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سعد الحريري على مقعد والده في السراي الكبير.. وسليمان في دمشق اليوم
بيروت ـ عمر حبنجر

انطلقت ورش���ة اعداد البيان 
اللبنانية  ال���وزاري للحكوم���ة 
اجلديدة، بانعقاد اللجنة الوزارية 
املكلفة بذلك برئاسة سعد احلريري 

في السراي الكبير ظهر امس.
التي يترأسها رئيس  اللجنة 
الوزراء: بطرس  احلكومة تضم 
حرب، طارق متري، محمد فنيش، 
جان اوغاسبيان، وائل ابوفاعور، 
زياد بارود، جبران باسيل، علي 
الش���امي، ش���ربل غاس، سليم 
الصاي���غ، ريا احلفار ويوس���ف 
السعادة، وميثل هؤالء مختلف 
السياسية  التيارات واالجتاهات 
داخل حكومة الوحدة الوطنية عدا 
»القوات اللبنانية« التي اعتبرت 
نفس���ها ممثلة بالوزير بطرس 
حرب، الذي يختزل بش���خصه، 
متثيل الفريق املس���يحي في 14 

آذار.
وغاب عن اجتماع اللجنة وزير 
حزب الكتائب سليم الصايغ الذي 
كان غاب عن الصورة التذكارية 
في حديقة القصر اجلمهوري يوم 
الثالثاء تسجيال للتحفظ على إبعاد 

الكتائب عن وزارة التربية.

قمة سورية - لبنانية

وفي ظل الزخم واالرتياح الذي 
اشاعه اعالن احلكومة كشف مصدر 
 رس���مي لبناني رفيع املستوى
ل� »األنباء« عن عقد قمة لبنانية 
� س���ورية في دمشق ظهر اليوم 
اخلميس بني الرئيسني اللبناني 
العماد ميشال سليمان والسوري 

بشار االسد.
واوض���ح املصدر ان الرئيس 
الى العاصمة  سليمان سيتوجه 
السورية دمشق في زيارة عمل 
لس���اعات يلتقي فيه���ا نظيره 
السوري، للبحث في قضايا ثنائية 
مش���تركة واالوضاع في املنطقة 
وآفاق املرحلة املقبلة على صعيد 
العالقات بني البلدين والعالقات 

العربية � العربية.

واش���ار املصدر ال���ى ان هذه 
الزيارة تكتس���ب اهمية خاصة 
كونها تأتي بعد تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني في لبنان برئاسة 
الرئيس سعد احلريري وعشية 
توجه الرئيس االسد الى فرنسا 
في زيارة دولة يوم 13 اجلاري، 
االمر الذي يعط���ي امللفات التي 
ستبحث اهمية رغم قصر وقت 

الزيارة.
وكان الرئيس ميشال سليمان 
شدد إبان ترؤسه اجللسة األولى 
ملجلس الوزراء امس األول على 
ان التضام���ن ال���وزاري يتطلب 
في احل���د األدنى تالفي احلمالت 
اإلعالمية والتجريح، حسبما نقل 
عنه وزير اإلع���الم طارق متري 

بعد اجللسة.
ام���ا رئيس احلكومة س���عد 
احلريري فأكد ان حكومة الوفاق 
الوطني هي اس���تثناء اقتضته 

الكتائب في احلكومة ملا للرئيس 
اجلميل من دور يلعبه.

ومساء اجتمع املكتب السياسي 
للحزب في اطار جلساته املفتوحة، 
لبحث موضوع املشاركة باحلكومة، 
النائب املستقبلي عقاب  بدوره، 
صقر رج���ح مش���اركة الكتائب 
باحلكومة، »ألن الكتائب ال تكون اال 
سندا« لقوى 14 آذار، وما املقاطعة 
للحكومة اال أحداث صدمة إيجابية 

لدعم احلكومة.

