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صواريخ الجنوب المجهولة اخترقت حرمة االنشغال بتشكيل الحكومة
السنيورة أدانها وسليمان ألمح إلى تورط إسرائيل

المسيحيون لم يعودوا يقبلون 
بأداء سياسييهم في 14 أو 8 آذار

األسد يؤيد استئناف 
مفاوضات السالم مع إسرائيل

السيد: تقدمت بدعاوى ضد شهود الزور

مصدر مسيحي لـ »األنباء«:

مصدر لـ »األنباء«: اإليجابيات تتكّرس 
والحل على قاعدة »ال غالب وال مغلوب«

طرح رئيس املجلس النيابي نبيه 
بري باملداورة الشاملة.

وينطوي اقتراح ابقاء القدمي على 
قدمه على ابقاء وزارة االتصاالت 
التي هي محور الصراع بيد كتلة 
العماد عون النيابية واختيار وزير 
له����ا غير الوزي����ر احلالي جبران 

باسيل.

تكريس لنتائج 7 مايو

وسارعت القوات اللبنانية الى 
الرد على هذا بالقول ان اعتماد هذا 
الشعار يكرس النتائج السياسية 
الحداث السابع من مايو في بيروت 

واجلبل.
رئيس الهيئة التنفيذية للقوات 
د.س����مير جعج����ع توق����ع والدة 
احلكومة هذا االسبوع او االسبوع 
املقبل، لكنه اعلن ان االكثرية لن 
تعطي املعارضة والتيار الوطني 
احل����ر وزارة العدل حتى ال نعود 
الى مرحل����ة »العضوميات«، في 
اشارة الى الوزير السابق عدنان 
عضوم، كما ان االكثرية لن تتخلى 

عن وزارة املال.
من جهته، قال احلزب التقدمي 
االش����تراكي في بيان ان انطالقة 
احلكومة الزالت متعثرة، اما كتلة 
املس����تقبل التي اجتمعت برئاسة 
الرئيس فؤاد السنيورة فدعت الى 
افساح املجال امام الرئيس املكلف 
ليتمكن من اجناز تشكيل احلكومة 

في اسرع وقت ممكن.

العقدة داخلية

من جانبه، اكد النائب ميشال 
املر امس ان تشكيل احلكومة دخل 
مرحلته النهائية وانضم املر بعد 
لقائه سفيرة بريطانيا فرانسيس 
غاي الى القائل����ن ان العقد التي 
تعيق تش����كيل احلكومة داخلية 

وليست خارجية.
وذّكر املر االعالمين بانه سبق 
ان اعطى موعدا لتشكيل احلكومة 
في اكتوبر، واعدا بظهور احلكومة 

قبل نهاية هذا الشهر.
ورفض املر مقولة ان السورين 
يعرقلون، وقال: السوريون يريدون 
احلكومة بس����رعة والسعوديون 
مثلهم واالميركيون كذلك ومثلهم 

الفرنسيون.

التفاهم عليه، مضيفا ان ما يجري 
بن النائب ميشال عون والرئيس 
املكلف سعد احلريري يحصل بن 
الرجلن وال احد يعرف احلقائب 

التي يتم طرحها.
ولفت، ف����ي مداخلة عبر قناة 
»او.تي.ڤ����ي«، الى ان العماد عون 
طرح امكانية ابقاء وزارات تكتل 
التغيي����ر واالصالح كما هي، آمال 
االبقاء على احلقائب نفسها للتيار 
الوطني احلر في الوزارة احلالية 
مثل س����ائر الفرقاء الذين رفضوا 

التخلي عن حقائبهم.
وحول امكانية استبدال وزارة 
االتصاالت، قال الوزير عون: اذا كان 
البد من استبدال االتصاالت، فيجب 
ان يكون من اج����ل وزارة افضل، 
الداخلية  او  املالية  لنا  وبالنسبة 
تشكالن البديل الذي نقبل به، كاشفا 
ان وزارة االشغال قد تكون احدى 
الوزارات التي يتم العمل عليها وقد 
تكون من البدائل التي ميكن ان يقبل 
بها التيار، ورأى عون ان احلل هو 

