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تفاؤل بري بقرب التشكيل
 يستند إلى 3 معطيات

بيروت: رئيس البرملان اللبناني نبيه
بري مازال على تفاؤله بأن احلكومة 
ستشكل قريبا وحتديدا قبل نهاية الشهر 
اجلاري، وهو ال يرى مش���كلة أو أزمة 
ف���ي التأليف الذي م���ازال ضمن »فترة 
الس���ماح« واملهلة الطبيعية لتش���كيل 
احلكومات في لبنان، هذا »التفاؤل« أثار 
اهتمام و»فضولية« األوساط السياسية 
والشعبية في لبنان ملعرفة املعطيات التي يستند 
اليها بري واألس���باب التي تكون لديه هذه القناعة 
الراسخة، خصوصا ان الرئيس بري معروف عنه 
سعة اطالعه وعالقاته، وهو ال يطلق كالمه »جزافا 
أو مجازفا« ومعاكسا أجواء احلذر التي تخيم على 
الوسط السياسي والديبلوماسي في بيروت. كما ال 
ميكن تصور ان تفاؤل بري يندرج فقط في سياق 
تكتيك سياسي وتفاوضي إلظهار ايجابية املعارضة 
ووضع كرة احلكومة واملسؤولية في ملعب األكثرية 

والرئيس املكلف.
أوساط سياسية مطلعة على أجواء بري توجز 
األسباب التي تدفع به الى »التفاؤل احلكومي« في 

ثالثة معطيات وبنود أساسية:
1 � األج���واء »الداخلي���ة« اللبنانية التي تعكس 
انفتاحا واعتداال ومرونة وخطابا سياس���يا هادئا 
واستعدادات ايجابية وطيبة لدى كل األطراف املتفقني 
على »حكومة الوحدة الوطنية«، وهذا يشكل في حد 
ذاته عامال مساعدا في دفع عملية تشكيل احلكومة 

وفي تذليل العقد والعقبات ان وجدت.

زيارة وشيكة لخادم الحرمين إلى سورية

2 � التفاهم السوري � السعودي الذي لم يتوقف 
عند نقطة معينة اال لكي يعود بوتيرة أقوى وأسرع، 
خصوصا ان مكون���ات وعناصر هذا التفاهم باتت 
جاهزة ومكتملة وال ينقص اال تهيئة الساحة اللبنانية 

ملالقاته.
وفي معلومات الرئيس بري ان زيارة خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الى دمشق 
باتت وشيكة وان مجرد حصولها سيكون االشارة 
االبلغ الى والدة احلكومة والى سقوط ما يواجهها 

حاليا من »شروط متبادلة«.
3 � تيقن الرئيس بري ان صيغة احلكومة التي 
ميكن ان تش���كل حال وس���طا واملرجحة في نهاية 
املطاف، هي صيغة جاه���زة والتوافق عليها يفتح 
الطريق سريعا أمام تشكيل احلكومة وهي صيغة 15 
� 10 � 5 كونها تنتزع تنازالت متبادلة من املعارضة 
)بتخليه���ا عن الثلث املعطل 10 + 1( ومن االكثرية 
)بتخليها عن االكثرية النس���بية 15 + 1(، كما انها 
حتظى بتأييد رئيس اجلمهورية ميش���ال سليمان 
اذا توافق الطرفان عليه���ا وعلى ان تكون حصته 

الوزارية »صافية« وال ودائع فيها الحد.

معطيات مضادة

أوساط كثيرة � في املواالة واملعارضة � ال جتاري 
بري في تفاؤله وليست »على موجته« احلكومية، 
كما ان متابعني لعملية تشكيل احلكومة والظروف 
احمليط���ة بها لديهم انطباع بأن���ه لم يحدث تغيير 
جوهري في املواقف واملعطيات، وأن هناك مشكلة 
ميكن ان تتطور الى أزمة، وان هناك حذرا ميكن ان 
يتحول الى قلق، وان التأخير الذي يحتسب باأليام 
واألسابيع ميكن ان يحتسب باألشهر، ويتوقف هؤالء 

عند املعطيات التالية:
1 � فري���ق 14 آذار مازال عل���ى موقفه الداعي الى 
تشكيل حكومة وفق صيغة 16 � 10 � 4 وعلى أساس 
اعتبارين أساسيني: ترجمة نتائج االنتخابات بحيث 
يكون لألكثري���ة النيابية أكثرية وزارية، وحتقيق 
املشاركة من دون تعطيل، اذا كان الواقع السياسي 
االجتماعي )الطائفي( في لبنان ال يس���مح مبعادلة 

»أكثرية حتكم وأقلية تعارض«.

