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)محمود الطويل(حوار باسم بني الرئيس املكلف سعد احلريري ورئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط خالل لقائهما في قريطم مساء أمس األول

آالن عون

ترشيح جنرال إندونيسي 
لمنصب مدير  الخلية 

العسكرية اإلستراتيجية 
التابعة لليونيفيل

ق���ال  وكاالت:   � جاكرت���ا 
ناط���ق اندونيس���ي إن بالده 
رشحت رئيس مركز عمليات 
حفظ الس���الم التابع للجيش 
االندونيس���ي اجلنرال زهري 
سريجار لشغل منصب مدير 
اخللية العسكرية االستراتيجية 
لقوات الطوارئ الدولية التابعة 
لالمم املتحدة في جنوب لبنان 
)يونيفي���ل( الت���ي تتخذ من 
نيويورك مق���را لها بناء على 

طلب من األمم املتحدة.
 وأض���اف نائب مدير ادارة 
الس���الح  الدولي ونزع  األمن 
باخلارجية االندونيسية فكري 
كاسادي في تصريحات صحافية 
امس ان اجلنرال سريجار حال 
املوافق���ة على تعيينه في ذلك 
املنصب س���يتولى مهام اعداد 
السياس���ات االس���تراتيجية 
ليونيفيل وتدعيم مهمتها في 

لبنان.
 وأوضح ان اندونيسيا حتتل 
املرتب���ة الثالثة من حيث عدد 
الدول املش���اركة ضمن  قوات 
يونيفي���ل حي���ث يبل���غ عدد 
جنودها العاملني في مهمة حفظ 
السالم بجنوب لبنان نحو 1100 

جندي.
 وأشار الى ان اجمالي عدد 
القوات االندونيسية العاملة في 
مهام حفظ السالم التابعة لالمم 
املتحدة في مناطق عديدة من 
العالم بلغ 1526 جنديا، مشيرا 
الى ان اندونيسيا تعتزم زيادة 
عدد قواته���ا العاملة في مهام 
حفظ السالم الدولية الى 2000 

جندي.

العراء السياسي واالستقرار األمني: يرى مراقبون 
ان املسألة األكثر اثارة التي بدأت تطل من 
خلف اجلمود احلالي تتمثل في اخلش����ية من ان 
يؤدي بقاء البالد في »العراء السياسي« الى تآكل 
االستقرار األمني، وقد بدأ االعالن عن هذه املخاوف 
صراحة من فريق����ي الصراع. ففي خضم املعركة 
السياسية لتشكيل احلكومة، يسأل املراقبون عما 
اذا كانت املظاهر األمنية املتفرقة ناجتة عن مجرد 
صدفة أم انها ثمرة االهتراء السياس����ي، ما يؤشر 
ال����ى احتمال تفاقمها. وأبرز هذه املظاهر ما جرى 
ويجري في س����جن رومية ال����ذي وصفه الوزير 
بارود بأنه يحت����وي على »قنبلة موقوتة«، فيما 
أمن طرابلس تعتري����ه ثغرات ونار حتت الرماد، 
يضاف اليه احلادث����ة الدموية التي عكرت أجواء 
بقاعصفرين واالعتداء على مس����ؤول األمن العام 

وديع خاطر في منطقة عنجر.
وبخصوص الوضع في طرابلس، تقول أوس����اط 
انه في يونيو من العام املاضي انفجر الوضع في 
طرابلس بني العلويني في جبل محسن وجوارهم 

السني.

م�ن بحاجة الى م�ن؟: تقول أوس��اط في تيار 
املس��تقبل ان جنبالط بحاج��ة الى احلريري 
وليس العكس، بالرغم من حيثيته الشعبية والسياسية،  
وانه مدين بكتلته النيابية الى أصوات السنة التي تدين 
بالوالء للحريري في بيروت والشوف والبقاع الغربي 
راشيا )8 نواب من أصل 11 نائبا(، وقد أعلن النائب أحمد 
فتفت صراحة لو ان جنبالط اتخذ موقفه قبل االنتخابات 

لكان الوضع تغير وانقلب الكثير من املعادالت.

