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بري عاتب على احلريري إلرضاء عون من »كيس غيره«: سئل الرئيس بري 
عن ورود اسم النائب ياسني جابر في التشكيلة احلكومية السابقة 
لتولي وزارة اخلارجية، والوزير السابق علي العبداهلل لتسلم 
وزارة الزراعة، فأكد انه لم يزود الرئيس املكلف سعد احلريري 
بأي اسماء لدخول التشكيلة املذكورة، باستثناء الكالم عن وزارة 
الصحة وضرورة ابقائها في يد من يشغلها حاليا الوزير محمد 

جواد خليفة الذي أثبت جدارة في توليه هذه املسؤولية.
وفيما يؤكد بري ان وزارة الصحة ليس����ت هي املش����كلة لتكون 
بالتالي احلل، يكرر مقولته املعروفة بأن »االتصاالت ماش����ية« 
لكن »االتصاالت«، مش ماش����ية، آخذا عل����ى احلريري محاولته 
ارضاء عون من »كيس غيره«، مذكرا الرئيس املكلف باستعداد 
ع����ون لالكتفاء بحقيبة وزارة املالية مقاب����ل التخلي عن جميع 

مطالبه االخرى.
جنبالط على موقعه: أع��اد النائب وليد جنبالط التأكيد امام رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان وامام بعض من التقاه في الساعات االخيرة 
انه لن يغطي اي حكومة من لون واحد وهو متمسك بالصيغة )15 - 10 
- 5( وبالتفاهم السعودي � السوري مدخال للتفاهم اللبناني اللبناني 
كما باتفاق الطائف واتفاقية الهدنة، محذرا من وجود اربع قوى خارجية 

وداخلية تسعى ملنع تأليف احلكومة وعرقلة التفاهم 
بني دمشق والرياض. وشرح جنبالط للرئيس سليمان 

اجله��ود التي يقوم بها لتذلي��ل العقد ومحاولة انه��اء ازمة التأليف 
املستمرة منذ اشهر، واكد لسليمان انه يؤيد اعطاء مجموعة حقائب 
وازنة للعماد عون تعوضه عن حقيبة االتصاالت، وهذا ما وافقه عليه 

ايضا رئيس اجلمهورية.
وعندما ُيس��أل جنبالط عن رأيه في الطرح القائل بتش��كيل حكومة 
م��ن االكثرية اذا تعذرت والدة حكومة الوح��دة الوطنية، يجزم بأنه 
لن يش��ارك في حكومة اكثرية، ويؤكد متاي��زه عن 14 آذار والتزامه 
صيغ��ة 15 - 10 - 5 الوزارية، علما ان جنبالط اليزال يعتبر نفس��ه 

جزءا من االكثرية.
أما مش��اركته في اجتماعات 14 آذار وأمانتها العامة، فهو أمر لم يعد 

واردا في حساباته السياسية الراهنة.
حصة القوات: نفت مصادر في القوات اللبنانية ان تكون متمسكة 
بحقيبة معينة مثل االشغال أو العدل، مرجحة ان يتولى وزيرها 

اجلديد عماد واكيم وزارة الطاقة.
أس�باب تصعيد عون: خضع لقاء معراب بني الرئيس املكلف س��عد 
احلريري ورئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع للكثير من التدقيق 

بأسبابه ومعانيه ووقائعه من قبل حزب اهلل.
وأوضح مصدر مطلع في حزب اهلل السبب االساسي 
الذي دفع العماد عون الى تصويب التفاوض مع احلريري عبر االعالم 
وبلهجة حادة، مشيرا الى ان كالم رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية 
سمير جعجع عن استحالة اعطاء التيار الوطني احلر حقيبة االتصاالت 
بعد زيارة احلريري ملعراب وتفاعل نواب املستقبل واعالمه ايجابا مع 
هذا الكالم، فسر بالنسبة الى عون موافقة حريرية على حديث جعجع. 
وبالتالي، فهم عون ان احلريري ال يريد تأليف احلكومة، وهو مستمر 

