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الحريري التقى معاون السيد نصراهلل وعون اعتذر عن إفطار سليمان!
بيروت ـ عمر حبنجر

ال جديد حتت شمس تشكيل احلكومة اللبنانية، التي دخلت شهرها 
الثالث أمس، ال بل ان املراوحة السلبية تتعاظم مع حلول شهر سبتمبر، 
شهر قرار االتهام مبلف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري، وانتهاء 
مهلة »اإلنذار« األميركي ال����ى ايران، على خلفية ملفها النووي، اضافة 
الى املس����تجدات الدامية في العراق واليمن وغزة، معطوفة على بعض 

املؤشرات األمنية املقلقة في لبنان.
وفي هذا السياق، حلت أمس الذكرى الرابعة لتوقيف الضباط األربعة 
الذين أفرج عنهم أخيرا في ملف اغتيال احلريري، وقد عقد النائب السابق 
ناصر قنديل مؤمترا صحافيا مبناس����بة استدعائه الى جلنة التحقيق 
الدولي����ة في هذه القضية، بينما دعا اللواء جميل الس����يد أحد الضباط 
األربعة املفرج عنهم الى مؤمتر صحافي يوم غد األحد في فندق الكورال 
بيتش مبناس����بة ذكرى توقيفه ورفاقه دعا اليه وزارة العدل ومجلس 

القضاء األعلى وممثل احملكمة الدولية في لبنان.
وهكذا تبقى العقدة احلكومية أس����يرة الظروف الدولية املمتدة في 
الداخل اللبناني، وجتاهر قوى األكثري����ة بالقول ان العقدة احلكومية 
احلقيقية تكمن في اخلالف السوري � األميركي حول العراق واملفاوضات 
العربية مع اس����رائيل، وان التعقيدات الداخلية، الظاهرة أو املستترة، 

امنا هي مرآة ملا يجري في اخلارج.

اعتذار عون عن إفطار سليمان

ودليل هذه القوى، اعتذار العماد ميش����ال عون عن حضور االفطار 
الرمضاني الذي يقيمه الرئيس ميشال سليمان في القصر اجلمهوري، 
غروب الثالثاء في األول من سبتمبر، قبل ثالثة أسابيع من توجهه الى 
نيوي����ورك لتمثيل لبنان في افتتاح ال����دورة اجلديدة للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
وكان الرئيس س����ليمان يأمل في جمع رؤس����اء الكتل النيابية على 
مائدته، وان يكون هناك لقاء بني رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري 
والعماد ميشال عون، اال ان ما تسرب عن اعتذار العماد عون عن تلبية 

الدعوة خيب الرهان على هذه الفرصة الرئاسية.
بي����د ان العماد عون س����ّبق على هذه الدع����وة باإلعالن عن ان الذي 
يريد ان يلتقي به، فليأت الى منزله في الرابية، حاس����ما بالتالي مسألة 

دعوته الى قريطم.
وعلى هذا، جاء تركيز النائب ميشال املر بعد لقائه الرئيس املكلف سعد 
احلريري، بجولة األخير البروتوكولية على رؤساء احلكومة السابقني 
وبينه����م العماد عون اثر تكليفه تش����كيل احلكومة، ومن املفروض ان 
يكون أبلغه مبطالبه التي أصبحت معروفة ثم أوفد الى الرئيس املكلف 
من أبلغه مطالب اضافية، موضحا ان اثنني في لبنان يشكالن احلكومة 
باألس����ماء واحلقائب وهما رئيس احلكومة والرئيس املكلف، وألن املر 
يريد ان يقول حلليفه الس����ابق، ان علي����ك رد الزيارة للرئيس املكلف، 

بصرف النظر عن املطالب والتطلعات التي باتت معروفة.

الحريري يجدد دعوة األقلية الئتالف وطني

رئيس احلكومة املكلف وفي افط����ار رمضاني للهيئات االقتصادية 
واإلعالمية أكد على قراره منذ اللحظة األولى لالنتخابات النيابية سلوك 
طريق احلكمة والهدوء وان مند اليد لألقلية ودعوناها بصدق الى حكومة 
ائتالف وطني جتتمع حتت عنوان واحد وهو التصدي للعدو االسرائيلي 
ومعاجلة األزمات االقتصادية واالجتماعية عن حد ادنى ال يبني وطنا 

وال ينهض باقتصاد، وال يعزز دولة وال مؤسسات.