اذا كان اإلسرائيليون وراء الصاروخ 
املشبوه الذي أطلق أمس )األول(، 
خصوص����ا انهم أعلن����وا بوقاحة 
منذ يومن انهم لن يوقفوا أعمال 

التجسس في لبنان«.
في هذا الوقت، استمر البحث 
عن تركيبة حكومية حتظى بقبول 
مختلف الفرق����اء، ويبدو انه بعد 
جولة واسعة على محور املداورة 
في ال����وزارات تبن للفرقاء ان ما 
من طرف ميلك االستعداد للتخلي 
عن الوزارة السيادية التي بيده في 
وقت تصر االكثرية النيابية على 
انت����زاع وزارة االتصاالت البالغة 
االهمية امنيا وماليا من كتلة العماد 

ميشال عون.
وامام رفض اعطاء كتلة عون 
وزارة س����يادية بديل����ة ل����وزارة 
االتصاالت، او حتى وزارة االشغال 
التي يتمسك بها وليد جنبالط او 
وزارة الع����دل التي تتش����بث بها 
الكتائب والقوات، رجحت مصادر 
مطلعة ل� »األنب����اء« االبقاء على 

حقيبة »االتصاالت« مع كتلة العماد 
عون، وامنا ليس مع الوزير جبران 

باسيل شخصيا.

لقاء قريب

املخارج املطروحة كانت محور 
اتصال الرئيس املكلف مع العماد 
عون، حي����ث مت االتفاق على لقاء 
قريب، كذلك حضرت هذه املخارج 
امس ف����ي اللقاء االس����بوعي بن 
الرئيس ميشال سليمان ورئيس 
مجلس النواب نبي����ه بري الذي 
عاد ينشط على صعيد االتصاالت 
احلكومية بعد انكفاء مستمر منذ 
التكليف االول لسعد احلريري منذ 
خمسة اشهر، مشيرا الى مقترحات 
مالئمة حرص عل����ى ابقائها طي 

الكتمان.
بدوره، اعتبر وزير الش����ؤون 
االجتماعية في حكومة تصريف 
االعمال ماريو عون ان املوضوع 
احلكوم����ي اصب����ح محصورا في 
حقيبتن، وب����ات االمر قريبا من 

املزيد من التصعيد.
الدولية  الق����وات  ان  وقال����ت 
اللبناني  وبالتنسيق مع اجليش 
نش����رت قوات تدخل في املنطقة 

وباشرت التحقيق.
وفي أول رد فعل له قال رئيس 
حكوم����ة تصريف األعم����ال فؤاد 
السنيورة ان لبنان ال يوافق على 
استخدام أراضيه صندوق بريد ألي 
طرف من األطراف جلره إلى دائرة 
التوتر، وش����دد على ان احلكومة 
ستتخذ اإلجراءات الضرورية ملنع 

خرق القرار 1701.

الصاروخ المشبوه

أما الرئيس اللبناني ميش����ال 
س����ليمان فقد أملح الى انه ميكن 
ان تكون إس����رائيل هي من أطلق 
الص����اروخ »املش����بوه« عل����ى 

أراضيها.
وقال س����ليمان، أمام وفد من 
رجال األعمال في لبنان والسعودية، 
طبقا لبيان رئاسي: »لست ادري ما 

بيروت ـ عمر حبنجر
بالتأكيد ان صاروخ الكاتيوشا 
الذي انطلق مساء امس األول من 
اجلنوب باجتاه ش����مال فلسطن 
التي عطلها  والصواريخ األربعة 
اجليش في وادي اجلمل بن حوال 
وميس اجلبل، وكانت برسم اإلطالق 
في االجتاه عينه امس، حتمل أكثر 
من رسالة بأكثر من عنوان، دولي 
وإقليمي، ليأتي العنوان الداخلي 
اللبناني في أسفل السلم، نتيجة 
اللبنانية من  الطبخ����ة  اقت����راب 
النضوج وتس����ابق املعنين في 
الداخل على تبرئة اخلارج من دم 

األزمة احلكومية املزمنة.
املصادر اللبنانية املطلعة تقرأ 
في وجبة الصواريخ اجلديدة املطلقة 
او التي جرى تعطيلها رسالة بوجه 
التصعيد االسرائيلي البالغ السادية 
في القدس احملتلة وعموم فلسطن، 
الذي طرح على فصائل املعارضة 
الفلسطينية خيارات مماثلة ورمبا 
أكثر ح����دة، في وقت اليزال امللف 
النووي اإليراني معلقا واالستنزاف 

الدموي في العراق بالغ الشدة.

