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 جنبالط يؤكد على استقالليته وانضمامه للرئيس سليمان 

 تشييع جثمان ممثل منظمة التحرير السابق في لبنان شفيق احلوت في الطريق اجلديدة امس 

ريثما يستقر املشهد السياسي على 
صورة ثابتة تسمح بتركيب حكومة 
سياسية على نحو قابل للدميومة 

واالستقرار.
  إلى ذلك، قال نائب اكثري مؤيد 
للنائب جنبالط معلقا على موقف 
رئيس اللقاء الدميوقراطي األخير: 
لقد أدرك اجلميع وعلى مراحل ان 
النائب جنبالط سيكوع وسيقترب 
من حزب اهللا عن طريق الرئيس 
بري وانه سيمد اجلسور مع سورية 
حيث سيكون قادرا على املناورة 
وحريـــة احلركة مـــع بقائه على 

طريقته في صفوف ١٤ آذار.

  أين اليسار في هذه األيام؟

  وقــــال: غريــــب كالم جنبــــالط 
عن العودة الى اليســــار والعروبة 
وفلسطني، فأين جند يسارا في هذه 
األيام؟ وأين هي العروبة؟ ألم يختلف 
الفلسطينيون أنفسهم حول القضية 
الفلســــطينية؟ هل ان السيد نصر 
اهللا يساري؟ ام انه سيكون الوسط 
امام جنبالط العائد الى اليســــار؟ 
الذي سيســــتفيد من هذه  الوحيد 
اليقظة اليسارية هو احلزب الشيوعي 

ومعارضوه.
  وأضاف: اذا لم يكن جنبالط قد 
فجر حتالف ١٤ آذار فإن هذا التحالف 
على وشك التفجير، ولن تعود هناك 
أكثرية نيابية اذا لم يتراجع جنبالط 
عــــن مواقفه بيــــد ان ال احد يعرف 
مــــا اذا كان جنبالط سيســــهم في 
حتول االقلية احلالية الى االكثرية 

املقبلة. 

ملا يراه الرئيس املكلف الذي مازال على 
ثقته بــــأن حدود احلركة اجلنبالطية 
االحتجاجية على اداء حلفائه في ١٤ آذار 
جتاهه، نيابيا او وزارية، لن تتعدى 
ســــور حديقة االكثرية الذي هو جزء 

اساسي فيها.

  حكومة تكنوقراط

  هذا الوضـــع اعاد الى الواجهة 
احلديث عن حكومة اختصاصيني 
«تكنوقراط» غير سياسية، إلدارة 
املرحلة السياسية االنتقالية الطابع 

اكثريــــة، وان علينا ان نتفهم ظروفه 
واسلوبه، خالصا الى القول: هذا هو 

وليد جنبالط.
  وبحســــب االكثرية، فــــإن خطاب 
جنبالط امام اجلمعية العمومية حلزبه 
امس االول، يشكل حتوال استراتيجيا 

في موقف احد اركان ١٤ آذار الكبار.

  استحقاق تشكيل الحكومة إلى أين؟

  ويبدو بحسب هؤالء ان تداعيات 
املوقف اجلنبالطي قد تذهب باستحقاق 
تشكيل احلكومة الى اجتاه آخر، خالفا 

العودة الى تاريخ معيب في املصالح 
اخلاصة.

  ويعكس هذا الكالم حجم انزعاج 
الرئيس املكلف من التطور اجلنبالطي 
بدليــــل انه كان وحتى األمس القريب 
يرفض اي رد فعل مضاد لسلســــلة 
مواقف جنبالط اخلارجة بالتدرج من 
سرب ١٤ آذار، وقد ابلغ احلريري زورا 
له منذ يومــــني ان وليد جنبالط كان 
وراء انتصار ثــــورة االرز وانتفاضة 
االستقالل، وانه رجل وفي وصادق وباق 
في صفوف ١٤ آذار، وان االكثرية باقية 

األساسي.
  وعما اذا كان موقفه يعرقل تشكيل 
احلكومة اللبنانية اجلديدة أشار الى 
ان هناك العدد الكافي من النواب في 
تكتل اللقاء الدميوقراطي الذي يرأسه 
ليصوت مع األكثرية النيابية مضيفا 
ان هذه احلكومة عنوانها وفاق وطني 
وعنوانها ان الرئيس هو الضامن. 
وختم قائال «فلننضم الى الرئيس 

في تشكيل احلكومة».
  واستقبل الرئيس سليمان رئيس 
احلكومة املكلف سعد احلريري امس 
حيث ذكر بيان صــــدر عن القصر 
اجلمهــــوري انــــه مت خــــالل اللقاء 
الراهنة  التطورات  استعراض آخر 
السياسية احمللية،  الســــاحة  على 
اضافة الى آخر ما آلت اليه االتصاالت 
واللقاءات واملشاورات بشأن تشكيل 

احلكومة.
  وغـــادر احلريري مقـــر القصر 
بـــأي  اإلدالء  دون  اجلمهـــوري 

تصريحات.

