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٭ جنبالط جزء من »8 آذار«: 
حرص جنبالط على 
التوضيح من خالل 
تصرفاته ومواقفه 

األخيرة ان األكثرية 
اجلديدة فريق واحد وانه 

جزء ال يتجزأ من هذا 
الفريق. وذلك ردا على 
تصنيفات وتوصيفات 
سياسية وضعته في 

خانة وسطية واحتسبت 
حصته الوزارية من ضمن 
محور »سليمان ميقاتي«.

٭ رسالة سياسية: لوحظ 
تقاطع في املواقف األخيرة 

للسيد حسن نصراهلل 
والعماد ميشال عون عند 

نقطة توجيه رسالة سياسية 
الى الرئيس املكلف ميقاتي 

مفادها انه ليس رئيس 
حكومة توافقية وامنا 

حكومة الغالبية النيابية 
اجلديدة، وان حكومة 

التكنوقراط ال مكان لها 
وال إمكانية لقـيامها عـلـى 

أرض الواقع السياسي 
اجلديد.

٭ تغير قواتي لكالم نصراهلل: 
قرأت أوساط قيادية في 
»القوات اللبنانية« كالم 

أمني عام حزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل بأنه 

تضمن إشارة للرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي 
بالرحيل في حال كان 
غير قادر على تشكيل 

احلكومة.
)أوساط في 14 آذار 

حتدثت عن مهلة زمنية 
محددة أعطيت مليقاتي 
لتشكيل احلكومة وإال 

االعتذار، في حني ان 
أوساط ميقاتي تؤكد ان 
االعتذار ليس واردا وان 

احلكومة باتت قريبة 
جدا(.

٭ إيجابية.. وانقطاع: لوحظ 
في اآلونة األخيرة ان بري 
وجنبالط يتحدثان إيجابا 
عن عون ويعبران للمرة 
األولى عن تفهم ملطالبه 

»املشروعة«. ومن أسباب 
هذا التغيير جتاه عون 
االنقطاع غير املسبوق 
بني بري وجنبالط من 

جهة واحلريري مـن جـهة 
ثانـية.

٭ حتسن العالقة: األجواء بني 
الرئيس ميقاتي والعماد 
عون شهدت حتسنا في 

اآلونة األخيرة: عون أعلن 
ان »ميقاتي مازال يتمتع 
بثقتنا«، وميقاتي يرفض 
اعتماد عبارة عقدة عون 

عند الكالم عن مطالبه.
٭ حملة على الصفدي: احلملة 

العنيفة التي شنت على 
الوزير محمد الصفدي من 

شخصيات طرابلسية مؤيدة 
للرئيس سعد احلريري 

)النائب محمد كبارة وتوفيق 
سلطان( ركزت على نقطة 
أساسية هي ان الصفدي 

قصد من وراء مواقفه 
املتشددة )في انتقاده 
للحريري وفي وقوفه 

مع املقاومة( تقدمي أوراق 
اعتماده لرئاسة احلكومة 
بعدما تلمس تعثر ميقاتي 

في التأليف.
وفي إطار احلملة على 

الصفدي، روجت مصادر 
14 آذار ملعلومات تفيد بان 
لقاء جمع الصفدي منذ 10 

أيام بأحد قادة األكثرية، 
والذي تربطه بالصفدي 

عالقة ممتازة، وخالل اللقاء 
سأل األول الصفدي ما اذا 
كان يقبل بتكليفه لتشكيل 
احلكومة،  فأجاب انه جاهز 

متى أعلن الرئيس ميقاتي 
اعتذاره عن املهمة.

٭ مأزق مشترك: تتحدث 
أوساط نيابية عن 

»حتالف قسري ومأزق 
مشترك« بني ميقاتي و8 

آذار: فإذا أقدم فريق 8 
آذار على إحراج ميقاتي 

أكثر إلخراجه من معادلة 
التكليف فسيعرض 

نفسه لتضعضع األكثرية 
اجلديدة وخسارتها، 

وبالتالي صعوبة التحكم 
بتكليف جديد.

وإذا أقدم ميقاتي على 
املجازفة بإعالن تشكيلة 

حكومية كأمر واقع 
بالتفاهم مع الرئيس 
سليمان، فإنه يواجه 

احتمال انفضاض 
األكـثرية من حول 

حكومته وعدم نيلها 
الثقة.

٭ نبيذ الرابية!: لم يستسغ 
نائب في تكتل اإلصالح 
والتغيير كالما للوزير 
وائل أبوفاعور )الذي 

رافق جنبالط في زيارته 
الى الرابية قـبل يومني( 

جـاء فيه ان ما نفعله هو 
»مساعدة الرئيس ميقاتي 

وسكب املاء في نبيذ 
الرابية«.

بيروت: ٌتسجل حركة 
سياسية ناشطة محورها 

تشكيل الحكومة الجديدة. 
وبعد لقاء جنبالط مع 

كل من بري وعون، 
ولقاء الرئيس المكلف 

نجيب ميقاتي مع باسيل 
و»الخليلين«، زار ميقاتي 

قصر بعبدا وعرض مع 
الرئيس ميشال سليمان 
آخر المعطيات المتعلقة 

بتشكيل الحكومة. وحول 
هذا الموضوع تورد 

مصادر سياسية مطلعة 
ومتابعة لعملية تشكيل 

الحكومة:
ال شيء نهائيا 

ومحددا حتى اآلن 
في موضوع الحكومة، 
والمسعى الذي قام به 

جنبالط في اتجاه عون لم 
يحقق اختراقا ولم يفتح 
كوة في الجدار الحكومي.

