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سليمان يطرح معادلة بارود مقابل باسيل وحزب اهلل يعفي البيان الوزاري من احملكمة مقابل جتاوز السالح

 لبنان: »8 آذار« ملهرجان شعبي يضاهي »أحد 14 آذار«
الى طرابلس لشكر الطرابلسيني 
والشماليني عموما على مشاركتهم 
االساسية والستجابتهم لدعوته، 
وهو ما سيوظف سياسيا لغير 

مصلحة الرئيس املكلف.
في غض���ون ذل���ك، مازالت 
بكركي وجهة السياسيني لتهنئة 
البطريرك اجلديد بشارة الراعي 

على انتخابه.
وف���ي ه���ذا االطار، تس���لم 
البطريرك الراعي رسالة تهنئة من 
الرئيس السوري بشار االسد نقلها 
اليه السفير علي عبدالكرمي علي 
مقرونة بالدعوة لزيارة دمشق.

الس���فير على ترحيب  وأكد 
الراعي في أي  بالده بالبطريرك 
وقت، وقال ان الصفحة مفتوحة 
ونأمل أن تثمر خيرا، مشددا على 
أن دمشق تريد كل اخلير للبنان 
وصاح���ب الغبط���ة يعرف ذلك 
وكل امل���ؤازرة موجودة لغبطته 
ولتعميق االخوة وليس لتعميق 

االنقسام.
الرئيس نبيه بري، وبعد تهنئة 
البطريرك اجلديد في بكركي قال 
انه يأمل ويتمنى ان يكون بشارة 
للبنان، لكل لبن���ان، وان يكون 
راعيا للبنانيني كل اللبنانيني، كي 
يكون اسما على مسمى، وكما قلت 
ودونت في السجل، أمتنى أال يكون 
على مساحة واحدة من اجلميع، 

بل ان يجمع اجلميع دائما.
البطري���رك الراعي، عبر عن 
أم���ام مهنئيه  الكبير  ارتياح���ه 
ألن البطريرك صفير عّبد له كل 

الطرق.
وكان العماد ميشال عون أعلن 
عن وقوفه الى جانب البطريرك 
الراعي، وعندم���ا قيل له انه من 
خط البطريرك السابق نصراهلل 
صفير املناهض لسالح املقاومة، 

قال عون: غدا نلتقي ونتفاهم.
غير أن قناة OTV التلفزيونية 
تساءلت عن أي سياسة ستكون 
للبطري���رك اجلديد، وما اذا كان 
سيكسر قاعدة سلفه صفير ويزور 

سورية؟
النائبة ستريدا جعجع قالت: 
الوطني  الدور  جئنا لنؤكد على 
لصرح بكركي وسيده، وان عالقة 
قدمية تربطها بالبطريرك الراعي 
منذ زمن اعتقال زوجها س���مير 

جعجع ورفاقه.
العملية  كما نوهت بسالسة 
االنتخابية ورقيها، خصوصا أنها 
حصلت في خضم مرحلة دقيقة 
متر بها منطقة الش���رق االوسط 
ولبنان، وش���كلت عبرة ينبغي 

التوقف عند معانيها.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

الذاتية على مس���توى االكثرية 
أو املعطيات االقليمية التي رمبا 
مازالت تنصح االكثرويني اجلدد 
بالتريث في حقل عقدة احلكومة، 
ريثما يتبلور املش���هد االقليمي، 
خصوصا على املستوى العربي 

اخلليجي والليبي.

قوى 8 آذار

للرد على األح���د بأحد وفي 
معلومات ل� »األنب���اء« ان قوى 
الثامن م���ن آذار تبحث امكانية 
الرد على تظاهرة االحد لقوى 14 
آذار بتظاه���رة أكبر، اضافة الى 

خطوات سياسية متقدمة.
في ه���ذا الوقت انتقل رئيس 
حكومة تصري���ف األعمال أمس 

وأشار الى ان سورية على سبيل 
املثال بدأت بإعداد املناقصات، أما 
اسرائيل فقد وّقعت اتفاقا نفطيا 
مع قبرص، وأعلن ان امللف النفطي 
س���يكون في مقدم���ة اهتمامات 

احلكومة املقبلة.