لقاء الحريري مع معاون نصراهلل

واجته����ت االنظار الى اللقاء اجلديد الذي عقده احلريري مع املعاون 
السياس����ي لالمني العام حلزب اهلل السيد حس����ني خليل ليل اخلميس 
اجلمعة في اطار استمرار التواصل بني اجلانبني، وتأكيد حزب اهلل سعيه 
للمساعدة في تقريب وجهات النظر بني احلريري وعون، من دون ان يكون 
وسيطا معه، كما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد 
زيارته الرئيس س����ليم احلص، غير انه لم يرشح اي شيء عما دار في 

االجتماع الذي حضره نادر احلريري واالعالمي مصطفى ناصر.

عقدة تمثيل »القوات«

في هذا الوقت حتدثت اذاعة »النور« الناطقة بلسان حزب اهلل، عما 
وصفته بعقدة متثيل القوات اللبناني����ة في احلكومة العتيدة، ونقلت 
عن مصادر اعالمية ان ذلك يحصل فيما يتعرض العماد ميش����ال عون 
للضغوط ف����ي محاولة واضحة حلل عقدة  جعجع على حس����ابه عبر 

متكينه من احلصول على حقيبة خدماتية.

آالن عون يحذر من حل األزمة على الساخن

عض����و كتلة االصالح والتغيير النائب آالن عون قال الذاعة »صوت 
املدى« التابعة للتيار الوطني احلر، ان عقدة تشكيل احلكومة تكمن في 

االرتباطات اخلارجية لفريق الرئيس املكلف.
وحذر النائب آالن عون من تفجير الوضع االمني، من اجل حل االزمة 

السياسية على الساخن مادامت ال حتل على البارد.
وق����ال: الوضع الهش يذكرن����ا بتدهورات أمنية معين����ة، قد تكون 
السبيل حللحلة االزمة، كما عودونا مؤخرا ولذا يجب االسراع بتشكيل 

احلكومة.
وحول اتهام التيار الوطني احلر بعرقلة تشكيل احلكومة قال النائب 
آالن ع����ون ايريدون طربوش����ا داخليا، وقال نحن ف����ي معركة مبدئية 

وليست شخصية.

الشيخ قاسم والفالشات السياسية

نائب االمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم اعتبر ان ما من احد 
يريد تشكيل احلكومة اال وفق اآلليات املعروفة للتشكيل، مشيرا الى ان 
بعض اجلهات يطرح فالش����ات سياسية اللهاء اللبنانيني والتملص من 
املسؤولية السياسية، مش����ددا على ان لكل كلمة مسؤوليتها وتبعاتها 
س����واء صدرت عن املسؤولني االوائل او من اتباعهم، واوضح ان مسار 
تشكيل احلكومة معروف وهو يبدأ بالصيغة ثم توزيع الوزارات وحتديد 

االسماء فالبيان الوزاري واخيرا اخذ الثقة.

ال جديد تحت شمس تأليف الحكومة.. والعقدة تبقى أسيرة الظروف الدولية

)محمود الطويل(الرئيس املكلف سعد احلريري متوسطا السفيرة االميركية ميشال سيسون والسفيرة البريطانية فرانسيس ماري غاي خالل افطار الهيئات االعالمية واالقتصادية في قريطم 

