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مس�رحية الثقة: لوحظ ان تقاطعا حص���ل بني حزب اهلل )نائب 
األمني العام الش���يخ نعيم قاسم( والكتائب )سامي اجلميل( على 
توصيف جلسات مناقشة البيان الوزاري ب� »املسرحية« ولكن من 
منطلق���ات مختلفة. قاس���م اعتبر ان الكالم ال���ذي قيل من جانب 
املعترضني على بند املقاومة ما هو اال تس���جيل موقف في محطة 
عابرة، وفي جزء منه مسرحية غير موفقة وكان يفترض ان يترجم 
املعترض���ون رأيهم عمليا بحجب الثقة الت���ي هي ثقة لكل البيان 

الوزاري.
الوض�ع إلى طبيعته بني بارود وريف�ي: لوحظ ان الوضع عاد الى طبيعته 
ب��ن وزير الداخلية زياد بارود ومدير ع��ام قوى األمن الداخلي اللواء 
أشرف ريفي الذي رافق بارود في جولته امليدانية على عدد من مناطق 
بي��روت وجبل لبن��ان في اطار تطبيق خطة طوارئ للس��ير في فترة 
األعياد. وتقول مصادر متابعة ان بارود وريفي مقتنعان بأن تعاونهما 
ض��روري وحتمي خصوصا وانهما باقيان ف��ي منصبيهما لفترة قد 

تطول أو تقصر وهي من عمر احلكومة.
مرونة قواتية وكتائبية: لوحظ ان القوات اللبنانية والكتائب تبديان 
مرونة ازاء موضوع زيارة الرئيس سعد احلريري الى دمشق وعدم 
وجود حتفظ على مشاركة الوزيرين ابراهيم جنار وسليم الصايغ 
في عداد الوف���د احلكومي املرافق للحري���ري اذا كانت احملادثات 
س���تتناول امللفات العالقة بني البلدين واذا كان بني هذه امللفات ما 
يتعل���ق بصالحي���ات واختص���اص وزارت���ي العدل والش���ؤون 

االجتماعية.

حرص ع�ون: لوحظ ان العم��اد عون حرص بعد 
زيارته الى العماد ميش��ال سليمان على التأكيد على 
أمرين: انه لم يحمل أي رسالة من األسد الى سليمان، 

وان زيارته الى دمشق املؤجلة منذ االنتخابات النيابية ال عالقة لها بزيارة 
سليمان الى واشنطن.

خط�ب اجلمعة: لوحظ ان خطباء اجلمعة ركزوا على موضوعني: رجال الدين 
الس���نة ركزوا على موضوع احلكومة اجلديدة وتوجهوا بالتهنئة 
الى الرئيس س���عد احلريري باحلكومة اجلدي���دة. ورجال الدين 
الش���يعة ش���نوا حملة على البطريرك صفير ملوقفه من س���الح 

املقاومة.
انتقادات عنيفة: لوحظ ان أوساطا قريبة من الرئيس سعد احلريري 
انتقدت بعنف النائب نقوال فتوش الذي انقلب على نفسه وعلى حلفائه 
الذين أوصلوه الى البرملان، كما انتقدت نقدا مخففا النائب دوري شمعون 
الذي حتول في اللحظة األخيرة من موقف التصويت على حجب الثقة 

الى عدم احلضور وعدم التصويت.
غياب قادة 14 آذار في ذكرى تويني: لوحظ في االحتفال الذي أقيم في 
ذكرى اغتيال النائب الش���هيد جبران تويني عدم مشاركة قيادات 
الص���ف األول ف���ي 14 آذار )احلريري � اجلمي���ل � جعجع(، وعدم 
مشاركة النائب وليد جنبالط أو أي ممثل عنه، وعدم مشاركة زمالء 