صواريخ وادي الجمل

وكان صاروخ كاتيوشا انطلق 
الثالثاء من وادي اجلمل  مس����اء 
الواق����ع بن بلدت����ي ميس اجلبل 
وحوال احلدوديتن ليس����قط في 
محيط مستعمرة كريات شمونة 
اإلس����رائيلية، ف����ي منطقة خالء 
حيث أحدث حريقا دون إصابات 

في األرواح.
اللبناني  وأمس سّير اجليش 
دوريات مؤللة وأقام مع اليونيفيل 
حواجز ثابت����ة، وقامت مجموعة 
مش����تركة بتفتيش مكان إطالق 
الصاروخ ومحيطه حتسبا لوجود 
صواريخ أخ����رى، وقد مت العثور 
على 4 جاهزة لإلطالق صباح امس، 
على مقربة من منزل رئيس بلدية 
حوال فيصل حجازي الذي فوجئ 
بوجودها على مدى النظر من شرفة 

منزله وأبلغ عنها.
وقالت ياسمينا بوزيان الناطقة 
بلس����ان الق����وات الدولية ان هذه 
القوات حث����ت اجلانبن اللبناني 
النفس،  واإلسرائيلي على ضبط 
وتف����ادي اي خطوة قد تؤدي الى 

بيروت ـ ناجي يونس
تالحظ شخصية مسيحية بارزة ان االوضاع اللبنانية تسوء 
اكثر فأكثر، وخطورة هذا االمر ان اللبنانين اعتادوا على هذا 
الواقع وانهم يتكيفون معه يوما بعد آخر وهم ال يس���تغربون 
التراجع العام الذي يعيشه لبنان والذي يفرض نفسه وتزداد 

وتيرته.
وأهم ما في هذه الظاهرة كما ترى هذه الشخصية ل� »األنباء« 
ان اللبنانين لن يأتوا بأي حركة أو ردة فعل امام كل ما يحصل 
على االراضي اللبنانية، فقد بات���ت املعادلة الوطنية مرتبطة 
ارتباطا كامال بالتطورات االقليمية والدولية مما افقد الش���عب 
اللبناني اي قرار ذاتي، من هنا فإن لبنان س���يبقى في حالته 
الراهنة حتى تنضج التسوية اخلارجية ألوضاع املنطقة بالتالي 
فإن ال حكومة ستتش���كل في بيروت حتى تتضح الصورة من 
هذا القبيل. وبقدر ما تطول والدة التسوية اخلارجية بقدر ما 
سيرزح اللبنانيون في واقعهم املأزوم وسيدفعون الثمن أكثر 
فأكثر وس���ط االزمة املتنامية وحالة االهتراء املستفحلة على 

مختلف االصعدة.
ان االصطفاف كامل ب���ن اللبنانين الذين تنتمي أكثريتهم 
الساحقة الى االكثرية أو االقلية، نتيجة طبيعية للصراع الذي 
يطبع املرحلة على املستوين العربي والدولي ويتسبب بارتفاع 

وتيرة التشنج الداخلي يوما بعد آخر. 
وان كل هذا أدى الى تعطيل الدولة ومؤسساتها وكرس واقع 
نشوء معادالت تخص هذه املجموعة الطائفية أو تلك املذهبية 
على حساب مصالح الوطن واملواطنن سواء بالسالح أو باملال 

