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بيروت ـ داود رمال
النواب  اعلن رئيس مجلس 
اللبناني نبيه ب���ري بعد لقائه 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان في بعبدا انه شخصيا 
مع مقاطعة القمة العربية التي 
ستعقد في ليبيا، قائال ان رئيس 
اجلمهورية هو الذي يقرر بشأن 
املشاركة ولست انا من يقرر عنه 
وهو يعلم علم اليقني ان االمام 
موس���ى الصدر ورفيقيه غيبوا 
وهو يح���اول الوف���اق في تلك 
الفترة االليمة من تاريخ لبنان 
من اج���ل كل اللبنانيني وايضا 
يعلم عل���م اليقني انه صدر عن 
اللبنان���ي قرار يتعلق  القضاء 
بليبيا وبالقيادة الليبية ورئيس 
اجلمهوري���ة يحت���رم بالتأكيد 
القضاء اللبناني والشعب اللبناني 

وشعوره.
وعلق ب���ري على ما يحصل 
التلفي���ق االعالمي  من خ���الل 
بش���أن متابعة كارث���ة الطائرة 

لبناني بالكاد نرى اخبارا حتى في 
الصحف اللبنانية فيما يتعلق بهذا 
املوضوع. وحول طرح اجلنرال 
عون الداعي الى الدولة املدنية، 
ودعوته من يجرؤ على مناقشة 
هذا املوضوع لالنضمام الى هذا 
الطرح، علق: ه���ذا الكالم ليس 
موجها ضدي انا، على العكس، 
وهذا الكالم يتحدث عن مشروع 
نأمل الوصول اليه في املستقبل 
البعيد ان شاء اهلل، لكن انا اود 
قول ش���يء بهذه املناس���بة، ان 
اخلوف م���ن الغاء الطائفية هو 
الوصول ال���ى امر طائفي اكثر، 
البطريرك  وما صدر عن غبطة 
هو كالم صحيح، لذلك نحن قلنا 
اننا نريد تأليف الهيئة الوطنية 
التي تعد االعداد الالزم لتخفيف 
الغاء للطائفية حتى  نتائج اي 

ولو بعد عشرات السنني.
ومرة اخرى اقول ان املخرج 
واحلل سواء كان للدولة املدنية او 
للدولة التي ال تعمل ردة طائفية 

االثيوبي���ة، داعيا للتنبه الى ان 
هذه الطائرة كانت حتمل لبنانيني 
وغير لبنانيني لهم اقارب وامهات 
وآباء واخوة، وال يجوز هذا اللعب 
االعالمي، اذا صح التعبير، الذي 
يحصل ف���ي االخبار كما حصل 
البارحة وقبله���ا، ولعلنا نأخذ 
العب���ر من املآس���ي، ويجب ان 
يكون هن���اك خلي��ة ازم��ات او 
خلية كوارث في لبن��ان، بحيث 
تكون هذه اخللية هي املسؤولة 
عند حص���ول اي كارثة عن كل 
ما يتعلق به���ا وال تبقى االمور 
منثورة هكذا على الطرقات وفي 

قلوب االمهات.
وعن تصاعد وتيرة التهديدات 
االسرائيلية جتاه لبنان بتسليح 
حزب اهلل، قال: منذ اكثر من عشرة 
ايام تتوالى التهديدات االسرائيلية 
ضد لبنان، ناهيك عن اخلروقات 
اليومية وآخرها الذي حصل عبر 
خطف مواطن لبناني، وقد اكدت 
نتائج التحقيقات باالمس ان هذا 

املواطن اللبناني قد اختطف من 
اللبنانية، كما  داخل االراض���ي 
قلت باالمس ملمثل االمم املتحدة 
في لبن���ان مايكل وليامز انه لو 
كان حصل هذا اخلطف ملواطن 
من داخل فلسطني احملتلة لكنت 
رأيت ان القيامة قامت ولم تقعد، 

وكنتم الحظت���م ان دول العالم 
وجميع سفرائها مبا فيهم سفراء 
الدول اخلمس الدائمة العضوية 
في مجلس االم���ن يقفون على 
ابواب الرئاسات وغير الرئاسات 
يهددون بالويل والثبور وعظائم 
االمور، بينما الذي يحصل ملواطن 