الحريري صاحب الرقم 
القياسي في أطول عملية 

تأليف حكومة بعد الطائف
بيروت: مع دخول عملية التأليف شهرها

الثالث، يكون احلريري جتاوز السنيورة 
في فترة التأليف )حكومة ما بعد الدوحة(، 
ويكون صاحب الرقم القياسي في أطول 
عملية تأليف حكومة في لبنان بعد اتفاق 
الطائف، في حني ان مرحلة ما قبل الطائف 
لم تشهد حالة تصريف أعمال طويلة إال 
مرة واحدة مع استقالة حكومة الرئيس 
السابق رش���يد كرامي اثر مواجهات بني 
الفلس���طينية في  اجليش والتنظيمات 
ع���ام 1969، وهي اس���تقالة قبلها رئيس 
اجلمهورية آنذاك شارل حلو، وبقي كرامي 
»يصرف األعمال« ملدة 7 أشهر، كلفه خاللها 
الرئيس حلو بتأليف حكومة ثانية فرفض، 
ثم قبل بالتكلي���ف الثاني بعد التوصل 
الى اتفاق القاهرة الش���هير لتنظيم عمل 
املقاومة الفلسطينية املسلحة انطالقا من 

جنوب لبنان.

لبنان جزء من وضع إقليمي »متفجر ومترابط الحلقات«
ب����دأت األوس����اط  بي����روت: 
السياسية والديبلوماسية في 
بيروت تتكيف مع فكرة بقاء حكومة 
تصريف األعم����ال لفترة طويلة 
تقاس باألشهر وليس باألسابيع 
ألن والدة احلكومة اجلديدة دونها 
عقبات وعقد ظاهرها داخلي فيما 
عمقها وامتدادها خارجي اقليمي. 
في الواقع إن األزمة احلكومية الراهنة في لبنان، 
وهي أزمة تتفاعل بقوة وحدة حتت سطح هادئ 
وال تختلف عن أزمات األعوام املاضية اال في 
طابعها السلمي والسياسي مبنأى عن الشارع، 
ليس����ت هي األزمة الوحيدة في املنطقة، ال بل 

هي أقل أزمات املنطقة شأنا وحجما:
في العراق عاد التدهور األمني ومسلس����ل 
التفجيرات مصحوبا بتوترات سياس����ية في 
املركز حيث بدأت عملية خلط أوراق سياسية 
عشية االنتخابات القريبة، وحيث يواجه رئيس 
ال����وزراء املالكي خط����ر احملاصرة من ائتالف 
ش����يعي جديد مدعوم من ايران. وتوترات في 
األطراف، والسيما في شمال العراق حيث الدويلة 
الكردية تريد اس����تكمال تثبيت دعائمها قبل 
االنسحاب االميركي وتصطدم مبشكلة كركوك 

»االثنية - الطائفية«.
في فلسطني أخفقت محاوالت التوصل الى 
حكومة وحدة وطنية، وعاد التوتر السياسي 
واألمن����ي ب����ني حركتي فتح وحم����اس الى ما 
كان عليه قبل حرب غ����زة، بعدما أخفقت كل 
احملاوالت واجلهود املصرية للتوصل الى اتفاق 
بني احلركتني يكون أساس����ا لعملية تقاس����م 
السلطة. فرص اس����تئناف احلوار تتضاءل، 
وواقع االنفصال السياسي واجلغرافي بني غزة 
والضفة يترس����خ والهوة بني الطرفني تتسع: 
حركة فتح ال ترى ضرورة لالتفاق مع حماس 
قبل االنتخابات الرئاس����ية والتشريعية التي 
تخوضها من موقع أقوى ش����عبيا وتنظيميا 
بع����د مؤمترها األخير. وحركة حماس ال ترى 
امكانية إلجراء االنتخابات اال على أساس اتفاق 

شامل.
ف����ي اليمن الذي أضيف حديثا الى خارطة 
النق����اط املتفجرة في املنطق����ة، يدور صراع 
عنيف كان أخذ على امتداد السنوات األخيرة 
شكل مواجهة بني النظام )اجليش( واملتمردين 
)احلوثيني(، ولكنه بدأ يتحول في األس����ابيع 
األخيرة الى مش����روع حرب أهلية مع دخول 
القبائل املوالية للحكومة الى س����احة املعركة 

