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حزب اهلل يتهم الجميل وجعجع بالتصعيد.. واألكثرية تؤشر على المعرقلين
بيروت ـ عمر حبنجر

املراوحة مس����تمرة في موضوع تش����كيل احلكومة، وسط التراجع 
املتواصل ملوج����ة التفاؤل، التي وصفها النائب ع����ن القوات اللبنانية 

انطوان زهرة باملناورة.
األكثري����ون، يتحدثون عن تباين في املوقفني الس����وري واإليراني، 
ومنهم من ال ميانع في اعتبار ذلك نوعا من توزيع األدوار، انطالقا من 
االعتقاد بان دمشق وبعد قمة »عبداهلل � األسد« باتت متيل إلى تسهيل 
تشكيل احلكومة، بينما تعمل طهران على العرقلة، استنادا الى حساباتها 

االقليمية والدولية املرتبطة مبلفاتها النووية.
ويش����ار هنا إلى إجراء ديبلوماسي إيراني الفت متثل بنقل السفير 
في بيروت محمد رضا ش����يباني، الى طهران، وتعيينه مساعدا لوزير 

اخلارجية لشؤون البلدان العربية وجنوب شرق آسيا.
ويطرح الس����ؤال في بيروت عن هوية اجلهة صاحبة القرار اجلدي 

واحلقيقي في تشكيل احلكومة اللبنانية وكل ما يتعلق بلبنان؟
على أي حال الرئيس املكلف س����عد احلريري تابع مشاوراته امس 
ايضا وبرز على هذا اخلط لقاؤه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عني 
التين����ة، حيث مقر رئيس املجلس، وهو اللقاء األول بينهما منذ امتناع 

بري وكتلته عن تسمية احلريري لرئاسة احلكومة.
وجرى في اللقاء البحث في عملية تأليف احلكومة، وقالت اوس����اط 
الرجلني ان االمور تس����ير على السكة الصحيحة. وان هناك أمورا البد 

من جتاوزها.
زوار الرئي����س بري نقلوا عنه انه لم يجد بع����د ما يحمله على فك 
صيامه عن الكالم بالشأن احلكومي. وانه متمسك بتشكيل حكومة وحدة 
وطنية، مكررا مقولة ان االتصاالت ماش����ية لكن »االتصاالت« ويقصد 

وزارة االتصاالت ليست ماشية.

حزب اهلل يتحدث عن حمالت الجميل وجعجع

إذاعة النور الناطقة بلسان حزب اهلل حتدثت عن حملة تشنها بعض 
اطراف املواالة على املعارضة، وسمت رئيس الكتائب أمني اجلميل ورئيس 

حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وكان جعجع اتهم املعارضة بأنها ال تريد حكومة. وقال كنا نحاول 
بعيدا عن انطباعاتنا ان مناش����ي الفريق اآلخر الى النهاية لكن املشهد 
التفاؤلي األخير لهذا الفريق وما رافقه من معطيات كانت مؤشرا واضحا 

على ان قوى 8 آذار تريد السيطرة على احلكومة بالكامل.
بدوره النائب جمال اجلراح )املستقبل( قال بعد زيارته جعجع، ان 
االجواء االيجابية التي كانت مس����يطرة قد تبددت على خلفية مواقف 

بعض الفرقاء الذين ابدوا في الفترة السابقة بعض االيجابيات.

الجميل: يتسترون بالحقائب الوزارية

من جهته، رئيس حزب الكتائب امني اجلميل نس����ب إلى املعارضة 
وضع عراقيل جديدة بوجه تشكيل احلكومة. وقال في تصريح له امس، 
ان نية التعطيل لدى املعارضة قائمة، ولئن تسترت باملطالبة في حقيبة 

