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الحكومة في »ربع الساعة األخير«
بيـروت: آخر ما وصلت
ــات  »املفاوضـــ ــه  إلي
الرئيس  ــن  ب ــة«  املاراثوني
املكلف سعد احلريري والعماد 
ــال عون يختصر في  ميش

النقاط التالية:
1- احلريري عرض على 
ــب األربع  ــون في احلقائ ع
ــاح والتغيير« ان تكون:  لـ »تكتل االص
ــيتن  االتصاالت، الطاقة حقيبتن أساس
محسومتن على ان يختار عون حقيبتن 
أخرين من هذه الوزارات: السياحة، الثقافة، 

املهجرين.
2- اعترض عون على انتزاع وزارتي 
الشؤون االجتماعية والزراعة منه، رافضا 
بشكل قاطع وزارتي املهجرين والثقافة، 
ــاء القدمي على قدمه )أي  وعارضا اما ابق
ــؤون والزراعة( أو اعطاؤه وزارتن  الش
موازيتن مع استعداده للقبول بوزارتي 

االقتصاد والسياحة...
ــق احلريري، بعد جهد جهيد،  3- واف
على اعطاء عون الصناعة )وليس االقتصاد( 
والسياحة. لتصبح األمور عالقة اآلن عند 
ــع وبن ان تكون  ــة واحدة من أرب حقيب
ــة. أما  ــؤون أو الزراع ــة أو الش الصناع

االقتصاد فإنها صعبة ومتعذرة.
ــري انه قدم أقصى  4- يعتبر احلري
ــازالت بعدما قدم ثاثة  ــا ميكنه من تن م
تنازالت متتالية: املوافقة على توزير جبران 
باسيل وجتاوز مبدأ عدم توزير الراسبن، 
ــاالت ضمن حصة  القبول بإبقاء االتص
ــر رغم ما متثله  تكتل االصاح والتغيي
ــة وما اتخذته من  من أهمية أمنية ومالي
قيمة رمزية، والقبول بأن تظل »الطاقة« 
ــية ثانية بعدما كان العرض  وزارة أساس
السابق: االتصاالت، والسياحة والثقافة 
واملهجرين )ووزارة دولة(. احلريري يرى 
ــعه تقدمي املزيد، وان  انه لم يعد في وس

أي تنازل اضافي سيكون اما على حساب 
ــاب عاقته  موقعه ومكانته،  أوعلى حس
مع حلفائه وحتديدا الفريق املسيحي في 
14 آذار، وهو ال يقبل ان يصل الى رئاسة 
احلكومة مكسورا وضعيفا أو محجما، كما 
ال يفرط في عاقته مع حلفائه وال يتنكر 
ملواقفهم ودعمهم له في السنوات األربعة 
املاضية ويرفض ان يوضع في معادلة ان 

يختار بن حكومته وحلفائه.
6- يعتبر العماد عون انه قدم ما يكفي 
من »تنازالت« ان جلهة تخليه عن احلصة 
التي حتق له وتناسب حجمه النيابي وهي 
6 وزراء، أو جلهة قبوله بأربع حقائب فقط 
وبقاء كتلته الوزارية على حالها رغم الزيادة 
ــي طرأت على كتلته النيابية، أو جلهة  الت
تنازله عن نيابة رئاسة احلكومة والقبول 
ــري  ــوزارة دولة. عون يطالب بأن يس ب
عليه ما يسري على اجلميع، واال يكون 
هو االستثناء في تطبيق مبدأين: األول: 
اعطاء كل فريق حرية وحق تسمية وزرائه 
بعد حتديد حقائبه. وهذا يعني تطبيقيا ان 
يعود له حرية تسمية وزرائه مبا في ذلك 

