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دمشق متمسكة بميقاتي ولن تقبل ببديل في هذه المرحلة
األكثرية الجديدة تتوقع والدة الحكومة في 20 الجاري وسورية عاتبة على األطراف اللبنانية التي »تتناتش« الحصص الوزارية

هل تلقى الحريري دعمًا سعوديًا ؟
بيروت: استأثرت زيارة الرئيس سعد
احلري���ري إلى اململكة الس���عودية 
باهتمام ومتابعة األوساط اللبنانية نظرا 
لتوقيتها السياسي اللبناني الذي يأتي 
في خضم أزمة سياسية حكومية وعشية 
حترك شعبي واس���ع لتيار املستقبل 
وحلفائ���ه،  وألنها األول���ى للحريري 
الى الس���عودية منذ انهيار تسوية ال� 
»س.س« وما قي���ل في حينه عن تأثر 
عالقة احلريري بالقيادة السعودية من 
جراء ذلك. وفي تقييم هذه الزيارة ظهر 
تعارض واض���ح بني مصادر احلريري 

وخصومه:
1 � »اخلصوم« يعتبرون ان احلريري 
الذي سعى للذهاب الى اململكة السعودية 
قبل 14 آذار لتأمني مظلة دعم سعودية 
للتحرك الذي يحشد له باملناسبة خرج 
بإشارتني سلبيتني من هذه الزيارة: األولى 
انه لم يقابل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
والثانية ما ظهر في بعض وسائل اإلعالم 
الس���عودية عقب عودة احلريري إلى 
لبنان من انتقاد لشركة سعودي أوجيه 
وشركة أخرى بسبب استئثارهما مبعظم 
املشاريع في اململكة، وهو ما يوحي بان 
احلريري يواجه أزمة مع الس���عودية 
تتعلق بوضع شركاته التجارية وليس 

أزمة سياسية فحسب.

وبالتال���ي قد ال يك���ون هدف زيارة 
احلريري للس���عودية هذه املرة تهنئة 
امللك وكسب الدعم املعنوي والسياسي 
كم���ا العادة بقدر م���ا ان زيارته جاءت 

بغرض شخصي يتعلق بأعماله.
2 � أوس���اط احلري���ري تنقل عنه 
ارتياحه الش���ديد الى حصيلة لقاءاته 
مع عدد من املسؤولني السعوديني وان 
النتائج املمتازة كالعادة قد أسكتت ألسنة 
كثيرة اخترعت روايات في مرحلة سابقة. 
وجددت التأكيد على انتهاء مرحلة ال� 
»سني.سني« الى غير رجعة. كما أكدت 
املصادر ان احلريري التقى خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
في اليوم األول م���ن زيارته للرياض، 
وانه تبلغ من القيادة السعودية التأييد 

الكامل.
وأشارت هذه األوساط الى ان القرار 
في الس���عودية، وان كان اليزال في يد 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وهو تقليد 
سعودي ال يخرج عليه أحد فإن امللف 
اللبناني السوري لم يعد محصورا بنجله 

األمير عبدالعزيز.
فلقد تشكلت جلنة أميرية خماسية 
امللك وت���درس كل  تعم���ل بإش���راف 
املعطيات، وتقدم إليه شخصيا اخليارات 

املتاحة.

بيروت ـ عمر حبنجر
التحضيرات الس���تحقاق 14 آذار الذي يقام االحد املقبل جارية 
على قدم وساق، والدعوات للمشاركة اطلقت في جميع االجتاهات 
وسط سكون مشهود على محور تأليف احلكومة تتوقعه مصادر 
8 آذار اكثر زخما وحرارة بعد االحد املقبل، علما ان الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي الواثق من تشكيل احلكومة في نهاية املطاف يؤكد 

قدرته على االنتظار طويال امنا ال يريد حكومة من لون واحد.
»األكثرية اجلديدة« تتوقع والدة احلكومة في 20 اجلاري، بناء 
على جملة معطيات، منها تبدد االنقطاع الذي كان قائما بني الرئيس 
املكلف وبني العماد ميشال عون وبروز مؤشرات على احتمال اجتماع 
قريب بني الرجلني، كما بني الرئيس ميشال سليمان والعماد عون في 
وقت يدرس النائب وليد جنبالط امكانية الدخول وسيطا لتقريب 

وجهات النظر بني ميقاتي وعون.