المعارضة مصرة على الثلث المعطل

2 � فريق املعارضة مازال على موقفه املش���ترط 
للثلث املعطل أو الضامن وفق صيغة احلكومة احلالية 
)املستقيلة(، وعلى أساس مشاركة فعلية في القرار 
أو ال مشاركة، أما البديل عن الثلث املعطل فهو: قبول 
األكثرية بالرقم 15، حصول املعارضة على حقائب 
نوعية، وحصولها أيضا على ضمانات تتعلق بآلية 
طرح املسائل واتخاذ القرارات األساسية على طاولة 

مجلس الوزراء وحصول توافق مسبق عليها.
3 � التفاهم الس���وري � الس���عودي متوقف عند 
»نقطة تنفيذية«: زيارة امللك عبداهلل الى دمش���ق 
مرفقة بزيارة الرئيس املكلف سعد احلريري، ودمشق 
غير معنية بتسهيل تشكيل احلكومة مادام لم يتم 
تنفيذ ما مت االتفاق عليه، كما ان التفاهم بني سورية 
والسعودية يظل ناقصا وهش���ا اذا لم يرفده دعم 

وتأييد من ايران ومصر.
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حزب اهلل: ملف تشكيل الحكومة في حالة »كوما« سياسية
بيروت ـ عمر حبنجر

األجواء السياسية إيجابية باملعنى العام، ولكن ال جديد عمليا، 
على صعيد تشكيل حكومة سعد احلريري األولى.

وحده رئيس املجلس نبيه بري على تفاؤله باقتراب تش���كيل 
احلكومة قبل نهاية هذا الشهر، وجديد االتصاالت السياسية ال جديد 
فيه سوى االجماع على التهدئة وجتنب التصعيد ومحاولة خلق بيئة 
مالئمة حلكومة الوحدة الوطنية، وهو ما انتهى اليه أمس اجتماع 

تكتل »لبنان أوال« برئاسة الرئيس املكلف سعد احلريري.
بيد ان اذاعة النور الناطقة بلسان حزب اهلل قالت أمس ان ملف 
تشكيل احلكومة مازال في حالة »كوما« سياسية باعتراف أكثر من 

طرف باستثناء اإلشارات الصادرة عن عني التينة.
وردت اإلذاعة جزءا من مقوم���ات نظرتها »الكوماوية« للملف 
احلكومي الى جمود حركة االتصاالت العربية � العربية على مختلف 
األصعدة، ومن دالئلها استبعاد قيام خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز بزيارة إلى دمش���ق، حيث سيزور املغرب، 
لتفقد ولي عهده األمير سلطان بن عبدالعزيز ومنها الى الواليات 

املتحدة حيث سيمضي اسبوعني.

عودة التشكيل الحكومي إلى الواجهة

أحاديث التشكيل احلكومي مستمرة خلف األضواء اما في الشق 
املعل���ن عنها عبر املرئي من االتصاالت والزيارات، فقد أعاد تفاؤل 
الرئيس بري الذي تنقل بني قصر بعبدا ومجلس النواب، موضوع 
احلكومة الى دائرة الضوء بعد »كسوفه« لبضعة أيام بحادث »خربة 
سلم« بني اليونيفيل وبعض األهالي والقاه في تفاؤله زوار رئيس 

اجلمهورية ميشال سليمان.

