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بيروت: شكل موقف رئيس تيار التوحيد الوزير 
السابق وئام وهاب الذي دعا فيه الرئيس ميشال 
سليمان الى االستقالة مفاجأة سياسية وكان موضع 
تداول واستغراب وتساؤل في األوساط السياسية 

ألسباب ثالثة أساسية:
1- اعالن وهاب هذا املوقف السياسي الذي هو 
على درجة دقيقة وحساسة من الرابية وبعد لقائه 
مع العماد ميشال عون، ما أعطى انطباعا بان هذا 
املوقف يعكس بش��كل أو بآخر أج��واء عون وان لديه انتقادات 
ومآخذ على الرئيس سليمان ال يخرجها الى العلن، ولكن مسارعة 
العماد عون عبر أوساطه الى التوضيح أنه فوجئ مبا قاله وهاب، 
وعبر اعالمه الذي »عتم« على التصريح ولم يأت على ذكره، اضافة 
الى التأكيد الصادر عن وهاب أن ما قاله ميثل رأيه الش��خصي، 
كل ذلك س��اهم في تبديد االنطباع السلبي واحتواء أزمة كانت 

مرشحة لالنفجار بني بعبدا والرابية.
2- ص��دور ه��ذا املوقف عن واحد من أبرز حلفاء دمش��ق 
والذي��ن حافظوا على عالقة ثابتة معها رغ��م كل املتغيرات، ما 
أعطى انطباعا بأن رئيس تيار التوحيد يعكس بش��كل أو بآخر 
أجواء دمش��ق وان لديها انتقادات ومآخذ على الرئيس ميشال 
س��ليمان، وانها تريد ايصال رس��الة سياسية اليه بطريقة غير 

مباشرة ولكنها واضحة ومتقدمة.
3- ذهاب املوقف السياسي املعلن بعيدا الى حد املطالبة باستقالة 
رئيس اجلمهورية وتصوير عهده بأنه بات في حكم املنتهي وسط 
همس��ات تتحدث عن »تقصير الوالية الرئاس��ية« وان الرئيس 
س��ليمان ليس في امكانه االستمرار على هذا النحو، وفي رفع 
درجة الضغوط الى هذا املستوى، ما يعد من جهة إخالال بقواعد 
اللعبة واملعادلة السياس��ية التي أرساها اتفاق الدوحة والتفاهم 
السوري � السعودي، ويعاكس من جهة ثانية املسار السياسي 
في هذه املرحلة وما يتميز به من هدوء واس��تقرار ومصاحلات 
وتوافق مقدما عليه مس��ارا آخر من التوتر وعدم االس��تقرار 
السياس��ي واملواجهة. وفي الواقع فإن هذا املوقف الذي اخترق 
حالة الهدوء والهدنة عزز تس��اؤالت مقلقة طرحت مؤخرا حول 
سر هذه احلملة املباغتة التي تشن ضد الرئيس ميشال سليمان 

وحول الرسالة السياسية التي تنطوي عليها:
- هل ان األمر يتعلق مبا يعتبره حلفاء دمشق أخطاء سياسية 
متراكم��ة، من خط��أ التقدير في االنتخاب��ات النيابية الى خطأ 

التوقيت في الدعوة الى هيئة احلوار؟
- أم يتعلق األمر مبا يعتبره هؤالء تبدال في موازين القوى 
الداخلية واالقليمية تفرض تغييرا في متوضع رئيس اجلمهورية 
وخروجه من املوقع الوس��طي التوافق��ي بعدما زالت الظروف 
واألس��باب التي أدت الى قيام هذا الوضع ولم يعد اس��تمراره 

