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أجواء »مكهربة« بين بري والحريري.. والمعارضة تمتنع عن تسمية رئيس للحكومة

بيروت ـ عمر حبنجر
يس���تكمل الرئيس اللبناني ميشال 
س���ليمان الي���وم ما ب���دأه باالمس من 
مشاورات نيابية لتسمية رئيس لتكليفه 
بتشكيل احلكومة، وبالطبع لن يكون 
من مرشح سوى الرئيس املكلف املعتذر 
سعد احلريري الذي رفع من حدة خطابه 
السياسي منذ اعتذاره عن عدم تشكيل 
احلكومة مبوجب تكليفه االول مفاجئا 
بشروطه االستباقية اصحاب الشروط 
املعطلة لتألي���ف احلكومة في صفوف 

املعارضة.
وبدا واضحا منذ اجلولة االولى من 
االستشارات ان االكثرية )71 نائبا( مع 
اعادة تكليف احلريري بينما املعارضة 
ثالثة اجتاهات: كتلة العماد ميشال عون 
على حتفظه مع شحنة تصعيدية متثلت 
بحديثه عن الفوضى، وكتلة حزب اهلل 
مع عدم التسمية كما في االستشارات 
الس���ابقة، بينما ق���ررت كتلة الرئيس 
نبيه بري التريث في التسمية، بانتظار 
توضي���ح احلريري حلقيقة موقفه من 
صيغة 15 � 10 � 5 او ما يعرف بحكومة 

الشراكة.

سالم صامت!

وبالفعل، مع بدء االستشارات عند 
احلادية عش���رة صباح���ا، كان املوقف 
الالف���ت لكتلة الرئيس نبيه بري الذي 
التقى النائب سعد احلريري على مدخل 
القصر اجلمهوري، فتصافحا دون كالم 
وتابع كل منهما طريقه، بري خارجا من 

القصر واحلريري داخال اليه.
وقد حتدث باسم الكتلة النائب علي 
حسن خليل الذي قال ان الكتلة لم تسم 
احدا لتشكيل احلكومة، وبرر ذلك برغبة 
الرئيس املكلف ال���ذي عرض التعاون 
بعد التكليف بكل االمكانيات وايضا مع 
رئيس اجلمهورية ودائما على اساس 
قيام حكومة وحدة وطنية على قاعدة 

.5 � 10 � 15
واضاف خلي���ل: احلريري قال »هم 
يريدونني ان اقول ما صيغة احلكومة 
وطبيعة ه���ذه احلكومة منذ اآلن، حني 
اكلف وابدأ بالتفاوض نرى مدى تعاون 
س���ائر االطراف في تشكيل احلكومة«، 
لذلك نحن في كتلة التنمية والتحرير 

لم نسم احدا.

كتلة المستقبل سمت الحريري

بعدئذ استقبل الرئيس سليمان كتلة 
املستقبل برئاسة سعد احلريري، وقد 
النائب هادي حبيش  حتدث باس���مها 
الذي اعلن ان الكتلة سمت النائب سعد 

احلريري لتشكيل احلكومة.
رئي���س حكومة تصري���ف االعمال 
فؤاد السنيورة لم يشارك في مشاورات 

االمس بسبب وجوده في اململكة العربية 
السعودية الداء مناسك العمرة، وكان زار 
قصر بعبدا يوم االحد وامل من الرئيس 
سليمان تأجيل موعده في االستشارات 
الى اليوم، مجددا ترش���يحه احلريري 
لتش���كيل احلكومة، داعيا اجلميع الى 
االلتزام بالدستور واالبتعاد عن توتير 

االجواء والعناد.

ميقاتي والحريري

بدوره، اعلن الرئيس جنيب ميقاتي 
تسميته احلريري لرئاسة احلكومة على 
امل االسراع بتشكيل هذه احلكومة آمال 

بالتغيير االيجابي.
العماد ميش���ال عون وبع���د لقائه 
الرئيس سليمان على رأس كتلة االصالح 
والتغيير، ق���ال: اذا كان اجلميع يريد 
االلت���زام بلغة احلوار،  احلوار فعليه 
واظن ان من ال يريد احلوار ميشي في 

طريق خطر.

