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الحص لـ »األنباء«: الـ»س.س« مغيبة.. وسورية والسعودية تستطيعان إحياءها
رئيس الحكومة األسبق اعتبر أن ما يحصل في الشارع العربي مشرف والمهم المحافظة على هذا الزخم

رئيس احلكومة األسبق د.سليم احلص

بيروت ـ اتحاد درويش
رأى رئيس احلكومة األسبق د.سليم احلص ان 
الرئي���س جنيب ميقاتي ال يتحم���ل وحده التأخير 
احلاصل على صعيد تشكيل احلكومة، وإن كان هو 
أدرى الناس بهذا الشأن. وقال ال ميكن ان نسمي جهة 
واحدة بل كل اجلهات لها مطالب والتي عبرها تتم 
عرقلة تأليف احلكومة، مشيرا الى ان كل اخليارات 
متاحة أمام الرئيس املكلف الذي اختار اخليار االصعب 
من خالل جمع االضداد مع بعضهم في حكومة واحدة، 
وهو أم���ر صعب وغير دميوقراط���ي، الفتا الى ان 
الدميوقراطية ترتكز على املساءلة واحملاسبة التي 

ال تتوافر إال من خالل املعارضة.

ميقاتي رجل محترم

وقال الرئيس احلص في تصريح ل� »األنباء« انه 
من اخلطأ ان يعتبر الرئيس ميقاتي نفسه وسطيا 
وإذا كان كذلك ميكنه تأليف حكومة تكنوقراط والسير 
به���ا أي أال يكون مع احد وأن يس���تقطب اجلميع، 
مش���يرا الى ان اصرار الرئي���س ميقاتي على جمع 
االضداد في حكومة واحدة جعل من املتعذر قيامها 
في وقت مبكر واذا استمر على هذا النحو فسنكون 
امام م���دة طويلة من املراوحة، الفتا الى ان ميقاتي 
قادر على النجاح وعلى جتاوز العراقيل، النه رجل 
محترم ولديه رأيه وموقفه وأمامه الفرصة لتحقيق 

جناح مرموق.

االنفتاح على ميقاتي

ورأى الرئيس احلص ان املشاركة في احلكومة 
يجب أن يترك االم���ر في اختيار اعضائها للرئيس 
املكلف الى حد بعيد. معربا عن اعتقاده ان املنافسة 

احلاصلة على توزيع حقائب وزارية معينة هي من 
الترهات التي تعرقل قيام احلكومة.

وعن الصراع الدائر على حقيبة وزارة الداخلية 
قال الرئيس احلص انه ال ش���يء مين���ع ان يكون 
لرئيس اجلمهورية وزراء في احلكومة، مشيرا إلى 
أن اكثر رؤساء اجلمهورية ال يهمهم أن يشاركوا في 
احلكومة وان هذا األمر يتوقف احيانا على رأي رئيس 
اجلمهورية نفسه. داعيا اجلميع الى االنفتاح على 
الرئيس ميقاتي ومساعدته على تأليف احلكومة التي 
يراها مناسبة. وعن احلملة التي شنت ضد تسمية 
الرئيس ميقاتي لتشكيل احلكومة واعتبار اختياره 
مبنزلة انقالب اسود قال الرئيس احلص انه ال يجوز 
فرض شخص معني لرئاسة احلكومة كما ال يجوز 
القول باالنقالب االسود، ألن االمر ترك لالستشارات 
النيابية التي آلت الى تسمية الرئيس ميقاتي، الفتا 
الى ان االكثرية النيابية لم تقم بانقالب، النه عندما 
نتحدث ع���ن اكثرية نيابية معنى ذلك اننا نتحدث 

عن دميوقراطية ال عن انقالب.

