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إسبانيا تقود اليونيفيل.. وتقرير متوازن لكي مون حول الـ 1701
بيروت: أبلغت إس����رائيل 
الى اس����بانيا عب����ر أقنية 
ديبلوماسية ان تأجيل زيارة 
وزير الدفاع ايهود باراك الى 
مدريد حصل بسبب اضطراره 
ملرافقة رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو الى واشنطن وليس 
لألم����ر أي عالقة مبا قيل عن 
حتفظ اسرائيلي بشأن تسلم جنرال اسباني 
قي����ادة القوات الدولية ف����ي جنوب لبنان 
وتفضيلها اس����تمرار اجلن����رال االيطالي 
كالودي����و غراتس����يانو. وقد أك����د باراك 
لوزير اخلارجية االس����باني ميغيل انخل 
موراتينوس ان اسبانيا هي التي ستقود 
ق����وات »اليونيفيل« خصوصا انها عازمة 
على رفع عدد قواتها في اليونيفيل البالغة 

حاليا 1100 جندي.
وتقول مصادر ديبلوماس����ية في األمم 

املتحدة ان البحث في موضوع تعيني قائد 
جديد لليونيفيل سيبدأ جديا في نهاية الشهر 
اجلاري وسيتم اختياره من بني 3 ضباط 
سترشحهم اسبانيا وستعرض أسماؤهم 
على األمم املتحدة وأمينها العام. وآخر عمل 
قام به القائ����د احلالي لليونيفيل اجلنرال 
غراتس����يانو هو صياغة الشق العسكري 
األمني من التقرير الدوري الذي سيقدمه 
هذا الش����هر األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون الى مجلس األمن عن تنفيذ القرار 
1701، ويتضمن القسم املنوط بغراتسيانو 
تفاصيل عمل اليونيفيل في جنوب الليطاني، 
فيما يصوغ املمثل الشخصي لألمني العام 
لألمم املتحدة مايكل وليامز الشق السياسي. 
وسيقدم هذا التقرير على خلفية احلوادث 
األخي����رة وأبرزها تفجيرات خربة س����لم 
وطيرفلس����يه واطالق صواريخ كاتيوشا 
على اس����رائيل في ذكرى هجمات احلادي 

عشر من سبتمبر واكتشاف 3 أجهزة تنصت 
اسرائيلية، وأخيرا ولعله يكون آخرا اطالق 
صاروخ على ش����مال اسرائيل. تقرير بان 
كي مون بش����أن تنفيذ الق����رار 1701 صدر 
قبل ايام ملناقشته قريبا في مجلس األمن، 
وكانت الفت����ة اللهجة الهادئة التي تبناها 
التقرير بشكل عام مقارنة بالتقرير الذي 
صدر قبل أسبوعني فقط بشأن تنفيذ القرار 
1559، والذي أعده مبعوث األمني العام تيري 
رود الرس����ن وامتأل بعبارات التحذير من 
التهديد الذي متثله اجلماعات اللبنانية وغير 
اللبنانية املسلحة للسلم واألمن اللبناني 
واالقليمي واملطالبة بنزع س����الحها على 
الفور. كم����ا ان تقرير 1701 جاء قاطعا في 
إدانته املخالفات اإلس����رائيلية واللبنانية 
بشكل متس����او، على عكس تقرير الرسن 
الذي أشار بشكل عابر فقط الى االنتهاكات 

اإلسرائيلية.
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ال تغيير في البطريركية: تنفي مصادر كنسية كل 
ما ُيش���اع مجددا حول تغيير في البطريركية 
املارونية أو حول جلنة مطارنة تعاون البطريرك 
نصراهلل صفير في مهامه، خصوصا في الشؤون 

