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بري لـ»14 آذار«: لكم مواقيتكم ولنا ميقاتي
الوضع الالحكومي في انتظار مفتوح.. والمعارضة الجديدة ترى أن الرئيس المكلف عاجز

)محمود الطويل( الفتات تدعو جمهور 14 آذار لالحتشاد في ذكرى انطالق ثورة األرز 

بيروت ـ عمر حبنجر
حالة الالحكومة مستمرة في لبنان، وال توقيت 
محددا لفك هذا الف���راغ قبل مرور عاصفة القرار 
االتهامي من احملكمة الدولية، وقبل أو بالتزامن مع 
احتفال 14 آذار بذكرى انطالقتها حتت عنوان »ال 
للسالح في الداخل« وكذلك بعد حل عقدة املطالبة 
العونية املتمثلة بوزارة الداخلية، أو وزارة املال، 
اذا ما تعذر اقناع الرئيس ميش���ال سليمان بترك 

الداخلية.
ورغم كل ذلك، فان رئيس مجلس النواب نبيه 
ب���ري يرى ان الُعقد قابلة للحل، وانه اليزال أمام 
الرئيس ميقاتي الكثير من الوقت، وينقل عضو 
كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض عن رئيس املجلس 
قوله: إذا كانت ممارسات تيار املستقبل وحلفائه في 
املعارضة، كما كانت في احلكم، فانهم سيخفقون، 
أما عضو كتلة التغيير واإلصالح النائب زياد أسود، 

فيرى ان الوضع جيد، حتى لو بقي على حاله.
وكأنه أراد ان يفتح مس���احة للجدل مع غياب 
امكانية الوالدة السريعة للحكومة، حيث أثار رئيس 
املجلس نبيه بري مع النواب مسألتي الهيئة الوطنية 
إللغاء الطائفية السياس���ية والقانون االنتخابي 
بدوائر موس���عة مع النس���بية، وكلتا املسألتني، 
نقطة خالفية مزمنة، والعودة اليها في هذا الوقت 

احلكومي الضائع، أشبه مبضغ اللبان.
كما أوضح بري ان عملية تش���كيل احلكومة 
»دخلت مرحل���ة جديدة بعد ان حّرروه )14 آذار( 
من قضية تش���كيل احلكومة اجلامعة«، وأضاف 
مستطردا: »جماعة 14 آذار« لهم مواقيتهم، ونحن 

لنا كل شهر »ميقات« وإذا أردمت ميقاتي«.

عقدة الداخلية

جديد املساعي حلل عقدة الداخلية، الكالم عن 
شخصية تشكل قاسما مشتركا بني الرئيس سليمان 
والعماد عون، وهذه املهمة ليست سهلة، في ضوء 
ندرة القواسم املشتركة بني الرجلني، وقد شاع هذا 
اجلو في أعقاب زيارة رئيس تيار املردة سليمان 
فرجنية للعماد عون ف���ي الرابية، وبعدما أكدت 
مصادر فرجنية انه أبلغ عون أنه ليس من الوارد 
تسلم وزارة الداخلية كحل وسط بينه وبني رئيس 
اجلمهورية لسبب بسيط وهو انه يرفض الدخول 

في حكومة من غير األقطاب.
أوس���اط الرئيس املكلف جنيب ميقاتي، قالت 
انه ال ينتظر تطورات خارجية، وانه يبذل اجلهود 
احلثيثة للوصول الى تش���كيلة حكومية ترضي 

اجلميع.

عبود: ما يحق للجميع يحق لعون

وزير السياحة فادي عبود، القريب من 8 آذار، 
حتدث عن التضخيم في موضوع »العقد« واحلديث 
عن أزمة، هي في الواقع غير موجودة، رادا التأخير 
في تش���كيل احلكومة الى تأخ���ر جواب قوى 14 
آذار على طرح املشاركة وبالتالي فإن االجتاه هو 

لتسريع التشكيل.
وردا على سؤال ل� »صوت لبنان« حول عقدة 
وزارة الداخلية والوزارات السيادية التي يتمسك 

به���ا العماد عون، قال عبود: ال عقدة اال ولها حل، 
وال أحد يقول وزارة الداخلية او ال شيء، امنا واقع 
األمر يوجب توزيع الوزارات السيادية على القوى 

التي تشكل احلكومة.
واستغرب الوزير عبود كيف انه ما يحق للجميع 

ال يحق للعماد عون؟ وهذا أمر غير عادل.