إشكاليات البيان الوزاري

وزي���ر اإلعالم ط���ارق متري 
وعندما سئل عن مضمون البيان 
الوزاري املرتقب وهل س���يكون 
مشابها لبيان احلكومة السابقة، 
قال ان الرئيس سليمان والرئيس 
ان  احلريري شددا باالمس على 
البيان احلالي سيبنى على البيان 
السابق، دون ان يكون بالضرورة 

اي تعديل في التاريخ س���يكون 
عبر مجل���س النواب، محذرا من 
انه دخل مرحلة اخلطر لناحية 
امله���ل القانوني���ة، وليس فقط 

االجرائية.

جنبالط يستبعد حصول مشكلة

النائب ولي���د جنبالط اعرب 
عن س���عادته بوالدة احلكومة، 
اللقاء  انها ول���دت نتيجة  وقال 
السعودي � السوري، كما متنيناها 

انا والرئيس نبيه بري.
جنبالط استبعد كذلك حدوث 
مشكلة السيما من خالل التأكيد 
على احترام القرارات الدولية في 
البيان الوزاري وبالتالي اعتماد 
النص الوارد في البيان الوزاري 

للحكومة السابقة.

سالح الحزب على طاولة الحوار

الدولة د.عدنان  بدوره وزير 

الضرورة، واالستثناء ال يؤسس 
لقاع���دة دس���تورية، وق���ال ان 
احلكومة وجدت لتعمل ال إلقامة 

املتاريس.

الوزير حرب يلتقي الجميل

الوزي���ر بطرس  من جهت���ه 
حرب زار املكتب السياسي حلزب 
الكتائب امس، والتقى الرئيس امني 
النائب سامي  اجلميل، بحضور 
اجلميل ورئيس حركة االستقالل 

ميشال معوض.
ولفت حرب ال���ى ان زيارته 
تن���درج في اط���ار ايجاد مخرج 
للقضية الوزارية العالقة، معتبرا 
انه سيكون هناك نقص كبير في 
الكتائب عن  حال غياب ح���زب 
احلكومة، مشددا على ان الزيارة 
يقوم بها بصفته الشخصية وليس 

باسم 14 آذار.
وأكد حرب ضرورة وجود حزب 

مطابقا له، وان كان هناك ميل ألن 
يكون البيان احلالي اكثر اقتضابا 

من السابق.
من جانبه، وزير الدولة جان 
اوغاسبيان متنى ان يكون البيان 
الوزاري العتي���د زاخرا باالفكار 
اجلديدة، مذكرا بان بيان احلكومة 
السابقة كان مستوحى من تسوية 
الدوح���ة، بينما مقدم���ة البيان 
احلالي مستوحاة من اجواء اتفاق 
بيروت، وبالتالي سيكون بعيدا 

عن تعقيدات البيان السابق.
الوزير جبران باسيل  بدوره 
اس���تبعد ان تكون هناك جبهات 
خالل اجتماعات جلنة الصياغة، 
بل س���يكون اجلميع جبهة عمل 

واحدة.
اما وزير الداخلية زياد بارود 
فقد اكد اهتم���ام وزارته باجراء 
االنتخاب���ات البلدية في موعدها 
خالل مايو املقبل، ملمحا الى ان 

السيد حسني استبعد اي خالف في 
صياغة البيان الوزاري في شقه 
املتعلق بسالح املقاومة، ومتنى 
مشاركة وزير حزب الكتائب في 

صياغة البيان.
والحظ الوزير السيد حسني 
احملس���وب على حص���ة رئيس 
اجلمهورية، ان اهم مهمات احلكومة 
بالبيان  االلت���زام  احلالية ه���و 
الوزاري املزم���ع صياغته. وعن 
املوضوع نفسه، سالح حزب اهلل، 
في البيان الوزاري، قال: ال اعتقد 
ان هناك عقب���ات في هذا املجال 
خصوص���ا ان موضوع املقاومة 
وسالحها مدرج على طاولة هيئة 
احل���وار الوطني التي س���تلتئم 
قريبا، كما اعلن رئيس اجلمهورية، 
التوافقية وال  السياسة  وانا مع 
اعتقد ان هناك شرخا سيصيب 
ه���ذه احلكومة نتيجة س���الح 
املقاومة او غيره من املوضوعات 

