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بيروت: خالل احتفال بذكرى
االستقالل في بلدة املنصورة 
بالبق���اع الغربي يوم الس���بت 
املاضي ألقى النائب جمال اجلراح 
ل�  انتقاده الشديد  كلمة ضمنها 
»نظام الوصاي���ة« على لبنان، 
الرئيس  اتهامه باغتيال  مجددا 
احلريري وبأنه »عرقل قيام الدولة 
ومؤسساتها وعاث فسادا وإفسادا 
في مفهوم املواطنة وأرسى أعراف 
اإلذعان والتبعية وشتت الشمل 
واغتال الرئيس الش���هيد رفيق 
احلري���ري ظنا منه ان باغتياله 

يتمكن من السيطرة الكاملة والنهائية على لبنان«.
وينق���ل متابعون للموق���ف القدمي � اجلدي���د للنائب اجلراح ان 
كلمته تركت عالمات اس���تفهام واستفس���ارات واس���عة عند بعض 
احللفاء، الس���يما عند احلزب التقدمي االشتراكي، اذ جرت اتصاالت 
مع مسؤولني في املستقبل الستيضاح اسباب تصعيد اجلراح جتاه 
دمشق، وما اذا كانت كلمته متفقا عليها مسبقا مع فريق عمل الرئيس 
س���عد احلريري الذي وصل اليه نص كلمة اجلراح وتدخل لوضع 

األمور في نصابها.
هذا وأكدت مصادر مطلع���ة ل� »األنباء« ان اخلطأ الذي وقع فيه 
النائب جمال اجلراح امنا ينم عن عدم التواصل بني الرئيس س���عد 
احلريري واعضاء كتلته ألن كال منهم يغني على لياله، واصفا الوضع 

داخل تيار املستقبل ب� »كل مني إيدو إلو«.
واكد املص���در ان الوضع التنظيم���ي والبيروقراطي داخل تيار 
املس���تقبل مزر جدا، وذلك لتجاهل الرئيس سعد احلريري للكوادر 
وأخذه العديد من القرارات املفصلية دون العودة او النقاش مع احد، 
مش���يرا الى ان الوضع داخل املستقبل وفي الشارع السني حتديدا 
ميكن ان ينهار بش���كل مفاجئ ما اذا قامت املرحلة على التس���ويات 

بعيدا عن اخلطاب الطائفي واملذهبي.

التعديالت الدس�تورية املطروح�ة: يجري احلديث عن تعديالت 
دستورية مطروحة لتعزيز صالحيات رئاسة اجلمهورية منها 
ما يتعلق مبهلة توقيع املراس���يم، دعوة مجلس الوزراء الى 
االجتماع ووضع جدول أعمال���ه، حل مجلس النواب أو اقالة 
احلكومة، استقالليته في توقيع املراسيم من دون احلاجة الى 
توقيع الوزير املختص )في العفو اخلاص مثال(... ولكن مصادر 
مطلعة ال تستبعد اجراء تعديل وحيد يعتقد ان تفاهما ضمنيا 
قائم عليه، ولم يتم تأكيده على نحو حاس���م يتعلق بتعديل 
املهل���ة أمام الرئيس من أجل توقيع املراس���يم، ليس أكثر من 
ذلك، في ظل حتفظات متشددة لكثر عن الذهاب أبعد من ذلك 
نظرا الى ان معركة الس���لطة بني الطوائف التزال قائمة بقوة 

في ظل توازنات سياسية متعددة.
فرجنية عل�ى مائدة عون: التقى امس االول العماد ميش��ال عون 
والنائب س��ليمان فرجنية في الرابية على مائدة عش��اء بحضور 
الوزيرين جبران باسيل ويوسف سعادة، وجرى البحث في أمور 
عدة من بينه��ا العالقة القائمة بينهما وإزالة ما بقي من رواس��ب 
ناجمة ع��ن االتصاالت التي رافقت عملية تأليف احلكومة، إضافة 
الى آلية التعاون داخل احلكومة وعلى صعيد التكتل النيابي، كذلك 
جرى التطرق الى بنود جدول أعمال اللقاء املرتقب اليوم بني عون 
والنائب وليد جنبالط في القصر اجلمهوري، وحسب أوساط قريبة 
من عون، ال ينكر »اجلنرال« الدور املؤثر لسليمان »بيك« فرجنية 

