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حزب اهلل و»المستقبل« و»معركة المحكمة الدولية«
التهدئة« بيروت: »أج����واء 
الت����ي عممت على الس����احة 
اللبنانية كنتيجة مباشرة لتفاهم 
القيادتني السورية والسعودية 
وزيارتهما املشتركة الى بيروت، 
تتعرض خلروقات متبادلة من 
الطرفني، واالنطباع الذي ساد قبل 
أيام بأن هناك تسوية غير معلنة 
مت التوصل إليه����ا بني الرئيس 
سعد احلريري وحزب اهلل يتعرض الهتزازات 
متكررة. هذه التسوية التي تردد ان بداياتها 
قضت بصيغة تفاهم مفادها ارسال حزب اهلل 
القرائن واملعطيات التي كشف عنها السيد حسن 
نصراهلل الى النائب العام التمييزي القاضي 
س����عيد ميرزا ليرسلها بدوره الى مدعي عام 
احملكمة الدولية، وطرح موضوع شهود الزور 
على طاولة مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ 

القرار املناسب سياسيا وقضائيا.
تيار املستقبل الذي يواصل عملية تنظيم 
صفوفه والتحول من حالة شعبية الى حزب 
سياسي منظم وال يجد حاجة لتعديل برنامجه 
حتت وطأة معركة احملكمة الدولية، ينظر بريبة 
وتوجس الى خطة ح����زب اهلل املنهجية في 
االلتفاف على احملكمة الدولية وتقويضها والى 
حتركه االستباقي لتطويق القرار الظني وإفراغه 
من مضمونه وصدقيته وتعطيل مفاعيله قبل 
صدوره. وفي اعتقاد مصادر املستقبل ان خطة 

حزب اهلل تنفذ على محورين رئيسيني:
1 � معركة اتهام إسرائيل، وحيث ان حزب 
اهلل لم يكتف بتوجيه اتهام سياسي وإمنا جهد 
في ان يكون اتهاما مبنيا على قرائن ومعطيات. 
وبغض النظر عن أهمية هذه القرائن وقيمتها 
»القانونية«، فإن حزب اهلل متكن من رد االتهام 
باتهام وإدخال فرضية اتهام إسرائيل على مسار 
التحقيق الدولي لكسب الرأي العام والتأثير 

عليه وال يريد أكثر من ذلك.
2 � معركة »شهود الزور« وخوضها حتى 
النهاية من خلفية نسف التحقيق الدولي وبذريعة 
انه بني على شهادات كاذبة ومضللة للتحقيق. 

وباختصار فإن حزب اهلل يواصل حملته على 
احملكمة الدولية مصمما على »إسقاطها سياسيا« 
وهو ما بدأ يصرح به ويكش���فه على لس���ان 
مس���ؤوليه الذين كان أحرصه���م وأوضحهم 
عضو املجلس السياسي محمود قماطي. من 
جهته، فإن حزب اهلل يبدو راضيا عن حملته 
السياسية واإلعالمية والنتائج التي حتققت 
حتى اآلن، وينتظر حاليا وعلى خطني متوازيني 
كيف سيتصرف بلمار مع القرائن واملعطيات 
االتهامية وما اذا كان سيتعاطى بجدية لتدخل 
فرضية إسرائيل على مسار التحقيق الدولي، 
أم يضعها جانبا لتتأكد فرضية القرار الظني 
التهام حزب اهلل. وكيف سيتصرف وزير العدل 
إبراهيم جنار في موضوع شهود الزور وما اذا 
كان تلقف مجلس الوزراء لهذه املسألة يعكس 
اعترافا بوجود »شهود الزور« أو حصل بهدف 

»احتواء ومتييع«.
ولكن ح����زب اهلل ليس راضيا عن موقف 
الرئيس س����عد احلريري واألجواء احمليطة 
به. حسب جهات سياسية قريبة من احلزب، 
فإن حالة التحفظ واحلذر وعدم الرضى لديه 

