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 صفير بعد سليمان ال يمانع في توزير الخاسرين.. وجعجع يحذّر من فتح الباب على مصراعيه 

 خادم الحرمين في دمشق الثالثاء أو األربعاء والحريري يلتقي عون اليوم 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  يســــتكمل رئيــــس احلكومة 
املكلف سعد احلريري اليوم جولة 
مشاوراته اجلديدة في أفق منفتح 
وغير بعيد عن حركة االتصاالت 
السعودية ـ السورية، واللقاءات 
اجلاريــــة على اخلط الســــوريـ  

األميركي.
  وقد شجعت اللقاءات السياسية 
والديبلوماسية التي انعقدت على 
هامش االستقبال الذي اقامه السفير 
الســــعودي علي عواض عسيري 
في قاعة «بيال» مبناســــبة اليوم 
الوطني للمملكة، على كبح موجة 
التشاؤم والقنوط املسيطرة على 
األجواء منذ تعثرت مساعي تشكيل 
احلكومة، فقد شارك سفير سورية 

في لبنان علي عبدالكرمي في احلفل 
السعودي، وشــــوهد يتحدث مع 
سفير مصر احمد البديوي، فيما 
راحت السفيرة األميركية ميشال 
سيسون تراقب عن قرب من داخل 
حلقــــة األصدقاء الذيــــن حتلقوا 
حولها، وكانت الفتة كلمة السفير 
السعودي عسيري الذي اكد على 
املنزلة اخلاصة للبنان لدى اململكة 

العربية السعودية.
  وقال ان قلب اململكة ينبض مع 
لبنان وشعبه، وهي لن توفر اي 
جهد في ســــبيل استعادة عافيته 

كاملة.
  ونوه السفير عسيري باقبال 
السياح العرب عموما والسعوديني 
خصوصا علــــى لبنان، هذا العام 

  وردا على سؤال حول زيارة 
امللك  خادم احلرمني الشريفني 
عبداهللا بن عبدالعزيز الى دمشق 

قال انها باتت قريبة.
  وفي هذا السياق، رأى النائب 
البعثي عاصم قانصو ان اجلو 
االقليمي مساعد في اجناح مهمة 
امللك  احلريري، متوقعا زيارة 
عبداهللا الى دمشق الثالثاء املقبل 
او األربعاء بعد اجناز كل الدعوات 
الزيـــارة املوفقة لوزير  وبعد 
اإلعالم الســـوري محسن بالل 
الى السعودية، وفي رأي قانصو 
ايضا ان ٩٠٪ من املشكالت في 
لبنان حتل عند نضوج العالقة 

السعودية ـ السورية.
  وفي اطار االنفراج السياسي 

يجب ان تسري على اجلميع من 
الشخصيات السياسية الفاعلة، 
كالدكتور فارس سعيد والنائب 
السابق باسم السبع وعميد حزب 

الكتلة الوطنية كارلوس اده.
  وهذا ما أكده رئيس الهيئة 
التنفيذية في القوات اللبنانية 
د.سمير جعجع بعد استقباله 
السفيرة األميركية انه ال مشكلة 
في كسر القاعدة وتوزير راسبني 
ولكنها خطوة من شأنها فتح 
امام  الباب علــــى مصراعيــــه 
توزير من لــــم يحالفهم احلظ 

في االنتخابات النيابية.

  بري: األجواء مشمسة

  من جهته الرئيس نبيه بري 

املمتنع عن الكالم، «حشــــره» 
الصحافيون اثناء وداعه األمير 
خالد الفيصل رئيس مركز الفكر 
العربــــي وجنله بنــــدر امس، 
باألسئلة حول مصير احلكومة 

فاكتفى باإلجابة: مشمسة.

  المشاورات الختامية اليوم

  وعلى صعيد االستشارات 
التقى احلريري  االضافية فقد 
امــــس األربعــــاء، كتلة  عصر 
التحرير والتنمية برئاسة أمينها 
العام أنور اخلليل واجتمع الحقا 
بكتلة حزب الكتائب، ويختتمها 
اليوم اخلميس مع كتلة العماد 
ميشــــال عون وكتلــــة القوات 

اللبنانية.

