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أخبار وأسرار لبنانية
بري واحللفاء: لوحظ ان حركة »أمل« 
ل���م تكن طرفا الى جان���ب حلفائها 

)حزب اهلل وحزب »االحتاد الوطني« برئاسة النائب السابق 
عبد الرحيم مراد و»التنظيم الش���عبي الناصري« بزعامة 
النائب السابق أسامة سعد وحركة »املرابطون« و»احلزب 
السوري القومي االجتماعي« و»منبر الوحدة الوطنية«( 
في التوقيع على املذكرة التي قام وفد منهم بتسليمها الى 
ممثل األمني العام ل���أمم املتحدة في لبنان مايكل وليامز 
وسفيري احتاد روس���يا والصني وفيها مطالبة صريحة 
بإلغاء احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان واستبدالها بلجنة 

حتقيق عربية ودولية.
وعدم مش���اركة »أمل« في التوقيع عل���ى هذه املذكرة 
يعبر عن انس���جام الرئيس نبيه بري م���ع املوقف الذي 
أعلنه أخيرا وفيه دعوة صريحة الى التمييز بني احملكمة 

والقرار الظني.
خالف جنبالط – زين الدين: لوحظ ان املشكلة بني النائب وليد 
جنبالط والش��يخ علي زين الدين )الرج��ل القوي في الطائفة 
الدرزية ورئيس مؤسسات العرفان( وصلت الى طريق مسدود 
بعد رفض جنبالط كل أنواع الوساطات والتسويات واصراره 
عل��ى عزل زين الدين وتعيني آخر مكان��ه. وبدأت هذه األزمة 

تنعكس على وضع مؤسسات العرفان املالي واالداري.
جنبالط ال��ذي امتعض من زيارة زين الدين الى دمش��ق 
وح��رص على تقصي معلوم��ات عن اجلهة الت��ي رتبت هذه 
الزيارة وماذا دار فيها، كان امتعض أيضا من دعوة وجهت الى 
زين الدين للمش��اركة في أحد افطارات قريطم أقيم لفعاليات 

الشوف وضغط في اجتاه الغاء هذه الدعوة.
وبخ��الف ما هو جار من تصعيد وحت��د في املواجهة بني 
جنبالط وزين الدين، فإن العالقة بني جنبالط والنائب مروان 
حمادة لم تبلغ هذه الدرجة من التأزم واالنقطاع، وامنا تتميز 
م��ن جهة بفتور ونفور، ومن جهة ثانية بتفهم متبادل من كل 

طرف لوضع وموقف الطرف اآلخر.
املس�تقبل يرد في س�جال »املفاوض�ات«: تبدي أوساط »كتلة 
املستقبل« انزعاجا كبيرا من احلملة على رئيس احلكومة 
التي تتخذ في كل مرة شكال مختلفا،  وآخرها التهجم عليه 
على خلفية كالم لم يقله في شأن املفاوضات الفلسطينية 

- االسرائيلية.
وتنتق���د هذه االوس���اط »االجتهاد في ق���راءة موقفه من 
املفاوضات الفلسطينية – االسرائيلية وحتميلها أكثر مما 
حتتمل. فكل ما قاله الرجل انه يأمل أال تذهب أدراج الرياح 
كس���ابقاتها من املفاوضات وأن تلتزم احلقوق املشروعة 

للشعب الفلسطيني«.

وح���ذر في حال فش���لها من انه 
»سيكون من الصعب على أي إدارة 
دولية ان ترعى أي مفاوضات أخرى ولن يكون في مقدور 
أي جهة ان جتمع أي فلس���طيني ال���ى طاولة واحدة مع 

اإلسرائيليني«.
وتضيف االوساط متسائلة: كيف متت قراءة هذا الكالم 
على اعتباره ترحيبا باملفاوضات، وكيف أسقط كالمه عن 