دمشق متمسكة بميقاتي

وتقول هذه االكثرية نقال عن زوار دمش���ق ان القيادة السورية 
التي لطاملا جتنبت الظهور املكشوف على مسرح تشكيل احلكومة 
اللبنانية متمسكة بالرئيس جنيب ميقاتي، وهي ال تقبل ان يتولى 

رئاسة احلكومة شخص آخر في هذه املرحلة.
وال يخفي هؤالء الزوار عتب املسؤولني السوريني على االطراف 
اللبنانية التي »تتناتش« احلصص الوزارية دون ان تكون احلكومة 

قد خرجت الى النور بعد.
بيد ان مصادر املعارضة اجلديدة، اي قوى 14 آذار، تقرأ في هذا 
القول رسائل سورية الى الطرف اآلخر في معادلة ال� »س.س« التي 
نعاها االمير سعود الفيصل منذ بضعة اسابيع، اشبه ما تكون بدعوة 
الستئناف التواصل في وقت يتضح فيه املوقف السعودي الى جانب 

رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري اكثر فأكثر.
وتضيف املصادر ل� »األنباء« ان التبني السوري حلكومة ميقاتي 
مهما كانت االبعاد ال يكفي النضاج تركيبة حكومية بااللوان التي 
يطمح اليها الرئيس املكلف، وفي الوقت الذي تتمناه اوساط 8 آذار 
اي بحدود العشرين من هذا الشهر على اعتبار ان توقيت تشكيل 
احلكومة وحده مرتبط الى حد بعيد بنهائيات االعصار الش���عبي 

القائم في معظم املنطقة العربية.

ميقاتي على ثوابته

من جهته، رأى الرئيس ميقاتي ان اكثر ما آمله هو اعالن 14 آذار 
عدم املشاركة في حكومته ألنا كنا تفاهمنا او كدنا نتفاهم.

وابدى ميقاتي عتبه على هذه القوى ألنها تركته ورئيس اجلمهورية 
يواجهان الوضع مبفردهما على حد ما نقلت »النهار« عنه.

ووصف ميقاتي الرئيس س���ليمان باحلكي���م املدرك الذي يزن 
االم���ور بدقة متناهية، واكبر دلي���ل على وطنيته ان فريقي 8 و14 
آذار يهاجمان���ه. وعلى الرغم من الصعوب���ات، ابدى ميقاتي ثقته 
بنجاح مهمته في النهاية، وقال: استطيع ان انتظر، ال اريد حكومة 
من لون واحد ولن اعلن حكومة ال تضم على االقل عش���رة وزراء 
او 15 وزيرا افخر بهم، مؤكدا ان احلكومة هي صورة الدولة وليس 

مجلس النواب.
واكد ميقاتي اميانه بثوابت دار الفتوى واتفاق الطائف وسلطة 
الدولة ورفضه لضرب موقعي رئاسة اجلمهورية ورئاسة احلكومة 
ورفض���ه ايضا تخلي لبنان عن التزامات���ه الدولية حيال احملكمة 

وغيرها.
ونفى ميقاتي ان يكون منتظرا مرور 14 آذار العالن حكومته.

وتفس���يرا لقول ميقاتي انه لن يعلن حكومة من لون واحد ال 
تضم عشرة وزراء على االقل يفخر بهم، قال مستشاره في طرابلس 
خلدون الش���ريف: انا من موقع العارف اقول ان هذا الكالم ناقص، 
ألن الرئي���س ميقاتي يريد تأليف حكومة يفخر بها كلها، وهذا امر 
طبيعي، لكن رمبا يكون قد قصد ان هناك عددا من الكفاءات يجب 
ان تساهم في تفعيل العمل الوزاري وهذه الكفاءات يجب ان تكون 
بني 10 و15 وزيرا وما يزيد، والكفاءات عادة ليست من فريق سياسي 
دون آخر، لكنها تستطيع ان تكون مرتبطة مع اي فريق سياسي، 

انه يريد حكومة كاملة ترضيه ويفتخر بها.

