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انتخابات تشريعية في اجلزائر 

الربيع املقبل مبشاركة مراقبني
األمم املتحدة: أزمة إنسانية متس 

أربعة ماليني ميني في 2012

جدل شعبي حول مكان إقامة رئيس 
احلكومة املغربية اجلديدة 

مرشحة احلزب اجلمهوري 
في انتخابات الرئاسة األميركية: 

أنا ال أكره املسلمني

مسؤول أمني أردني: نهج األمن 
الناعم ال يعني عدم تطبيق 

احلزم مع اخلارجني عن القانون

رئيس البرملان األوروبي املقبل: 
سنخسر كثيرًا إذا لم نستثمر 

بدول الربيع العربي

قيادي سوداني: حركات التمرد 
في دارفور »صناعة إسرائيلية«

البشير يعني مطلوبًا سابقًا للمحكمة 
اجلنائية الدولية وزيرًا في حكومته

»الغارديان«: الثورة التونسية 
منوذج يحتذى 

يودويونو: حان الوقت لتكون 
إندونيسيا مركزًا لقوات حفظ السالم

اجلزائر ترفض طلبًا فرنسيًا لتوفير 
الرعاية لضابط جزائري سابق 

معتقل يحمل اجلنسية الفرنسية

اجلزائرـ  أ.ف.پ: اعلن مجلس الوزراء اجلزائري امس االول 
ان االنتخابات التشــــريعية في اجلزائر ســــتجرى في الربيع 
املقبل وسيتم افساح املجال إلشراف املراقبني الدوليني لضمان 
»شفافيتها«. وأعلن الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة خالل 
ترؤسه ملجلس الوزراء انه »سيتم استدعاء الهيئة االنتخابية 
فور اختتام الدورة اخلريفية للبرملان من اجل اجراء االنتخابات 
التشــــريعية خالل الربيع املقبل«، على ما اوردت وكالة االنباء 
اجلزائرية في بيان. وجدد بوتفليقة »عزمه« على السهر لتأمني 
كافة ضمانات الشفافية في االنتخابات التشريعية املقبلة معلنا 
ان اجلزائر ستوجه الدعوة بهذه املناسبة للمراقبني الدوليني.

واضاف البيان ان بوتفليقة اوكل للحكومة »مهمة الشروع 
دون تأخير في االجــــراءات الالزمة لدى جامعة الدول العربية 
واالحتاد االفريقي ومنظمة التعاون االسالمي واالحتاد االوروبي 
ومنظمة االمم املتحدة من اجل دعوة كل هذه املنظمات الى ايفاد 

مراقبيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس«.

دبيـ  ا.ف.ب: قالت وكاالت تابعة لالمم املتحدة في دبي 
امس االول ان قرابة اربعة ماليني شـــخص سيتضررون 
في 2012 من جراء االزمة التي يشهدها اليمن، محذرة من 
ان البلـــد الواقع في طرف اجلزيـــرة العربية في طريقه 

للتحول الى صومال آخر.
واكدت اللجنة املشتركة لهيئات االمم املتحدة ومنظمات 
انسانية شـــريكة في بيان ان »نحو اربعة ماليني نسمة 
سيتضررون من جراء االزمة في اليمن في 2012 وسيحتاجون 

مساعدات انسانية عاجلة«.
ويشهد اليمن الذي يضم 24 مليون نسمة منذ مطلع 
2011 ازمة ناجمة عن احتجاجات مناوئة للحكومة سقط 
خاللها الكثير من القتلى واجلرحى، غير انها بدأت تنحسر 
بعد ان وافق الرئيس علي عبداهلل صالح على التنحي في 

فبراير 2012 بعد 33 عاما في السلطة.
وقال ينز تويبرغ ـ فرانزن منسق الشؤون االنسانية 
لـــالمم املتحدة في اليمن للصحافيـــني، »رغم التطورات 
السياسية البارزة في اليمن ستواصل احلاجات االنسانية 

تدهورها خالل الشهور االثنى عشر القادمة«.