حملاربة جماعة احلوثيني.
هذه األوضاع املضطربة واملتفجرة تدخل 

املنطقة في مس����ار قد يكون مفاجئا ومغايرا 
للتوقعات التي سادت بعد وصول الرئيس باراك 
أوباما الى البيت األبيض، ما يعزز االعتقاد بأن 
الشرق األوسط دخل في مرحلة انتقالية صعبة،  
وان االستراتيجية االميركية اجلديدة لم تتبلور 
بشكل كامل ونهائي وكل ما حدث حتى اآلن ال 
يتعدى تغييرا في األسلوب والتكتيك، وان كل 
أطراف املنطقة، دوال وأنظمة وقوى، في حال 
ترقب وانتظار متمسكة بأوراقها وساعية الى 
تعزيز مواقعها في وضع حتكمه »الديبلوماسية 
الشائكة« ومسار الصراع فيه يتقدم على منطق 
احلوار. وأما التفس����يرات املعطاة لهذه احلال 
من »التوتر املتج����دد واالنتظار القلق«، فهي 

متعددة وتتراوح بني:
- اخلطة االميركية للس����الم في الش����رق 
االوسط التي يفترض ان يعلنها الرئيس باراك 
أوباما الش����هر املقبل، وهي تركز على املسار 
الفلسطيني االسرائيلي، وستكون محور املواقف 

والسياسات في املرحلة املقبلة.
والكل اآلن بانتظار »خطة أوباما« للتكيف 

معها ومساندتها أو جتاهلها والتصدي لها.
- االش����تباك السياس����ي بني ادارة أوباما 
وحكومة نتنياه����و، وكان من نتائجه األولى 
حص����ول تراجع وت����راخ في مواق����ف االدارة 
االميركية حتت تأثير احلمالت والضغوط، وهذا 
ما ظهر من خالل تقدمي شرط التطبيع العربي 
مع اس����رائيل على شرط التجميد االسرائيلي 

لالستيطان للتقدم في عملية السالم.
- األوض����اع االيراني����ة الداخلي����ة )بعد 
االنتخابات الرئاسية( التي ساهمت في جتميد 
مش����روع احلوار االميركي مع ايران الى حني، 
وفي تعزيز الضغوط الدولية على ايران في 
اجتاه حملها على الدخول في حوار مشروط. 

أو تلقي عقوبات اقتصادية.
- املوقف االسرائيلي غير املتعاون مع االدارة 
االميركية، خصوصا انه جنح في رمي مسؤولية 
توتر العالقات الثنائي����ة عليها، ويتجه اآلن 
صوب اع����ادة حتديد األولويات االميركية في 
املنطقة ليكون امللف االيراني ال ملف الس����الم 

في املقدمة.
- البرودة العربية في التفاعل مع الدينامية 
االميركية اجلديدة: س����ورية ال تفرط في أي 
من أوراقها اال على أس����اس صفقة شاملة مع 
االميركيني، الس����عودية متش����ددة في مسألة 
التطبي����ع أوال مع اس����رائيل، ومص����ر لديها 
اهتماماتها وأجندته����ا اخلاصة التي تبدأ من 
حماس وغزة وأمنها القومي وتصل الى نظامها 

واستقراره واستمراره.

مصدر قيادي في »التيار الوطني الحر« لـ »األنباء«: 
ال مانع من تدوير كل الحقائب دون حصريات

.. ومصدر في 14 آذار : األمور الحكومية إلى التعقيد 

الجميل دعا إلى دخول لبنان في مفاوضات
غير مباشرة مع إسرائيل لتسوية »النزاع الحدودي«

داود رمال
اوضح مصدر قيادي في التيار الوطني احلر ل� 
»األنباء« ان »التيار بانتظار العرض الذي سيقدمه 
الرئيس املكلف سعد احلريري استناد الى الطلبات 
التي قدمت اليه اثناء املشاورات النيابية واللقاءات 
واالتصاالت الالحقة«. وقال املصدر »ان الذي اطاح 
بتلبية العماد عون لدعوة الغداء التي نقلها الى 
ع���ون مدير مكتب احلريري ن���ادر احلريري هو 
اجلو السياس���ي واالعالمي واحلمالت والشتائم 