والذي جتاوز كل التوقعات.
  ومتنى السفير السعودي على 
اللبنانيني توفير املناخ  القادة 
السياسي املالئم، عبر االنكباب 
على حوار جدي معمق يؤدي الى 
حلول للمشكالت املتنازع عليها، 
معتبرا ان تشكيل احلكومة شأن 

اللبنانيني.
  وفي سياق متصل نفى وزير 
اإلعالم الســــعودي عبدالعزيز 
خوجة ان يكون بصدد زيارة 
قريبة الى بيروت لكنه حتدث 
الى «ناو ليبانــــون» عن قرب 
وصول شــــخصية ســــعودية 
رفيعة الى بيروت، مشددا على 
ان تأليف احلكومة شأن داخلي 

لبناني.

امللحوظ، يأتي توقف البطريرك 
املاروني نصراهللا صفير العائد 

من الڤاتيكان.
  وردا على ســـؤال عن عدم 
معارضة رئيـــس اجلمهورية 
توزير الراسبني في االنتخابات 
اجـــاب البطريـــرك بالقول: ال 
نعارض ما يقوله فخامة الرئيس، 
وما يهمنا هو ان ينطلق البلد 
على أسس واضحة وصريحة.

  توزير الخاسرين

  غير ان النائــــب «القواتي» 
انطــــوان زهرة، الــــذي فاز في 
االنتخابات االخيرة على الوزير 
جبران باسيل، اعتبر ان معادلة 
توزير الراسبني في حال طبقت 

 فرصة ثانية في أكتوبر.. أو ال حكومة حتى نهاية العام
 «مناخان حكوميان»: تفاؤل..وحذر

 أخطاء الرئيس المكلف اإلستراتيجية

 اسـتبعاد انضمام احلريري للقمة السورية ـ السعودية: استبعدت مصادر في  أخبار وأسرار 
األكثرية احتمال توسيع القمة السوريةـ  السعودية (لقاء خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار االسد 
في دمشق مطلع األسبوع املقبل) الى قمة ثالثية بحيث تضم الرئيس 
املكلف ســــعد احلريري. وأبدت حتفظها حيال هذا االحتمال، مشيرة 

الى ان احلريري لن يزور دمشق قبل تأليف احلكومة.
  وفي وقت ترجح أوساط في األكثرية ان تتسارع اخلطى لتأليف 
احلكومــــة لتتم زيارة احلريري بعده، قالت مصادر في املعارضة ان 
التوافق الســــعودي ـ السوري الذي يشــــمل قضايا شائكة عدة في 
املنطقة، يؤدي الى تســــهيل التوافق في شــــأن لبنان بحيث يصبح 
امتام زيارة احلريري لدمشق قبل أو بعد تأليف احلكومة موضوعا 
تفصيليا لن يتــــم التوقف عنده ألن املهم مبدأ امتام الزيارة، بحيث 

ميكن حصولها قبل اجناز احلكومة.
  نظرة «االشتراكي»: تنظر أوساط قريبة من رئيس «اللقاء الدميوقراطي» 
ــعودي ـ السوري»  النائب وليد جنبالط «بإيجابية الى حالة التقارب الس
وتأمل في أن تشكل «بداية مظلة عربية الستعادة احلد االدنى من احلضور 
ــكالية سواء في لبنان أو في فلسطني  العربي في العديد من امللفات االش

أو في العراق».

  وترى أنه «من غير اخلطأ االستفادة من أي تقارب 
ــؤولية مختلف  عربي ـ عربي، ولكن ذلك ال يلغي مس
االطراف احملليني في لبننة االستحقاق احلكومي، وأن 
ــي لهم وأن عليهم، وكما اجتازوا  يكون الدور االساس

بنجاح استحقاق االنتخابات النيابية، استكمال تفعيل دور املؤسسات من 
خالل احلكومة وإبداء مرونة وتسهيل تأليفها».

ــاط  ــاركتها في التريث وترقب النتائج، فإن أوس   وعلى الرغم من مش
جنبالط تبدي تفاؤال حذرا، إذ ترى أن «الوضع أفضل من السابق».

