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تصاعد السجال بين الطرفين وسط تبادل االتهامات بالتعطيل 

لبنان: عودة الحريري حركت االتصاالت الحكومية ولم تحرك اآلمال 
 بيروت ـ عمر حبنجر

مع ع���ودة الرئي���س املكلف 
بتشكيل احلكومة سعد احلريري 
الى بيروت لرعاي���ة االفطارات 
الرمضاني���ة التقليدي���ة الت���ي 
اطلقها والده الرئيس الش���هيد 
رفيق احلريري منذ العام 1993، 
يتعني افتراضا ان تدب احلرارة 
في شرايني االتصاالت الهادفة الى 
حتريك عجلة تشكيل احلكومة، 
رغ���م قناعة مختل���ف االطراف 
احمللية، بأن العقدة في اخلارج 
اال منب���ر العالن  الداخ���ل  وما 

النتائج.
ومبواكب���ة جت���دد احلراك 
احلكومي عادت وتيرة السجاالت 
الى االرتفاع، خصوصا بني تيار 
املستقبل الذي يتزعمه الرئيس 
املكلف وحزب اهلل الذي تتهمه 
االكثرية بالوقوف وراء الشروط 
التي يطلقها رئيس كتلة التغيير 
العماد ميشال عون،  واالصالح 
بهدف عرقلة تشكيل احلكومة، في 
حني يتهم احلزب عبر النائب نواف 
الرئاسي  املوفد  املوسوي خطة 

االميركي ميتشل بالعرقلة.

مشكلة بشقين

القيادي في تيار املس���تقبل 
مصطفى علوش رأى ان املشكلة 
وراء تشكيل احلكومة ذات شقني: 
العماد  داخلي يتمث���ل مبطالب 
ميش���ال عون، وخارجي يتمثل 
بحركة الدوالر السوري � االيراني 
في املنطق���ة معتبرا في حديث 
لصحيفة الل���واء البيروتية ان 
التقية من  حزب اهلل مي���ارس 
خالل دعمه ملطالب حليفه عون، 
متهما احلزب بتشكيل ميليشيا 

في طرابلس.
وتعليقا عل���ى اتهام النائب 
السابق مصطفى علوش حلزب 
اهلل بتش���كيل ميليش���يات في 
طرابلس، قالت مصادر عسكرية 
رفيعة لصحيفة السفير ان كالم 
علوش على االرجح غير دقيق، 
وانه يندرج في اطار ممارس���ة 
الضغط السياسي، واكدت املصادر 
ان الوضع ف���ي طرابلس حتت 

السيطرة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر 
في املعارضة ان االدعاء بان حزب 

اهلل يشكل ميليشيات في طرابلس 
التصريح االخير  معطوفا على 
للنائب محمد كبارة، امنا يهدف 
الى الضغط على احلزب للتدخل 
مع العماد عون لتسهيل تشكيل 

احلكومة.
بدوره عضو كتل���ة »زحلة 
بالقلب« النائب عقاب صقر اكد 
ان الرئيس املكلف سعد احلريري 
اجنز تقس���يم احلقائب بحسب 
مشاوراته مع كل الكتل، وعندما 
نال رض���ى اجلمي���ع على هذا 
التقسيم، طرح فكرة الغداء مع 
العماد عون الذي فجر املوضوع 

مبؤمتر صحافي.
ورأى صقر ان العماد عون علم 
بالصيغة وعمل على تفجير الغداء 
والصيغة ما يدفع الى االعتقاد 
ان هن���اك ما هو ابعد من توزير 

جبران باسيل.

خطة ميتشل وراء العرقلة

النائب عن حزب اهلل نواف 

املوس���وي، اعطى عدم تشكيل 
ابعادا دولية اوس���ع  احلكومة 
من خالل التساؤل عما اذا كان 
اعادة  تأخير احلكومة وع���دم 
الغجر احملتل���ة، ومزارع  بلدة 
شبعا، لها عالقة بخطة ميتشل 
للشرق االوسط بحسب السفيرة 
االميركية ميتشل سيسون على 

لسان احد وكالئها في لبنان.