التي رافقت هذه الدع���وة والتي تصبح تلبيتها 
ممكنة اذا ما مت خلق اجلو االيجابي املناس���ب«. 
ولف���ت املصدر الى ان »ال مانع م���ن املداورة في 
توزيع احلقائب ولتش���مل هذه املداورة اجلميع 
وكل احلقائب م���ن دون حصريات الحد«. ورأى 
انه »كما ان علينا حتمل املسؤولية في املساعدة 
لتأمني املخارج مبا يعنينا كتيار وطني حر، فان 
املخارج باالساس تبقى مسؤولية الرئيس املكلف 
اس���تنادا الى عرض يقدمه يتبعه حوار يحترم 

بيروت ـ ناجي يونس
رأى مصدر في قوى 14 آذار ل� »األنباء« في تعقيبه 
على املراوحة احلكومية ان األمور عادت الى التعقيد 
بني سورية والغرب ودول االعتدال العربي ويبدو 
للوهلة األولى ان العراقيل س����تزداد بعد ما شاهده 
املراقبون من س����جال س����وري – سعودي ومواقف 
بريطاني����ة وأميركية، الى جان����ب األزمة بني بغداد 

ودمشق والقتال في اليمن.
 وثبت للمصدر املطلع ان سورية لم حتصل على 
مطالبها من واشنطن بينما يستطيع السوريون ان 
ميارسوا الضغوط على احلكومة الفرنسية ويأخذوا 

منها ما يريدون من دون ان يعطوا البديل.
أما األميركيون فإنهم يرفضون هذا األس����لوب 
ويركز الغرب على فصل س����ورية عن ايران بينما 
يخطط السوريون للعب دور الوسيط بني اإليرانيني 

والدول العربية والغربية أي االستفادة على مختلف 
املستويات. وقال تتعرض 14 آذار النفراط عقدها رويدا 
رويدا وهي تتألف من 3 جتمعات وأش����به ما تكون 
ببيضة بصفارين: فهناك قوى وشخصيات 14 آذار 
األساسيون بينهم نواب وهناك اللقاء الدميوقراطي 
والرئيس ميقاتي والنواب ميشال املر ومحمد الصفدي 
واحمد كرامي الذين ينتمون الى األكثرية ال الى 14 
آذار.  وكانت أجواء اللقاء بني الرئيس املكلف سعد 
احلريري والنائب جنبالط الثالثاء املاضي إيجابية 

جدا وسيتعزز التحالف بينهما يوما بعد آخر.
والحظ ان جنبالط راقب تطور األوضاع وقرر ان 
يعود أدراجه فتراجع نصف املسافة التي قطعها أخيرا 
في خروجه عن قوى 14 آذار واقترابه من س����ورية 
وحزب اهلل، وعاد الى صفوف األكثرية ال الى قوى 

14 آذار والتحالف الذي يجمع مكوناتها.

بيروت ـ محمد حرفوش
دع���ا رئيس حزب الكتائ���ب أمني اجلميل الى 
»دخ���ول لبنان في مفاوضات غير مباش���رة مع 
اسرائيل لتسوية النزاع احلدودي بني البلدين«، 
مشددا على اننا »ال نتحدث عن مفاوضات سالم مع 
اسرائيل، امنا عن ترتيبات مؤقتة تسمح بالعودة 
الى اتفاق الهدنة الوطنية اللبنانية، والالمركزية 
االدارية وانتهاج لبنان سياسة احلياد االيجابي 
لتحصينه ضد النزاعات اإلقليمية، اضافة الى اعادة 

حتديد دور لبنان ليصبح مساحة عاملية للحوار 
بني الديانات الثقافات واحلضارات.

ورأى اجلميل ان سياسة احلكومة االسرائيلية 
اجلديدة برئاسة نتنياهو ال تشجع الفلسطينيني 
عل���ى الدخول في حوار ج���اد، ورأى ان انتخاب 
الرئيس اوباما بعث روحا جديدة في االتصاالت 
العربي���ة � االس���رائيلية، حيث بات���ت احلكومة 
االسرائيلية تش���عر بالضغط الدولي، خصوصا 

في موضوع املستوطنات. 