استظالل املبادرة العربية..؟«.
وتعتبر األوس���اط ان »ما يقلقنا في تقويل احلريري 
كالما لم يقله ليس االنتقاد الذي تاله واحلملة التي شنت 
ضده، امنا ربطه بأحداث برج ابي حيدر. فقد اعتبر بعض 
السياسيني في حزب اهلل ان من يطالبون ببيروت مدينة 
منزوعة السالح هم انفسهم »جماعة املفاوضات املباشرة«، 
مبا يعنيه ذلك من إلصاق كل مفردات التخوين واالستسالم 

وغيره«.
على صعيد آخر متصل، تتوقف أوساط في املعارضة عند 
املوقف االيجابي الذي صدر عن رئيس اجلمهورية ميشال 
س���ليمان بتأكيد رفض أي حل ال يقوم على اساس ضمان 
ح���ق العودة وااللتزام مبرجعية مدريد واملبادرة العربية 
للسالم، ومت إبالغ هذا املوقف للجانب األميركي، وهو ذاته 

املوقف السوري الذي تبلغه هو خالل زيارة دمشق.
.. ويلتزم التهدئة مع حزب اهلل: التزم معظم نواب تيار املستقبل، 
فضال عن اعالمه، بقرار تثبيت التهدئة السياسية، بعدما كانت 
الس��اعات التي تلت اخلطاب األخير للس��يد حس��ن نصراهلل 
ش��هدت موجة من ردود فعل تلت مواقف الرئيس احلريري، 

ردا على نصراهلل.
ولم يخرق التهدئة س��وى النائب زياد القادري الذي اعتبر ان 
»أي س��الح غير سالح الش��رعية يجر الى الفتنة سواء أكان 

سالحا مقاوما أم ال«.
مصاحلة الفرزلي – الهراوي: أقام النائب السابق إيلي الفرزلي 
حفال في مزرعته ف���ي جب جنني، حضره أكثر من مائتي 
شخصية سياسية لبنانية،  وتكرست خالله بعض املصاحلات 
السياسية، والس���يما بني الفرزلي والنائب السابق خليل 
الهراوي. وأدى مقربون م���ن رئيس اجلمهورية دورا في 

امتامها.
وقد لفت غياب الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي لم 
يتلق دعوة الى هذا احلفل الذي جاء بعد لقاء الفرزلي ورئيس 

احلكومة سعد احلريري وتقدير األول لدور الثاني.
ويشار الى ان مراد جمع امس األول قيادتي حزب اهلل 
وجمعية املشاريع اخليرية اإلسالمية على مائدة رمضانية 

في دارته حضرها الفرزلي.

عضو »المستقبل« أكد أن المفاوضات المباشرة تعطي فرصة اللتقاط األنفاس وتساعد في استعادة الحقوق

الجسر ل� »األنباء«: المطالبة بسحب القضاة اللبنانيين
من »المحكمة« كالم لالستهالك السياسي واإلعالمي

بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو كتلة املستقبل النيابية النائب سمير اجلسر ان 
كالم الرئيس احلريري واضح في موضوع احلفر بالسكاكان، 
وان ال أحد يستطيع تضليل الناس وتبديد قناعتها، معتبرا ان 
املواطنني قادرون على متييز حقيقة ما يجري على األرض وفي 
الوسطني اإلعالمي والسياسي، وهم من سيحكم في نهاية املطاف 
على مجريات األمور واملواقف الراهنة لدى الفرقاء كافة، مؤكدا 
ان الرئيس احلريري ال عدة لديه للطعم بها وهو أبعد ما يكون 
عن استعمال أساليب مماثلة، مكررا كالم الرئيس احلريري بأن 

ما ميلكه من سالح هو القلم والكتاب والتعليم فقط.
ولفت النائب اجلس����ر في حديث ل� »األنباء« الى ان موقف 
أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل الرافض للتعاون مع 
احملكمة الدولية ليس باملوقف اجلديد لديه وهو ما قد أعلن عنه 
مرارا خالل إطالالته الس����ابقة، الفتا الى ان اجلديد في مواقف 