متناسبا مع مقتضيات وطبيعة املرحلة اجلديدة؟
- أم يتعلق األمر بضغوط اس��تباقية، وحيث ان رفع درجة 
الضغوط السياس��ية عل��ى رئيس اجلمهورية يس��تبق أحداثا 
واس��تحقاقات آتية ولدفعه الى تكيي��ف موقفه منها والتعاطي 
معها بطريقة مختلفة؟ وهل هذه االس��تحقاقات داخلية صرف 
تتعلق بتعيينات اداري��ة وانتخابات بلدية، أم تذهب الى ما هو 
أبع��د وأهم في منطقة مضطرب��ة ومقبلة على تطورات وخلط 
أوراق، وحي��ث ال يع��ود مقبوال ان ينس��حب املوقع التوافقي 
للرئيس سليمان في الداخل اللبناني على سياسته وموقعه في 
املعادلة االقليمية وال تعود مقولة لبنان خارج سياس��ة احملاور 
االقليمية كافية؟ اذا كانت الدعوات املبكرة واملفتعلة الى استقالة 
الرئيس سليمان تشكل مؤشرا سياسيا سلبيا ومقلقا، فإنه ال 
ميكن حتميلها أكثر مما حتمل أو البناء عليها في حتديد مسار 
ومستقبل الوضع، وفي اعتبارها تعكس حالة سياسية موجودة 
ومرش��حة للتفاقم، ومن ايجابيات ما حدث انه أدى الى تظهير 
وحدة احلكم، وان الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري سارعا 
الى الدفاع عن رئيس اجلمهورية واحتواء الهجوم عليه وعزله 
عن املسار السياسي العام، فكان الرئيس سليمان في غنى عن 

الرد والدفاع عن نفسه.

تساؤالت كثيرة عن »سّر ورسالة« 
الدعوة المفاجئة إلى »استقالة الرئيس«

ري
خبا

�ر إ
قري

ت

أبل����غ رئيس  س�ليمان واالتفاقي�ة األمني�ة: 
اجلمهورية ميشال س����ليمان بعض زواره 
مؤخرا انه آثر التمهل في االعالن عن موقفه 

الرسمي من االتفاقية األمنية املوقعة بني السفارة االميركية وقوى 
األمن الداخلي الى حني تنتهي جلنة االعالم واالتصاالت النيابية 
من مهمتها، معتبرا انه كان من غير املالئم أن يبادر الى وضع يده 
على املوضوع أو أن يرفعه الى طاولة مجلس الوزراء بينما تتولى 
اللجنة دراسته، وذلك حتى ال يساء تفسير موقفه وال يبدو وكأنه 
يص����ادر دور مجلس النواب، علم����ا ان الزوار نقلوا عنه ان لديه 

مالحظات على هذه االتفاقية.
تعديل حكومي أواخر الصيف: علم ان مرجعني في املعارضة غير راضني 
عن أداء وزيرين جديدين ميثالنهما في احلكومة ويش��غالن وزارتني 
حساستني، ويتحني املرجعان الفرصة لتغيير الوزيرين عند فتح ملف 

التعديل احلكومي نهاية الصيف كما يشاع.
عالقة سيئة: الرئيس اميل حلود املبتعد عن األضواء االعالمية، 
يوجه في مجالسه اخلشاصة انتقادات شديدة اللهجة ضد الرئيس 
ميشال سليمان. ومعلوم ان العالقة بني الرئيسني احلالي والسابق 
سيئة، وان الرئيس حلود الذي غادر قصر بعبدا من دون عملية 
تسليم وتسلم لم يزر قصر بعبدا حتى اآلن، كما انه لم يبادر الى 

تهنئة الرئيس سليمان بعدما كان قاطع جلسة خطاب القسم.
تنسيق بني السنيورة وجعجع: لاحظت قوى في املعارضة وجود تنسيق 
سياس��ي قوي بني الرئيس فؤاد السنيورة ود.سمير جعجع، وسعت 
ال��ى معرفة ما اذا كان الرئيس س��عد احلريري يش��جع ويرعى هذا 
التنس��يق ال��ذي ظه��ر جليا ف��ي هيئة احل��وار الوطني وف��ي لقاء 

البريستول.
حمادة أمام خيارين: ترى أوساط مقربة من النائب وليد جنبالط 
ان عل����ى النائب م����روان حمادة ان يحدد موقعه السياس����ي في 

املس����تقبل القري����ب بني البقاء ف����ي اللقاء 
الدميوقراطي أو مغادرته الى حتالف 14 آذار، 
متوقعة ان يضيق هامش احلركة واملناورة 
املتاح أمامه بعد زيارة جنبالط الى دمش����ق. ومعلوم ان حمادة 
شارك في كل أنشطة قوى 14 آذار من مهرجان 14 فبراير الى لقاء 