  بري يسقط الثلث الضامن من االعتبار

  القراءات السياسية لكالم جنبالط 
السياسي في  النشــــاط  كانت محور 
بيروت امس، رئيس املجلس نبيه بري 
اتصل هاتفيا بالرئيس املكلف ســــعد 
احلريري، وقال بعد االتصال ان خلط 
األوراق حصل، وال أهمية او ضرورة 

للثلث الضامن بعد اآلن.
  موقــــف جنبالط االنســــحابي من 
١٤ آذار اســــتدعى ردا سريعا من تيار 
املستقبل الذي يتزعمه الرئيس املكلف 
سعد احلريري، الذي حض على عدم 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  هز النائب وليد جنبالط مبوقفه 
اجلديد املشهد السياسي في لبنان، 
فأربك حلفاءه، واسترضى خصومه، 
وأعاد خلط األوراق النيابية وبالتالي 
احلكومية، وفرض على كل األطراف 
املواليــــة او املعارضة، العودة الى 

حواسيبها السياسية من جديد.
  بعض قوى ١٤ آذار اعتبرت في 
مواقف جنبالط العنيفة واجلديدة، 
طالقا باألحــــرف االولى من القوى 
التي يقــــول الرئيس نبيه بري انه 
كان يشكل العشرة منها، وكل الباقني 
أربعة، إال ان مصادر احلزب التقدمي 
االشتراكي تؤكد استمراره ضمن إطار 
هذه القوى مبعزل عن االختالف في 

وجهات النظر.
  وفي اخر موقف له قال جنبالط 
أنه حالة مميزة ومستقلة، موضحا 
انه لم يلتحق بفريق آخر لكنه أعلن 
وأصر على متيــــزه عن حتالف ١٤ 

آذار.
فــــي تصريحات    وقال جنبالط 
تلفزيونية امس انه حالة مستقلة 
وسينضم لرئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان الذي يشكل الضمانة 
في األمور الكبرى، مشــــيرا الى انه 
يرى الظرف املناسب وكيف يصوت 
في البرملان وفي مجلس الوزراء وانه 
ال يستطيع ان ينكر ما قاله باألمس، 

وأنه مصر على متيزه.
  وعما اذا كان هنــــاك احتمال أن 
ينضم أحد اليه، قال جنبالط انه في 
الوقت احلاضر لديه ورشــــة هائلة 
في احلزب وفــــي اجلبل وهذا همه 

 بري للحريري: خلط األوراق بدأ وال ضرورة لـ «الثلث» بعد اآلن

 قنبلة جنبالط «الهيروشيمية» تلقي بإشعاعها على البرلمان اللبناني
  والفرز الجديد لالنتخابات ٦٠ مقعداً لـ ١٤ آذار ٥٧ لـ ٨ آذار و١١للزعيم الدرزي 

 نسف «ثورة األرز».. واألكثرية لم تعد أكثرية.. ومرحلة خلط األوراق انطلقت 

 وليد جنبالط 

 تشكيل الحكومة 
الصفر  نقطة  إلى  عاد 
التفاوضي  والسـقف 
ما  إلى  هبط  لألكثرية 
دون «١٥ ـ ١٠ ـ ٥»

 األنظار تتجه إلى 
وكيف  التينـة  عين 
رئيس  بري  سيالقي 
الديموقراطي  اللقاء 
وإكمال ما بـدآه معًا

ليست «ظرفية» وال تندرج في خانة «التكتيك 
السياسي»، وامنا خطوة استراتيجية معدة 
ملرحلة طويلة تعد باألشــــهر ال بالسنوات 
وتعكس حتوال عميقــــا وهادئا في رهاناته 
وخياراته وقناعاته نشــــأ وتكون إثر تيقن 
جنبالط من فشل مشروع ١٤ آذار في ان يحكم 
ويدير وحده البلد، ومن ثبات النظام السوري 
وعدم قابليته للسقوط وعدم وجود رغبة 
اميركية بذلك مادام بقاؤه هو مطلب ثالث قوى 