مصالح وطنية

وردا على سؤال عن حتول االكثرية النيابية الى 
اقلية قال الرئيس احلص ان املصالح السياسية تعبر 
عن واقع سياسي فعندما تكون هناك اكثرية في اجتاه 
معني يعني ان لها مصالح في هذا االجتاه واملصالح 
أمر طبيعي شرط أن تكون مصالح وطنية ال مصالح 
اناني���ة، الفتا الى ان من حق فريق 14 آذار ان يتخذ 
لنفسه موقع املعارضة وان اراد سلوك هذا الطريق 
فهو أمر ايجابي، ألنه ال دميوقراطية من غير مساءلة 
ومحاس���بة وأن من يقوم بهذا الفعل هو املعارضة، 
مش���يرا الى ان فريق 8 آذار كسب املزيد من التأييد 

في املرحلة السابقة وحتول الى أكثرية بعد ان كان 
اقلية وعلى حساب فريق 14 آذار.

ورأى الرئيس احلص ان ق���وى 14 آذار تيار له 
رؤيته ويس���ير في طريق معني، مشيرا الى وجود 
اكث���ر من تكتل ف���ي فريق���ي 8 و14 اذار فضال عن 
املس���تقلني. وأكد ان التعددية مس���ألة مهمة كثيرا 
بالنس���بة للدميوقراطية واذا جمعوا كلهم في اطار 
واحد فإن ذلك يلغي الدميوقراطية، ورأى ان قوى 14 
آذار قادرة على حتقيق نتائج ايجابية على صعيد 
املعارضة في حال نظمت صفوفها وكانت منسجمة 
مع نفس���ها في كل االوقات بحيث ال تغير مواقفها 

بحسب مقتضيات املرحلة.

مبادرة مغيبة

وعن مبادرة ال�»س.. س« وامكانية اعادة احيائها 
اعتبر الرئيس احل���ص ان مبادرة ال�»س. س« هي 
اآلن مغيبة ولكن تستطيع ان جتدد حضورها في اي 
حلظة، وهذا يتوقف على سورية والسعودية ان شاءا 

احياء هذه املبادرة فإنهما يستطيعان احياءها.
وردا على سؤال عن اجلهة التي افشلت املبادرة 
السورية � السعودية اشار الرئيس احلص بالقول 
الى ان كال الطرفني 8 و14 آذار قد افشال هذه املبادرة 
فضال عن النظام السياس���ي اللبناني املسؤول عن 
ذلك والذي يظهر عقمه في بعض االحيان أي يصبح 
عقيما بحيث ال تس���تطيع املب���ادرات اخلارجية ان 

تخترقه.

دور القدوة

وعن الثورات التي حتصل ف���ي البالد العربية 
اعتب���ر الرئيس احلص انها دليل حيوية وهذه هي 

املرة االولى منذ سنوات طويلة نشهد فيها مثل هذه 
احليوية، واكد ان ما حصل في تونس ثم مصر وليبيا 
وغيرها من الدول هو مشرف واملهم احملافظة على 
هذا الزخم في هذه البلدان وبصورة خاصة في مصر 
النها تلعب دور القدوة في العالم العربي، الفتا الى 
ان ما يحصل في مصر ينعكس على اوضاع س���ائر 
ال���دول العربية وهو امر مه���م جدا ان تصمد مصر 
في هذا االجتاه وتطوره الى رؤية سياسية محددة 

تفرض نفسها على سائر الدول العربية.
وبرأي الرئيس احلص ان الشعوب احلية حتاول 
ف���رض ارادتها بني احلني واآلخر دميوقراطيا، الفتا 
ال���ى ان الدميوقراطية في العال���م العربية هزيلة 
وضعيفة جدا، وان مشكالتنا اننا لم نتمكن من ان 
نترجم تطلعاتنا السياسية الى ممارسة دميوقراطية 
حقيقية. وعن االسباب التي دفعت بالشعوب العربية 
الى التحرك بالس���احات واملطالبة باسقاط النظام 
واملعايير التي حتكم هذا التحرك قال الرئيس احلص 
ان الشعوب العربية لديها مشاكلها الكثيرة بحيث 
لم يعد هناك شعب عربي راض عن واقعه ويتحرك 
باجت���اه التغيير وهذه ظاه���رة صحية، معتبرا ان 
احلراك احلاصل في الشارع العربي هو نتيجة الكبت 
ملدة طويلة من الزمن، الفتا الى ان الشعوب العربية 
بدأت بالتحرك واملطالبة بالتغيير عندما ادركت ان 
احلكام العرب بقوا في الس���لطة بني 20 و40 عاما، 
مشيرا الى ان التغيير هو من طبيعة الدميوقراطية 