فارس سعيد: ميقاتي إما عاجز أو رافض

بدوره اعتبر منسق األمانة العامة لقوى 14 آذار، 
ان الرئيس ميقاتي اما عجز عن االحابة عن أسئلة 

14 آذار او انه ال يستطيع اعطاء هذه االجابة
وأضاف: أعتقد أن الرئيس ميقاتي قبل بتشكيل 
احلكومة بشروط طرف ما، وإذا به بات عاجزا عن 
تلبية هذه املطالب، وهو عندما ال يستطيع إعطاء 
أجوب���ة واضحة على موض���وع احملكمة الدولية 
والس���الح يكون إما مغلوبا على أمره، وهذا ما ال 
نتمناه له، أو يكون على قناعة بأن هذه احملكمة، 

كارثية على لبنان، كما يقول الطرف اآلخر.

صفير: هل يصنع السالح الناس أم العكس؟

من جانبه ش���دد البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير على ض���رورة ان يعرف م���ن يقف وراء 
اجلرائم التي ترتكب بحق اللبنانيني، لكي يخلص 
لبنان بالعدالة احلقيقية بعيدا عن تلويث للعدالة 

بالسياسة.
وأمل صفير أال ينتقل ما يحصل في العالم العربي 
الى لبنان، وان تبقى هذه املقاومة في لبنان مقاومة 
سلمية دميوقراطية للحكم في الداخل، ليكون هناك 

حكم يعمل بطريقة سلمية ودميوقراطية.
ونقل النائب عقاب صقر عن البطريرك املاروني 
الذي زاره أمس تس���اؤله بالقول: أليس السالح 
ه���و من يأتي به الرجال للدفاع عن الوطن؟ وهل 
يصنع السالح الناس أم الناس هم من يصنعون 

السالح؟
في هذا الوقت ش���دد الرئيس سعد احلريري 
على أهمية املش���اركة في ذكرى 14 آذار، من أجل 
التشديد على الثوابت الوطنية، وعلى رفض تغيير 

هوية لبنان.
احلريري كان يتحدث أمام وفد من قطاع األعمال 

وعائالت من بيروت.

أحمد الحريري: ال قطيعة مع جنبالط

في غضون ذلك، قال االمني العام لتيار املستقبل 
أحمد احلريري ان »موضوع السالح« هو العنوان 
الرئيس���ي للمرحلة املقبلة بعد سقوط املساعي 

السعودية � السورية.
وق���ال احلريري لصحيفة »االخبار« ان التيار 
وحلفاءه ليسوا مسؤولني عن نتائج القرار االتهامي 

متمسكا في الوقت عينه بالعدالة واحملكمة.
وعن عالقة تيار املستقبل مع احلزب التقدمي 
االشتراكي، أكد أحمد احلريري انه ال قطيعة بني 
الطرفني، الفتا الى ان انتخابات الشوف والبقاع 
 الغربي املقبلة س����يكون فيه����ا الطرفان حليفني
ألن خ����وض االنتخاب����ات متفرق����ني س����يضر 

احلزبني.

نقوال لـ »األنباء«: ال أحد يستطيع المسّ بسالح المقاومة
أكد أن عملية تعيين وزراء تكنوقراط يجب أن تتم وفقاً لمعايير األكثرية الجديدة ولتوجهاتها السياسية

نبيل نقوال

املقاومة إلبقاء صداه على الساحة 
السياسية، بحيث قفز الى استعمال 
ملف السالح كلغة وحيدة متبقية 
لديه للتواصل بها مع دول الغرب 
وبعض األنظم����ة العربية، وذلك 
العتباره تهجم احلريري على سالح 
املقاومة يجعل منه شخصية محبة 
لدى الدول الس����اعية الى حماية 
الكيان الصهيوني في املنطقة من 
خالل جتريد املقاومة من سالحها 
وفكفكة دول املمانعة الداعمة لها، 
متسائال عما لدى الرئيس احلريري 
من بديل عن السالح مينع التعديات 
االسرائيلية على الدولة اللبنانية 
ويح����ول دون جناح املش����اريع 
االسرائيلية – االميركية في املنطقة، 
مؤكدا انه ال احلريري وال من يقف 
الدولية  وراء تس����ييس احملكمة 
سيستطيع املس بسالح املقاومة 
م����ادام هناك مخاطر اس����رائيلية 

محدقة بالداخل اللبناني.