السيد نصراهلل، هو االمتناع عن تعامل حزب اهلل مع القضاء اللبناني فيما 
لو تبني انه صندوق بري����د للمحكمة الدولية، معتبرا ان هذا املوقف اجلديد 
للسيد نصراهلل هو إعالن واضح عن عدم رغبته في االستجابة لطلب املدعي 
العام الدولي القاضي دانيال بلمار باستكمال املستندات التي يقول حزب اهلل 
انه ميتلكها وتثبت تورط اس����رائيل في جرمية االغتيال، معتبرا ان امتناع 
حزب اهلل عن استكمال املستندات بالرغم من انه شأن خاص به اال انه يعني 

في مكان آخر سحب اتهامه السرائيل باجلرمية.
هذا واعتبر النائب اجلس����ر ان مطالبة البعض بسحب القضاة اللبنانيني 
من احملكمة الدولية ليس س����وى كالم لالستهالك السياسي واإلعالمي فقط، 
ويندرج في اطار حرية الرأي انطالقا من دميوقراطية العمل السياس����ي في 
لبنان، مشيرا الى ان ما هو مؤكد في كل تلك التصاريح وغير قابل للجدل، هو 
ان احملكمة الدولية أنشئت مبوجب قرار صادر عن مجلس األمن الدولي غير 

اخلاضع لقرار أحد، وبالتالي ال ُيحل سوى بقرار يصدر عن اجلهة ذاتها.
وردا على سؤال حول اصرار السيد نصراهلل على أن القرار النهائي سيأتي 
متهما حزب اهلل، اس����تغرب النائب اجلسر استباق خطوات احملكمة الدولية 
والذهاب بعيدا في الفرضيات والتكهنات، في وقت لم تصل فيه احملكمة بعد 
الى مرحلة االتهامات أو الظن بأحد، معتبرا ان كل ما يقال في اإلطار املذكور 

كالم محلي غير مبني على وقائع وحيثيات، وبالتالي 
يجب انتظار ص����دور القرار الظني ملعرفة مضمونه 

وليبنى بعده على الشيء مقتضاه.
وردا على اته����ام الرئيس احلريري بأنه تصرف 
بش����كل مغاير لتصرفات رج����ل الدولة، لفت النائب 
اجلسر الى ان رجل الدولة هو من يدعو في خطاباته 
ولقاءاته العامة واخلاصة الى الهدوء والتهدئة، وهو 
من ال يفسح املجال أمام إثارة الفنت ويسعى جاهدا الى 
إخماد فتيلها وهو من يتمتع بجرأة االعتراف باخلطأ 
حني يخطئ، وهو من يتعالى على جراحه ألجل البالد 
ويقودها باالجتاه الصحيح الذي يعود بالفائدة على 
البالد وشعبها، معتبرا ان الرئيس احلريري يحمل 
كل تلك الصفات واملواصف����ات وقد أثبت ذلك خالل 
مساره في رئاسة احلكومة وفي انفتاحه على اآلخرين 
وبالتالي هو رجل دولة بامتياز، معربا عن تنزه تيار املستقبل عن االجنرار 

الى ساحة السجاالت والكالم اإلعالمي املثير للفنت واحلساسيات.
على صعيد آخر وعن املفاوضات املباش����رة بني الس����لطات الفلسطينية 
واحلكومة االس����رائيلية، تساءل النائب اجلس����ر عن البديل من املفاوضات 
خصوصا ان تاريخ الصراع العربي – االسرائيلي يحتوي على الكثير من األمثلة 
ح����ول ما أدى اليه االمتناع عن التفاوض، معتبرا ان املفاوضات تبقى أفضل 
من ال شيء وذلك العتباره ان من يتطلع الى عمق الصراع مع اسرائيل يجد 
ان هذه األخيرة تقضم األراضي الفلسطينية منذ 62 سنة وحتديدا منذ حرب  
67 حتى اليوم، وبالتالي فإن أحد اجلوانب اإليجابية للمفاوضات املباش����رة 
هو وقف عملية القضم املستمرة منذ سنني وتعطي فرصة اللتقاط األنفاس 