اقليمية بارزة: ايران، تركيا واسرائيل.
  ما فعله جنبالط انه أخذ قرارا سياسيا 
كبيرا ال يخلو من املخاطر ونكهة املغامرة، 
وهذا القــــرار اكتمل عنــــده وأصبح نهائيا 
بعد لقائه املهم جدا «خلوة ثنائية مباشرة 
لساعات» مع أمني عام حزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا مباشرة بعد االنتخابات النيابية، 
وفي وقت كان حلفاؤه منصرفني الى احتفاالت 
النصر االنتخابي، وهذا اللقاء كانت له «تتمة 
ومتابعة» في اللقاء املهم أيضا الذي جرى بعد 
االنتخابات بني نصراهللا والرئيس السوري 

بشار االسد في دمشق.
  ٢ - جنبالط أعلن «رســــميا وبوضوح» 
خروجه من ١٤ آذار وفك حتالفاته السياسية 
التي بناها منذ أربع سنوات بعدما كان مهد 
لذلك تصريحا أو تلميحا عبر اشارات متكررة، 
وهذا التطور يطرح أوال مصير ومستقبل ١٤ 

آذار كتحالف وائتالف قوى سياسية، البد ان 
يتأثر بخروج جنبالط منه وهو الذي لعب 
دور «رأس احلربة» واحملرك األساسي وكان 
«العصب السياسي» في جسم ١٤ آذار، في حني 
كان تيار املســــتقبل مبثابة «القلب» في هذا 
اجلسم، ولعب مسيحيو ١٤ آذار عبر األمانة 
العامة دور «العقل السياسي»، وحتديدا في 
مجال اخلطاب السياســــي وصياغة األفكار 

وتسويقها.
  السؤال األول: هل يفرط عقد ١٤ آذار، وهل 
يكون جنبالط أطالق رصاصة الرحمة على 
«ثــــورة األرز»؟ أم تكون ١٤ آذار قادرة على 
االستمرار واالستغناء عن جنبالط الذي أصبح 

منذ عام عبئا عليها وكيف تستمر؟
  ٣ ـ جنبالط بخروجــــه من ١٤ آذار ومن 
صفوف «األكثرية» يكون من خالل هذا املوقف 
نسف نتائج االنتخابات النيابية. فإذا كان 
من غير املؤكد ومن غير الواضح انه التحق 
بصف ٨ آذار أو توقف في منطقة وسطية، 
فإن األكيد والثابت انه خرج من ١٤ آذار. وهذا 
كاف للقول ان «األكثرية لم تعد أكثرية»، وان 
فريق ١٤ آذار صار متســــاويا مع ٨ آذار في 
انهما دون عتبة األكثرية (٦٥)، وان التوزع 
احلالــــي هو على الشــــكل التالي: ٦٠ مقعدا 
لقوى ١٤ آذار، ٥٧ مقعدا لـ ٨ آذار و١١ مقعدا 

جلنبالط.

  وهذا يعني ان جنبالط حتى إشعار آخر 
يلعب دور الكتلة الوسطية أي الدور الذي كان 
يفترض ان تؤديه «كتلة العهد والرئيس»، 
ولكن االنتخابات لم تفرز مثل هذه الكتلة.

  ٤ ـ جنبــــالط قام باخلطــــوة األولى في 
مجال خلط األوراق واعادة تكوين اخلارطة 
السياسية والنيابية، وأيضا إطالق مرحلة 
جديدة مختلفة عن املرحلة الســــابقة التي 
امتدت بني أعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٩. وهو فعل ذلك 
من ضمن خطة سياسية منسقة مع الرئيس 
نبيه بري ومتناغمة مع ما كان يطرحه على 
امتداد األشهر واألسابيع املاضية حول «خلط 

األوراق وذوبان ٨ و١٤ آذار».
  واألنظــــار تتجه مــــن اآلن فصاعدا الى 
الرئيس بري وما ســــيفعله ملالقاة جنبالط 
وإكمــــال ما بدأه؟ وهل يقــــدم على ما ميكن 
ان يتسبب في فرط حتالف املعارضة، وهل 
تكون عالقته املتوترة مع العماد عون مدخال 
الى ذلــــك؟ املفارقة هنــــا ان املعارضة التي 
خسرت االنتخابات تظهر متاسكا، في حني 
ان األكثرية التــــي ربحت االنتخابات تظهر 