عون: لنعط ميقاتي الوقت الكافي

اما العماد ميشال عون فقد أعلن 
ردا على سؤال حول موعد تشكيل 
احلكومة، »لست مطلعا على األمر.. 
وأنصح بإعطاء الرئيس ميقاتي 

الوقت لتشكيلها«.
مصادر في االكثرية استنتجت 
من هذا القول ان حالة االسترخاء 
احلكومي مستمرة من دون حصر 
االس���باب باملعطي���ات الوزارية 

على االس���راع في التأليف، لكنه 
� أي الرئيس سليمان � لن يوّقع 
على حكومة ال تراعي التوازنات 
في تركيبتها، كي ال تكون حكومة 

اللون الواحد.

بري لتسريع الوالدة من أجل 
الناس

بدوره، رئيس مجلس النواب 
نبيه بري دعا الى والدة احلكومة، 
خصوصا في ظل الظروف التي متر 
بها املنطقة، وضرورة النظر الى 
مصالح الناس معيشيا واقتصاديا، 
 وه���ذا بعي���د ع���ن املعارض���ة

او املواالة.
وسأل بري عن ملف التنقيب 
عن النفط على السواحل اللبنانية، 

احلديث مستمر عن انفراجات 
قريبة على مس���توى تش���كيل 
احلكوم���ة، وان الوالدة متوقعة 
ف���ي منتصف االس���بوع املقبل، 
اس���تنادا الى حركة موفدين بني 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي وبني 
التغيير واالصالح  رئيس كتلة 
العماد ميشال عون، اال ان اللقاء 
املنتظر بني الرجلني لم يحدد زمانه 
وال مكانه بعد، ما يعني ان حبل 

االنتظار يطول.
أولها، وهو  التعقيدات  وآخر 
اصرار العم���اد عون على وزارة 
الداخلية لغير الوزير احلالي زياد 
ب���ارود، املوثوق من قبل رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان، وقد 
الرئاس���ي واضحا  كان اجلواب 
وصريحا وال يحتمل اي لبس او 
ابهام، وخالصته ان ابعاد بارود 
عن وزارة الداخلية، يقابله ابعاد 
جبران باسيل، صهر العماد عون، 

عن احلكومة ككل.

باسيل: الحكومة ليست قريبة

باملقابل نقل عن باسيل القول 
امس ان والدة احلكومة ليس���ت 
قريبة ول���م يتم االتف���اق على 

التشكيلة.
وتقول صحيف���ة »األخبار« 
الوثيقة الصلة باألكثرية اجلديدة 
ان بعض أوس���اط هذه األكثرية 
بدأت تتذمر من التأخر في تشكيل 
احلكومة والحظت الصحيفة رفع 
الرئيس سليمان من نبرة تعاطيه 

مع هذه املسألة.
ام���ا حزب اهلل، فق���د أعلنت 
مصادره ام���س انه يتفهم رغبة 
الرئيس ميقات���ي بعدم تضمني 
البيان الوزاري للحكومة العتيدة 
اي موقف ض���د احملكمة الدولية 
لتجنب الوقوف في وجه املجتمع 
الدولي على ان يتعامل مع احملكمة 

وفقا للظروف.
هذا املوقف يشكل خطوة الى 
األمام في مسار تشكيل احلكومة 
امليقاتية، حيث انه يبقى موضوع 
السالح واالستراتيجية الدفاعية 
التي تصر املعارض���ة اجلديدة 
عل���ى اخراجه من كن���ف البيان 
الرئيس  الوزاري، وهو ما يأمل 
املكلف موقف���ا من املعارضة من 
هذا امللف، موازيا ملوقف حزب اهلل 
من احملكمة الدولية حينها يصبح 
البيان الوزاري محررا من االلتزام 

باملسألتني الشائكتني.