وزارية معينة او بوزير معني.
واضاف اجلميل: يعيدوننا دائما إلى نقطة الصفر، كلما قطعنا شوطا 
إل����ى األمام. غير أن ممثل االمني العام لالمم املتحدة مايكل ويليامز رأى 
بعد لقائه العماد ميش����ال عون، اننا امام اس����بوع حاسم للوصول الى 
حلول اساسية باجتاه تأليف احلكومة، معتبرا ان هناك روحا ايجابية 

تخيم علي املواقف.
النائب انور خليل عضو كتل����ة التحرير والتنمية، تناول التأرجح 
احلاصل في موضوع تشكيل احلكومة فقال ان تشكيل احلكومة مرتبط 

باستكمال احلوار الذي يتابعه الرئيس املكلف.
وحتدث اخلليل عن حلقات تنتظر للمرور بحوارات ثنائية، خصوصا ما 

يتعلق بتواصل احلوار املرتقب مع العماد عون، وهذا امر ضروري.
والحظ عضو كتلة الرئيس نبيه بري »توقف التفاؤل املفرط بقرب 
تشكيل احلكومة، والذي شاع في االيام السابقة واصبح هناك نوع من 
الترق����ب المكانية اختراق ما في جدار ما، او تعود االتصاالت الى نقطة 
تتطلب تش����اورا مستمرا ومركزا ريثما يتم التوصل الى حلول، بيد ان 
اخللي����ل اعتبر انه من املبكر جدا القول ان املوضوع عاد الى الس����لبية 
املطلقة، واالجتماع الذي مت بني الرئيس بري والرئيس املكلف احلريري 

يؤكد ذلك وان يثابر على احللقات املتواصلة من احلوارات.

فتفت: الحريري يبذل جهدًا كبيرًا

النائب احمد فتفت )املستقبل( شدد في تصريح الذاعة صوت لبنان على 
ضرورة التوصل الى سلة متكاملة تشمل احلكومة واللجان النيابية.

وقال: مؤس����ف انه كلما تقدمنا في مجال، شعرنا بالتراجع في مكان 
آخر. واضاف: الرئيس املكلف سعد احلريري يبذل جهدا كبيرا من خالل 
كل االمكانيات املطروحة بالسياسة كي تكون هناك حكومة وحدة وطنية 
تش����مل كل االطراف دون اس����تثناء مبا في ذلك طرف االكثرية، الذي ال 
يجوز ان يكون دوره تنازليا. وحول تلخيص الرئيس بري العقد القائمة 
بعق����دة وزرة االتصاالت، قال فتفت، ان فكرة اس����ناد وزارة االتصاالت 
لوزير من طرف رئيس اجلمهورية ليس����ت مقبولة، كما يبدو، ولهذا ال 

نستطيع التحدث عن حلول.

زهرا: عون ارتضى أن يكون واجهة

النائب انطوان زهرا رأى ان العماد ميش����ال عون ارتضى لنفسه ان 
يكون في الواجهة عن معرفة او غير معرفة في موضوع العقبات التي 
تعترض تشكيل احلكومة. ولفت الى ان فريق املعارضة يسعى لوضع 
اليد على السلطة والتحكم في مفاصلها واضاف موقع الرئيس املكلف 
وانهاك����ه قبل تأليف احلكومة، مبعنى ان يعتمد منطق فريق املعارضة 

بكل املواضيع السياسية احمللية واالقليمية وعالقات لبنان الدولية.