ويجب اال نخاف منه.
واب���دى الرئيس احلص اس���فه لغياب القضية 
الفلس���طينية التي هي قضية مصير قومي عربي، 
معرب���ا عن اعتقاده أن تعود الى مكانتها الطبيعية 

وتشغل السياسة العربية في كل مكان.

)محمود الطويل(رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري متوسطا قادة 14 آذار في لقاء البريستول مساء امس االول

الحريري: المشكلة ليست في المقاومة بل في السالح »اللي مالو شغلة وعملة إال الداخل«
أوساط الرئيس المكلف تؤكد أن االتصاالت متوقفة بين ميقاتي وعون

أخبار وأسرار لبنانية

 احلريري وجنبالط: تبدو 
قوى 14 آذار ش����ديدة 
احلرص عل����ى عدم 
الذه����اب بعي����دا في 
املواجه����ة مع النائب 
ولي����د جنبالط، رغم 
منه����ا  انتقال����ه  أن 
أفقدها األكثرية وقلب 
موازينها ملصلحة 8 
آذار ألول مرة منذ عام 

.2005
مصادر  وتق����ول 
احلريري إنه لن ينسى 
جلنبالط وجلمهوره 
التي وقفوها  الوقفة 
الرئيس  بعد اغتيال 
الراحل رفيق احلريري 
في عام 2005، والتي 
كانت تأسيس����ية في 
حركة 14 آذار، مؤكدة أن 
جنبالط لم ولن يتهم 
يوما بالغدر من منزل 

رفيق احلريري.
وأضافت »لس����نا 
بوارد أي إس����اءة إلى 
جمهور وليد جنبالط 
الذي تربطنا به عالقات 
وفاء متبادل، وبالتالي 
فل����ن نعل����ق على ما 

قاله«.
ـ  اللبنانيـة  االتفاقـات   
ما صدر  كان  اإليرانيـة: 
عن س��فير ايران لدى 
ركن  غضنفر  لبن��ان 
أمل  حيث  الفتا  أبادي 
الرئيس  »يس��تمر  ان 
ب��دأت  ميقات��ي مب��ا 
ب��ه ايران م��ع رئيس 
حك�وم��ة تص�ري��ف 
األعمال سعد احلريري 
تنفيذ  مرحلة  ف�تب��دأ 
االتفاق��ات ال� 26 التي 

قد مت توقيعها«.
تـمـريـــر الــوقـت:   
ان  ت����رى مص������ادر 
دمشق تتمهل ومترر 
الوقت له�دف أس�اسي 
ال يتصل مب�وعد 14 آذار 
القرار  وال ب�ص��دور 
االتهام����ي، ب����ل ألنها 
ت�س�����تدرج عروضا 
)السعودية(  عربية 
لصيغة  وأميركي����ة 
توفيقية متكنها من 
تثبيت »مكاس����بها« 
اللبناني����ة األخي����رة 

وحمايتها.
 الشعب يريد إبقاء السالح: 
ردا على شعار »الشعب 
يريد إس��قاط السالح« 
الذي ب��دأت قيادات من 
آذار ترفع��ه  ق��وى 14 
مقترح��ا لتبني��ه ف��ي 
تظاهرة 14 آذار، وزعت 
ف��ي بع��ض ش��وارع 
بيروت بيان��ات موقعة 
باسم »أنصار املقاومة« 
وحيدا  شعارا  تتضمن 
إبقاء  الشعب يريد  هو: 

السالح.

تسجيل صوتي للقذافي عن اإلمام الصدر:
ال نعرف كيف اختفى.. وشوه سمعة ليبيا!