سليمان: لن يوّقع حكومة دون 
التوازن

وفي هذا الس���ياق، نقل زوار 
الرئيس س���ليمان عنه تشديده 

هاشم لـ »األنباء«: نأمل أال يكون انتخاب الراعي تطويقًا لألكثرية اجلديدة
يعتبر النائب هاشم أن ما تشهده 
الس���احة اللبنانية من ضجيج 
حول السالح لن يؤتي ثماره من 
الناحية الدميوقراطية، ولن يحقق 
لآلذاريني رغبتهم املتقاطعة مع 
رغبة االدارة االميركية، مشيرا من 
جهة ثانية الى ان الكالم عن وكالة 
للدفاع عن لبنان كالما ال ميت 
الى املسؤولية الوطنية بصلة، 
وذلك العتباره أنه في اخليارات 
الوطنية احلاس���مة تسقط كل 
األذونات وجوازات املرور للدفاع 
عن كرامة لبنان نتيجة حترك 
غيرة الشرفاء املؤمنني بتحرير 
العدو عن تكرار  األرض وردع 

محاوالت استباحته لها.
بيروت ـ زينة طبارة  ٭

أم مس���يحيني � يرغبون في أن 
تكون نظرة الصرح البطريركي 
واح���دة جتاهه���م، وأال تكون 
منحازة الى فئ���ة دون أخرى، 
ومبن���أى كامل ع���ن التأثيرات 

واملؤثرات السياسية.
النائب هاش���م وهو  لف���ت 
ميثل حزب البعث الى انه مهما 
ارتفع سقف اخلطاب السياسي 
لق���وى »14 آذار« ومهم���ا علت 
لهجة قياداتها في وجه س���الح 
املقاومة، ستبقى أصواتا دون 
صدى كونه���ا ال تعبر عن رأي 
الشعب املمثل بالغالبية النيابية 
التي تعطي سالح املقاومة غطاء 
شرعيا كامال للسالح موضوع 
معركة الرئيس احلريري، لذلك 

وردا على سؤال، أعرب النائب 
ل� »األنباء«  هاشم في تصريح 
عن أمله ف���ي أال يكون انتخاب 
الراع���ي بطري���ركا على رأس 
املارونية ذا مدلوالت  الكنيسة 
وأبعاد سياسية كعملية تطويق 
سياسي سواء لالكثرية اجلديدة 
أم لس���الح »حزب اهلل«، وذلك 
البطريرك  باعتبار أن موق���ف 
الراعي من سالح املقاومة معروف 
منذ كان راعيا ألبرش���ية جبيل 
وتوابعها، وه���و ليس بحاجة 
الى التوضيح، متمنيا أال يكون 
البطريرك الراعي مطية لفريق 
سياسي معني يستمد منه جرأة 
ملهاجم���ة اآلخري���ن، مؤكدا ان 
اللبنانيني أجمعني � مسلمني كانوا 

وان يتعاط����ى س����يدها اجلديد 
مع القضايا الوطنية مبا يخدم 
مصلحة لبنان واللبنانيني، كل 
اللبنانيني، وليس مصلحة فريق 
معني بينهم، مؤكدا � مع حرصه 
على تهنئة البطريرك اجلديد � ان 
العالقة مع بكركي سيحدد أطرها 
البطريرك املنتخب،  تباعا نهج 
كون االكثري����ة اجلديدة تتطلع 
الى ان تكون لديه رؤية موحدة 
وجامعة، وان يكون على مسافة 
واحدة من كل الفرقاء ومحافظا 
على الثوابت الوطنية التي من 
أجلها سقط للبنان الشهداء في 
وجه العدو االسرائيلي، وذلك كي 
ال يكون لبنان ساحة مفتوحة أمام 

العدو للتطاول على قيادييه.

رأى عض����و كتل����ة التنمية 
والتحرير النائب قاس����م هاشم 
ان وصول مار بش����ارة يوسف 
الراعي الى كرسي انطاكيا وسائر 
املش����رق للموارنة وبالرغم من 
الس����ابقة، شأن كنسي  مواقفه 
بامتياز ويعبر عن حق كل فريق 
روحي باختيار رؤسائه وقيادييه 
بالطرق الدميوقراطية والقانونية 
املعتمدة لديه، مشيرا الى انه ليس 
املهم كيفية وصول الراعي الى 
سدة بكركي امنا األهم هو احترام 
اجلميع ملشيئة السادة املطارنة 
وخليارهم مبن ارتضوا به سيدا 
على بكركي، معربا في املقابل عن 
أمله في أن تكون بكركي موقعا 
اللبنانيني دون اس����تثناء  لكل 

قاسم هاشم

مكتب وزير العمل أكد أن ما ورد على لسانه في التقارير يعبر عن رأي فيلتمان وعواطفه

عضو كتلة التنمية والتحرير أكد أن صوت »14 آذار« سيبقى بال صدى

»ويكيليكس« عن بطرس حرب في حرب يوليو :
يجب وقف اطالق النار ومنع نصراهلل من التحول لـ »رامبو«!