تويني في لقاء قرنة شهوان سابقا )باستثناء د.توفيق هندي(.
العالق�ة بني احلريري وفرجنية: مصادر سياسية مطلعة ومتابعة لتطور 
العالقات بن احلريري وفرجني��ة، وللتواصل القائم بينهما في الفترة 

املاضي��ة، تقول ان احلريري يدرك ان فرجنية، نظرا 
لعالقته الوثيقة مع دمشق، هو أكثر األطراف اللبنانين 
قدرة على إزالة ما بقي أمامه من ألغام وهو في طريق 
عبوره نحو الش��ام، وفرجنية هو اكثر الفرقاء السياس��ين اللبنانين 
القادرين في مرحلة التفاهم الس��عودي � السوري احلالية على ترجمة 
ه��ذا التوافق اإلقليمي على األرض في لبنان، وهو أمر كان فرجنية قد 
ملح إليه علنا عقب االنتخابات النيابية، عندما أشار إلى أنه مستعد ملساعدة 

احلريري في هذا املجال.
صفير متأسف من الردود: نقل عن البطريرك املاروني مار نصر اهلل 
بطرس صفير اس���تغرابه وأس���فه حيال الردود التي تلت املوقف 
الذي أعلنه من بعبدا عن »عدم صوابية وجود جيشني في بلد واحد 
والواجب أن يتآلفا«. وهو في هذا الس���ياق يعتبر أن من رد عليه 
إمنا »جتنى عليه وظلمه ألنه لم يفهم موقفه على حقيقته، فاجلميع 
متفق على أن إسرائيل هي العدو الذي يشكل مصدر التهديد للبنان 
ويحت���ل جزءا من أراضيه، والكالم في هذا األمر يعني فتح أبواب 
مفتوحة أصال لكن املش���كلة مع حزب اهلل أنه لم يبد أي إش���ارة 

للتعاون أكثر من أن املوضوع مطروح على طاولة احلوار«.
ويختصر موقف البطريرك من هذه النقطة الشائكة في أن »تكون 
إمرة السالح بيد الدولة«، وهو يتفهم أن »السياسة هي فن املمكن 
ولكن ثمة مواقف ال يقدر أن يفهمها فيتجنب دخول تفاصيلها ويكتفي 

بالتمسك بخطوطها العريضة كمبادئ عامة ملوقف ثابت«.
خط�ة لتفعيل املديرية العامة لقوى األمن الداخلي: تكشف أوساط وزير 
الداخلي��ة زياد بارود عن خطة لديه إلحداث تغيير جذري في مجلس 

قي��ادة املديرية العام��ة لقوى األمن الداخلي، »لك��ن ليس على قاعدة 
االنتق��ام من أحد«. فأعضاء املجل��س قضوا في مراكزهم أكثر من 4 
أعوام ونصف العام، »وبغض النظر عن تقومي أداء كل منهم، بات من 
الضروري اس��تبدالهم لكي يفسح في املجال أمام إدخال فريق جديد 
يتخطى آثار املرحلة املاضية التي فرضت نفسها انقساما في مجلس 
القيادة وتعطيال ل��ه«. ومن ضمن مطالب الوزي��ر االلتزام بالقانون، 
تشريع القطعات املستحدثة، وأولها »شعبة« املعلومات، وهو ما تقول 
أوس��اط بارود إن��ه لن يكون صعبا في مجلس ال��وزراء. التغيير في 
مجلس القيادة وتش��ريع القطعات املستحدثة باتا مدار بحث أوساط 
أمنية وسياس��ية. وقد طلب وزير الداخلية من قيادة املديرية تزويده 
بالئحة تضم أسماء الضباط ومذاهبهم وتاريخ تقاعد كل منهم ومراكز 
خدمتهم. وفسرت أوس��اط الداخلية هذا اإلجراء بأنه أولى اخلطوات 
نح��و حتريك ملف تعين أعضاء جدد في مجلس القيادة قبل إصدار 
تشكيالت عامة لضباط املديرية. لكن فريق رئيس احلكومة يطرح فتح 
ورشة قانونية تتضمن تعديل قانون تنظيم قوى األمن الداخلي، على 
قاعدة تغيير آلية اتخاذ القرار في املديرية، لتصبح شبيهة مبا يجري 
في اجليش، إضافة إلى تش��ريع »ش��عبة« املعلومات وإجراء تعيينات 