تعززها أسباب ووقائع عدة منها:
� احلريري يتفادى لغاية اآلن إعالن املوقف 
املنتظر منه وه����و املوقف الرافض ألي قرار 
ظن����ي يتهم حزب اهلل. أما تأجيل املوقف الى 
ما بعد صدور القرار الظني فإنه ينطوي على 

»مغامرة وحسابات«.
� احلريري يتحدث بلغة التهدئة فيما أوساطه 
ماضية قدما في حملة سياسية وإعالمية على 
حزب اهلل وخطوات����ه الدفاعية في موضوع 

احملكمة الدولية والقرار الظني.
� ثمة إشارات سياسية صدرت عن احلريري 
وال تعتبر مساعدة في عملية بناء الثقة، وكان 
آخرها إشادته املفرطة بالرئيس السنيورة الى 
حد اعتباره خطا أحمر، مع ما يعني ذلك من 
تبني لكل سياسات وقرارات املرحلة السابقة. 
والتعيينات في حزب املستقبل التي كرست 
وعززت موقع »الصقور« ومبا ال يتناسب مع 

توجهاته وسياسته اجلديدة.
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أخبار وأسرار لبنانية
 مهرجانات وخطابات: 
ال���ى إطاللة  إضافة 

الس���يد حس���ن نصراهلل امس، وخطاب 
الرئيس ميشال سليمان اليوم في إفطار 
قصر بعبدا، تترقب األوساط السياسية 
في بيروت ما سيقوله الرئيس نبيه بري 
في خطابه الس���نوي ف���ي ذكرى تغييب 
اإلمام موسى الصدر نهاية الشهر اجلاري 
)مهرجان النبطية(، وما سيقوله د.سمير 
جعج���ع في خطابه الس���نوي في ذكرى 
شهداء القوات اللبنانية قبل نهاية شهر 

سبتمبر )مهرجان جونية(.

 خيبة وع�دم رضا: تعبر أوس��اط في التيار 
الوطني احلر عن خيبتها وعدم رضاها إزاء 
حجم االستقبال الش��عبي الذي أعد للعماد 
ميش��ال عون في منطقة كسروان )حراجل 
وفيطرون(، وتعتبر انه لم يكن في املستوى 
املطلوب وعلى األقل لم يكن في مس��توى 
االستقبال الشعبي في منطقة فتوح كسروان 

)غزير ويحشوش( قبل أسابيع.

 احلريري وجنب�اط: قالت مصادر مطلعة 
عل���ى أجواء لقاء احلري���ري - جنبالط 
األخير انه كان اجتماعا مم����تازا ك���رس 
التواف���ق بينهما عل���ى مواجهة املرحلة 
املقبلة على قاعدة التهدئة واحلفاظ على 
االس���تقرار، وعلى التعاطي االيجابي مع 
املظلة السعودية � السورية التي حتمي 

هذا االستقرار.
وتشير املعلومات الى ان جنبالط أثنى على 
مواقف احلريري في إفطارات رمضان وقال 
له »كل ما أريده ان تستمر في هذه املواقف 
وتعمل ضمن مفاعيل التقارب الس���وري 
� الس���عودي«، ودعاه ايضا الى ضرورة 
تواصل���ه مع حزب اهلل ورئيس املجلس 
النيابي. وشرح احلريري جلنبالط وجهة 
نظره من احملكمة الدولية وانه متمس���ك 

باحلقيقة والعدالة واالستقرار.
ونقل عن جنبالط قوله ان مواقف احلريري 
األخي���رة متيزت بالش���جاعة واحلكمة، 
ويفترض باألطراف جميعا ان يالقوه فيها، 
ان جلهة دعوته الى التهدئة أو جلهة إصراره 
على منع الفتنة مب���وازاة إصراره على 

العدالة واحلقيقة عبر احملكمة الدولية.