بدوره املعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل 
لفت الى ان اجلو التفاؤلي الذي يعكسه الرئيس بري ينطلق من التزام 

جميع األطراف بااليجابية، وبالتالي من وقائع ال من رغبات.
وكان بري توقع صدور مراسيم تشكيل احلكومة قبل نهاية هذا 

الشهر ونفى اصرار املعارضة على الثلث املعطل.
وزير السياحة ايلي ماروني رأى من معراب ان الشروط املطروحة 
من قبل املعارضة لتشكيل احلكومة ال تعكس الرغبة في املشاركة، 
ومع احترامنا لتفاؤل رئيس مجلس النواب نأمل ان تقترن األقوال 
باألفعال ويسهلوا تشكيل احلكومة، فهنالك أكثرية فازت، وحقها 
ان تك���ون لديها حكومة أكثري���ة، وبالتالي يعترفون بنتيجة هذه 
االنتخابات. ألن الثلث املعطل أو النس���بية أو الش���راكة احلقيقية 
التي ال نعرف تفسيرا لها، هي إلغاء لنتيجة االنتخابات، واألقلية 

يجب ان تكون في املعارضة.

جنبالط لم يطرح صيغة العشرات الثالث

ف����ي غضون ذلك نف����ت مفوضية اإلعالم ف����ي احلزب التقدمي 
االشتراكي ما نشر من ان رئيس احلزب وليد جنبالط طرح فكرة 
حكومة من 3 عشرات )عشرة للمواالة وعشرة للمعارضة وعشرة 
لرئيس اجلمهورية(، وقال����ت ان جنبالط لم يطرح هذه الصيغة 
او اي صيغة اخرى، تاركا األمر للرئيس املكلف س����عد احلريري 
بحكمته ورويته وحرصه على تش����كيل حكوم����ة تلبي تطلعات 
اللبناني����ني. بدوره النائب نبيل نقوال عض����و كتلة العماد عون، 
قال ان احلديث عن لقاء بني العماد عون والنائب جنبالط لم يكن 
جديا، امنا تباحثته الصحف لكن النوايا دائما موجودة، شرط اال 

يكون لقاء لتبويس اللحى.

وكانت صحيفة الس����فير ذكرت ان 3 لقاءات اجهضت بني عون 
وجنبالط، بعد تسلل »يد خفية«.

النائب انطوان زهرا عضو كتلة القوات وردا على سؤال حول 
احللقة املفقودة في عملية تش����كيل احلكومة، قال: »ال أستبعد ان 
يكون لدى الرئيس بري ما يكفي لتبرير التفاؤل الذي يعلنه، ونحن 
في القوات ال نس����تبعد امكانية الوالدة القريبة للحكومة ألن كل 
االط����راف اعلنت ما لديها، يبقى ان يحرك الرئيس املكلف الوضع 
بط����رح ما لديه للبدء في احلوار اجل����دي، لقد دعاه الرئيس بري 
للعمل على القلم والورقة، اي البدء في تس����جيل االسماء، فنحن 

في القوات طلبنا ذلك منذ بضعة ايام«.
لكن النائب احمد فتفت )املس����تقبل( ق����ال من جهته انه ليس 
مقتنع����ا بتفاؤل الرئيس بري، ورأى ف����ي ذات الوقت ان ال مجال 
العتذار الرئيس املكلف عن تش����كيل احلكومة، وان هذا املوضوع 

غير مطروح ابدا.

الشيخ قاسم : حادث »خربة سلم« ال يخرق الـ 1701

وعلى صعيد الصدام بني اليونيفيل وبعض األهالي في اجلنوب، 
قال الش����يخ نعيم قاسم نائب األمني العام حلزب اهلل ان التفجير 
الذي حصل في »خربة سلم« طبيعي وله عالقة مبخلفات القذائف 
الت����ي جمعت في هذا املكان بعد خروج جنود االحتالل من لبنان، 

وهو بالتالي ال يشكل خرقا للقرار 1701.
واشار الشيخ قاسم الى ان قوات اليونيفيل تتحمل مسؤولية 
اخلطأ الذي ارتكبته مبحاولة الدخول الى احد املنازل ملداهمته دون 
التنسيق مع اجليش اللبناني، الذي يعطيه القرار 1701 صالحية 

التحرك اوال ويجعل القوات الدولية مساعدة له.