من خالل الدستور اللبناني ومن 
خالل اتفاق الطائف ومن خالل 
الوطنية اللغاء  الهيئ���ة  تأليف 
الطائفية السياسية وليس الغاء 
الطائفية السياس���ية، مضيفا: 
وقد برهنت االمور ان ال ش���يء 
نستطيع القيام به في لبنان اال 
وتكون الطائفية عائقا امامه، فسن 
االقتراع من اي زاوية الذي ننظر 
فيه؟ والتعيينات ايضا، ومن اي 
زاوي���ة يتعرقل تأليف جلان او 
تأليف هيئات لتؤازرنا لكي نكون 
التعيينات؟ وكذلك  شفافني في 
حتت اي عنوان تتعرف مواضيع 
االصالحات في قانون االنتخابات 
سواء بالنسبة ملوضوع املرأة او 
النسبية او اي موضوع آخر من 
دون ان آخ���ذ اي مواقف محددة 
منذ اآلن فيها، انها تتعرقل حتت 
الطائفية وليس حقوق  عنوان 
الطوائف. واذكر مرة اخرى ان من 
يتمسك اكثر بالطائفية قد يكون 

االكثر بعدا عن الدين.

الخارطة السياسية: اهتزازات وتقاطعات ال ترقى إلى مستوى »اختراقات وتحوالت« 
الدفء بي���روت: بعد ع���ودة 
� السعودي  للمحور السوري 
والتفاهم حول لبنان وما أنتجه 
من حكومة وحدة وطنية وزيارة 
استثنائية لرئيسها سعد احلريري 
الى دمشق، ساد اعتقاد لدى أوساط 
كثي���رة في بيروت ب���أن مرحلة 
سياسية جديدة بدأت وستكون 
مختلف���ة متاما عن املرحلة الس���ابقة، وبأن 
تغييرا ملموسا سيحصل على مستوى الفرز 
واالصطفاف السياسي للقوى، بحيث ال يعود 

»حادا وفاقعا« بني معسكرين.
ووصل األمر عند بعض األوساط الى حد 
توقع عملية تذويب سياسي متدرج لفريقي 
8 و14 آذار وحصول تداخل فيما بينهما، كان 
املؤش���ر األوضح عليها واش���ارة البدء فيها 
خروج جنب���الط من 14 آذار الى موقع جديد 

هو عمليا أشبه ب� »الالموقع«.
ولكن ما حصل بعد احلكومة وزيارة احلريري 
الى دمش���ق، ان اخلارطة السياسية لم يطرأ 
عليها تغيير ملموس وسريع، وامنا مازالت 
خاضعة لفرز وميزان قوى املرحلة السابقة. 
وحتت سقف سياسي رسمه التفاهم السوري 
السعودي، وفي ظل مرحلة انتقالية »رمادية« 
جتتازها املنطقة، حتصل اهتزازات سياسية 
داخ���ل كل فريق وحتصل تقاطعات ولقاءات 
جانبية وموضعية بني جهات متقابلة ولكنها 

ال ترقى الى مستوى »اختراقات وحتوالت«، 
وهي تغييرات في املشهد السياسي أكثر مما 
هي تغييرات في الواقع السياسي، وميكن ان 
تؤشر في أقصى التوقعات الى تغييرات هادئة 
وبطيئة متاشيا مع االيقاع البطيء لتطورات 

املنطقة وللسياسة االميركية فيها.
ومن أبرز ما س���جل في املشهد السياسي 
اللبناني من تغيي���رات وعالمات فارقة منذ 

مطلع هذا العام:
1� تراجع في العالقة بني الرئيس س���عد 
احلريري والنائب وليد جنبالط رغم حرص 
الطرفني عل���ى العالقة التحالفي���ة والتأكيد 

عليها.
جنبالط يواجه صعوب���ة أكثر فأكثر في 
التوفيق واجلمع بني موقفني نقيضني: اخلروج 