في إعادة خلط األوراق داخليا، يعترف بالدور وال 
يثني عليه، بعد مالبسات مفاوضات تأليف احلكومة. 
في حسابات الرابية لوال تنازل فرجنية غير املبرر، 
لكان بإمكان »تكتل التغيير واالصالح« أن يحظى 

بحقيبة خامسة هي العمل، وليس حقيبة دولة كان من املفترض أن 
تذهب الى بطرس حرب.

الكتائب فريق مستقل داخل احلكومة: ستتصرف »الكتائب« على 
اعتبار حكومة احلريري »حكومة تصريف أعمال وليس حكومة 
قرارات وطنية«، كما يقول مصدر كتائبي، ألن فيها من التناقضات 
ما س���يحول دون اتخاذها القرارات املصيرية والوطنية، من 
دون التقليل من الكفاءات داخلها. على هذا األساس، سيكون 
حزب الكتائب الفريق املعارض داخل احلكومة، »علما أن طبيعة 
النظام الدميوقراطي ال تس���مح للمش���اركني في احلكومة أن 
يعارضوا، لكن عملية تخطي النظام الدميوقراطي التي حصلت 
عبر تأليف احلكومة جعلت احلكومة مجلس���ا نيابيا مكررا، 
وبالتالي شرعنت املعارضة داخلها. وهذا ال يعني اننا ملتزمون 
بالتصوي���ت اآللي مع األكثرية، وهكذا ق���د يلتقي موقفنا مع 
رئيس اجلمهورية أو مع رئيس احلكومة أو حتى مع األقلية 
في مواضيع تقنية... سنكون حالة مستقلة«، أما الرئيس أمني 
اجلميل ففي تقدير مصادر معارضة ان مجال املناورة مفتوح 
أمامه، والدليل أن عملية تبادل الرس���ائل مع العماد عون قد 

بدأت، وإن عبر أصدقاء مشتركني، يضاف إلى 
ذلك املصاحلة الكتائبية التي قادها سامي اجلميل 
مع رئيس »املردة« سليمان فرجنية في بنشعي، 
التزال طريقها آمنة وسالكة، ويعلق البعض 
فيصفها على أنها »نصف املس���افة ما بني الصيفي ودمشق«، 
فض���ال عن أن دارة الرئيس اجلميل ف���ي بكفيا كانت والتزال 
مفتوحة أمام الوزير الس���ابق وئام وهاب، وهذا ما يدفع الى 
االعتقاد بأن اخليارات متاحة، ألن يصل اجلميل الى الس���رايا 
عبر طريقني: الس���ريع، وهو املباشر لكن غير احملصن، وغير 
املباش���ر عبر دمشق، وسيكون طويال نسبيا لكن يستند الى 

مرتكزات ميكن ان تتحول الى ثوابت.
سامي اجلميل يزور كل لبنان قريبا: يعد النائب سامي اجلميل جلولة 
ستشمل كل لبنان عند نضج املاكينة التنظيمية. وسيسبق ذهابه 
عمل حتضيري ملجموعة من اللجان تعنى بتنظيم األقاليم واستيعاب 
املنتسبني اجلدد. ويلفت مصادر كتائبي الى قسم نحو 3000 كتائبي 
اليمني واالنتساب الى الكتائب العام املاضي، »ويجري االعداد ليقسم 

غيرهم قريبا«.
انزعاج الوزير حس�ن: سئل وزير الدولة عدنان السيد حسني: 
هل أنت وديعة حزب اهلل عند رئيس اجلمهورية فأجاب: »لست 
وديعة وال زميلي عدنان القصار أيضا. واملؤسف في كل مرة 
ان الوزير املس���لم الشيعي يجب ان يكون وديعة للمعارضة 