»القوات« تجاري رئيس المجلس في تفاؤله ونائب »مستقبلي« غير مقتنع

نائب عن 14 آذار لـ »األنباء«: 
ال حكومة قبل شهرين

»ال عدوان إسرائيليًا على لبنان
 في ظل حكومة تصريف أعمال«

بيروت ـ ناجي يونس
يستدل نائب عضو في حتالف 14 آذار من الوقائع 
على ان تشكيل احلكومة لن يحصل قبل شهرين في 
اق����ل تقدير، فاالوضاع اللبنانية معلقة او في حالة 
انتظار بفعل التطورات اخلارجية حتى اشعار آخر 
حسب قوله. وقال النائب االكثري ل� »األنباء« طالبا 
عدم ذكر اسمه: »تنتظر سورية ما ستحصده على 
اكثر من صعيد وفي امللفات االساسية وال يبدو انها 

ستنال ايا من مطالبها في القريب العاجل«.
واضاف: من هنا فان السوريني دفعوا بحلفائهم 
اللبنانيني الى رفع س����قف املطال����ب فها هو العماد 
ميشال عون يتمسك بالتمثيل النسبي في تشكيل 
احلكومة وها هو النائب سليمان فرجنية يؤكد على 
مطل����ب الثلث املعطل اضافة الى ما يوحي به حزب 

اهلل نفسه من هذا القبيل.
وتابع: ان كل هذا تسبب في تأخير تشكيل احلكومة 
وان كانت الس����عودية  مصرة على االس����تفادة من 
كل الفرص واالمكانات املتاح����ة الخراج لبنان من 
هذا الواقع فالس����وريون ربطوا االمور مبصاحلهم 
واحللفاء اللبنانيون استجابوا مثل العادة ونفذوا 
االوامر، اما االيرانيون فانهم يواجهون اوضاعا صعبة 
وال يستطيع احد ان يتوقع طبيعة مسار االمور في 

ايران في االمدين القصير واملتوسط«.
وقال »مع ذلك تس����تمر السياسات االيرانية كما 
هي وتؤمن الغطاء لسياس����ات حزب اهلل في لبنان 

وه����ذا االخير في حالة انتظ����ار وترقب للتطورات 
تفاديا الي خطأ اس����تراتيجي من ناحية مما جعله 
يطالب بالثلث املعطل امنا بخفر ويعمل على ابقاء 
الس����تاتيكو القائم لئال يتشكل اي واقع جديد على 

الساحة اللبنانية ال يخدم مصالح احلزب«.
وفي رأي����ه ان ح����زب اهلل يخط����ط لالحتفاظ 
باملكتسبات ال بل الس����تكمال السيطرة على لبنان 

تبعا للظروف السائدة.
وقال مستنتجا: »من هنا ايضا يبقى التساؤل ما 
اذا كان حزب اهلل ينوي تس����هيل تشكيل احلكومة 
بشروطه وفي الطليعة الثلث املعطل وبعد ان يتعب 
اجلميع ام انه يناور بهدف االبقاء على االوضاع مثلما 
هي اي وسط حالة من املراوحة وشبه الفراغ على 

مستوى السلطة التنفيذية؟«.
وبالعودة ال����ى الداخل اللبناني يقول: »قوى 14 
آذار لن توافق على الثلث املعطل في احلكومة املقبلة 
وهي ترغب في تعزيز موقع الرئاسة االولى ومتتني 
التواصل مع رئيس اجلمهورية ميش����ال س����ليمان 
اضافة الى االس����تفادة من الفرص لتدعيم مصالح 
لبنان العليا واستثمار كل معطى ايجابي قد يخدم 

اللبنانيني.
وفي رأيه »قد توافق 14 آذار على صيغة 15 وزيرا 
لها و10 وزراء لالقلية و5 وزراء للرئيس س����ليمان 
طبعا دون ما بات يسمى وزير وديعة لصالح االقلية 

مبا مينحها الثلث املعطل بطريقة مخفية«.

