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بيروت ـ زينة طّبارة
أعرب عضو كتلة »زحلة بالقلب« وتكتل »القوات 
اللبنانية« النائب د.طوني أبوخاطر عن قلقه حيال 
ما س����تؤول إليه نتائج االستش����ارات غير امللزمة 
التي يجريها الرئيس املكلف س����عد احلريري مع 
النواب ورؤس����اء الكتل، فيما لو بقيت املعارضة 

على شروطها ومطالبها التعجيزية.
ولفت النائب أبوخاطر في تصريح ل� »األنباء« 
الى ان العماد عون ق����د عّود اللبنانيني ان ميضي 
بالتصعيد حتى وصول البالد الى شفير الهاوية، 
لتبدأ عندها التس����ويات واالتفاقيات معه لتجنب 
الس����قوط معتبرا ان العماد عون يعود اليوم الى 
اعتماد األسلوب نفسه للوصول الى حتقيق مطالبه 
وشروطه حيال تش����كيل احلكومة، مشيرا الى ان 

مش����كلة العماد عون تكمن في عدم ممارس����ته لدوره القيادي بشكل 
دميوقراطي صحيح، وفي محاولته اختصار باقي الفرقاء اللبنانيني 
السيما املسيحيني منهم بشخصه وحده ومبعزل عن باقي القيادات، 
وذلك من خالل ادعائه متثيل شريحة كبيرة من اللبنانيني بشكل عام 
ومتثيل املسيحيني بشكل خاص، هذا واعتبر أيضا النائب أبوخاطر ان 
العماد عون يصر على توزير صهره بشكل يشير الى عدم وجود من 
هو مؤهل ضمن فريقه في التيار لتسلم مسؤولية حقيبة وزارية، أي 
ومبعنى آخر يحاول حتى اختصار جميع القدرات واملؤهالت لكوادر 
»التيار الوطني احلر« في ش����خص صهره جبران باس����يل وذلك من 
خالل اصراره على توزيره دون س����واه في احلكومة، األمر الذي يرى 
فيه النائب أبوخاطر تصرفا ال يخدم مصلحة املس����يحيني في لبنان، 

بل يؤدي الى املزيد من شرذمتهم على املستوى السياسي.
على صعيد آخر وعن صيغة ال� 15-10-5، استغرب النائب أبوخاطر 
كثرة الكالم حول الصيغة املذكورة والتركيز عليها سواء أكان بشكل 
سلبي أم بشكل إيجابي، معتبرا انها وبالرغم من حصولها على مباركة 
ليس����ت لبنانية فحس����ب امنا أيضا اقليمية ودولية، فإنها تبقى من 
األمور غير الثابتة أسوة بالدساتير التي تتعرض لكثير من التعديالت 
والتغييرات، داعيا قبل مهاجمة صيغة ال� 15-10-5 أو التأكيد عليها 
الى انتظار ما س����تؤول اليه نتائج االستش����ارات إلبداء الرأي حول 

صالحية استمرارها أو عدمه، تاركا حتديد املوقف 
منها للرئيس العماد ميشال سليمان وللرئيس املكلف 
سعد احلريري. وعلى املستوى الزحلي، كرر النائب 
أبوخاطر مطالبة كتلة نواب زحلة بتمثيل املدينة 
في احلكومة العتي����دة خير متثيل وذلك العتباره 
ان مدينة زحلة وقضاءها أعطت الغالبية النيابية 
جزءا كبيرا من االنتصار في االنتخابات النيابية، 
وأيضا ألن ملدينة زحلة حيثية خاصة معينة تفرض 
توزير ممثل عنها ومنها في احلكومة بشكل يؤمن 
مشاركتها في صياغة القرارات، متمنيا عدم تكرار 
ما تس����رب في اإلعالم عن التشكيلة األولى جلهة 