تسمية جبران باسيل لاتصاالت.
الثاني: تطبيق املداورة الشاملة. أو ابقاء 
القدمي على قدمه. فا تكون املداورة جزئية 
أو تطبق عليه فقط، وال يحتفظ كل األطراف 
ما عداه بحقائبهم احلالية. ومكننا القول 
اننا بتنا أمام وضع مختلف االن: هامش 
املناورة واملفاوضة يضيق، عامل الوقت 
يضغط، نصائح احللفاء باملرونة والقبول 
تتقدم على مواقف الدعم واملساندة، دمشق 
ترغب في رؤية حكومة احلريري خللط 
األوراق واطاق مرحلة جديدة. واملوقف 
الدولي االقليمي يتقاطع عند ضرورة قيام 
احلكومة في أسرع وقت ممكن. احلكومة 
ــاعة األخير. وهذا  أصبحت في ربع الس
ــاعات أو أليام،  الربع ميكن ان ميتد لس

ولكن ليس بالتأكيد ألسابيع.
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األكثرية لم تتن�ازل: ترى مصادر معارضة 
ان فريق األكثرية لم يتنازل عمليا عن شيء. 
فال ميكن ألحد ان يتنازل عما ال ميلكه والتنازل 
يكون في الوزارات التي ميلكها هذا الفريق 
ولم يحدث شيء من هذا القبيل، فهو مازال 
محتفظا بوزارات املال والعدل واألش���غال 
والتربية واالعالم، أما وزارة االتصاالت، فإن 
فريق األكثرية اختلق هذه املشكلة وهو الذي 
يحله���ا، واذا فع���ل ذل���ك ال يك���ون قد قام 

بتنازل.
غياب ممثل بري عن اجتماع املعارضة: غاب املعاون 
السياس���ي للرئيس نبيه بري علي حسن 
خليل عن اجتماع أركان املعارضة في الرابية، 
الذي دعي الى حضور االجتماع، ولكن بري 
ارتأى بقاءه على مس���افة واحدة من جميع 
األطراف انسجاما مع موقفه بعدم الدخول 
طرفا في هذه املفاوضات، متمنيا للمعنيني 
التوفيق ف���ي الوصول الى تس���وية آلخر 

العقد.
جتاذب على »االقتصاد«: الوزير محمد الصفدي 
باق في احلكومة كممثل ملدينة طرابلس من 

جهة، وهو الذي أحرز الرقم 
األول ف���ي االنتخاب���ات 
األخيرة، وكواحد من أقطاب 

14 آذار املشاركني في طاولة احلوار الوطني. 
وفي حني حتدثت مصادر عن مطالبة العماد 
عون بوزارة االقتصاد ب���دال من الصناعة، 
تتحدث مصادر في املقابل عن اعتراض الوزير 
محمد الصفدي على اعطاء وزارة االقتصاد 
للعماد عون واص���راره على االحتفاظ بها، 
وانه أبلغ األمر الى الرئيس احلريري، وتقول 
املصادر ان الصفدي تلقى خالل استشارات 
التكليف الثاني وعدا مباش���را من الرئيس 
املكل���ف بإبقاء االقتصاد ف���ي عهدته. وقال 
مقربون من الصفدي انه ال ينظر الى احلكومة 
»من باب احملاصص���ة، وفي أي حال نترك 
للرئيس املكلف إجراء التقييم املناسب مبوجب 
صالحياته الدستورية وبالتعاون مع رئيس 

اجلمهورية«.
تفعيل حضور الدولة في مناطق »حزب اهلل« و»أمل«: 
ــتركا  اتخذ حزب اهلل وحركة »أمل« قرارا مش
بالعمل على تفعيل حضور الدولة وأجهزتها في 

ــوبة عليهما،  املناطق احملس
ــريط احلدودي الى  من الش
ــرورا بالضاحية  ــاع م البق
اجلنوبية، وعلم أن قيادات التنظيمن تبذل جهدا 
دؤوبا لتحفيز الوزارات واإلدارات على حتمل 
مسؤولياتها جتاه املناطق املشار إليها. وحسب 
املعلومات، فإن قيادتي احلزب واحلركة اللتن 
عقدتا اجتماعات مع مسؤولن أمنين أبلغتا كل 
املعنين الرسمين بأنهما ال ترغبان في ممارسة 
ــكل من أشكال السلطة على األرض وأن  أي ش
الغطاء مرفوع عن كل مخالف للقوانن العامة، 
ومن املتوقع في هذا اإلطار تزخيم عمل األجهزة 
ــي مناطق نفوذ التنظيمن،  األمنية املختصة ف
خصوصا في الضاحية اجلنوبية، ملاحقة جرائم 
ــرقة وتعاطي املخدرات ومخالفات  القتل والس