عليها عوارض التفكك.
  ٥ ـ ما حصل من تعديل في ميزان القوى 
السياســــية يؤثر بشكل مباشر على عملية 
احلكومة اجلديدة وتركيبتها ويدفع في اجتاه 
إعادة نظر بكل ما سبق وينسف عمليا صيغة 

١٥ـ  ١٠ـ  ٥، أو على األقل يجعلها دون جدوى 
وطنية وسياســــية. ما حصل جتاوز الثلث 
املعطل وفاقه أهمية، وأفرغ حصة األكثرية 
من محتواها ومن ٣ مقاعد وزارية، وزاد في 
أهمية الكتلة الوزارية الرئاســــية وهامش 
احلركة والتأثير للرئيس ســــليمان نتيجة 
خلط األوراق وانفتاح الوضع السياسي على 
آفاق جديــــدة. «فعلها» جنبالط في توقيت 
غير مناسب، ال بل ســــيئ للرئيس املكلف 
سعد احلريري مساهما في إضعاف موقعه 
التفاوضي في تشكيل احلكومة وفي إعادة 
عمليــــة التأليف الى نقطة الصفر. وإذا كان 
هناك من يتوقع ان يشكل موقف جنبالط عامل 
ضغط على احلريري لإلسراع في التأليف، 
فإن األمر يؤدي الى نتيجة عكسية، الى تأخير 
احلكومة أليام ورمبا ألسابيع ألن كل شيء 
خاضع اآلن للمراجعة وإلعادة النظر طاملا 
ان احلريري لم يعــــد مرتكزا على «أكثرية 
نيابية» ولم يعد يتحكم بقواعد اللعبة وزمام 
األمور. ومن هنا ميكن فهم رد الفعل «السريع 
واجلدي» الذي صدر عن تيار املستقبل في 
وقت التزم مسيحيو ١٤ آذار الصمت وعدم 
التعليــــق، ألن احلريري هو املتضرر األول 
من موقف جنبالط الــــذي كان في املواقف 
السابقة مييز بني حتالفه الثابت مع احلريري 
وحتالفه املتغير مع مسيحيي ١٤ آذار، ولكنه 

 بيروت: لم يعد مهما البحث في األسباب
  التي دفعت الزعيم الدرزي وأحد أبرز أركان 
حتالف ١٤ آذار، وليد جنبالط، الى اخلروج 
«رســــميا» من هذا التحالف واالنقالب على 
حلفائه وخياراته التي «ناضل» من أجلها منذ 
العام ٢٠٠٥، لم يعد مهما ما اذا كان جنبالط 
أقــــدم على هذه اخلطوة عن «قناعة» أو عن 
خوف حتت وطأة املتغيرات واألوضاع اجلديدة 
في املنطقة التي سحبت الوجود العسكري 
االميركــــي من املنطقــــة وردت االعتبار الى 
العالقات االميركية الســــورية والسعودية 
السورية، أو حتت وطأة اخلوف من تعاظم 
القوة الشــــيعية الدميوغرافية والعسكرية 
ومتددها واختراقها لـ «اجلبل»، أو من منو 
التطرف السني عند مدخل الشوف اجلنوبي 
فــــي اقليم اخلروب، أو بســــبب اخليبة من 
الذين قاسموه مقاعد  احللفاء املســــيحيني 
اجلبل في ٧ يونيو بعدما تفرجوا عليه في 
٧ مايو. املهم اآلن هو الوقوف على النتائج 
والتداعيات التي ستترتب على قرار جنبالط 
والتموضع السياســــي اجلديد الذي اكتمل 
وتبلور بعد سلسلة حتوالت تدريجية كان 
بدأهــــا إثر صدامات ٧ مايو واتفاق الدوحة، 
وصوال الى فترة ما قبل االنتخابات، واملفاجأة 
انها استمرت بعد االنتخابات رغم فوز ١٤ آذار 
الذي على ما يبدو لم يكن جنبالط مسرورا 
به وامنا فاجأه بعدما كان وضع خططه على 
أساس ان املعارضة ستفوز وان عملية فك 
ارتباطه بـ ١٤ آذار باتت جاهزة، وأما أفضل 
ما في االنتخابات، فكان انها جعلت متوضعه 
السياســــي يحصل من موقع القوي املبادر 
ال من موقع الضعيف املستجدي بحكم انه 
يغادر معسكر األكثرية اخلارجة لتوها من 

