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خصومة سياسية معه، تلفته الى 
انه يخطئ في أدائه كرئيس مكلف 
ــن دوره مبنح  ــا يتنازل ع عندم
األحزاب السياسية احلق بتسمية 
الرئيس  وزرائها، بحيث يتحول 
املكلف الى مجرد صندوق بريد 
ــول احلكومة الى فيدرالية  وتتح
ــة  حقيقية التأمت لوحدها برئاس

رئيس احلكومة.
  خطة احتواء: في رأي مصادر 
مراقبة انـــه كان على الرئيس 
املكلف ان يعد خطة احتواء ما 
أحدثه موقف جنبالط، وانه رمبا 
بدأ فـــي ذلك لكنه يبدو انه لم 
ينته من اجناز هذه اخلطة، وقد 
يكون هذا األمر أحد األســـباب 
التي جتعله في وضع مربك أو 
دقيق في التعاطي مع تفاصيل 
مفاوضات األسماء واحلقائب.

  ورمبا يفضل كسب املزيد من 
الوقـــت أو التعاطي مع عامل 

 جنبـالط ومصـر: فـــي تطور 
ايجابـــي على خط العالقة بني 
النائب وليد جنبالط وجمهورية 
مصـــر العربيـــة، زار الزعيم 
الدرزي أمس سفير مصر لدى 
لبنان أحمد فؤاد البديوي في 
مقر اقامته، يرافقه الوزير وائل 
أبو فاعور.  وهذا اللقاء هو األول 
بعد مواقـــف جنبالط األخيرة 
التي أعلن فيها خروجه من ١٤ 
آذار ووجه على هامشها انتقادات 

الى سياسة مصر.
  زيارة خاطفة: ذكرت معلومات 
ــعودي  ــالم الس ــر اإلع ان وزي
ــة قام أول من  عبدالعزيز خوج
أمس بزيارة خاطفة الى العاصمة 
اللبنانية استمرت ساعات، التقى 
ــري وجنبالط من  خاللها احلري
دون اتضاح حقيقة ما عرضه على 

اجلانبني.
  لقاء احلريريـ  عون بعيد: اللقاء 
بـــني الرئيـــس املكلف ســـعد 
احلريري والعماد ميشال عون 

ليس واردا في القريب العاجل: 
احلريري لم يعد متحمسا للقاء 
مع عـــون ولم يعد مصرا على 
دعوة الغداء التي وجهها اليه.

  وعون يشترط وقف احلمالت 
اإلعالمية من تيار املســـتقبل 
ومحيطه كبادرة حســـن نية 
من احلريـــري ولتبديد أجواء 

االحتقان والتشنج.
  أوساط احلريري تطرح ضرورة 
خفض عون ســـقفه السياسي 
ومطالبه «التعجيزية» والتوقف 
عـــن الرهـــان علـــى جنبالط 

وخروجه من ١٤ آذار.
  وباملقابل أوساط عون تطرح 
ضرورة ان يبادر احلريري الى 
تقدمي عرض حكومي بشكل جدي 
ورسمي يتعلق باحلقائب أوال 

لتحدد في ضوئها األسماء.
الرئيس  تلقى    أصوات سـنية: 
املكلف سعد احلريري رسائل من 
قيادات سياسية سنية من خارج 
«حلقة املستقبل» وبعضها على 

الوقـــت بوتيرة بطيئة ليكون 
جاهزا بعد تشـــكيل احلكومة 
للتعاطي مع الواقع اجلديد من 

دون خسائر أخرى.
  طالق أوروبـي: تنتظر قوى ١٤ 
آذار االنتخابات النقابية والطالبية 
ــيتصرف  املقبلة ملعرفة كيف س
ــتراكي  ــي االش ــزب التقدم احل
وحتديد موقعه السياسي وطبيعة 

العالقة معه.
  ويصف مصدر في حتالف ١٤ آذار 
انفصال جنبالط عنه بأنه «انفصال 
تنظيمي» مشبها إياه بالطالق عند 
ــتمر فيه  ــني الذي تس االوروبي
ــتحالة  الطيبة رغم اس العالقات 

