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بيروت ـ أحمد منصور
رأى عض���و تكتل »التغيير 
واالصالح« النائب سليم سلهب، 
ان قوى 14 آذار حتاول االستفادة 
سياس���يا من ذكرى استشهاد 
الرئيس رفيق احلريري بهدف 
اس���تغالل املناس���بة لغاي���ات 
سياس���ية ال وطنية انتقاما من 
قوى 8 آذار، معتبرا ان كالم فريق 
14 آذار في هذه االيام ذات سقف 
غال جدا بهدف جتييش الناس 
للمشاركة بكثافة في املهرجان 
الذي تنظمه في 13 مارس، الفتا 
الى ان املشهد السياسي الداخلي 

يتوقف على ما س���تعلن قوى 14 آذار يوم االحد 
املقبل.

ورأى سلهب في تصريح ل� »األنباء« ان كالم 
قوى 14 آذار لن يكون واضحا وذات هدف، امنا يكون 
دائما على مسائل معينة، موضحا ان اجلميع في 
انتظار املهرجان والكالم السياسي الذي سيصدر 
عن 14 آذار لتوضيح العديد من املسائل الداخلية، 

السيما على صعيد تشكيل احلكومة.

ورأى سلهب ان بعض الفرقاء 
السياسيني لديهم مصلحة في 
تأخير تشكيل احلكومة، معتبرا 
ان املش���كلة الرئيسية هي في 
توقي���ت االع���الن ع���ن والدة 
احلكومة اكثر مما هي مش���كلة 
توزيع احلقائب الوزارية وعقد 
مختلف���ة، مش���ددا على وجود 
عوامل داخلية وخارجية تؤثر 
في تأخي���ر احلكومة، الفتا الى 
اننا لم نصل بع���د الى مرحلة 
الوضوح التام لنقول ان العراقيل 
انتهت في وجه تشكيل احلكومة، 
مش���يرا الى ان الزلزال  الكبير 
الذي يطرب املنطقة العربية ال ندري بداياته وال 
نهاياته، السيما انهم يتحدثون عن ان هذا الزلزال 
عفويا وليس منظم���ا، موضحا انه ال ميكننا ان 
نخرج ف���ي لبنان من هذا اجلو وتأثيراته علينا، 
داعيا الى ضرورة ان نأخذ بعني االعتبار املتغيرات 
والتطورات احلاصلة في املنطقة وان نفكر بعقلية 
منفتحة حول كيفية حماية انفسنا في هذه االوضاع 

واملتغيرات التي تشهدها منطقتنا.

أخبار وأسرار لبنانية

  البطريرك غير نادم على شـيء: »أنا غير نادم على شيء 
قمت به وعل���ى موقف اتخذته«، ه���ذا آخر كالم قاله 
البطريرك صفي���ر )لصحيفة »اجلمهورية«( في آخر 
يوم له م���ن واليته البطريركية الت���ي انتهت صباح 
امس مع اغالق أبواب بكركي لرياضة روحية ولعملية 
انتخ���اب بطريرك ماروني جدي���د، وقال: »أنا لم أندم 
على ما قمت ب���ه، فكل موقف اتخذته كان ليتالءم مع 
املب���ادئ وكان وفقا لألحداث والظ���روف التي كانت 
قائمة، اذا تكررت الظروف نفسها التي أدت الى اتفاق 
الطائف أعود وأكرر املوقف نفس���ه ب���أن أوافق على 

الطائف«.
وسئل البطريرك صفير: هل أنت نادم على أنك لم تزر 

سورية؟ فأجاب: مطلقا، وملاذا علي أن أندم؟
  تعديالت في الوثيقة السياسية لـ »14 آذار«: الوثيقة السياسية 
ل� 14 آذار رس��ت عل��ى أربع صفحات فولس��كاب بعدما 
أخضع��ت لتعدي��ات كان أبرزها ش��طب املقطع اخلاص 

بالعاقات اللبنانية � السورية.
وأبقت الصيغة األخيرة على العناوين السياسية وأبرزها 
ملف الساح والعاقات بني لبنان واملجتمع الدولي واحملكمة 

الدولية.
ويقول قطب »في 14 آذار« ان سحب بند العاقات مع سورية 
قد يكون له صلة باستراتيجية املرحلة املقبلة لهذه القوى 
لتكون أكثر دقة في التعاطي مع ملفات أكثر احلاحا من هذا 
البند والتصويب على ما يحوز األولوية، ومنها ملف الساح 