األكثرية تتحدث عن تباين إقليمي في الموقف من لبنان

»سجاالت بيروت« تخرق »نتائج دمشق«
بيروت: كان منتظرا ان تشكل نتائج القمة

السوريةـ  السعودية التي انعقدت في دمشق 
ــعا في  ــبوع املاضي اختراقا ايجابيا واس األس
ــؤدي الى والدة  ــدار األزمة احلكومية مبا ي ج
احلكومة سريعا، فإذا بنتائج هذه القمة تخرق 
في بيروت عبر سجاالت سياسية متجددة أعادت 
أجواء التشنج والتشكيك واختلط فيها التفاؤل 
ــاؤم. البعض يعتبر ان األمور عادت الى  بالتش
املربع األول، مربع أزمة الثقة والدوران في احللقة املفرغة مع 
بروز عقدة وزارة االتصاالت مجددا، ومبا يعني ان تشكيل 
احلكومة سيتأخر، وان القمة السورية ـ السعودية لم تكن 
كافية إلنتاج احلكومة ولم تعقبها ترجمة عملية سريعة مبا 
يعرض نتائجها للتآكل التدريجي، وهناك في املقابل من يعتبر 
ان الوضع مازال حتت السيطرة، وان عملية تشكيل احلكومة 
ــطة وستكون ناضجة ومنتهية قبل  وضعت على نار متوس
نهاية الشهر، وان املشادات والتجاذبات الراهنة هي جزء من 
عملية التفاوض واملساومة ودليل على تقدم عملية التشكيل 
ــة بعدما دخل الرئيس املكلف فعليا  وبلوغها مراحل حساس
ــبوع وعقد لقاءات مهمة  وجديا في عملية التأليف هذا األس

مع كل من عون وجعجع واجلميل وبري وحزب اهلل.
في عودة الى السجاالت السياسية املتجددة، تعبر أوساط 
ــن خيبة املها ازاء عدم حصول أي تطور عملي  األكثرية ع
وايجابي من جانب املعارضة بعد القمة السوريةـ  السعودية، 
وعن خشيتها من ان يكون هناك توزيع لألدوار داخل فريق 
املعارضة، ومن ان تكون إشاعة أجواء التفاؤل »تكتيكا سياسيا« 
ــن تهمة العرقلة والتأخير ورمي الكرة الى ملعب  لالفالت م
احلريري. هذا بعض مما تقوله أوساط 14 آذار: »سورية غير 
ــاعدة على احلل وتسهيل التأليف،  قادرة وحدها على املس
ــاحة  ــران التي تلعب دورا في املنطقة وتتحكم بالس وان اي
ــارات  ــر حلفائها لم تصدر عنها حتى اآلن اش اللبنانية عب
ــتناد اليها للقول ان تأليف احلكومة بات  ايجابية ميكن االس
ــا. فاالجتماع الذي مت بني النائب وليد جنبالط واألمني  قريب
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل وهو الثاني بينهما منذ 
التموضع السياسي اجلديد جلنبالط واالعالن عن خروجه 
ــة لم يأت بالنتائج  ــتمراره في الغالبي من قوى 14 آذار واس
املرجوة، ولم يتمكن جنبالط من احلصول من السيد نصراهلل 
ــاعده في  ــى مواقف ايجابية ينقلها الى احلريري قد تس عل
ــزب يحيل الرئيس احلريري  تأليف احلكومة، وما دام احل
ــر لم  ــى العماد عون لالتفاق معه، فهذا يعني ان كلمة الس ال
تصل بعد وان األمور التزال تراوح مكانها. وما دام الرئيس 
نبيه بري ملتزما الصمت ولم يقدم على أي خطوة في اجتاه 
جنبالط، ولم يعد متوضعه ليشكل مع األخير كتلة الوسط 
ــا الرئيس جنيب ميقاتي والرئيس أمني  التي قد ينضم اليه
اجلميل وآخرون، فهذا يعني ان األمور التزال تراوح مكانها 
ــة، دولية كانت أم اقليمية، رمبا  وان بعض القوى اخلارجي
ــاحة اللبنانية لتوظيفها واستخدامها  التزال بحاجة الى الس

في الصراع القائم«.
ــاط:  وبالنزول الى التفاصيل الوزارية، تقول هذه األوس
»ان الشيخ سعد يريد تشكيل احلكومة باألمس قبل اليوم، 
وبأسرع وقت ممكن، ولكن وفق أسس معينة وبشكل أال تأتي 
ــة احلكومة وتلغي مشروعه االقتصادي  حكومة تلغي رئاس
ومشروعه السياسي، وتلغي نتائج انتخابات 7 يونيو، وتلغي 