أسوأ أنواع الديموقراطية

لكن مصدرا رس���ميا واسع 
االطالع ووسطي االجتاه، توقع ل� 
»األنباء«، ان يستمر دوران لبنان 
في الفراغ احلكومي، ألن املعادلة 
الراهنة التي أوجدت وضعيات 
سياس���ية وأمنية على حساب 
الدولة وسيادتها، فرضت أسوأ 
أشكال االلتزام بالدميوقراطية 
التوافقية ف���ي لبنان، والتي ال 

مثيل لها في اي بلد كان.
واض���اف املص���در ان هذه 
املعادلة أدت عمليا الى تعطيل 

مسار الدولة التي باتت تعيش 
دون رئيس او حكومة او مياه 
او كهرباء، الى جانب الشروط 
التعجيزية التي يطرحها بعض 

األقطاب.
وتابع يقول ان هذه املعادلة 
أدت عملي���ا ال���ى تعليق فعلي 

للدستور وللسلطة.

عون ردًا على صفير

 بيد ان رئيس تكتل اإلصالح 
والتغيير العماد ميش���ال عون 
أمل تألي���ف احلكومة في خالل 
شهر رمضان بعدما كان توقع 
األسبوع املاضي تأخر تشكيلها 
الى افتتاح املوسم الدراسي في 

أكتوبر.
وقال عون لقناة »أو. تي .ڤي« 
التابعة له، ان العمل ممكن في 
شهر رمضان، وان الرئيس املكلف 
سعد احلريري والرئيس فؤاد 
السنيورة أكدا ان ال مشكلة في 

تأليف احلكومة في رمضان.

وردا عل���ى دعوة البطريرك 
املاروني نصراهلل صفير لتشكيل 
حكومة أكثرية اذا ما تعذر االتفاق 
على حكوم���ة وفاق قال العماد 
عون: لبنان ال يعيش إال بالتوافق 
وال ميكن ان يحك���م باألكثرية 
ويجب إخراج هذا املوضوع من 

دائرة البحث.
وقال النائب عون ان اكبر جهاز 
صم���ام أمان للعالم هو مجلس 

األمن وهو يعمل بالتوافق.
وعن لقائه املوعود مع النائب 
وليد جنبالط قال: لسنا في حرب 
اللقاء معه  مع جنبالط، لك���ن 
مؤجل الى ان تس���مح الظروف 

بذلك.

باسيل: عون قدم تنازلين 

من جهته، وزير االتصاالت 
الذي تتصدر  جبران باس���يل، 
عقدة توزيره معوقات تشكيل 
احلكومة، أبلغ صحيفة »السفير« 
ان العم���اد عون ق���دم تنازلني 

مسبقني من اجل تسهيل مهمة 
الرئي���س املكلف وهما: التنازل 
عن مطلب النسبية في تشكيل 
احلكومة، والقبول بصيغة 15 � 10 
� 5، والثاني التنازل عن مطالب 
احلصول على 6 وزراء لكتلته 
ثم القبول ب� 5، على الرغم من 
ان عدد اعض���اء التكتل زاد في 

االنتخابات االخيرة.
واعتبر باسيل ان املطلوب من 
احلريري مالقاة عون بتنازالت 
مماثلة، لم يحددها، أمال في ان 
يعود احلريري من السعودية 

برؤية أفضل.
بدوره نائب رئيس احلكومة 
عصام ابوجمرة رفض من راشيا 
مقولة عدم توزير الراسبني في 
االنتخابات النيابية، معتبرا انها 

فاشلة.
وقال ابوجمرة: نحن 3 وزراء، 
واذا كنا نخيف احلكومة العتيدة 
له���ذه الدرجة فبئ���س حكومة 

كهذه. 