البريستول بصفته الشخصية.
االستراتيجية الدفاعية: تنصح مصادر ديبلوماسية أوروبية بتسريع 
وتيرة احلوار الوطني حول االستراتيجية الدفاعية وتكثيف اجللسات 
مبعدل جلسة أسبوعيا، لتبديد االنطباع بأن هناك متييعا وتباطؤا 

وعدم جدية.
معركة البلدية: بدأت أحزاب وقوى سياسية تتصرف وجتهز 
نفسها على أساس ان االنتخابات البلدية حاصلة في موعدها. 
ولوح���ظ في هذا املجال عودة النش���اط واحليوية الى مراكز 
استطالعات الرأي، خصوصا على الساحة املسيحية حيث أم 
املع���ارك البلدية في املدن الكبرى )زحل���ة � جونية � جبيل � 
اجلديدة � سد البوشرية � الشياح � عني الرمانة..(. ولفت في 
استطالعات أولية ان فريق 14 آذار سجل تراجعا قياسا الى ما 
كان عليه وضعه في انتخابات العام 2009 ولكن هذا التراجع 
لم يقابله تقدم في وضع التيار الوطني احلر الذي يحافظ على 
وضع ثابت، ومبا يدل عل���ى ان املبتعدين عن 14 آذار انتقلوا 
الى خانة وسطية مستقلة. كما لوحظ ان في موازاة التراجع 
احملدود لتحالف 14 آذار حصل تقدم ملحوظ للقوات اللبنانية 

مقارنة مع وضعية باقي األحزاب في هذا التحالف.
ريفي زار دمشق: تردد ان مدير عام األمن الداخلي اللواء أشرف 
ريفي زار دمشق األسبوع املاضي بعيدا عن االعالم وأجرى محادثات 
مع مسؤولني أمنيني سوريني كبار تطرقت الى األزمة الناشبة حول 

اتفاقية السفارة االميركية مع قوى األمن الداخلي.

أخبار وأسرار لبنانية

لبنان: انتفاضة سياسية للدفاع عن سليمان.. ووهاب يتهمه باإلساءة إلى المقاومة

إلهام فريحة ل� »األنباء«: إسرائيل عدونا حتى لو اعترفت بها الكرة األرضية
بيروت � عمر حبنجر

»أيام على غيابه« اول كتاب بتوقيع الهام سعيد فريحة، صنعته التجارب ورسمت االيام خريطة الطريق اليه.

جتربة احلياة في ظل الوالد الصحافي الكبير مؤس�س »دار الصياد« في لبنان، جتربة القدرة على االس�تمرار بعد رحيله، والعمل 

الشاق واملمتع معا، في االصرار على الصدور من حتت ركام احلرب.

وتقول الهام فريح�ة املدير العام لدار الصياد، في مقدمة كتابها الذي صدر بالتزامن م�ع الذكرى الثانية والثالثني لغياب الوالد 

املؤسس: لست »أديبة« باملعنى املألوف، ولو انني ولدت وفي فمي قلم، وسط احلبر والورق، وعشت على هدير املطابع.

وهذا الكتاب حصيلة افكار وحوارات ومواقف ومش�اعر صدرت في »األنوار« بتوقيع »نادرة الس�عيدة« وغدت صرحا مفتوحا على 

اهتمامات الناس. طفولتي كانت سعيدة، في احضان الوالدين، مصدر آخر للسعادة في مرحلة الطفولة: شقيقاي عصام وبسام، عصام 

الشقيق البكر الذي تصرف بدور الشقيق االكبر منذ تلك املرحلة املبكرة، وبسام الذي متتع منذ طفولته بدينامية مذهلة.

وكانت احلرب في س�بعينيات القرن املاضي، حيث خاضت صاحبة الكت�اب مغامرة البقاء في لبنان الدامي، في ادارة دار تصدر 

تسع مطبوعات، بني يومية واسبوعية ودورية، ثالث وثالثون سنة، في غمرة التحدي واملسؤولية، اتسمت بالقسوة واحلدة، املغايرة 

لطبعها، ريثما استطاعت حماية مؤسستها االعالمية الكبرى من السيطرة امليليشياوية.