غير الشرعي الذي يتقدم على غيره من امللفات.
  القرار االتهامي هذا الشـهر: يناقش مجلس األمن الدولي 
بعد أس���بوعني التقرير اخلاص الرق���م 15 عن تنفيذ 
القرار الذي رفعه أمني عام األمم املتحدة بان كي مون 

في 29 فبراير الفائت ألعضاء املجلس.
وقبي���ل مغادرته ال���ى نيويورك للمش���اركة في هذا 
االستحقاق، رجح املنسق اخلاص لألمني العام لألمم 
املتح���دة مايكل ويليامز في حديث صحافي ان يصدر 
القرار االتهامي في قضي���ة اغتيال الرئيس احلريري 
في الش���هر اجلاري، مش���يرا الى ان لبنان يقع حاليا 
حتت الفصل السابع لذا من الضروري ان ينفذ قرارات 

احملكمة.
وش���دد ويليامز على تش���كيل احلكومة بأسرع وقت 
نظرا ال���ى القضايا املهمة املطروحة »ال� 1701، مخاطر 
وقوع حوادث عند اخلط األزرق، احملكمة الدولية...«، 
مس���تبعدا حربا اس���رائيلية على لبنان ألن اسرائيل 
منش���غلة حاليا بتقييم مرحلة ما بعد مصر سقوط 

حسني مبارك.
  درع رئاسة اجلمهورية لروز شويري: منح رئيس اجلمهورية 
ميشال س��ليمان في قصر بعبدا الس��يدة روز شويري 
درع رئاسة اجلمهورية تقديرا وتكرميا، الرئيس سليمان 
التقى وفد مجموعة شويري برئاسة روز شويري وشكر 
لها وللعائلة املس��اهمة االساسية في إجناز متثال القديس 
مارون الذي مت وضعه في إحدى حنايا حاضرة الڤاتيكان، 
م��ا يعزز احلض��ور اللبناني في اخل��ارج، إضافة الى ما 
تقوم به مجموعة ش��ويري من أعم��ال خير على الصعد 

اإلنسانية والتربوية والثقافية والرياضية.
بدورها، شكرت شويري لسليمان مبادرته، الفتة الى أن 
»العائلة ومجموعة شويري ستبقى حاضرة للمساعدة في 

كل املجاالت، كما كانت في السابق«.

عون لـ »العاهرات على التلفزيونات«: قابضون على »زالعيمكم«!
بيروت ـ عمر حبنجر

ال جديد مفيدا على صعيد تشكيل احلكومة في لبنان، الرئيس جنيب 
ميقاتي مشغول بتدوير الزوايا وترضية اخلواطر، بينما رئيس حكومة 
تصريف االعمال، العائد من الرياض بنبرة عالية، يصرف الوقت بشحذ 
الهمم الشعبية، للحشد اجلماهيري املنتظر في ذكرى 14 آذار يوم االحد.

وانطالقا من هذه الذكرى، مرورا بانتظار صدور القرار االتهامي وصوال 
الى احلصص وتناتش احلقائب الوزارية داخل البيت الواحد كلها عوامل 
تؤخر والدة احلكومة العتيدة، اضافة الى متس����ك رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان بالتشكيل ورفضه التنازل عن موقعه التوافقي، بينما 
يصر العماد ميش����ال عون على اال تكون في عهدة الرئيس اي حقائب 
وزارية وحتديدا الداخلي����ة، ومن دون ان يوفر الرئيس نبيه بري من 
انتقاداته في معرض رده على س����ؤال باشارته الى »ان الذين يقولون 

الحق له باملطالبة بوزارة اخلارجية هم قليلو احلياء«.
وفيما تابع حزب اهلل اس���تهدافه للمحكمة الدولية قال عون انه 
يرفع رأسه بسالح املقاومة، متسائال في مؤمتر صحافي هل تخرب 
الدنيا اذا لم يكن السنة االوائل في الدولة؟ ما دفع تيار املستقبل الى 
القول: ان العماد عون يتحدث بخلفية مش���غلية. وكرد ضمني على 
النائب املس���تقبلي غازي يوسف في مؤمتره الصحافي الذي عرض 
فيه وثائق حول حتويالت مالية اجراها العماد عون يوم كان رئيسا 
للحكومة العس���كرية، قال عون »كل من لديه وثيقة فليرنا اياها، ال 
ان يطلع كعاهرة في السوق على التلفزيونات، وقال: نحن قابضون 
على زالعيمهم وس���ندخلهم خلف القضبان«. واضاف: ثالثة ارباع 

النواب عليهم االستقالة بعد وثائق ويكيليكس.

