضى.
وقد زار جنبالط الســــفارة السورية في بيروت 

بعدما كان زار السفارة االيرانية.
لكن االمانة العامة لقوى 14 آذار اعتبرت ان نزع 
الســــالح في بيروت بات مطلبا شــــعبيا وسياسيا 
واقتصاديا وان ما اعلنه القاضي دانيال بلمار اسقط 

محاوالت الترهيب.
وبالعودة الى مجلس الوزراء فإن ما ســــرب عن 
مداوالت الوزراء، جلهة موضوع تفشي السالح، تناوله 
رئيس احلكومة سعد احلريري في كلمة له بعد افطار 
في قريطم حضره قائد اجليش العماد جان قهوجي، 
باشارته الى ان اجليش عزز قواته في بيروت بزيادة 
نحو 1500 جندي في العاصمــــة، كما ان قوى األمن 
الداخلي عززت قواها بســــت سرايا، وقال ان هذا مت 
بناء على قرارات اتخذناها في مجلس الدفاع األعلى، 

لضمان االستقرار في بيروت وكل البلد.
وأضاف: من هذا املنطلق، هذه احلكومة ســــتقدم 
خطة لالستثمار باألمن، ألنه عندما نقول نريد تسليح 
القوى العســــكرية يظن الناس اننــــا نريد ان نراكم 
السالح للقوى العسكرية، كال، نحن نريد االستثمار 
باألمن، هو فعليا االستقرار، واالستثمار باالستقرار 
هو االســــتثمار باالزدهار، واالستثمار باالزدهار هو 

االستثمار بفرص العمل.
وشدد احلريري على املتابعة مبشروع الدولة ولفت 
الى ان هناك آخرين لديهم مشاريع أخرى في البلد، 
وهذا ال يعني اننا مبواجهة مع املشاريع األخرى، لكن 
املهم املتابعة في املشروع الذي آمنا وآمنتم به، ألنه 

هو حتى اللحظة أوقف البلد على رجليها.
في هــــذه األثناء تريث »حــــزب اهلل« بالرد على 
تصريح بلمار بحســــب »قرار مركزي« عممه احلزب 
ويقضي بعدم اخلوض في أي رد على بلمار بانتظار 
اطاللة األمني العام الســــيد حسن نصراهلل في »يوم 
القدس« اليوم، واكتفت مصــــادر قيادية في »حزب 
اهلل« باالعراب ملوقع »ناو ليبانون« عن اعتقادها ان 
»يكون استكمال تظهير موقف حزب اهلل من احملكمة 
الدولية ومستجداتها، أحد احملاور الرئيسية خلطاب 
الســــيد نصراهلل باالضافة طبعا الى تطرقه بشكل 
محوري ملستجدات وتطورات القضية الفلسطينية 
خصوصا في ظل مشهدية انطالق املفاوضات املباشرة 

في واشنطن«.

مقاعد الدراسة مسلمني ومسيحيني 
لنصلي معا، وكنا ال نفّرق بني هذا 
وذاك فاجلميع هم اخوة وأبناء 
بلدة ومنطقة واحدة«، مشيرا الى 
ان تلك املميزات واللحمة قد تكون 
ممارسة ومتوافرة في اجلبل أكثر 
من مناطـــق أخرى تطغى عليها 
الطائفية واملذهبية والتي هي غير 
موجودة في قلوب أبناء اجلبل، 
خصوصا أبناء الشـــوف، وقال: 
»ان الدليل علـــى ذلك يبرز من 

تحويل مذكرة توقيف »الجد« إلى دولية

 توقيف رجل دين لبناني في سورية
بشبهة تعاونه مع إسرائيل

بيروت: قرر النائب العام التمييزي القاضي سعيد
ميرزا حتويل مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة 
عن قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة بحق العميد 
املتقاعد غسان اجلد الى مذكرة توقيف دولية، وأحالها 

الى االنتربول لتعميمها على سائر الدول وتنفيذها، 
حيث يعثر عليه. يذكــــر ان اجلد متهم بالتعامل مع 
العدو االسرائيلي وتزويده مبعلومات سرية وتفيد 

املعلومات بانه كان قد غادر لبنان الى باريس.