بسياسة تقطيع الوقت، لكن بأساليب وطرق مختلفة.
بطرس حرب مقابل جبران باسيل: اكدت مصادر مقربة من الرئيس 
املكلف س����عد احلريري تعيني النائب بط����رس حرب وزيرا في 
احلكومة اجلديدة، في مقابل اعادة توزير الوزير جبران باسيل، 
وذل����ك حفاظا على التوازن السياس����ي جلهة مب����دأ عدم توزير 
اخلاس����رين في االنتخابات أو جوازه، فضال عن متثيل املوارنة 
املستقلني في احلكومة الذين ضمهم جتمع »قرنة شهوان« سابقا، 
والذين مثلهم في حكومة الرئيس فؤاد الس����نيورة وزير الدولة 

نسيب حلود.
اال ان ما لم يحسم بعد هو نوعية احلقيبة التي ستسند الى الوزير 

حرب الذي يفضل أال يك����ون وزير دولة، ويتم البحث لتوزيره 
بني ثالث حقائب: العدل، االعالم والتنمية االدارية.

كما تعتقد مصادر في االكثرية ان عون يحاول استبعاد النائب 
بطرس حرب من احلكومة كرد مباشر على عدم اعطاء »االتصاالت« 
لباسيل أو على االقل قطع طريق اسناد وزارة العدل اليه ومطالبته 

بها كتعويض عن »االتصاالت«.
ولم تكن مطالبة عون بست حقائب وزارية كما يقول املراقبون 
اال ملنع تزوير ح����رب أو الدخول في مقايضة تؤمن له »العدل« 

كبديل من »االتصاالت«.
ع�دم الرغبة في الوزارة: ت��ردد ان الوزير رميون عودة أبلغ مرجعا 
كبيرا عدم رغبت��ه في العودة الى احلكومة اجلدي��دة ليتفرغ لعمله 

اخلاص »الذي يفيد البالد أكثر من الوزارة«.
روايتان مختلفتان: روايتان عن اتصال السفير االميركي السابق 
في لبنان جيفري فيلتمان مبرجعني لبنانيني. وفي الرواية االولى 
ان فيلمتان قال خالل االتصال االول ان واش����نطن مع كل شيء 
يتفق عليه اللبنانيون بخصوص صيغة تش����كيل احلكومة، أما 
الرواية الثانية فقالت ان االتص����ال الثاني الذي أجراه فيلتمان 

حذر فيه من قبول صيغة ال� 15 - 10 - 5.

أخبار وأسرار

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير في بعبدا امس

كوشنير عن سليمان وبري: تشكيل الحكومة قريبًا

 بيروت � عمر حبنجر � داود رمال
حركت زيارة وزير اخلارجية الفرنس����ية 
برنار كوشنير خطوط االتصاالت السياسية 
في بيروت على وتر التشكيل احلكومي اخلافت، 
ولم يطرح مب����ادرات محددة ألنه في بيروت 
مبهمة ثقافية فرنكفونية، اال انه اسمع الزعماء 
الذين التقاه����م ان بالده جاهزة لبذل اجلهود 
اذا طل����ب اللبنانيون منها ذلك، علما انها � اي 
فرنسا � تعتبر تش����كيل احلكومة مسؤولية 

اللبنانيني.
كوشنير اكد على دور اخلالفات اللبنانية 
في تأخير تش����كيل احلكومة دون ان يسقط 
العوامل اخلارجية من احلساب، واضعا نفسه 
بتصرف كل اللبنانيني، وآمال تشكيل احلكومة 
في االيام القليلة املقبلة وفق ما فهم من الرئيس 

نبيه بري.
واعتب����ر الوزي����ر الفرنس������ي ان القم���ة 
السعودية � السورية كانت حدثا مهما، لكنها 
لم تترك نتائج قوي����ة على الوضع اللبناني، 
وعندما س����ئل عن تقييمه للخرق االسرائيلي 
االخير في اجلنوب وما اذا كان يش����كل خرقا 
للقرار 1701، قال ان احلكم في هذا الوضع يتطلب 
التثبت مما اذا كانت االجهزة التي فجرت قدمية 

العهد او حديثة.
الرئيس ميشال سليمان الذي اكد على قرب 
تشكيل احلكومة الحظ للوزير الفرنسي انه 
كلما خفت حدة التعاطي في العالقات بني الدول 

انعكس ذلك ايجابا على لبنان.
الوزير برنار كوشنير الذي وصل الى بيروت 
مساء اخلميس املاضي حلضور معرض الكتاب 

الفرنكفوني ولقاء مثقفني فرنكفونيني، رأى ان 
لبنان بحاج����ة الى حكومة يتمثل فيها جميع 
االطراف والطوائف، مش����يرا الى ان فرنس����ا 
مستعدة للمس����اعدة، السيما انها تريد لبنانا 