وتساعد في استعادة احلقوق الفلسطينية والعربية املغتصبة.
وختم النائب اجلس����ر معربا عن أمله بأال تنعكس املفاوضات سلبا على 
الداخ����ل اللبناني، معتبرا ان املفاوضات اليوم تختلف س����واء في طبيعتها 
ومعطياته����ا أو في التوازنات والتوجهات اجلديدة في املنطقة، عن تلك التي 
كانت س����ائدة أيام ذهاب الرئيس املصري الراحل أنور السادات الى تل أبيب 
لتوقيع اتفاقية الس����الم بينهما، والت����ي أدت الى انفجار الوضع الداخلي في 

لبنان، معربا عن اعتقاده أن لبنان لن يدفع ثمن املفاوضات اجلارية.

سمير اجلسر

عون للرئيس: ماذا تفعل غير البكاء؟.. وسليمان لاللتزام بآداب المخاطبة
»البرتقالي« يخرق التهدئة بين »األزرق« و»األصفر« ويوجه نيرانه السياسية على بعبدا والوزارات السيادية

الحريري: ارتكبنا أخطاء مع سورية
واتهامنا لها باغتيال والدي انتهى

جنبالط بعد لقاء الحريري في بيت الوسط:
الحمد هلل.. اتفقوا على التهدئة

بيروت: أكد رئيس احلكومة اللبناني سعد 
احلريري ان اللبنانيني »ارتكبوا أخطاء في 
مكان ما« مع سورية، وان »االتهام السياسي« 

لها باغتيال والده رفيق احلريري »انتهى«.
وق����ال احلريري في حدي����ث الى صحيفة 
»الشرق األوسط««.. نحن في مكان ما ارتكبنا 
أخطاء. في مرحلة ما، اتهمنا سورية باغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري وهذا كان اتهاما 

سياسيا، وهذا االتهام السياسي انتهى«.
واضاف »هن����اك محكمة موجودة وتقوم 
بعملها، وعلين����ا ان ننظر في األمور واجراء 

مراجعة لها«.
وتاب����ع: »ان للمحكمة الدولية التي تنظر 
في قضية االغتيال مسارها الذي ال عالقة له 
باتهامات سياسية كانت متسرعة. هناك حتقيق 

ومحكمة. واحملكمة ال تنظر اال في الدليل«.
وفي موقف مفاجئ والفت، قال احلريري 
»هناك أشخاص ضللوا التحقيق، وهؤالء أحلقوا 
األذى بس����ورية ولبن����ان، وأحلقوا األذى بنا 
كعائلة الرئيس الشهيد، ألننا ال نطلب سوى 

احلقيقة والعدالة«.
واضاف: »شهود الزور هؤالء خربوا العالقة 
بني البلدين وسيسوا االغتيال. ونحن في لبنان 
نتعامل مع األمر قضائيا«. وأكد رئيس الوزراء 
اللبناني ان »صفحة جدي���دة في العالقة مع 
سورية فتحت منذ تأليف احلكومة«، مضيفا 
»على املرء ان يك���ون واقعيا في هذه العالقة 
لبنائها على أسس متينة«. وتابع »أجرينا تقييما 
ألخطاء حصلت من قبلنا مع سورية ومست 

بالشعب السوري وبالعالقات بني البلدين«.

بيروت: عقد لقاء في بيت الوسط مساء 
األحد، بني الرئيس سعد احلريري والنائب 
وليد جنبالط، بحضور وزير األشغال العامة 
والنقل غ����ازي العريضي، العائ����د للتو من 

العاصمة السورية.
جنبالط أعرب عن ارتياحه لالتصال الذي 
مت بني احلريري واملعاون السياس����ي للسيد 
حسن نصراهلل احلاج حس����ني خليل، الذي 
أش����ارت إليه »األنباء« امس، وما تخلله من 
االتفاق على التهدئة، وقال جنبالط لصحيفة 
»السفير«: احلمد هلل اتفقوا على التهدئة وهذا 
هو احلد األدنى املطلوب واحلاجة الكبرى إلى 
ترسيخ التهدئة سياسيا أكثر، واحلؤول دون 
تكرار ما حص����ل، لعل ذلك يؤدي الى تراجع 