أكانت اقتصادية او اجتماعية او 
علمي���ة، وانا متفائل بايجاد حل 
لهذا املوضوع وقد اشار الرئيس 
س���ليمان باالمس ال���ى ضرورة 
االفادة من البيان الوزاري السابق 
حلكومة الرئيس السنيورة. وقال: 
اعتقد ان الهم االقتصادي هو االول 
لدى اللبنانيني، وظاهرة الفساد 
التي تعم البلد والتي توجب اقامة 
برنامج اصالحي شامل، والوضع 
املتس���يب احلاضر يؤذي سمعة 

لبنان، ومصالح اللبنانيني.

نصراهلل يتحدث في يوم الشهيد

حزب اهلل احتفل امس بيوم 
الش���هيد في مهرجان حتدث فيه 
االمني العام للحزب السيد حسن 
نصراهلل عبر شاشة ضخمة في 
الضاحية اجلنوبي���ة لبيروت، 
تن���اول مختلف القضايا احمللية 

واالقليمية.

أول اجتماع للجنة صياغة البيان الوزاري بغياب الكتائب للمرة الثانية

الجميل على خطى جنبالط:
الخروج من 14 آذار إلى موقع وسطي
بيروت: يالحظ ان اس����م الوزير س����ليم

الصايغ أدرج في جلن����ة صياغة البيان 
الوزاري على أمل ان تنجح املساعي مع رئيس 
الكتائب أمني اجلميل في إزالة اعتراضه وضمه 
الى الركب احلكومي، خاصة ان حقيبة الشؤون 
االجتماعية التي أسندت اليه لها وزنها كحقيبة 
خدماتي����ة. وكانت املس����اعي مع اجلميل قد 
تكثفت في اليومني املاضيني وبلغت ذروتها 
مع زيارة قام بها الرئيس سعد احلريري ملقر الكتائب في 
الصيفي قب����ل توجهه الى القصر اجلمهوري، بيد انه لم 
يفلح في حمل اجلميل على إيفاد وزيره الى احتفال التقاط 
الصورة التذكارية. وكش����فت مصادر أن احلريري شرح 
للجميل األسباب التي دفعته الى تشكيل احلكومة على هذا 
النحو ومتنى عليه التعاون مؤكدا أن كل وزير مهما كانت 
حقيبته يبقى دوره فاعال في مجلس الوزراء. كما حرص 
احلريري في لقائه اجلمي����ل على إعطاء تطمينات حول 
هواجس حزب الكتائب من حيث أداء 14 آذار والتنسيق 
والعمل احلكومي، بحيث ستكون الوزارة التي سيتوالها 
احلزب موضع رعاية استثنائية. وعلم أن املكتب السياسي 

للكتائب ناقش خيارات أبرزها:
� استقالة صايغ من احلكومة ومقاطعة جلسات مجلس 
الوزراء، خصوصا أن املوقف من إس����ناد حقيبة التربية 
الى الكتائب اتخذ منحى خطيرا باملعنى السياسي للكلمة 

متجاوزا األشخاص الى املؤسسة الكتائبية.
� االكتفاء بتسجيل موقف اعتراضي ال مينع املشاركة 
ف����ي احلكومة، خصوصا في ض����وء االتصال الذي تلقاه 
اجلميل من رئيس اجلمهورية وأجواء لقاء رئيس احلزب 
والرئيس احلريري مع أن األخير لم يحمل معه أي اقتراح 
س����وى أنه متن����ى أن يصطحب معه صايغ الى جلس����ة 

مجلس الوزراء.
� االنس����حاب تنظيميا من قوى 14 آذار دون أن تعني 
ه����ذه اخلطوة ان احلزب يبحث عن خيار سياس����ي آخر 
باعتبار أن اخلروج منها تنظيميا ال يتعارض والتوجهات 