مستقرا.
كوشنير نقل عن رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان الذي التقاه صباحا ان احلكومة 
ستشكل قريبا بفضل االتصاالت اجلارية وحسب 

صيغة 15 � 10 � 5.
والحظ كوشنير، اضافة الى االسباب الداخلية، 
عقبات خارجية حتول دون تشكيل احلكومة، 
داعيا الدول اخلارجية للقيام بالتزاماتها بالتأثير 

قدر املستطاع في هذا االطار.
وزير خارجية فرنسا وصف القمة السعودية 
� السورية باجليدة جدا، ثم استطرد قائال: لكننا 

لم نشهد قيام حكومة في لبنان بعد.
واعتبر كوش����نير ان االقتراحات بش����أن 
احلكوم����ة يجب ان تأتي من جانب اللبنانيني 
وال ميكن للبنانيني ان يعتمدوا على فرنس����ا 
في تش����كيل حكومتهم، خصوصا ان الوضع 
االقليمي ليس جيدا، وعملية السالم وصلت 

الى حائط مسدود.
وكان كوشنير اس����تهل جولته السياسية 
في بيروت في مقر وزارة اخلارجية في قصر 
بس����ترس، حيث اكد بعد لقائه الوزير فوزي 
صلوخ انه من غير املمكن ان يستمر اللبنانيون 
دون حكوم����ة تتمثل فيها كل الش����خصيات 

واالحزاب والطوائف.
وقال كوشنير ان لبنان عرضة لكل املخاطر 
في املنطقة التي تؤثر في البلد بشكل دائم، وشدد 

على ان تشكيل احلكومة امر منوط بالرئيس 
املكلف وبرعاية رئيس اجلمهورية، واكد ان كل 
لبناني مسؤول، مطالبا بعدم القول ان سبب 
التأخير يعود الى التأثيرات اخلارجية، علما 
ان����ه دعا من بعبدا »ال����دول اخلارجية للقيام 

بالتزاماتها عبر التأثير قدر املستطاع«.
واضاف ان قلق فرنسا على لبنان يندرج في 

اطار قلق االصدقاء بعضهم على بعض.
من جهته، ثمن صلوخ جهود فرنسا لتوفير 
السالم واالستقرار في املنطقة، مشيدا باملوقف 
الفرنسي املتوازن في منطقة الشرق االوسط 

الالهبة امللتهبة.
 وكان كوشنير استهل نهاره بلقاء صباحي مع 
النائب وليد جنبالط في مقر السفارة الفرنسية 
بحضور النائب مروان حمادة مت خالله البحث 

في التطورات السياس����ية الراهنة وفق بيان 
صادر عن احلزب التقدمي االشتراكي.

في لقائ����ه مع الرئيس نبيه بري بحضور 
محمود بري شقيق رئيس املجلس واملتداول 
اسمه كوزير للخارجية الى جانب النائب السابق 
طالل الساحلي والسفير الفرنسي في بيروت، 
جدد التأكيد على ضرورة تش����كيل احلكومة 

»التي ننتظرها جميعا« في لبنان.
وقال ان فرنسا والرئيس ساركوزي وانا 
نريد من اصدقائنا اللبنانيني تشكيل احلكومة 
بعد مضي خمس����ة اشهر على االنتخابات في 
يونيو، وق����د وافقني الرئيس بري على ذلك، 
وهو يعتقد ان االمور س����تتبلور خالل االيام 
القليلة املقبلة، وفرنسا مع اصدقائها اللبنانيني 

ستدفع في هذا االجتاه.

بعدما حّذر من مخاطر عدم التشكيل ودعوته الدول الخارجية للقيام بالتزاماتها عبر التأثير قدر المستطاع

»عملية الحكومة« اهتزت ولم تسقط
بي��روت: األزم��ة احلكومي��ة لم 
تعد الى نقطة الصفر وما حصل في 
اليومني املاضيني يؤخر اعالن احلكومة 
وال ينسف املناخ اإليجابي واألسس 
التي تقوم عليها العملية احلكومية، 
كما ال ينس��ف ما بني حتى اآلن بني 
النائب عون والرئيس املكلف س��عد 
احلريري بدليل ان كال منهما حرص 
على حصر املشكلة، وأوعز الى نوابه بعدم التصعيد. 
في الواق��ع حصل اهتزاز وتأخير ولكن احلكومة 
ستبصر النور عاجال أم آجال بعدما بات املوضوع 
احلكوم��ي محددا في اط��اره وظروفه ومحكوما 