ضمان�ات:  تش���ير مصادر مطلعة الى ان 
الزعيم الدرزي وليد جنبالط لم يكن ليقدم 
على هذا التحول في سياس���ته لوال »ضمانات 
حملها اليه أمين عام حزب اهلل الس���يد حسن 

نصراهلل من الرئيس بشار االسد«.
والحظت هذه المصادر ان���ه بعد لقاء جنبالط 
ونصرالل��ه في بيروت ولقاء نصراهلل واالسد 
في دمشق ب��دأت عملية تطبيع العالقة بين حزب 
اهلل والحزب االش���تراكي مت��الزمة م��ع عملية 
انعطاف سياس���ي لجنبالط في اتجاه دمش���ق 

وحلفائها.

البيت الدرزي: رغم التحسن امللموس في أجواء 
العالقة بني النائب وليد جنبالط والوزير طالل 
ارس��الن على املستويني الش��خصي والسياسي، لم 
ينسحب هذا التحسن على وضع الطائفة الدرزية جلهة 
ترتيب بيتها الداخلي وحل املشاكل العالقة وأوالها مشكلة 
وجود شيخني للعقل )الشيخ نعيم حسن املعني قانونا 
والشيخ ناصر الدين الغريب املعني في دارة خلدة وال 
ميلك اي س��لطة قانونية(، اضافة الى مس��ألتي ادارة 

األوقاف واملجلس املذهبي.

تساؤالت: سأل سياسي متابع: هل كان لقاء 
الرئيس س���عد احلريري مع الوزير طالل 
ارسالن رسالة من احلريري الى النائب وليد جنبالط 
وردا عل���ى تقربه من ح���زب اهلل؟ وهل جاء لقاء 
الرئيس جنيب ميقاتي مع الوزير الس���ابق وئام 
وهاب رسالة من ميقاتي الى احلريري وردا على 

لقائه مع الرئيس عمر كرامي؟

أجواء بعبدا: يبدي الرئيس ميش��ال س��ليمان 
ارتياحه ل�»الهدوء النسبي« في احلمالت االعالمية 

املتبادلة بني فريقي عون واحلريري.
ونقل��ت مصادر مواكبة لعملي��ة تأليف احلكومة عن 
س��ليمان ان هذا الهدوء قد »يساعد على اعادة اطالق 
االتصاالت«، معتبرا ان الكرة اآلن في »ملعب الرئيس 
املكلف الذي عليه ان يضع مس��ودة تشكيلة حكومية 
يعرضها عليه للبحث في امكانية اصدارها بعد استمزاج 

آراء املعنيني بهذا امللف«.
وقال��ت املصادر ان رئيس اجلمهوري��ة ينبه ويحذر 
من اطالة أمد عملية التأليف، مش��يرة الى ان خشيته 
مصدرها تطويل الفراغ احلاصل في السلطة التنفيذية 
بوجود رئيس مكلف ورئيس يصرف األعمال، معتبرا 
ان لبنان اختبر الفراغ في أكثر من مرة وان نتائج هذا 

الفراغ معروفة وسيئة.
ويشير املطلعون على أجواء قصر بعبدا الى ان الرئيس 
سليمان يرى انه البد من فتح كوة في مكان ما من اجلدار 
الس��ميك، وهو يستعجل تشكيل احلكومة اليوم قبل 
الغد، وبالتأكيد فإنه سيسعى قدر املستطاع الى ضمان 
تشكيلها قبيل س��فره الى نيويورك في 22 سبتمبر 
املقبل، حيث س��يلقي كلمة لبنان أمام اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، ألن من شأن ذلك ان يجعل حضور لبنان 

ورئيسه أقوى من على منبر أعلى منظمة دولية.