»الق�وات«:  صم�ت   
تس��تغرب مص��ادر 
املعارضة صمت القوات اللبنانية في موضوع 
احملكمة الدولي��ة. وترد مصادر القوات هذا 
الصمت الى ان كالم األمني العام حلزب اهلل 
هو كالم قانوني، لذلك فإن الرد عليه يجب 
أن يكون قضائيا ال سياسيا. ومن املفترض 
أن ترد عليه، نفي��ا أو تأكيدا، جلنة حتقيق 

أمنية وقضائية.
وتضي��ف املصادر ان معطي��ات نصر اهلل 
وصلت إل��ى جلنة التحقي��ق الدولية، وهي 
املرجع املختص لتحديد أهمية هذه املعطيات 

وصدقيتها القانونية أو عدمها.
وترى املصادر أنه »لي��س بالضرورة كلما 
تكلم الس��يد حس��ن نصراهلل أن يرد عليه 
رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، 
فاملسألة هنا ليست مبارزة إعالمية، والقوات 

ترد عندما ترى أن من الضروري الرد.

 املعارضة والتغيير احلكومي: ال تتبنى املعارضة 
التغيير احلكومي هدفا في حد ذاته، وهي 
وان سلكت س���ب���يل البحث في األسماء 
وس���بل التغيير، فألنه���ا واث��قة من ان 
احلريري ال ميكنه التحرر من الضغوط 
املفروضة عليه أميركيا ومن بعض الدول 
العربية للس���ير بخ��الف ما ارتأته قمة 
دمشق. لذا، وحس���ب مصادر معارضة، 
فإن التغيير احلك�ومي سي���كون السيف 
املصلت عل���ى رأس احلري���ري وبعض 
ال���وزراء، فإما ان يتج���اوب مع مطالب 
التهدئة بكل مفاعيلها وإال فسيكون أمام 

متغيرات جوهرية.
وت���درك املع��ارضة ايض���ا ان أي تغيير 
التغيير  حكومي محكوم بالتوافق، لكن 
احلتم���ي قد تكون له وجوه اخرى اذا لم 
تصبح احملكمة خارج إطار التكهنات التي 
حولت مسار القرار الظني في اجتاه حزب 

اهلل.
من هن���ا تتخوف املعارضة من ان يكون 
الضغط األميركي أسرع من املتوقع فتذهب 
الى التعجيل في صدور القرار الظني بحيث 
تباغ���ت اجلميع قبل املواعيد املطروحة، 
وتعود األوضاع على األرض متفلتة من 
كل ضوابط. وحينها س���تكون املعارضة 

حكما في حل من كل التعهدات.

القبض على عميل جديد يعمل في مجال االتصاالت

اختفاء رئيس بلدية
ومعلومات عن ارتباطه بملف أمني

»اليونيفيل«: مقتل جندي فرنسي 
وإصابة اثنين في حادث سير

بيروت � وكاالت: ذك���رت تقارير صحافية لبنانية امس ان رئي���س 
اح��دى البلديات في جب���ل لبنان مخ��تف عن االنظ���ار منذ اي��ام، 
مم���ا ترك الك��ثير من االسئلة في بلدته وبني اقاربه، خصوصا بعدما 

تنامى اليهم ان اختفاءه مرتبط رمبا مبلف أمني.
واش���ارت صحيفة »اللواء« في عدده���ا الصادر امس الى ان هذا 
الش���خص ينتمي الى حزب سياسي ويطمح الى ان يكون له موقع 

متقدم في العمل العام.
من جهة أخرى، أش���ار مصدر مطلع ل� »األنباء« الى ان »املشتبه 
اجلديد بتعامله مع إس���رائيل يدعى طوني بطرس، وهو يعمل في 
قط���اع االتصاالت، وحتدي���دا في »أوجيرو« نافي���ا املعلومات التي 
شاعت أمس عن ان املوقوف سياسي ويتحضر خلوض االنتخابات 

النيابية عام 2013«.
واضاف املص���در ان هذا املوظ������ف الذي ي���عمل ف���ي مج���ال 
االتص���االت ولم تعرف الشركة التي يعمل فيها قد عاد من اخلارج 

منذ أسبوع.
الفت���ا ال���ى ان »كل العمالء خطرون، ملج���رد تعاملهم مع العدو 

اإلسرائيلي«.