معطيات حسية: حتدثت أوساط سياسية عن معلومات سبقت 
لقاء سليمان واحلريري امس األول مفادها انه كان مفترضا ان 
يعرض رئيس الوزراء املكل���ف تصورا للحكومة العتيدة على 
رئيس اجلمهورية، لكن ذلك لم يحصل. وتبني انه لم تتوافر بعد 
لدى احلريري اي معطيات حسية من املعارضة حتى من »امل« 
و»حزب اهلل« اللذين لم يزوداه اسماء مرشحيهما للحكومة. في 
حني ان املعارضة تقول ان احلريري لم يعرض عليها اي تصور 
ليجري في ضوئه تسمية مرشحيها. كما ان ثمة قضية متصلة 
بحصة القوى املس���يحية في 14 آذار في احلكومة لم تبت بعد، 
باعتبار ان هذه القوى تقول انها تنتظر حل املشكلة مع العماد 
عون لتس���مي مرشحيها واحلقائب التي تطالب بها، فيما تقول 
مص���ادر مقربة من املعارضة ان الضغط الذي يتعرض له عون 
م���ن باب حقيبة االتصاالت، يه���دف الى فرض »خلطة« جديدة 
تتيح للقوات احلصول على حقيبة خدماتية، واس���هل الطرق 
محاولة الضغط على عون النتزاع احدى احلقائب منه وارضاء 

القوات بها.
كسر اجلليد: لفت االنتباه في الساعات املاضية بروز »فكرة حل« 
كمحاول��ة لتقريب وجهات النظر، وكس��ر اجلليد املتراكم على خط 
قريط��م الرابية تفيد بإمكان جتزئة بع��ض احلقائب الوزارية بحيث 
تصب��ح وزارة الداخلية والبلديات وزارت��ني واخلارجية واملغتربني 
وزارتني، لكنها سرعان ما سحبت من التداول كون استحداث وزارات 

يتطلب موافقة مجلس النواب وهو امر متعذر حاليا.
محاولة حقيقية: صارح الرئيس فؤاد السنيورة أكثر من جهة 

وش���خصية بأن هناك محاولة حقيقية جلعل 
الرئيس املكلف يتعثر في تشكيل احلكومة للنيل 

من رصيده السياسي والشعبي الكبيرين، وان املطلوب إظهار 
اجلدية من جهات محددة لتظهير االستحقاق احلكومي.

جتاذب أرسالنـ  عون: على أثر انتقاد الوزير طالل ارسالن حللفائه 
في املعارضة على خلفية عدم توزيره، ودعوة الرئيس املكلف سعد 
احلريري له لتن��اول طعام الغداء الى مائدت��ه، طلب العماد عون ان 
يجتمع مع ارسالن ملعاجلة موقفه، فطالب األخير بتوزير مروان أبو 
فاض��ل من ضمن حصة تكتل االصالح والتغيير في احلكومة مادام 
ال مكان له شخصيا فيها. وينتظر ارسالن ملعرفة مدى جتاوب عون 
مع مطلبه وسيبني على الشيء مقتضاه. وفي حني يرى ارسالن ان 
حقه الوزاري من ضمن حصة التكتل، يرى عون ان مقعد ارس��الن 
يجب ان يحتس��ب من ضمن احلصة الدرزية الوزارية التي استأثر 

بها جنبالط، وان مشكلته مع جنبالط واحلريري.
فتوى دستورية: رجح مرجع قانوني االستناد الى فتوى دستورية 
من د.حسن الرفاعي تفيد بجواز دعوة رئيس اجلمهورية مجلس 
الوزراء في حالة تصريف األعمال الى االنعقاد، حلاجة الوطن الى 
قرارات تعني حياة املواطنني وحاجاتهم اخلدماتية واحلياتية.