البناء والسير وما شابه.
خطوة مفاجئة: ف���ي خطوة مفاجئة وغير 
مبررة، أوقفت نايل سات والعرب سات بث 
قناة »العال���م« الفضائية اإليرانية )الناطقة 
باللغ���ة العربية( أمس، وبالتالي س���تتعذر 

مشاهدة هذه القناة في مصر والسعودية.

انتخابات اليس�وعية: توقفت أوساط سياسية 
ونقابية عند االنتخابات الطابية في جامعة القديس 
يوسف )اليسوعية( ألسباب عدة منها: ـ  االنتخابات 
األولى بعد انتخابات حزيران النيابية والتي ميكن 
ــكل مع انتخابات نقابية وطابية أخرى  ان تش
قادمة مؤشرا الى اجتاهات الرأي العام والشارع، 
ــرأت عليها تغييرات في موازاة  وما اذا كانت ط

التغيرات السياسية منذ يونيو املاضي.
ــة األهم من  ــوعية هي اجلامع ـ اجلامعة اليس
حيث حجم الطاب ومن حيث التنوع الطائفي 
والسياسي، واألهم على ساحة اجلامعات اخلاصة 
واملسيحية الطابع من حيث »التواجه« املباشر 
بن التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية. أبرز 
ما انتهت اليه انتخابات اليسوعية بعد يوم طويل 
ومنافسة حامية وهادئة: 1ـ  انتزاع القوات اللبنانية 
ــة )ESIB( التي طاملا اعتبرت معقل  كلية الهندس
ــار الوطني احلر في هذه اجلامعة واحتفظ  التي
ــا على امتداد 18 عاما. 2 ـ احتفاظ املعارضة  به
ــا )1400 طالب( وهي كلية  بأكبر الكليات حجم
ــاث كليات مهمة  ــال، اضافة الى ث ادارة األعم

هي: الطب العام، الصيدلة، العلوم.

أخبار وأسرار

نائب شمالي ل� »األنباء«: األكثرية في وتيرة تراجعية 
دوفريج ل� »األنباء«: التباين بين عون وفرنجيةو»االتصاالت« قد تسند لباسيل آخر المطاف

ال يعكس تضارب مواقف سورية وإيران

إسرائيل تزعم ضبط سفينة أسلحة
 كانت متوجهة إلى حزب اهلل

تل أبيب � وكاالت: أعلنت إسرائيل امس 
ان أفراد كوماندوز تابعني لبحريتها ضبطوا 
في البحر املتوسط سفينة محملة باألسلحة 
كانت مرسلة الى حزب اهلل واقتادوها إلى 

ميناء اسدود جنوبي تل أبيب.
وأوضح رئيس أركان سالح البحرية 
اإلسرائيلي العقيد راني بن يهودا انه مت 
العثور على 40 حاوية مليئة باألسلحة 
على السفينة »فرانكوب« التي حتمل علم 

انتيغوا.
وقال بن يهودا في تصريح صحافي إن 
السفينة أبحرت أمس األول من ميناء دمياط 
في مصر وكانت متوجهة إلى ميناء قبرص 
ومن ثم إلى ميناء الالذقية في سورية حيث 
كانت ستفرغ شحنة األسلحة هناك ليتم 

نقلها الحقا إلى حزب اهلل في لبنان.
وأضاف أن الش���كوك تزايدت في أن 

الس���فينة حتمل أسلحة بعد التدقيق في 
وثائقها وتبني أن احلاويات تابعة لألسطول 
التجاري اإليراني ومت حتميلها في مصر 