)محمود الطويل(البطريرك املاروني نصراهلل صفير مستقبال رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري في بكركي امس

صالح لـ »األنباء«: روح الشهيد الحريري تشمئز من الءات 14 آذار
ف���ي مواقفه المعتم���دة على الحكمة 
والبصي���رة في تج���اوزه للعراقيل، 
السيما في تجاوزه للطوق الذي يحاول 
فرضه المدبر السياسي لقوى »14 آذار« 
ذو اللهجة الناعم���ة لكن ذو الخفايا 
والخبايا السوداء الجارحة في أهدافها، 
مؤكدا انه وبالرغم مما يشهده مسار 
تش���كيل الحكومة من حرب دعائية 
وعراقيل روتينية، فإن االمور مازالت 
تحت الس���يطرة ولم تتجاوز الوقت 
المقبول نسبيا مقارنة مع الوقت الذي 
استغرقه تشكيل الحكومات السابقة، 
مستدركا بالقول ان العصا السحرية 
التي س���توصل الى انجاز التشكيلة 
الحكومية تعتمد على توقيت اقليمي 
� عربي مالئ���م، وذلك العتباره انه ال 
يمكن فصل ثورة الش���عوب العربية 
عن الجمود السياس���ي الحاصل في 
لبنان والمنعكس س���لبا على عملية 

تشكيل الحكومة.

على الشرعية اللبنانية، ناهيك عن أن 
الدفاعية قد تلخصت  االستراتيجية 
بمثلث »الجيش والشعب والمقاومة« 
الذي جاء في البيان الوزاري تعبيرا عن 
شرعية السالح المقاوم وحقه الشرعي 
بمقارعة االحتالل االسرائيلي وإحباط 
ما يخطط له تجاه لبنان وما يرسمه 

من مشاريع توسعية في المنطقة.
على صعيد آخر، وعلى خط تشكيل 
الحكومة، استهجن النائب صالح ما 
تحاول بعض الجهات السياسية دسه 
عنوة في الوسطين الشعبي واالعالمي، 
بأن مسار تشكيل الحكومة قد يؤول الى 
اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي 
وتنحيه عن متابعة مهمته، مذكرا تلك 
الجهات بكالم الرئيس ميقاتي نفسه 
الذي أكد فيه ان أحدا غيره لن يشكل 
الحكومة وأنه سيصبر على العراقيل 
م���ن أي جهة أتت، مؤكدا انه ال عودة 
للرئيس ميقاتي عن قراره وال تراجع 

السالح المقاوم وفي ظل إطالق فريقه 
المحرضة على  السياسي للشعارات 
السالح والمصرة على اعتباره خطرا 

الرئيس الش���هيد رفيق الحريري في 
مث���واه، كونها تعكس نقيض نظرته 
الى س���الح المقاومة الذي حرص في 
حياته على تقديم كل دعم سياس���ي 
ومعنوي له على المستوى المحلي، 
وعلى تس���ويق أهميته وفضائله في 

الوسطين العربي والدولي.
ولفت النائ���ب صالح في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان قوى »14 آذار« قد 
تحبط بسياستها العقيمة كل محاوالت 
التالقي والتفاهم بين اللبنانيين، سواء 
عب���ر طاولة الحوار أو عبر التواصل 
المباش���ر بي���ن القي���ادات اللبنانية 
المتنافس���ة سياسيا، معربا ردا على 
س���ؤال عن اعتقاده ان طاولة الحوار 
المعنية باالس���تراتيجية  الوطن���ي 
الدفاعية ق���د فقدت قيمتها المعنوية 
والوطنية ولم يعد هناك من دواع فعلية 
النعقادها في ظ���ل الحرب االعالمية 
التي يش���نها الرئيس الحريري ضد 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
النائب عبدالمجيد صالح، أن الطحين 
الذي ترجو قوى »14 آذار« إنتاجه من 
الحرب االعالمية التي يقود ها الرئيس 
سعد الحريري ضد سالح المقاومة، 
لن تظهر بياض���ه كل تلك الجعجعة 
االعالمي���ة وذاك الضجيج المصطنع 
الذي لن يتجاوز بحراك أصحابه عتبة 
المحاوالت العبثية والشعارات الوهمية 
المنتشرة  الرنانة  المتمثلة بالالءات 
على الطرقات العامة، والمعنية بإسقاط 
السند الدفاعي الذي أعاد للبنان اعتباره 
ومكانته على الخريطة الدولية وفي 
المحافل الدولي���ة، بعد أن تمكن من 
العدو االس���رائيلي وردعه من  دحر 
اللبنانية ساعة  الس���يادة  استباحة 
يشاء، مشيرا الى ان تلك الالءات )ال 
للغدر، ال للكذب، ال للقهر، ال للترهيب.. 
ال لوصاية السالح( تشمئز منها روح 

