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 أخبار وأسرار 
 مبادئ عامة:  ذكرت معلومات ان لقاء الرئيس املكلف والرئيس أمني 
اجلميل قبل ايام اقتصر على مبادئ عامة ولم يدخل في التفاصيل 
واحلقائب واألســــماء، بل وعد خالله احلريري بتحســــني التمثيل 
ملسيحيي ١٤ آذار. وتقول معلومات أخرى ان السبب األساسي للقاء 
هو التلويح الكتائبي بعدم املشــــاركة في احلكومة. ولكن مصادر 
كتائبية تؤكد ان احلزب لن يكون عقبة في طريق والدة احلكومة، 
وانه سيشــــارك في احلكومة بغض النظر عــــن حصته الوزارية، 

فاملسألة مسألة مشاركة سياسية ال مسألة حقيبة وزارية.
  تعاون وتنسيق:  منذ ايام اوصل الرئيس املكلف سعد احلريري رسالة 
ــال سليمان متمنيا التعاون والتنسيق اكثر  الى رئيس اجلمهورية ميش
لتشكيل احلكومة. واألكيد ان احلريري لم يرد من وراء هذه الرسالة وضع 
رئاسة اجلمهورية في موقع يساعده على املناورة بل أال تضعف مواقف 
الرئيس سليمان جهود الرئيس املكلف لتشكيل احلكومة، وأال تعطي هذه 
املواقف قوى ٨ آذار اوكسيجينا للمزيد من العرقلة. وتعكس هذه الرسالة 
العالقة الثابتة واملتينة بني رئيس اجلمهورية واحلريري ولكنها رمبا تفتقر 
الى بعض الواقعية. فما يريد منه احلريري يريد منه رئيس اجلمهورية 
ــكيل احلكومة هو تعطيل لعهد ال يريد  اضعافا واضعافا، الن تعطيل تش

رئيسه ان يدير ازمة، ومأزق احلريري هو مأزق سليمان.
  صيغـة الـ ٢٤ وزيرا:  قالت مصــــادر ان احلريري لم ميانع بإعطاء 
عون وزارة األشغال والشؤون االجتماعية والتربية، فاقترح عون ان 
تلحق مثال هيئة اإلغاثة بوزارة الشؤون االجتماعية حتى يكون لهذه 
الوزارة دورها ويكون حضورها على نفس أهمية بعض الوزارات 
اخلدماتية، وفي املقابل اقتــــرح احلريري حتييد وزارة االتصاالت 
عن النزاعات القائمة بحيث تكون من حصة رئيس اجلمهورية او 

النائب وليد جنبالط.
  وأوضحت املصادر ان الرئيس املكلف اقترح ايضا امكانية اللجوء 
الى صيغة اخرى، وهي صيغة الـ ٢٤ وزيرا وتاليا تشكيل حكومة 
أقطــــاب مطعمة بتكنوقــــراط بحيث يتم مثال توزيــــر العماد عون 
وآخريــــن. ومن املمكن في هذه احلالــــة الوصول الى مخارج حول 
بعض احلقائب، كأن يعطى العماد عــــون وزارة اخلارجية وكذلك 
نيابة رئاسة احلكومة وتعطى وزارة الدفاع للرئيس بري واالتصاالت 
للوزير إلياس املر. فــــكان رد عون انه ال ميانع بذلك، لكنه يحتاج 

الى مناقشة هذا االمر مع حلفائه.
  حضور طاغ: حضور املعارضة كان طاغيا في «لقاء األربعاء النيابي» 
أمس األول، اذ باستثناء النائبني محمد قباني وفادي الهبر، غاب معظم 
ــة  نواب املواالة مبن فيهم أعضاء كتلة القوات اللبنانية، فبدت جلس
أمس األول كأنها أقرب الى اللون املعارض. وفيما حرص النواب على 
ــان الرئيس نبيه بري يتعلق بحادث عني  عدم نقل أي كالم على لس
ــتثناء ما نسب إليه من قوله ان احلادثة ال أبعاد سياسية  الرمانة باس
لها، علم من أجواء اللقاء ان نواب أمل وحزب اهللا والتيار الوطني احلر 
ــباب الذين تسببوا في احلادث ليسوا من الشياح  أوضحوا ان «الش
وامنا أتوا من برج البراجنة ومحلة اجلاموس، وهم يسهرون ويلعبون 
القمار كل ليلة، والقتيل ال عالقة له مبا حصل». (بري دعا الى جلسة 
نيابية في ٢٠ اجلاري النتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، 