بي���روت � وكاالت: انق��لبت آلية عس�����كرية تابعة للكت��يبة 
الفرنس���ية العاملة ضمن قوات األمم املتحدة املنت��شرة بجنوب 
لب��نان )اليوني���فيل( ب���وادي احل���جير باجلنوب، ما ادى الى 

مقتل جندي وجرح اثنني آخرين كانوا على منت اآللية.
وق��ال املتح��دث العس�����كري باس��م الي��ونيفيل اللف��تنانت 
كول���وني���ل ناريش به��ات في بي���ان وزع على االع��الم »ق���تل 
جندي واصي����ب اثن��ان آخران في ح��ادث س�����ير تعرضت له 
ناق���لة ج��ند خ��الل دوري���ة روتي��نية في محي��ط قري��ة برج 
قالويه« على بع��د 15 كل��م ش������رق مدي��نة صور الس���احلية 

اجلنوبية.
واوض���ح ان الناق���لة لم تصطدم بأي عرب���ة او آلية اخرى، 

مشيرا الى ان اليونيفيل حتقق في ظروف احلادث.

بري يسعى لجمع نصراهلل بالحريري ويتابع االتصاالت لتسوية األوضاع وتصويب وجهات النظر

حزب اهلل: القرار االتهامي ال  يعنينا.. وسليمان: ال علم لي بمضمونه
الثورة الصامتة.. قنبلة موقوتة

»أهال وس���هال بك ف���ي مطار رفيق 
احلري���ري الدولي«.. جملة بس���يطة 
تس���معها وتفتخر بهذا املطار اجلميل 
واألنيق لدى وصولك الى لبنان. تخرج 
منه لتركب التاكسي وإذ باالرض تهوي 
ب���ك.. »ما هذا يا معلم«.. ال عليك هذه 
حفرة صغيرة، يا أهال وس���هال فيك. 
تسير بضعة امتار أخرى فيظلم الشارع 
فجأة.. »ما هذا يا معلم«.. ال عليك لقد 
انقطع التيار الكهربائي. ومتضي في 
طريقك فتص���دم باعتصامات وحرق 
إطارات. »ما هذا ي���ا معلم«؟ ال عليك 
انه اعتراض بس���يط من االهالي على 

قطع الكهرباء.
وأخيرا، تصل الى املكان الذي تتوجه 
اليه بعد مشاهدتك فيلم »اكشن« مجانيا 
فتسأل الس���ائق.. »كم تريد يا معلم«؟ 
فيجي���ب: اللي بيطلع من���ك بس واهلل 
تنك���ة البنزين ب� 32 ألف ل.ل )أكثر من 
6 دنانير( واحلياة صعبة.. اهال وسهال 

بك في لبنان.
سيناريو أكثر »ايالما« يعيشه اللبناني 
يومي���ا دون ان يلتفت اليه احد، حترق 
االط���ارات »عفويا ال���ى اآلن« لتزيد من 
حرارة اجلو، تزامنا مع سخونة االوضاع 
ف���ي الغرف السياس���ية التي ركبت لها 
مكيفات »س���ورية � سعودية« لترطيب 

األجواء.
تتوسع احلركات املطلبية يوما بعد 
يوم في القرى واملدن الشيعية والسنية 
واملس���يحية على حد س���واء. واخلطر 
يداهم اجلميع رغم ازدياده على رئيس 
احلكومة س���عد احلريري وقوى الرابع 
عش���ر من آذار التي ستفقد مواقعها مع 
أول سقوط او تعديل حكومي بعد تغيير 
جنبالط ملوازي���ن االكثرية واالقلية. اال 
ان »حكومة كل لبنان« مؤلفة من جميع 
القوى السياس���ية وجميعهم يتحملون 