الرباط ـ العربية نــــت: بعيدا عن الترقب الذي يبديه 
املغاربة حاليا ملعرفة التشكيلة الرسمية للحكومة اجلديدة 
التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه االسالمي، 
فإن نقاشا موازيا آخر يجري بني قطاع عريض من املواطنني 
حول طبيعة السكن املستقبلي الذي سيستقر فيه عبداإلله 

بن كيران، رئيس احلكومة املعني.
وتتوزع آراء املغاربة حول الوجهة التي سيتخذها بن 
كيران بعد تنصيب احلكومة اجلديدة، التي من املرتقب 
ان يتــــم االعالن عنها بعد ايام قليلة، بني من يؤكد ان بن 

كيران لن يفرط في بيته القدمي و»املتواضع«.
فيما يتوقع آخرون ان ينتقل الرجل قريبا الى العيش 
في االقامة الفخمة التي تخصصها الدولة لرؤساء احلكومة 

باملغرب.
والحظت »العربية .نت« خالل جتوالها في الشــــارع 
الذي يوجد فيه بيت بن كيران وســــط العاصمة الرباط، 
الحظت انتهاء بعض العمال من اشغال الصيانة وطالء 
الصباغة بلون رمادي على الواجهات االمامية من املنزل، 
والذي ال يوحي مظهــــره اخلارجي بكونه اقامة لرئيس 
حكومة املغرب، لوال وجود رجلي أمن صارا يقفان بالقرب 
من البيت، من اجل حراسته بعد ايام من تولي بن كيران 

رئاسة احلكومة املقبلة.

واشنطنـ  أ.ش.أ أكدت ميشيلي باتشمان مرشحة احلزب 
اجلمهوري فى انتخابات الرئاسة األميركية القادمة أنها 

ال تكره املسلمني.
ونقلت شبكة »إن.بي.ســـي« اإلخبارية األميركية عن 
باتشـــمان قولها »أنا ال أكره املسلمني، وأنا أحب الشعب 
األميركي، وأسعى من خالل خوض انتخابات الرئاسة إلى 

أن يكون الشعب األميركي أكثر حرية وأمنا وسيادة«.
وأضافت باتشمانـ  في تصريحات أدلت بها في إطار جولة 
انتخابية بوالية »ايوا« األميركية ـ ان الكراهية احلقيقية 
ال تصدر عنها، ولكن عن إيران وزعمائها من املاللي الذين 
أكدوا ـ صراحة ـ انهم يسعون إلى حيازة أسلحة نووية 
الستخدامها ضد إسرائيلـ  حليفة الواليات املتحدةـ  وقتل 
اليهود، كما أنهم يرغبون أيضا في استخدام هذه األسلحة 

النووية ضد الواليات املتحدة وقتل األميركيني«.

عمانـ  أ.ش.أ:  أكد مدير األمن العام األردني الفريق الركن 
حسني املجالي أن نهج »األمن الناعم« وتعامله مع جميع 
أشكال التعبير الســـلمي عن الرأي ال يعني عدم تطبيق 
إجراءات أكثر حزما مع الذين اختاروا اخلروج عن القيم 
والعادات ومخالفة القانون، مشيرا إلى أن التعامل سيكون 

مع الكل حسب نهجه الذي اختار.
وشـــدد املجالي خالل إطالقه مساء امس االول احلملة 
التوعوية التطوعية لتعزيز قيم املواطنة الصاحلة واحترام 
القانون على أن األمن في األردن كان وال يزال أهم عناصر 

استقراره.
وقـــال »إن منظومة العمل األمني لدينا ال تنفصل عن 
املواطن الذي يشكل أساسها وميثل احملور الذي من اجله 
تطبق القوانني ومن خالله نحافظ على القيم التي نحيا 

بها«.
وشدد على أن املجتمع هو املكمل جلهود أجهزة تطبيق 
القانون، مشيرا إلى أن اإلعالم بجميع وسائله هو املعزز 
لوعي املجتمع بفئاتـــه كافة وهو املثقف له للنهوض به 

بشكل أفضل.