البقاء حتت سقف واحد.
  وفي املشاريع املقبلة لألمانة العامة 
لقوى ١٤ آذار (التي تعقد اجتماعا 
ــات، تبدأ  ــا اليوم) ثالث محط له
األولى باالنتخابات النقابية وفي 
ــا انتخابات نقابة احملامني  مقدمه
في بيروت، خصوصا ان انسحاب 
ــتراكي من ائتالف  التقدمي االش

ــتدعي معاجلة على  الغالبية يس
مستوى التجمعات النقابية وتنظيم 
ــوى املنضوية في  اجلهد بني الق

١٤ آذار.
التحضير  ــي  الثانية ه   واحملطة 
ــي  ــة ف الطالبي ــات  لالنتخابــ
التواصل بني  ــاء  اجلامعات وإبق
ــة لدى مختلف  الطالبي املصالح 

االحزاب.
ــطني في  ــى الناش ــتنادا ال   واس
ــير  األمانة العامة فإن األمور تس
ــرام، وثمة إجماع على  على ما ي
أن القدرة التمثيلية حلركة ١٤ آذار 
ــف اجلامعات لم تتأثر  في مختل

باحلركة السياسية.
ــة واألهم فهي  ــا احملطة الثالث   أم
ــي  ــل الت ــر أو ورش العم املؤمت
ــا األمانة العامة في  تعد إلطالقه
ــبتمبر املقبل وتشمل محاور  س
عدة بغية العودة الى تقليد سابق 
يقضي بإشراك أكبر عدد ممكن 
من النشطاء والباحثني وامللتزمني 

في آليات عمل ١٤ آذار. 

 اعتقال فلسطيني يشتبه بمشاركته 
في اغتيال ٤ قضاة منذ ١٠ سنوات

 
 بيروت ـ سمر دياب 

  أفاد مصدر قضائي بأن اجليش 
اللبناني اعتقل امس فلسطينيا 
يشتبه بانه شـــارك في عملية 
اغتيال ٤ قضاة لبنانيني في مدينة 
صيدا (جنـــوب) قبل ١٠ اعوام. 
وقال املصدر ان اجليش اعتقل 
الفلسطيني وسام طحيبش اثناء 
دخوله مخيم عني احللوة، اكبر 
مخيمات الالجئني الفلسطينيني 
في لبنان والواقـــع في محيط 

مدينة صيدا. 
  وهذا االعتقال هو االول في هذه 
القضية. وكان القضاة االربعة، 
وبينهم رئيس محكمة اجلنايات 
في جنوب لبنـــان، اغتيلوا في 
يونيو عام ١٩٩٩ بيد مســـلحني 
داخل قاعة احملكمة في قصر العدل 
في صيدا، بعدما تســـلل هؤالء 

من النافذة. 
  واعترف طحيبش بأنه قدم 
من سورية للتو بطريق التهريب، 
وسّلم الى القاضي العدلي الذي 

يحقق في هذه اجلرمية 

 الشيخ قبالن طالب الجامعة العربية 
بالتدخل إلطالق سراح اإلمام الصدر 

 تصاعد الكالم عن عجز «الطائف»
  ومطالبات بإصالحه وتعديله

 هل يتم انتخاب أعضاء اللجان النيابية
   مع تضاؤل األمل بوالدة الحكومة قريباً؟ 

 بيروت ـ محمد حرفوش
  عشـــية ذكرى إختفاء اإلمام موسى الصدر في 
٣١ أغســـطس احلالي، طالب نائب رئيس املجلس 
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبداألمير قبالن 
جامعة الدول العربية بالتدخل والضغط على الرئيس 
الليبي معمر القذافي إلطالق سراح اإلمام الصدر 

ليعود الى أهله ووطنه وجنوبه ومقاومته.
  قبـــالن وخالل احتفال تكرميـــي له في زفتا – 
اجلنوب، شـــدد على ضرورة االسراع في تشكيل 
احلكومة، وان تضع في أولويات بيانها الوزاري 
قضية اإلمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب 
والصحافي عبـــاس بدرالدين، منتقـــدا التأخير 
في تشـــكيل احلكومة في ظـــل املرحلة الصعبة 
وأمام املرحلة الوطنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية التي متر بها البالد.
  كما انتقد قبالن أهل السياســـة الذين يغرقون 
في سجاالت إلطالة أمد األزمة التي يعيشها الوطن، 
مشيرا الى خرق اسرائيل للقرار ١٧٠١ دون ان تكترث 

ملجلس األمن الدولي واألمم املتحدة. 