التوتر املوجود.
وعن الدور الذي قام به إلصالح ذات البني بني 
رئيس احلكومة والسيد نصراهلل قال جنبالط: 

انا ال يهمني اي دور، املهم النتيجة التي تؤدي 
الى التقاء اجلميع، وانا كنت ومازلت أدعو ليس 
للخطاب الهادئ فقط، ال، بل الى التالقي الدائم 

والى حل األمور باحلوار العقالني.
وكان الرئيس احلريري أكد على التمسك 
بالتهدئة، وقال ف����ي إفطار رمضاني حضره 
رئيس القوات اللبنانية س����مير جعجع، اننا 
منذ بداية الشهر ونحن ندعو لالقتداء بالكلمة 
الطيبة، وندعو ال����ى التهدئة ألن البلد ليس 

بحاجة الى املزيد من االحتقان.
ورحب احلريري بجعجع وتبادل معه القبل، 
وقال: علينا ان نعرف في هذا البلد كيف نعيش 

في كنف الدولة.
وان اللبنانيني مسيحيني ومسلمني ليس لهم 
سوى بعضهم بعضا، الى جانب العيش املشترك 
واالعتدال والثقافة والعلم، وهذا ميثل أساس 

مسيرة الرئيس الشهيد رفيق احلريري.

رئيس الحكومة أكد أن »شهود الزور« خربوا العالقة بين بيروت ودمشق!

رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال النائب وليد جنبالط في بيت الوسط مساء أمس األول         )محمود الطويل(

حسين ل� »األنباء«: الموضوع ليس بكاءً وإنما كيف نحمي البلد؟

على ما وصل إليه البلد.

قضية العميد فايز كرم

وعن مسألة التحقيق مع القيادي في التيار 
الوطني احلر العميد املتقاعد فايز كرم، وهو 
بيت القصيد في حملة عون على معلومات قال 
بارود ان التحقيقات تتم في سياق قضائي 
مثله مثل تفكيك سائر شبكات التجسس من 
جانب املعلومات ومخابرات اجليش واجلميع 

صفق للمعلومات وللمخابرات.
وعن قول عون ان وزير الداخلية نائم 
قال بارود ضاحكا رمبا كان النوم بس����بب 

انقطاع الكهرباء.
الوزي����ر املر رد بدوره على العماد عون 
آسفا ألن يس����مح لنفس����ه بالتطاول على 
شخص رئيس اجلمهورية، بينما املفترض 
ان يدعم موقع الرئاسة، خصوصا ان الرئيس 
سليمان هو املؤمتن على الدستور واملترفع 

عن التجاذبات واالنفعاالت واالنانيات.
وق����ال امل����ر ان التطاول عل����ى رئيس 
اجلمهورية ال يبني وطنا وال يحقق اصالحا، 
ومن يرى في نفسه كفاءة ومقدرة وحرصا 
على البلد فليضع امكاناته بتصرف الرئيس، 
اما عن ب����كاء الرئيس فقد اعتبره طبيعيا، 
فيما البعض يدمر املوقع املس����يحي االول 

في لبنان.

منافسة انتخابية

مصادر متابع����ة ردت حملة عون على 
الرئيس سليمان الى نشاطات سياسية يقوم 
بها احد انسبائه )وسام بارودي( في دائرة 
كس����روان االنتخابية، حيث يترشح عون 
اضافة الى جتاهل حصة عون في التعيينات 

اجلديدة في االدارة والقضاء.
بدوره، انتقد النائب عقاب صقر )املستقبل( 
حملة العماد عون على رئيس اجلمهورية 

وعلى الوزراء املشهود لهم بالكفاءة.
وقال صقر ان الرئيس س����ليمان شكل 
ضمانة وصمام امان في كل املفاصل، متسائال 
ما اذا كان انتقاد عون لسليمان ألنه بكي ملا 
وصل اليه حال البلد حزنا وحرصا، وسأل: 
هل من ابكى اللبنانيني مبغامراته ومناوراته 
يطرح االسئلة بدل ان يقدم االجوبة للناس 

