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»أمل« تتحدث عن أطروحة وضعها بري فيها تنازل من المعارضة وتتهم »اآلخرين« برفضها

اهتمام دولي يدفع إلنضاج التسوية.. والحكومة تلجأ لـ »المراسيم الجوالة«
 بيروت ـ عمر حبنجر

االجواء السياسية الراهنة في 
لبنان تخطت التأكيد على التهدئة 
املعتمدة الى االيحاء بتقدم ما لقطار 
املساعي السعوديةـ  السورية يؤمل 
بلورته بنضوج تسوية مازالت قيد 
املتابعة نتيجــــة االهتمام الدولي 
امللحوظ بهذه املساعي املستمرة.

وتقاطعــــت معلومات داخلية 
وخارجية حول األجواء اإليجابية 
امللحوظة وقد أكدت على ذلك اذاعة 
النور الناطقة بلســــان حزب اهلل 
والتي انتقدت بشدة اخلطاب األخير 
لرئيس حزب الكتائب أمني اجلميل 
دون أن تسميه وقالت إن البعض 
عمد الى رفع سقف خطابه ونبرته 
ليكشف عن اشتياقه وحنينه الى 
ما اسماه صوالت وجوالت حزبه 
إبان احلرب االهلية وهي صوالت 
خير اللبنانيون مرارتها جيدا، ولم 

ينسوها حتى اآلن.
واعتبــــرت االذاعة ان البعض 
يتلطــــى خلف شــــؤون املواطنني 
وادعــــاء احلرص عليهــــم ليحمل 
احلكومة مسؤولية شلل احلكومة 
وتعطيلهــــا، وإن رئيــــس مجلس 
النــــواب نبيه بــــري رد على ذلك 
املواالة مسؤولية  بتحميله فريق 
تعطيل احلكومة من خالل رفض 

البت في ملف شهود الزور.

السنيورة يثمن خطاب نصراهلل

لكن رئيس احلكومة الســــابق 
فؤاد السنيورة رأى ان احلل يكون 
بأن نضع ايدينا بأيدي بعضنا اآلخر 
منعا جلر لبنــــان الى الفتنة التي 
يروج لها البعض مثمنا اخلطاب 
األخير للسيد حسن نصراهلل في 

يوم عاشوراء.
الزور  وعن موضوع شــــهود 
قال الســــنيورة خالل استقباالته 
في مكتبه مبدينة صيدا ان اجلميع 
يبحث عن العدالة وليس عن متهم 

تلصق به تهمة معينة.
السنيورة على وجوب  وشدد 
االنفتــــاح على بعضنــــا البعض 

مــــن دون أخــــذ مجلــــس الوزراء 
كرهينة.

بدورهــــا، نائب صيــــدا بهية 
احلريري قالت في لقاء مع مديري 
مدارس صيدا دائما لدينا في لبنان 
ما هو خارج عن املألوف لكن هذا 
ليس مهما اذا كانت هناك ارادة قوية 

على االنتهاء مما نحن فيه.
الــــى ذلــــك، تصــــدر موضوع 
اجتماع مجلس الوزراء االهتمامات 
السياســــية كافة، حيث ارتفعت 
االصوات املطالبة بعقد مثل هذه 
اجللسة، ايا كانت العقبات لتصريف 

ما هو ملح من شؤون الناس.
وقال النائب سليم سلهب عضو 
كتلة التغيير واالصالح اننا اليوم 
في جو هدنة أكثر مما نحن في جو 

تسوية معينة.
واضاف في تصريح اذاعي يقول: 
هذه الهدنة ميكن ان توصلنا الى 
تسوية معينة بحسب التطورات 
وهذه الهدنة ذات معنى سياسي ولها 
مدلوالت سياسية وسنجتاز فترة 
االعياد املقبلة بجو الهدنة السياسية 
ونستطيع ان نعد الناس بأن هذه 
الهدنة ستوصلنا الى جو تسوية 
الرئيس ميشال سليمان  ان  علما 
اعطى االنطباع بأننا ذاهبون في 

اجتاه التفاؤل بتسوية عامة.