باملعادلة التالية:
- توافق دورلي – اقليمي على ضرورة تشكيل 
حكوم��ة لبنانية ف��ي أقرب واس��رع وقت ممكن 
)تصريحات عن الرئيس الس��وري د.بشار األسد 
ووزير اخلارجية املصري أحمد ابوالغيط ومسؤولني 

فرنسيني(.
- صيغة 15 – 10 – 5 هي املعتمدة عنوانا وأساسا 
حلكومة الوحدة الوطنية )صدر موقف اميركي متقدم 

باعطاء الضوء األخضر لهذه الصيغة(.
- سعد احلريري هو الرئيس الوحيد للحكومة من 
دون منافس أو منازع، ولعبة الضغط عليه لدفعه الى 
االعتذار بإمالء شروط ال حتتمل أو بتقييده مبهلة 

زمنية محددة ال تغّير شيئا في الواقع.
- ال خيار أمام احلريري إال حكومة وحدة وشراكة 
مع املعارضة، وخيار حكومة أكثرية من دون معارضة 
غير موجود عمليا ألنه ال أكثرية من دون جنبالط 

الرافض للمشاركة في حكومة كهذه.
- املعارضة ال تدخل إال بش��روطها وأولى هذه 
الشروط ال حكومة من دون عون، ما يعني ان على 
الرئيس املكلف محاورته أو ارضاءه، وان أي توجه 

الى احراج عون الخراجه ال يصل الى نتيجة.
- عون يظل متمسكا بوزارة االتصاالت الى ان 
يحصل على البديل أو التعويض الالئق واملوازي: 

وزارة سيادية أو العدل والتربية معا.
- احلريري ال ميكنه اال التفاهم مع عون وطريقه 
الى الس��رايا متر في الرابية، ولكن ال ميكنه أيضا 
اهمال حلفائه الذين منحوه األكثرية وزادت أهميتهم 

عنده بعد حتول جنبالط.

عدوان ل�»األنباء«: لقاء الحريري - عون المرتقب سيكون مفصلياً
نرفض أن يكون للس�فيرة األميركية أي عالقة بالوضع اللبنان�ي كما نرفض الوصايات األخرى

بيروت � اتحاد درويش
اعادت مواقف رئيس التيار 
الوطني احلر النائب ميشال عون 
موضوع التفاوض حول تشكيل 
احلكومة الى نقطة البداية، حني 
نفى ما يشاع عن ان التشكيلة 
احلكومية باتت جاهزة، حاسما 
اجلدل القائم حول تنازله عن 
حقيبة االتصاالت، واعلن متسكه 
باحلقائب التي كانت مع تكتله 
النيابي عام 2008، اضافة الى 

وزارة جديدة.
فهل قلب عون املعادلة عندما 
اعلن متس���كه بالوزارات التي 
كانت معه؟ ام انه غّير بوصلة 
الكالم لتحس���ني الشروط بعد 
املفاوضات حول  ان قطع���ت 
تشكيل احلكومة شوطا متقدما 
وعمت موجة من التفاؤل التي 
تن���ذر بق���رب اع���الن الوالدة 

احلكومية؟
نائب رئيس الهيئة التنفيذية 
النائب  اللبنانية  الق���وات  في 
جورج ع���دوان انتقد املواقف 
االخي���رة للنائب ع���ون قائال 
»ال يجوز الع���ودة الى الوراء 
بعد هذه الفترة الطويلة التي 
انقض���ت على عملي���ة تأليف 
احلكومة والتي اجرى خاللها 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
استشارات مع مختلف االطراف 
للوصول الى توازن مع مستوى 
التمثيل احلكومي«، واعتبر ان 
اللقاء الذي س���يجمع الرئيس 

تطرح شروطها ومطالبها اللغاء 
نتائج االنتخابات، واشار ال��ى 
ان الفترة الت���ي انقضت على 
التأليف اظهرت  مش�����اورات 
بشك��ل واض��ح انه كلما جرت 
حلحلة بعض العقد س���رعان 
م���ا تظهر عقد جدي���دة تؤخر 

التأليف.