وفسرت الدعوة بأنه يأمل تشكيل احلكومة قبل هذا التاريخ).
  خلوة إصالحية: علم ان اخللوة التي يعقدها تكتل االصالح والتغيير 
اليوم (في دير مـــار أنطونيوس املعروف بـ «أبي الرهبان» في 
بيت شباب) ستتناول امللفات التالية: مشروع قانون املوازنة/ 
القوانني التي سبق وتقدم بها «التكتل» خالل الدورات التشريعية 
السابقة/ اقتراحات قوانني سيقدمها التكتل خالل الدورة التشريعية 
املقبلة/ منهجية التعبير والتنسيق والتسويق، اذ يسعى التكتل 
الى مزيد من املأسسة في آليات عمله، وتطوير وسائل التواصل 

مع اجلمهور.
  كما سيركز التكتل خالل املرحلة املقبلة على مسألة التوظيفات 
في اإلدارة العامة من خالل كتل املناطق، حيث يفترض ان تكون 
هذه املســـألة من أولويات نشـــاطها لناحية متابعة التوظيفات 
االدارية، العســـكرية، التربوية، واملعايير املعتمدة، الى جانب 
الشـــأن البلدي جلهة مراقبة أداء املجالس البلدية عشية إجراء 

االنتخابات البلدية.
  كراميـ  املسـتقبل: الرئيس كرامي الذي بقي خارج املجلس النيابي، 
ــتقبل»  ــردد ان جنله فيصل بصدد بناء عالقات جيدة مع «تيار املس يت

ميكن ان تظهر مفاعيلها الحقا.
  زرع «راسور» في أحد شرايني اجلميل: أجريت عملية زرع «راسور» في 
احد الشــــرايني الرئيسية املتصلة بقلب رئيس اجلمهورية األسبق 
ورئيس حزب الكتائب أمني اجلميل صباح امس اخلميس، في احد 

مستشفيات بيروت.
  وقال بيان عن احلزب ان الرئيس اجلميل، سيغادر املستشفى، 

الذي لم يسمه البيان، صباح اليوم اجلمعة بعدما متاثل للشفاء.

 (محمود الطويل)  الرئيس املكلف سعد احلريري و رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع خالل اجتماعهما في بيت الوسط أمس األول  

 (أ.ف.پ)  جانب من االجتماعات الثنائية التي عقدها خادم احلرمني امللك عبداهللا بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار االسد في دمشق 

 اختتام قمة خادم الحرمين - األسد: فضاءات جديدة تنفتح عربياً واسالمياً 
  دمشق ـ هدى العبود والوكاالت: 

  العالقات السوريةـ  السعودية، ومعها العالقات العربية، بعد قمة 
دمشق لن تكون كما كانت قبلها، بحسب معظم احملللني واملراقبني. 
اذ أكد خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز والرئيس 
السوري بشار االســـد عزمهما «إزالة جميع العوائق» و«استمرار 
التنسيق»، مؤكدين «حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور 
بني البلدين وعلى جميع املستويات في القضايا وامللفات التي تهم 
الشعبني الشقيقني، السيما أن ارتقاء العالقات السوريةـ  السعودية 

سينعكس ايجابا على مختلف القضايا التي تهم العرب جميعا».
  فبعد زيارة أعادت العالقات بني الرياض ودمشـــق الى مسارها 
الطبيعي، ودعت سورية بحفاوة بالغة ال تقل عن حفاوة االستقبال 
أمس ضيفها االســـتثنائي في ختام زيارة كان «لم الشمل» العربي 

عنوانها األهم.
  وقبل مغادرته دمشق عقد «امللك العروبي» كما وصفه الرئيس 
السورى بشار األسد، جلسة مباحثات أخرى صباح امس، استكماال 
ملباحثاتهما املطولـــة التي بدأت فور وصول خـــادم احلرمني إلى 

سورية أول من أمس.
  وتناول الزعيمان في جلستهما اخلتامية امس، الوضع في لبنان 

وفلسطني والعراق وإيران.
  وجرى االتفاق بني الزعيمني على ضرورة انعقاد اللجنة العليا 
املشتركة السورية السعودية في أقرب وقت ممكن وأهمية تفعيل 
التعاون االقتصادي والتجاري من خالل فتح آفاق جديدة وتشجيع 
رجال األعمال في كال البلدين على االستثمار املتبادل للوصول بهذا 