عون وباسيل على مائدة سليمان

الرئيس سليمان وفي مبادرة الفتة، 
اس���تبقى العماد عون لتن���اول الغداء 
على مائدته مبش���اركة الوزير جبران 
باسيل الذي يعد العقدة احمللية لتشكيل 
احلكومة، وارجأ املشاورات الى الثالثة 
من بعد الظهر بعد زيارة خاطفة قامت 
بها السفيرة االميركية ميشال سيسون 

الى بعبدا ارتبطت كما بدا الحقا بزيارة 
املوفد االميركي جورج ميتشل الى لبنان 

اليوم.
نائب رئيس مجل���س النواب فريد 
مكاري سمى س���عد احلريري لرئاسة 
احلكومة، آمال اال يتكرر سيناريو املماطلة 
نفس���ه هذه امل���رة، واذا حصل وتكرر 
فاملطلوب عدم ت���رك البالد رهينة ملن 
رهنوا مواقفهم وسياساتهم عن وعي او 

عن عدم ادراك للقوى االقليمية.

حزب اهلل لم يسم

لكن كتلة الوف���اء للمقاومة )حزب 
اهلل( برئاسة النائب محمد رعد لم تسم 
احدا لرئاسة احلكومة كالعادة، امنا جدد 
رعد جهوزية كتلته للتعاون على قاعدة 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
الى ذلك، ساد احلذر الشديد اجواء 
القصر اجلمهوري بعد انضمام رئيس 
مجلس النواب نبيه بري وكتلته النيابية 

الى صفوف املمتنعني عن التسمية.
االمور كانت تس���ير بحذر منذ بدء 
املش���اورات وبدا ذلك من تثاقل النواب 
في احلضور الى القصر اجلمهوري، اذ 
بعضهم وص���ل وكان اللقاء قد بدأ مع 
رئيس اجلمهورية امثال النائبني نهاد 
املشنوق وياسني جابر وظلت التوقعات 
على حالها حلني خروج كتلة الرئيس 
بري واعالن النائب علي حس���ن خليل 

عدم تسمية احد في سياق بيان مكتوب 
كناية ع���ن رد على الرئيس احلريري، 
حينها ساد جو من التوتر دفع برئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان الى 
استدراك املوقف السيما بعدما ابلغ باللقاء 
الفاتر جدا عند مدخل القصر بني بري 
واحلريري وتصافحا على »املاشي« دون  
الوقوف ولو لثوان كما اتبع هذا املوقف 
مبخاطبة النائب علي حسن خليل من 
كتلة بري للرئي���س احلريري بالقول 
»اهلل مع���ك دولة الرئيس«، ولم يجبه 

احلريري بأي كلمة.

اتصاالت عاجلة

هذه االجواء استدعت اتصاالت عاجلة 
من قبل دوائر القصر اجلمهوري بالكتل 
التي لم حتضر بعد وابلغت بتأجيل املوعد 
الى الثالثة بعد الظهر حيث كانت الساعة 
قاربت الواح���دة، ليفاجأ الصحافيون 
بالرئيس س���ليمان يخ���رج من مكتبه 
مصطحبا العماد عون والوزير جبران 
باس���يل الى جناحه في القصر، حيث 
اس���تضافهما على مائدة الغداء لتبريد 
االج���واء، خصوصا ان عون اعلن بعد 
لقاء كتلته مع س���ليمان اننا مختلفون 

جدا مع االكثرية.
كم���ا مت ارجاء موعد كتل���ة النائب 
جنبالط الى الساعة الرابعة وهو املوعد 
االخير من اليوم االول لالستش���ارات 
حتى يأخذ جنبالط وقته في احلديث مع 
رئيس اجلمهورية في محاولة البتداع 

احللول.