مفاعيل وجود قوى فازت في االنتخابات.
ماذا تقول أوساط املعارضة؟ ترى هذه األوساط ان املشكلة 
تكمن في أن أطرافا خارجية تدفع في اجتاه تأخير احلكومة 
واملماطلة ما دام اخليار حاليا هو بني سيئ »حكومة تصريف 
األعمال« وأسوأ »احلكومة اجلديدة«. ولكن الرئيس املكلف 
ــوري ـ  ــعد احلريري الذي داهمه الوقت والتقارب الس س
ــعودي ليس أمامه خيارات كثيرة. نظريا لديه خياران:  الس
حكومة »أكثرية حتكم وأقلية تعارض«، وخيار حكومة الوحدة 
الوطنية، وعمليا لديه خيار وحيد. فحكومة األكثرية غير ممكنة 
التحقيق لسبب بسيط ومهم يتعلق مبوقف جنبالط الرافض 
ــاركة في حكومة كهذه قبل ان يصل األمر الى موقف  للمش
رئيس اجلمهورية وتوقيعه، وحكومة الوحدة الوطنية التي 
كرستها القمة السوريةـ  السعودية ال تشارك فيها املعارضة 
اال بشروطها، وهي اخليار الوحيد املتاح أمام احلريري الذي 
ــيكون عليه عاجال أم آجال التعامل مع واقع ان ال حكومة  س
ــة« في احلكومة من دون  ــن دون املعارضة، وال »معارض م
ــا، ومع واقع ان املطالبة بحكومة تعكس نتائج  تلبية مطالبه
ــكلية وهشة  االنتخابات لم تعد واقعية ألن األكثرية باتت ش
بعد خروج جنبالط من 14 آذار، وفي الواقع الرئيس املكلف 
ــرار الصعب، أو االعتذار  ــعد احلريري أمام خيارين: الق س

املكلف، واالنتظار ال يغير في الواقع شيئا. 

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

)محمود الطويل(رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري في عني التينة ليل امس االول

مصدر نيابي زحلي لـ »األنباء«: لقاءات بعيدة عن اإلعالم 
بين سكاف وفتوش على خلفية مازالت مجهولة

مصدر مطلع لـ »األنباء«: اإلعالن خالل شهرين 
عن تكتل مسيحي جديد معارض بزعامة الرئيس لحود

بيروت ـ داود رمال
علمت »األنباء« ان »العمل جار على قدم 
وساق النشاء تكتل مسيحي معارض من 
غير الن���واب والوزراء الذين ينتمون الى 
تكتالت املعارضة، لكنه يؤازر مسيحيي 
املعارضة، ومحوره الرئيس السابق اميل 

حلود«.
وقال مصدر معني بهذا التكتل »ان نواة 
التكتل املسيحي املعارض اجلديد ستتألف 
من الرئيس اميل حلود، نائب رئيس مجلس 

النواب الس���ابق ايلي الفرزلي، الوزيرين 
السابقني جورج قرم ويعقوب الصراف الى 

وجوه وشخصيات مسيحية اخرى«.
وأوضح املصدر ان من اهداف هذا التكتل 
التحوط من اخلطاب املسيحي املتطرف الذي 
عاد للبروز مجددا وحتديدا خطاب القوات 

اللبنانية والتي يتبعها الكتائب«.
واشار املصدر الى ان هدف التكتل هو 
»احترام اخلصوصية املسيحية حتت ثالثة 
عناوين وهي اوال: اسرائيل هي العدو، ثانيا: 

املقاومة خيار مركزي وخارج النقاش، ثالثا: 
العروبة هي انتماء املسيحيني االخير«.

واكد املصدر ان التكتل س���يعمل على 
رفض االنعزالية والفيدرالية واحلفاظ على 
خط املمانعة، ومتتني العيش املش���ترك، 
كاش���فا ان الصيغة النهائية لهذا التكتل 
ستتبلور خالل شهرين في ضوء االتصاالت 
واملش���اورات اجلارية بني الش���خصيات 
املس���يحية ليصار الحقا الى االعالن عنه 

في صيغته النهائية«.