أو بوسائل اخرى على رأسها الشحن املذهبي والطائفي.
وقال: لقد استفاد السّنة والشيعة والدروز من هذه التحوالت، 
بينما يستمر املسيحيون على املنوال نفسه من التشرذم والضياع 
وغياب الرؤية املش���تركة والشاملة ولم يعد املواطن املسيحي 
يقبل بأداء السياسين املسيحين في 14 و8 آذار بسبب االصطفاف 
الكامل الذي أفضى الى الشلل والشرذمة مسيحيا، وهذا كله على 
حساب الوجود املسيحي في لبنان على رغم الشعارات الطنانة 
والرنانة التي ترفع باستمرار. واخلشية اليوم بحسب الشخصية 
املس���يحية البارزة، من استمرار الدفع باالمور ناحية التشنج 
والتعقيد وتعطيل النظام حتى حتن حلظة يفرض فيها على 
املسيحين تعديل النظام السياسي واتفاق الطائف مما سيعني 
حكما سقوط املناصفة التي تنصف االطراف املسيحية رسميا 
ووطنيا، بينما سيؤدي التعديل الى املثالثة أو أكثر من ذلك. 

وذكرت الشخصية املسيحية ان الرئيس سليمان في وضعية 
ال يحسد عليها، فهو يريد ان يعمل بقوة على وضع حلول لكل 
املشاكل اللبنانية، غير انه يدرك مدى االنقسام بن اللبنانين، 
أو انه اذا اتخذ قرارا فإن نصف الش���عب اللبناني سيقف الى 

جانبه وسيناصبه النصف الثاني العداء.

زغرب � أ.ف.پ: اعلن الرئيس الس���وري بشار األسد امس 
تأييده استئناف مفاوضات السالم مع اسرائيل والتي توقفت 
في ديسمبر املاضي، داعيا الدول االوروبية الى االنخراط اكثر 

في عملية السالم.
وقال األسد اثر لقائه الرئيس الكرواتي ستيب ميسيتش في 
زغرب، »فيما يخصنا، نحن نتمتع بدعم شعبنا ملواصلة هذه 
املفاوضات مع اسرائيل، ولكن ايضا شرط ان يكون في اجلانب 

اإلسرائيلي اناس يريدون استئناف املفاوضات«.
واش���اد الرئيس الس���وري باجلهود التركية في هذا املجال 
مؤكدا ان وجود »طرف ثالث« أمر البد منه في حال اس���تؤنفت 

املفاوضات.
واض���اف »ندعو ال���دول االوروبية ال���ى ان تقدم هي ايضا 
املساهمة عبر مساعدة تركيا ومساعدتنا نحن ايضا، لكي نتمكن 

من استئناف املفاوضات من حيث توقفت«.
وكانت سورية واسرائيل بدأتا في مايو عام 2008 مفاوضات 
سالم غير مباشرة بوساطة تركية، اال ان هذه املفاوضات توقفت 

في ديسمبر اثر الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة.
وتتمحور املفاوضات السورية � االسرائيلية بشكل أساسي 
حول استعادة س���ورية لهضبة اجلوالن التي احتلتها الدولة 

العبرية عام 1967.
أما الرئيس الكرواتي امللم بش���كل واس���ع بقضية الشرق 
األوس���ط فقال »يجب اس���تئناف املفاوضات من حيث توقفت 

وإعادة اجلوالن الى السيادة السورية«.
وتدارك »ولكن يجب ايضا ضمان امن اسرائيل«.

ويش���ارك نحو 95 جنديا كرواتيا في ق���وات األمم املتحدة 
العاملة في اجلوالن )اندوف( والتي تراقب اخلط الفاصل بن 

القوات االسرائيلية والسورية.

بيروت: قال اللواء جميل السيد 
 املدير العام لألمن العام واملعني
مبلف اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلري���ري، ان احملكمة 
الدولية أكدت أن شهود الزور 
اللبناني،  القضاء  يحاس���بهم 
وال صالحية لها في هذا األمر.
الس���يد ف���ي مؤمتر  واضاف 
اللبناني  القضاء  ان  صحافي: 
البح���ث والتحري  الغى بالغ 
بح���ق زهير الصديق، ورفض 
االدعاء على أي من الش���هود، 
وسأل: ملاذا في قضية الرئيس 
احلريري هناك 12 شاهد زور 

كذبتهم احملكمة؟!
الس���يد توجه الى الرئيس املكلف  بالقول: عليك االدعاء على شهود الزور وعلى القاضين 