عيب هذا الكالم عن سالح المقاومة

واضاف: عيب هذا الكالم عن سالح املقاومة وعن الشهداء الذين 
سقطوا بهذا االس���لوب الفاحش متحدثا عن تدرج نحو االنحطاط 
في كل اخلطابات السياسية النها متس بالثوابت الوطنية والعيش 

املشترك واالحترام املتبادل بني الطوائف.
وردا على اتهامه بعرقلة تشكيل احلكومة قال: اعطوني دليال على 

ووصف تصوير احلملة على السالح بأنها ضد الطائفة الشيعية 
بأنها اكذوبة بامتياز.

وق���ال احلريري ان هناك من يريد له���ذه املعادلة ان تعلوا فوق 
س���قف الدولة، ونحن مع هذه املعادلة اذا كانت حتت سقف الدولة، 
ولن نكون معها اذا افترض البعض ان اجليش والش���عب والدولة 

ادوات في اي سالح.
ورأى احلريري ان الطائفة الشيعية هي اول املتضررين من هيمنة 
السالح، وان العمل اجلاري لعسكرة هذه الطائفة االساسية في حياة 

لبنان يسيء اليها والى دورها الدميوقراطي في لبنان.

جعجع: حزب اهلل مربك

أما رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية س���مير جعجع، 
فقد اعتبر في حديث »إلخبارية املستقبل« ان حزب اهلل مربك، وان 
قرار سالحه االستراتيجي في سورية وايران، مؤكدا انه ال أمل بعودة 

مساعي ال� »س.س«، أي السعودية � السورية.
واعتبر جعجع ان السالح غير الشرعي خطر على لبنان.

وحتدث جعجع عن مفاجآت كثيرة في مهرجان 14 آذار يوم االحد، 
لم يفصح عنها، ورمبا كانت على صعيد املشاركة وقال جعجع: لقد 
وصلنا الى قناعة بأننا ال نستطيع التقدم على أي جبهة من جبهات 
بن���اء الدولة، وفي وضع متمثل بوج���ود جيش الى جانب اجليش 

اللبناني. 
وأضاف: هذا السالح يفيد حزب اهلل بالذات، لكنه يكشف لبنان، 

شئنا أم أبينا. 
وبالعودة الى موضوع تش���كيل احلكومة، قال خلدون الشريف 
الشخصية املقربة من الرئيس ميقاتي، ان االخير يريد تشكيل حكومة 
تريحه ويوافق عليها الرئيس سليمان، وحتصل على ثقة املجلس 

وافتخار اللبنانيني.
على أن الشريف حتدث عن تيارين في وجهات النظر بني الرئيس 
ميشال سليمان وبني العماد ميشال عون، وان الرئيس ميقاتي يعمل 

على تدوير الزوايا بينهما.

هذا والفقرة ليست عندي، ولن اعطي ميقاتي اسماء ليستحي بها او 
ليفخر بها، امنا ال مانع لدي ان يأخذ وقته بالتشكيل.

الحريري يرد على بري

الرئيس سعد احلريري وامام وفود شعبية في بيت الوسط، اكد 

أن ال تراجع عن االجماع الوطني حول احملكمة، مؤيدا معادلة اجليش 
والشعب واملقاومة، ولكن حتت سقف الدولة.

كالم احلريري هذا جاء ردا على رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ح���ول هذه املعادلةحيث رأى فيه ان فريق 14 آذار تخلى عن معادلة 

اجليش والشعب واملقاومة.