من 14 آذار والبقاء في األكثرية.
وفي حني يتفهم احلريري ظروف جنبالط 
واعتباراته اخلاصة من دون ان يوافقه على 
أس���لوبه وهذا الكم غير املبرر من التنازالت 
السياسية واملعنوية، فإن جنبالط املرتاح الى 
زيارة احلريري الى دمش���ق التي وضعتهما 
معا في متوضع سياسي واحد، يتملكه احلذر 
والتوجس ازاء متسك احلريري بتحالف 14 
آذار، وحتديدا ب� »مس���يحيي 14 آذار«، وكان 
يتوقع حتوال جذريا من جانب احلريري يشبه 

حتوله ومياشيه.
2� حتسن ملموس في العالقة بني احلريري 

وقوى منتقاة من املعارضة أبرزها سليمان 
فرجني���ة وطالل ارس���الن. أم���ا العالقة بني 
احلريري والعماد ميشال عون فإنها سجلت 
»انفراجا وانكسارا« في حدة احلمالت وحال 
العداء السياسي، ولكن عوائق سياسية كثيرة 
حتول دون تطورها وصعودها الى مستويات 

متقدمة أكثر.
3� التوتر السياسي املستأنف بني الرئيس 
نبي���ه بري وعون، هذا التوتر ميكن ان يفيد 
ع���ون في تعزي���ز وضعه املس���يحي عندما 
تتاح له فرصة التعاطي مع ملفات سياسية 
دقيقة تعني املس���يحيني وتثي���ر اهتمامهم 
)الطائفية السياس���ية، خفض سن االقتراع، 

التعيينات(.
ولكنه يسيء من جهة أخرى الى وضعية 
املعارضة عندما يضيء على تعارض داخلها 
حي���ال املس���ائل املتعلقة مبعادل���ة احلكم 
والطوائف، ويسهم في ابراز عملية االنتقال 
من مرحلة املصالح السياسية املتشابكة الى 

مرحلة »املصالح املتنافرة«.
4� بداي���ة حتس���ن في العالق���ة بني بري 
واحلريري مببادرة من األول الذي قرر االنفتاح 
على رئيس احلكومة والتحرك في اجتاهه بعدما 
اكتشف انه املتضرر األول من سوء التواصل 
والتنسيق بينهما، وبعدما تأكد له ان موقف 
احلريري هو الذي ش���كل العامل األساس���ي 
في تقويض وتعثر طروحاته األخيرة التي 

اصطدمت بحالة اعتراضية مسيحية حظيت 
بدعم ومالقاة من احلريري.

5� تطور في العالقة بني عون وجنبالط، 
ولكن هذا التطور السريع االيقاع يبدو محدودا 
ومحددا من الناحيت���ني اجلغرافية )اجلبل( 
والسياس���ية )مسألة املهجرين(، ويقف عند 
ح���دود عالقة جنبالط مع الرئيس ميش���ال 
سليمان والبطريرك نصراهلل صفير من جهة، 
وال يذهب الى أكثر من اثارة مسيحيي 14 آذار 

واستفزازهم.
6� تقارب وخطوط حوار وتواصل ينسجها 
النائب س���امي اجلميل )الذي غاب عن لقاء 
البريستول( مع كل من سليمان فرجنية وتيمور 
جنبالط، وبدرجة أخف وبصفة شخصية مع 

قيادات شابة في التيار الوطني احلر.
7� تقاطع والتقاء بني التيار الوطني احلر 
والق���وات اللبنانية في ملف���ات ذات اهتمام 
مشترك. وهذا التالقي الذي حصل موضوعيا 
وعفوي���ا، وليس مخططا ل���ه، غير كاف كي 
يؤسس ألرضية سياس���ية مشتركة ولكنه 
كاف لكسر حدة اخلصومة السياسية وعلى 
مستوى قواعد الطرفني، وإلرساء منط عالقة 
وتعاط ال تعطى فيه���ا األولوية ملصاحلات 
عابرة ووحدة الصف. وامنا تتقدم فيها »وحدة 
املوقف« كلما دعت احلاجة على قاعدة تنظيم 
اخلالف وابقائه في االطار السياسي وااللتزام 