أخبار وأسرار لبنانية
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»قصة« اللقاء المؤجل أو الملغى بين عون وجنبالط
بي���روت: االنطب���اع أو التقدير األول
الذي يفيد بأن اللقاء بني جنبالط وعون 
ينتظ���ر حلحلة بعض »االلتباس���ات« التي 
تتمحور ح���ول مكان انعقاده، هذا االنطباع 
تبدد ملصلح���ة آخر يق���ول ان العقبة أبعد 
وأعمق من مكان وش���كليات، وانها تتعلق 
بظروف اللق���اء التي لم تنضج ومبضمونه 
ونتائجه السياس���ية، سواء جلهة مستقبل 
العالقة السياسية وطبيعتها، أو جلهة االتفاق بشأن ملف 
املهجرين الس���يما في بريح )الشوف( ومنطقة الشحار 
الغرب���ي )قضاء عاليه( من جهة ثاني���ة. هذا امللف الذي 
يشكل منذ عقود املسألة املركزية في اجلبل وفي العالقة 
الدرزية - املسيحية. م يلتق جنبالط وعون منذ عام 1985 
إال مرة واحدة في باريس مطلع عام 2005، ليحصل اختراق 
بعد ذلك فور وصول عون الى لبنان وخروجه من 14 آذار 
في وقت كان جنبالط يهندس التحالف الرباعي االسالمي. 
ومشروع اللقاء اجلديد بدأ احلديث عنه حني قرر جنبالط 
الس���ير بعكس تيار 14 آذار، ما أتاح املجال أمام حصول 
اتصاالت ولو خجولة بني شخصيات املعسكرين أو عبر 
أصدقاء مشتركني، ساهمت في تكريس هدنة أولية تالها 
تبادل للرسائل االيجابية عبر االعالم متهيدا خلطوات أكثر 
قربا، واملقصود بها لقاء يجمع بني الرجلني، خاصة مع اعالن 
ع���ون ان ظروف اللقاء قد بدأت تنضج نافيا ما تردد عن 
وجود »شروط مسبقة« لهذا اللقاء قائال: »لن متر أحدث 
كثي���رة قبل ان نلتقي«، فيما نقلت مصادر جنبالط كامل 
استعداده لعقد اللقاء وان ال إشكاالت حتول دون إمتامه 
ف���ي املضمون، لكن االتفاق على موعده لم يتم حتى اآلن 
بسبب االختالف على املكان. وفي هذا املجال علم ان عون 
أصر على مكان له رمزيته »املارونية«. وقد كان االقتراح 
األول ان يجتمع االثنان في منزل صديق مش���ترك، إال ان 
ع���ون غير رأيه وطلب ان يتم اللقاء في مطرانية بيروت 
املارونية فرفض جنبالط حتى ال يثير أي حساسيات مع 
البطريرك صفير. واقت���رح ان يتم االجتماع في مجلس 
النواب أو في قصر بعبدا برعاية الرئيس ميشال سليمان 
فرفض عون االقتراح���ني مفضال ان يتم اللقاء في إحدى 
الكنائس في منطقة الشوف. وكان قد تردد ان عون يشترط 
على جنبالط إلمتام اللقاء مرافقته في جولة على مناطق 
الشوف تكون شبيهة باجلولة التي كرست املصاحلة بني 

جنبالط والبطريرك صفير عام 2001.

وثمة حتفظات لدى أوساط عون على حصول اللقاء 
خاصة اذا كان »بروتوكوليا« وللصورة فقط، فاملطلوب 
خطوة أساس���ية وجدية تقلب صفح���ة القلق واخلوف 
من نفوس مس���يحيي اجلبل وليس في الوارد ان يكون 
اللقاء »جسرا« يعبر منه جنبالط الى مكان آخر، السيما 
الى س���ورية، لتتويج متوضعه اجلديد. كما ان لدى هذه 
األوساط شعورا بان جنبالط يسعى الى تسوية مع السنة 
والشيعة وس���ورية وإيران واقصاء كل اآلخرين السيما 
املسيحيني. االتصاالت اخلاصة باللقاء توقفت واألجواء 
االيجابية انحسرت، وبدا اللقاء مؤجال حتى إشعار آخر، 
خاصة بعد موجة االستياء التي تركها خطاب البوريفاج 
لدى حلفاء جنبالط في 14 آذار ومسارعته في األيام القليلة 
املاضية الى سلسلة خطوات توضيحية وتراجعية كان من 
بينها »إلغاء اللقاء« مع عون، والتحول مجددا الى انتقاد 
موقفه ومن دون أن يسميه في موضوع تأليف احلكومة 
والشروط التي يضعها في هذا املجال، بعدما كان عون عمل 
على توظيف استدارة جنبالط في تعزيز موقعه التفاوضي 
بشأن حصته في احلكومة اجلديدة وفي التشكيك بصمود 
الصيغة املتوافق عليها. ورغم ان املؤشرات كانت تدل على 
ان التواصل العوني � اجلنبالطي قطع ش���وطا في مسار 
ترتيب بدايات هذه العالقة، إال ان مشروع اللقاء سحب من 
التداول. وال يبدو ممكنا وواردا في الفترة التي تفصل عن 
والدة احلكومة، ويفترض ان يحصل بعد هدوء العاصفة 
اجلنبالطية. فاملواصفات السياس���ية للقاء من شأنها ان 
تطيل املهلة الزمنية التحضيرية النعقاده، ورمبا تطيح به، 
خاصة ان الطرفني يبدوان غير مستعجلني حلصول مثل 
هذا اللقاء الذي يكتسب أبعادا سياسية تتجاوز املرحلة 
الراهنة وتتعلق بخصوصي���ات اجلبل الدرزي املاروني 