السياسية الرئيسية للحزب.
� اإلعداد التخاذ موقف وسطي على غرار ما بادر إليه 
رئيس »اللقاء النيابي الدميوقراطي« وليد جنبالط بعد 

خطابه الشهير في 2 أغسطس املاضي.
� اشتراط فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية 
وضمها الى وزارة الشؤون االجتماعية، واالستئثار بحصة 
قوى 14 آذار املسيحية من املديرين العامني الذين ستعينهم 
احلكومة. األمور بني الكتائب واألكثرية ليست على ما يرام 
على خلفية جملة من األمور تراكمت على مدى جتربة قوى 
14 آذار التنظيمية، بدءا من األمانة العامة لهذه القوى الى 
مسار العملية االنتخابية وآلياتها وحركتها، وانتهاء مبا 
جرى أخيرا في انتخابات غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
في جبل لبنان وغيرها الكثير من األمثلة والنماذج التي 
يسوقها الكتائبيون في تعبير عما يشعرون به من جتاوز 
لدورهم. ووجه اخلطورة في هذا األمر ان فرضية انسحاب 
الكتائب من 14 آذار بعد انسحاب احلزب التقدمي االشتراكي 
وحزب الكتلة الوطنية يعني فقد األكثرية 5 نواب إضافيني 
ملصلحة القوى الوسطية أو ميني الوسط، كما يعني انه 
في حال استمرار الال توافق، فإن األكثرية رمبا ستخسر 
مقع����دا وزاريا في معادل����ة 15 � 10 � 5 لتصبح 14 � 10 � 6 
رغم تأكيد أوساط الكتائب انها ستبقى في صف األكثرية 
رغم إدراكها لطبيعة املرحلة املختلفة مستقبال. ويعتبر 
مصدر في املعارضة خطوة احلريري »بداية للتخلص من 
الفائ����ض في الغالبية النيابية، خصوصا ان ال دور لهذه 
الغالبية في الوقت الراهن وخصوصا ان حزب الكتائب 

هو احللقة األضعف في األكثرية«.
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ترحيب مشروط: الترحيب االميركي بتشكيل 
احلكومة اللبنانية اجلديدة جاء »مشروطا« ومقرونا 

باملالحظات والتمنيات التالية:
� ان يعكس البرنامج احلكومي )البيان الوزاري( 
التزام القرارات الدولية خصوصا 1559 و1701 و1680 
)بي����ان صادر عن البيت األبي����ض(. � ان تتعاون 
احلكومة مع الرئيس ميشال سليمان وان تواصل 
جهود رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة في 
اتخاذ خطوات واضحة نح����و تنفيذ القرار 1701 
)املندوب االميركي ف����ي مجلس األمن أليخاندرو 

وولف(.
عون ينظر إيجابا للحريري: يتحدث العماد ميشال 
عون في مجالس��ه بكثير م��ن اإليجابية عن الرئيس 
املكلف سعد احلريري، وال يحمله وزر تأخر حكومة 
الوحدة الوطنية. وبحسب أعضاء في تكتل االصالح 
والتغيير، حتدث عون أكثر من مرة عن احلريري بعد 
اجتماعات كان قد عقدها معه، وحاول إبراز مواصفاته 
كزعيم شاب، في سنه ال� 38، قلب اغتيال والده حياته 
رأسا على عقب. وبعدما كان على هامش الواقع السياسي 
في لبنان، يعيش حياة مختلفة، أصبح في قلب مرحلة 
لم يكن معنيا بها قبال،  إال أنهم ألبسوه عباءة الزعامة. 
الحظ أيضا أن للحريري االبن طموحات إيجابية، إال 
أنه ال يتحرك ما يكفي ليضمن حتقيقها على نحو ما 

يلمسه فيه.