املسؤولية دون استثناء.
ومع اقتراب العام الدراسي والتحضير 
لفصل الش���تاء البارد ما يزيد من اعباء 
املواطن ودخول البلد في دوامة »البطون 
اخلاوية«، ثمة من يسأل عن السبب الذي 
يح���ول دون ان تعقد احلكومة جلس���ة 
طارئة حتدد فيها أولويات املرحلة وتعتمد 
»اجراءات عاجلة« لتخفيف حدة املأزق 
املعيشي، قبل أن تنفجر قنبلة هذه الثورة 
الصامتة ال� »موقوتة« قريبا، خاصة ان 
لبنان مقبل على اس���تحقاقات سياسية 
مفصلية ميكن ان تستغلها بعض القوى 
بسهولة لتحريك الشارع من باب الوضع 
املعيشي املزري إلسقاط احلكومة على 
غرار ما حصل مع حكومات »عبداهلل اليافي 
في 8 يناير 1969«، و»رش���يد كرامي في 
25 ابريل 1969«، و»تقي الدين الصلح في 
26 سبتمبر 1974«، و»نور الدين الرفاعي 
في 26 مايو 1975«، و»عمر كرامي في 10 

مايو 1992«..
فهل نحن أمام »ميكس« من »احملكمة 
الدولية + الوضع املعيشي« قد يوصل 
احلكومة الى االستقالة في بلد واقف »على 

الصوص ونقطة« منذ نشأته؟ 
علي رباح

عضو »المستقبل« يعتبر أن أي محاولة لتجميد الدفعة الثالثة من تمويل »المحكمة« بمثابة التنكر للبيان الوزاري

صقر ل� »األنباء«: ال وجود ل� »لقاء صفقة« بين الحريري ونصراهلل
بيروت � زينة طبارة

رأى عض���و كتلت���ي »ن���واب زحلة« 
و»املستقبل« النائب عقاب صقر انه ليس 
هناك ما يؤشر حتى اآلن الى وجود نوايا لدى 
وزراء املعارضة او لدى اي طرف سياسي 
اساسي لالعتراض الحقا على اقرار الدفعة 
الثالثة من عملية متويل احملكمة الدولية، 
باستثناء وجود بعض التسريبات االعالمية 
املغرضة التي اعتاد اللبنانيون على سماع 
تشدقاتها في كل محطة سياسية حساسة، 
كما اعتبر صقر انه، وبالرغم مما شهدته 
االيام االخيرة من تشنجات على مستوى 
احملكمة الدولية، ليس هناك من سبب يدعو 
ايا من الفرقاء اللبنانيني الى اتخاذ خطوة 
مماثلة وبالتالي الى التنكر اللتزامات لبنان 
الدولية، الفتا الى ان احملكمة الدولية جزء ال 

بيروت � عمر حبنجر
اجلدل الس���اخن مس���تمر ح���ول قرار 
االتهام في اجلرمية الكبرى، بالكالم حينا 
وبالتحركات الش���ارعية االحتجاجية ذات 
الطاب���ع اخلدمات���ي حينا آخ���ر، في وقت 
جدد فيه رئيس احلكومة س���عد احلريري 
اميانه باحلقيقة والعدالة، رافضا الرد على 
التحريض كما قال في افطار رمضاني في 
قريطم امس عشية اطاللة االمني العام حلزب 
اهلل الس���يد حسن نصراهلل التي اكد فيها 
على مواقفه السابقة من احملكمة والشهود 
ومعطيات تورط اسرائيل في اجلرمية، بينما 
ذهب عضو املكتب السياسي للحزب محمود 
قماطي الى حد القول ان القرار االتهامي بات 