التعاون الى ما يتطلع إليه الشعبان الشقيقان.
  وبشأن األوضاع املأســـاوية في األراضي الفلسطينية احملتلة 
أكد الرئيس االســـد وخادم احلرمني على ضرورة وقف االعتداءات 
املستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومواجهة اجراءات 
االحتالل اإلسرائيلي لتهويد القدس وتوحيد جهود العرب واملسلمني 

لرفع احلصار عن املسجد األقصى.
  وحول امللف اللبناني فقد جرى التأكيد على اهمية تعزيز التوافق 
بني اللبنانيني والبحث عن نقاط التالقي التي تخدم مصلحة لبنان 
من خالل تشـــكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها حجر أســـاس 

الستقرار لبنان وتعزيز وحدته وقوته ومنعته.
  وبشأن املستجدات على الساحة العراقية أكد اجلانبان حرصهما 
على أمن واســـتقرار العراق ودعم كل ما من شـــأنه احلفاظ على 

وحدته أرضا وشعبا وحتقيق املصاحلة الوطنية كمدخل أساسي 
لبناء عراق مستقل حر ومزدهر.

  كمـــا أكد اجلانبان التزامهما مبواصلـــة اجلهود من أجل تعزيز 
العمل العربي املشـــترك وبناء تضامن عربي متني خلدمة املصالح 

والقضايا العربية واإلســـالمية وعزمهما على التنسيق والتشاور 
فيما بينهما لتحقيق ذلك.

  وفي وقت وصفت فيه املستشـــارة االعالمية للرئيس السوري 
د.بثينة شعبان احملادثات بـ «االيجابية والودية والبناءة» استأثرت 

الزيارة التي لم تضاهها أهمية، اال احتفاالت سورية بذكرى انتصارات 
حرب تشرين (اكتوبر) التحريرية، في يومها الثاني أمس باهتمام 
استثنائي من قبل االوساط السورية الرسمية واالعالمية من حيث 
توقيتها بعد ســـنوات من الفتور الذي شـــاب العالقات بني دمشق 

والرياض.
  وقالت صحيفة «تشـــرين» احلكومية: لم يسبق ان حظي لقاء 
عربي بترقب دولي واقليمي واهتمام رسمي وشعبي واعالمي كما 
حصل في دمشق مبناسبة زيارة خادم احلرمني لسورية، مشيرة 
الى ان الزيارة «تكتســـب اهميتها من توقيتها بعد سنوات مؤملة 
من البـــرود بني العاصمتني اللتني حتملتا لســـنوات طويلة عبء 
قيادة العمل العربي املشـــترك والدفـــاع عن مصالح هذه االمة» ما 
أسهم بتجنيب االمة العربية الكثير من الكوارث واألزمات في أكثر 

من مناسبة.

  جدول مزدحم

  واضافت ان القمة التي جمعت بني العاهل السعودي والرئيس 
السوري تتجاوز مفهوم التطبيع وكسر اجلليد الذي ذاب بالفعل بني 
دمشق والرياض منذ مبادرة امللك عبداهللا في قمة الكويت بدعوته 
للمصاحلـــة العربية وطي صفحة املاضي، ولهذا فمن الطبيعي ان 
يكون جـــدول اعمال القمة مزدحما مبناقشـــة الكثير من القضايا 
وامللفات التي تشـــكل مبجملها حتديات كبيرة للدول العربية في 

هذه املرحلة.
  واوضحت الصحيفة ان ما تسفر عنه املباحثات من نتائج يحتاج 
الى تنسيق مســـتمر ومتابعة متواصلة لتجسيدها الى سياسات 
ومصاحلات تساهم بإعادة االمة العربية الى خط سيرها الصحيح، 
معربـــة عن أملها في ان تكون القمة «البداية اخليرة» التي تعقبها 

خطوات قادمة لتحقيق ذات الهدف في القريب العاجل.
  من جانبها، قالت صحيفة الثورة «ان امن واســـتقرار املنطقة 
يحتاجان الى الفعل العربي الذي يحتاج الى سورية والسعودية، 
وبالتالي ثمة فضاء واسع للحركة باالجتاهني العربي واالسالمي، 

حيث الدول املجاورة املعنية تركيا وايران بصورة رئيسية».
  وأعربت عن اعتقادها أن «املوعودين بالفعل السوريـ  السعودي 
كثيرون وفي مقدمتهم فلسطني ولبنان والعراق واجلوالن» الذي 
يتمثل في التمهيد لعودة العرب الى الســـاحة الدولية قوة واحدة 

تكون املساهم االول في استقرار املنطقة وأمنها.  

 دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان وتضافر الجهود لفك الحصار عن األقصى ودعم استقرار العراق 

 ترحيب لبناني بأجواء قمة دمشق.. بانتظار الحكومة 
 بيروت ـ عمر حبنجر

  االنطباع في بيروت ان مجرد 
انعقاد القمة السعوديةـ  السورية 
في دمشق يعني ان التفاهم على 
جدول اعمالهــــا قائــــم وبالتالي 
فان مقرراتهــــا باتت من حتصيل 
احلاصل. هذا االنطباع عزز موقف 
املتفائلني باالرتــــدادات االيجابية 
لهذه القمة علــــى امللف احلكومي 
في لبنان، بوجه بعض املتحفظني 
الذين انطلقوا من واقعة عدم تطرق 
التصريحات الرسمية الصادرة عن 
القمة او القريبني منها، الى الشأن 
اللبناني، بصورة خاصة ومباشرة، 
ليشككوا بجدوى تأثيرها اإليجابي 

على هذا الشأن.
  ويبني املشككون شكوكهم على 
الطرح السوري القائل بأن إعادة 
العمــــل العربي املنســــق من أجل 
الصالح العربي العام، ال يجب ان 
يتوقف عند ملف محدد بذاته، مبا 
يعني عــــدم ربط حركة التواصل 
العربي مبلف واحد اذا ما بدا انه 
اكثر تعقيدا من سواه، واملقصود 

امللف اللبناني.
  بيد ان الطرف السعودي يرى 
ان االســــتقرار في لبنــــان حالة 
مطلوبة بشدة، لصيانة االستقرار 
في العالقــــات العربية ـ العربية، 
كما هو احلال بالنســــبة للوضع 
في العراق وفلسطني واليمن وكل 
املناطــــق العربية املتأثرة ســــلبا 
بالعوامل اإلقليمية، ومن هنا كان 
احلرص السعودي على ان يصحب 
امللك عبــــداهللا معه إلى دمشــــق 
ســــلة امللفات العربية واإلقليمية 
العالقة،  وعندما يقال سلة ملفات، 
يعني ان امللف اللبناني ســــيكون 
ضمن هذه الســــلة حكما مبعزل 
عن التصريحات الرســــمية التي 
تفرضها اعتبارات تتعلق بسيادة 
البلد موضوع امللف، وعدم جواز 
املجاهرة مبعاجلة اموره، فيما هو 

غائب عن النقاش. 
  مــــن جهته، الرئيس ميشــــال 
سليمان رحب بالتقارب السعودي 
ـ السوري، الذي من شأنه تسهيل 
حكومة منتجة مبا يقود الى تعزيز 

االستقرار الداخلي. 
  وقالت اوســــاط مقربة منه ان 
زيارة خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز الى دمشق 

مهمة جدا.

  بري: ملف لبنان أساسي

  ومن هنا جاء تشــــديد رئيس 
مجلــــس النــــواب اللبناني نبيه 
بري على أهمية اللقاء السعودي 
ـ السوري، والذي كان اول من كشف 
عن عمق تأثيره باألوضاع اللبنانية 
عندما ربــــط تشــــكيل احلكومة 
اللبنانية بتالقي الـ «س.س» اي 
السعودية وســــورية، وقال بري 
امس، ردا على ما يتردد حول عدم 
التطرق الى امللف اللبناني، ان امللف 
اللبناني أساسي في القمة وليس 
ثانويا، وقــــال ان على اللبنانيني 
ان يستفيدوا من هذه القمة ومن 
أجوائهــــا االيجابيــــة، معتبرا انه 
ليس هناك من موانع لتشــــكيل 
احلكومة اذا ما متــــت اإلفادة من 
هذه القمــــة، وقال بــــري جازما، 

اذا لم يكن ملــــف لبنان مطروحا 
فما امللفات املهمة املطروحة على 
القمة؟ وكان رئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراطي وليد جنبالط التقى 
التنموي واالجتماعي  مع حليفه 
نبيه بري على ضرورة االستفادة 
القصوى من هذا اللقاء التاريخي 
بني امللك عبداهللا والرئيس بشار 
االسد في دمشق، منتقدا االحداث 
التي تتحدث عن تشكيل حكومة 

من لون واحد.