واملس���لم الس���ني وديعة للمواالة، هذا فرز غير دقيق وغير 
صحيح، وأهمية مرحلة الرئيس سليمان انه فتح الباب أمام 
فرز سياسي جديد للخروج من هذه االصطفافات الطائفية. أنا 

لست وديعة، أنا من فريق عمل فخامة الرئيس«.
خي�ارات االنتخابات البلدية: في موضوع االنتخابات البلدية تقف 
احلكومة أمام خيارين: إما إجراء االنتخابات في موعدها على أساس 
قانون االنتخاب احلالي أو تأجيلها الى س��بتمبر املقبل ش��رط أن 
يقر التعديل الدس��توري في مهلة أقصاها ش��هران، إال أن خفض 
سن االقتراع ال يكفي إلجراء االنتخابات البلدية ما لم يأت مقرونا 
بإدخ��ال تعديالت على قانون املجال��س البلدية واالختيارية جلهة 
رغبة بارود في انتخاب أعضاء املجالس البلدية على أساس النسبية، 
اضافة الى انتخاب رئيس البلدية من الناخبني مباشرة بدال من أن 
يترك انتخابه ألعضاء املجلس البلدي كما هو معمول به اآلن. لكن 
التعديالت التي يقترحها بارود قوبلت بتحفظ من وزير حزب اهلل 
ف��ي جلنة البيان الوزاري محمد فنيش، فحزب اهلل ال يحبذ هذين 
التعديل��ني املقترحني من بارود وبالتالي مييل الى إبقاء القدمي على 

قدمه.
جماعات متسامحة ومنفتحة جهة دولية تابعت على مدى عام تقريبا 
»الوضع اإلسالمي »في مدينة طرابلس والشمال، لتخلص إلى أنه 
ال وجود ألي جماعات أو خالي��ا متطرفة هناك، واصفة احلركات 

اإلسالمية في الشمال بأنها »متسامحة ومنفتحة«.

أخبار وأسرار

مصادر ل� »األنباء«: بداية تمايز
 سوري - إيراني يخلط األوراق بلبنان

خطاب الجراح أثار عالمات استفهام واسعة

مصادر ل� »األنباء«: قيادات 
بيروت � ناجي يونسالمستقبل »كل مين إيدو إلو«

توق���ع نائب من األكثرية ل� »األنباء« ان مير لبنان مبرحلة من 
الهدوء واالستقرار وان تقتنع كل األطراف بإحالة سالح حزب اهلل 
الى طاولة احلوار التي سيحصر دورها بدراسة إستراتيجية الدفاع، 
وسينتظر اجلميع االنتهاء من مناقشات الثقة للمباشرة بورشة 
العمل على مختلف األصعدة في ظل أمر واقع يظهر انه ال مهرب من 
اإلصالحات ومواجهة التحديات واملتطلبات فكيف يبرر هذا الفريق 
او ذاك أمام جمهوره اي تلكؤ عن حتقيق ذلك او عرقلة اخلطوات 
التي تفضي الى هذه الغاية املرجوة، حيث يقر اللبنانيون من كل 
االنتماءات انهم وصلوا الى وضعية معيشية واقتصادية صعبة 

جدا وهو ما يتخطى اي إطار للمواالة واملعارضة.
وأضاف: واضح ان االتفاق الس���وري � الس���عودي سينعكس 
إيجابا يوما بعد آخر في لبنان والعالم العربي واملنطقة، وهو ما 
يتالق���ى مع االنفتاح األوروبي واالميركي على النظام الس���وري، 
ومن األمثلة على ذلك تس���هيل دمشق تشكيل احلكومة اللبنانية 
واستنكارها لالعتداء من قبل احلوثيني على األراضي السعودية 
وس���يترك كل هذا املزيد من اآلثار اإليجابية على العمل السياسي 