مصادر واسعة االطالع لـ »األنباء«: 
لبنان في الوقت الضائع حتى الخريف

 بيروت ـ ناجي يونس
رأى مصدر لبناني واسع االطالع ل� »األنباء« ان لبنان 
مي����ر مبرحلة الوقت الضائع بامتياز االمر الذي ينس����حب 
على االوضاع االقليمية بشكل عام وهذا ما أوصل محاوالت 
تشكيل احلكومة الى املأزق القائم وان كان احلوار السوري 
- السعودي اوجد نوعا من االجواء االيجابية التي ساعدت 
في التفاه����م على صيغة 15 � 10 � 5 وم����ا مت االتفاق عليه 
ضمنا في سياق عملية تشكيل احلكومة. لكن املصدر الحظ 
ان احلوار الس����وري - السعودي توقف عند نقطة معينة 
بعدما رفعت س����ورية من سقف شروطها ولم حتصل على 
حد ادنى يرضيها لبنانيا واقليميا في محاولة الس����تعادة 
دورها الريادي الذي كانت تتمتع به في السنوات السابقة 
اذ بدا واضحا ان ال احد سيعمل على اعادة عقارب الزمن الى 
الوراء وعلى حساب لبنان مثال. وفي رأي املصدر املطلع ان 
العقدة االهم لدى دمشق تكمن في توفير املبررات والوسائل 
خلروجها على حتالفها مع ايران وما له من امتدادات لبنانية 
واقليمية اذ ان حصول ذل����ك، يقتضي توفير البديل الذي 
يؤمن لهم التعويض على مختلف املس����تويات. واكثر من 
ذلك فان احلكومة االسرائيلية ال تسهل على االطالق عملية 
السالم بدءا بامللف الفلسطيني مما يقطع الطريق على حتويل 
مبادرة الس����الم العربية الى مش����روع قابل للتحقق وعلى 
الفرصة النادرة التي انطلقت من وصول اوباما الى البيت 
االبيض. واضاف املصدر  ان االتصاالت الغربية مع ايران 
لم تصل الى حد ادنى الي تفاهم حول املطالب الدولية من 
طهران وعلى رأسها امللف النووي وان كان النظام االيراني 
قد تلقى صدمة معينة باالنتخابات الرئاسية وبات وضعه 
اشبه بالزجاج الذي شعر من اعاله الى اسفله. وسيستمر 
الوقت الضائع حتى اخلريف حيث ستظهر تباشير التعاطي 
الدولي مع ايران وحيث يبدو ان االجتاه الغربي يقوم على 
زيادة العقوبات على طهران بانتظار مسار االمور من هذا 
القبيل وما س����تكون له من تداعيات على مختلف امللفات 
اللبنانية واالقليمية، اال اذا اظهرت ايران االيجابية املقرونة 
باخلطوات املطلوبة الطالق احلوار بينها وبني االمم املتحدة 
والدول الغربية. واش����ار املصدر ال����ى ان االوضاع األمنية 
مضبوطة في ضوء غياب مؤشرات على وجود مخاوف كبرى 
في الوقت احلاضر، معتبرا ان دعوة البطريرك صفير الى 
حكومة من االكثرية ستزيد من الضغوط لتشكيل احلكومة 
وقد يبادر املفتي قباني الى اتخاذ موقف يصب في اخلانة 
نفس����ها، علما انه وبنظره يستحيل عمليا تشكيل حكومة 
من االكثرية اال ان ممارسة الضغوط من هذا القبيل ستؤدي 
رمبا الى تغليب خيار حكومة غير سياسية من 24 عضوا 
لتقطيع املرحلة بكل مخاطرها وحتدياتها وان كانت انتاجيتها 

محدودة نسبيا وسط الظروف السائدة.