حرمان زحلة من حقها في التوزير.
وردا على س����ؤال حول اخلالفات الناشبة بني 
أعضاء كتلة »زحلة بالقلب« الس����يما بني رئيسها 
النائب نقوال فتوش ووزير الس����ياحة ف����ي حكومة تصريف األعمال 
الوزير ايلي ماروني، ختم النائب أبوخاطر مستغربا تسليط الضوء 
على املوضوع املذكور فيما كان ُيعتم على اخلالفات الكبيرة التي كانت 
تقع داخل »الكتلة الش����عبية« سابقا، معتبرا ان االفراط في ممارسة 
الدميوقراطية أدى الى خروج اخلالف بني فتوش وماروني الى اإلعالم 
واستغالله من قبل املستفيدين، مؤكدا من جهة أخرى ان اخلالف بني 
الرجلني املذكورين هو خالف شخصي وال ميت الى املبدأ السياسي بصلة 
كون جميع أعضاء الالئحة يس����تظلون مبظلة قوى 14 آذار وبنهجها 
السياس����ي، الفتا الى ان املساعي التزال قائمة لتقريب وجهات النظر 
بينهما، امنا األمور ليس����ت بالسهولة التي يعتقدها البعض، متمنيا 
من باب التوضيح للرأي العام بقاء فتوش مبثابة األب لالئحة »زحلة 
بالقلب« ومعربا عن اس����تعداد أعضاء الالئحة وجميع الوسطاء عدم 
ترك أي باب مغلق أمام املصاحلة وذلك بالرغم من ذهاب النائب فتوش 
منفردا الى االستشارات النيابية في القصر اجلمهوري، كاشفا انه حتى 
الساعة مازالت املساعي تصطدم ببعض العراقيل في وقت أحوج ما 
تكون اليه زحلة للتماس����ك بني قياداتها، مشيرا الى ان ذهاب رئيس 
الالئحة املش����ار اليها النائب فتوش منفردا الى االستشارات النيابية 
وذهابه منفردا الى االستش����ارات لدى الرئيس املكلف هو الدليل على 

حجم الصعوبات التي تواجه املصاحلة.

توّقعات بتشكيل الحكومة اللبنانية قبل زيارة خادم الحرمين لدمشق

بيروت ـ عمر حبنجر
تابع الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة اللبنانية 
سعد رفيق احلريري مشاوراته النيابية من اجل تنفيذ 
مهمته، في اجواء اكثر تفاؤال وارتياحا من ذي قبل.

وعزز اللق���اء الثاني واملهم بني خ���ادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري 
بش���ار األس���د في جدة، التفاؤل بزوال العقبات عن 
طريق احلريري هذه املرة، مع توقع اجنازه التشكيلة 
احلكومية واحلصول على ثقة مجلس النواب قبل تلبية 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

دعوة األسد لزيارة دمشق.
وأجمعت القراءات على ان قمة عبداهلل � األس���د 
كانت كالترياق في وجه سموم األزمة احلكومية في 
لبن���ان وفتحت قنوات احلوار ح���ول جميع امللفات 
العالقة والتي أدت الى توتر العالقات وفرملتها بني 
اجلانبني وهذا ما حمل ب���وادر االنفراج الى الوضع 

احلكومي املأزوم في لبنان.
رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد الس���نيورة 
الذي عاد امس الى بيروت، قال ل� »النهار« ان االجواء 
االيجابية التي جنمت عن احلدث الس���عودي يجب 
علين���ا جميعا، ان نعمل عل���ى تعزيزها وتطويرها 
مبعنى العمل لتوسيع هذه النافذة، وهذا يحتاج الى 
تعاون وعمل جدي من اجلميع، بدءا من الكلمة الطيبة 

وتأكيد املسلمات، وعدم التشنج.
بدوره الرئيس املكلف سعد احلريري، وردا على 

س���ؤال احد نواب كتلة التغيير واالصالح عن اللقاء 
السعودي � السوري قال: »منيح كتير«.

وذكرت مصادر ديبلوماس���ية عربية ان الرياض 
ستوفد الى بيروت وزير الثقافة السعودي عبدالعزيز 
خوجة لوضع املسؤولني اللبنانيني في اجواء اللقاء 

بني امللك عبداهلل والرئيس األسد.
املصدر نفسه اكد ل� »السفير« دعم اململكة حلكومة 
وفاق وطني في لبنان تكون قادرة على مجابهة كل 

التحديات.
الى ذلك، وضمن االستشارات النيابية غير امللزمة 
التقى الرئيس املكل���ف امس، كتلة القوات اللبنانية 
وكتلة الكتائب وكتلة املستقبل والنواب طوني ابوخاطر 
وعاصم عراجي وجوزف معلوف، اعضاء كتلة »زحلة 
بالقلب« املتداعية نتيجة اخلالف املستحكم بني رئيسها 

نقوال فتوش وأحد اعضائها الوزير ايلي ماروني.

مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية بين الحريري وعون

وكان الرئيس املكلف طرح على من استشارهم في 
اليوم األول اس���ئلة بعضها ال ميت بصلة الى عملية 
تألي���ف احلكومة، وتناولت ازمة تش���كيل احلكومة 
وشكلها ومشروع الالمركزية االدارية ومجلس الشيوخ 
املنصوص عليه في الطائف والكوتا النس���ائية في 

التعيينات االدارية واالرهاب والسالح في الداخل.
العماد ميشال عون الذي تركزت األنظار على موقفه، 
قدم مداخلة مطولة استغرقت 45 دقيقة شدد فيها على 

استكمال النقاش من حيث انتهت مشاورات التأليف 
األول، اي من حكومة الوحدة الوطنية وصيغة )15 
� 10 � 5( واذا لم يكن ذلك مثيرا نعود الى النس���بية 

ألنها املعيار املوحد للجميع.
اما عن موضوع تش���كيل الهيئة الوطنية إللغاء 
الطائف��ية، فإن الوالدة املبكرة عند احلوامل تؤدي 
الى آالم عن���د األم اال انها ال تطم�ئن الى س���الم��ة 

املولود.
ونقلت »اذاعة امل��دى« ال�ناطقة بلس���ان التيار 
الوطني احلر عن العماد عون قوله للرئيس املكلف: 
لكل ذلك فإن املسألة حتتاج الى التدرج والى خطة 
وطنية وبالتالي ال نستطيع ان نخطو خطوة كهذه 

في ظل االنقسام املجتمعي احلاد.
وعن أزمة الثقة بني الطوائف قال عون ان لبنان 
ال يقوم اال على التعدد والتوافق وان اي كس���ر لهذا 
التوافق، هو كس���ر للتعددي���ة اذ ان لكل من في هذا 
البل���د هويتني وطنية وديني���ة وقناعتنا ان املدخل 
للثقة يكون بتش���كيل حكومة وحدة وطنية، اال اذا 
ارتأيتم تش���كيل حكومة اقطاب املهم اننا منفتحون 

على كل الطروحات.
اما في موضوع الالمركزية االدارية فقال العماد عون: 
نحن معها شرط اال تتحول الى المركزية سياسية، 
ناصحا باعتماد الدوائر االمنائية املتوس���طة وليس 
الصغرى، اي احملافظة وما دون وليس القضاء، شرط 
ابقاء النظام الضريبي موح���دا على ان تقتطع منه 

حصة للتنمية احمللية وحص اخرى ملقومات السلطة 
املركزية.

وعن اخلطر االس���رائيلي، خاطب عون الرئيس 
املكلف بقوله: كلنا يعلم، دولة الرئيس، ان اجليش 
االسرائيلي أنشئ منذ والدة الكيان االسرائيلي على 
خلفية قدرته على مواجهة كل اجليوش العربية في 
احلرب الكالسيكية وليس جيشا واحدا، لذلك ال بديل 
عن املقاومة وأنا احتدث بصفتي قائدا سابقا للجيش، 
وارى انه ال ميكن الدفاع عن لبنان اال بتكامل الطاقات 
بني اجليش والشعب واملقاومة، مشددا على ان محاربة 

االرهاب مسؤولية القوى العسكرية واالمنية.

الحريري: بن الدن ضدنا

ورد الرئيس املكلف س���عد احلري���ري على هذه 
االش���ارة بالقول ان بن الدن والزرقاوي والظواهري 

هم ضدنا أكثر مما هم ضد اي طرف آخر.
فأجاب عون: لذلك اقول لك انك انت املس���تهدف 
االول باالرهاب، وانت مشروع شهيد كما انا مشروع 

شهيد.
عون ق���ال انه ليس ضد اخلصخص���ة باملطلق. 
واتفق اجلانبان على عقد جلس���ة ثانية قبل نهاية 

هذا االسبوع.
بدوره، رئي���س مجلس النواب نبي���ه بري كرر 
التأكيد على مواصلة الصيام عن الكالم حتى تشكيل 

احلكومة.