بالثوابت األساسية.
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أخبار وأسرار لبنانية
توحيد مشيخة العقل: العالقة اجليدة بني النائبني وليد 
جنبالط وطالل ارس���الن، والتي تشهد حاليا أقصى 
درجات التفاهم والتعاون، ستثمر قريبا اتفاقا على 
توحيد مشيخة العقل وحل املشكلة العالقة في األوقاف 
الدرزية واملجلس املذهبي، كما ستنتج توافقا حول 

االنتخابات البلدية في قرى والبلدات الدرزية.
غياب اجلماعة اإلسالمية على البريستول: لوحظ ان اجلماعة 
االسللامية التي لم متنح حكومة الرئيس سعد احلريري 
الثقة )امتنع ممثلها في البرملان عماد احلوت عن التصويت، 
وهو الذي فاز في بيروت على الئحة احلريري(، لم تشارك 
على أي مستوى في لقاء البريستول. وفيما يؤكد احلوت 
انه ليس منتميا الى تكتل »لبنان أوال«، تؤكد اجلماعة انها 
لم تكللن يوما في حتالف 14 آذار. ويسللود في اجلماعة 
االسامية اجتاهان: األول يفضل اعتماد مزيد من االستقالية 
في املوقف والتحرك، والثاني ال يرى مناصا من التحالف 

مع تيار املستقبل بحكم األرضية الشعبية املشتركة.
أفضل احللول: بعدم���ا بات مؤكدا ابقاء املدير العام 
لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في منصبه، 
وهو اجت���اه يحظى مبباركة املراج���ع على اختالف 
مشاربها، قال أحد وزراء فريق 8 آذار إنه يتوقع اعتماد 
هذا الوضع بالنسبة إلى املدير العام لألمن العام اللواء 

وفيق جزيني »ألن هذا هو أفضل احللول«.
خيارات لبنان حول القمة العربية: مشاركة لبنان في القمة 
العربية التي سللتعقد في ليبيا نهاية الشللهر املقبل هي 
موضع دراسة وتباحث بني كبار املسؤولني اللبنانيني في 
ضوء املوقف الشيعي الرافض لهذه املشاركة، وذلك على 
خلفية قضية االمام موسللى الصدر واالتهام املوجه الى 

النظام الليبي بإخفائه منذ ثاثني سنة تقريبا.
واذا كان غياب وزير اخلارجية علي الشللامي مؤكدا عن 
اجتماعللات وزراء اخلارجية التمهيدية في طرابلس، فإن 
مسألة املشاركة اللبنانية في القمة تتراوح بني ثاثة خيارات: 
مقاطعة القمة، خفض مستوى التمثيل اللبناني، وحضور 
الرئيس ميشال سليمان اذا اجتهت القمة الى اتخاذ قرارات 
هامة وشللارك فيهللا كل الزعماء العرب، السلليما خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ومشاركته 
غير مؤكدة بسبب دور ليبيا في دعم احلوثيني والرئيس 

السوري بشار االسد.

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبا ممثل االمم املتحدة في لبنان مايكل ويليامز

)داالتي ونهرا(الرئيس نبيه بري

عاصفة جوية تعلّق البحث عن »اإلثيوبية«.. وعاصفة »البلدية« تدور بين الجلسات الحكومية

وق����ال نائ����ب طرابلس محمد 
كبارة في اطار دعوة الطرابلسيني 
للمشاركة بهذه املناسبة ان علينا 
احلضور بكثافة ه����ذا العام اكثر 
من اي عام مضى، حتى ال يتحول 
املترددون الى مشككني واملشككون 
الى شامتني واملتربصون الى قتلة 

بدوره بانحسار موجة العنف في 
لبنان وأسف حلادثة سقوط الطائرة 
االثيوبية. الى جانب الس����جاالت 
املتصلة بقانون االنتخابات البلدية 
املتعثر دخلت على اخلط االحتفاالت 
السياسية والش����عبية مبناسبة 
ذكرى 14 فبراير التي تتحضر لها 

من جديد.
النائب طالل ارسالن )8 آذار( 
اعتبر ان ذكرى اغتيال الشهيد رفيق 
احلريري مناس����بة وطنية جتمع 
كل اللبنانيني، ونحن ننظر اليها 
بهذا املنظ����ار ونتعاطى معها من 
هذه اخللفية ونرفض تسييسها او 

قوى 14 اذار بحماس وقوة.
وفي هذا السياق حتولت منابر 
14 آذار الصحافي����ة واالعالمي����ة 
والسياس����ية باجت����اه تش����جيع 
اجلماهير للنزول الكثيف الى ساحة 
الرئيس  الش����هداء حيث ضريح 

الشهيد سعد احلريري.