  التمثيل المسيحي بالحكومة

  في هذا الوقــــت تابع الرئيس 
املكلف ســــعد احلريري مساعيه 
لتشكيل احلكومة على املستويني 
االقليمي والداخلي، مركزا على ازالة 
العوائق سواء من قبل االكثرية او 
املعارضة. احلريري وعد قوي ١٤ 
آذار بتحسني التمثيل املسيحي في 

احلكومة املقبلة. 
  بــــدوره، قال رئيــــس القوات 
اللبنانية سمير جعجع، بعد عشاء 
عمل في بيت الوسط مع احلريري 
ان من االهمية مبكان تشكيل حكومة 
ائتالف وطني مــــع االصرار على 
تأليف حكومة حال فشــــل اقامة 

حكومة شراكة.
الفريق اآلخر الى    جعجع دعا 
تقدمي تنــــازالت لصالح حكومة 
االئتالف منتقدا شــــروط البعض 
في اشارة ضمنية للعماد ميشال 
عون التــــي ال تتزحزح حتى في 
الشــــكل، الفتا ايضا الى افضلية 

املرور ملن ربح االنتخابات.
  وقــــال ردا على ســــؤال: لدى 
الرئيس املكلف هــــم وحيد وهو 
تشكيل احلكومة على اساس ائتالف 
وطني، واضاف ردا على سؤال آخر 
ان تأليــــف احلكومة في لبنان له 
طباخان اثنان: رئيس اجلمهورية، 

ورئيس احلكومة املكلف. 
  وعــــن القمــــة الســــعودية - 
السورية، قال إنها خطوة ايجابية 
وجيدة جدا وكبيرة، واغلب الظن 
انه ســــتكون لها انعكاسات على 

الداخل اللبناني.
  العماد ميشال عون اكد من جهته 
ان لقاءات اخرى ستعقد مع الرئيس 
املكلف، واستبعد خالفا لوجهات 
النظر االخرى وبالذات وجهة نظر 
بري، ان يكون لقمة دمشق عالقة 

مبشاكلنا الداخلية. 
الداخلية    وقال ان مصاعبنــــا 
ليســــت هما سوريا وال سعوديا، 
ومادام احلوار قائمــــا فأنا اعتبر 

الوضع ايجابيا.
  وحتدث عــــون عــــن مخطط 
معاكس للتفاهم وقد توصلوا في 
املرحلة األولى عبر حملة اعالمية 
الى إلباسنا قمة تفشيل املساعي، 

واآلن لم يعد جسمنا «لبيس».

  حزب اهللا: القمة أكثر من ضرورية

  بــــدوره، عضو كتلــــة الوفاء 
للمقاومة نواف املوسوي اعتبر ان 
عودة الدفء الى العالقات العربية 
ـ العربية والعربيةـ  االسالمية امر 
اكثر من ضروري في هذه املرحلة 
بالذات، داعيا اللبنانيني الى االفادة 
من الزيارة مبا يؤدي الى تشكيل 

حكومة الوحدة الوطنية قريبا. 

 عون يغرد خارج السرب ويرفض ربط الحكومة بالعالقة «س- س» 

 بيروت ـ ناجي يونس
  قال نائب أكثري لـ «األنباء» ان املصاحلة السعودية 
ـ الســــورية خطت مع زيارة خــــادم احلرمني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز الى دمشق، خطوات الى االمام، 
مبواكبة حوار جدي بني ايــــران واملجتمع الدولي، 
حول امللف النووي، وحول امللفات االخرى املتصلة 
به في املنطقة وهو ما يسهل اجتياز عقبات تشكيل 
احلكومة اللبنانية. وعلى هذا فان النائب عينه يتوقع 
ليونة ســــورية في التعاطي مع امللفات بينها ملف 
لبنــــان حيث كان للقمة بني امللك عبداهللا والرئيس 
بشار االســــد تأثيرها البالغ االهمية في هذا االطار، 
وكل هذا سيســــهم في ترسيخ مزيد من التهدئة في 
لبنان وفي تســــريع احلل وتشكيل احلكومة اال اذا 
كانت املشاكل والعراقيل كبيرة للغاية. وال يستبعد 
النائب االكثري ان يسير احلوار االميركي االيراني 
الــــذي انطلق ببطء نحو حتقيق اجنازات الفتة في 
اكثر من مجال وان اســــتغرق وقتا مع ان الكثيرين 
يخشون من اال يتمكن املجتمع الدولي من دفع ايران 
الى االنخراط في مسارها الطبيعي مما يزيل التباعد 