وواقعه املركب من »تعايش وتنافر«.
إذا كان الرئيس نبيه بري أكثر حرارة في التعامل مع 
جنبالط، وإذا كان حزب اهلل يجيد إظهار الود حيث يجب 
والب���رودة حيث يريد. لكن األمر يبدو مختلفا عند قوى 
أخرى من بينها التي���ار الوطني احلر، الذي لم يجد بعد 
ما يخصه مباش���رة من حركة جنبالط، بل إن أزمة الثقة 
التي تتجاوز اإلطار السياس���ي بني معارضة ومواالة الى 
الثغر التي حتكم العالقات بني املسيحيني والدروز، ترخي 
بظلها القوي على موقف التيار الوطني احلر من جنبالط، 
ورمبا لهذا السبب لم يكن هناك استعجال للقاء الصورة 

بني العماد ميشال عون وجنبالط.

آالن عون ل� »األنباء«: نتساءل عن كيف سيكون موقف البطريرك من الحكومة
فيما لو أتت األكثرية النيابية من خالل تحالف إسالمي � إسالمي

نيابي اسالمي � اسالمي، وعما اذا 
كان س���يقبل غبطته بان تشكل 
احلكومة من تلك االكثرية الناجتة 
عن التحالف االفتراضي املذكور، 
والعكس صحيح؟ معتبرا انه ال 
يجوز جتاوز اي كان من الفرقاء 
اللبناني���ني والذهاب الى منطق 
االكثرية مادامت الطائفية تسود 
اللبنان���ي، وعندما  في املجتمع 
يسود النظام العلماني في البالد 
يجوز عندها االنتقال الى اعتماد 

منطق االقلية واالكثرية.
وختم النائب عون مشيرا الى 
ان للبطري���رك احلق في اعتماد 
املوقف الذي يراه مناسبا من وجهة 
نظره سواء اكانت مواقفه ناجتة 
عن اصطفاف مع قوى 14 آذار ام 
مجرد رأي خ���اص، الفتا الى ان 
التيار الوطني احلر غير متفق مع 
بعض وجهات النظر الصادرة عن 
البطريرك وأنه كان قد عبر عن ذلك 
في العديد من احملطات، االمر الذي 
بالرغم من التناقض املوجود ال 
ينتقص من تقدير التيار واحترامه 
للمقام البطريركي وللموقع الديني 

وما ميثله للبنانيني.

ان عملية التمسك بإعادة توزير 
جبران باسيل وبغض النظر عن 
جناحاته في وزارته، جاءت ردا 
على التحدي واالستفزاز اللذين 
مورسا ضد التيار الوطني احلر، 
مؤكدا ان جوه���ر االزمة هو ان 
يكون لهذا االخير مشاركة ندية 
التي  املعايير  وفعلية وبنف���س 
الكتل االخرى كونه  تطبق على 
ثاني اكبر تكتل نيابي واول تكتل 
مسيحي، ومؤكدا ايضا ان معاملة 
التيار باملثل واسوة بباقي الفرقاء 
ستؤدي الى والدة حكومة دون 

اية اشكاالت تذكر.