بيروت ـ داود رمال
ب���دأت عملي���ا اإلج���راءات 
واالتصاالت لتجاوز احلادث الذي 
وقع في »خربة سلم« بني قوات 
اليونيفيل واألهالي والذي سبقه 
وتاله تط���ورات أوحت بأجواء 
تصعيدي���ة مش���حونة، وبداية 
التهدئ���ة طلب رئي���س املجلس 
النيابي نبيه بري من عضو كتلته 
النيابية النائب قاسم هاشم وقف 
التحرك الش���عبي الذي كان بدأه 
احتجاجا على اخلرق االسرائيلي 
في تالل كفر ش���وبا »منعا« ألي 
استغالل من قبل اسرائيل يهدف 
الى تصعيد املوقف وافساحا في 
املجال امام السلطة اللبنانية للقيام 
باتصاالتها وللقوات الدولية للقيام 
مبهامها وفق ما ينص عليه القرار 
1701 جلهة حفظ األمن واالستقرار 

على جانب احلدود.
وخالفا لكل االجواء التي برزت 
خالل االيام االخيرة من ان الوضع 
في اجلنوب على »كف عفريت« 
فإن مصدرا سياسيا لبنانيا واسع 
االطالع أكد ل� »األنباء« ان الوضع 

في اجلنوب أكثر من مستتب، وان 
احلديث عن اعتداء اسرائيلي على 
لبنان أمر مس���تبعد، واذا كانت 
بعض النواي���ا الدولية من وراء 
القرار الدولي رق���م 1701 ضرب 
املقاومة فهذا ال يعني ان اسرائيل 
قادرة على ضربها في ظل غياب 
حكومة لبنانية متارس مهامها، 
ألنه في البعد الواقعي ألي ضربة 
يبرز تطبيق القرار اجلديد الذي 
سيصدر عن مجلس األمن واذا لم 
تكن هناك حكومة لبنانية فمن 
سينفذ هذا القرار؟ اضافة الى ان 
االعتداء االسرائيلي على لبنان مع 
وجود حكومة تصريف أعمال غير 
قادرة على اتخاذ القرارات، سيعني 
اطالق يد املقاومة ملواجهة العدوان 
والدفاع عن لبنان، من هنا احلاجة 
اتفاق  لوجود حكومة ترعى أي 

ينتج عن تطورات العدوان.
ويضيف املصدر ان اسرائيل 
غير قادرة على شن عدوان على 
لبنان في ظ���ل غياب اي ذريعة 
لذلك، ومبعنى اوضح اذا لم يتم 
عمليا خ���رق لبناني للقرار 1701 

يشكل انتهاكا صريحا ملا ينص 
القرار م���ن وقف لألعمال  عليه 
العدائي���ة، مع االش���ارة الى ان 
لبنان بكل مكوناته ما ينفك يؤكد 
مبناسبة ومن دون مناسبة متسكه 
بالق���رار 1701 بكل مندرجاته، اال 
اذا اختارت اسرائيل العدوان من 
طرفها وبال أي ذريعة مستفيدة 
من تطورات داخلية لبنانية تعمل 
عبر شبكاتها على انضاجها بحيث 
يسهل عليها الدخول على اخلط 

بأسلوب املباغتة.
ويوضح املصدر ان املجتمع 
الدول���ي لن يس���تطيع الوقوف 
مكتوف اليدي���ن امام اي عدوان 
الدولية  القوات  اس���رائيلي ألن 
العاملة في اجلنوب ستكون أول 
املتضررين وف���ي عني العاصفة 
وأول ما يدف���ع االثمان الغالية، 
لذل���ك فإن املخ���اوف من عدوان 
اسرائيلي وشيك في غير محلها، 
ويكاد اجلنوب اللبناني يكون اكثر 
بقعة آمنة ف���ي لبنان ان لم نقل 
في املنطقة في ظل »الستانيكو« 

القائم حاليا.