تحدث عن أجواء إيجابية

ان  وردا على س���ؤال، قال 
االجواء االيجابية التي حتدثت 
عن قرب التأليف ليس مصدرها 
االكثرية فحسب، بل ان الرئيس 
نبيه بري اش���ار الى هذا االمر 
فضال عن النائب وليد جنبالط 
وح���زب اهلل، وفي وقت معني 
حتدث العماد عون عن اجواء 
ايجابية، واشاد مبوقف النائب 
الذي اعلن  س���ليمان فرجنية 

املطاف هناك موقف للحكومة 
يجب ان يكون متضامنا وهو 
خدمة الناس، مش���ددا على اال 
مطلب محددا بحقائب معينة 
للقوات اللبنانية اال املطلب الذي 
يراعي نتائج االنتخابات والذي 
ينبغي احملافظة عليه، الفتا الى 
انه منذ البدء جرى التأكيد على 
امرين: حكومة حتترم نتائج 
االنتخابات، وحكومة حتترم 

الدستور.

اعتبارات وطنية

واضاف: لقد جرت في لبنان 
انتخاب���ات نيابي���ة نتج عنها 
اكثرية واقلية، واالكثرية من 
حقها ان تش���كل حكومة لكن 
العتبارات وطنية والشراك كل 
املكونات س���عت االكثرية الى 
ان تكون كل االطراف متمثلة 
في احلكوم���ة، لكن ما حصل 
عند التشاور بش���أن التأليف 
ان االقلي���ة تتص��رف وكأنها 
هي الت�����ي ربحت االنتخابات 
من خ���الل وضعه���ا املطالب 
والش���روط التي تلغي نتائج 

هذه االنتخابات.
ولفت الى ان البعض يتحدث 
ع���ن ارادة خارجية ال تريد ان 
تؤل�����ف حكومة في لبنان في 
الوق��ت احلاض��ر، مش���ي��را 
الى ان العرقلة الت��ي حتص��ل 
ه��ي داخلية بس���بب س���قف 

املطال��ب.

املكلف مع العماد عون سيكون 
مفصليا.

واذ اكد عدوان � في حديث 
ل���� »األنب���اء« � ان من حق اي 
طرف ان يطالب بحقائب وزارية 
يعتقد انها من حقه، واعتبر ان 
هذا االمر ال ميكن بالضرورة ان 
يتحقق ألنه يجب اخذ نتائج 
النيابي���ة بعني  االنتخاب���ات 
االعتبار، داعيا اصحاب املواقف 
املعرقلة واملتشنجة الى التوقف 
ع���ن االحلاح في ه���ذه االمور 
والتطل���ع الى اخذ الضرورات 
الوطنية بعني االعتبار وانقاذ 

لبنان.
ورأى ان االجواء التي رافقت 
التكليف  تأليف احلكومة منذ 
االول كانت تشير في مرات عدة 
الى مرونة في الش���كل، امنا ال 
تغيير في اجلوهر، الفتا الى ان 
االقلية النيابية حاولت اشاعة 
اجواء ايجابية لتنزع عن نفسها 
صفة العرقلة، وتساءل: اين هي 
املرونة التي تبديها املعارضة 
عندما يكون س���قف مطالبها 

عاليا؟

الرابح في االنتخابات!

الق���وات  نائ���ب  واردف 
اللبناني���ة بالق���ول: ان اطالة 
ام���د تش���كيل احلكومة يعود 
الى ك���ون االقلي���ة تتصرف 
وكأنه���ا الرابح في االنتخابات 
النيابي��ة، وان م���ن حقها ان 

استعداده للتخلي عن حقيبة 
وزارية تسهيال للتأليف، معتبرا 
هذا املوق���ف خطوة الى االمام 

باجتاه تأليف احلكومة.

الحقائب البديلة

اما عن متسك النائب عون 
بحقيبة االتصاالت واملانع الذي 
يحول دون ذلك، فأش���ار الى 
طروحات جديدة عرضت على 
رئيس تكتل االصالح والتغيير 
منها وزارة التربية واملهجرين، 
متسائال: أليست احلقائب البديلة 

حتل املشكلة؟
واضاف بالق���ول: ان هناك 
اكثري���ة واقلي���ة وليس على 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
ان يتعامل مع االقلية باملفرق 
بل ان يعطي االكثرية حصتها 
واالقلية حصتها التي على هذه 
االخيرة ان توزع حصصها فيما 
بينها، مش���يرا ال���ى ان حصة 

رئيس اجلمهورية محسومة.