تقبيل جورج وسوف يد زوجة بن علي
يثير جداًل على »يوتيوب«

لقاء موسع جديد لقادة »14 آذار« نهاية 
األسبوع إلطالق وثيقة المعارضة الجديدة

بيروت ـ أحمد عزالدين والوكاالت
كشفت قناة »املنار« عن تسجيل قدمي للرئيس 
الليبي معمر القذافي يتحدث فيه عن اختفاء االمام 
موس���ى الصدر يقول فيه: »هذا اختفى وال نعرف 
كيف اختفى، ياريت نعرف من اجلهة التي تتحمل 
املس���ؤولية، فقدناه من جهة وشوه سمعة ليبيا، 

يعني اختفى وشوه صورة ليبيا«.
في غضون ذلك، عقدت جلنة حقوق اإلنس���ان 
النيابية اجتماعا موسعا لبحث اجلرائم التي يرتكبها 
النظام ضد الشعب الليبي حضره حشد من الهيئات 
اإلنسانية والدولية املعنية بحقوق اإلنسان وذلك 
حتت عنوان »اجلرائم ضد اإلنس���انية في ليبيا« 

وموضوع اختفاء اإلمام موسى الصدر.
وقال رئيس اللجنة النائب ميش���ال موسى ان 
املجتمعني ثمنوا دور املجتمع املدني والشعب في 
إس���قاط األنظمة االس���تبدادية القامعة للحريات 

وحقوق اإلنسان.

ورحب املجتمعون بإحالة جرائم احلرب في ليبيا 
على مجلس حقوق اإلنسان املنعقد في جنيڤ وعلى 
احملكمة اجلنائية الدولية، وثمن املجتمعون وقف 
عضوية ليبيا في مجلس حقوق اإلنسان والدعوات 
الشديدة اللهجة التي وجهت إلى السلطات الليبية 
واتخاذ قرار بإرس���ال جلنة حتقيق دولية جلميع 
االنتهاكات مبا فيها اجلرائم السابقة وهذا أمر مهم 

بالنسبة لقضية اإلمام موسى الصدر.
واوصى املجتمعون وزارتي العدل واخلارجية 
بإعداد موقف قانوني مدروس جلهة صالحية احملكمة 
الدولية اجلنائية للنظر بش���كل فعال في قضية 
اخفاء اإلمام موسى الصدر ورفيقيه والتي تدرس 
حاليا امام احملاكم اللبنانية حيث ارسلت منذ فترة 
مذكرة توقيف للمشاركني بهذه اجلرمية وبالتحديد 
العقيد معمر القذافي وشددوا على اهمية كشف هذا 
االخفاء بالنسبة جلميع اللبنانيني والعرب واكدوا 

على متابعة هذه القضية حتى النهاية.

بيروت ـ عمر حبنجر
حسمت قوى 14 آذار امرها بعدم 
املشاركة في احلكومة امليقاتية، النها 
وبحسب رئيس حكومة تصريف 
األعمال سعد احلريري »حكومة 

شطب احملكمة الدولية«.
وقال احلريري في كلمة القاها 
امس في بيت الوسط أمام حشد 
من الشخصيات تناولت التطورات: 
تعرفون أن قوى 14 آذار انتظرت 
شهرا كامال جواب رئيس احلكومة 
املكلف جنيب ميقاتي حول ثالثة 
أمور، أولها إنهاء غلبة الس���الح 
في احلياة السياس���ية، وثانيها 
التزام احلكومة العتيدة باحملكمة 
الدولية وأخيرا التزامها بدستور 
الطائف. وكما توقع اجلميع لم 
يأت اجلواب، وبعد شهر اعتبرت 
قوى 14 آذار غياب اجلواب جوابا 
بحد ذات���ه، او بصراحة: غياب 
الق���رار واالرادة، فأعلنت أنه ال 
ان  مكان لها باحلكومة، س���بق 
قلت لكم ان كالمي في 14 فبراير 
أول الكالم ولن يكون آخره لذلك 
أعود اليكم ألقول ان غلبة السالح 
في احلياة السياسية والثقافية 
في لبنان هي املشكلة التي متنع 
العامة، وتابع:  انتظام احلي���اة 
لقد خرج من يقول ان الس���الح 
املقاومة،  تفصيل واملشكلة هي 
ونحن نقول: ال، املشكلة ليست 
املقاومة ضد العدو اخلارجي غير 
اللبناني وهو اسرائيل والذي ال 
عدو لنا غيره، إمنا املشكلة هي 
مع غلبة السالح على اللبناني. 
واملشكلة هي عندما تقولون ان هذا 
السالح لن يستخدم في الداخل ثم 
جند أن هذا السالح« ما لو شغلة 