هوى الصحافة جلب لي ارتياحا ورضا، تقول الهام فريحة في مقدمة كتابها، لكنه خلق لي في نفس الوقت خصوما ومؤيدين، كان 

»العدو« يظهر فور ان اكشف عن قضية او فضيحة وكان »الصديق« احلر يظهر حينا وحينا ال يظهر، لكن الصداقة تبقى في سياق التجانس 

الروحي. ترى ان التطرف يقود الى التهور واالعتدال الى احلكمة، وتؤمن مع غاندي بعدم معاداة االشخاص بل افعالهم. في حديثها 

ل� »األنباء«، وردا على س�ؤال حول ما أخذت من والدها، عميد الرعيل االول من الصحافيني اللبنانيني، فردت بالس�ؤال: بل قل ماذا 

لم آخذ منه؟ رافضة اعتبار كتابها االول »جعبة« جديدة، »ألن ال جعبة، بعد جعبة سعيد فريحة«.

كان س�عيد فريح��ة ميث��ل حالة سياسية وطنية وقومية، فأي منهج سياس�ي ل� »دار الصياد« اليوم؟ اختصرت الهام فريحة 

بالقول: ال مصلح�ة ف�وق مصلح�ة الوط�ن والعالق�ة باالش�قاء الع�رب، م�ع التأكي�د ان اسرائيل هي العدو حتى لو اعترفت بها 

الكرة األرضية. وفيما يلي نص احلوار:

تصادف اصدار كتابك االول مع الذكرى 
الثانية والثالثني لغياب والدك سعيد فريحة 
الصحافي واالديب الالمع، وصاحب »اجلعبة« 

الشهيرة. السؤال: ماذا أخذت من والدك؟
أغرب ما في الصحافة، وأمتع ما فيها، في 
آن واحد، ان سؤاال من سطر واحد يستلزم 
مجلدات لالجابة عنه، ماذا أخذت من والدي؟ 
لالختصار أصوغ اجلواب بصيغة سؤال: 
وماذا لم آخذ منه؟ من سعيد فريحة االب 
أخذت احلنان والقلب الكبير وحب العائلة، 
ومن سعيد فريحة االستاذ أخذت منه حب 
التالميذ ومرافقتهم الى مرحلة االحتراف، 
ومن سعيد فريحة عاشق احلياة أخذت حب 
احلياة، ولعل »ثقافة احلياة« التي راجت 

هذه االيام، بدأت معه.
هل »أيام على غيابه« »جعبة« جديدة؟

»جعبة« س���عيد فريحة فريدة ونادرة 
وهي لكل االيام، فحني تشير في سؤالك الى 
»جعبة جديدة« كأن هناك »جعبة قدمية« 
هذا خطأ، فال »جعبة« بعد »جعبة سعيد 

فريحة«.

قصة نادرة السعيد

ما قصة »ن��ادرة الس��عيد« التي توقعني 
باسمها يومياتك في »األنوار«؟

انه���ا قصة ممتعة ومؤملة في آن واحد، 
ممتعة ألنني كنت أتخفى وراءها كمن ُيصفق 
في العتمة اثناء فيلم السينما وحني ُتضاء 

االنوار يتوقف التصفي���ق. كانت »نادرة 
السعيد« تقول ما ال جنرؤ على قوله، وكنت 
أحملها ما ال طاقة ألح���د على حتمله، أما 
الوجه املؤلم لالسم املستعار فهي انها كانت 
تتلقى السهام من دون ان تكون لها القدرة 

على الدفاع عن نفسها.
االس��تاذ س��عيد فريح��ة كان ميثل حالة 
سياس��ية وطني��ة عل��ى املس��توى اللبناني 
وقومي��ة على املس��توى العرب��ي، فأين أنت 
م��ن هذا اإلرث الكبير، وبالتالي كيف تعرفني 
املنهج السياس��ي الذي تعتمده »دار الصياد« 
من��ذ رحيله، ه��ل ه��و اس��تمرارية أم ثمة 

تغيير؟
انه التغيير من ضمن االس���تراتيجية. 

العال���م تغي���ر واملفاهيم تبدل���ت وثورة 
التفكير، لكن  التكنولوجيا غيرت طريقة 
الثوابت بقيت هي اياها: ال مصلحة تعلو 
فوق مصلحة الوطن، والعالقات باالشقاء 
العرب قناعة راسخة، واسرائيل هي العدو 

حتى لو اعترفت بها كل الكرة االرضية.