كما يحل����و للبعض التلطي وراء 
أصابعهم واس����تقصاء تفسيرها 
بشكل مغلوط، وذلك في محاولة 
للتخفيف من احلجم السياس����ي 
لألكثرية اجلدي����دة داخل مجلس 
الوزراء، مؤكدا عدم وجود وسطية 
سياسية في لبنان وبني اللبنانيني، 
وبالتالي البد من ان يكونوا وزراء 
التكنوق����راط متعاطفني مع جهة 
حزبية معينة متثل ولو احلد األدنى 
من تطلعاتهم ورؤيتهم السياسية، 
مش����يرا بناء على ما سبق الى ان 
عملية تعي����ني وزراء تكنوقراط 
يجب ان تتم وفقا ملعايير األكثرية 
اجلديدة ولتوجهاتها السياسية، 
آذار«  ق����وى »14  وإال س����تعتبر 
ومن يدور في فلكها مشاركة في 
احلكومة امن����ا بوجه آخر متخف 
حتت تسمية التكنوقراط وحتت 
شعار غير موجود أال وهو الوسطية 

السياسية.

على صعي����د آخر علق النائب 
نقوال على حملة الرئيس احلريري 
وقوى »14 آذار« ضد السالح، واصفا 
إياها بحملة ال� »أنا أو ال أحد« وذلك 
العتباره ان الرئيس احلريري لم 
يعد لديه أي مشروع سياسي يقدمه 
اللبناني بعدما فشل في  للشعب 
ادارة حكوم����ة تصريف األعمال، 

وبعد ان أصبح خارج السلطة يعمل 
على استنباط الغرائز الشعبية من 
خالل حتريضها ضد سالح املقاومة، 
معربا عن أسفه الستعمال الرئيس 
الوطنية مبا  العناوين  احلريري 
يتوافق وموقعه السياسي، متسائال 
على س����بيل املثال عن سبب عدم 
توصيف الرئيس احلريري للسالح 
باخلطر على الدولة اللبنانية يوم 
خاض انتخابات ع����ام 2005 الى 
جانب الس����الح وحتت لوائه ضد 
التيار الوطن����ي احلر في اطار ما 
ُسمي آنذاك باحللف الرباعي، مذكرا 
أيضا بأن والده الرئيس الش����هيد 
رفيق احلريري كان متحالفا منذ عام 
1990 مع سالح املقاومة ولم يعتبره 
يوما س����وى سالح وطني شرعي 

لتحقيق السيادة اللبنانية.
هذا ولفت النائب نقوال الى ان 
الرئيس احلريري وبعد خروجه من 
السلطة افتتح معركته ضد سالح 

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عض����و تكت����ل »التغيير 
النائ����ب نبيل نقوال  واإلصالح« 
انه مع إعالن قوى »14 آذار« عدم 
مشاركتها في احلكومة وانكفائها 
الى موقع املعارض����ة، أزيلت من 
املكل����ف جنيب  الرئي����س  أم����ام 
ميقات����ي العقبات األساس����ية في 
عملية التأليف ولم يعد لديه من 
مبرر للتأخير في إجناز التشكيلة 
احلكومية، معتبرا انه على الرئيس 
ميقاتي حسم األمر واملضي قدما في 
تشكيل احلكومة من الفريق الذي 
سماه في االستشارات النيابية، مع 
إمكانية تطعيمها بوزراء تكنوقراط 
مقربني سياسيا من فريق األكثرية 

اجلديدة.
ولفت النائب نقوال في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان كلمة »تكنوقراط« 
ال تعني إطالقا الوسطية السياسية 
أو عدم التلون بلون سياسي معني 

أخبار وأسرار لبنانية
ميقاتي ليس مسـتعجاًل لسببني: يسود انطباع، ال بل اقتناع، لدى 
أوساط بارزة في 14 آذار ان الرئيس املكلف جنيب ميقاتي ليس 
مستعجال على تشكيل احلكومة وإمنا »يستأخرها« إلى ما بعد: 
أوال صدور القرار الظني لتحسني موقعه التفاوضي مع فريق 
8 آذار ولتعزيز فرص االتيان بحكومة معقولة، وثانيا تظاهرات 
14 آذار حتى ال تكون حكومته هدفا لها وال تتلقى في انطالقتها 
انتكاس���ة وال تواجه اختبارا مبكرا على املس���تويني الشعبي 