جديدة في مجلس القيادة.
الوزير املر إلى موس�كو الربيع املقبل: تش���ير مصادر مطلعة الى ان 
وزير الدف���اع الياس املر بصدد التحضير لزي���ارة ثانية له الى 
موس���كو في الربيع املقبل وهذه املرة لإلشراف على تسلم عشر 
طائرات حربية من ط���راز »ميغ 29« كانت حكومة بوتني أهدتها 

الى اجليش اللبناني.

أخبار وأسرار

عجقة معّزين لبنانيين على طريق دمشق.. والحريري يزورها بعد كوبنهاغن
سليمان التقى أوباما وكل أركان إدارته وطرح مخاوف اللبنانيين بوضوح وصراحة

بيضون ل� »األنباء«: من واجب الحريري 
إقامة أطيب العالقات مع سورية

المستقبل مصدوم من خسارته ال� »إل إيه يو« 
واستياء من الحزب التقدمي االشتراكي 

بعد انتخابات جامعية لـ 12 كلية

بيروت: بعد ايام من اجراء االنتخابات الطالبية
في جامعة ال� »ال ايه يو« في قريطم والتي 
تعد معقال لتيار املستقبل، وبعد اخلسارة الفادحة 
التي منيت بها 14 اذار في 12 كلية ونتيجتها كانت  
)12 – 0( وبخالف ما حصل في االعوام املاضية، 
مازالت صدمة طالب املستقبل واضحة ممزوجة 
باستياء من موقف احلزب التقدمي االشتراكي الذي 
نسق مع حركة امل وصوت طالبه للمرة االولى 

في انتخابات طالبية مع لوائح املعارضة.
وفي هذا الس����ياق، اكدت مصادر قريبة من 

احلزب التقدمي االش����تراكي ان منظمة الشباب 
التقدمي اكدت على طالبها بضرورة التصويت 
للمعارضة واال ستتخذ اجراءات بحقهم، وهذا 
م����ا رأى فيه البعض التحول الكبير في مواقف 
احلزب اجلنبالطي والنقل����ة الواضحة باجتاه 
الفري����ق اآلخر، وقد لوح����ظ اهتمام قيادات في 
14 آذار باملواقف االخيرة للنائب وليد جنبالط 
عن »موقفه الوسطي واملس����تقل« كونها متهد 
خل����روج جنبالط من فريق االكثرية بعدما كان 

خرج من 14 آذار.

بيروت � زينة طّبارة
النائب والوزير السابق  رأى 
محم����د عبداحلمي����د بيضون ان 
مباحثات الرئيس اللبناني ميشال 
سليمان مع الرئيس األميركي باراك 
أوباما، لن تفرز عناصر سياسية 
اللبناني  جديدة على املس����توى 
الداخلي، باس����تثناء زيادة حجم 
املساعدات العس����كرية وتفعيل 
وتسريع برنامج تسليح اجليش 
اللبناني، معرب����ا عن اعتقاده ان 
احلديث بني الرجلني لن يتجاوز 
على املس����توى السياسي عتبة 
املبادئ األميركي����ة العامة حيال 
الدعم األميركي  لبنان واستمرار 
له، معتب����را ان املوقف األميركي 
حيال لبنان لن يتبدل مهما تبدلت 
الظ����روف اإلقليمي����ة والدولية، 
خصوص����ا جله����ة التعامل معه 
كملف مستقل عن اي دولة اخرى 
محيطة به، وذلك العتقاد اإلدارة 
األميركية ان لبنان قد كّرس دوره 
املستقل على املستوى الدولي بعد 
أحداث الع����ام 2005، ما أدى الى 
مخاطبته مباش����رة دون املرور 
بدول أخرى. وأك����د بيضون في 
تصريح ل� »األنباء« انه وبالرغم 
من االهتمام الغربي الكبير بلبنان، 
ف����إن اخلط����وة االميركية األولى 
في العام املقبل س����تكون باجتاه 
احلسم في أفغانستان، وليس امللف 
اإليراني كما يعتقد البعض، وذلك 
العتباره ان الصورة حيال امللف 
النووي اإليراني أصبحت واضحة 
املعالم، وهي لن تتجاوز بأبعادها 
العقوبات االقتصادية على إيران، 
الفتا الى ان امللف الفلس����طيني � 
اإلسرائيلي سيكون اخلطوة الثانية 
لإلدارة األميركية بعد أفغانستان، 