وعملة اال الداخل«.

حكومة مطعمة

وبذلك يكون قرار عدم مشاركة 
14 اذار في احلكومة وضع الرئيس 
املكلف امام خيار تشكيل حكومة 
مطعمة بسياسيني وأهل اختصاص، 
توحي بالثق���ة واالطمئنان، كما 

تقول مصادره.
آذار هذا، تسقط  ومبوقف 14 
حج���ة ق���وى 8 اذار القائل���ة ان 
التي  »املعارضة اجلدي���دة« هي 
تؤخر تشكيل احلكومة، وبالتالي 
بات عليها تسهيل مهمة الرئيس 
املكلف الذي ب���ات عليه مواجهة 

حركة معارضة شرسة، ستراقب 
كل مواقفه وقراراته.

اللق���اء افتتح بكلمة ملنس���ق 
االمانة العامة ل� 14 آذار د.فارس 
سعيد، الذي اشار الى ان االجتماع 
النيابي بحضور رؤساء االحزاب، 
وان النائ���ب بط���رس حرب هو 
اقدم النواب، ولذلك تولى رئاسة 

اجللسة.
حرب قال ان مشكلة الرئيس 
املكلف هي ع���ن حلفائه عند من 
رشحه وسماه ومن اعطاه االكثرية 
في االستشارات النيابية، والذي 
يضع عليه الشروط التعجيزية 
ويطالبه بتغيير دوره والتنازل عن 

صالحياته كي يلبي طلباتهم.
واضاف: لقد حاولنا التعاطي 
مع ميقات���ي بايجابية لكن تبني 
لنا انه ال يستطيع التعاطي معنا 
هكذا بس���بب ضغ���وط حلفائه 
اجلدد، ونحن نرى انه بات اسير 
من رشحه، وهو عاجز عن تلبية 

مطالبنا.
وقال حرب ان »بيان البريستول« 
جزء من استراتيجية بعيدة املدى، 
مؤكدا ان زمن رد الفعل قد انتهى 
وان فريق 14 آذار سيعمل في اطار 

معارضة جديدة.

بيان رفض المشاركة في الحكومة

وشدد البيان الصادر عن لقاء 

البريس����تول والذي تاله الرئيس 
فؤاد السنيورة على رفض املشاركة 
باحلكومة املطروح تشكيلها النها 
ترفض ان تكون شاهدا على القمع 
في ظل عجز الرئيس املكلف، جازما 
بان 14 آذار لن تسكت عما يجري 
في اطار املمارسة الدميوقراطية، 
محملة كل االطراف »مس����ؤولية 
هذا االنقالب« شاجبة سعي 8 آذار 
لالستيالء على البالد ومصادرة قرار 

رئيس اجلمهورية واحلكومة.
وجدد البيان التأكيد على ان ما 
جرى ف����ي عملية التكليف يعتبر 
انقالبا على الدستور وعلى النظام 

الدميوقراطي.

من عقدة إلى عقد

والراهن ان موقف 14 آذار حرر 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي من 
عق����د معارضيه ليضع����ه وجها 
لوج����ه أم����ام ُعقد من رش����حوه 
لتش����كيل احلكومة، وخصوصا 
العماد ميش����ال عون، ناهيك عن 
بت التمثيل الس����ني في التركيبة 
املقبلة، علما ان مشاركة النائب متام 
سالم في لقاء البريستول لنواب 
»املعارضة اجلديدة« طرح بدوره 
التمثيل  تس����اؤالت حول نوعية 
السني واملشاريع احملتملة للحكومة 

العتيدة.
على ان املوقف احلاسم لقوى 

14 آذار سيضع »األكثرية اجلديدة« 
عند االختبار لتسهيل مهمة ميقاتي 
واال فإنها ستتحمل تبعة أي تأخير 

اضافي في عملية التأليف.