ال علم له بمسودة مكتوبة

وعن صحة املعلومات املتداولة 
حول وجود نص مكتوب على خلفية 
املسعى السعودي ـ السوري قال 
النائب سلهب إلذاعة صوت لبنان 
نحن ككتلة تغيير وإصالح ليس 
لدينا علم باألمر ولم نتسلم نصا 
مكتوبا او مسودة لنص يدرس في 
الوقت اال اذا كانت هذه املســــودة 
وصلت الــــى قيادات الصف األول 
في غضون اليومني االخيرين، هناك 
حديث سياسي بهذا الشأن، ومتكن 
ان تكون هناك مســــودة لكننا لم 

نطلع على شيء.
وعــــن إمكانيــــة عقد جلســــة 
للحكومة لتســــهيل امــــور الناس 

ليسوا هم املشكلة، بل املشكلة في 
الطابور اخلامــــس الذي يريد ان 
يوقع الفتنة في الشــــمال ليوهم 
الناس بأن أهل الشمال وقود سهل 

للفتنة.

مجدالني والمراسيم الجوالة

وعلى عكــــس زميله احلوت، 
فإن نائب بيروت عاطف مجدالني 
لم يستبعد جلسة قريبة ملجلس 
الوزراء قبل األعياد، كما لم يستبعد 
إيجاد صيغة إلقرار بعض البنود 
خارج مجلــــس الوزراء من خالل 
»املراســــيم اجلوالــــة« ملواجهــــة 

احتياجات الناس.
وقال مجدالني: مع األسف هناك 
فريق يرتكب جرمية بحق شعب، 
متسلحا مبلف فارغ، ملف بدعة ما 

يسمى بـ »شهود الزور«.
وأشــــار الى ان هناك مساعي 
إلقناع الفريق اآلخر بأن مثل هذا 
امللف سيبقى فارغا حتى صدور 
القرار االتهامي، انها بدعة سياسية 

يريدون حلها بالقانون.
وقال مجدالني: الرئيس احلريري 
دعــــا الفريق اآلخر للعــــودة الى 
املرسوم رقم 151 لسنة 1983 الذي 
يسمح ملجلس الوزراء بأن يستعني 
العليا، لكن  بالهيئة االستشارية 
الطرف اآلخر ال يريد حال ملشكلة 

اختلقها بنفسه.
وعــــن املراســــيم اجلوالة قال 
التفاهم بني  لقــــد مت  مجدالنــــي: 
الرئيسني سليمان واحلريري على 
توقيع املراســــيم التي ال تتطلب 
اجتماعا ملجلس الوزراء، بني رئيس 
احلكومة والوزير املختص وبإنهاء 
من رئيس اجلهورية تسهيال ألمور 

الناس.

صقر: ال قطيعة مع سورية

من جهتــــه، رأى عضو تكتل 
»لبنــــان أوال« النائب عقاب صقر 
ان »األجــــواء اإليجابية ليســــت 
مســــتجدة على لبنــــان، بل بدأت 
تطغى منذ فتــــرة، اي منذ القمة 

الثالثية التي جمعت في قصر بعبدا 
خادم احلرمــــني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز والرئيس السوري بشار 
اللبناني ميشال  األسد والرئيس 
سليمان، الفتا الى ان هذه األجواء 
قطعتها فترة من التشنج النابع من 
إرادة »حزب اهلل« لضرب احملكمة 

الدولية.
ـ  اللبنانية  العالقــــات  وعــــن 
الســــورية قال صقر: »ال قطيعة 
مع ســــورية وفي مناسبة األعياد 
الرئيس ســــعد احلريري  اجرى 
اتصاال بالرئيس الســــوري بشار 
األسد استمر ثلث ساعة وبالتالي 
فإن االتصاالت مستمرة«، مضيفا: 
»قد تكون حصلت مشــــكلة بعد 
صدور مذكرات التوقيف السورية 
بحق شخصيات إعالمية وسياسية 
لبنانيــــة أدت الى فترة جمود في 
بــــني األســــد واحلريري  العالقة 
وشــــكلت عقبة أمام املؤسســــات 
اللبنانية والسورية، ولكن لم تصل 