بيروت � عمر حبنجر
بات مؤكدا ان الرئيس سعد 
احلريري س���يكون في دمشق 
اواخر هذا االسبوع، وحتديدا 
بعد عودت���ه من مؤمتر املناخ 
في كوبنهاغن التي س���يغادر 

اليها اليوم.
ويفترض ان تش���كل هذه 
الزيارة فتح���ا ملرحلة جديدة 
بعد مرحلة مثقلة بالسلبيات، 
وقد سرعت وفاة شقيق الرئيس 
بشار االس���د الراحل مجد في 
فتح هذه الصفحة، حيث عادت 
احلركة تنشط على خط بيروت 
� دمشق، مع تقاطر وفود املعزين 
الى  الرس���ميني والسياسيني 

القرداحة في شمالي سورية.

المعزون في القرداحة

وبني ابرز املعزين في قاعة 
الس���يدة ناعس���ة في مسجد 
الداخلية زياد  القرداحة وزير 
بارود ممثال الرئيس ميش���ال 
س���ليمان، حيث عزى باسمه 
الرئيس بش���ار االس���د بوفاة 
شقيقه، كما اوفد الرئيس سعد 
احلريري الوزير محمد الصفدي 
لهذه الغاية، بينما ارس���ل كل 
من الرئيس امني اجلميل ووليد 

جنبالط برقيتي تعزية.
وكان رئيس مجلس النواب 
نبي���ه بري تص���در احلضور 
اللبنان���ي ف���ي تش���ييع مجد 
االسد، على رأس وفد من امل، 
فيما شارك وفد من حزب اهلل 
العام  برئاس���ة معاون االمني 
للحزب حس���ني خليل وكذلك 
النائبان طالل ارسالن وسليمان 
فرجنية وعدد من املس���ؤولني 

اللبنانيني.
وشهدت طريق الشام زحمة 
شخصيات لبنانية في الطريق 
الى القرداحة لتعزية الرئيس 

السوري.
وكان بني ابرز املعزين امس 
العماد ميشال عون على رأس 
وفد من كتلة التغيير واالصالح، 
الرئيس عم���ر كرامي، النائب 
اغوب بقرادوني���ان والنواب 
السابقون مخايل الضاهر وايلي 
الفرزلي وايلي سكاف وميشال 

سماحة ووئام وهاب.
الداخلية زياد بارود  وزير 
قال ان متثيله الرئيس سليمان 
في تعزية االسد ال يحمل رسائل 

بري واجب العزاء في القرداحة 
حصل حديث جانبي بينه وبني 
الرئيس السوري بشار االسد 
الذي جدد دعم سورية الكامل 
للبن���ان وللحكوم���ة اجلديدة 
مع ترحيبه بزي���ارة الرئيس 

احلريري الى دمشق.