حضور مسيحي وازن: يقول 
مصدر في التيار الوطني احلر 
انها »املرة األولى منذ حكومات 

ما بعد الطائ����ف وحتى اليوم الت����ي يكون فيها 
للمس����يحيني حضور وازن وقيم داخل احلكومة. 
وهذا األمر واضح وهو يعود للسياسة التي اتبعها 
العماد عون خالل التفاوض بشأن تشكيل احلكومة، 
النه متسك مبطالبه، وحصوله عليها ما أدى بالتالي 
الى حتسني التمثيل املسيحي لدى فريق املواالة. 
ففي جردة بسيطة يتبني أنه لقاء وزارة الداخلية 
كان����ت »الدفاع«، ولق����اء وزارة االتصاالت كانت 
»الع����دل«، كذلك األمر بالنس����بة لوزارتي العمل 
والش����ؤون االجتماعية، كلها وزارات وازنة ولها 
اعتبارها حصل عليها املسيحيون داخل احلكومة 
وليس وزارات غير مجدية مثل الثقافة أو اإلعالم 
أو س����واهما«. ولكن عضو كتلة القوات اللبنانية 
النائب أنطوان زهرا يرى ان عون »لم يحقق شيئا 
من سلسلة املطالب التي أعلنها«. ويقول ان احلديث 
عن حتس����ينه حصة مس����يحيي 14 آذار »خبرية 

وادعاء لبطوالت وهمية«.
وعود انتخابية وتوزيرية: تقول مصادر قريبة من 
العماد عون انه كان وعد الوزير فادي عبود بأن يسند 
الي��ه حقيبة الصناعة باعتباره من املختصني في هذا 
املجال وهو يرأس حاليا جمعية الصناعيني في لبنان، 

لكن كان يفترض فيه أن يعيد النظر 
في اختياره مادامت هذه احلقيبة 
أعطيت للوزير ابراهام دادايان من 
حزب الطاشناق. وسألت املصادر عن مصير الوعود 
التي كان أغدقها عون على عدد من املرشحني بتوزيرهم 
في حال عزوفهم عن خوض االنتخابات النيابية األخيرة 
وبينهم النائب السابق كميل خوري من داخل »التيار« 
والنقيب السابق للمحامني في بيروت شكيب قرطباوي 
الذي يعتبر واحدا من أبرز املتحالفني معه. وأوضحت 
انهم اليزالون يجهلون األسباب التي حالت دون اسناد 
السياحة خلوري خصوصا ان ال مبرر لتفضيل عبود 
عليه، وسألوا في الوقت نفسه هل ان قرار عون املجيء 
بوزراء منتجني الى احلكومة يتعارض مع األكفاء في 

»التيار«.
مـن الدفاع إلى املواءمـة: دلت طريقة اختيار 
عون لوزرائه على انه قرر االنتقال - حسبما يقول 
قريب معني - من مرحلة الدفاع التي خاضها في 
فترة سابقة استمرت حتى االنتخابات، إلى مرحلة 
املواءمة بني تفاهمات داخلية وإقليمية، وبني هجوم 
يتص����ل عمليا بالعمل اإلصالحي داخل احلكومة، 
وهو أمر س����وف ينعكس مواجهات داخل مجلس 
ال����وزراء. )يبدي النائب ولي����د جنبالط اعجابه 
بالوزيرين شربل نحاس وفادي عبود ويصفهما 

بأنهما ممتازان(.
اعتبارات معينة: أوضح الوزير ميشال فرعون 

ان اصراره على تولي حقيبة مرده الى اعتبارات معينة، 
ملمحا الى انه سيش��ارك في طاول��ة احلوار املقبلة 
كممث��ل عن طائفة الروم الكاثولي��ك بدال من الوزير 

الياس سكاف.
وعن أولويات املرحلة املقبلة قال: »سابقا كانت هناك 
ممارسات تعطيلية وعراقيل وشلل. نأمل في أال يتكرر 
هذا املشهد. هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا على 
األصعدة األمنية واالقتصادية واملالية واالجتماعية، اذ 
هناك أكثر من 1500 قرار كلها عالقة في أدراج احلكومة. 
ستكون أمامنا ورشة عمل كبيرة. وشدد على ضرورة 
تعزيز احلوار الوطني حول االس��تراتيجية الدفاعية 
حلماية لبنان الذي ال ميكن أن يحمى بالسالح فقط، 