بيروت ـ زينة طبارة
كش���ف مص���در نيابي في 
كتل���ة »زحل���ة بالقل���ب« انه 
وبالرغم مما آل���ت اليه االمور 
من تدهور ح���اد في العالقات 
بني رئيس الكتلة النائب نقوال 
فتوش وسائر النواب االعضاء 
فيها، فإن املباحثات لم تنقطع 
وهي مستمرة عبر احد اعضاء 
الكتلة وبعض الوسطاء اصحاب 
املساعي اخليرة، رادا سبب عدم 
التق���دم في املباحث���ات بينهم 
الى عدم اج���ادة اعضاء الكتلة 
لق���راءة النوايا، ك���ون النائب 
فتوش ال يفصح صراحة عما 
اليه، مشيرا  يريده ويس���عى 
الى تعاطيه مع اعضاء الكتلة 
بطريقة فوقي���ة، بحيث ذهب 
الى حد اصدار البيانات منفردا 
وبعيدا ع���ن مش���اركتهم بها 
ومبضامينها، واقامة املؤمترات 
الصحافية دون حضور احد من 
الزمالء فيها، ناهيك عن ذهابه 
الى حد اتخ���اذ القرار بطريقة 

اعتباطية وبصورة شخصية 
بإبطال عضوية النائب والوزير 

ماروني من الالئحة.
واشار املصدر الى انه وخالل 
احد اللقاءات االخيرة بني اعضاء 
الكتلة، وطبعا في غياب النائب 
فت���وش بس���بب انقطاعه عن 
االجتماع���ات الدورية للكتلة، 
اقت���رح الوزير ايل���ي ماروني 
ترؤس النائب طوني ابوخاطر 
لكتلة »زحلة بالقلب« كون هذا 
االخير من املذهب الكاثوليكي، 
وذلك تطبيقا للعرف الس���ائد 
حيال مذهبية من يترأس الكتل 
النيابية ف���ي زحلة وقضائها، 
وايضا كون زحلة املدينة تأخذ 
طابع »الكثلكة«، االمر الذي وافق 
الكتلة باالجماع،  عليه اعضاء 
ليس بهدف ملء الفراغ في سدة 
رئاستها بقدر ما هو للوصول 
الى حتقيق م���ا اعلنته الكتلة 
في برنامجها االنتخابي، والى 
االهداف التي من اجلها تشكلت 
كتلة »زحل���ة بالقلب« بكامل 

اعضائها وحيثياتها السياسية 
واالجتماعية.

من جهة اخ���رى وردا على 
سؤال، اعرب املصدر عن اعتقاده 
ان تصرفات النائب فتوش تشير 
الى ميوله للتحالف مع وزير 
الزراعة ف���ي حكومة تصريف 
االعمال ايلي س���كاف، علما ان 
مصادر هذا االخير تؤكد رفضها 
لفتوش ضمن حتالفات سكاف 
السياسية، مع تأكيدها )مصادر 
سكاف( ان لقاءات عديدة بعيدة 
عن االعالم مت���ت بني الرجلني 
على خلفية مازالت حتى اآلن 
مجهولة التفاصيل امنا مكشوفة 
اخلطوط والعناوين الرئيسية، 
وذلك بالرغم من نكران الوزير 
سكاف للقاءات املشار اليها مقابل 
عدم نكران النائب فتوش لها، 
كما اعرب املصدر عن شعوره 
بان النائب فتوش يس���ير في 
مواقفه باجتاه انعطافة جديدة 
قد تكون اعادة متوضع سياسي 
جديد. وعاد املصدر الى سلسلة 