 بيروت: من املرجح أن يساهم واقع عدم التأليف في 
  ظل التكليف املفتوح زمنيا للرئيس احلريري في فتح 
ثغرة كافية للنفاذ إلى نقاش حول سقف هذا التكليف ثم 
إلى طرح اقتراحات «إصالحية» للطائف حتقق كثيرا من 
رغبات الطامحني بتعديله، وفي مقدمهم رئيس اجلمهورية 

العماد ميشال سليمان.
  وفي الترجيحات املتداولة أن املدى الزمني لهدنة التكليف 
يشــــارف على االنتهاء، وأن النقاش بعد ذلك سيفتح على 
مصراعيه حول الواقع الدستوري الذي ال يضع سقفا للتشكيل 

على قاعدة تثبيت نظرية «عجز الطائف».
  وفي هذا االطار عقد النائب نعمة اهللا أبي نصر مؤمترا 
صحافيــــا في مجلس النواب قال فيه: «بعد ان دخلت أزمة 
تشــــكيل احلكومة أســــبوعها الثامن، باتت عيوب الطائف 
ســــاطعة، مشــــرعة األبواب على أزمة حكم ستدخل البالد 
عاجال أو آجال فــــي أزمة نظام». وأضاف: «رئيس مكلف ال 
يلزمه الدستور بأي مهلة زمنية لتشكيل احلكومة، ورئيس 
للجمهورية جرده الدستور من أي صالحية إلخراج البالد 
من أزمتها، فال هو يســــمي رئيــــس احلكومة وال هو قادر 
على تنحيته وال قادر على حل مجلس النواب. دوره فقط 
ان ينتظر توافق القوى السياسية املتناحرة والتي ينتظر 
بعضها توجيهات من اخلارج. فأي نظام سياسي هذا النظام 
الذي ال يحمل في طيات دستوره أدوات ملعاجلة األزمة، وما 
معنى ان يكون رئيس اجلمهوريــــة، رئيس الدولة، ورمز 
وحــــدة الوطن، ان لم تكن له فعال ســــلطة احلاكم واحلكم 

بني املتخاصمني؟».
  وتابع أبي نصر: «آن األوان لنصارح بعضنا، أزمتنا هي 
في الدستور الهجني الذي فرضوه قسرا على اللبنانيني، وهو 
غريب عن التقاليد، واألعراف، واألسس التي قام عليها لبنان 
الدولة، لبنان الكيان. لقد آن األوان ليتفاهم اللبنانيون على 
تعديل الدســــتور لكي ينظم حياتهم املشتركة، من دون ان 
تشعر كل طائفة انها مهددة من الطوائف األخرى، حيث انه 
ال ميكن ألي طائفة مهما كثر عددها وعظم شــــأنها وكبرت 

امكاناتها ان تنفرد باحلكم في لبنان». 

 بيروت: كشفت مصادر أن الرئيس بري من خالل
  أحد نوابه اســـتمزج رأي أكثر من كتلة نيابية في 
األكثرية في شأن رغبته في الدعوة الى جلسة نيابية 
عامة تكون مخصصة النتخاب رؤساء وأعضاء اللجان 
النيابية باعتبار أن من غير اجلائز التأخير بعد اآلن 
في ظل األجواء القائمة التي ال تدعو للتفاؤل بوالدة 

احلكومة في املدى املنظور.
  وعلم أن استمزاج الرأي شمل كتلتي «املستقبل» 
النيابية و«اللقاء الدميوقراطـــي» وأن جوابهما جاء 
بعدم حتبيذهما انتخاب اللجان النيابية قبل أن تولد 
احلكومة، اعتقادا منهما بأن مثل هذه اخلطوة ستدفع 
الى التشاؤم في الوصول الى حل يسرع في تأليفها، 
وبالتالي من األفضل التريث واالنصراف كليا ملعاجلة 
املشكالت التي مازالت حتول دون الوالدة الطبيعية 

للحكومة العتيدة.
  وكان ُربط انتخاب اللجان بتأليف احلكومة انطالقا 
من أن التوجه العام حينها كان أن األمور ســـائرة في 
اجتاه تأليف سريع للحكومة، وبالتالي تأجيل انتخاب 
اللجان، كي ال يضطر إلى إعادة انتخاب أعضاء آخرين 
في حال توزير أعضاء في اللجان النيابية، لكون القانون 