بيروت: نشرت صحيفة »األخبار« اللبنانية 
برقية نشرها موقع »ويكيليكس« وتنقل عن 
وزير العمل في حكومة تصريف األعمال بطرس 
حرب وصفه الهجوم االس���رائيلي في يوليو 
2006 بأن���ه مثقل بالضحاي���ا لكنه يبقى بال 

إجنازات.
وذكرت الصحيفة أن حرب كان يتوقع أن 
تفوز إسرائيل سريعا في حربها على »حزب 
اهلل« وأن يطبق وقف إطالق النار، ولكن هذا 
لم يحصل وهناك قل���ق من أن يخرج األمني 
العام ل� »حزب اهلل« الس���يد حسن نصراهلل 
و»حزب اهلل« من احلرب كأبطال ألنهم يكسرون 
»أسطورة اجليش االس���رائيلي« ويكسبون 

التعاطف الدولي.
ولفت حرب الى أن���ه لم يالحظ خطوات 
جدية تشي بغزو إسرائيلي حقيقي للبنان، 
مشيرا الى أن العرب غير معتادين على حروب 

تطول أكثر من 6 أيام مع إسرائيل.
وحذر حرب من أن دائرة التعاطف مع »حزب 
اهلل« تكب���ر، حتديدا على ضوء الهجوم على 
قانا، وهو ما يسهم في تعزيز صورة »حزب 

اهلل البطل«، ويتغذى هذا الشعور من واقع 
أن اللبنانيني الذين يؤمنون بأن »حزب اهلل« 
ال يكترث حلماية احلياة البشرية، ال ميكنهم 
التعبير عن أنفسهم ألنه سينظر اليهم على 

أنهم يعارضون املقاومة ملصلحة إسرائيل.
وفيما أس���ف حرب لكون »حزب اهلل« ال 
يب���دو أنه ضعف جديا، ش���دد على أن وقفا 
إلطالق النار مطلوب ملن���ع نصراهلل من أن 

يتحول الى »رامبو املنطقة«.
وتوقع حرب أن يواج���ه لبنان واملنطقة 
كارثة إذا خرج »حزب اهلل« من احلرب أقوى 
مما كان عليه، بدوره أكد مكتب وزير العمل 
أن ما ورد على لسانه في التقارير يعبر عن 

رأي فيلتمان وعواطفه.
وفي برقية أخرى نشرها موقع »ويكيليكس« 
تنقل عن رئيس حكومة تصريف األعمال سعد 
احلريري حتذيره من أن املجتمع الدولي يجب 
أن يستمر في إبقاء سورية وإيران في حالة 

فقدان للتوازن.
وبحسب البرقية، فقد أعرب احلريري عن 
اعتقاده بأنه ورغم إدعاء »حزب اهلل« بالنصر 

فإنه قد تضرر كثيرا وسيخرج من هذا الصراع 
أضعف عسكريا وسياسيا.

وأش���ار احلريري الى أن رئيس املجلس 
النيابي نبيه بري أجبر »حزب اهلل« على القبول 
بخطة انتشار قوات اجليش اللبناني، وإن ذلك 
يعني بداية النهاية بالنسبة الى »حزب اهلل«، 
مشددا على أنه »يجب تعزيز قوة بري عبر 
حتقيق انتش���ار ناجح للجيش في اجلنوب، 
وعبر إمرار بعض املس���اعدة الدولية إلعادة 

اإلعمار عبر آليات يكون فيها دور لبري«.
وبحسب البرقية، فإنه بعد طلب احلريري 
أن تبقى مالحظاته سرية أشار الى أنه يجب 
علينا إزاحة رئيس اجلمهورية األسبق إميل 
حلود وقائ���د اجليش العم���اد جان قهوجي 
ورئيس ش���عبة االس���تخبارات في اجليش 
جورج خوري ألنهم متواطئون مع س���ورية 

ومع »حزب اهلل«.
ولفتت الوثيقة الى أن احلريري يرغب بشدة 
في التخلص من حلود وسليمان بالتحديد، 
ويعتمد على الضغط الدولي على سيديهما 

سورية وإيران.