بينما قال النائب ميشال املر، النائب السابق لرئيس 
مجلس الن���واب، بعد لقائه الرئي���س احلريري، ان 
الرئيس املكلف مازال عل���ى خيار صيغة 5-10-15 
مجددا تفاؤله بقرب تشكيل احلكومة في اوائل اكتوبر، 
انسياقا مع ايجابيات زيارة الرئيس السوري بشار 

االسد الى جدة.
اما رئيس كت�لة الوفاء للم�ق�اومة النائ�ب م�حمد 
رعد فق����د لفت الى وجود مق��ارب���ة متق��اطعة بني 
الكتلة والرئي�س املك��لف، مش�يرا الى ان�ه لم يج�دوا 
ت�رددا ل�دى الرئيس احلريري باعتماد صيغة 15 - 

.5 - 10
وقال ان الوضع الداخلي يتأثر بإيجابيات الوضع 

االقليمي.

سليمان في األمم المتحدة

بدوره، اشار الرئي�س ميشال سليمان في كلمة امام 
االمم  املتح���دة الى ان لبنان يتطلع إلى قيام حكومة 
وحدة وطنية على ان تأخذ املشاورات احلكومية مداها 

وفقا ألحكام الدستور.
وأكد ان لبن���ان يت��ط��لع ب�أم���ل واع��تزاز ال��ى 
انتخاب���ه للعضوية غ��ي���ر ال��دائمة مل�جل�س األم�ن 
ال�دولي لف��ترة ال� 2010 � 2011، داع��يا املجتمع الدولي 
للمب�اشرة باعتماد اساليب الضغط امل��ناس��بة إللزام 
اس�رائيل على اإليفاء بواجباتها الدولي��ة جتاه عملية 

السالم.

الترياق السعودي ـ السوري يزيل السموم الحكومية.. وتجاوب ملموس من المعارضة مع الرئيس المكلف

)محمود الطويل(الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال كتلة »الوفاء للمقاومة« برئاسة النائب محمد رعد في املجلس النيابي مساء امس األول

 عزالدين يرفض إعالن إفالسه بعد ساعات من االستجواب
ويكشف عن مائة مليون دوالر لتوزيعها على الدائنين

بيروت ـ سمر دياب
رفض رج��ل االعمال اللبنان��ي املوقوف 
بتهمة االفالس االحتيالي صالح عزالدين اعالن 
افالس��ه، وابلغ قاضي التحقيق جان فرنيني 
الذي استجوبه على مدى 5 ساعات انه مازال 
ميتلك مائة مليون دوالر كأصول واستثمارات 
خارجية مبديا استعداده العادة جزء من الديون 

املتراكمة عليه.
وكشف عزالدين ان ابرز املستثمرين لديه 

رجل اعمال قطري وآخر فلسطيني.
وارتفع ام��س عدد الدعاوى على عزالدين 

الى 12 منها قدم باألمس.
وعلم ان التحقيق املطول مع عزالدين شمل 
كل مالبسات القضية وموضوع استثماراته في 

الداخل واخلارج واملضاربات التي كان يقوم بها واقتراض االموال 
من الدائنني واالرباح الطائلة والفاحش��ة التي كان يعطيهم اياها او 
يعدهم بها، اضافة الى اعماله التجارية واالس��تثمارية واالسباب 

التي ادت الى افالس��ه وتبديد اموال الدائنني، 
وأفيد ان عزالدين قدم شرحا مفصال لكل ما 
حصل معه وكيفية استثمار هذه االموال الطائلة 
التي تقدر مبئات ماليني الدوالرات من دون ان 
متر هذه االم��وال او اجلزء االكبر منها، عبر 
احلركة املصرفية اللبناني��ة والغموض الذي 
يحيط بعملية حتويل االم��وال من لبنان الى 