موقف البطريرك

ورد النائب ع���ون على كالم 
البطريرك صفير »فلتشكل حكومة 
اكثرية ولتعارض املعارضة« بأنه 
ال ميك���ن جتاوز اية فئة لبنانية 
لها صفة متثيلي���ة وبالتالي لها 
حق املش���اركة دون منة من احد 
بنس���بة حجمها ف���ي احلكومة، 
متس���ائال عما س���يكون موقف 
البطريرك صفي���ر فيما لو اتت 
االكثرية النيابية من خالل حتالف 

البعض للبعض اآلخر، معربا عن 
اعتقاده ان االدارة السابقة لعملية 
تأليف حكومة تصريف االعمال 
احلالية وما سبقها من حكومات 
هي التي ادت من خالل احلمالت 
الظامل���ة والتحديات الى احلائط 
املس���دود الذي وصل اليه مسار 
التأليف الي���وم، وذلك العتباره 
ادارات غير ناجحة  انها كان���ت 
وغير موفقة، مشيرا الى وجوب 
اعتماد الي���وم ادارة مختلفة عن 
سابقاتها ومقاربة جديدة قائمة 
على االلتقاء مع الش���ريك وعلى 
الثقة به، االمر الذي سيولد الليونة 
في التعاطي وسيسمح بالتوصل 
الى تشكيل احلكومة وبالتالي الى 
مسار جديد من الوحدة الوطنية 

بكامل معانيها وابعادها.

قراءة خاطئة لمواقف التيار

واشار النائب عون الى وجود 
قراءة خاطئة م���ن قبل البعض 
الوطني احلر  التي���ار  ملواق���ف 
ومحاول���ة لتقزمي املش���كلة من 
خالل تصويرها على أنها مشكلة 
توزير شخصية معينة، موضحا 

بلبنان القوي القادر على حماية 
استقالل ارضه واهاليه.

ولفت النائب عون الى انه من 
الطبيعي ان تكون هناك مطالب 
الفرق���اء املعنيني  لدى جمي���ع 
بالتشكيلة احلكومية، مؤكدا ان 
املشكلة ليست في اعتماد االسماء 
والشخصيات املرشحة للتوزير، 
وان املناقشات واملفاوضات كانت 
من املمك���ن ان يكتب لها النجاح 
الش���عور باالس���تهداف  ل���وال 
والتحدي وباس���تقصاد حتجيم 

اقليمية، امنا ه���ي ازمة ثقة بني 
القادة اللبنانيني ليس اال.

هواجس ومخاوف

ولفت النائب عون في تصريح 
الى وجود هواجس  ل� »األنباء« 
ومخ���اوف لدى بع���ض الفرقاء 
م���ن البعض اآلخ���ر، االمر الذي 
يوج���ب على اجلمي���ع من اجل 
التوصل الى حل منش���ود تبديد 
الهواجس واعادة صياغة نظرة 
ايجابي���ة جديدة، وذلك العتبار، 
ان الش���عور باالس���تهداف جزء 
اساس���ي من العرقلة احلاصلة، 
مشيرا الى ان فريق 14 آذار ينظر 
الى املعارضة وحتديدا الى التيار 
الوطني احلر على انه شر البد منه 
ومجبر على التعاطي معه، االمر 
الذي يزيد االمور تعقيدا ويقذف 
باحللول الى مسافات جد بعيدة 
عن املنال، مؤك���دا ان النظر الى 
املعارضة كفريق وشريك اساسي 
في عملية ادارة البالد واصالحها 
الدفع ملش���روعها  وفي اعط���اء 
االقتصادي املقبل، سيسهل مسار 
تأليف احلكومة وبالتالي القيام 

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو تكت���ل »التغيير 
النائ���ب آالن عون،  واالصالح« 
ان ال حلول على مستوى تأليف 
احلكومة سوى بتأمني اجواء أكثر 
ايجابية بعيدة عن التش���نجات 
والتحديات وبعيدة عن ممارسة 
االستفزازات وشن احلمالت اجلائرة 
عل���ى فريق من فريق آخر، الفتا 
الى ان عملية تأليف احلكومات 
تنطلق عادة من احتماالت عديدة 
اهمها وج���ود تباين في وجهات 
النظر بني فريق وآخر حول توزيع 
احلصص واعتماد االسماء، األمر 
الذي ال يسمح بإضافة التعقيدات 
والعراقيل عليها من خالل اتخاذ 
كل من الفرقاء مواقف تصعيدية 
تس���تهدف م���ن ال يتوافق معه 
من اآلخرين، معتبرا ان االجواء 
االيجابية هي املدخل الوحيد وان 
كان غي���ر كاف، ال���ى مفاوضات 
تسير بشكل اسلم مما هي عليه 
اليوم، معتبرا ان االزمة احلالية 
في تأليف احلكومة ليس���ت كما 
يصورها البعض على انها تارة 
عائلية وطورا حزبية وتارة اخرى 