التأكيدات امنا ه���ذه املرة بان 
الوزير الفتوش هو من اختار 
طوعا ه���ذا التوجه اجلديد له 
وليس بضغط من اعضاء الكتلة 
كما يحاول البعض اشاعته بهدف 
ذر الرماد ف���ي العيون وزيادة 
حجم اخلالف من خالل حملة 
تش���ويه لصورتهم السياسية 
ولصورة واقعهم الشعبي في 
زحلة، مش���يرا الى ان النائب 
فتوش كان يتمن���ى ان يكون 
رئيسا على مجموعة من التالميذ 
يب���ارز بهم في س���وق املقاعد 
الوزارية واملواقع السياس���ية 
في الدولة، مع العلم ان فتوش 
ليس له من فضل على احد من 
اعض���اء الكتلة كون كل عضو 
فيها له حيثياته السياس���ية 
واالجتماعية وقواعده الشعبية، 
مما ادى عند حتالفهم مجتمعني 
داخل الكتلة الى احراز النصر 
الكبير في زحلة، النصر الذي 
اعتبره النائب فتوش نصرا له 

وحده دون سواه.

أكد أن رئيس كتلة زحلة بالقلب يتعاطى مع أعضاء الكتلة بفوقية

اتساع الشرخ بني عون والطاشناق: تتحدث جهات 
عليمة عن امتعاض متزايد لدى العماد ميشال 
عون ازاء األداء السياس����ي حلزب الطاشناق 

بعدما ذهب بعيدا في متاي����زه واتصاالته الى درجة بات عمليا 
أقرب الى فريق األكثرية منه الى املعارضة. وتتوقع هذه اجلهات 
اتساع الش����رخ والبرودة في العالقة بني عون وحليفه األرمني 
بعد تشكيل احلكومة.)متثيل الطاشناق في احلكومة سيكون من 
ضمن حصة تكتل االص����الح والتغيير، وهو يريد وزارة العمل 
ب����دال م����ن وزارة الطاق����ة، عل����ى ان يتوالها النائ����ب هاغوب 

بقرادونيان(.
ــة ملصاحلة رئيس احلزب  اتصـاالت هادئة: جتري اتصاالت هادئ
ــوري  ــتراكي النائب وليد جنبالط ورئيس احلزب القومي الس االش
االجتماعي النائب أسعد حردان، حيث من املتوقع ان يعقد لقاء قريب 

بينهما بعد طول انقطاع في منزل صديق مشترك.
مداورة املقاعد: تكش����ف جهة نيابية مطلعة ان الرئيس نبيه 
ب����ري ال يعمل على ايصال عضو كتلته النائب أنور اخلليل الى 
رئاس����ة جلنة املال واملوازنة لعلمه بصعوبة االخالل بالتوزيع 
الطائفي، بقدر ما يس����عى الى اجراء مداورة في رئاسات اللجان 
بحيث تصبح رئاس����ة جلنة اخلارجية )يشغلها نائب شيعي( 
للموارنة، وتصبح رئاس����ة جلنة املال واملوازنة )يشغلها نائب 

ماروني( للشيعة.
رسـالة أمنية أم سرقة سـيارة؟: حادثة االعتداء على سيارة ابنة النائب 
ــلح في منطقة الطيونة  ــنوق وسرقتها باستخدام العنف املس نهاد املش
ــرقة السيارات التي تفاقمت في هذا  ــياق ظاهرة س تضعها جهات في س
ــالة سياسية الى املشنوق  ــهر، وتضعها جهات أخرى في خانة »رس الش
بطرق أمنية«، خصوصا انه أثبت حضورا وموقعا سياسيا خاصا ومتمايزا 
عن سائر أعضاء كتلة املستقبل منذ وصوله الى البرملان )معلومات أشارت 

الى زيارة خاصة قام بها املشنوق الى دمشق قبل أيام(.
احلريري متمسك باالتصاالت: لفتت مصادر رئاسية الى ان العقدة 
املتبقية تتمثل في وزارة االتصاالت التي تقرر وضعها مبوافقة 