اللبناني شيئا فشيئا.
والحظ النائب األكثري ان هناك بداية متايز او تباعد بني سورية 
وإي���ران، مما قد يؤس���س لعملية خلط ف���ي األوراق والتحالفات 
على الس���احة اللبنانية تبعا لتطور األوضاع داخليا وخارجيا إذ 
س���تبقى حتالفات قوى 8 و14 آذار من حيث املبدأ غير ان األطراف 
السياسية ستأخذ لنفسها حيزا من احلرية في التحرك والتكتيك 
والتواصل والتفاعل مع القضايا وامللفات التي س���تطرح في هذا 

املجال او ذاك.
وتوق���ع ان يقترب النائب جنب���الط أكثر من حلفاء حزب اهلل 
وس���ورية ويندرج في هذا اإلطار لقاؤه امس مع العماد عون مع 

انه سيبقي على عالقته بالرئيس سعد احلريري.
وقال: صحي����ح ان برودة اعترت عالق����ة احلريري بالقوات 
والكتائب بفعل ما تس����بب فيه تش����كيل احلكومة في حلظاته 
االخيرة، إال ان مشاركة احلريري والكثيرين من قيادات األكثرية 
في »اجلناز« السنوي للشهيد بيار اجلميل قد أزالت القسم األكبر 

من التشنجات في هذا اإلطار.

ليبرمان يطالب بإخضاع زمالئه الختبار كشف الكذب

 اتهام 10 أشخاص في الواليات المتحدة بمساعدة حزب اهلل

تل أبيب � يو.بي.آي: طالب وزير اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان كال من رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ورئيس الش����اباك 
يوفال ديسكني بإخضاع وزراء أعضاء في هيئة »السباعية« الوزارية 
وضباط كبار في اجليش اإلسرائيلي الختبار على جهاز كشف الكذب 
»البوليغراف« بسبب تسرب معلومات عن قرية الغجر اللبنانية.

وذك����رت صحيفة هآرتس امس أن »الس����باعية« الوزارية التي 
تعتبر مركز صناعة القرار في احلكومة بحثت خالل اجتماع عقدته 
ي����وم األحد املاضي في قضية قرية الغج����ر، وأنها قررت التوصية 
أمام احلكومة املصغرة للشؤون السياسية واألمنية باملوافقة على 
انسحاب إس����رائيل من القسم الشمالي للقرية وتسليمه إلى قوات 

اليونيفيل.
لكن هذه املعلومات تسربت من االجتماع ونشرتها هآرتس االثنني 

املاضي األمر الذي أثار غضب ليبرمان بشكل بالغ ودفعه الى املطالبة 
بإجراء اختبار جلميع الذي ش����اركوا في اجتماع »السباعية« على 

جهاز »البوليغراف«.
ونقل����ت »هآرتس« امس عن مصادر في وزارة اخلارجية قولهم 
إن ليبرمان قال بغضب ش����ديد خالل اجتماع إدارة وزارته صباح 
االثنني انه »يجب أن يذهب كل من تواجد في االجتماع إلى اختبار 
البوليغراف، وهذه التسريبات لم تعد حتتمل، وآمل أال يكون أحد 

من بني اجلالسني هنا ضالعا في هذا االمر وسرب املعلومات«.
يشار إلى أنه شارك في اجتماع »السباعية« إضافة إلى الوزراء 
األعضاء في هذه الهيئة مسؤولون كبار في وزارة اخلارجية ووزارة 
الدفاع ومجلس األمن القومي ورئيس اركان اجليش غابي أشكنازي 
وضباط آخرون من شعبتي التخطيط واالستخبارات العسكرية. 