واملواقف السياس���ية. واذ تدرج املصادر هذه الشائعات في اطار 
حملة متجددة على البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير 
بناء على مواقفه االخي���رة، فإنها تؤكد ان البطريرك صفير باق 
في موقعه اقله حتى مطلع العام 2011، أي الى ما بعد مش���اركته 
في س���ينودس الشرق االوسط الذي س���يعقد في الفاتيكان في 
خريف العام املقبل، وكان البابا بينيديكتوس السادس عشر نسقه 
مع بطاركة الش���رق الكاثوليكي الذين اجتمعوا به قبل شهرين. 
وكان الفتا في بيان مجلس املطارنة الش���هري اشارته في البند 
االول الى ان البطريركية املارونية ذات دور معروف في قيام هذا 
الوطن واحملافظ���ة على دميومته ال ينكره عليها احد. وس���واء 
ص���درت توجيهاتها من البطريرك ش���خصيا أو عنه مع مجمع 
االساقفة، فهي تعبر عن رأيهم الواحد ملجرد استلهامها هذا الدور. 
كما كانت الفتة لالنتباه مشاركة السفير البابوي اجلديد غابريال 
كاتش���يا في جزء من االجتماع، وتس���ليمه البطريرك رسالة لم 
يكش���ف عن مضمونها. وقال متابعون للملف املسيحي ان هذه 
املشاركة البابوية »هي نوع من التعويض املعنوي لبكركي ودحض 
ملا كان يشاع في وسائل االعالم عن تباين في الرأي سواء داخل 

مجلس املطارنة أو بني صفير والفاتيكان«.
 تعـارض: لوحظ ان ردة فع��ل املعارضة على 
املواقف االخيرة للبطريرك املاروني مار نصراهلل 
بطرس صفير ركزت على اظهار التعارض بني هذه 
املواقف ومواقف كل من الرئيس ميشال سليمان وقائد اجليش العماد 
جان قهوجي، وبالتالي تصوير املش��كلة على انها لم تعد بني صفير 

واملعارضة املسيحية )عون وفرجنية(.
 ال تعليق: يتفادى النائب وليد جنبالط واملسؤولون في احلزب 
االشتراكي التعليق ايجابا أو سلبا على املواقف االخيرة للبطريرك 
صفي����ر، ليس فقط تلك املتعلقة بح����زب اهلل، وامنا ايضا التي 
تناولت جنبالط وعكست حذرا وعدم ارتياح لدى البطريرك ازاء 
حتوالت جنبالط وسياسته اجلديدة. )البطريرك صفير تساءل 
مرارا عن خلفية املواقف التي يطلقها النائب وليد جنبالط متسائال 
عن أس����باب تلك املواقف، كما أملح الى ضرورة ان يتخذ بعض 
االطراف في قوى الغالبية مواقف واضحة للتعبير عن الثوابت 
»فإذا كان جنبالط مغلوبا على أمره، فماذا مينع الفرقاء اآلخرين 
م����ن التعبير عن قناعاتهم وقول احلقيقة؟«. والبطريرك صفير 
في حديثه الشهير االخير الى »املسيرة« قال عن جنبالط: رمبا 
ان وليد جنبالط حيث يرى مكس����با يذهب. هو حر في االنتقال 
بالطريقة التي يراها مناسبة. هل أطلب منه البقاء في املكان الذي 

كان فيه؟ يبدو انه رأى ان هناك أضمن له، أو أربح له.

بري يسأل عن سر إطالق 
»فرانكوب« مادامت تنقل السالح

المخابرات اللبنانية تحقق مع طاقم السفينة األلمانية قيادي أكثري لـ »األنباء«: الحكومة 
لتصريف األعمال والمعارضة للتعطيل

بيروت ـ أحمد عزالدين
وزعت قيادة اجليش اللبنان����ي بيانا اعلنت فيه ان الباخرة التي 
احتجزتها البحرية االس����رائيلية بذريعة انها حتمل اس����لحة، دخلت 
الى املياه االقليمية اللبنانية قبالة مرفأ بيروت، حيث قامت البحرية 

اللبنانية والدولية بتفتيشها.
وأعلن البيان ان مديرية املخابرات باشرت التحقيق الالزم مع طاقم 