كتاب جديد

احمللل السياس��ي ل� »االن��وار« الذي هو 
بحس��ب االنترنت أنت شخصيا، هل نتوقع 

رؤية حتليالته في كتاب؟
كل ش���يء يأتي في حينه وفي سياقه 
الطبيعي، وال تنس ان الكتاب الذي صدر 
اخيرا جاء بعدما أكمل قلم »نادرة السعيد« 

عامه العاشر، اقول لك: كل شيء وارد واالمور 
مرهونة بأوقاتها، ولكن ما أستطيع أن أكشفه 
لك هو أن كتابا جديدا ُوضع على نار خفيفة 
يستوحي احمللل السياسي لكنه أقرب الى 

تأريخ مرحلة بكل عناصرها.
مع كل استحقاق سياسي، نيابي أو وزاري 
يظهر اس��م الهام فريح��ة، هل من طموحات 

ميكنك احلديث عنها؟
ومن قال ان الطموح يقتصر على منصب 
سياسي، أنا أحقق طموحي كل صباح مع 
كل قارئ يفتح جريدته أو يشاهد صفحة 
االنترنت، املنصب السياسي عابر وغالبا ال 
يترك أثرا، أما القلم فأثره ال ميحى، فالناس 
تتذكر شكسبير وال تعرف من كان رئيس 

وزراء بريطانيا في زمنه.
في مجل��س الن��واب اللبناني مش��روع 
قانون للبلديات يعطي املرأة 20% من رئاسات 
وعضوي��ة املجلس البلدي، هل ترين في هذا 
تقديرا للم��رأة أم ترين أن »الكوتا« حتط من 
قدرها ككل عمل فارض على حس��اب حرية 

الناس وقناعاتها؟
ومن قال إن املرأة ال تستحق نسبة أكثر 
أو أقل؟ ملاذا يضع امُلشرع نفسه مكان الناخب 
وُيقرر عنه؟ فماذا لو قرر الناخب »كوتا« 
أكبر فماذا نفعل بها؟ ان املسؤوليات امللقاة 
على عاتق املرأة اللبنانية أكبر بكثير من 
نسبة ال� 20%، فلماذا ُنطالبها بأكثر من %50 

وال نعطيها سوى 20%؟ هذا إجحاف.

بيروت � عمر حبنجر
اصطدمت احلملة على الرئيس 
ميشال سليمان باحتضان اكثري 
للرئاسة األولى، كما لرئاسة مجلس 
الوزراء، وصوال الى املديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي وقائدها اللواء 
اشرف ريفي انطالقا من القناعة بأن 
هذه احلملة التشويهية تستهدف 
مفهوم الدولة وجدارتها وجدواها 
بأدوات محلية واضحة االرتباط 

بالعوامل االقليمية.
ال بل ان بعض اوساط االكثرية 
رأت في هذه احلملة محاولة اثارة 
معركة سياس����ية مبك����رة على 
املس����توى املسيحي يضطر معها 
العماد ميشال عون اما الى التنصل 
علنا وشخصيا من كل ايحاءات هذه 
احملاولة واما متريرها مبا يحرجه، 

بتبعة املوافقة الضمنية عليها.
في اشارة الى ان العماد عون 
قال بحسب قناة OTV انه فوجئ 
بحملة الوزير السابق وئام وهاب 
على الرئيس ميش����ال س����ليمان 
ودعوته الى االستقالة، من دارته 
في الرابية، لكن لم يصدر اي موقف 
مباشر من عون حول تصريحات 
وهاب الذي جدد امس في حديث 
مع »األخبار« تهجمه على سليمان 
مؤكدا ان الرئي����س طرح طاولة 
احلوار رغم الضغوط على املقاومة، 
معتبرا أنه وصل الى بعبدا ضمن 
صيغة توافقية تتضمن احلفاظ 
على املقاومة باالضافة الى اتهامه 
الرئيس س����ليمان بانه »يصول 
ويجول« في العالم في رحالت ال 
طائل منها وتطرح مواضيع مسيئة 

للمقاومة في لقاءات اخلارج.