وراء احلزب وال يعنيه.
الرئيس ميش���ال س���ليمان حسم امر 
عالقة الدولة به���ذا القرار عندما ابلغ وفد 
نقابة مح���رري الصحافة قوله: انا رئيس 
اجلمهورية، وال عل���م لي بالقرار االتهامي 
مبضمونه او مبوعد صدوره وارفض التدخل 

في هذا املوضوع.
وكشف الرئيس سليمان انه زار طهران 
سابقا وفاحت املسؤولني االيرانيني مبوضوع 
تسليح اجليش اللبناني، وقال ردا على سؤال 
ان اجلانب االيراني وعد بدرس املوضوع 
لكن حتى اليوم ل���م يتبلغ اي جواب من 
ايران التي وصفها بالدولة الصديقة، علما 
ان هناك الكثير من الدول الصديقة للبنان 

ولم تساعدنا على تسليح اجليش.
وباملناسبة، يتوجه الرئيس سليمان الى 
نيويورك في 21 سبتمبر املقبل لترؤس وفد 
لبنان الى اجلمعية العمومية لالمم املتحدة 
يرافقه رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري 
وسيلقي كلمة لبنان التي تشدد على اهمية 
دعمه دوليا ومساعدته على مختلف الصعد 
ليتمكن من مواجهة االستحقاقات احمللية 
واالقليمية الداهمة، وينتظر ان يعقد لقاءات 
مع مس���ؤولني دوليني من بينهم الرئيس 
االميركي باراك اوباما واالمني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون، وقبل ذلك كله ستكون 

يتجزأ من البيان الوزاري وبالتالي فإن أي 
محاولة من اي كان لتجميد الدفعة الثالثة 
من متويل احملكمة ستكون مبثابة التنكر 
للبيان الوزاري ولطاولة احلوار التي اقرت 
باالجماع احملكمة ومتويلها، والرادة الشعب 
ولهفته ملعرفة احلقيقة، معتبرا ان الكالم 
عن وقف الدفعة الثالثة من متويل احملكمة 
ال ينتمي سوى الى ادبيات بعض املغرضني 
واملتوهمني في السياسة الذي يقتنصون 
الفرص لالصطياد في املاء العكر، مؤكدا انه 
عندما تطرح مسألة جتميد الدفعة الثالثة 
من متويل احملكمة الدولية بش���كل جدي 
وعلني سيكون الرد على الطرح واسبابه 

وحيثياته جاهزا.
وعن احتمال عقد لقاء قريب بني الرئيس 
احلريري وامني عام حزب اهلل السيد حسن 

لسليمان كلمة في االفطار الرئاسي املوسع 
الذي يقيمه في القصر اجلمهوري غدا.

وسينتقل سليمان من نيويورك مباشرة 
الى املكسيك تلبية لدعوة من نظيره املكسيكي 
الذي سيستقبله في القصر الرئاسي، ويعقد 
معه محادثات حول العالقات الثنائية ويلتقي 
اللبنانية، وس���يكون في  اعضاء اجلالية 
سويسرا في 23 اكتوبر املقبل لترؤس وفد 
لبنان الى القمة الفرانكوفونية، ويلقي كلمة 
في املناسبة ويلتقي الرئيس الفرنسي نيكوال 

ساركوزي.
في هذا الوقت، قال رئيس مجلس الوزراء 

نصراهلل، اكد النائب صقر في تصريح ل� 
»األنباء« ان كل لقاء بني الرجلني سيكون 
مفيدا على املس���توى الوطني حتى لو لم 
يأت بنتائج مباشرة وسريعة، معربا عن 
اعتقاده ان الطرفني يريدان للقاء ان يكون 
استثنائيا في ظل ظروف استثنائية، مؤكدا 
ان اللقاء بينهما لن يتمحور حول احملكمة 
الدولية والقرار االتهامي، وكيفية التعاطي 
مع العدالة الدولية، امنا سيكون لقاء بني 
زعيمني يرسم استراتيجية معينة ملواجهة 
التحديات الراهنة على الساحة اللبنانية 
وفي طليعتها م���ا كان يخطط للبنان من 
قبل اس���رائيل والذي تنبه اليه وأجهضه 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز في مبادرته، الفتا الى ان املخطط 
االسرائيلي كان يقضي بدفع الداخل اللبناني 