ميقاتي يدوّر الزوايا بين الرئيس والجنرال.. والحريري: عسكرة الطائفة الشيعية تسيء إليها

وليد جنباط

طارق متري

سليم سلهب

بي����روت: كش����ف تلفزيون 
ال�»او تي في« وثيقة نشرها 
موقع »ويكيليكس« وتكشف هذه 
الوثيقة أن لقاء جمع وزير اإلعالم 
في حكومة تصريف األعمال طارق 
متري والسفيرة األميركية السابقة 
في لبنان ميشال سيسون تناول 
الكونغرس  احلظر املطروح في 
القنوات  األميركي على بع����ض 
اللبنانية، فأوضح متري لسيسون 
أن مضمون ما يبث عبر القنوات 
املذكورة يسبب أذى في لبنان أكثر 

منه في الواليات املتحدة.
وأشارت الوثيقة الى أن متري 

تناول املؤمتر الذي شارك فيه في القاهرة، متهجما 
على وزير اإلعالم السوري، وناسبا إلى نفسه اإلسهام 
في إدراج موضوع القنوات املعترض عليها أميركيا 
على جدول األعمال، فقال: إنه كان وراء ما ورد في 
البيان النهائي الجتماع وزراء اإلعالم العرب لناحية 

إدانة كل اإلعالم الذي يشجع على 
العنف واإلرهاب. 

وأبل����غ متري سيس����ون أنه 
اجتمع حديث����ا مع جلنة اإلعالم 
في البرملان اللبناني، مشيرا إلى 
أن نواب حزب اهلل استس����خفوا 
بالتافهة،  كالمه بطريقة وصفها 
العتباره أن انتخاب باراك أوباما 
سيحسن العالقات بني الواليات 

املتحدة والعرب. 
وزير اإلعالم الذي شارك كل 
احلكوم����ات اللبناني����ة منذ عام 
2005، منتقال إلى حقيبة اإلعالم 
من الثقافة، تناول الدور اإلعالمي 
للمقاومة، فقال: حزب اهلل بدأ ميدد نفاياته اإلعالمية 
إلى مؤسس����ات أخرى غير مؤسس����اته في لبنان، 
خصوصا صحيفة األخبار املؤيدة حلزب اهلل. وعند 
سؤاله عن احترام قناة املنار قال: »املنار ليست أسوأ 

الشبكات ألن قناة »اجلديد« أسوأ«.

»ويكيليكس« عن متري لسيسون: 
قناة »الجديد« أسوأ من »المنار«!

سلهب لـ »األنباء«: »14 آذار تحاول 
استغالل ذكرى الحريري لغايات سياسية«

أبواب بكركي أغلقت
ولن تفتح إال بانتخاب البطريرك الجديد

جنبالط ينسف الجسور مع الحريري: 
يلعبون لعبة ال أود أن اسميها »حقارة«!!

بيروت: شن النائب وليد جنبالط )حديث الى
»األخبار«( هجوما عنيفا وقاسيا على الرئيس 
سعد احلريري، حيث قال جنبالط: يحركون اجلرح 
الدرزي ويلعبون لعبة ال أود أن أسميها حقارة، 
يريدون تأليب الدروز علي. س���عد احلريري ال 
يشبه والده، كان رفيق احلريري منوذجا خاصا 
واستثنائيا، كان في اإلمكان التحدث معه، لم يعد 
يجمعني برفيق احلريري إال ذكراه، كان احملسن 
الكبير والكرمي، وصاحب الطلة الوطنية، والنفس 
الطوي���ل في احلوار والتفاهم، لم يقطع االتصال 
مرة مع حزب اهلل وال مع سورية، لم يأخذ االبن 

شيئا من أبيه.
واضاف: الواض���ح أن األميركيني وراء كل ما 
يجري، عطلوا التس���وية السعودية � السورية، 
وهم يضعون اآلن بتصعيد مواقفهم عبر قوى 14 
آذار س���الح املقاومة في مواجهة القرار االتهامي. 
ه���ذا الفريق ال يعمل هنا إال على إحداث ش���رخ 
عمودي ضد الشيعة، احلريري يفعل ذلك أيضا، 
يذكرن���ي ذلك مبا كان يحص���ل في بداية احلرب 
ع���ام 1975 عندما طلعت نظرية اليس���ار الدولي 
الفلسطينيني، فطالت احلرب سنوات،  والغرباء 
يرفعون شعارا مستحيل التحقيق، هو السالح، 
كان املوضوع مطروحا على طاولة احلوار الوطني 
فطيروها، كيف ميكن إيجاد حل للسالح بال حوار 

وحد أدنى من الهدوء؟
 ماذا يريد احلريري؟ حتطيم ميقاتي بأن يحلل 
استخدام كل شيء، مبا في ذلك املصارف واالقتصاد، 