استطالع للرأي: أجرت املؤسسة الدولية للمعلومات استطالعا تبني 
فيه ان 61.3% من اللبنانيني بكل طوائفهم أيدوا تشكيل سعد احلريري 
للحكومة اللبنانية، وان 82% من السنة مع احلريري، وأيد 45.3% من 

الشيعة احلريري لرئاسة احلكومة.
تركيا على خط احلكومة: قد تدخل تركيا على خط التعقيد احلاصل 

في تشكيل احلكومة بغرض استكشاف املواقف 
ومعرفة املكان الذي هو مصدر التعطيل، لترى اذا 
كان باإلمكان تدخلها حللحلة العقد أو ان األمر يتجاوز حساباتها 

الى ربط املوضوع اقليميا بشكل حاد.
استياء أرسالن: ذكر مقربون من النائب طالل ارسالن انه مستاء 
من القيادة السورية بسبب دعمها للوزير السابق وئام وهاب، 
من خالل تكليفه بنقل الرسائل السورية الى القيادات اللبنانية، 
وخصوصا الى النائب وليد جنبالط، وبالتالي تنظيم احتفاالت 

لوهاب في جبل العرب.
دلول والقيادة السـورية: ربط املراقبون بني عودة الوزير الس��ابق 
محس��ن دلول الى نقل الرسائل الس��ورية املهمة، وبني احلديث عن 
عالقة جيدة عادت تربط بني رئيس األركان الس��وري السابق العماد 
أول حكمت الش��هابي املوجود في امي��ركا وهو صديق دلول الثابت 
وبني الرئيس السوري بشار االسد، واعتبروا ان غمز دلول من قناة 
س��عد احلريري وأسفاره هي تصفية حس��ابات مع الرئيس املكلف 
الذي رفض ضم دلول الى كتل��ة »زحلة بالقلب« التي فازت بأكملها 
ف��ي االنتخابات النيابية األخيرة، مفضال ض��م الزميل عقاب صقر 

عن املقعد الشيعي.
تيمور ممثل جنبالط مجددا: تيمور وليد جنبالط، جنل رئيس »اللقاء 
الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط، سيمثل والده في االحتفال املركزي 
ال����ذي تقيمه حركة »أمل« االثنني 31 اجلاري في الضاحية اجلنوبية 
في الذكرى الس����نوية لتغييب اإلمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ 
محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وبذلك يكرس جنبالط 

انفتاحه على الطائفة الشيعية ممثلة هذه املرة بحركة »أمل« بعدما 
كان أوفد جنله تيمور الى املهرجان الذي أقامه حزب اهلل وسط ملعب 
الراية في الضاحية اجلنوبية ملناسبة الذكرى الثالثة لالنتصار على 
إس����رائيل في حرب يوليو 2006. معلوم ان تيمور جنبالط »صهر« 
الطائفة الشيعية وزوجته من آل زعيتر املقيمني في منطقة الروضة 

� املنت الشمالي.
متايـز ندمي اجلميل عن الكتائب: أبدى عضو املكتب السياس��ي الكتائبي 
النائب بش��ير اجلميل متايزا عن موقف احلزب فيما خص املشاركة في 
اجتماعات األمانة العامة لقوى 14 آذار، حيث أبدى رغبة في استمرار هذه 
املش��اركة ومناقش��ة القيمني على األمانة العامة في مستقبلها من داخل 

وليس من خارج.
واعتبر اجلميل ان »ثورة األرز« مس��تهدفة من أحزاب املعارضة والدول 
الت��ي تقف وراءه��ا، فهل من اجلائز ان تضرب أيض��ا أمانتها العامة من 

بيت أبيها.
الـدورة الفرنكوفونية: لم حتس���م الدوائر الرئاسية الفرنسية 
بعد مسألة مش���اركة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في 
افتت��اح دورة األلعاب الفرنكوفونية التي يس���تضيفها لبنان 
27 س���بتمبر املقبل في املدينة الرياضية، الى جانب عدد من 
رؤساء الدول الفرنكوفونية التي وجهت اليهم الدعوات، اال ان 
القيمني على الدورة يجرون التحضيرات الالزمة لتنظيم مشاركة 
الرئيس ساركوزي في افتتاح الدورة حيث سيكون الرئيس 
ميش���ال سليمان في عداد املرحبني به، الى جانب األمني العام 

للفرنكوفونية الرئيس السنينغالي السابق عبدو ضيوف.
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