بروكســـل ـ أ.ش.أ: قال الرئيس املقبل للبرملان األوروبي 
مارتن شـــولتس ان دول االحتاد األوروبي ستضيع فرصة 
تاريخية وكبيرة اذا لم تستثمر بقوة في دول الربيع العربي، 
حيث ان الشعوب العربية في أمس احلاجة ملن ميد يده إليهم 
في هذه األوقات العصيبة التـــي تتطلع فيها الى بناء دول 

دميوقراطية حديثة.
وأضاف شولتزـ  في مقابلة مع صحيفة هآرتس اإلسرائيلية 
بثتها امس األول على موقعها اإللكتروني ـ ان اســـتثمارات 
االحتـــاد األوروبي في املنطقة من شـــأنها ان تعطي فرصة 
جيدة للدول األعضاء مثل إيطاليا واليونان وإســـبانيا في 
التغلب على أزمة الديون لديها وهذه الفرصة متكن من خلق 

فرص عمل جديدة.

اخلرطوم ـ أ.ش.أ: رحبت حركة حترير الســــودان )القيادة 
التاريخيــــة( مبوقف منظمة املؤمتر الدولــــي إلقليم البحيرات 
العظمى خــــالل قمتها مؤخرا في العاصمــــة االوغندية كمباال، 
والذي صنف احلركات املسلحة في دارفور »كقوات سلبية« تهدد 
أمــــن اإلقليم، والدعوة إلى محاربتها في إطار اجلهود اإلقليمية 

املبذولة للتعامل مع احلركات املسلحة.
وقال م.إبراهيم اجليلي نائب رئيس احلركة للشؤون السياسية 
في تصريح للصحافيني مبركز السودان الصحافي أمس األول 
إن هــــذه اخلطوة تعتبر مبثابة عزلــــة إقليمية فرضتها الدول 
األفريقية على حركات دارفور احلاملة للســــالم وقطع الطريق 

أمام أي حتالف يحاول زعزعة األمن واالستقرار.
وأشار إلى أن حتالف »اجلبهة الثورية« الذي تدعمه حكومة 
جنوب السودان مجرد صناعة إسرائيلية تستخدم فيه حركات 

دارفور املتمردة لتنفيذ أجندات ضد مصالح الوطن العليا.

اخلرطومـ  أ.ف.پ: عني الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
امس االول بحر ادريس ابوقردة الذي مثل امام احملكمة اجلنائية 

الدولية في فبراير 2010 وزيرا للصحة.
وجاء في بيان نشــــرته وكالة االنباء السودانية الرسمية 
)سونا( »اصدر املشير عمر حسن احمد البشير مرسوما جمهوريا 

بتعيني بحر ادريس ابو قردة وزيرا للصحة«.
وكانت احملكمة اجلنائية الدولية اتهمت ابوقردة بقتل احد 
عشر جنديا تابعني لالحتاد االفريقي في اقليم دارفور املضطرب 
غرب الســــودان عام 2006، ثم حكمت ببراءته في فبراير 2010 

بعد مثوله امامها لعدم وجود ادلة كافية في مواجهته.

لندنـ  أ.ش.أ: أشادت صحيفة »الغارديان« البريطانية بنموذج 
الثورة التونســــية وقالت إنها بثت األمل في نفوس العرب من 
جديد، غير أن األزمات االقتصادية مازالت مبثابة حجر عثرة في 
طريق الوصول الى الدميوقراطية. وأشارت الصحيفة البريطانية 
ـ فــــي حتليل إخباري أوردته علــــى موقعها االلكتروني أمسـ  
الى أن الوطن العربي ســــعيد احلظ الن شرارة ثورات الربيع 
العربي انطلقت من تونس مجتمع التجانس العرقي والطائفي 
ومعايير الثقافة واالنفتاح املرتفعة التي متيزه، باإلضافة الى 
الوعي السياسي واملشاعر املدنية. واعتبرت الصحيفة ان الثورة 
التونسية مثلت منوذجا يحتذى، أعاد اآلمال التي دفنت لفترة 

طويلة من الزمن حتت أكوام من اليأس والتشاؤم والقهر.