اخلارج وبالعكس.
كما اس��تجوب القاضي فرنيني املوقوف 
يوسف فاعور وهو مساعد عزالدين، وذلك في 
اجلرائم املنسوبة إليهما مع آخرين وهي االفالس 
االحتيالي واملراباة واعطاء ش��يكات من دون 

رصيد ومخالفة قانون النقد والتسليف.
وكان »فرنيني« قد اصدر مذكرتي توقيف 
وجاهيتني بحقهما االسبوع املاضي. وكان ثالثة من املدعى عليهم 
غير املوقوفني قد حضروا الى دائرة القاضي فرنيني واستمهلوا 

لتوكيل محامني للدفاع عنهم قبل استجوابهم.

أكد أن أبرز المستثمرين لديه رجل أعمال قطري وآخر فلسطيني

صالح عزالدين

د.طوني أبوخاطر

استشارات غير تقليدية
بيروت: ق��دم الرئيس املكلف س��عد احلريري

منوذجا جديدا من االستشارات النيابية غير امللزمة 
التي تس��بق تأليف احلكوم��ة. فقد خرج احلريري 
من االطار التقليدي اجلامد لالستش��ارات وجتاوز 
فيها املوضوع احلكومي، تركيبة وحقائب وأسماء، 
الى مواضيع سياسية ووطنية وما يتصل ببرنامج 
احلكومة املقبلة واالطار الذي س��تعمل من ضمنه. 
وفي الشكل أفسح احلريري في املجال أمام النواب 
والكتل للتعبير عن آرائهم ولم يلتزم ببرنامج الوقت احملدد الذي 
يحس��ب بالدقائق، وليس كافيا للدخول في حوار عميق يتطلع 
اليه الرئيس املكلف يستخرج من خالله اآلراء النيابية في جميع 
القضايا املطروحة التي تتجاوز توزيع األس��ماء واحلقائب الى 
الش��ؤون األمنية واالقتصادية والسياسية التي يجب ان تؤخذ 
في االعتب��ار خصوصا في ظل التوتر املس��يطر على املنطقة 
والتعقي��دات االقليمية التي التزال مؤث��رة وتقف وراء تأخير 

والدة احلكومة اجلديدة.
ويتوخ��ى الرئيس املكلف من هذه املش��اورات الدخول في 
حوار »بال قفازات« يتناول كل القضايا، مبا فيها تلك احلساسة 
ليكون في مقدوره وضع أس��س جديدة للتفاوض انطالقا من 
وضوح الكتل في مطالبها، السيما ان مراجعته للتجارب السابقة 
في مفاوضات التكليف األول اس��تدعت االنفت��اح على الكتل 
ومكاشفتها بكل ما تريده من احلكومة، امنا على قاعدة التفاوض 
هذه املرة على أس��اس السلة الشاملة سواء في تسمية الوزراء 
أم توزيع احلقائب. وقالت مصادر نيابية مواكبة لالستش��ارات 
ان عامل الوقت يس��هم في استكش��اف املواقف على حقيقتها 
ويدفع باجتاه اعطاء الفرصة للكتل النيابية للبوح مبا تريده ان 
على صعيد ممثليها في احلكومة أو احلقائب التي تريدها للكتلة. 
فاحلريري أراد من توسيع املشاورات النيابية الوقوف على رأي 
الكتل النيابية في كل شاردة وواردة، ليكون في وسعه التفاوض 
معه��ا على أمور واضحة ميكن أن تؤس��س ملرحلة جديدة في 
التفاوض خالفا للمرحلة السابقة عندما كلف ألول مرة بتأليف 
احلكومة، حيث اصطدم بعقبة الشروط التي أخذت تظهر تباعا 
كلما اعتقد أنه جنح في حتقيق تقدم على طريق اإلسراع بتوفير 