أكد أن حزب اهلل ال يضغط على حلفائه إلجبارهم على اتخاذ المواقف التي ال تمثل قناعاتهم

الموسوي لـ »األنباء«: ليس للرئيس المكلف فرض األسماء على الفرقاء 
 بيروت ـ زينة طّبارة

رأى مسؤول العالقات الدولية 
في »حزب اهلل« النائب السابق 
عّمار املوسوي ان اتهام العماد 
عون بعرقلة التشكيلة احلكومية 
وحتميله مسؤولية ما آل اليه 
مسار التأليف، ومن ثم توجيه 
االتهام للحزب بالوقوف وراء 
العماد عون،  تصلب مواق����ف 
ليست سوى محاوالت للتعمية 
والتعتيم على األسباب احلقيقية 
الكامنة وراء تعطيل التشكيلة 
ان املشكلة  احلكومية، معتبرا 
األساسية ليست موجودة فقط 
لدى القوى املذكورة وحسب امنا 
أيضا لدى بعض األطراف احمللية 
واإلقليمية التي تعتبر ان فريق 
14 آذار قدم الكثير من التنازالت 
وبالتالي متلي عليه وتقدم له 
النصائح بوجوب عدم استمراره 
في س����لوك طريق التضحيات 
النغمة  والتنازالت، معتبرا ان 
اجلديدة )على ح����د تعبيره( 
الى »تشكيل األكثرية  الداعية 
احلكومة ولتعارض املعارضة« 

إن دلت على شيء إمنا تدل على 
وجود الفريق األكثري في مأزق 
يبحث عن سبيل للخروج منه 
عبر حتميل حزب اهلل والعماد 
عون أسباب العرقلة، األمر الذي 
البعض  ان  الى  يشير صراحة 
من الفريق األكثري هو من يريد 
التزاماته السابقة  التنصل من 
التي كان وعد بها أثناء لقاءاته 

ومشاوراته.
واعتبر املوسوي في تصريح 
ل� »األنباء« ان اتهام حزب اهلل 
بالتخلي عن تعهداته ووعوده 
حي���ال إقن���اع العم���اد عون 
والضغط عليه لع���دم اتخاذ 
املواقف املتصلب���ة واملعرقلة 
للتش���كيلة احلكومية، ليس 
سوى كالم ناجت عن شعور قوى 
14 آذار باخلس���ارة السياسية 
اجلس���يمة اثر اعادة متوضع 
رئي���س اللق���اء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط، مؤكدا ان 
حزب اهلل لم يعط الوعود ألحد 
كما لم يتعهد بتسهيل مواقف 
أي من أطراف قوى املعارضة 

وحتديدا مواقف التيار الوطني 
احلر، مشيرا الى ان حزب اهلل ال 
يضغط على حلفائه إلجبارهم 
على اتخاذ املواقف التي ال متثل 
العماد  ان  طموحاتهم، خاصة 
عون من الشخصيات السياسية 
التي ال يس���تطيع أي من كان 
ممارسة الضغط عليها وحثها 
على تغيير قناعاتها، الفتا الى ان 
حلفاء احلزب يبلورون مواقفهم 
من وحي قناعاتهم اخلاصة، كما 

انهم غير مسّيرين وبالتالي فإن 
عملية الفرض والضغط عليهم 
بعيدة كل البعد عن أدبيات حزب 

اهلل وممارساته مع حلفائه.
الداعي لعدم  الط����رح  وعن 
توزير اخلاسرين، رأى املوسوي 
ان معارضة قوى 14 آذار إلعادة 
توزير جبران باس����يل بسبب 
مواقف ه����ذا األخير في وزارة 
االتصاالت وبسبب ما كشفه من 
فضائح فيها، معتبرا ان املرشح 
للتوزير سواء كان خاسرا في 
النيابية ألس����باب  االنتخابات 
عديدة الكل يعرفها أو لم يحالفه 
احل����ظ بالربح فإن »مرش����حا 
خاسرا أفضل من وزير مرتكب«، 
مستغربا من جهة أخرى تراجع 
من وّزر اخلاسرين في االنتخابات 
النيابية ف����ي حكومة تصريف 
األعمال احلالية واعتماده اليوم 
مبدأ عدم توزير اخلاس����رين، 
األمر الذي يشير الى استهداف 