التمسك بإعادة توزير باسيل جاء رداً على التحدي واالستفزاز اللذين مورسا ضد التيار الوطني الحر

الحريري: حزب اهلل سيكون جزءاً من الحكومة شاءت إسرائيل أم أبت؟
بيروت � عمر حبنجر

اثار الرئيس املكلف سعد احلريري االنتباه باعالنه العزم على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفرقاء وبينهم حزب اهلل »شاء العدو وم 
ابى«. واراد احلريري بقوله هذا دحض التسريبات والوشوشات التي حاولت 
ربط تأخير تشكيل احلكومة بتحفظ ما على اشراك حزب اهلل فيها، نزوال 
على الضغوط والتهديدات االسرائيلية. وكان احلريري التقى معاون االمني 
العام حلزب اهلل احلاج حسني خليل في قريطم مساء االثنني املاضي على 
قاعدة تثبيت اجواء التهدئة وايجاد بيئة مناسبة لتذليل العقبات والعثور 
على مخرج من نفق ازمة التأليف بحس���ب اذاعة »النور« الناطقة بلسان 
حزب اهلل. وعلمت »األنباء« ان رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد 
جنبالط ساهم في اعادة فتح اخلطوط بني احلريري واحلزب بتشجيعه 
على اعالن هذا املوقف املبادر. وكرر احلريري التأكيد في افطار رمضاني 
على ان مسألة تشكيل احلكومة هي من صالحية الرئيس املكلف بالتعاون 

مع رئيس اجلمهورية بحسب الدستور.

ومبادرة لحزب اهلل باتجاه عون

والالفت في هذا الس���ياق ايضا كالم الوزير محمد فنيش )حزب اهلل( 
ال���ذي حتدث فيه عن مب���ادرة للحزب الى جانب الرئيس املكلف س���عد 
احلريري للخروج من املهاترات والسجاالت وتوفير املناخ املساعد على 

احلوار لتمكني البلد من جتاوز هذا االستحقاق.
وهذا يسمح باالعتقاد ان احلزب سيتحرك على خط قريطم � الرابية 
القناع العماد ميشال عون بخفض شروطه لتشكيل احلكومة، وذلك بطريقة 
االقناع، انس���جاما مع مواقف احلزب املعلنة والنافية ملبدأ الضغط على 
احللفاء وبالذات العماد ميشال عون. ويقول مصدر اكثري ان الكرة ستعود 
ال���ى مرمى التيار الوطني احلر وان تلبي���ة العماد عون دعوة احلريري 
للعشاء س���تكون املؤش���ر واول الغيث. وترافق هذا التطور مع وصول 
سفير سعودي جديد الى دمشق وهو السيد عبداهلل الصيفان ما دعا الى 
االرتياح في بيروت مبا هو دليل على انقشاع توتر العالقات السعودية 
� السورية املرجتى ان تكون له انعكاسات على الوضع السياسي املجمد 
في لبنان. وفي هذا السياق، تكرر احلديث عن عزم الرئيس املكلف سعد 
احلريري عرض مشروع تشكيلة وزارية على رئيس اجلمهورية العماد 

ميشال سليمان يبدو انها حاضرة في ذهنه منذ اسبوعني.