إثارة الحملة في مجلس الوزراء

وق����د أثير ه����ذا املوضوع في 
جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت 
في السراي الكبير مساء امس األول 
الرئيس سعد احلريري  برئاسة 
العمل بطرس  حيث طالب وزير 
حرب ان يتخ����ذ مجلس الوزراء 
موقفا من مطالبة البعض باستقالة 
رئي����س اجلمهورية، لكن الوزير 
يوسف سعادة )املردة( اعترض، 
معتبرا انه ال يجوز ملجلس الوزراء 
ان يرد على ش����خص، فيما رأى 
االداري����ة محمد  التنمية  وزي����ر 
فنيش )ح����زب اهلل( ان ال حملة 
على الرئيس سليمان، وهذا موقف 
شخصي واحد، والرد عليه مبوقف 
يكّبر األمور، اما الرئيس احلريري 
فقد ذكر في حديثه عن املوضوع 
من أملانيا واصفا ما يحكى ويثار 

ب� »اللغط اإلعالمي«.

الوزير حسين: اعتبارات شخصية

وزي����ر الدولة عدنان الس����يد 
حس����ني، وهو م����ن فريق رئيس 
الوفاق  ف����ي حكومة  اجلمهورية 
الوطني قال ردا على سؤال ال اعتقد 
التعرض لرئيس اجلمهورية  ان 
من اي جهة أتى مبني على اي أمر 
موضوعي، وهو قد يكون ناجما 
عن اعتبارات شخصية، او ذاتية 
متسرعة، املهم في هذه املسألة ان 

يريدنا ان نكون تابعني للواليات 
املتحدة وال لغيرها.

وعم����ا إذا مل����س اس����تياء من 
حزب اهلل حي����ال دعوة الرئيس 
س����ليمان لطاولة احلوار، وطرح 
اإلستراتيجية الدفاعية، قال الوزير 
حس����ني: أعتقد من الضروري ان 
الرئيس  ب����أن  اللبنانيني  نذك����ر 
هو الذي حس����م مس����ألة العالقة 
بني اجلي����ش واملقاومة في بيان 
احلكومة الس����ابقة برئاسة فؤاد 
السنيورة عندما حتدث عن العالقة 
بني الشعب واجليش واملقاومة، 
وبالتالي ال مشكلة استراتيجية 
بني الرئي����س وقيادة حزب اهلل، 
وليس بالضرورة ان يكون طرح 
االستراتيجية الوطنية للدفاع على 
طاولة احلوار بهدف إحراج حزب 
اهلل او العك����س، كل ما هنالك ان 
هذا األمر كان مطروحا في السابق 
وهناك مصلحة وطنية في متابعته 

توصال لثوابت واضحة.

العجز عن اتخاذ القرارات

منسق األمانة العامة لقوى 14 
آذار، قال من جهته ان هدف احلملة 
على رئيس اجلمهورية إظهار الدولة 
ب����كل رموزها عاج����زة عن اتخاذ 
قرارات سياسية أو حتى إدارية، 
لغاية تقدمي صورة لبنان العاجز 
عن إدارة شؤونه، واحملتاج الى من 

يرعى هذه الشؤون الداخلية.
وأسف س����عيد للتطاول على 
موقع الرئاس����ة وعل����ى الرئيس 
فؤاد الس����نيورة، وكل املعاهدات 
واالتفاقات الت����ي أبرمت في عهد 
حكومتيه األولى والثانية، وعلى 
رأس����ها معاهدة احملكمة الدولية، 
واستهداف املؤسسة األمنية التي 
تثبت يوم����ا بعد يوم بأنها قادرة 
على اكتش����اف شبكات التجسس 
اإلس����رائيلية، وكذلك اس����تهداف 
الرئيس س����عد احلريري، كل هذا 

ليس ببريء وال بسيط.
ووعد سعيد بالتصدي السلمي 
والدميوقراطي لهذا املخطط دفاعا 

عن قيام الدولة في لبنان.
ب����دوره مستش����ار رئي����س 
السابق ناظم  النائب  اجلمهورية 
اخلوري اعتبر ان مقام رئاس����ة 
اجلمهورية ال يقف عند ش����خص 
واح����د، وقال ان كالم رئيس تيار 
التوحيد وئام وهاب ال ينقل املوقف 
السوري من الرئيس، مشددا على 
ان العماد سليمان أعلن انه على 
عالقة جيدة مع سورية، وهذه أمور 

ال تستحق الرد عليها.
بدوره الوزير جبران باس����يل 
)صهر العماد عون( قال ان تصريح 
وه����اب ال يلزم »الرابية« وانه لو 
كان لدى العماد عون موقف جتاه 
رئيس اجلمهورية لقاله مباشرة، 
مشيرا الى ان املوضوع ال يستاهل 

اكثر من ذلك.
مجلس الوزراء الذي انعقد في 
بعبدا عصر امس برئاسة الرئيس 
ميشال سليمان جتاوز السجاالت 
السياس����ية، وحصر اهتمامه في 

األمور السياحية.