واألمني.
فتور وعدم انسـجام: أظهرت املالبس��ات التي حتيط بعملية تشكيل 
احلكوم��ة ان هن��اك تباينا في وجهات النظر بني العماد ميش��ال عون 
والنائب وليد جنبالط وان العالقة بينهما يعتريها فتور وعدم انسجام. 
فالنائب جنبالط يأخذ جانب الرئيس ميشال سليمان ويدعم موقفه في 
ان تك��ون له حص��ة وازنة في احلكومة مبا في ذل��ك وزارة الداخلية، 
بخالف موقف عون الذي ال يرى وجوب إعطاء الرئيس سليمان حصة 

وزارية.
وكان جنبالط قد انتقد بش��كل مباش��ر »احلملة العونية« على 
س��ليمان، معتبرا انه يحق لعون ان تكون له الوزارات التي يطالب 

بها أو بعضها، لكنه ال يستطيع ان يلغي الرئيس سليمان.
وف��ي موازاة ذلك، أعرب��ت مصادر مقربة م��ن رئيس اجلمهورية 
عن رهان الرئيس��ني س��ليمان وميقاتي في الفترة املقبلة على »احلالة 
الوسطية« التي يعبران عنها بالتعاون مع النائب وليد جنبالط والرئيس 

نبيه بري. ومن هنا صعوبة تلبية املطالب الوزارية »العونية«.

وتقول أوس��اط مطلعة على سير العالقة 
ان العالقة بني عون وجنبالط ليست مقطوعة 

ولكن التواصل ليس مباشرا وإمنا عبر أقنية خاصة، واللقاءات على 
ندرته��ا تتم ف��ي الغالب في منازل أصدقاء مش��تركني مثل د.نبيل 
الطويل والس��يد عاصم سالم والنائب ناجي غاريوس، في حني ان 

جنبالط انقطع عن زيارة الرابية منذ سنة تقريبا.
لقاء األسـد ـ سليمان: نقل عن زوار قصر بعبدا ان اللقاءات التي 
عقدها الرئيس سليمان في الكويت، خصوصا مع الرئيس السوري 
بشار األسد، بددت األجواء التي س���عى البعض الى إشاعتها بني 
بعبدا والقيادة الس���ورية، خصوصا ان الرئيس الس���وري أبدى 
اهتماما بصون موقع رئاسة اجلمهورية واحلفاظ على عالقة ممتازة 
مع الرئيس سليمان، ما يبدد كل ما أثير عن ميل الى حتجيم رئيس 

اجلمهورية.
موقف ميقاتي من اتفاق الدوحة: ينقل عن الرئيس ميقاتي قوله: »أمامي 
دس��تور مكتوب منبثق من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، ما أقرأه 
فيه س��أطبقه، وهذه مسؤوليتي. بعدما رفضت قوى 14 آذار املشاركة 
ف��ي احلكومة، بات اتفاق الدوحة في نظري غير موجود، لكونه يلحظ 
في البند املتعلق بتأليف حكومة الوحدة الوطنية، وجود طرف آخر في 
املشاركة بهذه احلكومة. أراد هذا الفريق اآلن مقاطعة املشاركة، فانتفى 
وجود العامل املكمل للمعادلة التي رسمها اتفاق الدوحة لتأليف حكومة 
وح��دة وطنية، م��ا أنهى مفاعيل االتف��اق. كان اتف��اق الدوحة ملرحلة 
انتقالي��ة محددة جتاوزناه��ا بعد انتخاب الرئي��س التوافقي، ووضع 

قانون انتخاب أجريت على أساسه قبل عامني 
االنتخاب��ات النيابي��ة 2009. وهكذا ال موجب 
لثل��ث + 1 ألحد في حكوم��ة عمل، وال حكومة وفاق وطني بحس��ب 