شخصيات معينة ليس إال.
وعن س����فر الرئيس املكلف 
س����عد احلريري للمرة الثانية 

التوالي، علق املوس����وي  على 
بالقول »يلل����ي عند أهلو على 
مهلو«، متمنيا في املقابل على 
اجلميع التعاطي والعمل بجدية 
في موضوع التشكيلة احلكومية 
من أجل تذليل العقبات وحلحلة 
العقد، مؤكدا عدم وضع املعارضة 
للعراقيل والعقبات أمام تشكيل 
احلكومة، مصادقا على مقولة ان 
الرئيس املكلف ليس »صندوق 
بريد« كما يقول البعض في قوى 
14 آذار وفي الوقت نفسه ليس هو 
من يفرض على الفرقاء املشاركة 
في احلكومة ب�»زيد أو بعمرو«، 
مشيرا الى وجود أصول لتشكيل 
احلكومات يتوجب اتباعها سواء 
في توزيع احلقائب أو في اعتماد 

األسماء.
وردا على سؤال حول امكانية 
تشكيل احلكومة في وقت قريب، 
ختم املوسوي متسائال عما إذا 
كان هن����اك بعد م����ا يجري من 
مواجهات سياس����ية وإعالمية 
من فرص للتشكيل في الوقت 

احلالي.

عمار املوسوي

موجة سياسية: الحظت أوساط األكثرية ان قوى املعارضة ليست على موجة سياسية 
واحدة. ففي حني يعلن البعض ان صيغة 15 – 10 - 5 لم تعد صاحلة ونسفتها مواقف 
جنبالط، يعلن البعض اآلخر متسكا بهذه الصيغة. وفي حني يستعجل البعض تشكيل 
احلكومة ملواجهة التهديدات االسرائيلية، يظهر كثيرون انهم ليسوا على عجلة من أمرهم 

وال يتوقعون تشكيل احلكومة اال بعد شهر رمضان على أقل تقدير.

نظرة أكثرية جلنبالط: هناك في صفوف األكثرية من يقترح ومن ضمن صيغة الـ 15 – 10 - 5 
ان تعطى قوى 14 آذار حصة صافية من 15 وزيرا، وان حتتسب حصة جنبالط )3 وزراء( من 
ــليمان اال الوزارتان السياديتان. أما  ضمن حصة رئيس اجلمهورية )5(، فال يبقى للرئيس س
اذا احتسبت حصة جنبالط من الـ 15، فعلى جنبالط في هذه احلال ان يحدد بوضوح موقعه 

مرفقا بضمانات وتعهدات.

االطاحة بالتكليف: في اعتقاد مرجع سياسي »معارض«، انه كلما طال التكليف، زاد 
النزف السياس���ي بشكل عام، قد ال تخسر املعارضة، على اعتبار انها ليست اجلهة 
املثقل���ة بعبء التأليف، ولكن الوضع يختلف بالنس���بة الى الرئيس املكلف، الذي 
اذا ما طالت األزمة أكثر وتفاعلت على النحو الذي يجري فيه اس���تحضار اخلطاب 
احلربي، فقد يصبح الثمن السياس���ي الذي س���يدفع أكبر بكثير مما ميكن ان تقدر 
أكثري���ة 14 آذار عل���ى دفعه، اذ قد ال يطيح طول األزمة مبس���يرة التأليف فقط، بل 

بالتكليف بحد ذاته.

مخاوف جدية: وصفت مصادر في املعارضة املسيحية الوضع في لبنان بأنه يشبه الى حد ما  
األوضاع التي كانت قائمة قبل االنتخابات الرئاسية من حيث املناخ واملواقف والتصريحات.