بيروت ـ عمر حبنجر
اجلدل على حاله في موضوع 
قانون البلديات ومجلس الوزراء 
من اجتماع الى آخر، محاوال مترير 
بعض االستحقاقات االدارية واملالية 
على هام����ش جلس����اته البلدية، 
املس����تمرة في دوامة االقتراحات 
والتعديالت والتي يفترض ان تكون 
جلسة اليوم اخلميس نهاية مطافها 
عبر حسم موضوعي النسبية في 
االنتخابات البلدية وتقسيم بيروت 
ال����ى ثالث دوائر اضافة الى ما قد 
يستجد من قدمي البنود املرفوضة 

واملعاد طرحها.
هم البلديات وقانون انتخابها 
غاب امس عن جلسة مجلس الوزراء 
التي انعقدت في الس����راي الكبير 
برئاس����ة الرئيس سعد احلريري 
اعماله����ا 89 بندا  وعلى ج����دول 
عاديا وروتينيا، وتخللها عرض 
حلصيلة عمليات البحث عن جثامني 
ركاب الطائرة االثيوبية وحطامها 
وصندوقها االسود، اال ان قانون 
البلديات سيكون على جدول اعمال 
املجلس في اجتماعه املقرر اليوم 
في بعبدا وبرئاسة الرئيس ميشال 

سليمان.

عون: زيارتي لسورية دينية

العماد ميشال عون كرر امس 
موقفه املتحفظ على الغاء الطائفية 
السياسية، واوضح ان خفض سن 
االقتراع يحتاج الى تثقيف سياسي. 
واكد عون في مؤمتر صحافي انه ال 
يربط خفض سن االقتراع باعادة 

اجلنسية للمغتربني.
وعن زيارته املقررة الى سورية 
االسبوع املقبل، قال عون انه لن 
يجري لقاءات سياسية بل سيشارك 

باحتفاالت عني مار مارون.
وعن تقسيم بيروت الى دوائر 
انتخابية، اعطى مثاال بلندن وباريس 

اعتبارها لفئة دون اخرى. ارسالن 
كان يتحدث بع����د لقائه الرئيس 
سعد احلريري وقد اضاف قائال: 
امكانية  كلنا معنيون بهذا. وعن 
حض����وره احتف����ال هذه الس����نة 
خالفا لعادته قال: لم اتلق دعوة 
حتى اآلن، فاذا ش����اركنا مباشرة 
او بصورة غير مباش����رة، أو لم 
نشارك فسيكون لنا موقف ايجابي. 
الوزير علي العبداهلل )امل( قال ردا 
على س����ؤال انه يفضل ان يتخلل 
احتف����ال 14 فبراير خطاب وحيد 
لرئيس احلكومة سعد احلريري. 
وق����ال العبداهلل: اذا كان املطلوب 
حضور الرئيس نبيه بري والقوى 
احلليفة االخ����رى فيتعني جتنب 

االستفزاز.