عالقة جنبالط مع »الحريري وعون وحمادة«
1 - ف��ي أح��دث موقف سياس��ي للنائب ولي��د جنبالط يكرس 
تعارض��ه مع قوى 14 آذار ومع تيار املس��تقبل خصوصا، قال: »ان 
ع��ودة احلديث عن الس��الح ال تأخذ في االعتبار امكان انكش��اف 
لبن��ان باملطلق أمام اس��رائيل وتعريته بالكامل قب��ل التوافق على 
اس��تراتيجية دفاعية«، وأضاف: »اذا كنا نلتقي في رفض استخدام 
الس��الح في الداخل ألن ذلك مبثابة خيار مدمر للبنانيني جميعا، اال 

اننا ال نستطيع ان نقبل بتعرية لبنان أمام اسرائيل«.
2 - عالقة عون وجنبالط لم تصل يوما إلى مس��توى التحالف، 
حتى إن املصاحلة التي أجراها رئيس اجلمهورية ميش��ال سليمان 
في 25 نوفمب��ر 2009 بني عون وجنب��الط، والزيارتني املتبادلتني 
بينهم��ا للرابي��ة واملختارة، لم تس��تطع نقل العالقة إلى مس��توى 
التحالف، ويقتص��ر األمر على تواصل احل��د األدنى بني اجلانبني 

حاليا ولكن العالقة مفتوحة على امكانات التطوير.
مص��ادر التي��ار الوطني تقول عن أن جنب��الط وجد أن رئيس 
اجلمهورية ميش��ال سليمان ال ميثل حليفا مسيحيا ميكن التعويل 
علي��ه جديا في تأليف احلكومة أو في االنتخابات النيابية، وبالتالي، 
ف��إن احلليف املفترض جلنبالط يج��ب أن يكون عون، رغم وجود 

تباينات بني اجلنرال والبيك في ملفات عدة.
وتتح��دث مصادر اش��تراكية ع��ن أن اجلانبني بات��ا جاهزين 
موضوعي��ا للتحالف االنتخابي، رغم أن نقاش��ا ل��م يجر في هذا 
املج��ال. ويق��ول مطلعون ان لديهم ما يش��به االقتناع بأن عون ال 
يريد لعالقته بجنبالط أن تتطور بش��كل كبير، بل إنه يسعى دائما 
إلى أن تبقى هذه العالقة متر بحزب اهلل، حلسابات خاصة به، وبأن 
جنب��الاط ال يريد لعالقته بعون ان تتط��ور أكثر ألنه يفضل حاليا 

العالقة مع سليمان وميقاتي.
وتقول معلومات ان جنبالط أبلغ القريبني منه بانه البد من دور 
ملس��اعدة الرئيس املكلف لتذليل بعض العقبات،  وهو يدرس لهذه 
الغاية امكان دخوله على خط فردان � الرابية بعد مرور ذكرى 14 آذار 
لدفع املبادرة التي كان بدأها النائب سليمان فرجنية والتي وصفت 
بأنها بدافع سوري للتخفيف من حجم مطالب عون وتسهيل مهمة 

ميقاتي، مع حفظ حق الرئيس ميشال سليمان بحصة وزارية.
3 - خالل جولة ش��وفية له س��ئل النائب م��روان حمادة حول 
القطيعة مع رئيس »جبهة النضال« النائب وليد جنبالط فكان جوابه 
مختصرا: »يبقى وليد جنبالط الصديق واألخ، واخلالف السياسي 