جاكرتا ـ أ.ش.أ: أكد الرئيس اإلندونيسي سوسيلو بامبانغ 
يودويونو أن الوقت قد حان لكي تكون إندونيسيا مركزا عامليا 
لقوات حفظ الســــالم يتمتع باجلودة املطلوبة وضبطها خلق 
ضابط اجلودة. وقال يودويونو ـ خالل افتتاحه ملركز التدريب 
على مهمات بعثات حفظ الســــالم مبجمع مركز السالم واألمن 
»سانتي دارما« في بوجور بجاوا الغربية أمس ـ »إن املشاركة 
اإلندونيسية النشطة في بعثات حفظ السالم في العالم مرتفعة 
جدا، وهي تعتبر إندونيسيا رجال جيدا في بعثة السالم بالعالم«. 
وأشار إلى أنه ومنذ إرسال أول بعثة إندونيسية حلفظ السالم 
عام 1957 في ســــيناء بلغ إجمالي عدد األفراد اإلندونيســــيني 
املشاركني في مهمات حفظ السالم وحتى اآلن ما مجموعه نحو 
24 ألفا و284 جنديا. وأضاف أنه وبناء على هذه التجارب فإن 
مركز التدريب على عمليات حفظ السالم سيكون أيضا وحدة 
امليكانيكية، وسيعمل مبثابة قوة احتياطية ميكن إرسالها إلى 
أي مكان في العالم خالل املرحلة املقبلة، منوها إلى أنه سيشمل 
أيضا التدريب على االستجابة حلاالت الكوارث والتدريب على 

مكافحة اإلرهاب.

اجلزائر ـ أ.ش.أ: رفضت الســـلطات اجلزائرية التعاطي 
إيجابيا مع طلب تلقته من وزارة اخلارجية الفرنسية بخصوص 
توفير الرعاية لضابط مخابرات جزائري سابق يحمل اجلنسية 
املزدوجة متهم من طرف القضاء العســـكري بـ »التحريض 

على اإلرهاب« واالنتماء إلى تنظيم منشق عن اجليش.
وقال مصدر جزائري رسمي لصحيفة »اخلبر« اجلزائرية 
الصادرة صباح امس إن بالده ردت على رســـالة من وزير 
اخلارجية الفرنســـي آالن جوبية يطلب فيها إتاحة الفرصة 
لتقدمي الرعاية للمالزم السابق في املخابرات بشير بلحرشاوي 
املعتقل حاليا بالسجن العسكري في والية البليدة الواقعة 
جنوب العاصمـــة بتهمتي »االنتماء إلـــى جماعة إرهابية« 

و»التحريض على اإلرهاب«.

مصادر ديبلوماسية لـ »األنباء«: األسد أخذ بالنصيحة الروسية

جتميد املساجالت اللبنانية على حرارة 
مفاعيل توقيع سورية لبروتوكول اجلامعة

واعترف بري بوجود مشكلة 
حقيقية وفعلية في البلد تتطلب 
الســـليمة من خالل  املعاجلة 
اقتـــراح حل متكامل يســـاهم 
في ضمان املسيحيني ويؤمن 

احلقوق جلميع اللبنانيني.
النائب سمير اجلسر اعرب 
إلذاعة صوت لبنان عن خشيته 
من ان يصدر النظام السوري 
ازمته الى اخلارج، علما انه حتى 
هذه اللحظة ليـــس هناك من 
مؤشرات على االطالق، واعتقد 
ان االمور عندنا خصوصا في 
الشـــمال مضبوطـــة والناس 

يتصرفون بحكمة.
اما في اجلنوب، وخصوصا 
في مخيم عني احللوة، فتحدث 
عن عناصر مرتبطة باخلارج.

وحول مشـــروع االنتخاب 
الـــذي طرحه  االرثوذكســـي 
د.سمير جعجع في لقاء بكركي 
املاروني قال: نحن ميالون دائما 
الى الثوابت والثوابت هي في 

اتفاق الطائف.
هذا االتفاق هو سلة كاملة، 
وهو تكلم عن الدائرة الكبرى 
والدائـــرة املختلطـــة، وليس 
ان تنتخـــب كل طائفة نوابها، 
ألن هذا يأتـــي باألكثر تطرفا 
في كل طائفة. وزير الداخلية 
مروان شربل اعلن من جهته، 
عـــدم تأييده ملشـــروع اللقاء 
االرثوذكسي ألنه ال يتالءم مع 
املوزاييك اللبناني ويبعد عن 