لقاءات ليلية

وعلم ان حرك���ة اتصاالت ولقاءات 
ليلية قادها النائ���ب جنبالط من اجل 
توضيح الصورة قبل االستش���ارات، 
السيما على خط قريطم � عني التينة، 
لكنها لم تفلح ألن بري منزعج جدا من 
رد احلريري على بيان كتلته ومنزعج 
من كالم احلريري في االفطار الذي اعتبر 
تهديدا ملن ال يسميه في االستشارات، 
لكن هذه االتصاالت فشلت من دون ان 

توصد االبواب.
وقال مصدر مواك���ب ان ما يحصل 
على صعيد االستش���ارات يؤش���ر الى 
مدى التأزم االقليمي، السيما السوري 
� السعودي فيما يخص امللف اللبناني، 
ألن بري ما كان ليقدم على عدم التسمية 
وهو احلريص على حس���اب خطواته، 
الس���يما فيما يخص االطار االسالمي، 
لوال وصول االم���ور الى نقطة متقدمة 

من اخلالف العربي.
واضاف املصدر : اال ان ذلك ال يعني 
ان بري اقفل االبواب ألنه ممن يرددون 
دائما املقولة الشهيرة »اشتدي يا ازمة 

تنفرجي«.

في استشارات اليوم األول: جنبالط حاول رأب الصدع والعين على موقف الطاشناق اليوم

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان خالل استقباله كتلة »لبنان اوال« برئاسة سعد احلريري في اليوم االول من االستشارات النيابية امللزمة النائب محمد رعد معلنا موقف كتلة الوفاء للمقاومة بعد االستشارات النيابية مصافحة »عاملاشي« بني رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس املعتذر سعد احلريري

ما هي المتغيرات بين »التكليف األول« و»التكليف الثاني«؟
بيروت: إذا كان الرئيس املكلف

سعد احلريري أراد من اعتذاره 
توجيه رس����الة سياسية شديدة 
اللهجة الى املعارضة بأنه ال حكومة 
من دونه وال رئيس للحكومة سواه، 
وإذا كان أراد باعتذاره إعادة خلط 
أوراق اللعبة وحتس����ني شروطه 
التفاوضية وفي رد التهمة عنه بأنه 
ال يبادر وبأنه مس����ؤول عن التأخير احلاصل 
في تش����كيل احلكومة، فإنه جنح في حتقيق 
هذا الهدف الى حد بعيد. أما اذا كان احلريري 
يهدف من وراء هذه اخلطوة الى نسف الصيغة 
التي اعتمدت أساسا حلكومة الوحدة الوطنية 
والتفاوض على أسس وقواعد جديدة للوصول 
الى صيغ أخ����رى مثل حكومة أكثرية مطعمة 
ببعض أقلية، أو حكومة مختلطة تكون مزيجا 
من سياسة وتكنوقراط، فإنه من الصعب عليه 
حتقيق ه����ذا الهدف ألن ميزان القوى الداخلي 
الذي لم يس����عفه لتشكيل حكومة على أساس 
صيغة متفق عليها ال يتيح له تشكيل حكومة 
على أس����اس صيغة جديدة غير متفق عليها، 
خصوصا ان متغيرات سياسية ملحوظة طرأت 
في الفترة الزمنية الواقعة بني التكليف األول 
والتكليف الثاني، من ش����أنها ان جتعل مهمته 
ومحاولته الثانية في تش����كيل احلكومة أكثر 
صعوبة وتعقيدا، وليس هناك ما يضمن ان تكون 
النتيجة في التكليف الثاني أفضل، وان ال تصل 
مهمة احلريري مرة ثانية الى حائط مسدود. أبرز 
هذه املتغيرات ذات الصلة والتأثير باملوضوع 

احلكومي هي )من الداخل واخلارج(:
1 � الزخم السياسي الذي خرج به احلريري 
من انتصار 7 يونيو االنتخابي اس����تنفد جزء 
كبير منه في فترة الشهرين املاضيني والتجربة 