السنيورة: وثائق ويكيليكس تثبت
  أنني أول من عمل لوقف النار

وهاب: ماقلته عن املرأة السعودية »زلة لسان« !

بيروت: اعتبر املكتب اإلعالمي لرئيس »كتلة املستقبل« النائب 
فؤاد السنيورة، »ان من يقرأ الكتابات التي تختزل البعض منها 

مقاطع على هواه مما جاء في تقارير السفارة األميركية ويكيليكس 
يتبني املواقف الصارمة التي وقفها السنيورة منذ اللحظة األولى 

وعقب احلادث الذي حصل وأدى إلى خطف اجلنديني اإلسرائيليني 
والعدوان االسرائيلي الذي تاله وهو املوقف الذي قاده السنيورة 

متقدما على طريق مخاطبة املجتمع الدولي عمل استعادة موقع 
املعتدى عليه عوض املعتدي بنظر املجتمع الدولي بعد عملية 
حزب اهلل في تلك املنطقة التي اخترقت اخلط األزرق وقامت 

بخطف جلنديني إسرائيليني. ولقد كان موقفه ومن اللحظة األولى 
مطالبا بوقف كامل وفوري وغير مشروط إلطالق النار وبعد ذلك 

النسحاب إسرائيل الكامل من كل األراضي احملتلة.

بيروت: بعد حملة دار الفتوى ومشيخة العقل وجنبالط وحزب 
اهلل على كالم الوزير السابق وئام وهاب املهني للمرأة السعودية 

وحجابها واحتشامها أعلن وهاب أن تصريحاته كانت مبثابه »زلة 
لسان«.

وكان »حزب اهلل« دعا وهاب انطالقا من موقعه الوطني واحلريص 
إلى القيام بكل اخلطوات الالزمة لتصحيح ما صدر عنه إزاء 
موضوع ديني حساس يعني جميع املسلمني دون استثناء.

وأكد »حزب اهلل« في بيان له رفضه لـ »أي شكل من أشكال اإلساءة 
حلجاب املرأة املسلمة، سواء صدر عن خصم كما فعلت قوى 14 

آذار في إعالناتها الدعائية عن »أي لبنان نريد«، أو صدرت عن 
حليف كوئام وهاب«.

وطالب »حزب اهلل« اجلميع وباخلصوص الشخصيات والقيادات 
السياسية بـ »االنتباه الشديد إلى املقدسات الدينية لدى كل 

الطوائف وعدم زجها في الصراعات السياسية القائمة«.

أخبار وأسرار لبنانية

نصيحة سعودية:٭ ذكرت مصادر ان حتييد سورية في يوم 
13 آذار وش����عاراته وخطابه السياسي ال يعود فقط الى 
»ترتيب أولويات« وبأن تكون األولوية راهنا ملوضوع 
السالح، وامنا أيضا الى نصيحة سعودية تلقاها احلريري 
من خلفية ان التواصل السوري - السعودي مازال قائما 
وتدفع اليه مجددا التط����ورات احلاصلة واملترابطة بني 

اخلليج ولبنان.
ائتالف بني مجموعتني: الرئيس ميشال سليمان والرئيس 

املكلف جنيب ميقاتي متفقان على استبعاد حكومة 
اللون الواحد حتى تكون احلكومة اجلديدة حائزة على 

حد معقول من التوازن العام ومن االعتراف الدولي. أما 
التصور للحكومة اجلديدة فإنه يختصر بأنها ائتالف 

بني مجموعتني: مجموعة 8 آذار )حزب اهلل وبري وعون 
وفرجنية( ومجموعة املستقلني أو الوسطيني )سليمان 

وميقاتي وجنبالط(، على ان تتراوح حصة املجموعة الثانية 
بني 11 و15 مقعدا وزاريا في حكومة ثالثينية.

وينقل عن ميقاتي اشادته بالرئيس سليمان وقوله عنه انه 
»وطني وحكيم ومدرك ويزين األمور بدقة متناهية«.