األمور الى حد القطيعة«.
من جهته، اعتبر النائب نواف 
املوسوي )كتلة الوفاء للمقاومة( 
ان استخدام احملكمة حملاصرة حزب 
اهلل انقلب كيده على أصحابه بعدما 
حتولت الى عبء على من أطلقها 

وصمم اجراءها.
وقال ان احلزب يخوض اليوم 
بأناة وبراعة معركة تشويه السمعة 
املفروضة عليه أميركيا وإسرائيليا 
عبر ما يسمى احملكمة الدولية وهو 
واثق من االنتصار فيها، مؤكدا ان 
أريد  التي  التهديدات اإلسرائيلية 
لها مؤازرة احملكمة الدولية زادت 
املقاومة ثقة بأنها قطعت شــــوطا 
كبيرا في إسقاط أهداف كثيرة من 
التآمري املسمى  أهداف املشروع 

محكمة دولية.
الرئيس ســــليم احلص، سأل 
من وصفهم باملتحاملني على حزب 
اهلل عن بديل للمقاومة في لبنان، 
أما وزير حزب اهلل محمد فنيش 
فاختزل املوقف بالقول احملكمة لم 

تعد تعنينا.

وتأجيــــل البت في ملف شــــهود 
الــــزور ام ان هذه القضية مازالت 
شرطا قال سلهب اذا حصلت جلسة 
امتنى ان ينسق الرئيس سليمان مع 
الرئيس احلريري حتى ال يتكرر ما 
حصل في اجللسة املاضية ملجلس 
الوزراء، حيث دعا رئيس احلكومة 
الى جلســــة وبتنا ال نعرف كيف 

نخرج منها.
في املطلق اســــتبعد ســــلهب 
عقد جلســــة ملجلس الوزراء قبل 

األعياد.
من جهته، دعا نائب رئيس 
املكتب السياسي في حركة »أمل« 
الشـــيخ حســـن املصري خالل 
احتفال تأبينـــي، »اآلخرين الى 
املصاحلة والى التوافق كما دعاهم 
ويدعوهم رئيس مجلس النواب 

نبيه بري«.

وسأل املصري: »هل ميكن ان 
ندخل الى قاعة مجلس الوزراء 
وكل واحد في جهة؟«، الفتا إلى أن 
»بري وضع اطروحة فيها تنازل 
من املعارضة ولكن اآلخرين ال 

يريدون.
ملاذا ال يريدون حتويل شهود 
الزور إلـــى القضاء هل يخافون 

محاكمة هؤالء الشهود؟«.
واعتبر املصري »ان سكوتنا 
في بعض األحيان هو ملصلحة 
النـــاس ألن هـــؤالء الناس بني 
الدولة  مطرقة احلاضر واهمال 
فلندخل الســـرور إلـــى القلوب 

بوحدتنا وتوحيدنا«.
وأضاف: »تعالوا لنتصافح 
ومننع أي تدخل خارجي، لنضع 
مشـــروعا لبنانيا ألن ســـورية 
والسعودية تعبتا من كذب بعض 

اآلخرين وألن أميركا وإسرائيل 
تهدداننا بالقرار الظني، هذا القرار 

الصهيوني«.

النائب الحوت يستبعد

النائب عماد احلوت )اجلماعة 
اإلسالمية( اســــتبعد بدوره عقد 
الوزراء في  جلسة قريبا ملجلس 
ضوء إصرار فريق من اللبنانيني 
على إحالة ملف »شهود الزور« الى 
املجلس العدلي، رغم ما يشــــوب 
هــــذا املوقف من ضعــــف قانوني 

وقضائي.
ورأى احلــــوت ان على رئيس 
مجلس الوزراء )سعد احلريري( 
ان يدعو الى جلسة جديدة ملجلس 
الــــوزراء بالتوافــــق مــــع رئيس 
اجلمهورية ملعاجلة مشاكل الناس 
وليحضر من يحضر من الوزراء، 

وعندهــــا نســــتطيع ان نرى من 
املهتم فعــــال بقضايا الناس، ومن 
يتعامل مع الناس كرهائن لتحقيق 

أغراضه.
وقال ردا على سؤال ان نصاب 
اجللسة يكون قائما حال التفاهم 
مع رئيس اجلمهورية واال فسنبدو 