معايير اتفاق الدوحة«.
الكونغـرس دعا ميقاتي لزيارة واشـنطن: حول تلقي الرئيس املكلف 
رسائل سياسية حتذره من تش���كيل حكومة اللون الواحد ما 
يعيق تشكيل احلكومة، ترد أوساط الرئيس املكلف بأنها كلها 
تس���ريبات ال صحة لها، وفي كل اللقاءات التي عقدها ميقاتي 
مع السفراء واملوفدين الغربيني كان الكالم عموميا حول دعمه 
ش���خصيا وإبداء الثقة في مزاياه وتوجهاته، حتى ان عضوي 
الكونغ���رس األميركي اللذين زارا بيروت مؤخرا، لم يقوال في 
االجتماع مع ميقاتي ما أدليا به في االعالم عن حزب اهلل، حتى 
انهما لم يأتيا على ذكر احلزب في االجتماع.. ال سلبا وال إيجابا، 
الدع���وة لزي���ارة  وهم���ا ش���جعا ميقات���ي عل���ى تلبي���ة 
واش���نطن في أق���رب فرصة من أج���ل مخاطب���ة الكونغرس 

األميركي.
رسائل قصيرة: حتدثت معلومات عن رسائل قصيرة حرص الرئيس 
فؤاد السنيورة على إرسالها منتصف ليل اخلميس املاضي الى أعضاء 
كتلة »املس��تقبل« طالبا فيها عدم الرد على ما قاله النائب وليد جنبالط 

بحق الرئيس احلريري وفريقه في »كالم الناس«.
وينق��ل عن األمني العام لتيار املس��تقبل أحم��د احلريري قوله ان 
»ولي��د جنبالط لم يغدر بنا«، مبديا االحترام الكامل لهذا الرجل »الذي 

ال ميكن ألحد نكرانه ونكران وجوده، لكونه زعيم طائفة ووراءه كتلة 
نيابي��ة كبيرة«.يقول بوضوح إن جنب��الط »زارنا« ووضعنا في كامل 

أجوائه السياسية وقراراته بشأن االستشارات.
ال قطيع��ة بني املس��تقبل واالش��تراكي، بل ثمة تواصل مس��تمر، 
وتوجيهات مستقبلية لكوادرها ب� »وجوب إبقاء ما نسج مع مسؤولي 
االش��تراكي«. يضيف احلريري: »لم نقطع مع أحد، شخصيا تواصلي 
مس��تمر مع الوزيرين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، وفي املناطق 

نعتمد املنطق نفسه«.
وفي املقابل، تؤكد مصادر احلزب االشتراكي ان احلزب لن يشارك 
بصفة رس��مية ف��ي مهرجان 14 آذار، ولكنه س��يترك احلرية للقواعد 

الشعبية إن أرادت املشاركة ولن يقدم على منعها.
14 آذار واجلماعة اإلسـالمية: سئل مصدر قيادي في تيار املستقبل 
عن عدم مش���اركة »اجلماعة االس���المية« في اجتماع البريستول 
النيابي، فقال: »حصل خطأ في الدعوات. مع اجلماعة احلق الكامل 
في عدم مش���اركتها، ألننا أخطأنا في تسمية االجتماع لقاء نواب 
14 آذار، وكان يجب تسميته نواب »لقاء نواب 14 آذار واحللفاء«، 
مؤكدا االنس���جام السياس���ي ب���ني األكثرية الس���ابقة واجلماعة 

االسالمية.
وع���ن إطالق النائبة نايلة تويني موقفها الالذع لفريق 14 آذار 
قال: »املشكلة ليست عندنا، املشكلة عندها«، مشيرا الى ان التواصل 
م���ع اجلميع، ومضيف���ا »لتلتزم هي الثوابت التي على أساس���ها 

انتخبت«.

»الحكومة المتريثة« في لغة األرقام والوقائع
بي��روت: أوس��اط واس��عة االطالع 
مواكب��ة لعملي��ة تش��كيل احلكومة 
اجلديدة ومسارها السياسي تلخص آخر 

املعطيات والتطورات في النقاط التالية: 
1 - عملي��ة تش��كيل احلكوم��ة بدأت 
»فعليا« هذا األسبوع وحتديدا بعد اعالن 
قوى 14 آذار موقفا رس��ميا ونهائيا بعدم 
املش��اركة ف��ي احلكومة، م��ا أدى الى ان 
يطوي ميقاتي صفحة »حكومة مشتركة من 8 و14 آذار« 
واالنتق��ال للتو الى اخليار اآلخر ورمبا األخير: حكومة 
سياسية مطعمة بتكنوقراط، نواتها األساسية من 8 آذار 
وفيه��ا حصة وازنة للكتلة الوس��طية التي تضم وزراء 