األجواء لتأمني والدة طبيعية للحكومة.
التعديل الذي أدخله الرئيس احلريري على عملية االستشارات 
وطريقة التأليف ومقاربة املسألة احلكومية، قابله من جهة العماد 
ميش��ال عون تعديل مماثل في طريقة التفاوض. وتفيد أوساط 
قريبة منه ان »املطلوب اآلن من احلريري ان يطرح ما لديه على 
قاع��دة التكليف اجلديد. ولكن رغم الطابع املختلف في الظاهر 
إلدارة الرئيس املكلف سعد احلريري استشارات تأليف احلكومة، 
إال أنه��ا تراوح مكانها بإزاء م��ا ميكن أن تؤول إليه. ال الرئيس 
املكلف يريد التعهد سلفا بأي موقف قبل تيقنه من جناح مهمته 
ف��ي التأليف، وال املعارضة تتصرف كأن اعتذاره األول أربكها 
كي تكون أكثر تس��اهال. وألن الطرفني ينظ��ران بتناقض إلى 
مقاربة كل منهما االس��تحقاق احلكومي املؤجل، فال أحد منهما 
يوحي باس��تعداد لتقدمي تنازل كبير لآلخر. أما ما ال ميكن عده 
تنازال لكليهما، فهو عودتهما املرتقبة معا الى معادل 5+10+15 
كصيغة ممثلة حلكومة الوحدة الوطنية، خصوصا أن الطرفني، 
مع الرئيس ميشال سليمان، اتفقوا عليها في األسبوع اخلامس 
م��ن التكليف األول واعتبروها منصفة للجميع من جهة، وأكدا 
م��ن خاللها التزامهم مفاعيل اتف��اق الدوحة، األمر الذي يرجح 
اس��تعادة هذه املعادلة في املرحلة التالية الستش��ارات التأليف 

كمدخل جدي لالتفاق مجددا على احلقائب واألسماء. 
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أخبار وأسرار

 الرئيس العاقل: س���فير أوروبي يضع املأزق احلكومي في 
املعادلة اآلتية: معارضة متصلبة ترفض التعاون والتفاهم، 
ورئيس مكلف ال يحس���ن إدارة دوره وال يتقن الطريقة 
التي تنجح أس���لوبه في التفاوض مع الفريق اآلخر، أما 
رئيس اجلمهورية، يضيف السفير األوروبي، فهو العاقل 

الوحيد بني الطرفني.
 السـنيورة ولقاؤه األسـد: امتنع الرئيس السنيورة عن اخلوض 
في تفاصيل لقائه السريع والعفوي مع الرئيس السوري بشار 
االسد على هامش افتتاح جامعة امللك عبداهلل، واكتفى بالقول 
»من الطبيعي أننا تناولنا أمورا أساسية عدة«، واصفا اللقاء بأنه 
كان جيدا، وقال ردا على سؤال: »ليست هناك مواقف معادية 
وليس عندي موقف معاد جتاه الرئيس االسد، في األساس أنا 

رجل عروبي، كنت والأزال وسأبقى ونقطة على السطر«.
وقال مستشار السنيورة الذي رافقه إلى السعودية، رضوان 
السيد، إن اللقاء بني األسد ورئيس حكومة تصريف األعمال دام 
نحو 4 دقائق فقط، وكان خاللها احلديث ودودا على املستوى 

الشخصي، من دون أن يتطرق إلى القضايا السياسية.
 ضربة معلم: وصف مسؤول لبناني، ممن يزورون الشام 
دوريا، زيارة األسد إلى جدة بأنها »ضربة معلم، ومبادرة 
إيجابية من األسد جتاه امللك عبداهلل شخصيا«، أما رؤية 
نتائجه���ا، »فبحاجة إلى انتظار م���ا إذا كان املتضررون 
سيس���محون بتثميرها في املنطقة عموم���ا، وتاليا في 

لبنان«.
وت���رددت معلومات في بيروت تفيد بان االس���د أبلغ 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز عند 
التطرق الى سبل تسهيل تشكيل احلكومة في لبنان بان 
س���ورية ليس لديها ما متلكه فعلي���ا في املوضوع، واذا 
كان املوض���وع وقفا عند العماد ع���ون، فإن عون يعتبر 
بالنس���بة الينا مجرد صديق بعد انهاء حال العداء بيننا 
وبينه وهو رجل صادق ونرى انه محق في مطلبه، وعلم 
ان امللك عبداهلل عندما طالب االس���د بتوسيط حزب اهلل 
في املوضوع، أجابه االس���د بان حزب اهلل غير قادر على 
ممارسة الضغط على عون ألن الرجل أوال ال يرضخ الى 
الضغ���وط، وثانيا ألن احلزب هو م���ن يحتاج الى عون 