وكأننا في حرب داخلية.
وأكد احلوت على املظلة السورية 
ـ السعودية فوق لبنان، ولفت الى 
ان كل القوى السياسية سلمت اآلن 
بأن القرار االتهامي سيصدر وهي 
انتقلت اآلن مــــن مرحلة مواجهة 
ما قبل القرار الــــى التحضير ملا 
بعد صدوره، علما ان اي مغامرة 
أمنية من اي فريق سيكون ثمنها 

غاليا.
وعــــن الوضع فــــي طرابلس 
والشمال قال احلوت: الشماليون 

)محمود الطويل( الرئيس امني اجلميل متقدما احلضور في احتفال الذكرى الـ 75 لتأسيس حزب الكتائب بحضور د.سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع  

جبران باسيل

أحمد فتفت

باسيل يتهم فرع المعلومات بالتنصت عليهنائب »المستقبل« أكد أن المساعي السورية ـ السعودية لم تتوقف كما يعتقد البعض
ويحّمله مسؤولية أي مكروه يتعرض له فتفت لـ »األنباء«: مجال االستقاالت مفتوح أمام 

من يريد االستقالة من الوزراء المعطلين
 بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلة »المستقبل« 
النائـــب د.أحمـــد فتفـــت ان 
الرئيس الحريري سيســـتمر 
في مســـاعيه االيجابية لعقد 
جلسة لمجلس الوزراء انطالقا 
من شعوره بالمسؤولية حيال 
مصالـــح المواطنيـــن، وبناء 
على وجود ملفات اجتماعية 
بالغة االهمية يتوجب اتخاذ 
المناســـبة حيالها،  القرارات 
واهمها شراء ادوية لالمراض 
السرطانية والتعويض على 
المواطنين الذين تضرروا من 
العاصفـــة التي ضربت لبنان 
مؤخرا، اضافة الى اســـتكمال 
المشاريع االنمائية على جميع 

المستويات.
ولفـــت الـــى ان الرئيـــس 
الحريري سيتشاور مع الرئيس 
ســـليمان حـــول امكانية عقد 
جلســـة جديدة خـــالل االيام 
المقبلة، اال ان المشكلة تكمن 
في سلبية تعاطي الفريق اآلخر 
مع المؤسســـات الدستورية، 
بحيث يعطل الحياة االقتصادية 
في البالد ويحول دون تأمين 

مصالح المواطنين.
وردا على سؤال حول ما اذا 
كان الرئيس الحريري يستند 
في توجهه لعقد جلسة قريبة 
لمجلس الوزراء الى المعطيات 
العربية االيجابية التي برزت 
خالل اليومين االخيرين، لفت 
النائـــب فتفت فـــي تصريح 
الرئيس  ان  الـــى  لـ »األنباء« 

الحريري يعـــول على نتائج 
التواصل واالتصاالت الجارية 
في الداخـــل اللبناني الحتواء 
االزمة وليس فقط على نتائج 
المساعي السوريةـ  السعودية 
التـــي لم تتوقف كمـــا يعتقد 
البعض، مشيرا الى انه وبالرغم 
مما آلـــت اليه االمـــور خالل 
الرهان  المرحلة االخيرة فإن 
لدى الجميع يبقى كبيرا على 
حســـن النوايا الذي يمكن ان 
يتوافر على الساحة الداخلية 
النهاء حالـــة تعطيل مجلس 
الوزراء، معتبـــرا ان الرئيس 
الحريري مقتنع بان فريق »8 
آذار« ال يستطيع االستمرار في 
تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء 
خصوصا بعـــد الكالم االخير 
المين عام »حزب اهلل« السيد 
حسن نصراهلل الذي اعلن فيه 
انه ال احد يستطيع التأثير على 
القرار االتهامي وعلى مســـار 

المحكمة الدولية ككل.