ورأت املصادر نفسها أن مواقف القوى السياسية الداخلية حيال تشكيل احلكومة »أفرزت 
وضعا من الصعب جدا أن يؤدي الى والدة حكومة وحدة وطنية أو تنفيذ ما مت االتفاق حوله 
ــية لهذه احلكومة أي 15 لألكثرية و10 للمعارضة و5 لرئيس اجلمهورية  من صيغة سياس

ــيء كبير على غرار اتفاق الدوحة جديد وليس بالضرورة أن يكون أمنيا  إال إذا حدث ش
ــاء دوليني أو إقليميني مهتمني  ــيا كحصول لقاءات بني زعم ــن ميكن أن يكون سياس ولك

مباشرة بالشأن اللبناني«.
وشددت املصادر على ان »إصدار مراسيم أمر واقع بتأليف احلكومة كما يردد البعض من 
دون معاجلة األسباب احلقيقية التي تعرقل التشكيل، لها تداعيات ستكون أشدة خطورة 
على الوضع اللبناني من األيام التي سبقت اتفاق الدوحة وسيؤدي ذلك الى انسحاب الوزراء 

الذين سيتم تسميتهم واحملسوبني على املعارضة في شقيها املسيحي والشيعي«.

جنبالط ملتزم باحلريري فقط: االتصاالت الس���عودية مع النائب وليد جنبالط، السيما تلك 
الت���ي توالها الوزير عبدالعزيز خوجة، تركز على بند أساس���ي هو العالقة اجليدة بني 
جنبالط والرئيس سعد احلريري واستمرارها وعدم تخلي جنبالط عن احلريري. وليس 
في هذه االتصاالت ما يشير الى تدخل سعودي في املسار السياسي اجلديد جلنبالط في 

اجتاه دمشق وحلفائها، والى ثني جنبالط عن املضي قدما في هذا االجتاه.
وعلم من أوس���اط قريبة من جنبالط انه أبلغ السعوديني )واملصريني( ان خروجه من 
14 آذار ال يعني فك حتالفه مع سعد احلريري، وهو يريد اكمال املسيرة معه التي بدأها 
مع والده الرئيس الش���هيد رفيق احلريري وسيتعاون معه ويدعمه، لكنه ال يستطيع 
ان يس���تمر في »أدبيات« ثورة األرز، اذ ان الشعارات والعناوين التي رفعت منذ العام 
2005 لم يعد من املمكن االستمرار بها، كما ال يستطيع اال ان مييز احلريري عن اجلميل 

وجعجع.

احلريري وكرامي وموقع الرئاسة: ردا على سؤال عن أسباب مد يد الرئيس كرامي الى احلريري، 
ــادر قريبة من كرامي  ــبة اال وحاربه فيها«، أوضحت مص ــع ان األخير »لم يترك مناس م

ــذه األمور وترفع عنها، مبا فيها ما حصل في االنتخابات النيابية األخيرة،   انه »جتاوز ه
حرصا منه على موقع رئاسة احلكومة«.

ــى اآلخر، بعدما طرأت  ــني حاجة متبادلة كل ال ــاد هذه املصادر ان لدى الطرف ــي اعتق وف
تطورات عديدة دفعتهما الى االلتقاء. ولعل أبرز ما في األمر »استشعارهما باخلطر الذي 
بات يهدد موقع الرئاسة الثالثة بفعل الهجوم عليها، والعقبات الكثيرة التي مازالت حتول 

دون تأليف احلكومة«.

فرجنية يتريث في تلبية دعوة احلريري: تردد ان الرئيس املكلف سعد احلريري وجه دعوة 
الى رئيس »تيار املردة« النائب س���ليمان فرجنية للتشاور معه والغداء الى مائدته 
لكنه تريث في تلبيتها كي ال تعطي أي تفس���ير، مع ترحيبه باالنفتاح واحلوار مع 
احلريري، لكن مع التأكيد على اجناز التش���كيلة احلكومية وتلبية مطالب أطراف 

املعارضة وحتديدا »كتلة االصالح والتغيير« والتيار الوطني احلر.