السفينة للوقوف على مالبسات احتجازها.
بدوره طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري عدة تساؤالت حول 
باخرة االسلحة التي قالت اسرائيل انها صادرتها وان وجهتها كانت 
لبنان مما يشكل خرقا للقرار 1701 وقال الرئيس بري في دردشة مع 
الصحافيني: ثمة عدة تساؤالت ننتظر اجوبة عنها، فهل فتشت القوات 
الدولي����ة هذه الباخرة؟ واذا لم تفعل فلم����اذا؟ خصوصا ان الباخرة 
املانية والقوة البحرية في اليونيفيل املانية؟ وملاذا اطلقت اس����رائيل 
السفينة والقبطان بعد 36 ساعة اذا كانت حتمل هذا الكم من االسلحة؟ 
واذا كانت تعتبرها خرقا للق����رار 1747 املتعلق باحلصار على ايران 
ف����ي بيانها االول فلماذا عادت واعتبرتها خرقا للقرار 1701 محذرا من 
ان يك����ون تغطية وان يكون وراء االكم����ة ما وراءها، ومحاولة لقطع 

الطريق على تقرير غولدستون حول احلرب على غزة.
وقال الرئيس بري ان الباخرة »فرانكوب« قيل انها حتمل اسلحة 
الى لبنان، هناك »شيء احول« وكأنها كما يقول املثل »كاد املريب ان 
يقول خذوني« هناك اسئلة بحاجة لتوضيح، فاالسرائيلي اصدر بيانني 
االول اعتبر فيه ان الباخرة تشكل خرقا للقرار 1747 املتعلق باحلصار 
على ايران ال عالقة للبنان به، ثم اصدرت قرارا آخر اعتبرت انه يشكل 
خرقا للقرار 1701. وتابع ان الباخرة املانية حتمل علما اميركيا جنوبيا 
فلماذا لم يتم تفتيشها من بحرية اليونيفيل؟ واذا فتشتها ملاذا لم جتد 
االس����لحة؟ والسؤال االخطر: على فرض ان اسرائيل اوقفت السفينة 
ووجدت فيها عش����رات احلاويات من االسلحة والصواريخ وان طاقم 
الس����فينة كان متعاونا فلماذا مت اطالقهم خالل اقل من 36 ساعة من 
ميناء اشدود، ثم طلب رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو حتقيقا دوليا؟ 

فإلى ماذا سيستند التحقيق ولم يبق من االدلة سوى االسلحة؟!

بيروت ـ ناجي يونس
ي���رى عضو في ق���وى 14 آذار ان أي حكومة في لبنان اآلن لن 
تك���ون قادرة على اإلنتاجية والعمل، بل س���تكون مجرد حكومة 

تصريف أعمال، ورمبا متر بظروف أكثر صعوبة.
وفي تقديره ل� »األنب���اء« ان هذا الواقع عائد الى ان املعارضة 
وحزب اهلل قادران ان يعط���ال كل اخلطط والتوجهات والقرارات 
وهما قد يفرضان ما يشاءان إال اذا كانت القوى والشخصيات في 
األكثرية أو تلك املستقلة ستوحد صفوفها وتواجه ما حتاول القوى 

االقليمية واحلزب فرضه من باب األمر الواقع.
ان هذا التوازن يؤدي في أحسن األحوال إلى إيجاد توازن رعب 
س���لبي يعطل املؤسس���ات ويصيب آليات اتخاذ القرار اللبناني 

بالشلل، فهناك أكثرية غير قادرة على احلكم.
وإذا افترضن���ا ان النائب ولي���د جنبالط قد انتقل الى صفوف 
قوى 8 آذار مع إبقائه على صالته بالرئيس املكلف سعد احلريري، 
بحس���ب املصدر األكثري، فإنه ميكن القول ان األكثرية باتت بيد 
ح���زب اهلل، اما قوى 14 آذار فإنها صارت أقلية بحكم األمر الواقع 

لناحية مقدرتها على صنع القرار الذي تريده وساعة تشاء.
واعتبر املصدر ان احلريري تعرض لالستنزاف الى حد بعيد جدا، 
فهو يقدم التنازالت باستمرار وسط اإلصرار على تشكيل احلكومة 

بعد حتقيق انتصار تام على األكثرية النيابية في لبنان.
غير ان السعودية تقف الى جانب احلريري بشكل دائم وستقدم 
له الدعم في كل امليادين مع ان املواقف السعودية تنبع من االرجتال 
والعواط���ف، بينما يعتمد النظ���ام االيراني على اخلطط والرؤى 

االستراتيجية في كل املراحل والظروف.
واذا كان حزب اهلل يس���تند إلى الغطاء املسيحي الذي يؤمنه 
التيار الوطني احلر فإن القوات اللبنانية ال تس���تطيع ان حتسم 
القرار املسيحي بوجود نصف املسيحيني الى جانب قوى 8 آذار.