استمرار الحكومة

وعـــن الـــكالم ان حكومة 
الحريري لن تستمر  الرئيس 
ان لم يتم التوصل الى اتفاق 
بين الفرقاء قبل صدور القرار 
االتهامي، بمعنى استقالة وزراء 
المعارضـــة منها وســـقوطها 
دســـتوريا، اكد النائب فتفت 
ان عملية انسحاب الوزراء من 
الحكومة او استقالتهم تندرج 
ضمن اللعبة الديموقراطية في 
النظام اللبناني، مشـــيرا الى 

ان مجال االســـتقاالت مفتوح 
امام من يريد االســـتقالة من 
اذا كان  الـــوزراء خصوصـــا 
يمـــارس التعطيـــل وتجميد 
المواطنين، متسائال  مصالح 
عما اذا كانت حكومة »الوحدة 
الوطنيـــة« اثبتت انها الخيار 
الشـــؤون  المناســـب الدارة 
اللبنانية، ام انها كانت محط 
تعطيـــل علـــى المســـتويين 

السياسي واالجرائي؟ 
وتساءل ايضا »لماذا ال يكون 
في لبنان حكومة اكثرية يقابلها 
فريق معارض اســـوة بجميع 
الدول واالنظمة الديموقراطية 
في العالم؟!«، واستدرك بالقول 
ان مستوى التعقيدات السياسية 
في لبنان يســـتوجب اشراك 
جميع االطـــراف اللبنانية في 
الحكومة، انما ليس على قاعدة 
تعطيل مجلس الوزراء ساعة 
يشاء الفريق المعارض بحيث 

وصلت االمور الى مرحلة اصبح 
فيها فريق االقلية في الحكومة 
فريقا ديكتاتوريا بالمطلق في 
وجه مصالح المواطنين قبل ان 
يكون في وجه فريق االكثرية 

الوزارية.

خطاب السيد

وردا على ســـؤال حول ما 
اذا كان هدوء السيد نصراهلل 
في خطابـــه االخير ناتجا عن 
رسالة نقلها المبعوث الروسي 
نائب وزير الخارجية الروسية 
ألكسندر سلطانوف الى رئيس 
النائب  الوفاء للمقاومة  كتلة 
محمد رعد ومفادها انه »ممنوع 
تعريـــض لبنان للخطر« وان 
الدولي لن يتهاون  »المجتمع 
ازاء المساس بالمحكمة الدولية 
الشـــرعية  كونها جـــزءا من 
الدوليـــة«، لفت النائب فتفت 
الى انه وبالرغم من ان موضوع 
الرســـالة المشـــار اليها غير 
الســـيد نصراهلل  مؤكد، فان 
اقر في خطابـــه االخير »عدم 
قدرة احد علـــى التأثير على 
مسار المحكمة الدولية والقرار 
انتظار  االتهامي وضــــرورة 
صـــدوره ليبنـــى بعدها على 

الشيء مقتضاه«.
 وأشـــار الى ان هذا الكالم 
الهـــادئ والعقالني للســـيد 
نصراهلل سواء اكان ناتجا عن 
نصائح سلطانوف ام عن امر 
واقع فرض نفسه على الساحة 
اللبنانيـــة من خـــالل صمود 

الحريري وقوى »14  الرئيس 
آذار« في وجه محاوالت الهيمنة 
والسيطرة على السلطة، يبقي 
هو الكالم الســـليم والمنطقي 
الذي يحـــول دون اخذ البالد 
الى الهاوية، وهو الكالم الذي 
كانت ومازالت تنادي به قوى 

»14 آذار«.
 واعتبـــر ان »حزب اهلل« 
لـــم يعد امامه ســـوى تعديل 
لهجته الخطابية من تصعيدية 
متوترة الى هادئة خصوصا ان 
المواطنين ما عادوا يستهيبون 
لهجة التهديد والوعيد بحيث 
اصبحوا يتبسمون لدى سماعهم 

خطابات مماثلة.

قناعات الناس

وأكد ان باستطاعة »حزب 
اهلل« الســـيطرة على الشارع 
وفعل ما يريد فيـــه، انما لن 
يستطيع تغيير قناعات الناس 
وتوجهاتهم وايمانهم بالعدالة 
والمؤسسات الدستورية، الفتا 
الى ان استعمال الحزب لفائض 
القوة في الداخل بات يرتد سلبا 
عليه، بحيث يكون مزيدا من 
االتهامات ضده ويحوله نهائيا 
من حزب مقاوم الى ميليشيا 
عسكرية سلطوية تسعى الى 
االمساك بالسلطة، معربا عن 
اعتقاده بـــأن »حزب اهلل« قد 
ادرك ان االستيالء على الحكم 
في لبنان ليس بالسهولة التي 
كان يعتقدها وان ســـالحه لم 

يسهل عليه المهمة.