مينع الوزير من أن يكون عضوا في أي جلنة.
  في هذا اإلطار، يقول النائب الســـابق بهيج طبارة 
إن هـــذا التأجيل غير منطقـــي، لكون مجلس النواب 
معطال عن العمل منذ نحو شهرين، «والنواب يقبضون 
رواتبهـــم بدون أن يقوموا بأي عمل». وبرأي طبارة، 
أن من الضـــروري تأليف اللجان، وإذا اختير أحدهم 
وزيرا، يستبدل، وخصوصا أن هناك الكثير من مشاريع 
القوانني التي حتتاج إلى دراسة، وهناك املوازنة العامة 
للدولة، واللجان تستطيع أن تعمل في ظل عدم وجود 
حكومة قانونية بعكس الهيئة العامة، وهي التي تقوم 
بالعمل احلقيقي، وبالتالي «تهيئ اللجان املشـــاريع 
لتقرهـــا الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد تأليف 

احلكومة». 

 عشية ذكرى إختفائه

 «قصة الغجر»: سوريون يحملون الجنسية اإلسرائيلية 
مجبرون على العيش في لبنان

 بيــــروت: أثــــار اقتراح وزيــــر اخلارجية 
  أفيغدور ليبرمان تقسيم قرية الغجر الى 
قسمني، شمالي تابع للسيادة اللبنانية وجنوبي 
تابع إلســــرائيل يفصل بينهما جدار مير في 
خط احلدود الدولية، جدال داخل اســــرائيل 
ورفضا شديدا من جانب سكان القرية. وبحسب 
االقتراح، باســــتطاعة سكان اجلزء الشمالي 
االنتقال الى اجلزء اجلنوبي واالحتفاظ بالهوية 
االسرائيلية والتقدميات املترتبة عليها، وأشارت 
صحيفة «هآرتس» الى ان اقتراح ليبرمان جاء 
ليحل محل اقتراح حل موقت قدمه قائد القوات 
الدولية اجلنرال كالوديو غراتسيانو ميتنع 
مبوجبه اجليش االســــرائيلي عن االنتشار 
في القسم الشمالي، ويخضع هذا اجلزء من 
القريــــة، باالضافة الى املناطــــق الواقعة الى 
شماله، لسلطة «اليونيفيل» التي ستمنع دخول 
اللبنانيني اليها. ويبقى سكان اجلزء الشمالي 
مواطنني اسرائيليني يتمتعون بالضمان الصحي 
وبالتعليم ويحتفظون بحقهم في املشــــاركة 
في التصويت في االنتخابات. وتعليقا على 
اقتراح الوزير ليبرمان تقسيم قرية الغجر، 
كتب الناطق باسم سكان قرية الغجر جنيب 
اخلطيب مقاال في «يديعوت أحرونوت» عبر 
فيه عن رفض السكان املطلق لتقسيم القرية، 
ومما جاء فيه: «ال ميكن ألي انسان ميلك عقال 
القبول بفكرة تقســــيم القرية. فالقرية التي 
احتلت عام ١٩٦٧ والتي تبلغ مساحتها ١١٫٥٠٠ 
دومن، لم تكن يوما تابعة للبنان، وليس ألي 
من ســــكانها عالقة به. أدى انسحاب اجليش 
االسرائيلي من لبنان الى قيام األمم املتحدة 
بترسيم خط احلدود الدولية استنادا الى اخلط 