سليمان وميقاتي وجنبالط.
2 - الرئيس��ان س��ليمان وميقات��ي لديهم��ا تصور 
لهذه احلص��ة الوازنة خالصته��ا ان حصتهما مع حصة 
جنبالط تبلغ 13 وزيرا )أربعة لسليمان وستة مليقاتي و3 
جلنبالط(، وأما املقاع��د ال� 17 الباقية فتتوزع على فريق 
8 آذار وعل��ى األرجح على هذا النحو: 10 وزراء ل� »تكتل 
االصالح والتغيير« )ضمنا فرجنية والطاشناق وارسالن( 

وستة وزراء ل� »حزب اهلل وأمل« ووزير ل� »القومي«.
ه��ذا التصور م��ازال يصطدم مبوق��ف من فريق 
أساس��ي في 8 آذار يطرح معادلة 10/20 آذار و10 وزراء 
لكتلة سليمان � ميقاتي � جنبالط موزعني على الشكل 

التالي: 2 سليمان 5 ميقاتي 3 جنبالط.
3 - في مش��كلة الع��دد ولغة األرق��ام أيضا العماد 
ع��ون لديه تصور فحواه ان احلكومة من ثالثني تتوزع 
مناصفة بني املس��يحيني واملسلمني وانه يريد 12 من 15 
وزيرا مسيحيا. أما الوزراء الثالثة املسيحيون الباقون 
فهم: نق��وال فتوش وأس��عد حردان ووزي��ر للرئيس 

سليمان كتمثيل سياس��ي رمزي في احلكومة، وهناك 
من اقت��رح على ع��ون ان يكون فت��وش وحردان من 
ضمن ال� 12 وزيرا وان تكون حصة رئيس اجلمهورية 
3 وزراء كحد أدنى. ويبدو ان عون على اس��تعداد ألن 
يخف��ض رقم تكتله الى ال� 11 وان يحتس��ب فتوش من 
ضم��ن ال� 12 خصوصا ان عالقت��ه مع فتوش مفتوحة 
عل��ى أفق انتخابات ال� 2013 في زحلة، كما انه يفعل ما 
في وس��عه ملضايقة إيلي سكاف وهو في صدد ترشيح 
النائب الس��ابق س��ليم عون لوزارة الطاقة إذا جنح في 

احلصول على وزارة الداخلية للوزير جبران باسيل.
4 - عقدت��ان ظاهرت��ان تواجههما عملي��ة التأليف: 
عقدة الع��دد وعقدة وزارة الداخلي��ة. وهاتان العقدتان 
تعكسان صراعا خفيا على مسألتني: صراع على مسألة 
من ميس��ك القرار في احلكوم��ة اجلديدة وحيث يصر 
فري��ق 8 آذار عل��ى أكثرية ثلثني ل��ه وعلى عدم وجود 
ثلث معطل ملجموعة متماسكة أو منسجمة من خارجه، 
وصراع على مسألة التمثيل املسيحي في احلكومة ومن 

ميسك من خالله القرار املسيحي في الدولة.
 5 - سورية ال تتدخل في التفاصيل احلكومية وإمنا 
تكتفي برس��م االطار العام واخلط��وط العريضة وأبرز 

ما فيها: 
� مراعاة موقع و»كرامة« رئيس اجلمهورية وترجمة 
ذلك »حكومي��ا« بإرضائه وليس مبا ينم عن حتجيم أو 

إلغاء.
� تسهيل مهمة الرئيس ميقاتي ومساعدته في تذليل 
عقب��ات التأليف ونزع األلغام م��ن طريقه وفي احتواء 
الضغ��وط الهائلة التي يتعرض لها، مع ما يعنيه ذلك من 
ترك حرية اختيار التوقيت والتمثيل السني له وإعفائه 

من »تقاالت وأعباء«.

بلمار طلب بصمات 4 ماليين لبناني.. و4 وزارات لم تتجاوب
بيروت: تفاعلت قضية رفض التعاون 
من قبل أربعة وزراء مع طلب املدعي 
الع���ام للمحكمة الدولي���ة دانيال بلمار، 
بتزويده وثائق في وزاراتهم، رغم ايعاز 
رئي���س حكومة تصريف االعمال س���عد 

احلريري لهم بالتجاوب.
انه  العريض���ي أوضح  الوزير غازي 

س���يتكلم في الوقت املناسب، وسيكشف 
عما طلبه املدعي العام للمحكمة الدولية 
من وزارة االشغال مكتفيا بالقول ان االمر 
يتعلق باحلصول على معلومات من بعض 
الدوائر واملوظفني. ولم يعلق على انتقاد 14 
آذار ملوقف الوزراء االربعة الذي هو واحد 
منهم، مكتفيا بالقول: »مبونوا الشباب«.