وقد مت العثور على أسلحة بداخلها.
وقال إن شحنة األسلحة تكفي إلمداد 
حزب اهلل مبا يكفي من السالح ملدة شهر 
من القتال. بدوره قال نائب وزير الدفاع 
اإلسرائيلي ماتان فيلناي لراديو اجليش 
اإلسرائيلي انه عثر على صواريخ كاتيوشا 

على منت السفينة.
إزاء ذلك، نفت طهران أنها حاولت إرسال 
أسلحة إلى حزب اهلل في لبنان بحرا حيث 
نقلت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية 
)إرنا( عن وزير اخلارجية اإليراني منوچهر 
متكي قوله: »كانت السفينة متجهة إلى 
إيران، قادمة من سورية، ومحملة ببضائع 

سورية وليست أسلحة«.

بيروت � ناجي يونس
في حتليله للتطورات املتصلة بتش����كيل 
احلكومة اللبنانية رأى نائب شمالي انه بات 
سهال على املرء ان يدرك االسباب التي حالت 
والتزال دون تش����كيل احلكومة بغض النظر 
عم����ا يقوله هذا الطرف او ذاك والس����يما في 

صفوف األقلية.
وقال النائب الشمالي ل� »األنباء« ردا على 
سؤال: لقد كان التقارب السوري � السعودي 
بعد قمة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس السوري د.بشار األسد 
ش����بيها بالتفاهم مع سورية قبل االنتخابات 
النيابية حيث امتنع كل من اجلانبني السوري 
والس����عودي عن الدعم املعلن حللفائهما في 
لبنان اال انهما تدخال بكل الوسائل، مع فارق 
وحيد وه����و انه لم يصر الى اث����ارة القالئل 
وضرب األمن. واضاف: بعد هذه القمة شجعت 
دمشق والرياض اللبنانيني على تعزيز احلوار 
واالس����راع بخطوات تدعيم الوحدة الداخلية 
واالتفاق على تشكيل احلكومة واألهم ترسيخ 

التهدئة في مختلف امليادين.
وتابع النائب قوله: كان الفتا مدى احلماسة 
السورية لتسريع تشكيل احلكومة واملؤشرات 
املس����هلة من قبلها في هذا االطار من دون ان 
يصل ذلك الى االمر القاطع من دمش����ق جتاه 
حلفائها، بغض النظ����ر عن املوقف احلقيقي 
لطهران وحزب اهلل ومدى تأثيرهما على املعادلة 
اللبنانية في نهاية املطاف. وكانت في طليعة 
هذه املؤشرات التحركات واملواقف التي صدرت 
عن النائب س����ليمان فرجنية وزيارة النائب 
األسبق علي عيد وجنله رفعت للرئيس املكلف 

سعد احلريري.
النائب الشمالي شن هجوما الذعا على العماد 
ميشال عون، حيث وصفه باالداة الفضلى لكل 
طامح الى تدمير الكيان اللبناني وعرقلة اي 
حل بني اللبنانيني وهو قد لعب الدور املطلوب 
منه الى ابعد احلدود وان كان األمر على حساب 
النظام اللبناني واملمارسة الدميوقراطية وحياة 

الناس واقتصادهم فاأله����م عند اجلنرال ان 
اجلميع يتحدثون عنه وان كان جلأ الى مبدأ 

»خالف تعرف«.
وفي رأيه ان طهران اعطت االمر حلزب اهلل 
بتعطيل تشكيل احلكومة فتلطى احلزب وراء 
عون فكان ما كان واصطدمت مساعي التشكيل 

حتى اآلن بحائط مسدود.
وقال: عمليا اظهر االيرانيون انهم قد ربطوا 
لبنان بامللفات التي يتنازعون عليها مع اآلخرين 
على مس����توى املنطقة مما اوق����ف االندفاعة 