ميقاتي يأسف

الرئيس ميقاتي،  لكن مصادر 
الذي أسف ملوقف 14 آذار، قالت انه 
يتجه الى تشكيل حكومة مطّعمة 
ومتوازنة بني سياسيني وتكنوقراط 
ورمبا مناصفة، وقالت املصادر ل� 
الرئيس ميقاتي هو  ان  »األنباء« 
األكثر استعجاال لتأليف احلكومة، 
لكنه ال ميانع بإعطاء عملية التأليف 
مزيدا من الوقت، توصال الى صيغة 
حكومية توحي بالثقة واالطمئنان، 
وهو لم يفاجأ مبوقف قوى 14 آذار، 
وانه كان يحّضر لتركيبة حكومية 

من دون هذه القوى.

توقف اتصاالت ميقاتي مع عون

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر 
ميقاتي ان االتصاالت متوقفة بينه 
وب����ني العماد ميش����ال عون، وان 
املفاوضات معه  حلفاءه يتولون 

اآلن لتليني موقفه.
وف����ي وقت ص����رح فيه وزير 
الس����ياحة في حكوم����ة تصريف 
األعمال احملسوب على 8 آذار فادي 
عبود بانه يحق لكتلة عون 14 وزيرا 
من أصل الثالثني، قالت مصادر هذه 
الكتلة ان القطب املخفية في تأخير 
والدة احلكومة هي في كيفية ارضاء 
الرئيس ميشال سليمان والعماد 

ميشال عون في آن معا!
وتتجاهل بعض أطراف 8 آذار 
كون رئيس اجلمهورية هو القائد 
األعلى للقوات املس����لحة ورئيس 
املجل����س األعلى للدفاع، ما يحتم 
ضرورة ان تبق����ى وزارتا الدفاع 

والداخلية حتت جناحيه«.

دمشق تستعجل تشكيل الحكومة

وطبقا لزوار دمش����ق فان من 
املكلف اإلسراع  الرئيس  مصلحة 
بتش����كيل احلكومة وعدم انتظار 
أي تطورات أو ضغوط خارجية، 
الزوار لصحيفة »السفير«  ونقل 
ان دمش����ق ال تتعاطى مباش����رة 
مبلف تشكيل احلكومة اللبنانية، 
وهي تترصد من بعيد االتصاالت 
الداخلية، مش����جعة على التفاهم 

وتسريع خطوات التشكيل.

ام بي س���ي: انضم املطرب 
جورج وس���وف إل���ى الفنانني 
ضحاي���ا الث���ورات العربي���ة، 
بع���د أن نش���ر له عب���ر موقع 
»يوتيوب« ڤيديو يقبل فيه يد 
ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس 
التونسي املخلوع زين العابدين 
بن علي في إحدى املناس���بات، 
قبل أن يغن���ي أغنيته »صابر 
وراضي« التي اس���تهلها بقوله 
إنه س���عيد بالغناء أمام سيدة 

تونس األولى.
الذي شاهده  الڤيديو  وأثار 
أكثر من 120 ألف مش���اهد عبر 

موقع الڤيديوهات الشهير »يوتيوب«، جدال بني 
اجلمهور، ففي حني اس���تهجنه البعض ورأوه ال 
يليق بفنان كبير، طالبت األغلبية بعدم تسييس 

الفن.
وفتح »yawelly1980« اجلدل حول الڤيديو، عندما 
كتب أوصافا قاس���ية نعت بها »وسوف«، وقال 

بعد هذه األوص���اف: »التغيير 
قادم، وسيزيل الفساد على كل 
األصعدة، س���واء السياسية أو 