الذي وضع عام ١٩٢٣ والذي مير في منتصف 
القرية. ولكن في ذلك العام، لبنان نفسه لم 
يكن موجودا، كما لم تكن سورية واسرائيل 
موجودتني. ففي ذلك الزمان كانت السيطرة 
للفرنسيني والبريطانيني الذين تقاسموا األرض 
فيما بينهم. اجازات البناء في القسم الشمالي من 
القرية الصادرة في اخلمسينات كان مصدرها 
القنيطرة، فكيف ميكن القول ان هذا القســــم 
من القرية لبناني. الغجر قرية سورية تشكل 
جزءا ال يتجزأ من هضبة اجلوالن. بعد أربعني 
عاما يريدون نقل القسم الشمالي من القرية 
الى لبنان. اذا فعل رئيس احلكومة (بنيامني 
نتنياهو) ذلك فإنه سيحولنا الجئني في لبنان 
(...)». ويرى الباحث في معهد دراسات األمن 
القومي التابع جلامعة تل أبيب غيورا أيالند 
في مقال ان أفضل حل ملشكلة قرية الغجر هو 
ابقاء الوضع احلالي لسكان القرية حتى بعد 
االنسحاب من اجلزء الشمالي منها، ومما جاء 
فــــي املقال: «في الزيارة األخيرة التي قام بها 
وزير اخلارجية للغجر، قال ان من الضروري 
اقامة سياج فاصل بني القسم التابع إلسرائيل 
وذلك التابع للبنان، مضيفا ان العامل األمني 
هــــو األهم. وقبل درس جدوى هذا احلل، من 
الضروري معرفة كيف وصلنا الى هذا الوضع 
بحيث ان سكان القرية الذين يعتبرون أنفسهم 
سوريني ويحملون الهوية االسرائيلية مجبرون 
على العيش في لبنان. تفسير هذا األمر يعود 
الى خمســــة أحداث. عــــام ١٩٦٧، خالل حرب 
األيام الستة، احتلت اسرائيل هضبة اجلوالن 
فغادر العديد من السكان السوريني الهضبة 
وحصل الذين بقوا على اجلنسية االسرائيلية، 

وبينهم سكان قرية الغجر من العلويني الذين 
كانوا تابعني لسورية. وعام ١٩٧٤، بعد اتفاق 
فصل القوات بني اسرائيل وسورية أرسلت 
قوة من األمم املتحدة (األندوف) الى هضبة 
اجلوالن ملراقبتها. وكان لديها خريطة تعتبر 
قرية الغجر تابعة لهضبة اجلوالن. عام ١٩٧٨، 
بعد عملية الليطاني، سمحت اسرائيل لسكان 
القرية بالبناء على أراض تابعة للبنان. توسع 
القرية جعل القسم اجلنوبي منها تابعا لهضبة 
اجلوالن، في حني ان قسمها الشمالي بات واقعا 
على أرض لبنان. وعام ١٩٨١ ضمت اسرائيل 
اجلوالن وحصل ســــكان الغجر على الهوية 
االسرائيلية، وشملت اخلريطة التي وضعت 
بعد قانون الضم اجلزء الشمالي (اللبناني) 

من القرية الى هضبة اجلوالن.
  وعام ٢٠٠٠ انسحبت اسرائيل من طرف 
واحد من لبنان، وجرى االتفاق على ان يكون 
خط االنسحاب خريطة تعود الى عام ١٩٧٤، 
وعلى ان انتشــــار اجليش االسرائيلي على 
اخلط املرسوم على اخلريطة معناه انه أنهى 
انسحابه من لبنان، وهذا اخلط أبقى مزارع 
شبعا داخل اسرائيل وقسم قرية الغجر الى 
قسمني. رفضت األمم املتحدة ضم املستوطنة 
االسرائيلية املقامة على أرض لبنان الى هضبة 

اجلوالن على حساب لبنان.
   لقد اعترفت احلكومة االسرائيلية بتسوية 
يبقى مبوجبها سكان الغجر حتت السيطرة 
االســــرائيلية مبن فيهم املقيمون في القسم 
اللبناني، ولقد تعهدت ذلك أمام األمم املتحدة 
وسكان القرية. ويبقى هذا الوضع، على رغم 

غرابته الكاملة أهون الشرور. 

 «المغاوير» استعادوا الهارب من «رومية».. وسليمان يهنئ بارود والجيش
 بيروت ـ عمر حبنجر

  اعاد مغاوير اجليش اللبناني اعتقال عنصر «فتح االســــالم» 
السوري طه احلاج سليمان في احراج بلدة «بصاليم» املجاورة 
لسجن رومية املركزي، حيث فّر قبل ٢٤ ساعة فيما فشل سبعة 

من رفاقه في اللحاق به.
  إعادة توقيف املوقوف الهارب جعلت القوى األمنية من جيش 
وأمن داخلي تتنفس الصعداء بعد النكسة التي املت بها، خصوصا 
بحراس السجن الذين اوقف بعضهم، وجرى نقل بعضهم اآلخر 
وعلى مستوى جميع السجون اللبنانية وكان الرئيس ميشال 
ســــليمان اول املباركني لوزير الداخلية زياد بارود الذي تعرض 
لهجوم سياســــي كبير على خلفية هذا احلــــادث الذي ميكن ان 
يحصل مثله في اي ســــجن كما يقول اللواء اشرف ريفي املدير 
العام لالمــــن الداخلي الذي وقع االجــــراءات الصارمة بحق من 
افترضه مســــؤوال في هذا الســــياق داعيا الى وقف اطالق النار 
السياسية على هذا احلادث االمني، ومحاوالت توظيف ما جرى 

في املجاالت السياسية.