خصوصا من سار منهم في ركابه؟

املعلومات في صلبها.
وعن مطالبة العماد عون باستقالة وزراء 
الداخلية والدفاع والعدل واإلعالم قال بارود 
هناك طريقة افضل، العماد عون زعيم كتلة 
نيابية كبيرة وهي تستطيع ان تطرح الثقة 

بوزير الداخلية في املجلس النيابي.
وعن قول عون إن الرئيس سليمان 
ال يستطيع غير البكاء، قال بارود اعتقد 
انه يحق ألي رئيس جمهورية ان يبكي 

الدستور واحملافظة على الدستور ماذا يفعل 
غير البكاء؟

بارود: ننام بسبب انقطاع الكهرباء

وزير الداخلية زياد بارود سارع الى الرد 
على العماد عون مبديا اس����تغرابه الشديد 
ملا ص����در عنه، وقال ان����ا ال احتمل وحدي 
عبء ازمة قوى االمن الداخلي املزمنة والتي 
توارثها اجلميع منذ 2005 على االقل وفرع 

بيروت � عمر حبنجر
تكرست التهدئة بني تيار املستقبل وحزب 
اهلل بعد املراشقات الكالمية الساخنة واملقلقة 
ليشعل العماد ميشال عون النار مع الرئيس 
ميشال سليمان وعلى خلفية تراكمات متعددة 

املصادر واألسباب.
الرئيس سليمان رد بدعوة كل من يتعاطى 
الش����أن العام او السياسي واتيح له منبر 
اعالمي الى االبتعاد عن كيل االتهام وإلقاء 
اللوم على اآلخرين والى التعالي عن األنانية 
واملصلحة اخلاصة ف����ي النظر الى االمور، 
واعتماد اخلطاب املت����زن والهادئ والبناء 
واالقتراحات املفيدة، فالسلبية وإحباط الناس 
والبكاء على األطالل ال تنفع وال تبني وطنا، 
وصعوبة االوضاع التي مير بها لبنان تتطلب 
الترفع والتحلي بروح املسؤولية واالبتعاد 
عن املهاترات والعمل على معاجلة االوضاع 
بهدوء وجدية، فحساسية الوضع اللبناني 
وخصوصا ف����ي املرحلة احلالية ال تتحمل 
املجازفات واالثارة، اما احملاسبة واملساءلة 
فهي ضرورية ولكن علينا دائما البدء بأنفسنا 
واللجوء الى الطرق الدستورية والتزام آداب 

السلوك في املخاطبة.

حملة عون

وكان عون هاجم املطالبني بلبنان منزوع 
السالح، وخالل جولة له في بصاليم ونابيه 
في املنت الش����مالي لم يوفر الوزراء وحتى 
رئيس اجلمهورية وقال نسمع القول بلبنان 
منزوع السالح، عمليا لبنان منزوع كل شيء 
فيه منزوع )اي فاسد( ليس من السالح فقط، 
وتعرض عون لفرع املعلومات في قوى االمن 
الداخلي بالقول انه غير شرعي، مبعنى غير 
مستوف للش����روط القانونية، وسأل بأمر 
من يعمل هذا اجلهاز؟ لقد لفتنا نظر وزير 
الداخلية وأنا أسأله اين نائم؟ ووزير العدل 
اين هو ووزير العدل املس����ؤول عن سرية 
التحقيق وكل يوم تق����رأ عن التحقيق، أو 
وزير االعالم الذي يتفرج على الشائعات او 
وزير الدفاع الذي ال يحس اال عندما يتناوله 

املوضوع شخصيا.
وأضاف وزارات نائمة 4 وزراء ال يعملون 
مكتفني باأللقاب ماذا ينتظرون كي يستقيلوا؟ 
حتى رئيس اجلمهورية الذي أقس����م على 

رئاس����ة اجلمهورية بهذا الهجوم 
او االنتقاد غير مبرر«.