  اجتمـاع دوري: علم ان االجتماع اخلماسي الذي عقد أمس االول في 
الرابية (ضم الى العماد ميشال عون النائبني سليمان فرجنية وطالل 
ارسالن والوزير الياس سكاف واألمني العام حلزب الطاشناق هوفيك 
مختاريان) سيصبح دوريا الفساح مجال أوسع لتبادل وجهات النظر 

وتنسيق املواقف من كل التطورات.
  وكشفت معلومات ان لقاء الرابية أمس االول وضع ما ميكن وصفه 

بـ «ورقة عمل» تلخص مطالب التكتل ورؤيته لتأليف احلكومة.
  وقال مصدر بارز إن التكتل سيذهب الى اللقاء الثاني مع احلريري 
اليوم، بالروحية املنفتحة نفســــها، وأشار الى أن «التكتل» أعد سلة 
أسئلة واستيضاحات ســــيطرحها على احلريري، والحظ أن مسار 

التأليف الثاني يســــير على خط أكثر إيجابية مما 
اعترى االول.

  لقاء كرم ـ املوسـوي: علم ان لقاء جمع أمس الوزير 
طوني كرم (القوات اللبنانية) والنائب نواف املوسوي 
ــتمر ساعة، وتناول قضايا تتصل  (حزب اهللا) في مبنى وزارة البيئة، اس
ــية  باألوضاع البيئية في منطقة صور. كما مت التطرق الى قضايا سياس
ــوي كان السباق في التعليق والرد على خطاب  عامة، خصوصا ان املوس
ــمير جعجع في جونية. وفي اضافة الى تعليقه، يقول املوسوي (بعد  د.س
ــاب معنى أن حزب اهللا وحركة  ــتوقفني في هذا اخلط هذا اللقاء): «ما اس
ــي التمثيل الوزاري فلماذا يتدخالن في  «أمل» قد وصل إليهما حقهما ف
التمثيل املسيحي؟ هذا كان مفاد كالم جعجع. لذا صوبت بأن املشكلة هي 
في حرب اإللغاء املتواصلة على العماد ميشال عون، وليس صحيحا رمي 
ــكلة على حركة «أمل» وحزب اهللا، في حني أنها في عدم اإلقرار مبا  املش

ميثله العماد عون واإلصرار على أحادية التمثيل.
ــوي: «أبديت حرصا واضحا على دور مسيحي فاعل    ويضيف املوس
ــدة نتائج  ــيحي على قاع ــون هناك وحدة متثيل مس ــت بأن يك ونصح
ــعى  االنتخابات النيابية، وأعتقد أن هذا األمر ملن يقرأ هو في صلب املس
للخروج من األزمة، ويعكس رؤية استراتيجية لترسيخ العيش املشترك 

في لبنان، وإنني أعجب ممن قرأ في األمر إساءة. وأعتقد أن من يقرأ جيدا 
ــب أن يفهم الداللة العميقة ملوقفنا القائل إننا قبلنا بنتائج االنتخابات  يج

النيابية ونأمل أن يقبلها من يتحدث بنتائج هذه االنتخابات».
  لبنان وامللـف النووي اإليراني: أفادت مصادر لبنانية بأن املســــؤولني 
فوجئوا مبا طرحه رئيس الوزراء الفرنســــي فرنسوا فيون عليهم 
بالنسبة الى امللف االيراني ومدى تأثير انشاء طهران محطة نووية 
جديدة في قم على السلم في لبنان، وربط تداعيات مثل هذه املسألة 
به. والسبب في هذا االستفسار هو معرفة مدى التأثير االيراني على 
القرار الداخلي، نظرا الى موقع «حزب اهللا» في املعادلة السياســــية 
اللبنانية والدعم الواســــع له من طهران. وقالت املصادر انه لم تكن 
سهلة االجابة عن هذا السؤال االفتراضي والصعب الى حد كبير، وان 
املسؤول الفرنسي سمع اجوبة لم تكن كلها موحدة. وسجل رئيس 
مجلس النواب نبيه بري موقفا متميزا عن موقفي الرئيس ميشــــال 
سليمان ورئيس احلكومة فؤاد السنيورة عندما دافع االول عن حق 
ايران في ان تكون لها منشأة نووية وهي دولة كبرى، في وقت يجاز 
فيه إلسرائيل ان متتلك السالح النووي، واقتراحه ان يعمل االحتاد 
االوروبي مع دول كبرى اخرى على جعل الشــــرق االوســــط منطقة 

خالية من السالح النووي. 