  توقيف ٣ ضباط و٥ أمنيين

  هذا وأصدر قاضي التحقيق العســـكري مـــارون زخور مذكرات 
بتوقيف ٣ ضباط و٥ عناصر من طاقم سرية السجون بجرم اإلهمال 
والتقصيـــر الذي أفضى الى فرار املوقوف بجرم اإلرهاب طه احلاج 
سليمان الذي أعيد اعتقاله أمس. والضباط هم آمر سجن املوقوفني 
ومساعده وضابط الدوام في سرية السجون، أما العناصر الـ ٥ فهم 

حراس الطبقة الثالثة من سجن املوقوفني.
  الرئيس ســــليمان نوه باجلهود التي بذلها اجليش من اجل 
القبــــض على الهــــارب وطلب الى اجلهات املعنية التوســــع في 
التحقيقات لكشف كل املالبسات والتقصير الذي سمح بحصول 
ما حصل واتخاذ اخلطوات الرادعــــة والكفيلة مبنع تكرار ذلك 

وضبط االوضاع في كل السجون.
  وتبلغت املراجع العليا ان املوقوفني الذين فشلوا في الهرب 
واعترفوا بانهم حصلوا على منشار احلديد من مشغل السجن 
حيث يجري تدريب السجناء ما يعني عدم وجود عنصر خارجي 
في العملية. وزير العدل ابراهيم جنار، قال ان مسؤولية ما حصل 

في سجن رومية ال ميكن ان تطال وزير الداخلية زياد بارود.
  وابدى جنار اسفه لتسييس كل االمور في لبنان الفتا الى ان 

املساعي جارية لتحسني وضعية السجون.

  تعطيل الحكومة معيب للبنان

  النائب سامي اجلميل وبعد لقائه متروبوليت بيروت لالرثوذكس 
الياس عودة هنأ اجليش واالجهزة االمنية بالقبض على املوقوف 
الهارب، واشــــاد اجلميل بالدور االصالحي الذي يقوم به الوزير 
بارود، وجدد الدعم ملســــيرة رئيس اجلمهورية، وقال نحن الى 
جانــــب الرئيس في عملية االصالح التي حتدث عنها في خطاب 

  بدوره عضــــو كتلة القوات اللبنانيــــة النائب انطوان زهرة 
اعتبر ان تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون ممكنا بعد ازالة 

التكليف السوري بعرقلتها حسب قوله.
  وأضاف زهرة في عشــــاء للقوات اللبنانية: اني اتساءل عن 
كيفية توزير اخلاسرين في االنتخابات مادامو لم يحصلوا على 

ثقة الشعب.

  صيام الرؤساء دون منابرهم

  ورغم صيام بعض الرؤســـاء عن الكالم لعدم وجود ما يقولونه 
للنـــاس حول عجزهم عن التفاهم على حكومة ينتظرها اللبنانيون 
بشـــغف، فان منابر املصادر واالوســـط ظلت مفتوحة، عبر احلرب 

الكالمية املستمرة خصوصا بني ١٤ آذار والتيار العوني.

  ليتكلم الحريري ويسكت من حوله

  فقد اعتبر مصدر في التيار احلر ان رد الرئيس املكلف سعد احلريري 
على العماد ميشال عون ال يكفي الستئناف التواصل املباشر معه.

  ودعا املصدر الى وضع حد لثنائية اخلطاب في تيار املســـتقبل 
بحيـــث يتعمد الظهـــور مبظهر املتعاون بينما يشـــن احمليطون به 

احلمالت على عون.
  وقال املصدر: الكرة عادت الى ملعب احلريري واملطلوب ان يتكلم 

هو ويسكت من حوله.