بيروت ـ إيالف: أكد مســــؤول امني أمس توقيف 
رجل دين لبناني في ســــورية على خلفية معلومات 
أرسلتها قوى األمن اللبنانية الى السلطات السورية 

حول تورطه في أنشطة جتسس لصالح اسرائيل.
وقال املسؤول ان »الشيخ حسن مشيمش أوقف في 
يوليو املاضي في سورية استنادا الى معطيات أرسلها 
فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي الى السلطات 
السورية تشير الى تورطه في التعامل مع اسرائيل«. 
وأوضح املصدر الذي رفض الكشــــف عن هويته ان 

السلطات الســــورية حتقق مع مشيمش كونه »كان 
يقوم بأنشطة التجسس في سورية وليس في لبنان«، 
مشيرا الى ان لبنان علم بوجود مشيمش في سورية 
لدى »استكمال امللف عنه، فقرر ارسال املعلومات« الى 
دمشق. وكان احد أبناء الشيخ مشيمش أفاد لوكالة 
فرانس برس في يوليو املاضي بان والده »أوقف لدى 
توجهه الى اململكة العربية الســــعودية عبر سورية 
ألداء العمرة«، موضحا انه ال يعرف أسباب توقيفه 

وان العائلة جتري اتصاالت لإلفراج عنه.

أخبار وأسرار لبنانية
أسـباب أمنية تلغي زيـارة البطريرك إلى جبيـل: الغاء زيارة  

البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير الى جرود 
جبيل حصل ألسباب أمنية، وفي حني تربط مصادر االلغاء 
بحادثة حصلت قبل أيام بني شباب من آل زعيتر من أفقا 
ومن آل عس��اكر من مجدل العاقورة وسببت تشنجا في 
املنطقة، فإن مصادر أخرى تتحدث عن مخاوف ومخاطر 
أمنية محدقة بالبطري��رك صفير، ما حمل اجلهاز األمني 
املول��ج حمايته ال��ى تعزيز االجراءات ف��ي الدميان والى 

نصح البطريرك صفير بالتخفيف من تنقاته.
مع العلم ان املنس��ق العام لقوى 14 آذار د.فارس س��عيد 
الذي كان وراء توجيه الدعوة الى البطريرك صفير وقطع 
ش��وطا في ترتيب��ات الزيارة، كان يعد لزي��ارة رعوية � 
سياس��ية ولدعوة شخصيات بارزة من قوى 14 آذار الى 

غداء مع البطريرك املاروني في دارته في قرطبا.
وحزب اهلل ينتقـد موقف املطارنة مـن املفاوضات: توقفت  

أوســــاط حزب اهلل عند االشارة التي وردت في بيان 
مجلس املطارنة املوارنة بشأن »املفاوضات املباشرة 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني برعاية أميركية على 
أمل ان يصل املتفاوضون الى حل عادل وشامل ينهي 

مأساة الشعب الفلسطيني املزمنة«.
هذه األوساط انتقدت موقف مجلس املطارنة ورأت فيه 
ما ميثل تناغما وتكامال مع موقف رئيس احلكومة سعد 
احلريري الذي بادر الى الترحيب باستئناف املفاوضات 

املباشرة قبل عرض املوضوع على مجلس الوزراء.
14 آذار تنوه بخطاب بري: نوهت أوس��اط 14 آذار مبوقف 
الرئيس نبيه بري )في خطاب ذكرى تغييب االمام الصدر( 
حول »انتساب الطائفة الشيعية الى النظام والدولة«، معتبرة 
ان هذا املوقف ينسجم مع السياق التاريخي لطائفة كيانية 

أساسية.
»املستقبل« يرد على عون: تعليقا على ما قاله العماد ميشال 

عون متسائال: ملاذا ال يكون لبنان كله منزوع السالح؟ 
)لدى استيضاحه موقفه من »بيروت منزوعة السالح«(، 
يقول مصدر قيادي في تيار املســـتقبل: »علينا ان نبدأ 
من مكان ما، ومن الطبيعي ان نبدأ من العاصمة بيروت 
حتى اذا جنحت خطة جعل بيروت خالية من السالح، 