زيارة أرسـالن انطوت على رسـالتني: زيارة النائب والوزير طالل ارسالن الى »بيت الوسط« 
ــكلت مفاجأة ودهشة ألوساط معارضة،  ــعد احلريري، والتي ش للقاء الرئيس املكلف س

جرت في ظل توترين:
- توتر العالقة بني احلريري وجنبالط، ولذلك فإن الزيارة حملت في طياتها رسالة من احلريري 

الى جنبالط بأن عليه ان يعدل في سلوكه السياسي وأن هو من في حاجة اليه.
ــالن واملعارضة التي أهملت موقعه ومتثيله في احلكومة املرتقبة،  - توتر العالقة بني ارس

ولذلك شكلت بشكل أو بآخر رسالة من ارسالن الى قيادات املعارضة.

احلوار بني حزب اهلل واجلماعة اإلسالمية: جرى بعد االنتخابات أكثر من لقاء بني حزب اهلل 
واجلماعة االسالمية في اطار سعي مشترك الى وأد الفتنة وتخفيف حالة االحتقان 
السائدة في الشارع من دون ان تأخذ أبعادا سياسية مهمة، وحيث ان الفريقني ليسا 

بوارد وضع وثيقة تفاهم.

ــرت ــروت: ذك بي
ــة  أمني ــادر  مص
لبنانية ان رئيس مركز 
ــة املصنع  ــن نقط أم
ــة  الواقع ــة  احلدودي
على احلدود اللبنانية 
ــد  الرائ ــورية  الس  -
ــع خاطر تعرض  ودي
أيدي  ــى  للضرب عل
الشبان  مجموعة من 
ــتقلون سيارات. يس
ــادر  ــارت املص وأش
الى ان هؤالء الشبان 
ــق  طري ــوا  اعترض
املسؤول األمني بينما 
كان متوجها الى مركز 
عمله في منطقة »مجدل 
اعتدوا  عنجر« حيث 
عليه، موضحة انه مت 
ــفى  نقله الى املستش
لتلقي العالج، وحالته 

الصحية مستقرة.

االعتداء على رئيس 
مركز »المصنع«  

الحدودي قتيل وثالثة جرحى في إطالق نار 
في شمال لبنان.. واألسباب غامضة

يسود التوتر المنطقة وسط انتشار كثيف لألمن

طرابلس � وكاالت: قتل شخص وجرح ثالثة آخرون 
ليل أمس األول في اطالق نار لم تتضح اسبابه تاله 
تدخل لقوى األمن والجيش اللبناني في منطقة الضنية 

في شمال لبنان، بحسب ما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر ان مس���لحين أطلقوا النار في قرية 
بقاعصفرين ف���ي منطقة الضنية بعد منتصف الليل 
على شقيقين وقتلوا احدهما ويدعى علي ضاهر، بينما 

نقل اآلخر الى المستشفى مصابا بجروح.
وعلى االثر، توجه عدد من أقرباء القتيل الى منزل 
المرشح السابق الى االنتخابات النيابية مجاهد شندب 
في قرية بقرصونا المجاورة، متهمين أشخاصا مقربين 

منه بقتل ضاهر.
 واوضح المصدر األمني ان هؤالء كانوا يحملون 

عصيا وحجارة ويهددون بإحراق المنزل.
وتدخلت فورا قوى االمن والجيش لمنع المجموعة 
م���ن االقتراب من المنزل، وحصل اطالق نار أدى الى 

سقوط جريحين بين المهاجمين.
 فرد هؤالء بتحطيم سيارات رباعية الدفع تابعة 
لقوى األمن. ويسود التوتر المنطقة، فيما نشرت قوى 

االمن حواجز وعناصر لضبط الوضع.

)محمود الطويل(الوزير غازي العريضي مستقبال وفدا من حزب اهلل في وزارة األشغال امس 

أخبار وأسرار لنبانية