 (محمود الطويل)  الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال وفد من حزب البعث يضم النائبني عاصم قانصو وقاسم هاشم في إطار املشاورات النيابية أمس األول 
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  بيروت: تسود في بيروت توقعات متفائلة بقرب ت

   والدة احلكومة التي طال انتظارها، في غضون 
أيام وقبل منتصف اجلاري. وهذه األجواء تشــــبه 
الى حد كبير ما كان حدث في يوليو املاضي عندما 
انطلقت عملية تشكيل احلكومة على وقع اتصاالت 

سورية - سعودية مركزة.
  اليوم يتكرر املشهد السياسي نفسه. فبعد أسابيع 
من التأزم والتشنج، تعود مرة واحدة أجواء احللحلة 
والتفاؤل مستندة كما قبل أشهر الى جتدد االتصاالت بني سورية 
والســــعودية، والى زيارة الرئيس د.بشار االسد الى جدة التي 
خلقت دينامية جديدة في العالقات السياســــية بني السعودية 
وســــورية وفي العالقة الشــــخصية بني األسد وخادم احلرمني 
الشــــريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز، وهذا البد ان ينعكس 
ايجابا على الوضع في لبنان وعلى أزمته احلكومية ألن اخلالف 
الســــوري - الســــعودي انطلق من لبنان، وهو أول من يتلقى 
ارتدادات أي تقارب أو تفاهم بني البلدين. «التفاؤل املســــتجد 
واملتسعة دائرته» يســــتند بشكل أساسي الى التقارب وتبادل 
الزيارات بني القيادتني السورية والسعودية، ولكنه يستند أيضا 

الى جملة عوامل ومؤشرات داخلية وخارجية أبرزها:
  ١- املوقف الدولي الضاغط في اجتاه االســــراع في تشكيل 
احلكومة بعدما كان «ال مباليا» في األشهر املاضية. ان االهتمام 
الدولي مبلء الفراغ احلكومي يشبه ما حصل من اهتمام قبل نحو 
سنتني مبلء الفراغ الرئاسي عندما بدأت األزمة تهدد بتقويض 

االستقرار وحصول انهيارات دستورية وأمنية واقتصادية.
  ٢- األجــــواء املريحة التي «تظلل» عمليــــة التأليف الثاني 
وســــط ميل ملحوظ لدى جميــــع القوى الى التــــزام «التهدئة 
واملرونة»، ووسط اقرار فريق املعارضة بوجود تبدل ملحوظ 
في استعدادات الرئيس املكلف سعد احلريري وطريقة مقاربته 

للملف احلكومي.
  ٣- بروز امكانية «كسر وجتاوز» العقدة الداخلية األساسية 
املتحكمة بتشكيل احلكومة والتي كانت برزت في «التأليف االول» 
وكادت ان تختزل كل األزمة وهي عقدة «وزارة االتصاالت وتوزير 
جبران باسيل». وقد لعب الرئيس ميشال سليمان دورا أساسيا 

في تذليل هذه العقبة بدخوله على خط هذه املشكلة مرتني وعبر 
اشارتني: عندما تعمد قطع شريط استشارات التكليف بلقاء العماد 
عون وباسيل في قصر بعبدا على غداء عمل، وعندما صرح قبل 
أيام الى صحيفة «احلياة» وأثناء وجوده في نيويورك بأن مبدأ 
عدم توزير الراسبني ال نص دستوريا عليه، واذا كان هناك من 
أعراف بشأنه فقد خرقت أكثر من مرة، وان ال ضير في ذلك اذا 

كانت املصلحة الوطنية العليا تتطلب ذلك.
  ٤- وجود مصلحة سياسية (اذا وضعنا املصلحة الوطنية 
جانبــــا) عند مختلف األطراف لقيــــام حكومة جديدة: الرئيس 
ميشال ســــليمان الذي تطلع ومازال الى انطالقة فعلية لعهده 