السورية لتسهيل تشكيل احلكومة.
حي����ث تعمل طهران على قطف الثمار من 
مفاوضاتها مع الواليات املتحدة والوجه املعلن 
لهذه العملية هو امللف النووي، بينما احلقيقة 
ان كل القضاي����ا اخلالفية مطروحة مبختلف 
االساليب وهو ما يعني بكل وضوح وبساطة 
انه ال تش����كيل للحكومة في لبنان اال بعد ان 
تقرر ايران في ضوء ما تفضي اليه مفاوضاتها 
من هذا القبيل. وردا على سؤال قال: اذا اعتذر 
احلريري فانه س����يضرب ضربة سياسية ال 
حتمد عواقبها، وهو ق����د اخطأ مثال في رفع 
سقف مواقفه والسيما في تأكيد املقربني منه 
انه ال توزير للراس����بني في االنتخابات وان 
وزارة االتصاالت لن تبقى مع التيار الوطني 
ولن تس����ند مجددا الى الوزير جبران باسيل 
فحصل العكس وقد تسند »االتصاالت« لباسيل 
في نهاية املطاف. وأضاف النائب الش����مالي: 
ان االكثرية في وتيرة تراجعية وهي تصاب 
بالضعف يوما بعد آخر ويلعب النائب جنبالط 
الدور االبرز في ايصال االمور الى ما وصلت 
اليه فهو قد تصالح مع سورية بشكل او بآخر 
ويعمق عالقاته مع حزب اهلل الى أقصى احلدود 
ولم يعد مهما ما اذا قام بزيارة دمشق او ال.

وقد يكون جنبالط يعيش هاجس االغتيال 
مب����ا انه قد بلغ العقد الس����ادس من عمره اذ 
اغتيل والده وجده في هذه السن مما دفع به 
الى اعداد العدة الالزمة لتسليم جنله تيمور 

خلالفته في زعامة املختارة.

بيروت � زينة طّبارة
وصف عضو كتلة املستقبل النيابية وتكتل 
لبنان أوال النائب نبيل دوفريج املرحلة احلالية 
تارة بالهبة الساخنة وطورا بالباردة، معتبرا 
ان العرقلة غير محصورة في الداخل اللبناني 
فحس����ب امنا هناك ايضا عرقل����ة متأتية من 
اخلارج تعمل على طرح ظاللها على س����احة 
التأليف، مشيرا الى ان خيط التفاؤل بالتوصل 
الى تأليف احلكومة لم ينقطع بعد بناء على 
استمرار االتصاالت بني الرئيس املكلف والعماد 
عون، األمر الذي يرى فيه النائب دوفريج ان 
مس����ار التكليف الثاني للرئيس احلريري لم 
يصل بعد الى طريق مسدود، وان هذا األخير 
بانتظار الرد على طرحه األخير الذي تقدم به 
للعماد عون، حيث سيبنى الحقا على الشيء 

مقتضاه.
ولف����ت النائ����ب دوفريج ف����ي تصريح ل� 
»األنباء« الى ان جزءا من املش����كلة يكمن في 
اعتقاد املعارضة ان التن����ازالت التي يبديها 
فريق االكثرية لصالح التأليف والبالد والسلم 
األهلي واالصالحات ناجتة عن ضعف لديه، 
موضحا ان تنازالت االكثرية مبنية على قناعتها 
بوجوب قيام حكومة ائتالف وطني في غياب 
الوفاق الوطني، مؤكدا من جهة اخرى ان فريق 
االكثرية مقتنع بأن املوضوع ليس موضوع 
حقيبة بالزائد من هنا او اخرى بالناقص من 
هناك، كون العنوان االساسي للتكليف الذي 
ترفع����ه االكثرية النيابية والذي يعمل ألجله 
الرئيس املكلف، هو تكوين س����لطة تنفيذية 
تستطيع النهوض بالبالد على جميع املستويات 
السيما على املستوى االقتصادي، بهدف تطبيق 
االلتزامات اللبنانية امام املجتمع الدولي حيال 
االصالحات الواردة ف����ي مؤمتر »باريس 2« 