القائم بينهما ومما ينذر بالعواقب الوخيمة.
  واذا حتققت انطالقة خفيفة بني املجتمع الدولي 
وايران فان االيجابيات ستزداد على الساحة اللبنانية 
وستسهل اكثر فأكثر عملية تشكيل احلكومة نتيجة 
الفرصة املهمة التي ستسنح امام الشعب اللبناني الذي 
ما عليه اال ان يقتنصها بسرعة لئال تضيع وال تتوافر 
فرصة اخرى. واذا انطلقت عجلة تشكيل احلكومة 
فان كل االطراف ستحسن شروطها التفاوضية مع 
انها كلها اقرت فعليا ان صيغة ١٥ـ  ١٠ـ  ٥ تبقى االكثر 
قابلية للتطبيق مع ان االكثرية تصر على اال تتكرر 
التجربة غير املشجعة بعد التكليف االول للرئيس سعد 
احلريري وعلى التوافق املسبق حول السلة الكاملة 
في مختلف املسائل املتعلقة بتشكيل احلكومة. واذا مت 
القبول بتوزير الراسبني في االنتخابات فانه ستسند 
وزارة التربية الى جبران باســــيل وستعطى وزارة 
االتصاالت الى اللقاء الدميوقراطي بشخص «غازي 
العريضي». في مطلق االحوال فان االوضاع الداخلية 
ســــتعرف مزيدا من التهدئة واالنفتاح وســــتتعزز 

االتصاالت بني مختلف االطراف اللبنانية. 

 مصدر أكثري: «التربية» لباسيل
   و«االتصاالت» للعريضي إذا أقر توزير الراسبين

 بيروت ـ منصور شعبان ـ محمد حرفوش
  أعلن مصدر رسمي ان رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري سيزور دولة اإلمارات العربية 
املتحدة االثنني املقبل  ويلتقي رئيســـها الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان وكبار املســـؤولني فيها. 
وفيما لم يعط املصدر أي تفاصيل أخرى عن زيارة 
بري، أشارت مصادر سياسية إلى ان بري سيبحث 
مع املسؤولني اإلماراتيني موضوع إبعاد عشرات 

اللبنانيني من الطائفة الشيعية من اإلمارات.
  في ســــياق آخر أكد رئيس مجلس النواب نبيه 
بري عدم عالقة حركة امل في الشــــياح بالشــــبان 
الذيــــن دخلوا الى محلة عــــني الرمانة، حيث قتلوا 
احد املواطنني، وان هؤالء الشبان اتوا من بلدة برج 
البراجنة. كالم بري جاء تعليقا على رسالة شفوية 
من النائب انطوان زهرة الذي ابلغ االمني العام ملجلس 

النواب عدنان ضاهر رسالة الى الرئيس بري مفادها 
ان عدم مشاركة النواب بلقاء االربعاء النيابي امس 
ال يعني اي مقاطعة على خلفية احلادث الذي وقع 
في عني الرمانة، والذي ال ترى القوات ان له خلفية 
سياســــية. ونوه بري بهذه القــــراءة.  وكان حزب 
اهللا وحركة امل أدانا احلادث األليم في منطقة عني 
الرمانة، واعتبرا في بيان مشترك صدر امس ان ما 
جــــرى حادث فردي ليس له اي خلفيات طائفية او 
مناطقية.وأدانتا احلادث األليم الذي وقع في منطقة 
عني الرمانة وذهب ضحيته املواطن جورج ابوماضي. 
ورأت القيادتان في االبــــواق العديدة التي انطلقت 
تنفــــخ باجتاه تأجيج النــــار الطائفية امرا غرائزيا 
ال يصب فــــي مصلحة الوطن وال يعكس حقيقة ما 
جرى الذي هو حادث فردي ليســــت له اية خلفيات 

طائفية او مناطقية.

 «أمل» وحزب اهللا يدينان حادثة عين الرمانة  

 بري في اإلمارات  اإلثنين المقبل 