ثم ماذا بعد؟ هل يستخدم ورقة السالح كي يفاوض 
بها وكيف؟ يحشر طائفة برمتها ويهددها بالسالح 
واحملكمة، يقول اآلن إنه س���الح الغدر، وغدا هل 
يري���د التفاوض مع محم���د عبداحلميد بيضون 

وأحمد األسعد؟

بيروت ـ ناجي يونس
بدأت »اخللوة الروحي���ة« االنتخابية ملجمع 
املطارنة املوارنة في بكركي اعتبارا من السادسة 
مساء، حيث أقفلت أبواب الصرح، ولن تفتح إال 

بعد انتخاب البطريرك اجلديد.
وافتتح املطران شكراهلل حرب املجمع بكلمة 
تأمل، بعدها جرى اختيار أمني سر االجتماع واليوم 
اخلميس، يفتتح االجتماع بحديث روحي للمطران 
سمعان عطااهلل، يتبعه قداس في حديث توجيهي 
للمطران روالن أبو جودة مدبر البطريركية، يتناول 

اجراءات املجمع.
وتتم جلسات االنتخاب على مرحلتني قبل الظهر 
وبعده، وتتضمن كل منهما دورتني انتخابيتني، 
حيث يصار في كل دورة الى تصفية األسماء التي 
حصلت على أقل عدد من األصوات ليحصر بعدها 

االنتخاب باحلاصلني على أعلى نس���بة، وليعلن 
فائ���زا من يحصل على ثلث���ي أصوات املقترعني 
وعدده���م 39 مطرانا، مع اعالن غياب املطرانيني 

هكتور دويهي وجان شديد ألسباب مرضية.
وفي حال تعذر حصول أحد املرش���حني على 
الثلثني يتدخل البابا بنديكتوس السادس عشر 
إما خلفض نسبة الثلثني، وإما إلطالة مدة املجمع 
ألكثر من أس���بوعني وإما لتعيني بطريرك، لكن 
مصادر في بكركي اس���تبعدت الوصول الى هذه 
املرحلة وتوقعت اعالن اسم البطريرك الفائز في 

غضون يومني.
وع���ن كيفية إعالن النتيج���ة أوضح املطران 
شكراهلل حرب: ال دخان أبيض في بكركي، بل تقرع 
األجراس وتفتح األبواب ويعلن اسم البطريرك 

اجلديد.

هل يكون إعالن »حكومة ميقاتي« الرّد على تظاهرة 13 مارس؟
بيروت: املتابعون واملواكبون لعملية تشكيل احلكومة

اجلديدة ومسارها يتجاذبهم اجتاهان ورأيان:
األول موج���ود عند قوى 14 آذار باإلجمال، ويعتبر ان 
احلكومة اجلديدة س���تظل في دائرة املراوحة ألس���ابيع 
طويلة، وان تأخرها ال يع���ود لعقد في التأليف وأبرزها 
عقدة التمثيل املسيحي جراء الصراع املكشوف بني الرئيس 
ميشال سليمان والعماد ميشال عون، وإمنا يعود بشكل 

أساسي الى أمرين أساسيني:
1 - التريث السوري نتيجة األحداث والتحوالت العربية التي لم 
تكن منتظرة، ولم يكن شيء منها موجودا في اللحظة السياسية التي 

تقرر فيها إسقاط حكومة احلريري وتغيير معادلة احلكم.
فهذه التطورات باغتت دمش���ق وأربكته���ا وحملتها على إعادة 
أولوياتها، حيث لم يعد امللف اللبناني أولوية، وعلى اتباع سياسة 
وانتظار وترق���ب لنتائج هذه األحداث ومداه���ا، وأيضا لطبيعتها 
والعوام���ل احملركة لها وما اذا كان األمر يس���تند الى دينامية ذاتية 
عربية أم الى »أيد خفية«، يضاف الى ذلك ان دمشق فوجئت بحجم 

رد الفعل الدولي والعربي على التغيير احلاصل في لبنان برعايتها 
ول���م تكن تتوقع مثل هذين احلذر والتحفظ من جهات صديقة مثل 
فرنس���ا وتركيا وقطر، وأيضا من جهة اململكة الس���عودية، وتبدو 
دمشق معنية بعدم عودة عالقاتها الدولية والعربية الى الوراء وعدم 
تكبد خسائر وأعباء خارجية مقابل مكتسبات وأوضاع غير مكتملة 