االجتماعية أو الفنية«.
وبكلمات أقل حدة من سابقه، 
أقدم  اعتبر »esam77esam« ما 
عليه املطرب الشهير نوعا من 
املجاملة، لكنها زائدة عن احلد 
بدرجة جعلتها ال تليق، من وجهة 

نظره.
في مقابل ه���ذه اآلراء، رأى 
»myseemon«، أن م���ا ق���ام به 
وس���وف عادي جدا، وقال: »لو 
إنتو بدكو حتية شخص ما إيش 

بتقولوا؟ الزملة حياها، وهادا من باب الذوق«.
وأيدت هذا الرأي »s'mnosh2011« التي اعتبرت 
فت���ح اجلدل حول هذا الڤيدي���و إقحاما للفن في 

السياسة.
وقالت: »إيش دخل س���لطان الطرب في هذه 

املواضيع؟.. سيبو السلطان يغني في حاله«.

بيروت ـ محمد حرفوش
بعد اعالنها رسميا ونهائيا عدم مشاركتها في 
»احلكومة امليقاتية«، تتجه قوى 14 آذار لعقد لقاء 
آخر في »البريس���تول« نهاية هذا االس���بوع، من 
وظائفه، بحس���ب مصادرها، الدع���وة الى جتديد 
»املشهد املليوني« من قبل قيادة احلركة االستقاللية 
مجتمعة، وذلك في اطار التحضيرات ليوم 14 آذار، 
وبلورة االطار التنظيمي لهذه احلركة وتطويرها، 
الن حتدي���ات املرحلة املقبلة تفت���رض املزيد من 
التواص���ل والتخطيط والتحضي���ر، الظهار ان ما 

يجمع مكونات 14 آذار يتجاوز الهموم الس���يادية 
البديهية على اهميتها، الى وجود نظرة مش���تركة 
حيال االصالحات السياس���ية التي تبدي املفاهيم 
االنسانية والثقافية على الطائفية. وفي معلومات 
»األنباء« ان اللقاء سيطلق وثيقة سياسية يعكف 
على اعدادها النائب الس���ابق سمير فرجنية حتدد 
السقف السياسي الذي ستخوض على اساسه 14 
آذار مواجهتها اي الرفض القاطع للسالح خارج اطار 
الدولة اللبنانية وعلى ان تكون تلك الوثيقة مبثابة 

برنامج عمل لقوى املعارضة اجلديدة.

لجنة حقوق اإلنسان النيابية تدين جرائم العقيد

صدور العدد األول من صحيفة »الجمهورية«
بي��روت � كون��ا: ص��در الع��دد األول أمس م��ن صحيفة 
»اجلمهورية« اللبنانية لتنضم إلى زميالتها الصحف السياسية 
اليومي��ة العش��ر وذلك بع��د ان رخصت وزارة اإلع��الم لهذه 

املطبوعة الورقية.
 وميل��ك نائ��ب رئيس ال��وزراء ووزير الدف��اع الوطني في 
حكوم��ة تصريف األعمال الياس امل��ر امتياز »اجلمهورية« التي 
أعاد إطالقها حاملة صفة »الناش��ر« بعدما كانت قد صدرت في 
أوائ��ل ثمانينيات القرن املاضي وتوقف��ت بفعل تطورات دامية 

شهدتها البالد.
وب��دت إطاللة الصحيف��ة اجلديدة متوازنة م��ن خالل النبأ 
احلكومي األول الذي حملته وهو إرجاء تش��كيل حكومة رئيس 
الوزراء املكلف جنيب ميقاتي إلى ما بعد 14 مارس املقبل والى ما 

بعد انعقاد قمة سورية � سعودية لم يتحدد موعدها بعد.
 ونشرت الصحيفة رسالتي تهنئة تلقتهما من رئيس وزراء 
حكومة تصريف األعمال س��عد احلريري وجنيب ميقاتي األول 
اعتبر وجودها للدفاع عن احلرية في لبنان فيما وصفها الثاني 

بأنها قيمة مضافة.

جورج وسوف