واشنطن � أ.ف.پ: اعلنت وزارة العدل االميركية امس االول ان 
عشرة اشخاص اتهموا في الواليات املتحدة مبساعدة حزب اهلل 
وقدموا له اس���لحة وأمواال وجوازات سفر مزورة وترويج اموال 

مزورة واالجتار بالهواتف النقالة واالحذية الرياضية.
وج���اء في القرار االتهامي ان اربعة من هؤالء يالحقون بتهمة 
»التآمر« من اجل تقدمي »دعم مادي حلزب اهلل وقد يصدر بحقهم 
حكم بالس���جن يتراوح بني 15 و30 عاما، وسيمثلون امام قاض 

في فيالدلفيا.
واضاف القرار ان لبنانيني هما حسن حدرج وديب هاني حرب 
حاوال ان يصدرا الى مرفأ الالذقية بسورية نحو 1200 بندقية رشاشة 
من طراز كولت ام � 4 بسعر 1800 دوالر للبندقية مبساعدة شخص 

تبني في ما بعد انه شرطي فيدرالي لم يكشف عن هويته.
واوضح القرار االتهامي ان حرب حاول ايضا ومبشاركة متهمني 
آخرين هما حس���ن كركي  وموسى حمدان اس���تيراد وفي نفس 

الفت���رة 9200 دوالر مت تزويرها كما قالوا في ايران بهدف متويل 
حزب اهلل.

وباالضافة الى ذلك، يشتبه بان حمدان حاول وباالشتراك مع 
ثالثة رجال آخرين، اميركيان وڤنزويلي، تهريب اكثر من اربعة 
هواتف نقالة وجهاز كمبيوتر محمول ومعدات الكترونية اخرى 
تص���ل قيمتها االجمالية الى أكثر م���ن 14 الف دوالر لتقدمي دعم 

مالي الى حزب اهلل.
وجاء في بيان لديڤيد كريس وهو موظف كبير في وزارة العدل 
االميركي���ة، ان »هذه االدانات تظهر الى اي مدى تعتمد املنظمات 
االرهابية على سلسلة من النشاطات غير الشرعية والسرية من 

اجل متويل نفسها واحلصول على االسلحة«.
وفي عملية مش���ابهة، اوقف خمسة اشخاص من اصل لبناني 
النهم قاموا بنفس هذا النوع من اعمال التهريب وقد حاول احدهم 

احلصول على صواريخ ارض-جو وعلى 10 آالف بندقية.

بعد تسرب معلومات عن انسحاب من قرية الغجر اللبنانية

جنبالط بعد مصالحة عون في بعبدا: لن أعود لالصطفافات مجددًا
بيروت � عمر حبنجر

غ����اب النق����اش اله����ادئ عن 
االجتم����اع الثامن للجن����ة البيان 
الوزاري مساء الثالثاء، وحل محله 
االحتدام، خصوصا بني الوزيرين 
بطرس ح����رب األكثري، وجبران 
باسيل االقلوي املعارض، تطايرت 
خالله االتهامات مينة ويسرة بني 
الواحدة  الدائرة االنتخابية  ابني 
)البترون( اللذين فرقتهما النيابية، 
بانتص����ار ح����رب على باس����يل، 
لتجمعهما ال����وزارة حتت ضغط 

السياسية التوافقية املعتمدة.
وسعى الرئيس سعد احلريري 
الى تهدئة الوضع محاوال التوفيق 
بني اآلراء املتعارضة في شأن الفقرة 
املتعلقة باملقاومة وعقد لهذه الغاية 
خل����وة مع وزير حزب اهلل محمد 
فنيش، ثم التقى الوزيرين بطرس 

حرب وسليم الصايغ.
احلري����ري اك����د ان����ه واللقاء 
الدميوقراطي مع ابقاء القدمي على 
قدم����ه فيما خص بن����د املقاومة، 
وجاراه في ذلك وزير اللقاء النيابي 
الدميوقراط����ي وائ����ل أبوفاعور، 
معتبرا ان هذا النص يخدم اجلميع 
ويلبي ما يريده اجلميع، فهو من 
جهة يحفظ مرجعية الدولة، ومن 
جهة أخرى يؤكد شرعية املقاومة 
وحقها في الدفاع وممارسة حقها 

مبواجهة العدو.