محصور بيني وبينه، وهو يأتي بعد العالقة الشخصية«.
أما جنبالط وبعدما ردد علنا أكثر من مرة عبارة »حتملت مروان 
كثيرا«، فهو يقول اليوم: »حصل الفراق، وال مجال للتالقي مجددا، 

مع الرفيق مروان« كما دأب دوما على مناداته.
»مصادر مقرب��ة من حمادة وفي ردها عل��ى انتقادات جنبالط 
للحمل��ة على س��الح حزب اهلل تق��ول ان رفض الس��الح هو حق 
للبنانيني، وليس كما يزعم البعض »حتريضا«، أليس توجيه السالح 
الى صدور اللبنانيني اعلى درجات التحريض على الكراهية والفتنة 
والغضب؟ ولنا في الثورات العربية خير مثال على ان الظلم والقمع 
واالكراه كله��ا عناصر مولدة للغضب واحلق��د والكراهية، فحري 
بنا ان نبحث عن أس��س االزمة، فليس صحيحا ان املطالبة بحصر 
الس��الح بالدولة هي عمل من »رجس الصهيونية العاملية«، بل انها 
اقل حقوق اللبناني الذي ال ولن يش��عر باالمن واالمان بوجود هذا 

السالح«.

أكد أن العصا السحرية التي ستوصل إلى إنجاز التشكيلة الحكومية تعتمد على توقيت إقليمي ـ عربي مالئم

عبداملجيد صالح

مصادر  حزب اهلل لـ »األنباء«: 14 آذار لم تعد قادرة
على إحداث تغييرات جذرية في الواقع اللبناني

اعترف بوجود بعض العقبات على صعيد تشكيل الحكومة

وان قيادت���ه مطمئنة الى ان 
األمور ستسير نحو األفضل.

أما عل���ى صعيد المحكمة 
الدولية: فقد اشارت المصادر 
القريبة من حزب اهلل الى ان 
الحزب ينتظر ما س���يصدر 
عنها من قرار اتهامي وإن كان 
المس���ؤولون فيه لم يعودوا 
يش���عرون بالقلق الكبير مما 
سيصدر ألنهم يعتبرون انهم 
نجحوا في مواجهة المحكمة 
والتش���كيك بما تقوم به من 
تحقيقات واثبات عدم صدقيتها، 
وبالتالي سيتعاطون مع كل ما 
سيصدر وفقا لمضمون القرار 

وأدلته الثبوتية.
وال يتخوف الحزب ووفق 
المصادر إياها، مما س���تقوم 
به قوى 14 آذار من نشاطات 
واحتفاالت وتح���ركات، ألن 
هذه القوى حسب وجهة نظر 
الح���زب لم تعد ق���ادرة على 
إحداث تغيي���رات جذرية في 
المرحلة  اللبناني في  الواقع 

المقبلة.
في غضون ذلك، بدا واضحا 
أن ح���زب اهلل بدأ يخرج عن 
صمته حول الحملة التي تشنها 
ق���وى 14 آذار على س���الحه، 
الحزب:  ف���ي  وتقول مصادر 
»من يرفع ش���عار »الش���عب 
يريد إسقاط السالح« ال يقدر 
خطورته وال يع���رف معناه 
أو مدى اإلساءة التي يسببها 
لشريحة واسعة من اللبنانيين 

وللشعب العربي«.
وتضي���ف: »عانينا كثيرا 
وناضلن���ا للترفع عن الفتنة 
المذهبية إال أنه���م يأبون إال 
أن يعيدونا إلى الفتنة لمآرب 

خارجية«.

بالحكم على النتائج المقبلة، ألن 
األمور لم تحسم بشكل نهائي، 
والبد م���ن مواكبة التطورات 
أين  الى  والمتغيرات لمعرفة 
ستصل األوضاع وخصوصا 
على صعيد تش���كيل النظام 
السياس���ي الجديد في مصر 
وموقفه م���ن الصراع العربي 
– االس���رائيلي ومن المقاومة 

ومن الوضع في المنطقة.