احلكم على األفعال:٭ يردد الرئيس جنيب ميقاتي في لقاءاته 
مع سفراء وموفدين أجانب: »احكموا على حكومتي بعد 
تشكيلها ومعرفة وزرائها وبرنامجها وسياساتها. احكموا 

على أفعالي وليس بناء على ما يقال عني«.
انزعاج من ميقاتي: نقل عن شخصية بارزة في قوى 8 آذار 

دهشتها وانزعاجها ازاء الطريقة التي يتصرف بها الرئيس 
ميقاتي وقالت: »يبدو ان ميقاتي ليس في الوسط وامنا في 

بيت الوسط«.
ضغـوط كتائبيـة:٭ ميارس الرئيس أم����ني اجلميل ضغوطا 
سياس����ية على ش����ركائه في 14 آذار إلحداث تغيير في 
املنس����قية العامة ل� 14 آذار، وفي اجت����اه تقوية النفوذ 

الكتائبي فيها.
املعارضة واملواالة: تقول مصادر في 14 آذار انه من حسن 

حظنا ان الرئيس احلريري انتقل من احلكم الى املعارضة 
في الوقت املناسب لتخرج حركة 14 آذار من خانة 

»األنظمة« املتهالكة وتصبح في مصاف الثورات الشعبية 
وحركات التحرر العربية.

تقديرات املشاركة الدرزية:٭ تتفاوت التقديرات في شأن املشاركة 
الدرزية في تظاهرة 13 آذار في ساحة الشهداء: تقديرات 
األمانة العامة ل� 14 آذار تش����ير الى مشاركة ناهزت ال� 5 
آالف شخص السيما من مناطق الشويفات وعاليه والشوف 
األعلى، ومصادر االشتراكي حتدثت عن مشاركة ناهزت 

ال� 600 شخص وال تتجاوز األلف.
بيان موقع »االشتراكي«: توقفت أوساط في 8٭ آذار عند تعليق 
سياسي أورده موقع احلزب االشتراكي بعد ساعات على 
مهرجان 13 آذار وجاء مميزا ومتمايزا بإشاراته السياسية. 
وعملت هذه اجلهات على استقصاء خلفية هذا »التحليل« 

وما اذا كان ميثل رأيا خاصا أو رأي احلزب وجنبالط.
ومما جاء في هذا املقال: »ما جرى في ساحة الشهداء في 
13 آذار من حشد جماهيري واسع ال ميكن ألحد أن مير 

عليه مرور الكرام أو التعاطي معه بخفة أو مكابرة أو 
معاندة )...( هذا املشهد اجلامع ألطياف وقوى سياسية 
كبيرة في البلد ميثل نصف الشعب اللبناني، الذي أراد 

بحضوره الكثيف أن يعبر عن رفض لواقع وأخطاء قائمة 
ال ميكن ألحد السكوت أو التغاضي عنها السيما تلك 

املتعلقة باستخدام السالح في الداخل في سبيل التهويل 
والترويع وفرض إرادة سياسية، وهذا ما يحتم على جميع 

القوى السياسية املسؤولة واحلريصة على وحدة لبنان 
وسلمه األهلي وميثاق عيشه املشترك من املخاطر الداهمة 
القيام مبراجعة نقدية سريعة ملرحلة ما بعد اسقاط حكومة 

الوحدة الوطنية )...( والرئيس املكلف جنيب ميقاتي ال 
ميكنه أن ميضي في تشكيل احلكومة العتيدة من دون أن 

يأخذ في االعتبار مشهد ساحة الشهداء اجلماهيري.
الرئيس املكلف وبالتعاون مع رئيس اجلمهورية والقوى 

الوسطية التي سمته كرئيس مكلف يعملون للحد من 
الذهاب نحو حكومة استفزازية ستكون منذ انطالقتها 
بحالة مواجهة شديدة مع نصف الشعب اللبناني وكل 

املجتمع الدولي وهذا األمر لن يكون في مصلحة لبنان 
وأمنه واستقراره على املدى املنظور والبعيد«.