سعيد ميرزا وصقر صقر.
ولفت الس���يد الى ان شهود الزور حتولوا من ابطال للحقيقة الى مجرد مواطنن سورين، 
فاضطره ذلك الى مالحقتهم وتقدمي دعوى في س���ورية على 5 اشخاص هم: عبداحلليم خدام 
وهس���ام هسام وزهير الصديق واكرم شكيب مراد وابراهيم ميشال جرجورة وكل من يظهره 
التحقيق متورطا. وكشف السيد انه ادلى بإفادة رسمية في سورية وطالب باستكمال االجراءات 
وفق األصول، خصوصا ان على القضاء السوري مالحقتهم بناء على دعواه الشخصية. وقال 

ان الصديق في خطر ممن لقنوه، ودعا االمارات العربية الى عدم ايوائه.

داود رمال
رغم اإلعالن املباشر وغير املباشر عن وصول املفاوضات بشأن 
تشكيل احلكومة اجلديدة إلى مراحلها األخيرة واحلاسمة بحيث انها 
تدور حول البديل او التدوير لزاوية إحدى احلقائب وهي االتصاالت 

اال ان ذلك ال يعني ان األمور أصبحت في حكم املنجزة.
وحذر مصدر واس���ع االطالع ل� »األنباء« »من عراقيل اللحظة 
األخيرة التي قد تطيح بأجواء التفاؤل التي عكسها رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال س���ليمان امام زواره في الساعات األخيرة، والتي 
يحرص فريق األغلبية واألقلية على إشاعتها ألن هناك من يعلن 

شيئا ويضمر عكسه على قاعدة إبعاد تهمة التعطيل عنه«.
ويقول املصدر »انه ميكن ايضا وض���ع التصعيد في املطالب 
ال���ذي يلجأ إليه البعض من الفريقن ف���ي خانة التقليل من وقع 
اخلس���ارة لعدم تصوير الطرف اآلخر انه حقق مكاسب، علما ان 
كل املعطيات تش���ير الى وجود قرار سياسي اقليمي ودولي كبير 
بالتسريع بتشكيل احلكومة خشية اي انعكاسات اقليمية سلبية 
قد تطول لبنان جراء اطالق مفاوضات السالم والتطورات السلبية 
في االراضي الفلس���طينية وما تش���هده من اعتداءات، السيما في 
املس���جد األقصى من تصعيد في وتيرة األحداث األمنية مبا ينذر 

بانتفاضة أقصى جديدة«.
ويلفت املصدر الى ان »الرئيس نبيه بري الذي من املتوقع ان 
يفك صيامه سيتحرك وفق اجتاهن يصبان في خانة ال غالب وال 
مغلوب، األول: من خالل طرح يقوم على توس���يع دائرة املداورة 
في احلقائب تطول حتى الس���يادية منها عبر التخلي عن حقيبة 
اخلارجي���ة للحريري مقابل حصوله على حقيبة املالية مع إعادة 

توزيع تشمل كل احلقائب السيادية.
الثاني: العودة الى ما سبق طرحه جلهة إبقاء القدمي على قدمه، 
أي إبقاء توزيع احلقائب كما هي احلال عليه في حكومة تصريف 

األعمال احلالية.

خطة إسرائيلية من شقين تستهدف
مراكز قيادية لحزب اهلل ومواقع للحرس الثوري 

 رام اهلل: يق����ود كل من غابي
      اشكن���ازي وبنيامن نتنياهو 
حلفا لتنفيذ مخطط عسكري امني 
بهدف توجيه ضربات متتالية لكل 
من ايران ومراكز اساسية حلزب 
اهلل ف����ي لبنان، ويق����وم كل من 
نتنياهو واشكنازي وطواقم امنية 
سياسية بتحرك سري بهدف ادخال 
الواليات املتحدة وحلف االطلسي 

كعامل حماية في هذا املخطط.
وسربت في اوساط اسرائيلية 
العديد من االشارات عن ان هناك 
حتركات س����رية مكثفة تقوم بها 
قيادات عس����كرية اسرائيلية في 
عواص����م دول اعض����اء في حلف 
االطلس����ي، وبع����ض دول آس����يا 
الوس����طى، ويش����رف على هذه 
التحركات مباش����رة رئيس هيئة 
االركان غابي اشكنازي ويشارك في 
هذه التحركات طواقم جلان تنسيق 
امنية خاصة ش����كلت في العامن 
االخيرين بن اسرائيل ودول عربية 
ايضا، خاصة في منطقة اخلليج، 