احلريري وحزب اهلل في عهدة موقع حيادي 
هو الرئاس����ة األولى، ورمب����ا يتوالها عدنان 
السيد حسني، متوقعة توقيع رئيس اجلمهورية 
على مرسوم تش����كيل احلكومة فور عودته من اسبانيا، اال في 
حال حصول معجزة في الس����اعات القليلة املقبلة قربت املوعد. 
ولكن تردد ان الرئيس احلريري متمس����ك بوزارة االتصاالت، ال 
بل أبلغ بعض من استمزجوا رأيه انه يرفض مبدأ اسنادها الى 
أحد وزراء رئيس اجلمهورية اذا كان ميكن ان يشكل ذلك مخرجا 

لألزمة احلكومية.
عقدة التجاذب املسيحي: رأت مصادر في املعارضة ان التجاذب بني 
القوى املسيحية املنضوية حتت لواء املعارضة واملواالة يعقد من االسراع 
ــكيلة، مشيرة الى ان القوى املسيحية املوالية تركز في لقاءاتها  في التش
ــتبعاد توزير الراسبني مع االعتراف  مع الرئيس املكلف على محاولة اس
بأحقية حزب اهلل وحركة »أمل« في التمثيل الشيعي في احلكومة بحسب 
ــتور من عدم تغييب أي طائفة من الطوائف ولكي ال  ما ينص عليه الدس
يقال عن احلكومة انها غير ميثاقية. وفي رأي هذه األوساط في املعارضة 
ــاع الرئيس املكلف باختيار الفريق  ــيحية أن هذا الفريق يجهد القن املس
املسيحي في املواالة لدخول احلكومة او اذا كان هذا صعبا فال مانع لديه 
في ان ميثل العماد عون املسيحيني في احلكومة مع معرفته مسبقا بأن 
كال اخليارين صعب، ألن الثنائي الشيعي ال يدخل احلكومة من دون عون 
وألن الرئيس املكلف لن يتخلى عن حلفائه. وترى هذه املصادر انه انطالقا 
من هذه املعطيات لم يبق أمام الرئيس املكلف سوى تشكيل حكومة تكون 
املعارضة ممثلة فيها او راضية عنها وتدعمها وتؤمن لها االستقرار الكافي 

لكي تعيش وتعمل.
فرعون ثابت: »الثابت كاثوليكيا« في كل التشكيالت احلكومية 
املتداولة هو النائب ميشال فرعون املرشح لتولي وزارة االعالم... 
في وقت يسجل ارتفاع ملحوظ في أسهم رئيس املجلس االقتصادي 
واالجتماعي روجيه نسناس ليكون من حصة رئيس اجلمهورية 
)5 وزراء موزعون على الش����كل التالي: 1 ماروني 1 أرثوذكسي 1  

كاثوليكي 1 سني1 شيعي(.

انتخاب لبنان عضوًا جديدًا في مجلس األمن الدوليأخبار وأسرار
نيوي���ورك � د.ب.أ: 
انتخبت لبنان ونيجيريا 
والغابون والبوس���نة 
والهرس���ك والبرازيل 
امس االول للعضوية 
في مجل���س األمن ملدة 

عامني.
ال���دول  وس���تبدأ 
اخلمس املنتخبة حديثا 
فت���رة عضويته���ا في 
مجل���س االمن في اول 
يناي���ر املقب���ل، حيث 
حتل على التوالي محل 
ڤيتنام وليبيا وبوركينا 
وكرواتي���ا  فاس���و 

وكوستاريكا.
عملي���ة  وج���رت 
االنتخاب في اجلمعية 
ل���المم املتحدة  العامة 
البال���غ ع���دد ال���دول 
االعضاء فيها 192 دولة 
والتي تتطلب أغلبية 
ثلثي االصوات لكي يتم 
انتخاب الدولة، وحصل 
لبنان على 180 صوتا 
ونيجيري���ا عل���ى 186 
صوتا والغابون على 184 
صوتا والبوسنة على 
183 صوت���ا والبرازيل 

على 182 صوتا.