وع���ن املوقف اإلس���رائيلي مما يجري قال: قد جتر إس���رائيل 
واشنطن إلى مشكلة على مستوى املنطقة مبغامرة عسكرية ضد 
إيران أو حزب اهلل، وهناك من يؤكد ان الواليات املتحدة س���تمنع 
اإلس���رائيليني من ذلك وهناك من يش���ير الى خالف هذا األمر مع 

بنيامني نتنياهو.

أسود لـ »األنباء«: عون سيكون أول المطالبين بتسليم 
السالح يوم يستطيع بان كي مون حماية اللبنانيين

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عض���و تكت���ل »التغيير 
واإلصالح« النائب زياد أسود ان 
بقدر ما يكون لدى فريق الرئيس 
املكلف قناعة بالشراكة احلقيقية 
مع فريق املعارضة، بقدر ما تترتب 
األمور اخلالفية ليس فقط على 
مستوى تأليف احلكومة امنا على 
جميع املستويات الوطنية، معتبرا 
ان ما كان سائدا قبل العام 2005 
من استئثار بالسلطة ومن استبعاد 
ألكثر من نصف الشعب اللبناني 
عن املشاركة في احلكم لم يعد هو 
نفسه بعد هذا التاريخ، مؤكدا انه 
ما عاد سهال جتاوز التيار الوطني 
احلر ممثال في العماد عون وفريقه 
السياسي وان حقوق املسيحيني 
لم تعد لقمة س���ائغة في فم من 
اس���تقصد هدرها واس���تباحتها 
وتوزيعها مكاس���ب ومغامن على 

األطراف السياسية.
ولفت النائب أسود في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان من حكم البالد 
طيلة خمس عشرة سنة أي منذ 
الع���ام 1990 حتى العام 2005 لم 
يقتنع بعد بأن للمسيحيني حقوقا 
سلبت منهم اثر الدخول السوري 

بعد اليوم قد ين���ال من معادلة 
مساواة املسيحيني وتوازنهم مع 
باقي الطوائف ومن مبدأ تكريس 
حقوقهم ما س���يؤدي الى فرملة 
مسار الدولة، وبالتالي الى الدخول 
في نفق األزمات مع كل استحقاق 
سواء أكان استحقاقا دستوريا أو 
غّير من االستحقاقات على الساحة 

اللبنانية.
ورأى النائب أسود ان محاوالت 
حتجيم التيار الوطني احلر ولي 
ذراع العماد عون في عملية تأليف 
احلكومة تارة م���ن خالل مقولة 
األكثرية واألقلية وطورا من خالل 
تطبيق مبدأ عدم توزير الراسبني 
وتارة أخرى من خالل املداورة في 
توزيع احلقائب الوزارية، قد باءت 
بالفشل ولم حتقق لهم ما كانوا 
يرجونه من التأليف ويطمحون 

اليه.
هذا وتطرق النائب أسود إلى 
سالح حزب اهلل، منتقدا مواقف 
البطريرك صفير منه، سائال إياه 
ما اذا كان السالح املذكور قد سبب 
للمسيحيني أي تعطيل في استعادة 
دورهم بعد ان تخلت عنه القوى 
املسيحية التي تآمرت على إخراج 

عسكريا الى لبنان، وان عليه إعادة 
األمانات رزمة واحدة إلى أصحابها 
واملتمثلة في صالحيات الرئاسة 
الفئة األولى  األولى وبتوظيفات 
وما دون في اإلدارات الرسمية وفي 
الدولة، معتبرا ان  جميع أجهزة 
املسيحيني في لبنان لم يعودوا 
مغامن حرب كما سبق لهؤالء ان 
تعامل���وا معهم، بل اصبح لديهم 
بعد انتخابات العام 2005 مرجعية 
سياس���ية وزعيم سياسي يزداد 
عدد نواب تكتله مع كل استحقاق 
انتخابي جديد، مؤكدا ان أي خلل 