عون: لبنان لن يخترق أمنيًا

بدوره، قال العماد ميش���ال 
عون ان العالقة مع س���ورية 
تنتظم بشكل طبيعي ومريح 
ومتكافئ، وان لبنان لن يخترق 
امنيا، وهو يخرج من رواسب 

السنوات االربعني املاضية.
وجدد عون القول لوفد من 
نقابة معلمي املدارس اخلاصة ان 
هذا االنفراج هو اختياري وليس 
قسريا كما كان في املاضي، ودعا 
الى حتويل االقتصاد اللبناني 
من ريعي الى منتج، الفتا الى ان 
ذلك سيكون هدف وزراء كتلته 

بالتفاهم مع باقي االفرقاء.
وق���ال عون: هن���اك اناس 
مازالوا يعيش���ون في املاضي 
وال يستطيعون ترقب املستقبل 
احلريري: خلادم احلرمني أياٍد 
بيضاء عل���ى اللبنانيني وكان 
الرئي���س احلريري ع���اد الى 
بيروت ليل امس بعد مشاركته 
ف���ي مهرج���ان اقام���ة النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر الداخلية االمير نايف 
بن عبدالعزيز تكرميا لصاحب 
السمو امللكي ولي العهد األمير 

خاصة، لكن ألن الرئيس موجود 
خارج لبنان.

وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
الداخلي قال  مؤسس���ة االمن 
بارود: لق���د دخلنا مرحلة من 
التهدئة عن اقتناع ال على قاعدة 

مرر لي ألمرر لك.

وفد رئيس الحكومة

وتدرس اوس���اط حكومية 
امكاني���ة مرافقة وفد من كبار 
رج���ال الدين والش���خصيات 
الرئيس  الوزاري���ة والنيابية 
سعد احلريري الى دمشق بعد 
عودته من كوبنهاغن للتعزية 
مبجد االسد، على ان يعود الوفد 
الى بيروت، بينما يبقى رئيس 
احلكومة والوفد الرسمي الجراء 

احملادثات املقررة.
ل� »األنباء«  وفي معلومات 
ان هذا التوجه تطلب الوقوف 
على مستوى التعزية السورية 
بالرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
حيث تقول اجلهات املعنية ان 
القيادة السورية ارسلت وفدا 
لتعزي���ة رئي���س اجلمهورية 
يوم���ذاك اميل حلود، اما نائب 
الرئي���س الس���وري حينئ���ذ 
عبداحلليم خدام فرغم صفته 
الرسمية فقد اعتبرت تعزيته 

شخصية.

األسد لبري: نرحب بالحريري

الى ذلك، ذك���رت صحيفة 
»النهار« انه خالل تأدية الرئيس 

سلطان بن عبدالعزيز مبناسبة 
عودته معافى، وقد حضره ملك 
البحرين الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني.
وف���ي كلمته خ���ص األمير 
نايف الرئيس احلريري بكلمة، 
رحب فيه���ا »بدول���ة رئيس 
اللبنانية األخ سعد  احلكومة 

احلريري«.
الرئي���س احلريري قال في 
تصريح له ان اختياره للمملكة 
كأول محطة خارجية، يعكس 
م���ا يربطه ش���خصيا ويربط 
الشعب اللبناني بخادم احلرمني 
الش���ريفني املل���ك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الذي وقف الى جانب 

لبنان وقضاياه.
وقال لصحيفة »عكاظ« ان 
خلادم احلرمني الشريفني ايادي 
اللبنانيني  بيضاء على جميع 
في كل املناطق والطوائف من 

دون متييز.
وأكد احلريري ان اململكة لم 
تضع ش���روطا لدعمها لبنان، 
كما انها لم تتدخل بأي ش���أن 

من الشؤون اللبنانية.
ولفت ال���ى ان مواقف امللك 
عب���داهلل ليس���ت جدي���دة او 
مس���تغربة على اللبنانيني اذ 
كان خادم احلرمني الش���ريفني 
دائما في طليعة املدافعني عن 
قضايا العرب واملسلمني، وعلى 
الفلسطينية  القضية  رأس���ها 
وحق شعبها في إنشاء الدولة 
الفلسطينية وعلى رأسها القدس 