بعد االنتخابات.
  الرئيس سعد احلريري الذي يتطلع الى دخول احلكم قويا وال 
يريد ان «يأكل» تأخر احلكومة من قوة انتصاره االنتخابي وال 
من رصيده وصدقيته. حزب اهللا الذي يطمح الى تثبيت الغطاء 
الرسمي احلكومي لدوره وسالحه والى حماية ظهيره الداخلي 
وســــط مرحلة اقليمية انتقالية خطرة. العماد عون الذي يريد 
انتزاع اعتراف سياسي بحجمه السياسي والى تثبيت موقعه 
بعد اجتيازه «قطوع االنتخابات» واركان ١٤ آذار املســــيحيون 
(جعجــــع واجلميل) يتطلعون عبر احلكومــــة الى تكريس ما 

أحرزوه في االنتخابات األخيرة من تقدم.
  بري وجنبــــالط متفقان على اخلطة السياســــية للمرحلة 
املقبلة، ولكن تنفيذ هذه اخلطة مؤجل الى ما بعد احلكومة وغير 
ممكن قبلها. وأما خطوطها العريضة فهي: تكريس املصاحلات 
وأجواء التهدئة على املســــتويني السياسي واألمني، التقريب 
بني احلريري وحزب اهللا، التنسيق مع الرئيس سليمان ودعم 
دوره التوفيقي، قيادة قوة وســــطية تتحكم باللعبة البرملانية 
والسياسية، التحرك حتت مظلة التفاهم السوري - السعودي.  
رغم كل هذه املؤشرات التي توحي بقرب تشكيل احلكومة وبأن 
العد العكسي للخروج من املأزق قد بدأ. ورغم التفاؤل املهيمن 
على األجــــواء، اال ان الوضع ال يخلو من عالمات حذر وحتفظ 
بــــأن تضيع «فرصة أكتوبر» كما ضاعت «فرصة يوليو» وبأن 
يتأجل موضوع احلكومة مرة جديدة وحتى اشــــعار آخر، أقله 

حتى نهاية العام احلالي. 

 وزير السياحة أعرب عن هّبات تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم حيال تأليف الحكومة

 ماروني لـ «األنباء»: كالم جعجع 
  هو نفسه ما تقوله «الكتائب» وكل «١٤ آذار»

 بيروت ـ زينة طبارة
  رأى عضو كتلة «زحلة بالقلب» 
وزير السياحة في حكومة تصريف 
االعمـــال النائب ايلي ماروني ان 
الرئيس املكلف بتأليف احلكومة 
سعد احلريري، يتبع خالل تكليفه 
الثاني نهجا جديدا من التعاطي 
مـــع املعارضة خالل جلســـات 
االستشـــارات، بحيث يســـتمع 
بإصغاء شديد وبإسهاب الى كل 
الهواجس والطروحات املتعلقة 
باملسائل السياسية املشكلة لعوامل 
اخلالف بني اللبنانيني، مشيرا الى 
ان احلريـــري وحرصا منه على 
وحدة البالد وعلى شـــعب عانى 
الكثير مـــن الضائقتني  وما زال 
املالية واالقتصادية، تناسى كل 
العراقيل التي وضعت امامه خالل 
تكليفه االول وجتاهل كل ما احلق 
به من ضرر سياسي متعمد خالل 
انطالقته االولى في تأليف احلكومة، 
مؤكدا ان هم الرئيس املكلف االول 
واالخير هو تشكيل حكومة وحدة 
وطنية تضم كل الفرقاء اللبنانيني 
تستطيع القيام بلبنان واالعتناء 
بامللفات الشائكة على املستويني 

الداخلي واخلارجي.
  ولفـــت النائـــب ماروني في 
تصريح لـ «األنباء» الى انه وعلى 
الرغم من االيجابيات الكبيرة التي 
أبداها ويبديهـــا الرئيس املكلف 
خالل االستشارات النيابية غير 

العمـــاد عون نعى  امللزمة، فإن 
التفاؤل لدى اللبنانيني من خالل 
كالمه بأنه ال اللقاء الســـوري ـ 
السعودي «س. س» وال أي لقاء أو 
تفاهم آخر على املستويني العربي 
والدولي ســـيحل عقد تشـــكيل 
احلكومة اللبنانية، متسائال عن 
الكامنة وراء  االسباب احلقيقية 
وضع العماد عون للعراقيل امام 
الرئيس املكلف والذي لطاملا نادى 
في محطات عديدة له مبشـــروع 
بناء الدولة، كما تساءل ايضا عن 
معنى طرح العماد عون لعنوان 
«محاربة الفساد» في ظل ارتضائه 
بأن يكون مشروع محاصصة، وهو 
من ادعى سابقا ان احملاصصة في 
الدولة جزء ال يتجزأ عن الفساد 

في ادارتها.