و»باريس 3«.
وردا على س����ؤال اكد النائب دوفريج ان 
التض����ارب بني موقفي رئيس تكتل »التغيير 

واإلصالح« العماد ميشال عون ورئيس كتلة 
»لبنان احلر املوحد« النائب سليمان فرجنية، 
ال يعكس اطالق����ا وجود تضارب في املواقف 
بني سورية وايران، وذلك العتقاده ان التحالف 
السوري � االيراني أقوى وأمنت من التعرض 
ألي اهتزاز او ازمة بني الدولتني قد تنشأ على 
خلفية امللف اللبناني، وفي سياق املتصل يعتبر 
النائ����ب دوفريج ايضا، انه من اخلطأ الكبير 
االعتقاد ان املسعى الغربي الستعادة سورية 
الى حضن الشرعية الدولية سيؤدي الى فسخ 
حتالفها مع ايران وبالتالي الى انعكاس الفسخ 
ايجابا على الداخل اللبناني، كون التحالف بني 
سورية وايران من أقوى التحالفات التي شهدها 
التاريخ على مدى العصور واألزمنة، مؤكدا 
ان ال لقاءات عربية � عربية، أو عربية � غربية 
تستطيع التأثير سلبا على التحالف السوري 
� االيراني، وبالتالي فك االرتباط بينهما الذي 
بدأ منذ العام 1978 اي مع سقوط حكم الشاه 
في ايران ويستمر حتى يومنا احلالي، والذي 

يزداد متانة وصالبة مع مرور الزمن.

أكد أن مسار التكليف الثاني للحريري لم يصل بعد الى طريق مسدود

)محمود الطويل( االعامية مي شدياق تسلم الرئيس املكلف سعد احلريري دعوة حلفل عشاء يقيمه معهدها االعامي

نبيل دوفريج

لبنان: مؤشر بورصة الحكومة »متأرجح«.. مدفوعاً ب� »مواقف« اللحظات األخيرة
بيروت � عمر حبنجر

مرة اخرى احلكومة اللبنانية في ارجوحة املتطلبات، ولم تكد اآلمال 
بوالدتها سريعا بني اليوم وغد تستقر حتى وافتها اخليبة عند منتصف 
الليل حينما ابلغ الوزير جبران باس����يل موفدا من العماد عون كال من 
الرئيس نبيه بري واالمني العام حلزب اهلل ان التيار الوطني يأمل من 
حلفائ����ه اال يضغطوا عليه كثيرا، ف����ي وقت ال يضغط الرئيس املكلف 
سعد احلريري على حلفائه، خصوصا املسيحيني، معتبرا ان حضورهم 

في احلكومة لم يتأثر بل تعزز.
وجاء هذا التطور في اللحظ����ة االخيرة من اكتمال عقد التفاهم بني 
الرئيس املكلف والعماد عون بعد حسم ابقاء حقيبتي االتصاالت والطاقة 
مع كتلة عون الذي وبحس����ب املصادر الواسعة االطالع فوجئ بسحب 
وزارة الشؤون االجتماعية من كتلته واعطائها الى خصومه االلداء في 
القوات اللبنانية الى جانب وزارة العدل، وسط معلومات عن اسناد وزارة 

التربية الى حزب الكتائب حليف القوات ضمن اطار 14 آذار.
واملطلب اجلديد الذي طرحه عون هو اعادة صهره الوزير باسيل الى 
وزارة االتصاالت، وهو الذي كان قد وافق على ابعاده عنها على مضض، 
وتردد ان ح����زب اهلل عرض التنازل عن وزارة العمل للعماد عون بدال 
من وزارة الش����ؤون االجتماعية، اال ان ذلك لم يحل املشكلة، كما يبدو، 
م����ا اوحى للموالني ان وراء االكمة ما وراءه����ا، وان العناصر االقليمية 
عادت تتحرك الفشال ما يعتبره االكثريون مشروعا سعوديا � سوريا 
ملعاجلة االزمة احلكومي����ة في لبنان، ما اعاد وضع امللف احلكومي في 

غرفة العتمة مرة اخرى.