الصعبة وغير املوفقة في تشكيل احلكومة.
2 � الوضع املرب����ك داخل صفوف األكثرية 
والناجت بش����كل أساسي عن »حتول جنبالطي 
باغت احلريري وهو في خضم تشكيل احلكومة 
وكان س����ببا في إفراغ صيغ����ة 15 � 10 � 5 من 
األرجحية والتفوق البسيط له فيها، وفي جعل 
حتالف 14 آذار يقف على أرض سياسية مهتزة. 
وإذا كان احلريري جنح في إنقاذ هذا التحالف 
ومللمة أوضاعه، ف����إن جناحه هذا ليس كامال 
وال نهائيا ألن جنب����الط الذي يقف في منزلة 
بني منزلتني يبدو »في الش����كل والصورة« مع 
األكثرية فيما هو في املضمون واملوقف ابتعد 

عنها وبات أقرب الى حزب اهلل.
3 � إضافة الى العالقة غير املس����تقرة بني 
جنبالط واحلريري، طرأ على عالقة احلريري 
مع حلفائه املسيحيني في 14 آذار »فتور ونقزة« 
بسبب التشكيلة احلكومية التي قدمها احلريري 
ورأى فيها هؤالء احللفاء )جعجع واجلميل( انها 

مجحف����ة في حقهم وانها أعطت عون أكثر مما 
يستحق وأعطتهم أقل من حجمهم ووزنهم كما 
ظهرا في االنتخابات األخيرة. وبدا هؤالء متفهمني 
للظروف الضاغطة الت����ي يواجهها احلريري 
ولكنهم لم يقتنعوا بالتبرير الذي أعطاه لهم 
بأنه أقدم على هذا الكم من التنازالت من باب 

املناورة وحشر الفريق اآلخر لكشفه.
4 � تراجع أجواء العالقة بني احلريري وحزب 
اهلل قياسا الى ما كانت عليه بعد التكليف األول 
عندما حصل لقاء بني احلريري ونصراهلل على 
وق����ع مواقف احلريري املؤيدة حلكومة وحدة 
وطنية والداعية الى سحب سالح املقاومة من 
التداول، والتي لقيت االستحسان واالشادة من 
حزب اهلل. وقد أدت تطورات ما بني التكليفني 
ال����ى جتدد أزمة الثقة بني الطرفني: فاحلريري 
مستاء من عدم قيام حزب اهلل بتسهيل مهمته 
وامتناعه عن ممارس����ة الضغ����ط على العماد 
عون. فيما حزب اهلل مستاء من رهان احلريري 
وسعيه لإليقاع بني احلزب وعون وشق صفوف 
املعارضة، ومن مواقف احلريري التي اجتهت 
أخيرا نحو التصعيد والتشنج ومهدت حلكومة 
األمر الواقع، ثم خلطوة االعتذار بهدف العودة 

من موقع أقوى بشروط جديدة.
5 � توتر ف����ي العالقة بني بري واحلريري 
ناجت عن قراءة مختلف����ة للمعادلة احلكومية 
املقبلة، وعن اتهام����ات متبادلة باخلروج عن 
التفاهمات وقواعد اللعبة: بري يشترط إلعطاء 
ثقته مجددا للحريري وإعادة تسميته ان يلتزم 
بش����كل علني وواضح بحكومة وحدة وطنية 
على أساس صيغة 15 � 10 � 5، في الوقت الذي 
يعتبر احلريري )املستاء من دعم بري املشروط 
له مقابل دعم غير مشروط قدمه له لدى اعادة 
انتخابه رئيسا للمجلس( انه هو في املوقع الذي 
يطلب شروطا وضمانات للقبول بإعادة تكليفه 
ألنه غير مستعد ألن يبدأ من حيث انتهى وألن 