بل بتطبيق القرارات الدولية.
استهداف سياسي: تقول أوساط النائب نقوال 
فتوش انه أبلغ الرئيس احلريري شخصيا اعتراضه 
على توزير سليم ورده ممثال لزحلة والقوات في 
احلكومة خالل اجتماعهما في بيت الوس����ط قبل 
والدة احلكومة بثالث ساعات، معتبرا ان استبعاده 
عن احلكومة ليس اال استهدافا سياسيا له، وانه 
أصبح على افتراق سياسي مع 14 آذار من دون ان 
يكون ف����ي فريق 8 آذار، بل س����تكون معارضته 
مستقلة للحكومة. ويقول فتوش: »شعارات املعركة 
االنتخابية التي خضناها معا وحققنا فيها نصرا 
انتخابيا كبيرا س����قطت وبيعت في حلظة نشوة 

خالل انتاج احلكومة«.

أخبار وأسرار

سليم احلص 

)رويترز(.. ومستقبال العاملني املهنئني له في مبنى احلكومة )محمود الطويل(رئيس احلكومة سعد احلريري مستعرضا حرس الشرف في اول ايامه في السراي الكبير

الحص لـ »األنباء«: على حكومة الحريري
 التصدي لألزمات ال االنفعال بها

تساءل عمن سيعارض بعدما أصبح طرفا النزاع في حكومة واحدة

بيروت ـ اتحاد درويش
الرئيس س���ليم احلص  أمل 
ان تكون احلكومة التي تشكلت 
برئاسة سعد احلريري فاحتة خير 
للبن���ان وان توفق في التصدي 
لكل القضاي���ا القائمة راجيا لها 
التوفيق في مهمتها، ألن احلكومة 
تأتي لتفّرج األوضاع قدر اإلمكان 
الس���يما وان الوضع في لبنان 
عصيب ج���دا. ومتنى ان يكون 
لبنان قد دخل مرحلة سياسية 
جديدة حتمل معها االنفراج وان 
تتصدى احلكومة لألزمات ال ان 

تنفعل بها.
 ورأى احل���ص ف���ي تصريح

ل� »األنباء« ان والدة احلكومة لم 
تكن والدة طبيعية، مشددا على 
انه ما كان يج���ب ان تتأخر كل 
هذه املدة الطويلة بل كان يجب 
ان حتسم في وقت قصير، معتبرا 
ان لبن���ان عاش فت���رة عصيبة 
خالل مرحلة االنتظار حيث كان 
يفترض ان نوفر كل هذه املعاناة 
التي ش���هدها لبنان، مشيرا الى 
الدور اإلقليم���ي في انضاج  ان 

عملية التشكيل لم يكن مكشوفا 
أو مرضيا بالق���در الذي ميكننا 
ان نلمسه، وأكد انه كانت هناك 
تدخالت، لكن كيف وأين والى أي 

مدى؟! هذا ما ال نعرفه.
وأبدى احلص أسفه للمعركة 
الت���ي حصلت ح���ول احلقائب 
الوزاري���ة خصوصا في املراحل 
النهائية لتأليف احلكومة والتي 
كانت في نظر الكثيرين رخيصة، 
متوقفا عند املعركة التي حصلت 

حول حقيب���ة االتصاالت ورأى 
ان املش���كلة حول هذه احلقيبة 
هي اخل���وف م���ن ان تتعرض 
للخصخص���ة حيث ق���د تكون 
هناك مصلحة ف���ي خصخصة 
قطاع االتصاالت ثم الرتباط هذه 

احلقيبة مبوضوع التنصت.
وقال احل���ص ان املعارضة 
اس���تطاعت ان تفرض نفس���ها 
وه���ي كس���بت الكثي���ر عندما 
فرضت صيغ���ة الوفاق الوطني 
أو الوحدة الوطنية، مشيرا الى 
ان حكوم���ة الوح���دة الوطنية 
ليس���ت دميوقراطية وقد سبق 
له ان انتقدها، لكنه أكد ان اجلميع 
يريد حكومة وحدة وطنية جتمع 
كل أطراف الس���احة السياسية 
وبالتالي لن تكون هناك معارضة 