وفق مبادرة السالم العربية.
وعبر احلريري باسم جميع 
اللبنانيني عن التضامن الكامل 
مع اململكة في وجه اي محاولة 
لالعتداء على اراضيها من قبل 
املتمردين احلوثيني معلنا في 
الوقت نفسه تضامن لبنان مع 
الشعب اليمني بوجه االعتداءات 
االرهابية التي يتعرض لها من 
قبل حفنة من اخلارجني على 

القانون وعن دولتهم.
وعن نتائج لقائه مع امللك 
عبداهلل قال احلريري لقد أكدت 
خلادم احلرمني الش���ريفني ان 
لبن���ان بدولته ومؤسس���اته 
سيتحمل مس���ؤولياته كاملة 
حيال جه���ود التقارب العربي 
بصفته رائدا من رواد العروبة 
احلديثة، التي تشكل دائما خطا 
منيعا للدفاع عن لبنان وسيادته 

واستقالله.
من جه���ة اخرى، ش���كلت 
العسكرية للجيش  املساعدات 
اللبنان���ي واألم���ن الداخل���ي 
ومس���تقبل عملية السالم في 
الرئيس���ية  العناوين  املنطقة 
الرئيس ميش���ال  حملادث���ات 
سليمان مع الرئيس االميركي 
باراك أوباما في البيت االبيض 
امس. وشملت لقاءات الرئيس 
اللبناني نائب الرئيس االميركي 
جو بايدن، ورئيس���ة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي ووزيرة 
اخلارجية هي���الري كلينتون 
الدفاع روبرت غيتس  ووزير 
اللبناني االصل  النقل  ووزير 
راي حلود وليال استقبال ابناء 
اجلالية اللبنانية في الواليات 

املتحدة في فندقه بواشنطن.
واكتس���بت زيارة الرئيس 
س���ليمان الى واشنطن اهمية 
خاصة من حيث تعزيز موقع 
رئاس���ة اجلمهوري���ة واظهار 
استقاللية حركتها، حتت سقف 
مسؤولياتها الدستورية التي ال 
تلزمها التش���اور حول اي امر 
مع غير اجلهات التي يسميها 

الدستور اللبناني.
وكان سليمان استهل زيارته 
الى واش���نطن باملشاركة في 
قداس اقامته كنيسة سيدة لبنان 
للموارنة، بحضور اعضاء الوفد 
املرافق اضافة الى وزير النقل 
راي حل���ود وعقيلته وبعض 

اعضاء اجلالية.

والتي س����تترجم بقيادة الدولة 
الفلسطينية، معتبرا ان على لبنان 
االهتمام بهذه اخلطوة ودعمها كون 
إقامة الدولة الفلس����طينية يعني 
من حيث التطبيق العلمي انتهاء 
الفلس����طيني  موضوع التوطني 
في لبن����ان. وخلص بيضون الى 
الق����ول ان لبنان يعي����ش حاليا 
مرحلة انتظار ومراوحة الى حني 
نضوج وإثمار احلوار الس����وري 
� األميركي واإليراني � األميركي، 
الفتا الى ان العام املقبل سيكون 
عام القرارات املهمة واجلدية التي 
ستتخذها اإلدارة األميركية حيال 
املنطق����ة وحتديدا حيال القضية 
الفلسطينية بعد أفغانستان، معتقدا 
ان البدء بتنفيذ قرار إقامة الدولة 
الفلسطينية سينعكس إيجابا ليس 
على لبنان فحسب إمنا أيضا على 
املنطقة الشرق أوسطية ككل، األمر 
الذي يفرض على حكومة الرئيس 
احلريري البدء بتأس����يس دولة 
املؤسسات الفعلية كي يستطيع 
لبنان تلقي ما س����ينتج سلبا او 
إيجابا عن اخلطوتني األميركيتني 