وغير مضمونة في الداخل اللبناني.
2 - تري���ث الرئيس جنيب ميقاتي املمزوج بش���يء من »التلبك 
واالرتباك« ألن ميقاتي كلف برئاس���ة احلكومة على أساس ظروف 
وحسابات معينة و»يؤلف« حكومته في ظل ظروف وأوضاع مختلفة 
ساهمت في جعل مهمته »صعبة ودقيقة«. الرئيس ميقاتي لم يكن 
يتوقع ردة فعل قاسية وجذرية من جانب احلريري وتياره و»شارعه 
السني« ومن جانب حلفائه مسيحيي 14 آذار، وكان يتطلع الى حكومة 
مقبولة يتمثل فيها فريق 14 آذار أو بعضه على األقل، ويكون دوره 
فيها وس���طيا بالتنسيق والتعاون مع رئيس اجلمهورية. ولكن مع 
س���لوك الوضع منحى التصعيد واالنقسام احلاد، لم يعد من مكان 
للوسطية أو الرمادية ويصعب تصور حكومة رأسها معتدل وجسمها 

متطرف، وميقاتي أصبح آمن يتحرك في حقل ألغام سياسية، ال هو 
قادر على التقدم الى األمام وتش���كيل حكومة غير قابلة للحياة، وال 
هو قادر على التراجع الى الوراء واالعتذار، وفي كال احلالني يواجه 
مغامرة سياسية، ولذلك فإنه باق في مكانه حتى إشعار آخر الى أن 

يحدث ما يكسر »املأزق الراهن«.
الثاني موجود عند قوى 8 آذار باإلجمال ويعتبر ان تأليف احلكومة 
مازال في املهلة الطبيعية، وان العد العكسي لوالدتها بدأ فعليا بعد 
إعالن قوى 14 آذار رس���ميا عدم مشاركتها، إذ لم يكن من املمكن وال 
الوارد عند الرئيس ميقاتي تشكيل احلكومة قبل استنفاد فرص هذا 
اخليار )حكومة شراكة(، أما ما يقال عن عقبات داخلية فإنها كلها من 
النوع القابل للتذليل، السيما أنها باتت تدور ضمن الفريق الواحد، 
وما يقال عن موقف سوري متريث ومؤخر لتشكيل احلكومة ليس 
واقعيا، ألن دمش���ق ال ترى فيما يجري في املنطقة ارباكا أو تقييدا 
لها وإمنا يص���ب في مصلحة خيارها ومحوره���ا االقليمي، يعتبر 
أصحاب هذا الرأي ان الرد على سقوط تسوية ال� )س. س( نتيجة 
ضغوط ومداخالت أميركية كان بإسقاط حكومة احلريري عندما كان 

في زيارة للواليات املتحدة وهو داخل الى لقائه مع الرئيس أوباما، 
والرد على سقوط قواعد اللعبة واخلطوط احلمر مع فتح »معركة 
السالح« سيكون بإعالن احلكومة مباش���رة بعد تظاهرات 13 آذار. 
وكان من األفضل مترير هذا اليوم من دون وجود حكومة س���تكون 
هدفا للتصويب عليها أو الستهدافها من أول الطريق بأحداث أمنية، 
أما ما يقال عن انتظار إعالن القرار الظني الذي تأجل من أول الشهر 
الى آخره فإنه ليس صحيحا، ألن حزب اهلل بات يعتبر القرار الظني 

وراءه، وألن »معركة السالح« باتت تتقدم على »معركة احملكمة«.
حكومة ميقاتي ستولد على األرجح قبل 20 آذار بعد حل عقدة وزارة 
الداخلية بإسنادها الى الوزير السابق ناجي البستاني )محسوب على 
سليمان ومقبول من عون( على ان يعطى تكتل االصالح والتغيير 
حقائب العدل )قرطباوي( والطاقة )باسيل( واالتصاالت )نحاس( 
والس���ياحة )عبود( والدفاع )غصن(، وسيكون التمثيل املسيحي 
الذي يشارك فيه الرئيس س���ليمان »رمزيا« مخترقا من كتلة بري 
)النائب أسعد حردان( ومن ميقاتي )نقوال فتوش ونقوال نحاس(، 

أما جنبالط هذه املرة فمقعد وزاري سني )عالء الدين ترو(. 
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)محمود الطويل(الفتة للمشاركة في »إحياء ذكرى 14 آذار«