تصحح املسار.
ورأى ان���ه لو كانت األكثرية 
حتكم واألقلية تعارض كما هي 
احلال في الظروف العادية لكانت 
هناك أقلية تعارض وتصحح وهذا 
من شأنه ان يؤمن أبواب املساءلة 
واحملاسبة التي هي أساسية في 

الدميوقراطية، متسائال من الذي 
سيعارض وينتقد ويصحح بعد 
ان بات طرفا الصراع في حكومة 
واحدة أو جبهة واحدة؟! وأكد انه 
لم يعد هناك ما يسمى ب� 14 و8 
آذار. وعما إذا كان يتوقع خالفا 
ح���ول البيان ال���وزاري ودعوة 
الى طاولة  رئيس اجلمهوري���ة 
احلوار بعد تش���كيل احلكومة 
كموقف اس���تباقي لعدم نشوب 
أي نزاع حوله قال: أنا أطعن في 
طاولة احلوار نفسها، كيف ومن 
ألفها وكيف تألفت وملاذا هؤالء 
موجودون عل���ى طاولة احلوار 
وغيرهم غير موجودين كالرئيس 
عمر كرامي وس���ليمان فرجنية 
ونرى واحدا شبه مجهوال ممثل في 
طاولة احلوار. واعرب عن اعتقاده 
العودة الى الصيغة القدمية للبيان 
الوزاري للحكومة السابقة السيما 
في املوضوع املتعلق باملقاومة، 
مؤكدا على احلكومة مناقشة البيان 
الوزاري في تفاصيله مشددا على 
أال أحد يقف في وجه اس���رائيل 

إال املقاومة.

الحريري يتدخل الستيعاب استياء 
كوادر المستقبل في البقاع الغربي

بي���روت: أخذت األزمة املتفاقمة ب���ني كوادر تيار 
املستقبل في البقاع الغربي وقيادة التيار بعدا هاما، 
استدعى تدخال ش���خصيا من رئيس التيار ورئيس 
احلكومة س���عد احلريري الذي طلب اجتماعا عاجال 
بهذه الكوادر بعد فش���ل جميع احملاوالت الستيعاب 
حملة االستياء الواسعة التي اجتاحت كوادر التيار 
واحتجاجا على متثيل منطقتهم بوزير كان احد املقربني 
للنائب السابق عبدالرحيم مراد املناهض للتيار بحسب 

ما ابلغت مصادر مطلعة »األنباء«.
وكانت موج���ة االحتجاج الت���ي اجتاحت كوادر 
وقيادات لتيار املستقبل في البقاع الغربي استمرت 
امس، وعلمت »األنباء« أن قرابة 25 من قيادات التيار 
ذوي الكفاءات وقيادات هامة في املاكينة االنتخابية 
التي دعمت املستقبل في االنتخابات االخيرة، أرسلت 
بالفعل اس���تقاالتها وباتت على طاولة رئيس التيار 
ورئيس احلكومة سعد احلريري، وان هذه القيادات 
قد اكملت استعداداتها ملغادرة مكاتبها اال ان اخلطوة 
تأجلت بعد تدخل احلريري ش���خصيا لالستماع الى 

مطالبهم.
 ووفق���ا للمصادر، فإن اخلطوة جاءت بعد رفض 
ه���ذه الكوادر لقاء القيادي في تيار املس���تقبل أحمد 
احلريري لبحث واس���تيعاب املوقف، بعد االستياء 
العارم الذي ساد منتمي املستقبل في البقاع الغربي 
الش���تمال احلكومة على وزير مقرب من النائب مراد 
املعروف مبواقفه املعارضة لتيار املستقبل، كما نقلت 

»األنباء« أمس عن مصادر موثوقة.

معلومات عن استقاالت احتجاجا على ممثلهم في الحكومة