مصدر سياسي لبناني لـ »األنباء«:تحّدث عن إمكانية موافقة األغلبية النيابية على صيغة »15 + 10 + 5«

مخابرات الجيش اللبناني رعت اجتماعًا أمنيًا تصالحيًا بين ممثلين عن حزب اهلل و»أمل« و»المستقبل«
اتفاق على رفع الغطاء السياسي عن المخّلين باألمن وسحب التشنج من الشارع

رئي��س مخاب��رات اجليش اللبناني - فرع بيروت العقيد جورج خميس ومديرا مخابرات مكتب املزرعة واحلمراء وممثلو تيار املس��تقبل وحزب اهلل وحركة أمل 
 )محمود الطويل(خالل اجتماعهم األمني في مكتب مخابرات اجليش في املتحف أمس

بيروت ـ منصور شعبان
التقى ممثلون عن حزب اهلل وحركة أمل 
وتيار املستقبل في اجتماع انعقد صباح امس 
في مكتب العقيد جورج خميس، رئيس فرع 
مخابرات بيروت بحضور العقيد جهاد احلسن 
رئيس مكتب األم���ن في املزرعة واملقدم بهاء 
هالل رئيس مكتب احلمراء، وحضر عن تيار 
املستقبل ماهر ابواخلدود وعماد كحلول عن 
حزب اهلل وعلي جابر عن حركة امل، وصدر 

على اثر االجتماع البيان التالي:
انسجاما مع املناخ التصاحلي بني قيادات 
األحزاب والتيارات الرئيسية في بيروت ومع 
اللقاءات التقاربية بينهم عقد مس���ؤولو هذه 
األحزاب )تيار املس���تقبل � حزب اهلل � حركة 
أمل( اجتماعا بدعوة من رئيس فرع مخابرات 
بيروت وفي مكتبه لوضع تصور واقتراحات 
ح���ول نقل هذه األج���واء لقواعدهم احلزبية 
والشعبية والى مناصريهم وذلك بقصد سحب 
التشنج من الشارع وعودة األلفة بني سكان 

مدينة بيروت واحيائها، وتوافقوا على النقاط 
التالية:

� التأكي���د على الدور األساس���ي للجيش 
اللبناني في حل اي اشكال وذلك انطالقا من 

مسؤولياته عن احلفاظ على امن املواطنني.
� التأكيد على ضرورة استكمال إزالة الصور 

والشعارات احلزبية من شوارع بيروت.
� نق���ل هذا اجلو التصاحل���ي الى الكوادر 

احلزبية ومنها الى القاعدة الشعبية.
� إج���راء لقاءات بني ك���وادر هذه األحزاب 
ومن ثم القيام بجوالت مش���تركة في االماكن 
العامة خاصة في املناطق احلساسة )تغطى 

إعالميا(.
� رفع الغطاء السياس���ي عن اي ش���خص 
يفتعل املشاكل او يتدخل بطريقة مباشرة او 
غير مباشرة بهدف تطويق اي اشكال والعمل 

على عدم التجييش له.
� املعاجلة الفورية والسريعة من قبل القوى 
األمنية ألي ح���دث امني قد يحصل وحصره 

ضمن نطاق منطقة اإلشكال.
� إجراء مصاحلات بني العائالت املتخاصمة 
وتوفير مناخات العودة ألي عائالت اضطرت 

لترك منازلها اثناء احلوادث.
المشنوق يعترض

وفي موقف الفت، رأى عضو تكتل »لبنان 
أوال« النائب نهاد املشنوق ان االجتماع )الذي 
عقد في مكتب مخابرات اجليش اللبناني في 
املتحف( يذكر باجتماعات اللجان األمنية أيام 
احلرب، وقال ان »مثل هذه االجتماعات، ال متثل 
»كتلة املستقبل« وال »تيار املستقبل« وال تيار 
وجمهور الرئيس رفيق احلريري كائنا من كان 

حاضرا في االجتماع عن »املستقبل«.
 LBC املشنوق اعتبر في مداخلة عبر قناة
ان »حضور ممثل تيار املس���تقبل االجتماع 
تكري���س ألمر واقع مرفوض ف���ي املبدأ لدى 
»كتلة املستقبل«، مطالبا اجليش اللبناني بأن 

»يكون دوره طبيعيا بني الناس«.