انتصار انتخابي.
  السؤال الكبير الذي طرح من حلظة تفجير 
جنبالط قنبلته السياسية التي أحدثت دويا 
سياسيا هائال وصدمة عميقة عند احللفاء 
أكثر من اخلصوم: ماذا يعني هذا «التحول 
االنقالب» عند جنبالط، وأي نتائج ستترتب 
وأي وضع جديد سينشأ؟ أما االجابة فإنها 
ستكون «متشعبة» مبا ان القنبلة اجلنبالطية 
أصابت بشظاياها أوضاعا ومجاالت كثيرة 
وتوزعــــت في أكثر من اجتــــاه، وفي قراءة 
سياســــية أولية ميكن اخلروج باملالحظات 

واالستنتاجات التالية:
  ١ - اخلطوة التي أقدم عليها وليد جنبالط 

هذه املرة لم ينجح في اقامة مثل هذا الفصل، 
أو في حفظ عالقتــــه مع احلريري وجعلها 
مســــتمرة في منأى عن أي توتر واهتزاز، 
عندما يضعه أمام خيارين: اما مجاراته في 
السياســــة اجلديدة، واما حتمل مسؤولية 

الوضع واخليارات منفردا.
  السؤال: هل خلط األوراق السياسية يخلط 
أوراق احلكومة؟ ماذا لــــو قرر جنبالط ان 
يكــــون الوزير طالل ارســــالن في احلكومة 
من حصته؟ وهــــل تطرح تركيبة احلكومة 
مجددا على بســــاط البحث أم تصل األمور 
الى ما هو أبعد، الى طرح مســــألة رئاســــة 

احلريري أيضا؟
  ٦ـ  جنبالط في عملية الوصول الى دمشق 
والتمهيد لهذه النقلة النوعية، قام باخلطوة 
األهم بعد سلسلة خطوات ممهدة كان أبرزها 
إعــــادة عالقته مع حــــزب اهللا الى وضع ما 
قبل العام ٢٠٠٥، واللقاء مع الســــيد حسن 
نصراهللا الذي كان مبثابة «مفتاح» للقاءات 
مــــع القوى احلليفة لدمشــــق التي ناصبها 
اخلصام السياســــي وهاجمها في السنوات 

األخيرة.
  واخلطــــوة األهم التي قــــام بها جنبالط 
والتي رمبا كانت شرطا من الشروط السورية 
الستقباله في دمشق هي فك حتالفه مع قوى 
١٤ آذار وتوجيه ضربة موجعة لهذا «التحالف» 
الذي أزعج السوريني وبات الرمز السياسي 
للمرحلة الســــابقة التي تلت خروجهم من 
لبنان وبات تغييره أو اضعافه مؤشرا الى 

مرحلة جديدة.
  ليس مبالغة القول ان وليد جنبالط الذي 
ساهم بشكل أساسي في «معركة إخراج سورية 
من لبنان عسكريا عام ٢٠٠٥ يساهم بشكل 
أساسي في معركة إعادة سورية الى لبنان» 

سياسيا في العام ٢٠٠٩.
  وان حزب اهللا الذي لم ينجح في رهانه 
على االنتخابــــات يعوض خســــارته فيها 
ويكســــب رهانه على جنبــــالط الذي ميثل 
قيمة «جيوسياسية» حلزب اهللا والطائفة 
الشيعية بحكم املوقع االستراتيجي لـ «اجلبل 
الــــدرزي» كنقطة وصــــل وفصل بني مثلث 
«اجلنوب – الضاحية - البقاع». ان نتائج 
ما فعلــــه جنبالط تعادل في أهميتها نتائج 
االنتخابات ال بل تتجاوزها أهمية. املرحلة 
السياســــية اجلديدة انطلقت اآلن وعملية 

خلط األوراق بدأت للتو. 

 توزيـع احلقائـب الوزارية: أوضحت مصـــادر أن هناك ٢٢ حقيبة 
وزارية، وهذا يعني أنه سيكون هناك ٨ وزراء دولة يفترض أن 
يصار الـــى توزيعهم على رئيس اجلمهورية واألكثرية واألقلية 

في البرملان.
  وتابعت: «ال مشـــكلة في تســـمية ٣ وزراء دولة من حصة رئيس 
اجلمهورية في مقابل عدد مماثـــل من حصة قوى ١٤ آذار على أن 
تتمثل األقلية بوزيري دولة وهذا يســـتدعي من األخيرة التفاهم 
على توزيعها»، ورأت أن هناك مشكلة عند األقلية في هذا الشأن، 
وهذا يتطلب توافقا بـــني العماد عون وحليفه حزب اهللا باعتبار 
أن حصة «أمل» باتت محســـومة، وأن بري أعد الئحة بوزرائه لن 
يبوح بأسماء من فيها إال حني بدء إعداد املراسيم اخلاصة بتشكيل 