سليمان قبل عودة التجاذبات

وكان الرئيس ميشال س����ليمان وصف االتصاالت االخيرة باجليدة 
جدا، والتي ميكن الرس����ملة عليها للمرحلة املقبلة، في حني برز موقف 
الف����ت لوزيرة اخلارجي����ة االميركية هيالري كلينت����ون التي دعت الى 
تش����كيل حكومة تعكس التنوع في لبنان، اعرب الرئيس سليمان عن 
تفاؤله بوالدة احلكومة قبل نهاية هذا االسبوع، موضحا ل� »النهار« ان 
املعلوم����ات املتوافرة لديه عن آخر االتصاالت كانت حتى منتصف ليل 
االثنني - الثالثاء ايجابية، وهي كانت كذلك خالل عطلة نهاية االسبوع 
املاضي. الرئيس س����ليمان اش����ار الى متابعة التفاصيل احلكومية من 
االتصاالت مع نظيره الس����وري بشار االس����د الى التواصل اليومي مع 
الرئيس املكلف سعد احلريري وحزب اهلل والتيار الوطني احلر وتيار 
املردة بشخص النائب سليمان فرجنية الذي اعلن تخليه عن احلقيبة 
الوزارية ملصلحة ايجاد مخارج للحكومة، وهو العارف س����لفا بحسب 
الرئيس سليمان ان تكتل التغيير واالصالح ال ميكن ان يحصل اال على 
اربع حقائب من اصل خمس نتيجة االتفاق الذي قضى باعتماد صيغة 
15 � 10 � 5، وال����ذي قض����ى ان تكون للمعارضة حقيبة وزير دولة وفقا 

للتوزيع بني املواالة واملعارضة.

عون يشبه البعض بالحيوانات المنقرضة

في هذا الوقت، رأى العماد ميش����ال عون ان الفس����اد يأكل االنظمة 

مع السياحة ال يفي بالغرض. واوضح الوزير عون ان الوزير جبران 
باسيل اوضح بعد ظهر امس وجهة نظر العماد عون الى احللفاء في 

املعارضة، وهم اكدوا انهم داعمون حتى النهاية.
املعاون السياسي لالمني العام حلزب اهلل حسني خليل اكد ان املساعي 
اجلدية لتشكيل احلكومة التزال قائمة واملشاورات مفتوحة على قدم 
وساق، الفتا الى ان اجلميع من حزب اهلل الى الرئيس نبيه بري الى 

النائب سليمان فرجنية يعملون بدأب من اجل والدة قريبة.

.. والقوات تنتظر رد الجنرال

م���ن جهته، قال نائب رئيس الق���وات اللبنانية جورج عدوان ان 
العرض الذي قدمه احلريري لعون حول اعطائه وزارتي االتصاالت 

والطاقة عرض جيد، وقال: اننا ننتظر رد اجلنرال عليه.
ويب���دو ان النائب عدوان قال هذا قبل ان يصبح رفض عون لهذا 
العرض الناقص اعادة الوزير باس���يل الى وزارة االتصاالت علنيا، 
عدوان نفى ان تكون القوات تس���اهم في عرقلة تأليف احلكومة، بل 
انها تتمنى للرئيس املكلف النجاح في مهمته التي تأخرت اكثر مما 

يجب.

كالصدأ ويرهق الش����عوب بالديون ويصبح كل ش����يء يباع ويشترى 
حتى الضمائر.