اآلخر في الوطن.
 ٭بيروت - عمر حبنجر

في بعبدا السبت شكل فرصة 
كي يجدد كل منهما نظرته الى 
اآلخر وإلى موقعه، مشيرة الى 
ان األولويـــة اآلن هي لتحديد 
احلقوق والواجبـــات، ريثما 
يصبح واضحـــا دور الرئيس 
ســـليمان كرئيس للجمهورية 
ودور العماد عون كرئيس ألكبر 

كتلة نيابية مسيحية.
وتقول املصادر ان الرئيس 
اتفقا على مواصلة  واجلنرال 
التشاور، وحتدثا عن خطوات 

الحقة.
وقد زار النائب ابراهيم كنعان 
عضو كتلة التغيير واالصالح 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
واطلعه على اجـــواء اجتماع 
ســـليمان وعون، خصوصا ما 
يتناول مشـــروع االنتخابات 

وملف التعيينات.
وفـــي أول تعليق للرئيس 
بري على بيان اللقاء املاروني 
في بكركـــي حول املشـــروع 
االرثوذكسي لالنتخابات برز 
اجتاه للتعامل مع املشـــروع 
امام زواره  بروية، وقال بري 
ان هذا الطرح يجب النظر إليه 
باعتباره نتيجة ملناخ سياسي 
فـــي الداخل وفي املنطقة، دفع 
اصحابه الى طرحه بسبب وجود 
جملة هواجس متراكمة فضال 
عن التجارب االنتخابية السابقة 
وغيـــر املشـــجعة واملطلوب 
معاجلة هذه الهواجس وإيجاد 
الدواء الشافي لها بغية انتظام 

احلياة السياسية في البلد.

تركز االهتمام السياسي في 
بيروت امس، على توقيع سورية 
العرب،  املراقبني  بروتوكـــول 
مسجلة بذلك أول اعتراف رسمي 
علني بحالة التأزم التي يعيشها 

نظام األسد.
االهتمـــام تناول مـــا بعد 
تـــواله نائب  الذي  التوقيـــع 
وزير اخلارجية فيصل املقداد، 
ومـــدى االلتـــزام بالتنفيذ في 
ضـــوء اإلمكانيات املمكنة، من 
خالل فحص اســـماء املراقبني 

وجنسياتهم ومهماتهم.
وتقول مصادر ديبلوماسية 
في بيروت لـ »األنباء« ان موسكو 
لعبت دورا في دفع األسد الى 
القبول باملبادرة العربية، جتنبا 
لرفع اجلامعـــة العربية األمر 
الى مجلس األمن الدولي، وفق 
الذي أطلقه  الرسمي  التحذير 
رئيس اللجنة الوزارية العربية 
الشيخ حمد بن جاسم، رئيس 
وزراء قطر ووزير خارجيتها.

وأضافت املصادر ان األسد 
وضع أمام 3 خيارات وبعد تردد 

وممانعة اختيار األسلم له:
القبول باملبادرة العربية  بجميع مندرجاتها.1
او مواجهة إقامة منطقة  عازلـــة علـــى احلـــدود 2
التركية، رغم ان هذا األمر يحمل 
بنظر األوروبيني مخاطر احلرب 
األهلية التي يبحث عنها النظام 

لكونها متد في عمره.
التحـــركات داخل  دعم  اجليش، مع احلفاظ على 3
الدولة،  متاســـك مؤسســـات 
وتشجيع مالحقة أركان النظام 
امام احملكمة اجلنائية وهو ما 

شرعت احملكمة به.
وبانتظار النتائج السياسية 
وامليدانيـــة لعمليـــة توقيـــع 
البروتوكـــول، جمدت احملافل 
السياسية اللبنانية جتاذباتها 
الداخلية مؤقتا، ورمبا الى ما 
بعد عطلة عيدي امليالد ورأس 
الســـنة، مكتفية بالتداول في 
األمـــور املطروحة، الى جانب 
املســـتجدات الطارئة كالعثور 
على قاعدة صواريخ مع 4 قذائف 
جاهزة لإلطالق في أراضي بلدة 
»املجيدية« احلدودية في قطاع 