يعود الى ما سبق ان رفضه.
6 � اشتداد التأزم في املنطقة وعلى مختلف 
اجلبهات وامللفات احمليطة بلبنان. ففي فترة 
الشهرين املاضيني حصل تدهور أمني في العراق 
وانفجرت العالقة بني سورية والعراق، واندلعت 
حرب ضارية بني السلطات اليمنية واملتمردين 
احلوثيني املدعومني من ايران، وتوقف احلوار 
الفلس����طيني في القاهرة بعد جوالت فاشلة، 
وس����يطرت ضبابية على احلوار الس����وري � 
االميركي، وسجل انقطاع بني السعودية وايران، 
وتوتر متزايد بني ايران ومصر. وما حصل ان 
األولوية أعطيت من جديد للعراق وان لبنان 
تراجع في سلم األولويات ليوضع في »غرفة 
االنتظار« مجددا الى ان تتضح اجتاهات املنطقة 
وما يدور على جبهتي »امللف االيراني« وعملية 

السالم.

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

أخبار وأسرار
اتصال سياسي: جرى اتصال هاتفي أمس األول بني الرئيس 
ميشال سليمان والرئيس السوري بشار األسد تناوال خالله 
التطورات اإلقليمية واستكش����اف آفاق املرحلة املقبلة عشية 

زيارة ميتشل لبيروت.
وقالت مصادر موثوقة ان البحث تناول أيضا العالقات الثنائية 
اللبنانية - السورية وتطرق الى الوضع اللبناني الداخلي من 
زاوية الوضع احلكومي و«ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية 
واإلس����راع في تش����كيلها في مواجهة التهديدات اإلسرائيلية 
وليكون لبنان قادرا على التعامل مع التحديات التي تفرضها 
التعقيدات في املنطقة«. ونقل عن مصادر رئاسة اجلمهورية 
ان سليمان ما يزال على موقفه برغم كل التطورات احلاصلة، 
بأنه »لن يوقع مرس����وم حكومة ال تتواف����ر فيها مواصفات 
احلكومة امليثاقية وحكوم����ة الوحدة الوطنية، وألنه رئيس 

وفاقي ال يوقع مرسوم حكومة من لون واحد«.
 جنبالط يحذر: لوحظ ان اخلطاب السياسي للنائب وليد جنبالط 

تكثر فيه عبارات القلق والتخوف والتحذير هذه األيام.
ووردت اشارات في اجتاه:

- االنكش��اف السياسي واألمني ونتائجه الس��لبية فيما لو طال 
تشكيل احلكومة.

- التغلغل التدريجي ملنظمات ارهابية.
- اع��ادة توتي��ر األج��واء واش��اعة مش��اعر التعبئ��ة الطائفية 

واملذهبية.
- تعب اجليش نتيجة املس��ؤوليات واألعب��اء الضخمة التي تلقى 

على عاتقه.
- حج��م احلقد والكراهية والعنصرية التي متارس ضد الش��عب 
الفلس��طيني من بعض اللبنانيني، واس��تغالل امللف الفلسطيني 

واستحضاره الستثارة الغرائز املذهبية والطائفية.
- احلرب االسرائيلية ضد لبنان وميكن ان حتصل في أي وقت.

- ما يخطط عبر بوابة اجلنوب لتعميم الفتنة والفوضى.
توزير الراسـبني:  املشكلة تكمن في وزارة االتصاالت وليس 

في وزير االتصاالت جبران باسيل.
هذا ما يراه مصدر معارض متوقعا من جهة ان يتمسك احلريري 
مبوقفه الرافض اعطاء وزارة االتصاالت للمعارضة، ومن جهة 
أخرى ان يتراجع احلريري عن موقفه الرافض لتوزير راسبني، 

وان يقبل في نهاية األمر بتوزير جبران باسيل.
انتقاد الذع: توقفت أوساط سياسية عربية عند املقابلة األخيرة 
للنائب وليد جنبالط مع محطة »برس تي ڤي« اإليرانية، وقال فيها 
إنه »بإمكان لبنان اللجوء إلى إيران للحصول على األس��لحة التي 
يحتاجها حلماية نفسه من أعدائه«، ومضيفا أن إسرائيل ال تخفي 
تهديده��ا للبنان، وهذا ليس كل ش��يء، ب��ل إن جنبالط يقول إن 
»الوحدة بني العرب واإليرانيني من ش��أنها أن تس��اعد في تفادي 