مصادر لـ »األنباء«: ال تسوية على المحكمة بل حول 
العناوين الداخلية للحد من الشلل الحكومي

فرعون: أي فريق يستخدم المحكمة للضغط
 على الفريق اآلخر سيهز استقرار لبنان

 بيروت ـ محمد حرفوش
التزال االزمة اللبنانية مركزة في عنوانني رئيسيني، 
جلسة مجلس الوزراء )وعقدتها شهود الزور( والقرار 
االتهامــــي املتوقع قريبا وما يتصــــل بهذا القرار من 
تهديد بانفجار داخلي.ومع دخول البالد عمليا عطلة 
االعياد باكرا، فإن االجواء واملؤشرات حتى الساعة ال 
توحي بعقد جلسة ملجلس الوزراء في املدى املنظور، 
وحتى ان انعقادها في العام املقبل مرتبط مبدى جناح 

املساعي اخلارجية العربية والدولية.
وفي وقت اكدت املعارضة حســــبما ذكرت محطة 
»املنار« التابعة حلزب اهلل ان الطبخة مازالت على النار 
ولم ينضج شيء بعد، فإن بعض االوساط املقربة من 

الرئيس احلريري، اشارت الى ان االتصاالت السورية 
ـ السعودية، والسورية ـ الفرنسية لم تتوصل بعد 
الى اي جديد وهي تنفي علمها بأي ورقة مكشــــوفة، 
قد توصلت اليها الـ »س.س«، في حني اكدت االوساط 
نفســــها ان الكالم مستمر على خط دمشقـ  الرياض 
وباريس، وان هناك بعض االفكار املطروحة وانه لم 
يتم بعد االتفاق عليها، وجتزم هذه االوســــاط بان ال 
تسوية على احملكمة الدولية، وان الكالم يتمحور حول 
العناوين الداخلية اللبنانية كسبل احلد من الشلل في 
املؤسسات وكيفية تخفيف التوتر والعالقات اللبنانية 
ـ السورية، وهذه كلها قابلة للتداول بحسب اوساط 

احلريري اذا ما طرحت بطريقة مقبولة.

 بيروت ـ خلدون قواص
شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال 
فرعون على أن »اللبنانيني يستحقون هدنة سياسية 
ملناســــبة االعياد كالتي حصلت في عيد االضحى«، 
متمنيا »عقد جلسة ملجلس الوزراء بعد االعياد، اذ من 

املستبعد عقد مثل هذه اجللسة قبل االعياد«.
وفي حديث الى قنــــاة الـ LBC قال: هناك تعطيل 
لهيئة احلوار الوطني، ملجلس النواب واملوازنة املهمة 
على أكثر من صعيد وملجلــــس الوزراء، على الرغم 
من ان هناك توافقا على ان هناك »شهود زور« وانه 
لن يتم جتاوز هذا االمر، مشــــيرا اا ى ان »التصويت 
على احالة ملف »شــــهود الزور« الى املجلس العدلي 

لم يعد مطروحا«.
ولفت الى انه »خالل احلكومة التي يسمونها غير 

شرعية استمرت احلياة املؤسساتية وكانت جتتمع 
احلكومة بشكل شــــهري وتقر مئات البنود لتسيير 

شؤون الناس«.
وسأل فرعون: هل املسألة مسألة شهود الزور أم 
أنها تشكل ضغطا سياســــيا، خصوصا مع التهديد 
باخلــــروج من اتفاق الدوحة؟ وأضاف: أجواء القرار 
االتهامي الضاغطــــة جتعلنا ال نضغط في موضوع 
السالح، مشيرا الى ان هناك مشروعا يريد من لبنان 
الساحة وهو مرتبط بامللف النووي االيراني وملفات 
أخرى، ورأى أنه ميكن الفصل في ملف احملكمة بني 
املسار القانوني واملســــار السياسي، ففي القانوني 
يجب ان تكون االجابة بالقانــــون، فللمحكمة هيئة 
ذات مصداقية، وأي قرار ال يستند الى أدلة سيرفض 

من قبلنا.