الحق في التحفظ

وسجل حرب وصايغ حقهما في 
التحفظ على هذه الصيغة انسجاما 
مع املسيحيني االستقالليني، وقال 
حرب: انا اتفهم موقف حزب اهلل 
وال اري����د ان احرجه، ونحن نرى 
حجم االخطار احملدقة، لكن نحن 

ايضا ال نريد ان نحرج.
مصادر االكثرية قالت ان االتفاق 
مت على اكثر البنود السياسية في 
البي����ان الوزاري باس����تثناء بند 
واحد، هو املتعلق بسيادة الدولة 
وحصرية السالح، وفيما عدا ذلك 
فقد مت التوافق على بنود اخرى في 
الصيغة السياسية تتعلق بالسالح 
الفلسطيني والعالقات اللبنانية � 

الس����ورية واختفاء االمام موسى 
الصدر في ليبيا.

ال اتفاق قاهرة جديدًا

وقال����ت املص����ادر ان الوزراء 
املس����يحيني ف����ي 14 آذار طالبوا 
بترحيل فقرة املقاومة الى طاولة 
احل����وار، وفق نظرية د.س����مير 
جعجع، انطالقا من رفضهم القبول 
مبا وصفوه بأنه اتفاق قاهرة جديد 
مفروض على اللبنانيني، على غرار 
االتف����اق الذي عقدت����ه الدولة مع 
منظمة التحرير عام 1969، وتكريس 
ذلك في البيان الوزاري. ونتيجة 
مطالبة بعض الوزراء بحذف عبارة 
الرئيس  واضافة اخرى، استمهل 

احلريري الجراء مش����اورات قبل 
مع����اودة االجتماع التاس����ع بعد 
ظهر امس االربعاء، وقد ش����ملت 
املش����اورات الرئيس امني اجلميل 
ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية سمير جعجع، هادفا الى 
اخراج البيان من عنق زجاجة حزب 
اهلل والقوات. بدوره النائب عقاب 
صقر )كتلة لبنان أوال( اعتبر ان 
املطالبة بابق����اء القدمي على قدمه 
في البي����ان الوزاري ال يعني اننا 
امام مأزق، وبالتالي فإن الصيغة 
القدمية ليست تكريسا لسلطتني، 
سلطة الدولة وس����لطة املقاومة، 
امن����ا هي تكفل ان تك����ون الدولة 
ان  حاضنة للجميع، لكني اعتقد 

اضافة عبارة بسط سلطة الدولة 
وبحصرية قرار احلرب والسلم، 
ال تض����ر باملقاوم����ة. ودعا صقر 
ال����ى احلل الوس����ط الذي يرضي 
اجلميع ويجعلنا امام حالة دولة 
واحدة، ترع����ى املقاومة بوصفها 
حالة ظرفية اس����تثنائية تستمد 
الدولة وليست لها  شرعيتها من 

شرعية بذاتها.

جنبالط صمام أمان

وردا على س����ؤال ق����ال ان من 
يحاول عزل »القوات اللبنانية« عليه 
ان يعزل الرئيس سعد احلريري من 
14 آذار أوال، مشيرا الى ان الرئيس 
احلريري لم يدخل املعركة ليخرج 

منفردا او يسجل انتصارا لنفسه، 
اما عن خروج النائب وليد جنبالط 
من 14 آذار، فرأى ان جنبالط يلعب 
دور الكتلة الت����ي ارادها الرئيس 
ميشال سليمان قبيل االنتخابات 
والت����ي جوبهت برف����ض عنيف 
من قبل ق����وى 8 آذار، كما يلعب 
دور صم����ام األمان بني 8 و14 آذار 
حتت مظلة رئي����س اجلمهورية، 
كاش����فا عن نية الرئيس سليمان 
الشروع بسلسلة مصاحلات على 
غرار ما حص����ل امس بني النائب 
العماد ميشال عون والنائب وليد 
جنب����الط، خصوصا بني النائبني 
ع����ون وفرجنية، وبني د.س����مير 

جعجع وحزب الكتائب.