  على صعيد آخر، أسف ماروني 
لتحامل البعض على كالم رئيس 
القوات  فـــي  التنفيذية  الهيئـــة 
اللبنانية د.سمير جعجع، وتفسيره 
بشكل معاكس لواقعه وحقيقته، 
معتبرا ان كالم جعجع هو نفسه 
ما تقولـــه الكتائب وكل قوى ١٤ 
آذار منذ اكثر من ثالثة شـــهور، 
بأن املنطق الدميوقراطي يفرض 
تشكيل احلكومة من قبل الفريق 
الفائز في االنتخابات النيابية، على 
ان تتكون املعارضة من قبل الفريق 
اخلاسر فيها، كما يفرض عدم انفراد 
حزب اهللا وحركـــة أمل بقراري 
احلرب والسلم بعيدا عن أحقية 
مشاركة اآلخرين بهما، وبالتالي 
سوق لبنان باالجتاهات التي يراها 
مناسبة لهما، واصفا خطاب جعجع 
باملوضوعـــي وباملتطابق مع ما 
هو حاصل على ارض الواقع وال 
ميت الى التحريض بصلة بالشكل 
الذي سارع البعض الى وصفه به، 
وذلك العتباره ان لغة التحريض 
لم تعد لديهـــا من مكان لدى من 
تسيره قناعاته السياسية ومبادئه 

احلزبية.
  وردا على سؤال حول مشهد 
الوزير  املقبلـــة، ختـــم  االيـــام 
مارونـــي باالعراب عن شـــعور 
قوى االكثرية بهبات تتأرجح بني 
التفاؤل والتشـــاؤم حيال تأليف 

احلكومة. 

 ايلي ماروني 

 بري لبايدن: هل الضغوط 
المانعة لتشكيل حكومة 

وحدة لصالح لبنان؟

 اللواء السيد أجرى
  مقابلة مع «دير شبيغل» 

 مقتل مطلوبين برصاص 
الجيش في مجدل عنجر

ــدور فيه  ــي وقت ت ــروت: ف  بي
  التساؤالت في لبنان حول موعد 
ــكيل احلكومة اجلديدة، جددت  تش
ادارة الرئيس االميركي باراك أوباما 
دعمها جلهود رئيس الوزراء املكلف 
سعد احلريري. اتصل نائب الرئيس 
االميركي جو بايدن باحلريري قبل 
ــكيل  أيام للتأكيد على ضرورة تش
ــى اتصاله  ــة ال ــة، باالضاف احلكوم
ــليمان للغرض  بالرئيس ميشال س
ــه. وجاء اتصال بايدن بالقادة  نفس
اللبنانيني عشية وصول نائب وزير 
املقداد  ــوري فيصل  الس اخلارجية 
ــنطن. وكان امللف اللبناني  الى واش
ــداد الذي  ــال املق ــدول أعم على ج
بحث العالقات الثنائية مع الواليات 
ــالم، باالضافة  املتحدة وعملية الس

الى التطورات في العراق.
  هذا ونقل زوار بري توقفه عند 
ــس االميركي جو  تأكيد نائب الرئي
ــاب  ــه ال حلول على حس ــدن أن باي
لبنان متسائال «هل ما حصل عندنا 
خالل األشهر األربعة املاضية جلهة 
ــت للحيلولة  ــوط التي مورس الضغ
ــدة وطنية  ــة وح ــام حكوم دون قي

ليس على حساب لبنان؟». 