حكوميات وأخبار وأسرار حقائب وأسماء: على رغم من ان البحث احلكومي مازال يدور حول 
الصيغة والتركيبة والنسب واألرقام، اال ان »الكواليس احلكومية« 

بدأت تشهد تداوال على نطاق محدود باحلقائب واألسماء.
وفي هذا املجال يتردد ان: - الرئيس املكلف سعد احلريري متمسك 

بوزارات املال واالقتصاد والتربية.
� النائب وليد جنبالط متمسك بوزارة األشغال والنقل، وفي ان يستمر 

الوزير غازي العريضي شاغال لها بعدما أحرز جناحا.
� رئيس املجلس نبيه بري يرشح الوزير غازي زعيتر لتولي وزارة 
الدفاع في حال خصصت هذه الوزارة الس����يادية للطائفة الشيعية 

بدال من وزارة اخلارجية.
� النائب العماد ميشال عون متمس����ك بوزارة االتصاالت وللوزير 
جبران باسيل، على ان يكون البديل وزارة سيادية اذا تعذرت. كما 

يريد وزارة خدماتية مثل وزارة الصحة.
� الرئيس الس����ابق أمني اجلميل يريد وزارتني واال وزارة أساسية 

خدماتية يفضل ان تكون »التربية«.
� رئي����س القوات د.س����مير جعجع يريد وزارتني واحدة أساس����ية 
)العدل – األش����غال - الطاقة(، وثانية أقل أهمية )س����ياحة – بيئة 

- تنمية ادارية(.
� النائب سليمان فرجنية يتطلع الى احدى وزارتني: الشؤون االجتماعية 

أو السياحة وال ينوي املشاركة شخصيا في احلكومة.
»حتول« جنبالط: بعض جهات قريبة من حزب اهلل »تس��وق« التحول 
احلاص��ل عند النائ��ب وليد جنب��الط، موقفا وموقع��ا، بصفته اجنازا 
سياسيا يعوض اخلسارة في االنتخابات النيابية عبر االيحاء بأن حزب 

اهلل متكن عبر جنبالط من شق صف 14 آذار وحرمانها من غلبتها.
»الكتائب« يعيد متوضعه: لوحظ ان نواب حزب الكتائب غابوا للمرة 

الثانية أمس األول عن »لقاء األربعاء« النيابي.
وفي موازاة ابتعادهم عن بري وجنبالط، يقترب مسؤولو الكتائب 
من املعارضة املسيحية في سياق عملية اعادة التموضع السياسي 

التي باشرها احلزب بعد االنتخابات.
تيـار املسـتقبل واألصولية: ف��ي تعليق لها على خبر توقيف وكش��ف 

ش��بكة أصولية ارهابية واملعلومات التي نشرت حولها، توقفت مصادر 
اعالمية في تيار املستقبل عند ثالث مالحظات: خلو الشبكة من عناصر 
لبنانية بحيث انها تضم »جنس��يات عربية مختلفة« وزعيمها س��وري، 
فأثبتت ان اجلسم اللبناني السني بات محصنا ضد فتنة التطرف، وان 
أعضاء الشبكة اتخذوا من املناطق املسيحية مقرا لهم، وان االعالن عنها 
وعن أهدافها املتعلقة برصد واس��تهداف قوات اليونيفيل واجليش جاء 

بعد احلادث الذي وقع مع اليونيفيل في اجلنوب )خربة سلم(.
مبـارك: تابعت أوساط سياسية لبنانية حليفة لسورية زيارة 
الرئيس املصري حسني مبارك الى باريس قبل يومني والتي كشفت 
في اعتقادها ع����ن دور مصري في اجهاض »زي����ارة امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز الى دمش����ق«. وأكدت عدم انخراط مبارك في أجواء 
املصاحلات العربية وحتفظه على االنفتاح السعودي على سورية 
كما حصل. هذه األوساط تنسب الى الرئيس مبارك قوله في باريس: 
»نعم ذهبت منذ حوالي شهر الى جدة في اململكة العربية السعودية 
ألقول مللكها ال تذهب الى دمشق، وال داعي لعودة التضامن العربي، 
ولنترك س����ورية تسقط مع ايران، لقد وعدني االميركان بالدولتني 

دولة فلسطينية ودولة يهودية«.