وليس العكس.
 سليمان والتوطني: حرص الرئيس ميشال سليمان في لقاءاته 
مع قادة ومس��ؤولني دوليني في نيويورك على اثارة مس��ألة 
توطني الالجئني الفلسطينيني في لبنان وما سيترتب على ذلك 
من آثار سلبية على لبنان، داعيا الى ضرورة ان يحترم العالم 
حق العودة للفلس��طينيني وفق م��ا تنص عليه قرارات األمم 
املتحدة، وان ميارس املجتمع الدولي الضغط على اس��رائيل 
للقب��ول بذلك احلق الذي يش��كل القبول به أحد أهم عناصر 
التسوية السلمية في املنطقة، وحصل سليمان على تأكيدات 
اميركية ان ادارة الرئيس أوباما حريصة على أال تكون احللول 

والتسويات في املنطقة على حساب لبنان.
 فاتوا باحليط: يروى ان إحدى شخصيات األكثرية اتصلت 
بالنائب جنبالط بعد نشوب األزمة السورية - العراقية 
األخيرة ومطالبة بغداد مبحكمة دولية، وقالت له: أرأيت، 
لقد استعجلت في االنفتاح على دمشق، وهاهم األميركيون 
يطحش���ون مجددا عليها، وبعد وقت قصير أدلى مصدر 
اميركي مس���ؤول ببيان دعا فيه احلكومتني الس���ورية 
والعراقية الى حل مش���كالتهما باحلوار، فحمل جنبالط 
الهاتف واتصل بالش���خصية ذاتها وقال لها: العراقيون 

مثلك، هم الذين تسرعوا »وفاتوا باحليط«.

 أبوخاطر لـ »األنباء«: لنترك تحديد الموقف
من الـ»15-10-5« للرئيسين سليمان والحريري

ترقب خطاب جعجع في ذكرى شهداء »القوات« اليوم
بيروت ـ ناجي يونس

توقع نائب من تكت���ل 14 آذار ان يعيد 
مهرجان »القوات اللبنانية« بذكرى شهدائها 
اليوم التوازن الى املشهد السياسي، حيث 
سيركز رئيس القوات سمير جعجع على 
الثوابت في جميع امليادين، وسيضيء على 
املس���تقبل الذي يطلبه اللبنانيون وسط 
معادلة من القوة التي س���تنبع من احلشد 

الكبير اجلاري التحضير له.
وعن موقف »القوات« من االستشارات 
النيابية قال النائب عينه ان قادة 14 آذار، 

وبينهم جعج���ع، اتفقوا على االنطالق من 
معيارين: اما االتفاق الش���امل مع مكونات 
املعارضة، واما ان يصار الى التفاهم مع كل 
طرف معارض شرط ان يلتزم هذا الطرف 
مبا يتم التوصل اليه معه، واال يربط ذلك 
بأي احتمال لعدم االتفاق مع اي من حلفائه 
ليتملص مما يكون قد اتفق عليه معه، كي ال 
تتكرر جتربة الرئيس املكلف سعد احلريري، 
حينما تفاهم احلريري مع الرئيس نبيه بري 
وحزب اهلل على صيغة 15 � 10 � 5 للحكومة، 
وتعهد احلزب باقناع العماد ميشال عون 

باالنخراط في عملية تشكيل احلكومة، غير 
ان احلزب ومثله الرئيس، متلصا من هذا 
التعهد الى حد االلتزام مبا قرره عون، فكان 

االعتذار من جانب الرئيس املكلف.
ورد على سؤال حول ما يقال عن حترك 
فرنسي جديد باجتاه الوضع اللبناني، قال 
النائب االكثري ان االدارة الفرنسية ليست 
ملمة بالسياسة اخلارجية والشؤون الشرق 
اوسطية بأي شكل من االشكال، مؤكدا الرهان 
على التفاهم السعودي � السوري الذي كنا 

نفتقده.