يحملون معهم اخلطة العسكرية 
التي يحاولون متريرها لدى دول 
مؤثرة في حلف االطلسي واالدارة 
االميركية، وفيما يلي اخلطة من 

بندين:
االول: ش����ن هجمات متتالية 
ومكثفة على مراكز اساسية في ايران 
قد تكون للحرس الثوري وليس 

بالضرورة املفاعل النووي.
الثاني: االعتداء على جنوب لبنان 
وضرب مراكز حلزب اهلل ترصدها 
اس����رائيل منذ فترة وهي عبارة 
عن مراكز قيادية وغرف عمليات 
محصنة حتت االرض ومستودعات 
ذخيرة. وتفيد املعلومات املسربة 
بأن اخلطة وضعت من قبل الطاقم 
االستراتيجي االمني والعسكري 
� االس����رائيلي مبوافقة  االميركي 
نتنياهو واشراف اشكنازي، وقد 
متت دراسة اخلطة ومتت مناقشتها 
ومت االتفاق عليها، وانه مت رفعها 
الى االدارة االميركية، وتقوم قيادات 
عسكرية اس����رائيلية على اعلى 

املس����تويات بتسويقها في بعض 
الدول لتشكيل اصطفاف داعم لهذه 

اخلطة ومشارك فيها.
وبحسب املعلومات املسربة، 
فإن اللق����اءات التي عقدها رئيس 
االركان االسرائيلي اشكنازي مع 
القيادات العسكرية في كندا واميركا 
وبريطانيا وفرنسا واملانيا جاءت 
لهذا الغرض، في حن التقى وفد 
عسكري ايطاليا رفيع املستوى في 
تل ابيب قيادات عسكرية اسرائيلية 
منتصف الش����هر اجلاري، وهناك 
تنس����يق عال بن روما وتل ابيب 
الى درج����ة دعم ايطالي����ا الكامل 
للمخططات االسرائيلية وبشكل 
خاص ضد ح����زب اهلل، في حن 
رفضت تركيا مجرد مناقشة هذه 
املسألة مع اسرائيل، وابلغت تل ابيب 
انها ترفض ان تستخدم قواعدها 
واجواؤها في العدوان على ايران، 
وقالت املصادر ان اسرائيل طلبت 
من الدول التي التقت مبسؤوليها 
القيادات العسكرية االسرائيلية 

املوافقة على اخلطة دون االعالن 
عن ذلك، ونقلت املصادر عن دوائر 
استخبارية اوروبية ان طواقم امنية 
اسرائيلية تنقلت في االسبوعن 
االخيري����ن في عدد م����ن القواعد 
العسكرية الفرنسية والبريطانية 
في املنطق����ة وبعض هذه القواعد 
اقيمت حديث����ا، واكدت ان لقاءات 
امنية عقدت مؤخرا في مدن بشمال 
اس����رائيل بن ضباط اسرائيلين 
وضباط من دول مشاركة في قوات 
اليونيفيل دون ان تتسرب تفاصيل 

عن هذه اللقاءات.
في السياق نفسه، قالت املصادر 
ان القيادة االسرائيلية اعدت تقريرا 
سيحمله معه رئيس الوزراء بنيامن 
الى  املرتقبة  نتنياهو في زيارته 
الواليات املتحدة حلضور مؤمتر 
جلمعيات يهودية بشمال اميركا، 
وسيطرحه على االدارة االميركية 
في اطار السعي ملشاركة واشنطن 
في اخلطة العس����كرية العدوانية 

على حزب اهلل وايران.