الطائرة المنكوبة

 أم����ا ملف الطائ����رة املنكوبة 
احلاضر الغائب بني امللفات الساخنة، 
فينتظر ه����دوء العاصفة ملعاودة 
اكد وزير  البحث، وق����د  عمليات 
العريضي  االشغال والنقل غازي 
امس العثور على جثة اخرى ألحد 
ضحايا الطائرة االثيوبية املنكوبة، 
عالقة بني الصخور على الشاطئ 
اللبنان����ي الواقع الى اجلنوب من 
بي����روت، وانه تع����ذر على رجال 
العريضي  اليها.  االنقاذ الوصول 
كشف في مؤمتر صحافي عن تلقيه 
معلومات من نظيره وزير النقل 
السوري يتحدث عن وجود حطام 
للطائ����رة املنكوبة قذفته االمواج 
الى الشاطئ السوري. ووسط حال 
الذي  العاصف  الترقب للطق����س 
عاد يهب على لبنان امس، أثبتت 
فحوصات احلمض النووي ان اجلثة 
التي انتش����لت امس االول قبالة 
ش����اطئ الناعمة، جنوبي بيروت 
هي للمواطن اللبناني البير جرجي 
عسال، احد ركاب الطائرة االثيوبية 

ومونتريال، حيث بعضها موزع الى 
30 منطقة وادارة بلدية.

الحريري عند بري

ه����ذه املواضي����ع طرحت في 
اللقاء السريع بني رئيس مجلس 
النواب نبيه بري والرئيس سعد 
ال����ذي زاره في مكتبه  احلريري 
مبجلس الن����واب بعد عودة بري 
من لقائه االس����بوعي مع الرئيس 
ميش����ال س����ليمان في بعبدا، الى 
جانب املواضيع املدرجة على جدول 
اعمال مجلس الوزراء الذي انعقد 
مساء في السراي الكبير برئاسة 
احلريري والتي تتطلب تنس����يقا 
مسبقا بني الرؤساء الثالثة. وكان 
احلريري التقى في مكتبه رئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع الذي 
قال بعد االجتماع بالرئيس سعد 
احلريري في الس����راي انه وضع 
رئيس احلكومة في بعض ممارسات 
االجهزة االمنية في بعض املناطق. 
واكد جعجع، ردا على س����ؤال، ان 
ال تغيير في اخلطاب السياس����ي 

بالنسبة ملناسبة 14 فبراير.
في غضون ذلك، اعرب البطريرك 
املارون����ي نص����راهلل صفير عن 
خش����يته من عودة الطائفية عبر 
جه����ة واحدة اذا مت الغاؤها. وعن 
زيارة سورية، قال انه ال يرى من 
داع لزيارتها اآلن. واضاف: نحن 
نأمل ان تستتب االمور في لبنان 
لك����ن الغاء الطائفية السياس����ية 
فيما تعود الن����اس على ان يتبع 
كل طائفته، وفي لبنان 18 طائفة، 
وعليه فهناك من يخشون من ان 
يؤدي الغاء الطائفية وسط ما يقوم 
به بعضهم في هذه االيام الى عودة 
الطائفية بردة فعل اقوى لتسيطر 

الطائفية الحقا.
مجلس املطارنة املوارنة الذي 
انعقد برئاسة صفير امس، رحب 

املنكوبة، والذي كان والده جرجي 
توفي حسرة عليه في اليوم التالي 
لسقوط الطائرة. والبير املولود في 
مدينة البترون الشمالية الساحلية 
عام 1959، بحار وغطاس. وسيجري 
تشييعه يوم اجلمعة في مأمت جديد، 
وفق ش����قيقته لوران عسال التي 

تعرفت عليه من اشياء لديه.
وعثر مغاوير البحر التابعون 
اللبناني على قطعة من  للجيش 
الطائرة املتحرك على بعد  جناح 
اربع����ة كيلومترات من ش����اطئ 
رأس الناعمة. وقال بيان ملديرية 
انه  التوجيه في قي����ادة اجليش 
رصدت مؤش����رات حول احتمال 
وجود بقايا للطائرة االثيوبية في 
البقعة عينها، وعلى االثر توجهت 
السفينة »أو شن اليرت« الى املكان 
وباشرت اعمال التفتيش في بقعة 
تبعد نحو اربعة كيلومترات على 