ال مطالب محددة للقوات

وعما اشيع عن ان جعجع 
ابلغ الرئيس املكلف متس���كه 
ب���وزارة العدل، اوضح عدوان 
ان القوات اللبنانية ليس عندها 
مطلب محدد يتمثل بحقيبة او 
حقيبت���ني، ألنها تعتبر ان كل 
الوزارات قادرة على خدمة كل 
اللبنانيني وان تعطي املواطن 
حقه، الفتا ال���ى انه في نهاية 

وعن امكانية تأليف حكومة 
من لون واح���د في حال تعثر 
التألي���ف، تس���اءل انه وعلى 
افتراض اننا وصلنا الى مكان 
بدا فيه ان تش���كيل احلكومة 
غير ممكن، فهل يعني ذلك ان 
التشاور  نتوقف عن مواصلة 
ونترك البلد بال حكومة، واردف 
قائال: علينا ان جنري مقاربة 
اخ���رى مثل حكوم���ة اقطاب 
مطعمة بتكنوقراط او حكومة 
تكنوقراط، لكنه شدد على ان 
افضل احللول حكومة ائتالف 
وطني، داعيا النائب عون الى 
الس���ير ب���وزارات بديلة مثل 

التربية واملهجرين.
اتهام املعارضة بعدم  وعن 
وجود ضوء اميركي لالفراج عن 
احلكومة من خالل تصريحات 
س���فيرته��ا في لبنان ميشال 
سيس�����ون، قال: نحن نرفض 
ان يك��ون للسفي��رة االميركية 
آلي�����ة عالق�����ة بالوض�����ع 
اللبنان�����ي، نرف��ض ان يكون 
لها ال م���ن قريب او من بعي��د 
اي تدخل في الشأن اللبناني، 
ألنن��ا عندما نرفض الوصاي��ة 
الس���ورية نرفض اي وصاية 
ثاني��ة ب��ذات الزخم والقوة، ألن 
الوصاي��ة ه��ي وصاية من اي 
دولة اتت واسمها يبقى وصاية 
ونحن نريد ان يكون القرار بيد 
اللبناني���ني ألنه من املعيب ان 

يتوسط احد بينهم.

نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية أكد أحقية أي طرف في أن يطالب بحقائب وزارية لكن األمر ال يتحقق بالضرورة

جورج عدوان

بعد تشكيل الحكومة: 
سليمان إلى الرياض  ودمشق

.. والسفير السوري إلى السراي

لقاء جديد بين السيد نصراهلل
والحريري قريباً

بيروت: توقعت مصادر سياسية مطلعة ان يزور 
الرئيس ميش���ال سليمان السعودية بعد تأليف 
احلكومة ليهنئ خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز بانشاء »جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية« لعدم متكنه من املشاركة في حفل االفتتاح 
ملشاركته في افتتاح اجتماعات اجلمعية العمومية 
لالمم املتحدة في نيويورك والقاء كلمة لبنان، ورمبا 
يزور الرئيس س���ليمان سورية في سياق التحرك 
الذي سيقوم به في اجتاه املنطقة بعد انتخاب لبنان 
عضوا غير دائم في مجل���س االمن عن عامي 2010 
و2011، خصوصا انه عل���ى لبنان ان يتخذ مواقف 
من جملة اس���تحقاقات مقبلة ومن مبادرات دولية 

في شأن عملية السالم.

بيروت: يقول احد السياسيني اللبنانيني العائد من
دمشق ان املسؤولني السوريني ابلغوه ان السفير 
السوري في لبنان قد يبدأ التحرك في اجتاه املسؤولني 
والشخصيات الفاعلة على غرار ما يفعل باقي السفراء 
بعد تشكيل احلكومة اجلديدة، بحيث يزور السراي 

وسائر املواقع، اضافة الى القيادات السياسية.

بيروت: توقعت اوساط مطلعة ان يتم لقاء جديد بني
الرئيس املكلف سعد احلريري واالمني العام حلزب 
اهلل الس���يد حسن نصراهلل قريبا، واشارت الى ان 
النائب وليد جنبالط وخالل اجتماعه مع نصراهلل 
اثار معه املوضوع عل���ى اعتبار ان مثل هذا اللقاء 
سيكون له مردوده االيجابي في الداخل وعلى تأليف 

احلكومة.
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