واس����تبعد الوزي����ر عدن����ان 
السيد حس����ني الربط بني احلملة 
الرئيس احلريري بشخص  على 
اللواء أشرف ريفي واحلملة على 
رئيس اجلمهورية، وقال ان احلملة 
الداخلي لن تس����تمر  على األمن 
بهذه الطريقة وس����نقترح حصر 
التجاذبات  هذا األمر بعيدا ع����ن 
االعالمية حيث هناك جلنة حتقيق 
برملانية ستأخذ دورها وفي أسوأ 
احلاالت تكون للرئيس سليمان 
الكلمة الفصل، واملصلحة اللبنانية 
فوق كل اعتبار، وال أحد في رئاسة 
اجلمهورية او رئاس����ة احلكومة 

الطائف، وبالتالي ال داعي لتكبير 
هذه املس����ألة، ونحن من جهتنا 
كوزراء وفي اطار سياسة التواصل 
ال نعير اهتماما كبيرا لهذه املسألة، 
ونرى انه ليس مطلوبا الرد على 
شخص ما، والرئيس ليس على 
خالف ش����خصي مع أحد امنا هو 

يستوعب كل التناقضات.

تواصل لبناني - سوري

وعن مس����توى التواصل بني 
الرئيسني ميشال سليمان وبشار 
األسد قال الوزير حسني بالشك هذا 
امر قد أشرنا اليه في غير مناسبة، 

ان العالق����ة ب����ني البلدي����ن وبني 
الرئيسني طبيعية، ومن املؤسف ان 
نعود الى سياسات قدمية، مّل منها 
اللبنانيون عندما كانت الوصاية 
السورية في لبنان، نحن لسنا في 
معرض التجاذب او االنتقاد على 
الهواء، هن����اك عالقات بني الدول 
يجب ان حتترم، اذ هناك عالقات 
ديبلوماسية بني البلدين، عالقات 
وطيدة بني الرئيسني وهناك زيارة 
مقبلة للرئيس سعد احلريري الى 
دمشق ستتناول تفاصيل تتعلق 
باالتفاقات السابقة بني البلدين في 

جميع املجاالت.

الرئيس ثابت على قناعاته، وعلى 
مواقفه التوافقية، انها سياس����ة 
ينتهجها من����ذ كان قائدا للجيش 

وثبتها في رئاسة اجلمهورية.
وحت����دث الوزير حس����ني الى 
»صوت لبنان« نافيا توقف الرئيس 
سليمان عند اعتبارات ذات دوافع 
شخصية او ذاتية، وملن يربط هذه 
احلالة بالعالقة اللبنانية � السورية 
نطمئنه الى ان هذه العالقة جيدة 
ومس����تقرة وكان للرئيس دور، 
ومايزال في ارس����ائها على أسس 
ثابتة وواضحة، في اطار العالقات 
املميزة بني البلدين كما نص اتفاق 

مستشار رئيس الجمهورية: كالم رئيس حركة التوحيد ال يعكس الموقف السوري والعالقة مع دمشق جيدة

المدير العام لدار الصياد توقع كتابها األول عن والدها الصحافي سعيد فريحة »أيام على غيابه«

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس احلكومة االسبق جنيب ميقاتي في بعبدا امس

)محمود الطويل( إلهام فريحة

المس�ؤوليات الملقاة على عاتق المرأة اللبنانية أكبر بكثير من نس�بة ال� 20%  المخصصة لها في »البلدية«
ثوابتن�ا بقيت ذاته�ا.. ال مصلحة تعلو ف�وق مصلحة الوطن.. والعالقات باألش�قاء العرب قناعة راس�خة