حكومة 30 أو 26 وزيرًا:٭ لم تستبعد مصادر احتمال التوصل 
الى صيغة للتركيبة الوزارية تضم 26 وزيرا بدال من 30 
باعتبار ان أي صيغة ال ترضي شهية املستوزرين، وأن 
تقليص العدد ميكن ان يحد من الفائض الذي لن يكون 

له مردود إيجابي على التركيبة.
وأك����دت أن موافقة اجلميع على حكوم����ة من 26 وزيرا 
ستخفف عدد وزراء الدولة من 8 وزراء الى 4 يتوزعون 
على السنة واملوارنة والش����يعة واألرثوذكس، على ان 
توزع احلقائب الوزارية وعددها 22 حقيبة على املسيحيني 
واملس����لمني مناصفة لكن انطالقا م����ن البحث عن وزير 
للداخلية يرضى عنه رئيس اجلمهورية وال يستفز العماد 
عون ما يفسر تسليط الضوء على الوزير السابق ناجي 
البستاني ليتولى الداخلية، وهو يتولى حاليا التواصل 

بني بعبدا والقيادة السورية.
ميقاتي لم يحسم توزير كرامي: تقول مصادر ان الرئيس ميقاتي 

لم يحسم نهائيا موقفه من إصرار حزب اهلل على توزير 
فيصل عمر كرامي في التشكيلة احلكومية العتيدة، إذ 

يفضل ان تضم من السنة، إليه، الوزير محمد الصفدي 
للمال، ووليد الداعوق أو غالب محمصاني، وعماد عيتاني 
)مصرفي( أو القاضي عمر حمزة )املدعي العام في محاكم 

محافظة الشمال(.
14 آذار تبقي على حال االستنفار: يوضح مصدر في 14٭ آذار أنه 
ال خط����وات مقررة حتى اآلن للتحرك املقبل ل� »قوى 14 
آذار«، لكنه قال إنها ستبقي على حال االستنفار السياسي 
قائمة ملواجهة أي احتمال لدى الفريق اآلخر واحلكومة 
من نوع إلغاء االعتراف اللبناني باحملكمة الدولية عبر 
س����حب القضاة ووقف التمويل وإلغاء مذكرة التعاون 

مع احملكمة.
وكذلك ستواصل املزيد من الضغط الشعبي في موضوع 
الس����الح، فإذا نفذت احلكومة قرار إلغاء احملكمة سيتم 
تصعيد التحرك السياس����ي والشعبي مجددا. وال يخفي 
أحد نواب تيار املس����تقبل، ان التحرك احملتمل »سيأخذ 
اش����كاال عدة، منها ندوات ولقاءات ش����عبية س����يكون 
باكورتها مهرجانا كبيرا في طرابلس في محلة املعرض، 
عدا التحرك في املجلس النيابي، وإطالق حترك خارجي 
تأييدا للمحكمة ورفضا لس����الح حزب اهلل، وسنحاول 
اال يؤثر التحرك الداخلي عل����ى حركة الناس وأعمالهم 

وأوضاعهم املعيشية«.
مشروع قانون حملاصرة حزب اهلل: من مبنى رايبان في 

الكونغرس األميركي، أقامت مجموعات لبنانية، بينها 
»مؤسسة نهضة لبنان« و»التجمع اللبناني ـ األميركي«، 

واملركز اللبناني للمعلومات احتفاال بالذكرى السادسة 
لثورة 14 آذار 2005، حضرته شخصيات سياسية أميركية 

ولبنانية ووفد من اجلالية.
وتقدم احلضور وزير النقل راي حلود، والنواب 

اللبنانيون األصل داريل عيسى ونيك رحال وتشالز 
بستاني، وآخرون نافذون في جلان العالقات اخلارجية، 
مثل ايليانا روس ليتينن وهوارد برمان وغيري أكرمان 

وكريس ميرفي، كما حضر مسؤولون من اخلارجية 
والبيت األبيض. وأكد النواب ثبات دعم الكونغرس 

للبنان، على رغم انتقال الغالبية في املجلس النيابي من 
الدميوقراطيني الى اجلمهوريني.

وبرزت كلمة النائب هوارد برمان الذي أعلن أنه سيقدم 
تشريعا »ضد إرهاب حزب اهلل« أمام مجلس النواب 

»لضمان عدم إستفادة حزب اهلل بأي طريقة من املساعدات 
األميركية للبنان«.

)محمود الطويل( رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي في عني التينه أمس  

بري زار بكركي 
مهنئا.. ودمشق دعت 

البطريرك الراعي 
لزيارتها