ــر  ــة دي ــرت مجل ــروت: أج  بي
  شبيغل األملانية مقابلة مع اللواء 
ــيد أحد الضباط األربعة  جميل الس
ــف اغتيال  ــي مل ــم ف ــرج عنه املف
ــري، وهو ما  ــس رفيق احلري الرئي
كانت أشارت اليه «األنباء» في وقت 
«األخبار»  ــابق. وقالت صحيفتا  س
ــفير» بهذا الصدد ان املقابلة  و«الس
ــس تضمنت  ــي باري ــي جرت ف الت
ــل عمل جلنة  ــاملة ملراح مراجعة ش
ــة وخصوصا تلك  ــق الدولي التحقي
ــها  التي كانت في فترة والية رئيس
ــس  ديتل ــي  األملان ــي  القاض األول 

ميليس.
ــت الصحيفتان في خبر    وأضاف
شبه موحد انه سيتاح للسيد تقدمي 
ــا يتعلق  ــرة ابرزها م ــروح كثي ش
ــس عرضها  ــال ان ميلي ــة ق بصفق
عليه ومعه مساعده غيرهارد ليمان 
بتسمية ضحية سورية مقابل اطالق 
سراحه وتبرئة النظام السوري من 

اي اتهام.

 بيروت ـ سمر دياب
ــة  ــي عملي ــان ف ــل مواطن   قت
ــا اجليش  ــة نفذه امني ــاردة  مط
ــدل عنجر  ــي في بلدة مج اللبنان
صباح امس الباكر وتخللها اطالق 

نار، بحثا عن مطلوبني.
ــار محمد  ــالن هما عم   والقتي

حسني وعلي محمد أبوعباس.
ــة التوجيه  ــان ملديري   وقال بي
ــش، ان قوة من  ــادة اجلي ــي قي ف
يتواجد  ــن  اماك ــت  داهم اجليش 
فيها بعض املطلوبني للعدالة، ممن 
ــداء في وقت  ــى االعت ــوا عل أقدم
ــر أمنية خالل  ــابق على عناص س
قيامهم بوظيفتهم، وقد بادروا الى 
اطالق النار على القوة فجرح احد 
ــكريني فردت القوة باملثل ما  العس
ــى مقتل كل من علي محمد  ادى ال
العطار  بعلي  ــروف  املع أبوعباس 
ــا  ــني، وهم ــد حس ــار محم وعم
ــف احد  ــة خط ــان بجرمي مطلوب
ــاء قنابل يدوية  ــكريني والق العس
ــيارة وتخريب نصب  واحراق س

االستقالل في «املصنع». 

  بيروت: سياسي مخضرم أقرب الى املعارضة يعتقد، 
  خالفا لكل ما يشاع، أن الرئيس املكلف سعد احلريري 
في وضع «املرتاح» الذي يسمح له باملناورة أيضا، وأيضا 
للحيلولة دون اعالن حكومته. ويعدد هذا السياسي سلسلة 
«االخطاء» االستراتيجية التي وقع فيها الرئيس املكلف منذ 
فترة والتي حرمته أوراق مناورة ومفاوضة أساســــية مع 

خصومه في الفريق اآلخر، ومنها على سبيل املثال: 
  ـ افتقاره الى فريق عمل شيعي نيابي وغير نيابي حقيقي 
له حيثية وقيمة سياســــية اعتبارية يوفر له القدرة على 
املناورة واملفاوضة، ويوفر له ايضا اقامة جســــور عالقة 

وتواصل وقنوات اتصال مع الفضاء الشيعي عموما.
  ـ ألزم الرئيس املكلف نفسه، منذ حلظة احتفائه االول 
بفــــوزه بالنجاح املبني في االنتخابات النيابية في قريطم، 
بالتزامات وتعهدات محددة، ومنها حكومة الوحدة الوطنية، 
على نحو صار يستحيل عليه الحقا التنازل عنها، أو على 

االقل املناورة لتحقيق غايات ومقاصد أدنى أو أعلى.
  ـ لقـــد حدثت تصدعات حقيقية في الفريق السياســـي 
للرئيس املكلف بدأ بعضها بالظهور قبل يوم ١ اغسطس وهو 
اليوم الذي جاهر فيه رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب 
وليد جنبالط بتمرده على سياســـة فريقه واعتراضه على 
الكثير من مظاهر ادائه، ثم استكملت هذه التصدعات الحقا 
باعتراضات عدة على «احلاشية االستشارية» للرئيس املكلف، 

وقيامه بإبعاد بعضهم، وبتقريب بعضهم اآلخر.  