حاصبيا.
املـــداوالت جديد  وضمـــن 
اللقـــاء الذي  املعلومـــات عن 
جمع الرئيس ميشال سليمان 
والعماد ميشال عون، ان لقاءهما 

)محمود الطويل( نواب بيروت خالل اجتماعهم في البرملان للمطالبة بـ »بيروت منزوعة السالح« 

أخبار وأسرار لبنانية
٭ تعزيز العالقة بني حزب اهلل وبكركي: تقول 

مصادر في 8 آذار ان اللقاء بني البطريرك 
الراعي ومسؤول امللف املسيحي في حزب اهلل 
غالب أبوزينب في بكركي )استمر نحو ساعة( 

أتى في اطار تعزيز العالقة بني حزب اهلل 
وبكركي، »هي ليست زيارة بروتوكولية امنا 

تصب في خانة اخلطوات العملية لتكريس 
برنامج عمل جديد في التواصل مع الصرح 

البطريركي، وايضا في اطار تعزيز عمل 
جلنة املتابعة بني الطرفني. لم يتم التطرق الى 
موضوع احملكمة وموقف الراعي منها وهو 

ليس مفاجئا للحزب. توافق بني اجلانبني 
على القراءة املوحدة للضاحية وبكركي حيال 

امللفات الوطنية اإلستراتيجية، وفي اخلتام 
كما في البداية حتية خاصة من السيد حسن 
نصراهلل وبطاقة معايدة بعيدي امليالد ورأس 

السنة«. وجاءت زيارة مسؤول حزب اهلل 
الى بكركي بعد مواقف الفتة للراعي من 

موضوعي السالح واحملكمة الدولية وترافقت 
مع أجواء انفتاح متزايد بني البطريرك الراعي 

والرئيس سعد احلريري وتيار املستقبل.

٭ الزواج املدني: تكشف مصادر أن السفيرة 
األميركية مورا كونيللي سألت البطريرك 

الراعي عن موقفه األخير من اقتراح قانون 
الزواج املدني االختياري في لبنان، واستمعت 
الى وجهة نظره التي »تنطلق من كون الصفة 
االختيارية ال تنطبق على طبيعة القانون الذي 

يتمتع حكما بالصفة اإللزامية، فضال عن 
مخالفة ذلك املادة التاسعة من الدستور«.

٭ تعديالت في السلوك واخلطاب: يكشف 
مصدر في 14 آذار ان السنة اجلديدة ستشهد 

حتضيرات نوعية وتعديالت ملحوظة في 
السلوك واخلطاب السياسي. و14 آذار 

تتحضر لتفعل عملها وحتركها متهيدا ملرحلة 
ما بعد انهيار النظام السوري. ومن األفكار 

املتداولة والتي ستتم بلورتها، السعي الى 
تكليف حكومة انتقالية حتضر لالنتخابات 

النيابية التي ال شك ان الفوز سيكون 
محسوما فيها لـ »14 آذار«. وبعد االنتخابات 

يتم تشكيل حكومة من األكثرية اجلديدة 
احلقيقية تضع آلية لكيفية ضبط سالح 

حزب اهلل وإعادة إحياء مفهوم الدولة وبسط 

حضورها الفاعل سواء األمني واالقتصادي 
او حتى في تفاصيل احلياة اليومية.

٭ سلة متكاملة: ليس من مؤشر في مسألة 
التعيينات أنها ستوضع على نار ساخنة قريبا 

طاملا لم يتم التوافق ال على السلة املتكاملة 
وال على تعيينات »باملفرق«. ويعلق رئيس 

احلكومة بالقول: »لست أسير قرار أو موقف 
معني ولن أرفع أي مشروع الى مجلس 

الوزراء ما لم يحظ بالتوافق«.
٭ ملف إنساني: يرى الرئيس ميقاتي، حسب 

مصادره، ان سياسته كفيلة بحماية لبنان، 
وأن ملف النازحني السوريني هو ملف انساني 

وال ميكن النظر اليه اال من هذا املنظار، مع 
اصرار على رفض جتيير هذا امللف في خانة 

السياسة العدائية للحكومة السورية، وانه 
من هذا املنطلق لن يسمح بتكوين مخيمات 

للنازحني تتحول الى بؤر أمنية تهدد امن 
واستقرار لبنان قبل أن تهدد امن سورية، 
وبالتالي فإنه من غير املسموح حسب هذه 

املصادر ان يتحول النازحون الى ورقة يلعب 
بها أي طرف داخلي والى بؤرة توتر وتفجير.