وكشفت املصادر عن »ان االجتاه 
لقيادات رازنة في املعارضة لتواصل 
مباشر مع العماد عون عبر موفدين 
للوقوف عل����ى حقيقة موقفه من 
الرئيس سليمان، والبالغه عتبا 
بهذا اخلصوص خصوصا ان رئيس 
اجلمهورية وبالتجربة لم يقف يوما 
عائقا امام انطالقة عجلة الدولة امنا 
هو الساعي وبدأب لهذا االمر عبر 
وضع اجلميع امام مسؤولياتهم«. 
ان »الرئيس  ال����ى  ولفت املصدر 
سليمان يعالج االمور بهدوء الخذ 
البالد الى االستقرار وكلنا نعرف 
انه لم يعرف عنه بتاريخه في قيادة 
اجليش او الرئاس����ة التقاعس او 

البكاء وهو املقدام والهادئ«.

شنه رئيس تكتل التغيير واالصالح 
العماد ميش����ال عون ضد رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان«. 
وقالت املصادر »انه ال مسوغ ميكن 
القبول به لهكذا هجوم الذي فتح 
بابا جديدا في التصعيد والسجاالت 
الدائرة في البلد في حني ان املطلوب 
ترس����يخ جو التهدئة واالستقرار 
في ظرف دقيق مت����ر به املنطقة 

ولبنان«.
واوضحت املصادر »انه بنتيجة 
ع����دة اتصاالت جرت م����ع فرقاء 
اساسيني في البلد السيما حلفاء 
العماد عون الذين ابدوا عتبا على 
توسيع العماد عون دائرة انتقاداته، 
فاذا كان من حق السياسي انتقاد 
اف����راد اي ادارة او وزارة بحدود 
الوقائع واملنطق فان ربط موقع 

جهة أتت على االطالق«.
 بدورها  استغريت مصادر مستقلة

ل� »األنباء« »الهجوم غير املسبوق 
في توقيته و»شخصانيته« الذي 

كيف نحمي هذا البلد من االنزالق 
واالنهيار وكيف نؤس����س لبناء 
الدولة من خالل تعيينات جديدة 
وفق آلية مدروسة وكيف نحضر 
النتخابات عام 2013 النيابية بقانون 
جديد وكيف نطبق البيان الوزاري 
وكيف نخف����ف آالم الناس ونلبي 
مطالبه����م«. موضحا ان »كل هذه 
االمور كان يطرحها الرئيس سليمان 
في مجلس الوزراء ويتابعها وكثير 
من القرارات كانت بتدخل من رئيس 
اجلمهورية، فهو يقوم بدوره وفق 
الدس����تور ومؤمتن على السالمة 
العام����ة في الب����الد وهناك طرق 
دستورية وسياس����ية عبر هيئة 
احلوار الوطن����ي وعبر احلكومة 
لطرح االمور اما التراشق االعالمي 
فأن����ا ال اؤيد هذه الطريقة من اي 

داود رمال
دعا وزير الدولة عدنان السيد 
حسني في تصريح ل� »األنباء« الى 
»اعتم����اد التهدئة كخيار بصورة 
دائمة ال ان نتراشق باملواقف ثم 
نفتش كيف نلتقي وهذه الدوامة 
ال تخدم الهدوء وال تنتج شيئا اال 
الضرر السياسي والتهديد االمني 

والتأخير االقتصادي«.
واكد الوزير حسني »ان رئيس 
اجلمهورية وخالل اكثر من سنتني 
سعى للتهدئة بني اللبنانيني وكان 
له الدور االول في تشكيل حكومة 
االحتاد الوطني، وهو املمهد للقمة 
الثالثي����ة االخيرة الت����ي انعقدت 
في بعبدا حتت عن����وان التهدئة، 
واملوضوع ليس بكاء على االطالل 
وال على املستقبل، املوضوع هو 

مصادر تتحدث عن امتعاض حلفاء عون من هجومه على رئيس الجمهورية

عدنان حسني

رئيس التيار الوطني احلر اجلنرال ميشال عون محييا مناصريه في املنت الشمالي مساء أمس األول