الشاطئ وبعمق 50 مترا.
املتابعة أن  وتوقعت املصادر 
تؤثر العاصفة املطرية التي هبت 
على لبنان اعتبارا من صباح امس 
على عم����ل الس����فن واملروحيات 
الطائ����رة وركابها  الباحثة ع����ن 
وصندوقه����ا االس����ود حتت املاء، 
في حني توقف����ت اعمال الغطس 
بانتظار مرور العاصفة. وأشارت 
معلومات متطابقة الى العثور على 
قطع من هيكل الطائرة ال تتجاوز 
اخلمسني س����نتيمترا مربعا. من 
جهتها، الس����فارة الفرنس����ية في 
بيروت اعلنت عن وصول فريق 
من البحرية الفرنسية الى بيروت 
امس االول للمش����اركة بعمليات 
البحث، بناء على طلب السلطات 
اللبنانية. ولفتت السفارة الى ان 
امكانيات الفريق الصوتية في رصد 
االشارات البحرية ستستخدم في 
محاولة حتدي����د موقع الصندوق 

االسود للطائرة.

بعثة فرنسية متخصصة تنضم إلى الباحثين وحطام الطائرة وصل الشواطئ السورية

»وساطة خير« لجمع الحريري وجنبالط

الحريري يؤكد المظلة اإلسالمية 
لمسيحيي 14 آذار

الجميل وجعجع والسنيورة على منبر 14 فبراير 

بيروت: »وسطاء اخلير« دخلوا على خط
املصاحلة و»رأب الصدع« وتقريب املسافات 
بني س����عد احلريري وولي����د جنبالط وتأمني 
لقاء قب����ل 14 فبراير، واألمور مازالت صعبة، 
بسبب استمرار االنتقادات املتبادلة والرسائل 

غير الودية.

أما الالفت فتمث��ل في استقبال الرئي��س 
احلريري لرئيس احلزب الدميوقراط��ي اللبناني 
طالل أرسالن ومستشاريه م��روان خيرالدين 
واكرم مشرفية واستبقائه��م الى مائدة الغداء، 
علما ان العالقة بني احلريري وأرس��الن تتط��ور 
بشك��ل الفت، كم��ا ه��و احل��ال ب�ني احلري��ري 

وسليمان فرجنية، هذا مع العل��م ان احتضان 
تيار املستقبل ورئيسه للنائب ارسالن خالل 
تش����ييع ش����قيقه فيصل مجيد ارس��الن كان 
واضحا للجميع، فأرس��الن ه��ذه األي��ام »ضيف 
عزيز« في بيت الوسط وعالقته مع احلريري 

يسودها »الصفاء الكامل«.

بيروت ـ محمد حرفوش
باشرت قوى 14 آذار حملتها امليدانية واللوجستية املخصصة إلحياء 
الذكرى اخلامسة الستش����هاد الرئيس رفيق احلريري في 14 فبراير. 
وبحس����ب معلومات »األنباء« فان جلنة مش����تركة من كل مكونات 14 
آذار تعق����د اجتماعات يومية تتابع خاللها آليات التحضير للمهرجان 
الشعبي الذي سيقام للمناسبة، السيما ما يتعلق بنقل املشاركني من 
املناطق الى بيروت، والتغطية االعالمية والنداءات السياسية. وقالت 
ان اخلطباء في املهرجان الشعبي سيكونون اربعة فقط وهم: الرئيس 
سعد احلريري، الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس امني اجلميل وسمير 
جعجع، وان احلريري تقصد ارسال اشارة واضحة بتمسكه بتحالفه مع 
املسيحيني من خالل تخصيص اجلميل وجعجع بكلمتني في املناسبة، 
للتأكيد على الش����راكة االسالمية � املسيحية في احلركة االستقاللية. 
وللقول بوجود مظلة اس����المية تشكل خطا أحمر حول مسيحيي 14 
آذار. أضافت املعلومات ان كلمة احلريري هذا العام س����تكون مختلفة 
استنادا الى موقعه كرئيس للحكومة. وكشفت املعلومات عن »تعميم« 
مت تداوله بني االكثرية يتضمن وقف احلمالت االعالمية املتعلقة بالنائب 

وليد جنبالط وعدم التصعيد السياسي حياله.

بري يدعو من بعبدا لمقاطعة قمة ليبيا:
المتمسكون بالطائفية هم األكثر بعدًا عن الدين

طالب بعدم التالعب اإلعالمي بكارثة الطائرة