وفي تفاصيل اللقاء، فقد أكد 
جنبالط � بعد لقائه عون � »أن 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان س���عى لهذه املصاحلة 
حول شتى املواضيع وبالتحديد 
موضوع املهجرين«، مشيرا إلى 
»أنه سيكون هناك متابعات مع 
التي���ار الوطني احل���ر«. ولفت 
جنبالط إلى »أن العماد عون ميلك 
حيثية سياسية كبيرة في اجلبل«، 
معتبرا »أنه البد لكل القوى ختم 
هذا اجلرح الذي لم يبق منه إال 
منطقة الشحار وعبيه وبريح، 
وهذا يضاف الى مصاحلة اجلبل«. 
من جهة أخرى، شدد جنبالط على 
»خروج���ه من االصطفاف في 2 

اغسطس على الرغم من احترامه 
لرغبة الناخبني«، مشيرا إلى »أن 
التصويت في احلكومة س���يتم 
وفق كل بند ولن يتم التصويت 
ل���� 8 أو 14«، معلنا عن »زيارة 
قريبة للرابية ودعوة لعون إلى 
املختارة«. من جانبه، اعتبر عون 
أن احملطات السوداء لم تكن مع 
جنبالط، بل كان هناك تباين في 
املواقف السياسية، الفتا الى ان 
»يكون اليوم بداية اقفال مرحلة 
تاريخية وفتح مرحلة ثانية من 
االستقرار وإعادة قواعد العيش 
املشترك في اجلبل الى طبيعتها 
األساسية ألن ما حصل كان خطأ 
تاريخيا يجب أن يزول وأن تعود 

احلياة طبيعية«. واوضح عون 
أن »حق االخت���الف ليس حالة 
حرب ب���ل أن تعيش الناس في 
طمأنينة بني بعضها لنتمكن من 

السير ببناء املستقبل«.
الى ذل����ك، طالب رئيس التيار 
الوطني اللبناني احلر النائب ميشال 
عون رئيس مجلس النواب نبيه 
بري بأن يس����حب طرحه تشكيل 
الهيئة الوطني����ة إللغاء الطائفية 
السياس����ية لكي يت����م بحث هذا 
املوضوع بعي����دا عن الضوضاء. 
واعتبر عون في تصريح له عقب 
اجتماع لكتلته البرملانية مساء امس 
ان هذا املوضوع أدى الى س����جال 

اعالمي لن يؤدي الى مكان.

رئيس التيار الوطني الحر يطالب بري بسحب اقتراحه حول إلغاء الطائفية السياسية

جمال اجلراح

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان متوسطا النائبني وليد جنبالط وميشال عون خالل لقاء املصاحلة بني الزعيمني في بعبدا امس

األسد استقبل السيد نصراهلل 
وأرسالن في دمشق

الحص: لن أزور عون بعد اليوم

بيروت: استقبل الرئيس السوري بشار األسد
النائب طالل أرسالن في إطار عائلي، وقد بثت 
قناة »نيو تي ڤي« مس����اء امس االول اس����تقبال 
األسد ألمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل. 
يذكر ان أرسالن كان يردد دائما استعداده لتقريب 
العالقة بني النائب وليد جنبالط وسورية، حيث 
أشارت املستشارة السياسية واإلعالمية للرئيس 
السوري، بثينة شعبان، الى ان موضوع زيارة 

جنبالط الى دمشق عند األسد.

بيروت: سئل الرئيس سليم احلص عن سبب
عدم حص����ول زيارات او اتصاالت بينه وبني 
العماد عون فأجاب: »املشكلة مع العماد عون ان 
لديه مخاوف أمنية، لقد س����بق ان زرته 5 مرات 
فيما هو لم يزرني مرة واحدة، لذلك لن أذهب اليه 
بعد اليوم، ولكني لست مقاطعا له، صحيح انه 
ال اتصاالت بيننا لكني تكلمت مع صهره الوزير 

جبران باسيل وهنأته بالعودة الى احلكومة«.