العماد عون من املعادلة السياسية 
في العام 1990 ام ما اذا كان السالح 
قد هدد في مكان ما وجودهم في 
لبنان والشرق، مذكرا اياه بشرعة 
األمم املتحدة التي أعطت الشعوب 
حق املقاومة في حترير أراضيها 
من االحتالل، وان امتالك املقاومة 
للسالح هو الوسيلة لتطبيق هذه 

القدسية وليس الهدف.
التيار  ان  وتابع أسود مؤكدا 
الوطني احلر وعلى رأسه العماد 
عون سيكون أول املطالبني بتسليم 
حزب اهلل لس���الح املقاومة، يوم 
يستطيع أمني عام األمم املتحدة 
بان كي مون حماي���ة اللبنانيني 
من االعتداءات اإلسرائيلية ويوم 
يستطيع إلزام الكيان الصهيوني 
بتطبيق القرارات الدولية الصادرة 
بحقه، واملعنية باحتالله لألراضي 
اللبنانية وبالصراع العربي معه، 
مطالب���ا اللبنانيني املس���تهدفني 
لسالح حزب اهلل، بالتفضل بتقدمي 
البديل عن السالح لردع اسرائيل 
عن انتهاكاتها املتواصلة للسيادة 
اللبنانية بح���را وبرا وجوا بدال 
من رميه بالتهم وفبركة الروايات 

عنه.

دعا الفريق الذي حكم البالد طيلة 15 عامًا إلعادة األمانات المسلوبة

النائب زياد أسود

)محمود الطويل( جانب من اجتماع السيد حسن نصراهلل والرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون والوزير سليمان فرجنية الذي انعش اآلمال بوالدة احلكومة وحضره كل من جبران باسيل وعلي حسن خليل ووفيق صفا

أخبار وأسرار

الحكومة اللبنانية قاب قوسين أو أدنى 
بيروت ـ عمر حبنجر

مع توافق اركان املعارضة على 
احلقائب الوزارية واالسماء العشرة، 
في االجتماع الليلي احلاسم مبقر 
االمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل، ساد االعتقاد بأن اعالن 
التشكيلة احلكومية مسألة ساعات، 
بل مجرد لقاء الرئيس املكلف سعد 
احلريري بالعماد ميشال عون الذي 
كلفه املجتمعون بابالغ قراراتهم 

الى الرئيس املكلف.
لكن جرس التشكيل لم يقرع 
امس السبت، ورمبا لن يرن اليوم 
االح����د، او غدا االثنني، العتبارات 
سياس����ية ومعنوي����ة جوهره����ا 
السياس����ي ان املعارض����ة اوفدت 
الوزير جبران باسيل، بدال من عمه 
العماد عون الى بيت الوسط حيث 
ابلغ الرئيس املكلف بأن املعارضة 
ستسلمه اسماء وزرائها يوم االثنني، 
واملعنوي ان االكثرية التي يتزعمها 
الرئيس املكلف س����عد احلريري 
ترفض ان تتولى املعارضة، التي 
فرضت عرقلة تشكيل احلكومة،  
فرض توقيت اعالنها الذي هو شأن 

رئيسها دون سواه.
وكما يقول احد االكثريني: لن 
يقبل س����عد احلريري بأن تكون 
احلكوم����ة فعل ق����رار املعارضة، 
تعطي����ال او تش����كيال، وان على 
املعارض����ني ابالغ الرئيس املكلف 
بالتوزيعة التي اعتمدوها حلقائبهم 
العشر املتفق عليها، ليغدو شأن 
الرئيس املكلف اعالن احلكومة بعد 
التش����اور مع رئيس اجلمهورية 

ميشال سليمان.
ومن هنا كان همود االستنفار 
السياسي واالعالمي العالن احلكومة 
امس، حلاجة االكثرية الى وضع 
اللمسات االخيرة على توزيعتها 
احلكومية اسماء وحقائب ايضا في 
ظل ارباكات طالت اجلانب املسيحي 
في هذه االكثرية نتيجة التنافس 

على احلقائب املقررة.