  المستقبل: عون أطلق النار في جميع االتجاهات

  وردت أوساط املســـتقبل عبر جريدة «السفير» بأن مضمون ما 
طرحه عون في مؤمتره الصحافي ال يساعد في جتاوز العقبات التي 
التزال تؤخر تأليف احلكومة، بـــل هو يعقد الوضع ويجعل البيئة 

غير مالئمة للغداء بينه وبني احلريري.
  وقالت االوساط ان عون اطلق النار في جميع االجتاهات، واصاب 
اجلميع، واالخطر انه جتاهل الدستور عندما صنف احلريري نائبا 
مكلفا وليس رئيســـا مكلفا علمـــا ان الفقرة الثانية من املادة ٥٣ من 
الدستور واضحة لناحية ان رئيس اجلمهورية يسمي رئيس احلكومة 

املكلف.
  واضافت ان مسؤولية القوى االساسية في املعارضة هي احتواء 

عون بدل السير على ايقاعه، واملقصود هنا حزب اهللا بالذات.

  أمانة ١٤ آذار: مواقف عون تحظى بموافقة حزب اهللا

  من جهتها جددت قوى ١٤ آذار متســـكها بتشكيل حكومة ائتالف 
وطني ودعمها اجلهد املبذول من قبل الرئيس املكلف سعد احلريري 

في هذا االجتاه، وقالت ان مواقف عون حتظى مبوافقة حزب اهللا.
  واكدت االمانة العامة لقـــوى ١٤ آذار يوم اجتماعها امس انها في 
موقفها هذا امنا تنطلق من قناعة راسخة بان التحديات التي يواجهها 
لبنان ســـواء بالتهديدات االسرائيلية او مبصالح اللبنانيني تنطلق 

من االسراع بتشكيل احلكومة. 

القســــم، واعتبر ان ما يحصل على صعيد احلكومة امر معيب 
للبنان. هذا احلدث تزامن مع انتقال رئيس مجلس النواب نبيه 
بري الى قصر بعبدا امس األربعاء، بعد انقطاع االسبوع املاضي، 
وفي اشــــارة الى عدم حصول اي تغيير في احملطات الســــائدة، 
حافظ بري على صيامه عن الكالم، الفتا الى ان حزب الصائمني 

صار كبيرا.
  واســــتمر لقاء ســــليمان ـ بري اربعني دقيقة، وجرى خاللها 

التطورات املقبلة بالشأن احلكومي واملراحل التي قطعها.

  بري متشائم

  وفي هذا االطار نقل زوار رئيس املجلس نبيه بري تشاؤمه 
حيال الوضع الراهن، وان مازاد مســــاحة التشاؤم عنده هو ان 
األمور اتخذت طابعا شــــخصيا، في اشــــارة منه الى السجاالت 
السياسية واالعالمية، كما نقلوا عنه انه ال تطور جديدا يستحق 

افطاره عن الصيام الكالمي.
  بري انتقــــل من بعبدا الى مجلس النــــواب حيث موعد لقاء 

االربعــــاء النيابي، حيث ابلغ النواب مــــن زائريه اصراره على 
التوافق في تأليف احلكومة. ونقل عنه النائب نّوار الســــاحلي 
(حزب اهللا) ان حزب الصائمني توســــع، بعد انضمام الرئيس 
املكلف سعد احلريري والنائب وليد جنبالط، وقال الساحلي ان 

عقدة تشكيل احلكومة ليست عند العماد عون.
  اما النائب ســــيرج طورسركيســــان فنقل عن الرئيس بري 
تفاجؤه بالوضع األمني، في اشارة الى فرار السجني الذي اعيد 

اعتقاله من سجن رومية.
  ونقــــل عن بري قوله: علينا ان نكون لبنانيني اكثر، وهذا ما 
فســــره نواب االكثرية بانه يقصد عقدة عــــون املتمثلة بتوزير 
صهره، بينما اعتبر نواب املعارضة انه يقصد التدخل االميركي 

ـ املصري.

  الحكومة في فندق ٥ نجوم

  رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قال ان احلكومة 
دخلت فندقا خمسة جنوم اي مرتاحة.

 بري متشائم ورعد يعلن دخول الحكومة فندقًا «٥ نجوم»!

 (محمود الطويل)  الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال الوزير طالل ارسالن في بيت الوسط امس 

 أخبار وأسرار 