أكد أن الوضع األمني مستقر ولن حتصل تطورات

فارس لـ »األنباء«: كيف ميكن للحريري أن يدير 
تياره من خارج البالد.. بـ »الرميوت كونترول«؟!

متمايزة ومتمايلة على الساحة 
اللبنانيـــة، ولكـــن لديه ثوابت 
يربطها مبصالح الطائفة في جبل 
لبنان«، مؤكدا ان هذه املواقف لن 
تأخذه الى فريق 14 آذار، مشيرا 
الى انه يشارك في حكومة األكثرية 

وضمن مشروعها.
ورأى ان هناك بعض اخلالفات 
احمللية البسيطة ولكنها لن تؤثر 

على املوقف العام جلنبالط.
وعن الوضع في ســــورية، 
اعتبر فــــارس ان األوضاع في 
سورية تســــتقر رويدا رويدا 
السيما ان الضغط الداخلي الذي 
كان مدعومــــا من بعض الدول 
العربية وخارجيا قد خف، مشيرا 
الى تطورات مهمة على الساحة 
السورية في األيام املقبلة جلهة 
املزيد من االســــتقرار والتفاهم 

الوطني الداخلي.
بيروت ـ أحمد منصور  ٭

جرى في عاصمة الشمال طرابلس 
املدينة من  هو محاولة النتزاع 
اإلدارة الرسمية، مشددا على ان 
الرئيس ميقاتي والوزير محمد 
الصفدي استعادا الوضع وسيطرا 

عليه.
وانتقد فارس تيار املستقبل 
وقال: »بعدما خسر مواقعه في 
رئاســـة احلكومة، بدأ يخســـر 
مواقع اخرى رويدا رويدا، وهو 
ال يتحمل خروجه من السلطة، 
ويخسر اليوم في طرابلس وفي 
بيروت وفي كل املناطق اللبنانية، 
متســـائال: »كيف ميكن لســـعد 
احلريري ان يديـــر تياره وهو 
خارج البالد، فهل يتم هذا األمر 

بـ »الرميوت كنترول«؟!
وحول مواقـــف النائب وليد 
جنبالط األخيرة، اعتبر فارس 
»ان جنبالط يأخذ بعني االعتبار 
مصالح الطائفة الدرزية، ومواقفه 

النائب مروان فارس ان  أكد 
احلكومة غير مهددة من أي جهة 
من اجلهـــات، الفتا الى ان فتيل 
أمام رئيس  ُنزع مـــن  التفجير 
احلكومـــة جنيـــب ميقاتي في 
موضوع احملكمة الدولية، مشيرا 
الى انه أصبح لديه دعم داخلي 
وخارجي سيستفيد منه في الفترة 
املقبلة ملزيد من االســـتقرار في 

لبنان.
ورأى فـــارس في تصريح لـ 
»األنباء« ان التفاهمات األخيرة 
بني التيار الوطني احلر وحركة 
أمل وحـــزب اهلل جلهة تعزيز 
املطالب اخلاصة بالتيار الوطني 
وتنشيط العمل احلكومي ستسهل 
عمل احلكومة واستمرارها لفترة 
أطول، مؤكدا ان الوضع األمني 
مستقر ولن تتطور األمور وليس 
هناك مـــن أخطـــار أمنية على 
الساحة اللبنانية، معتبرا ان ما 

مروان فارس

ملحم بركات: 
حلنت أغنية من 
كلمات القذافي!

بيروت: قال الفنان امللحن ملحم 
بركات، انه حلن اغنية من كلمات 
العقيد الراحل معمر القذافي، ولم 

يشر الى مضمونها.
واضاف: انا ال انسى فضل 
سورية علي وادعو اهلل ان 

يخلصها من محنتها.
بركات سيحيي ليلة رأس السنة 
في عمان، ويشير الى احترامه 
للملك عبداهلل ووالده احلسني.