مسؤولون أمنيون جالوا على العواصم الغربية للحصول على تغطية

أخبار وأسرار لبنانية
 دمشق والرياض تشجعان احلوار: نقلت مصادر العاصمة 
الس���ورية عن وزير اخلارجية وليد املعلم ان 
سورية والس���عودية اتفقتا خالل القمة األخيرة في 
دمشق، على ضرورة زيادة اجلهود لتشجيع اللبنانين 
على تكثيف احلوار فيما بينهم للوصول إلى حكومة 

وحدة وطنية.
اندفاعة سـورية: حتدثت مصادر الرئيس نبيه بري 
ع��ن قرب والدة احلكومة م��ن دون اخلوض في 
التفاصيل، السيما بعد تسريبات عن زيارة لسورية قام 
بها قبل أيام قليلة معاونه السياس��ي النائب علي حسن 
خليل، يرافقه املعاون السياس��ي لألمني العام حلزب اهلل 
حس��ني اخلليل، الذي كان قد اجتمع باحلريري. وقالت 
مصادر مطلع��ة ان حترك ب����ري بع��د فرجنية الذي 
يجري اتصاالت بعيدة عن األضواء مع احلريري وعون، 
جاء بعد جتديد القيادة الس��ورية اتصاالتها مع حلفائها 
اللبن����انيني خالل الساعات املاضية. وذكرت ان االندفاعة 
الس����ورية شملت نصائح بضرورة قيام احلكومة قبل 

نهاية األسب����وع.
 واوضح أمس اعالن النائب سليمان فرجنية الذي تلقى 
قبل أيام اتصاال من الرئيس بش��ار االسد، بعد اجتماعه 

بالرئيس ميشال سليمان انه ال يرضى بأن »يصل رئيس 
حكومة لبنان مكسورا لكن عليه كذلك أال يقبل بأن يدخل 
فريقنا الى احلكومة مكس��ورا«. ودعا الى ارضاء العماد 
عون »ألننا لسنا في وارد املشاركة في اضعافه، وعندما 

يرضى ال أحد لديه مشكلة«.
تنسـيق بري وجنبـالط: ينس���ق الرئيس بري في 
اتصاالته لتسهيل تأليف احلكومة مع النائب 
وليد جنبالط الذي يوف���د اليه أحيانا الوزير غازي 
العريضي وأحيانا أخرى النائب أك�����رم ش���هيب.. 
ويواصل املعاون السياسي لبري النائب علي حسن 
خلي���ل اتصاالته الليلي���ة م���ع احل�����ريري وعون 
وقد ش���ملت في الس�������اعات األخيرة النائب سامي 

اجلميل.
استفسار: ذكرت مصادر مطلعة ان احلريري حاول  

االستفسار من عون عن بعض األسماء التي يقترحها 
لتولي بعض احلقائب الوزاري��ة، مبديا احلرص على أال 
تكون بعض األس��ماء املطروحة استفزازية، اال ان عون 
رفض النقاش بهذه النقطة التي حسمت بينهما سابقا على 
قاعدة حق كل جهة سياسية بأن تسمي وزراءها، مشددا 
على أولوية توزيع احلقائب ليجري اسقاط األسماء عليها 

ومبا يتناسب مع كل حقيبة.
مداخلة روسـية حول القرار 1559: برزت في جلسة 
من����اقش���ة تقرير موفد األم���ن العام لألمم 
املتحدة بان كي مون لتنفيذ الق����رار 1559 في مجلس 
األمن مداخلة مندوب روس���يا ال���ذي طالب املجلس 
بتحديد والية الرس���ن والقض�����ايا الت����ي يج����ب 
ان يتن���اولها تقريره، خاص��ة بعد اش���ارة التقرير 
الى ما أسماه بأنشطة حزب اهلل اخلارجية وحتديدا 
في مص���ر، وكذلك قيام الس���لطات األذرية باعتقال 
مواطنن لبنانين واتهامهما بالتخطيط لتفجير السفارة 

االسرائيلي���ة.
 كما أكد املندوب الروس���ي ان مسألة حت����ول حزب 
اهلل الى حزب سياسي البد ان حتسم في اطار العملية 
السياس���ية في لبنان، وأضاف ان نزع السالح يجب 
اال يشمل فق�ط حزب اهلل أو اجلماعات الفلسطينية 
املسلحة، ولكن كل املجموعات املسلحة في لبنان من 

دون حتديد.
 وفي الوقت نفسه، أعرب املندوب الروسي عن قلقه 
من تزايد نش���اط ما وصفه بالعناصر املتشددة في 

مخيمات الالجئن الفلسطينين.
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خالل زيارته لكرواتيا