عقدة تمثيل مسيحيي 14 آذار

بيد ان املخرج لتمثيل مسيحيي 
14 آذار كان متثيل حزب الكتائب 
بوزير ماروني لتالفي عالمة ضعف 

كس����ره من خالل اعطائه وزارات 
ثانوية، نافيا وج����ود ڤيتو على 
تولي صهره جبران باسيل وزارة 
االتصاالت مج����ددا، غير انه أملح 
الى انه لن يتوالها، معتبرا ان من 
اجليد ان يضع باسيل خطة اخرى 
لوزارة اخرى، بعد جناحه في وزارة 

االتصاالت.
وكرر عون دفاعه عن س����الح 
حزب اهلل، وقال انه موجود منذ 
27 سنة ولم يؤذ احدا في الداخل، 
مشيرا الى سالح آخر على ارض 
لبنان ارتكب مجازر ضد اجليش 
قاصدا »فتح االسالم« التي اتهمها 
مع القاعدة باغتيال الرئيس الشهيد 

رفيق احلريري.
وقال ع����ون للصحيفة عينها 
ان الش����يعة في لبنان ال يريدون 

مشروع »والية الفقيه«.

الوزير باسيل وزيارته دمشق

وزير االتصاالت جبران باسيل 
اعل����ن خالل جول����ة تفقدية على 
منش����أت »ام تي سي« اخلليوية، 
ان العم����ل جار عل����ى حل بعض 
التفاصيل التي مازالت عالقة في 
تشكيل احلكومة، نافيا ان تكون 
الى س����ورية على عالقة  زيارته 

بالشأن احلكومي.
وقال����ت مص����ادره ان زيارته 
الى دمش����ق كانت من اجل تعزية 
املستش����ارة بثينة شعبان بوفاة 
والدتها، وهي قد أرجئت أياما قليلة 
بانتظار اجناز اجلزء االساس����ي 
من احل����ل احلكوم����ي، وحتى ال 
ينس����ج املتضررون على املنوال 

املفضوح.
وفي هذا السياق أشارت قناة 
»املنار« التابع����ة حلزب اهلل الى 
اجلهد غير املس����بوق الذي بذلته 
دمش����ق لتذليل عقب����ات تأليف 

احلكومة.

رعد: نحن أمام فرصة حقيقية

من جهته، رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد، قال: 
اننا امام فرصة حقيقية لتشكيل 
احلكوم����ة ومكاب����رة البعض لن 

تنفع.

قد تظهر فيها الكتائب مس����تقيلة 
م����ن التمثيل املارون����ي، اذا متثل 

بأرثوذكسي او كاثوليكي.
اما القوات فإنه����ا ال تتأثر اذا 
متثل����ت بوزي����ر غي����ر ماروني، 
ومن هنا طالبت الكتائب بوزارة 
الصناعة بدال من السياحة، وهما 
احلقيبتان اللتان سبق ان شغلهما 
وزير كتائبي، واللتان أحلقتا هذه 
املرة باحلصة العونية، لكن امام 
تعذر االستجابة لها طالبت بحقيبة 
وزارة التربية بديال، لكن الرئيس 
املكلف عرض اعطاء الكتائب وزارة 
العمل الواقعة مكاتبها في الضاحية 
اجلنوبية، بيد ان الرئيس اجلميل 

حتفظ على هذا العرض.

وزراء كتلة اإلصالح والتغيير

العماد عون اجتمع بكوادر تياره 
واحللفاء ومت اختيار صهره جبران 

للحياة من مجموعة تختلف فيما 
بينها الى ح����د التناقض، وطالب 
الرئيس ميشال سليمان بأن يضع 
النواب امام مسؤولياتهم من اجل 
السياسية، بعدما  الطائفية  الغاء 
اصبحت ازمة تش����كيل احلكومة 
ازمة نظام ال ميكن اخلروج منها اال 
باصالحات دستورية اساسية في 
طليعتها الغاء الطائفية السياسية 
واقرار الالمركزية االدارية املوسعة، 
بحيث تتشكل احلكومة على اساس 
برنامجها وليس على قاعدة حجم 

القوى السياسية.