 بيروت ـ أحمد منصور
هاجم وزير الطاقة واملياه م.جبران باسيل فرع املعلومات في قوى 
األمــــن الداخلي، وقال في تصريح له أمس »هل نحن من قام باملخالفات 
الكبرى وأوجدنا جهازا غير شرعي؟« واسمه فرع املعلومات، والذي بات 
أقــــوى االجهزة في قوى األمن الداخلي وميلــــك امكانات هائلة أكبر من 
االجهزة االخرى في الدولة.وأشار باسيل الى انه يتعرض للتنصت من 

قبل هذا الفرع، محمال اياه مسؤولية أي مكروه قد يتعرض له.
من جهة أخرى، دعا باسيل رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
ألن يبحث عن الفريق املســــيحي القوي من أجل االتكال عليه وهو حر 
في مواقفه وخياراته ولكل موقف ثمن سلبي أو ايجابي ال على الصعيد 
الشخصي فحسب، بل على الصعيد الوطني أيضا.ورأى باسيل ان الرئيس 
االول ليس رئيســــا فخريا واملوقع االول ليس شكليا، واخللل يبدأ من 
رأس الهرم واألمر ال يحتاج الى تعديل دستوري أو تعديل للطائف، بل 

اعطاء معنى ملجلس الوزراء مجتمعا ولسلطة كل وزير.

أخبار وأسرار لبنانية  تبريد أجواء: دخل رئيس وزراء سابق على خط الخالف 
بين وزير االشغال العامة والنقل غازي العريضي ومدير 
عام منظمة الطيران المدني م.حمدي شوق، وهو يسعى 

الى تبريد االجواء وطي الملف بين الوزير والمدير العام.
 استبعاد ضربة إسرائيلية في المدى المنظور: قالت مصادر ديبلوماسية ان شن اسرائيل 
لحرب ضد لبنان في المرحلة المنظورة مستبعد كليا، واضافت ان تركيز اهتمام 
ــى تدعيم وضع نتنياهو  ــة في هذه المرحلة هو عل ــات المتحدة االميركي الوالي
الداخلي، وذلك حتى يتسنى لواشنطن تمرير المفاوضات االسرائيلية - الفلسطينية 

ولو بشكل صوري خالل األشهر القليلة المقبلة.
كما ان اسرائيل ما تزال غير مستعدة لوجستيا لشن حرب، حيث هناك نواقص 

استراتيجية في استعداداتها.
وقد وعدت الواليات المتحدة اسرائيل ان تقوم خالل العامين المقبلين بتخزين 
كميات اضافية من الذخائر واألسلحة التابعة لها في اسرائيل، وهذه المستودعات 

من االسلحة االميركية المخزنة في الكيان االسرائيلي هي 
عامل ضروري لتقوم 

كونيللي ال تسعى إلى الفتنة:  جددت سفيرة الواليات المتحدة 
في بيروت مورا كونيللي دعم بالدها للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وشددت كونيللي، في تصريح لـ »النهار« البيروتية، على انتظار صدور 
القرار االتهامي قبل القفز الى االســـتنتاجات حول مضمونه، نافية ســـعي 

واشنطن لدى المحكمة من اجل االسراع في عملها.
وردا على سؤال حول مصلحة الواليات المتحدة بفتنة سنية ـ شيعية، 
اكدت كونيللي على ثالث نقاط، اوال ان المحققين يذهبون الى حيث تقودهم 
االدلة، ثانيا ان احدا ال يعرف الى من سيوجه القرار االتهامي اصابع االتهام، 
ثالثـــا ان اتهام افراد من المجتمــع اللبناني ال يعني ان هناك طائفة ينتمي 
اليها هؤالء هي تحت الشـــبهة، امـــا الفتنة فليس هذا امرا يمكن ان نسعى 

اليه.