سعد احلريري ان الكالم مهما كثرو اشتد 
ومهما حمل من عبارات التحريض والتهديد 
فلن يتمكن من وقف مسار العدالة، مشيرا الى 
ان هناك اصرارا من بعض الدوائر واالقالم 
على تعطيل الفرص املتاحة. وقال منذ مدة 
ونحن نن���ادي بالتهدئة ولكن ال حياة ملن 
تن���ادي، لقد آن األوان لكي يراجع البعض 
مواقفه كما راجعنا نحن مواقفنا وليفكروا 
في نتائج سياس���ة التخوين والتخويف 
والتهديد وهل اوصلتنا خالل الس���نوات 
اخلمس املاضية الى مكان ما؟ الى اصالح ما؟ 
انا اقول كال.. فاملكان الوحيد الذي استطعنا 

الى اتون انقالب لتسقط بعدها القرارات 
الدولية املعدة سلفا كالصاعقة على رؤوس 
اللبنانيني، مشيرا الى ان اللقاء بني احلريري 
ونصراهلل س���يتمحور حول كيفية قطع 
الطريق امام تل���ك العواصف التي حاول 
بعض الصبيان والكراكوزات احمللية ادخال 
لبنان اليها من خ���الل اطالقه التصاريح 
التخويني���ة الهادفة ال���ى تأجيج التوتر 
واشتعال الساحتني السياسية والشعبية، 
جازم���ا في معرض رده على س���ؤال بأنه 
ال وج���ود للقاء صفقة بني الزعيمني حول 
اي عنوان او ملف كان س���وى لدى بعض 
الوسائل االعالمية املغرضة ولدى بعض 
املوتورين احلاقدين ممن يعتلون املنابر 
الذين جت���ب معاجلة حالتهم خالل اللقاء 

بني احلريري ونصراهلل.

ان ننجز امورا، هو حني جلسنا نتحدث مع 
بعضنا البعض.

في غضون ذلك كشف النائب هاني قبيسي 
)أمل( عن قيام رئيس مجلس النواب نبيه 
بري بتحرك جلمع رئيس مجلس الوزراء 
سعد احلريري مع االمني العام حلزب اهلل 

السيد حسن نصر اهلل.
وقال لتلفزي���ون »OTV« التابع للعماد 
ميشال عون ان بري سيتابع اتصاالته في 
فترة الحقة على مستوى تسوية االوضاع 
وتصويب وجهات النظر لنصل الى مسارات 
حقيقية وفعلية من كل االزمات التي تتعلق 

بالواقع الداخلي.
بيد ان اوساطا ديبلوماسية عربية في 
بيروت ابلغت »األنباء« ان االجواء االقليمية 
ال تبدو مساعدة ملعاجلة االلتهابات السياسية 
املوضعية في لبنان وان تيار املس���تقبل 
وق���وى 14 آذار عموما ب���دأت تالحظ عدم 
تفاع���ل الطرف اآلخر م���ع خفض اجلناح 
من قبلها رغم االصرار على التهدئة وعدم 
مقابلة االساءة الكالمية مبثلها وهذا الوضع 
ولد شعورا باملرارة لدى رئيس احلكومة 
سعد احلريري ميكن قراءته في تصريحاته 

الرمضانية اليومية.

عقاب صقر

)محمود الطويل(عناصر من اجليش اللبناني يخمدون النيران التي اشعلها االهالي احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في منطقة بشارة اخلوري مساء أمس األول