عقبات تشكيل الحكومة

أما على الصعيد الداخلي، فإن 
الحزب وكما توضح المصادر 
يعترف بوجود بعض العقبات 
على صعيد تشكيل الحكومة 
الجديدة برئاسة الرئيس نجيب 
ميقاتي وبسبب مطالب بعض 
الحلفاء والحسابات السياسية 
التفصيلية، لكنه – أي الحزب 
– يسعى من أجل تسهيل مهمة 
الرئيس المكلف وهو يحرص 
على عدم الزامه بأي مطالب أو 
مواقف مسبقة تسهيال لمهمته 
التي ستنجح عاجال أو آجال، 

ان مسألة المقاومة هذ مسألة 
شيعية، بل هو حريص على ان 
تأخذ أبعادها الوطنية الالزمة 
التي تبدت بوضوح من خالل 
مبادرة العديد من الشخصيات 
المسيحية والسنية الى الرد 
عل���ى كالم الحري���ري ض���د 
السالح، ما أجهض أي محاولة 
إلبراز االصطفاف المذهبي على 

حساب االصطفاف الوطني.
وتؤكد المصادر ان أولوية 
حزب اهلل ف���ي هذه المرحلة 
هي مواكبة التحوالت العميقة 
والتاريخي���ة الحاصل���ة في 
العالم العربي والمحافظة على 
جهوزيت���ه بمواجهة التهديد 
االسرائيلي، اض��افة الى متابعة 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وتقول المصادر ان الحزب 
مرتاح لالنجازات الكبرى التي 
تحقق���ت من ج���راء الثورات 
الشعبية وخصوصا في مصر 
التي ستكون لمصلحة قوى 
المقاومة حسب وجهة نظره 
وإن كان يفضل عدم التسرع 

بيروت ـ محمد حرفوش
تواص���ل قوى 14 آذار رفع 
منسوب معركتها السياسية 
واإلعالمي���ة ض���د الس���الح، 
وسط استمرار حالة »ضبط 
النفس« لدى حزب اهلل الذي 
ق���رر ان يخوض معركته في 
الساحة التي يختارها هو وال 
يفرضها عليه اآلخرون، حيث 
تجاهل حملة 14 آذار ليصوب 
المقابل عل���ى »الطلبات  في 
المش���بوهة« للمدع���ي العام 
الدولي داني���ال بالمار والتي 
أعادت تحريك ملف المحكمة 
الدولية وسط تسريبات عن 
احتم���ال اإلعالن ع���ن القرار 
االتهامي قب���ل مهرجان قوى 
14 آذار األح���د المقبل ليكون 
التعبوية  جزءا من ذخيرتها 
»بحس���ب مصادر قريبة من 

الحزب«.

خطوط حمر

وتضيف هذه المصادر: لقد 
السابق ان  العادة في  درجت 
يرد حزب اهلل بقوة على كل 
من يتناول س���الحه بالسوء 
والتجريح وكون هذا الموضوع 
المتصل بمقاومة اس���رائيل 
ينتم���ي الى فئ���ة »الخطوط 
الحمر« التي من غير المسموح 
تجاوزها، أما هذه المرة وبرغم 
عنف الهجوم الذي تشنه 14 آذار 
ضد السالح، فإن الحزب فاجأ 
الكثيرين بهدوئه الذي المس 
حدود التجاهل لكل ما يصدر 
عن الرئيس س���عد الحريري 

وفريقه.
واشارت المصادر الى انه 
من دوافع االسترخاء ان الحزب 
ال يريد ان يتص���رف كما لو 

أخبار وأسرار لبنانية

  عالقة االسـدـ  احلريري عـادت الى نقطة الصفر: اذا كان 
الرئيس س���عد احلريري وبعض عناصر فريقه 
السياس���ي يحاذرون في اخلطاب جتاه سورية، 
فإن هذا ال يلغي ان العالقة بني الرئيس السوري 
بشار االسد واحلريري عادت وباعتراف من كان 
أدرى بهذه العالقة في القيادة السورية الى نقطة 
الصفر، بل ان هناك من يذهب أبعد من ذلك مؤكدا 
ان القيادة السورية تعتبر ان عالقتها باحلريري 
قطعت نهائيا وانه من الصعوبة مبكان عودة هذه 
العالقة الى سابق عهدها حتى ولو عاد احلريري 