عون وفي لقائ����ه وفدا طالبيا من جامعة القديس يوس����ف، قال ان 
بعض اجلامعات تريد الطالب اميني، فتمنعهم من املشاركة في الندوات 
السياسية، واضاف: ان بلدنا مليء بالفساد، والفساد كالصدأ الذي يأكل 
احلديد، انه آكل االنظمة ومرهق الش����عوب بالديون والفقر والضرائب، 

وهذا واقع مجتمعنا اليوم.
وتطرق عون الى القانون اجلديد في جامعة القديس يوس����ف الذي 
قال انه لتحرير هذه اجلامعة من الشيعة، فقال: القلوب احلاقدة تفجر 
نفس����ها وليس احدا آخر، اما نحن فنعيش القرن احلادي والعش����رين 
بانفتاحنا على التعددية، اما هؤالء ففكرهم فئوي وتنش����ئتهم مادية، 
متنعهم من التقدم فيشبهون احليوانات التي انقرضت ألنها لم تتأقلم 

مع التحوالت الطبيعية.

عقبات المواالة

املص���ادر حتدثت عن عقبات ل���دى طرفي امل���واالة واملعارضة، 
فاملعارضون يقولون ان س���مير جعجع واالمان���ة العامة ل� 14 آذار 

والنائب بطرس حرب وبعض نواب تيار املستقبل يرفضون التنازالت 
التي قدمها احلريري لعون والتي تضعف صورة االول، يضاف الى 
ذلك رغبة احلريري وحرب ان تكون وزارة العدل حلرب بينما يرى 

جعجع ان تبقى من نصيب الوزير احلالي ابراهيم جنار.
ويضيف املعارضون ان احلريري ابلغ الرئيس امني اجلميل رفضه 
اعطاء وزارة الكتائب الى سجعان القزي وهو ما رفضه اجلميل باملطلق، 

مؤكدا على حق حزبه في اختيار ممثله في احلكومة.

ماريو عون: ال تفرطوا في التفاؤل

وزير الش���ؤون االجتماعية في حكوم���ة تصريف االعمال ماريو 
عون اشار الى ان املفاوضات توقفت وحتدث عن افراط في التفاؤل، 
الفتا في تصريح له امس الى ان تكتل التغيير واالصالح تنازل كثيرا 
وال ميكن ان يقبل بأقل من وزاراته احلالية ألنه كبر، بينما بقي عدد 

وزرائه على ما هو عليه.
وقال عون: كل العروض مرفوضة اال اذا اعادوا القدمي الى قدمه »كما 
اعادوه مع غيرنا«، مضيفا ان وزارتي السياحة والثقافة ال تساويان 
وزارتي الشؤون االجتماعية والزراعة، حتى ان اعطاء وزارة االقتصاد 

بعدما وصلت اللقمة إلى الفم.. عاد عون إلى شروطه القديمة المتجددة 

مجلس المطارنة الموارنة: 
عدم تشكيل الحكومة دليل ضياع

بيروت � داود رمال
ــهري امس  اعلن مجلس املطارنة املوارنة في اجتماعه الش
ان البطريركية املارونية ذات دور معروف في قيام هذا الوطن 
ــواء صدرت  واحملافظة على دميومته، وال ينكره عليها احد، س
توجيهاتها عن البطريرك شخصيا او عنه مع مجمع االساقفة، 
فهي تعبر عن رأيهم الواحد ملجرد استلهامها هذا الدور وقبولها 
ــات بدل املنافع اآلنية. واعتبر مجلس املطارنة ان عدم  التضحي
التمكن من تأليف حكومة على الرغم من انقضاء ما فوق االربعة 
ــاورات يدل على حالة ضياع وعدم مسؤولية  ــهر على املش اش
ويخشى ان يكون لذلك عواقب وخيمة. واضاف مجلس املطارنة: 
ان الوالء للبنان يدل على روح وطنية صافية والواجب يقتضي 
ان يبحث املواطنون، خصوصا املسؤولن من بينهم، عن مصلحة 
بلدهم قبل مصلحة غيره من البلدان. واعتبر ان التراشق املؤذي 
ــية ال يدل على روح وطنية  ــن هذه وتلك من الفئات السياس ب
صادقة، فيما الواجب يتطلب قبول اآلخر والتحاور املخلص معه 

وتضافر اجلميع للعمل على ما فيه خير البلد وازدهاره. 