االجتماع الحاسم لقوى المعارضة

ش����عاع االمل بوالدة وشيكة 
للحكومة انطل����ق عقب االجتماع 
لق����ادة املعارضة في مقر  الليلي 
االم����ني العام حلزب اهلل الس����يد 
حس����ن نصراهلل بحضور رئيس 

التيار الوطني احلر وحلفاؤه 
5 وزارات: االتص����االت، الطاق����ة، 
الس����ياحة، ووزارة  الصناع����ة، 

دولة.
كتلة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري: اخلارجية، الصحة، والشباب 

والرياضة على األرجح.
ح����زب اهلل: الزراعة والتنمية 

اإلدارية.
كتلة تيار املردة: وزارة دولة.

الئحة األكثرية

ويبق����ى ان تس����تكمل ق����وى 
األكثرية توزيع احلصص واألسماء 
فيما بينها، حي����ث علم أن الئحة 
الترشيحات س����تتضمن االسماء 

التالية:
مرشحو املوارنة: النائب بطرس 
حرب للع����دل، الوزير زياد بارود 
للداخلية وسليم الصايغ للعمل.

باسيل لوزارة الطاقة بدال من وزارة 
االتصاالت، والنائب السابق كميل 
اخلوري للسياحة، واللواء املتقاعد 
ندمي لطيف لالتصاالت، وسيبوه 
هو فنانيان عن حزب الطاشناق 
للصناعة، وعضو املكتب السياسي 
في تيار املردة يوسف سعادة وزير 

دولة.
النائب ميش����ال  ق����ال  بدوره 
فرعون الذي س����يكون بني وزراء 
االكثرية في احلكومة العتيدة، ان 
البيان الوزاري للحكومة السابقة 
س����يكون منطلقا لفك العقد حول 

بعض املسائل احلساسة.

هل ستكون الحكومة قابلة للحياة

وتساءل الوزير االكثري محمد 
الصفدي الذي سيحتفظ مبوقعه 
في احلكوم����ة اجلديدة كما يبدو، 
عن امكانية تشكيل حكومة قابلة 

املجلس نبيه بري ورئيس كتلة 
االصالح والتغيير العماد ميشال 
عون، ورئيس تيار املردة سليمان 
فرجنية ووزير االتصاالت جبران 
باسيل الى جانب النائب علي حسن 
خليل وحسني خليل ووفيق صفا، 
من حزب اهلل، حيث تقرر السير 

في تشكيل احلكومة.
وكان عون استمهل حلفاءه في 
املعارضة 24 س����اعة لبت اسماء 
وزراء كتلته بصورة نهائية، وهو 
ما اكد عليه الوزير باسيل املقرر ان 
يتسلم وزارة الطاقة خالل لقائه 

الرئيس املكلف.

توزيعة الحقائب

وبالتزامن مع ذلك كشف النقاب 
ع����ن صيغة احلل الت����ي عرضها 
الرئيس املكلف عل����ى املعارضة 

وهي تتضمن اآلتي:

ام����ا ال����وزراء الكاثوليك فهم: 
ميشال فرعون لإلعالم، وروجيه 
نس����ناس على األغلب او نيقوال 

حمناوي للسياحة.
والوزراء األرثوذكس هم: الياس 
امل����ر )للدفاع( عماد واكيم، طارق 
متري، والنائب جوزف املعلوف.

ج����ان  األرم����ن:  وع����ن 
اوغاسبيان.

وتراوحت اسماء الوزراء السنة 
بني: ريا احلفار حسن لوزارة املال، 
او االبقاء على الوزير محمد شطح، 
ومحمد الصفدي لالقتصاد، وورد 
اسم عدنان القصار ورضوان السيد 

ونادر احلريري.

عون: األكثرية حاولت كسري

وقبل ذلك قال العماد ميش����ال 
عون، وفي حديث لصحيفة »الشرق 
االوسط« ان بعض املوالني ارادوا 

المعارضة تسلم أسماء وزرائها غداً وباسيل أبلغ الرئيس المكلف موافقتها على »السير بحكومة وحدة وطنية«.. و»إرباكات« بين مسيحيي المواالة