احلكومة قبل اإلعالن عن والدتها رسميا.
  وسألت املصادر ما إذا كان حزب اهللا على استعداد 

للتضحية بحقيبة وزارية من احلقيبتني املخصصتني له، ملصلحة 
أحد الوزراء من «تكتل التغيير واالصالح» السيما أنه اعتاد على 
التضحية وهذا ما فعله أثناء تشكيل احلكومة احلالية عندما وافق 
على توزير طالل أرســـالن والقيادي في احلزب السوري القومي 

االجتماعي علي قانصو.
ــيحيي ١٤ آذار ان االجتاه    توزير بطرس حرب: قال قطب بارز من مس
بات مييل نحو منح القوات اللبنانية وزيرين مقابل وزير واحد حلزب 
الكتائب، األمر الذي من شأنه ان يتيح توزير بطرس حرب عن مستقلي 
ــيقبل  ــاؤالت عما اذا كان الرئيس أمني اجلميل س ١٤ آذار، ما يطرح تس

ــذه الصيغة التي تعطي أفضلية لـ «القوات»، علما  به
ان النائب حرب قال انه ال توجد مشكلة أمام فرضية 

دخوله الى احلكومة، وان اسمه ليس مطروحا كعقدة.
  وكان حزب الكتائب أصر على حقيبتني، وقال مسؤول كتائبي ان احلزب 
ــبة الينا، رمزية  ــك «ولوزارة الصناعة بالنس ــغ الرئيس املكلف بذل ابل
خصوصية، وفيها روحية الشهيد الوزير بيار اجلميل، وفيها املشروع 

الذي أطلقه فيها (صنع في لبنان)، ونأمل ان تعود الى الكتائب».
  وحول إمكان تراجع الكتائب عن املطالبة بحقيبتني، قال املسؤول الكتائبي: 
نحن من البداية مع كل ما يسهل انطالقة احلكومة، ولكن ليس على حساب 

الكتائب، وهذا االمر يحتاج الى عناية فائقة من الرئيس املكلف.
  ازدهـار لبنان: تقول مصادر ان التطـــورات ايجابية في املنطقة 

وستنعكس هدوءا شامال في لبنان، حتى ان الزوار االميركيني طلبوا 
دراسات عن الوضع االقتصادي وجاءت مبعظمها متفائلة في ظل 
اجراءات حاكم مصرف لبنان د.رياض ســـالمة، وانه ال خطر من 
انهيار اقتصادي، وأوضاع اجلنوب ستبقى هادئة، وهذه األجواء 
ســـتنتج حكومة قريبا، أما حزب اهللا فيريد حكومة يتم التزاوج 
فيها بني هانوي وهونغ كونغ، وقريبة من حكومات الرئيس رفيق 

احلريري الذي أعطى األمان للمقاومة وأخذ الوضع االقتصادي.
  جنبالط يزور «القومي» منتصف الشهر: كشفت مصادر في املعارضة انها 
ــيزور  كانت في جو موقف جنبالط منذ أيام عدة، وعلم ان جنبالط س
مركز احلزب السوري القومي االجتماعي في الروشة منتصف األسبوع 

املقبل، ليلتقي رئيس احلزب النائب أسعد حردان.

 أخبار وأسرار 

 غادة عيد غائبة
  عن األنظار بعد مذكرة 

توقيف قضائية بحقها

 بيروت: نهار اجلمعة الفائت
  طوقت وحدات من الشرطة 
القضائية في قوى األمن الداخلي 
مبنى قناة «اجلديد» لتنفيذ مذكرة 
قضائية بالقبض على اإلعالمية 
غادة عيد التـــي غادرت احملطة 
بطريقة لم تتضح معاملها، وتردد 
انها استعانت بســـيارة وزير. 
مذكـــرة التوقيف هـــذه صادرة 
التحقيـــق في جبل  عن قاضي 
لبنان القاضي شـــهيد ســـالمة 
بجرم القدح والذم والتشـــهير. 
  وأشـــارت املعلومات الى ان 
الشـــرطة القضائيـــة ســـتقوم 
بعمليات دهم واســـعة لألماكن 
التي يشتبه في وجود عيد فيها 
مبا فيها منزلها ومنازل اقربائها، 
وذلك تطبيقا للقانون، ومنعا ألي 
استخفاف بالقرارات القضائية. 

 غادة عيد 
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