ميكن متديد هذه التجربة الى كل املناطق«.
لكـم حـق وعليكم حـق: نقل عن األمني الع��ام حلزب اهلل 
السيد حس��ن نصراهلل قوله لوفد جمعية املشاريع برئاسة 
الش��يخ حس��ام قراقيره في لقاء مصارحة ومكاشفة »لكم 
حق وعليكم حق، شعرمت باملظلومية طوال الفترة املاضية، 
لكن حذار من الدخول في الفتنة املذهبية وضرب املقاومة، 

هذا أمر غير مقبول ولن نسكت عنه«.
حتول صامـت: تتقصى جهـــات معارضة، وفي ضوء 
ما جرى في بيـــروت ونتائج أولية للتحقيقات، صحة 
معلومات بشـــأن »حتول صامت« جرى داخل جمعية 
املشاريع اإلسالمية )األحباش( بدأ بخلفية اخلروج من 
حال التهميش والعزل داخل الطائفة السنية، خصوصا 
بعدما أصابتهم سهام االتهامات باغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، والتي أكملتها حال اهمال وانقطاع مع قوى 
املعارضة، وهذا التحول بدأ في السنوات املاضية بانكفاء 
سياســـي واعالمي وعدم مشاركة األحباش للمعارضة 
في اي من أنشـــطتها الرئيسية )تداعيات حرب يوليو 

واعتصام رياض الصلح و٧ مايو ٢00٨(.
وال تشـــير هذه املعطيات الى كيفية تطور هذا التحول 
فـــي متوضع األحباش وعالقاتهـــم، وما اذا كان حصل 
في اجتاه فتح خطوط اتصال وتعاون أمني مع جهات 

داخلية وخارجية.
اجتاهـان في حتقيقـات برج أبـي حيدر: ق��ال مطلعون على 
حيثيات التحقي��ق في حادثة برج أب��ي حيدر ان احملققني 

يعمل��ون في اجتاهني: االجت��اه االول ملعاجلة ما بعد وقوع 
احلادثة، خصوصا حرق مس��جد البس��طا وبعض األمكنة 
األخ��رى، ومن هم الذين نفذوا ه��ذه األعمال، ومن دفعهم 
للقي��ام بذلك، وماحقة األي��ادي اخلفية الت��ي تعمل على 
اختراق الساحة االسامية وايقاع فتنة مذهبية، أما االجتاه 
الثاني فهو مغطى بسرية كاملة ويتركز على عملية اغتيال 
مسؤول حزب اهلل محمد فوزي فواز ومساعده علي حسني 

جواد من مسدس متطور جدا ومن مسافة قريبة. 
تعيينات ومناكفـات: وافق مجلس الوزراء على تعيني 
القاضي علي مصبـــاح ابراهيم نائبا عامـــا ماليا لدى 

النيابة التمييزية.
ووافق ايضا على نقل القاضية ماري دنييز املعوشـــي 
وتعيينها رئيسة لهيئة التشريع واالستشارات في وزارة 
العدل، وعلى نقل القاضي عبداللطيف احلســـيني من 
القضاء الى القضاء االداري وتعيينه مفوضا للحكومة 
لـــدى مجلس شـــورى الدولة. وعني مجلـــس الوزراء 
داني جدعون مديرا عاما لوزارة الصناعة، وعني احمد 
عدنان تامر مديرا ملصلحة استثمار مرفأ طرابلس. وفي 
املعلومات ان خالفا ظهر على تعيني القاضية معوشي، 
وطرح االمر على التصويت، فكانت النتيجة ملصلحتها، 
بدعم من وزراء تيار املستقبل وحزب الكتائب واللقاء 
الدميوقراطي ووزراء رئيس اجلمهورية ووزير حركة 
امل علي الشامي، فيما بلغ عدد املعترضني ثمانية وزراء 
منهـــم الوزيران اآلخران حلركة امل وحزب اهلل، الذين 
دعموا اعتراض الوزير جبران باسيل. ورد وزراء ٨ آذار 
اعتراضهم على اقتصار التعيينات في املراكز الشــــاغرة 
على هيئة التشــــريع دون ســــواها. وفتح الوزير جبران 
باسيل ملف شركة »سوكلني« التي تتولى التنظيفات في 
لبنان، مذكرا باتفاق سابق بخفض قيمة العقد الذي وصفه 

باملجحف في حق الدولة.
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