عدوان إسرائيلي محتمل على الطرفني«.
وتساءلت هذه األوساط إذا ما كان حديث جنبالط يأتي عن قناعة، 
أم هو غزل مع إيران، ليحمي جنبالط مصاحله،  ومصالح طائفته، 
أم أنه استش��عار خلطر قادم؟ وقال هؤالء: »نحن في حيرة جراء 
تصريح��ات جنبالط األخيرة، خصوصا أن وليد بك ينادي أيضا 
بتفاهم س��عودي سوري إيراني لتش��كيل حكومة لبنان، ومجرد 
القبول بحوار مع إيران على ذلك يعني القبول بزعامة إيران على 
املنطقة، ودولها، فنكون قد أقررنا إليران بالس��يطرة على لبنان، 
والع��راق. فأي انهزامية أكثر من ذلك، بل ه��ل هذه هي الطريقة 
للحفاظ على العروبة التي يتغنى بها البعض في منطقتنا، وحتديدا 

في لبنان؟«.

قيادي في حزب اهلل: اإلبقاء على صيغة 15 ـ 10 ـ 5 
وإال سيطرت روح المغامرة والمقامرة

بيروت ـ ناجي يونس
ي����رى مصدر قيادي في حزب اهلل ان اطالق الصواريخ من اجلنوب اللبناني والرد 
االس����رائيلي عليه اجلمعة املاضية امر معزول في املكان والزمان اذ ال يلوح في االفق 
اي خطر من عدوان اسرائيلي او من وجود اطراف اساسية تخطط خلربطة االوضاع 
االمنية على احلدود اللبنانية - االس����رائيلية. وق����ال ان اغلب الظن ان عناصر غير 
منضبطة هي التي قامت باطالق الصواريخ من اجلنوب وتأتي في قائمة املشتبه بهم 
اطراف متطرفة او بقايا منظمات فلسطينية وهي تستغل اي فرصة الثبات حضورها 
في املواجهة مع اسرائيل او قل التذكير ان لها دورا في هذا االطار مهما كان حجمه او 
تأثيره. ويذكر ان جماعة تطلق على نفسها مجموعة زياد اجلراح املشارك في هجوم 11 
سبتمبر على نيويورك تبنت هذه العملية. وتابع »اذا كان من عبرة يجب ان تستخلص 
من الطالق الصواريخ فهي انه يجب االسراع بتشكيل احلكومة لئال تصطاد هذه الدولة 
او تلك اجلهة في املاء العكر مادام الفراغ هو سيد االحكام في بيروت مما يسهل بعث 

الرسائل في هذا االجتاه او ذاك«.
وتوقع املصدر ل� »األنباء« ان يعاد تكليف الرئيس سعد احلريري تشكيل احلكومة 
ومن العبر التي يجب االتعاظ بها والتقيد مبضمونها انه يجب االبقاء على صيغة 15 � 
10 � 5 واال تسيطر روح املغامرة واملقامرة فهذه املعادلة تشكل احلد االدنى الذي ميكن 
ان تقبل به املعارضة وعلى املواالة ان تبقى على هذا االمر الطالق عملية التشكيل من 
هذه النقطة واال فان البوصلة ستضيع. عمليا قال املصدر ان اللبنانيني يستطيعون ان 
ينجزوا االتفاق على التشكيلة احلكومية التي توفر احلد املقبول من التمثيل الصحيح 
الذي يرضي االطراف االساس����ية في صفوف املواالة واملعارضة وهم قادرون على ان 

يقوموا بذلك من دون اي ضوء اخضر خارجي عربي او دولي.