وكما العريضي فقد رفض وزير الطاقة 
جبران باس���يل ووزير االتصاالت شربل 
نحاس ووزير الداخلية زياد بارود وتردد 
ان بلمار طلب من الداخلية التزود ببصمات 

نحو أربعة ماليني لبناني.
أما الوزير نحاس فقد اعتبر أن الطلب 
الذي تلقاه يتعلق بسرية التخابر وحصانة 

النواب والرؤساء، ما دفعه الى إحالة الطلب 
الى مجلس الوزراء الذي ال ينعقد في زمن 

حكومة تصريف االعمال.
ويلج���أ املدعي العام الدولي الى طلب 
املعلومات اجلماعية على هذا النحو، كي 
يحول دون اكتشاف األسماء أو األشخاص 

احملددين الذين يريد الوصول اليهم.

14 آذار أرجأت اجتماع البريستول 
من األحد إلى الخميس المقبل

بيروت ـ محمد حرفوش
توافرت معلومات ل� »األنباء« ان اجتماع »البريستول« الذي كانت 
قوى 14 آذار س���تعقده هذا االحد، ق���د مت ترحيله الى اخلميس املقبل 
الستكمال هندس���ة الوثيقة السياسية ووضع اللمسات االخيرة على 
الهيكلية التنظيمية لهذه القوى. وأش���ارت املعلومات الى توجه لعقد 
لقاء يوم غد السبت في مقر االمانة العامة لقوى 14 آذار يصار خالله الى 
بحث شكل آلية الدعوة الى جتديد املشهد املليوني في الذكرى السادسة 
النتفاضة االستقالل. وفي هذا السياق ال تخفي هذه القوى في مجالسها 
اخلاصة التسجيل على الرئيس املكلف جنيب ميقاتي بأنه تعمد زيارة 
مدينة طرابلس قبل تأليف احلكومة وليس بعده، كما وعد سابقا، من 
أجل افشال التحضيرات اجلارية لتأمني حشد شعبي كثيف، يفترض 
ان يكون معظمه من الش���مال لالحتفال بذكرى 14 آذار والذي تقرر ان 

يكون يوم االحد في 13 منه، كما سبق ان ذكرت »األنباء«.

جميل السيد: جعجع طلب وضع سليمان بالسجن 
والحريري تمنى على نصراهلل استبدال بري عام 2005

بيروت: أش����ار اللواء الركن جميل السيد الى أن 
رئيس جبهة »النضال الوطن����ي« النائب وليد 
جنبالط قرر أن يعطي األغلبية اليوم ل�»حزب اهلل« 
واملعارضة السابقة وهو يسير مبصالح معينة وبقراءة 
معينة يبحث عن موقعه وموقع طائفته فيها، مضيفا: 
»جنبالط ليس مستقرا على ثوابت، وغدا إذا تغيرت 
معادالت املنطقة يعيد حساباته ويتموضع في مكان 
آخر«.وانتقد السيد في حديث لل� »او.تي.في« وصف 
ق����وى 14 آذار ملا حصل باالنق����الب، قائال: »إذا اعتبر 
احلريري تغيير األكثرية انقالبا ما كان يجب أن يشارك 
باالستشارات النيابية في بعبدا«، مشيرا الى أنه بعد 

شهر ونصف لم تؤلف األكثرية اجلديدة السلطة وهذا 
دليل على أن ما حصل لم يكن انقالبا.

وكشف السيد أن سعد احلريري ذهب الى أمني عام 
»حزب اهلل« الس����يد حسن نصر اهلل بعد انتخابات 
2005 الت����ي كان فيها احللف الرباعي وقال له إنه ال 
يريد نبيه بري رئيس����ا للمجلس النيابي وليسمي 
السيد نصر اهلل أي نائب من عنده ولكنه رفض. كما 
كشف أن جعجع طلب من الوزير األسبق ميشال إدة 
عندما كان مرشحا ليكون رئيسا للجمهورية من قبل 
البطريرك املارون����ي نصر اهلل صفير أن يضع قائد 

اجليش حينها ميشال سليمان في السجن.
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