الحكومة قبل 22 سبتمبر

لكن مصادر االكثرية استبعدت ان يطرح احلريري اي تشكيلة حكومية 
قب���ل االنتهاء من جولة اتصاالته اجلديدة التي بدأها مع النائب جنبالط 
من���ذ يومني، وقبل ان تتبلور مبادرة حزب اهلل التي حتدث عنها الوزير 
فنيش اضافة الى جولة مش���اورات جديدة للرئيس سليمان ايضا، وانه 
قد يطرح خاللها افكارا هادفة الى حلحلة االمور ألنه يس���تعجل تشكيل 
احلكوم���ة بأقصر وقت ممكن وحتديدا قبل س���فره الى نيويورك في 22 

سبتمبر حيث سيلقي كلمة لبنان في اجلمعية العامة.

سليمان هاتف األسد

وس���جل خالل الس���اعات القليلة املاضية اتصال هاتفي بني الرئيس 
س���ليمان والرئيس السوري بشار االسد جرى خالله البحث في الوضع 
االقليمي والشأن اللبناني. واستقبل الرئيس سليمان رئيس املجلس نبيه 
بري في اللقاء االس���بوعي لهما في بعبدا، حيث عرضا التطورات وخرج 
بري دون االدالء بتصريح، وتوجه الى مجلس النواب حيث وضع النواب 
في االجواء احلاصلة. في هذا الوقت، دعت كتلة املس���تقبل النيابية التي 
اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس املكلف الى املضي في 
تشكيل احلكومة وشجعته على االبتعاد عن املساجالت واملثابرة والثبات 
على تش���كيل حكومة االئتالف الوطني اضافة الى االستمرار في اعتماد 
احلوار الهادئ. وح���ث النائب االكثري بطرس حرب على االس���راع في 
تشكيل احلكومة ووضع اجلميع امام مسؤولياتهم وليتحمل من يرفض 

االنضمام اليها كامل املسؤولية.

ماروني خائف من االغتياالت

وزير الس���ياحة ايلي ماروني جدد اتهامه للمعارضة بوضع العوائق 
في وجه الرئيس املكلف س���عد احلريري من خالل العماد ميشال عون، 

واشار الى التدخل االيراني وتأثيره على املعارضة.
وقال ان ح���زب الكتائب من صلب 14 آذار، وطال���ب باجراءات امنية 
حلماي���ة الش���خصيات متخوفا من العودة الى االغتي���االت. وفي موقف 
س���ابق لهذه املس���تجدات، رأت االمانة العامة ملنبر الوحدة الوطنية بعد 
اجتماع لها برئاسة الرئيس سليم احلص ان املعنيني يتعاطون مع تأليف 
احلكومة بكل برودة وما على الناس اال ان تنتظر ولو بال طائل. والحظ 
بيان صدر عن هذه االمانة العامة ان من آيات البرودة ان الرئيس املكلف 
)سعد احلريري( لم يتردد في قطع املشاورات مرتني اضافة الى اشتراطات 

وعثرات تضعها بعض القوى السياسية امام عجالت التأليف.

مصادر لـ »األنباء«: مبادرة جنبالطية إلعادة فتح خطوط االتصال بين قريطم والضاحية

السيد فضل اهلل يهاجم صفير
بيروت: في هجوم هو األول من نوعه

شنه العالمة السيد محمد حسني فضل 
اهلل على البطريرك صفير »والثاني الذي 
يش���نه قيادي ش���يعي بعد السيد حسن 
نصراهلل« من غير ان يسميه »بثته قناة 
)املنار( في مقدمة نشرتها االخبارية« قال في 
كلمة له مساء أول من أمس في افطار جمعية 
املبرات للتعليم الديني االسالمي »للجهات 
الدينية التي تعتبر ان مجد لبنان أعطي لها 
)نقول له( لم يعط مجد لبنان اال لشعب 
لبنان، فقد أعطي هذا املجد للشعب املجاهد 
املقاوم والذي يعيش القوة«، وأضاف: »من 
ينادي بضرورة ان تك���ون هناك أكثرية 
حتكم وأقلية تعارض نسأل: ملاذا حتصرون 
املسألة في األكثرية النيابية؟«، داعيا الى 
»اعتماد األكثرية الش���عبية باالس���تفتاء 
الشعبي والدميوقراطية العددية وعندها 
يعطي الشعب كلمته وليس هؤالء الذين 
ينطلقون على أس���اس مئات املاليني من 
الدوالرات التي تعطى من خالل محور عربي 

من هنا ومحور عربي من هناك«.


