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سياسة
قضية اليوم

االتفاق على التعيينات يعيد الحكومة إلى تصريف األعمال

ترحيل النفايات خالل أسابيع

بعد تعطيل دام أشهرًا إثر التمديد لقادة األجهزة االمنية والعسكرية ،أفضت وساطة الرئيس نبيه بري إلى تأمين اتفاق
على ملء الشواغر في المجلس العسكري ،وان تكون تسمية العضوين المسيحيين بيد الجنرال ميشال عون .تسوية
تسمح بإعادة "تفعيل العمل الحكومي" ،ليعود مجلس الوزراء إلى ممارسة ما يجيده :تصريف االعمال
ان ـت ــزع الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري م ــن تـيــار
املستقبل موافقة على السير بتسوية
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ف ــي امل ـج ـلــس الـعـسـكــري
في الجيش .فبعد مفاوضات امتدت
أليـ ــام ،لــم يـعــد م ــن ع ـقــدة أم ــام السير
ب ــاالت ـف ــاق ع ـلــى ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ،وتــال ـيــا
تفعيل العمل الحكومي ،إال اختالف
بني قائد الجيش العماد جان قهوجي
ورئـ ـي ــس ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلصـ ـ ـ ّـاح
العماد ميشال عون على اسم املرشح
ل ـش ـغــل م ـن ـصــب ال ـع ـضــو امل ـت ـف ــرغ في
امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري .ف ـف ـي ـمــا ي ـق ـتــرح
عـ ـ ــون اسـ ـ ــم ال ـع ـم ـي ــد جـ ـ ـ ــورج ش ــري ــم،
طالب قهوجي بتعيني العميد غابي
الـحـمـصــي ف ــي ه ــذا امل ــوق ــع .وتــوقـعــت
مصادر قريبة من بــري ،ومصادر من
تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلصـ ـ ــاح ،أن تتجه
هــذه «الـعـقــدة» إلــى الـحــل ،وأن جلسة
مجلس الـ ــوزراء املقبلة ،أو تلك التي
تـلـيـهــا ،سـتـشـهــد إقـ ــرار م ــلء الـشـغــور

لم يطالب أي فريق بتأجيل
االنتخابات البلدية والحكومة تؤكد
القدرة على إجرائها
في املجلس العسكري ،لتعود بعدها
جلسات مجلس الــوزراء إلى االنعقاد
بـصــورة عــاديــة .ولفتت امل ـصــادر إلى
أن امل ـ ـكـ ـ ّـونـ ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـلـحـكــومــة
وافقت على االســم الــذي اقترحه عون
لشغل منصب املفتش العام للجيش،
علمًا ب ــأن ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل «ال
يمانعان تعيني أي ضابط في منصب
املدير العام لــإدارة ،حتى إن الرئيس
نبيه بــري قــال لبعض مساعديه إنه
ال يـمــانــع فــي أن يسمي عــون املــرشــح
لشغل «املــركــز الشيعي الــوحـيــد» في
املجلس العسكري».
وك ـشــف رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نبيه
بــري أم ــام زواره ،مـســاء أم ــس ،جانبًا
من الجهود التي بذلها إلنجاح جلسة
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء واس ـت ـم ــرت الـ ــى مــا
قـبــل مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،أجـ ــرى خاللها

تقرير

قمع
في وزارة
البيئة
من فض
االعتصام أمام
وزارة البيئة
(األخبار)

توقيع عقد الترحيل سيتم خالل أيام (دالتي ونهرا)

ات ـص ــاالت مــع رئ ـيــس الـحـكــومــة تمام
ســام والـنــائــب ولـيــد جنبالط وقائد
الجيش العماد جان قهوجي تناولت
التعيينات العسكرية ،على أن تعرض
هذه في الجلسة املقبلة ملجلس الوزراء
إذا ُدع ــي ال ــى االل ـت ـئــام .ول ـفــت ال ــى أن

وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله
الذين لم يشاركوا في جلسة مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أمـ ـ ـ ــس ،ألسـ ـ ـب ـ ــاب م ـب ــدئ ـي ــة،
ّ
تعهدوا باملوافقة على قرارات مجلس
ُ ّ
الــوزراء وتوقيع مراسيمها ،وإن بتت
في غيابهم .وتقرر أيضًا أال يناقش أي

بند من خــارج جــدول االعمال .وأبدى
بـ ــري اع ـت ـق ــاده بـ ــأن م ـج ـلــس ال ـ ــوزراء
أصـبــح عـلــى سـكــة اسـتـعــادتــه نشاطه
واج ـت ـم ــاع ــات ــه الـ ــدوريـ ــة ب ـع ــد ت ــواف ــق
أفــرقــاء الحكومة على انـطــاق عملها
وفـ ــق اآللـ ـي ــة امل ـت ـف ــق ع ـل ـي ـهــا .وعـلـمــت

ً
«األخـبــار» أن اتـصــاال جــرى أمــس بني
وزير الخارجية جبران باسيل ووزير
ّ
املــال ـيــة عـلــي حـســن خـلـيــل ،أكـ ــد فيها
االول عـ ــدم االع ـ ـتـ ــراض ع ـلــى أي بند
من البنود املدرجة على جدول أعمال
جلسة مجلس الوزراء أمس ،الفتًا إلى