رئيسا للحكومة.
 فتـح القنوات بـن بعبدا والرابيـة: مت أمس فتح قنوات 
االتصال املباش��ر بني بعبدا والرابية، عبر زيارة قام 
بها مستش��ار رئيس اجلمهورية ميش��ال سليمان، 
الوزير السابق ناجي البستاني، للعماد ميشال عون، 
ووصف البستاني الزيارة بأنها عائلية وودية، رافضا 
الرد على سؤال عما إذا تطرقا إلى الشأن احلكومي.

 عالقـة املر بالفرقاء: من���ذ بث قناة اجلديد برنامج 
»حقيق���ة ليكس« لم يزر الوزير الياس املر قصر 
بعبدا، وتتحدث مصادر عن جفاء بينه وبني الرئيس 
ميشال سليمان، ولكنها تشير الى ان األبواب لن 

تقفل بني الطرفني.
وتنطلق املصادر من مبدأ ان املر ليس على عالقة 
طيبة بالعماد عون وهو بعيد عن القوات اللبنانية 
على اعتبار انه وصف رئيس هيئة تنفيذيتها سمير 
جعجع بال� »متطرف مسيحيا« في »حقيقة ليكس«، 
ما حدا باألخير الى عدم ذكره مع »الشهداء األحياء« 

في خطابه في البيال في ذكرى 14 فبراير.
كم���ا ان املر بعيد عن ح���زب اهلل ووليد جنبالط 
وعالقته عادية بتيار املستقبل، لتخلص املصادر 
الى تأكي���د ان عودة املر الى بعبدا مس���ألة وقت 
ليس اال، والرئيس سيقبل ببيان ما بعد »حقيقة 

ليكس«.
 تكرمي لبناني في الرياض لقهوجي: أقام مجلس األعمال 
واالس��تثمار اللبناني في الري��اض »يضم نحو مئة 
عضو من أب��رز رجال األعم��ال وأصحاب ومديري 
الشركات في السعودية« مس��اء األحد املاضي حفل 
عشاء في فندق ش��يراتون على شرف قائد اجليش 
العم��اد جان قهوج��ي على هامش زيارته الرس��مية 
الى اململك��ة الس��عودية »حيث لق��ي تكرميا خاصا 
وأمر خادم احلرمني الش��ريفني بتقليده وسام امللك 

عبدالعزيز لدوره في تعزيز العالقات بني البلدين«.
وألقي��ت في املناس��بة كلمات للس��فير اللبناني في 
الري��اض، وللعماد جان قهوجي ال��ذي كانت له كلمة 
مطمئن��ة أكد فيها عل��ى دور اجلي��ش اللبناني في 
حف��ظ األمن واالس��تقرار وعلى منع وق��وع الفتنة 
بكل أش��كالها، ومشددا على أهمية االستقرار األمني 
في خدمة االزده��ار االقتصادي وحركة املش��اريع 

واالستثمارات.

متى يصدر القرار االتهامي؟
بعدما كانت اوساط تيار املستقبل قد حتدثت عن صدور اجلزء

االول من القرار االتهامي اواس��ط االس��بوع الطال��ع،  تردد خالل 
الس��اعات املاضية ان القرار س��يتأخر ص��دوره الى الش��هر املقبل، 
وبالتأكيد، فإن هذا التأجيل مرتبط بالتطورات العاصفة التي تش��هدها 

املنطقة.
واليزال موعد اعالن القرار االتهامي غير واضح رغم كل التسريبات 
في هذا الش��أن، في حني أوحى رئيس احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان 
القاضي أنطونيو كاسيزي ان القرار اليزال يحتاج الى مزيد من الدرس، 
ورمبا تتخطى املس��احة الزمنية املتعارف عليها في حاالت مماثلة، اي 
من 6 الى 10 أسابيع من تاريخ ايداع القرار في حوزة قاضي االجراءات 
التمهيدية دانييل فرانس��ني في 25 يناير الفائت، مع االش��ارة الى ان 

القرار االتهامي هو راهنا في حوزة فرانسني.