املذكورتني أعاله. ولفت بيضون 
الى ان س����ورية، دخلت جديا في 
مرحل����ة التطبيع م����ع الواليات 
املتحدة األميركية، وهي في صدد 
التحضر لعودة السفير االميركي 
ال����ى دمش����ق كجزء م����ن عملية 
التطبي����ع املذكور الذي تأمل منه 
س����ورية )اي التطبيع( ان يكون 
مدخال الستعادة اجلوالن احملتل، 
وذلك العتبارها ان األميركي هو 
الوحيد الذي ميلك حصرية التأثير 
على اجلانب االسرائيلي، مشيرا 
الى ان احدى أهم مهمات املبعوث 
األميركي الى الشرق األوسط جورج 
ميتشل هي حتريك املسار السوري 
� االس����رائيلي، من خالل مبادرة 
أميركية متكاملة تأتي على خلفية 
قرار اقامة الدولة الفلس����طينية، 
األمر الذي يرى بيضون في أبعاده 
مس����احة واس����عة من االستقرار 
السياسي واألمني الذي سيتنعم 
بهما لبنان إثر التحوالت املشار 
إليها أعاله. وردا على سؤال حول 
زيارة الرئيس احلريري املرتقبة 
الى سورية، ختم بيضون معتبرا ان 
من واجب الرئيس احلريري إقامة 
أطيب العالقات مع سورية على 
قاعدة »من دولة الى دولة«، وذلك 
بعد ان أصبح ملف اغتيال والده 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
في عهدة القضاء الدولي، معتبرا 
ان العالقات املميزة مع س����ورية 
لن تتحقق إال من خالل قدر كبير 
من املصارحة بني الطرفني حول 
أخطاء املرحل����ة املاضية وكيفية 
جتن����ب الوقوع بها مس����تقبليا، 
وكذلك بقدر أكبر من تفعيل العمل 
املؤسساتي بني الدولتني اللبنانية 

والسورية.

لبنان يعيش مرحلة انتظار ومراوحة إلى حين نضوج وإثمار الحوار السوري ـ األميركي

محمد عبداحلميد بيضون

)محمود الطويل(العالمة السيد محمد حسن فضل اهلل مستقبال رئيس مجلس الشورى االيراني السابق د.غالم حداد عادل 

)محمود الطويل( انتشار كثيف للقوى االمنية بعد اعالن نتائج االنتخابات الطالبية في ال�»ال ايه يو« 

مؤشرات خالف بين جنبالط وحمادة

.. وتباين المشنوق - تيار المستقبل يظهر إلى العلن

بي����روت: لوحظ ان العالقة ب����ني النائبني وليد 
جنبالط ومروان حمادة ليست على ما يرام هذه 
االيام، وآخر مؤشرين على ذلك: الكلمة التي ألقاها 
حمادة في جلسات مناقشة البيان الوزاري رغم قرار 
جنبالط بعدم إلقاء اي من نواب اللقاء الدميوقراطي 

كلمات في هذه اجللسات، وهو ما اعتبره مراقبون ان 
حمادة عبر عن رأيه الشخصي الذي ال يتماشى مع 
سياسة جنبالط في هذه املرحلة، اما املؤشر الثاني 
فكان مقاطعة جنبالط الحتفال ذكرى الشهيد جبران 

تويني الذي اشرف حمادة على تنظيمه.

لوحظ ان اخلالف بني النائب نهاد املشنوق
وتيار املستقبل أخذ في التصاعد وخرج الى 
العلن مع اعالن النائب احمد فتفت »اننا لس���نا 

في مسار واحد مع املشنوق«، وتأكيد االخير انه 
زار دمشق وان زيارته كانت شخصية لم يكلف 

بها من ا حد ولم ميثل فيها احدا.