بلمار: سندق أبواب الضباط الـ 4 
إذا أصبحت لدينا أدلة ضدهم

»االشتراكي« نفى معلومات عن لقاء 
مرتقب بين جنبالط والسيد نصر اهلل

إجراءات عسكرية مشددة حول 
مخيمي البداوي والمية ومية

بيروت ـ محمد حرفوش
نفى احلزب التقدمي االشتراكي وجود معلومات عن لقاء مرتقب 
بني النائب وليد جنبالط واالمني العام حلزب اهلل الس���يد حسن 
نصر اهلل، الفتا الى ان  العالقة بني رئيس احلزب النائب جنبالط 

ومسيحيي 14 آذار هي عالقة حوار مستمرة.
وقال امني السر العام في احلزب شريف فياض في حديث الى 
تلفزيون »او.تي.في« ان جلنبالط موقفا سياسيا مستقال وانه ال غنى 
عن التحالفات السياسية، مشيرا الى ان نواب اللقاء الدميوقراطي 

الذي يرأسه جنبالط جزء ال يتجزأ من االكثرية النيابية.

صيدا � عني احللوة: أبلغت مصادر عس����كرية لبنانية مس����ؤولة 
وفدا من مسؤولي التنظيمات الفلسطينية في مخيم عني احللوة، 
معلوم����ات مفادها ان بعض اجلماعات االصولية تخطط لالنتقام مما 
حصل جلماعة »فتح االسالم« في مخيم نهر البارد، عبر محاولة إنشاء 

قواعد ثابتة في مخيم البداوي في شمال لبنان.
واضافت املصادر ان بعض هذه اجلماعات متكنت من دخول مخيم 
البداوي، حيث توجد اس����لحة مخّزنة من وقت سابق. املصادر كانت 
بصدد توضيح اس����باب ودوافع االجراءات العسكرية املشددة حول 
مخيم البداوي، ومثله مخيم املية ومية في ش����رق صيدا الذي احيط 

باجراءات عسكرية وقائية مماثلة.

بيروت: ع���اد املدعي العام
للمحكمة الدولية دانيال بلمار 
الى الهاي بعد تغيبه وخضوعه 
لعالج طبي في كندا )تردد انه 

مصاب بالسرطان(.
وقال بلمار انه »متفائل جدا« 
بأن ب���ني يديه قضية متكاملة 
يستطيع ان يقدمها الى احملكمة، 
واذا تغير هذا الوضع فسيبلغ 
مجلس االم���ن بذلك. وقال انه 
»لم يترك حياة التقاعد ليرتبط 

اسمه بعمل فاشل«.
وردا على سؤال عن احتمال 
اع���ادة اس���تدعاء الضب���اط 
اللبنانيني االربعة الذين اطلق 
سراحهم، قال بلمار: »اجلواب 
بس���يط، ه���و ان الضباط لم 
يحاكموا لتت���م تبرئتهم. بل 
أطلق س���راحهم ألننا لم منلك 
أدلة كافية إلبقائهم في السجن، 
وهم مثلهم مثل اآلخرين سندق 
على أبوابهم اذا ما أصبحت لدينا 

ادلة ضدهم«.
وأوضح أنه لن يصدر تقارير 
دورية كما كان يفعل في السابق، 
بل س���يصدر رئيس احملكمة 
القاض���ي اإليطال���ي انطونيو 

دانيال بلمار

كاسيس���ي تقري���را بعد نحو 
أسبوعني، وسيقدم في الوقت 
اللبنانية  الى احلكومة  نفسه 
ومجلس األمن، لكنه لن يحتوي 
على أي إشارة إلى مضمون أو 

توقيت صدور القرار الظني.
ونف���ى مصدر مق���رب من 
احملكمة اخلاصة بلبنان أن تكون 
االتفاقية األخيرة التي عقدتها 
احملكمة للتعاون مع »اإلنتربول« 
تعبر عن قرب إطالق مذكرات 
توقيف إلحضار متورطني في 

جرمية اغتيال احلريري.