ال يمكن الحديث 
عن أزمة حكومية 

وانما عن عقد وعقبات لها 
عالقة باألحجام السياسية 
والحقائب، والرغبة العامة 

هي في رؤية حكومة 
جديدة قبل نهاية الشهر 
الجاري. وللمرة االولى 

منذ شهرين ينزل البحث 
الى التفاصيل )الحقائب 
واألسماء( وتكون لدى 

الرئيس المكلف »مسودة 
حكومية« للنقاش 

والمفاوضة.
الرئيس ميشال 

سليمان اليزال على 
موقفه. فهو غير مستعد 
لتوقيع مرسوم حكومة 

من لون واحد، خصوصا 
اذا كانت ال تلبي متطلبات 

الوحدة الوطنية، أو 
اذا بدت حكومة تحد 

واستفزاز، وكان لها طابع 
غلبة فريق على آخر.

الرئيس سليمان 
يدعو الى اإلسراع 

في تأليف الحكومة، 
خصوصا ان قوى 14 

آذار اتخذت قرارها بعدم 
المشاركة. ويعتبر انه آن 
األوان للتأليف والشروع 

في تحصين البلد إزاء 
ما تشهده المنطقة من 
تطورات واضطرابات.

الرئيـس سلـيمان 
متـمسـك بوزارتي 

الداخلية والدفاع، ويعتبر 
ان المؤسستين العسكرية 

واألمنية يجب ان تكونا 
خارج التجاذب ونفوذ 

القوى السياسية.
التشكيلة الحكومية 
األكثر تداوال ورواجا 

مازالت على حالها مع 
تعديالت طفيفة من دون 

المس بإطارها العام، 
وجاءت على الشكل التالي 
من حيث التوزيع الطائفي 

والسياسي:
٭ سنة )6(: نجيب 

ميقاتي )رئيسا(، محمد 
الصفدي )مالية(، 

ليلى الصلح )تربية(، 
عبدالرحمن البزري أو 
فيصل كرامي )بيئة(، 

عدنان القصار وعالء ترو 
)دولة(.

٭ موارنة )6(: زياد 
بارود )داخلية(، جبران 

باسيل )طاقة(، فادي 
عبود )سياحة(، شكيب 

قرطباوي )عدل(، 
وسام بارودي )شباب 
ورياضة(، سليم كرم 

)دولة(.
٭ شيعة )6(: محمود 

بري )خارجية(، محمد 
جواد خليفة )صحة(، 
ياسين جابر )إعالم(، 
محمد فنيش )تنمية 

إدارية(،  حسين الحاج 
حسن )زراعة(، طراد 

حمادة )دولة(.
٭ أرثوذكس )4(: فايز 
غصن )نائب رئيس(، 

سمير مقبل )دفاع(، 
نقوال نحاس )اقتصاد(، 
أسعد حردان أو يعقوب 

الصراف )عمل(.
٭ دروز )3(: غازي 

العريـضي )أشغـال(، 
طالل ارسالن أو 

مروان خــيـر الــديـن 
)مهـجرون(، وائل 
أبوفاعور )دولة(.

٭ كاثوليك )3(: شربل 
نحاس )اتصاالت(، نقوال 

فتوش )ثقافة(، دافيد 
عيسى )دولة(.

٭ أرمن )1(: آالن 
طابوريان )صناعة(.

٭ أقليات )1(: حبيب افرام 
)دولة(.

أخبار وأسرار سليمان يدعو إلى التعالي فوق اخلصومات واألنانيات واحلصص واملصالح الشخصيةتقرير إخباري

املنامة توقف رحالت طيران اخلليج وطيران البحرين من وإلى لبنان

ميقاتي قدم تشكيلة من 26 وزيراً وعون رفض حكومة »اخلس والبندورة«

احلريري اتصل مبلك البحرين مستنكرًا تصريحات نصر اهلل

حتى الوصول للسلطة. النائب 
السابق لرئيس مجلس النواب 
ايلــــي الفرزلي اعتبر ان الكتل 
الخاضعــــة لألكثرية الجديدة 
أخذت تدرك ان مسألة تشكيل 
الحكومة امر إلزامي، وان عدم 
تشــــكيلها ســــيؤدي الى تآكل 
رصيد هذه القــــوى او رصيد 
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. 
الفرزلي خالل تصريح  ولفت 
إلذاعــــة »صوت لبنــــان« الى 
وجوب االعتراف بأن مســــألة 
تشــــكيل الحكومات في لبنان 
كانــــت والتزال تأخــــذ الوقت 
المبرر أحيانا،  المبرر او غير 
نتيجة االختالف على األحجام 
والحصــــص. ورأى ان مواقف 
العماد ميشــــال عون ليســــت 
تصعيدية، بــــل هي تعّبر عن 
اختالفات فــــي وجهات النظر 
تجاه رئيس الجمهورية ميشال 
سليمان، وال مصلحة ألحد في 

التصعيد.

ال لزوم للثلث الضامن

وحــــول مــــا اذا كان الثلث 
الضامن حاضرا في الحكومة 
الفرزلي: ال لزوم  العتيدة قال 
للثلث الضامــــن انما يجب ان 
يكون هنــــاك بيان وزاري فيه 
مــــن عملية  انســــجام يجعل 
الثلث الضامن غير الزمة على 
االطالق. وعلى عكس الفرزلي 
تمامــــا رأى الوزير في حكومة 
تصريف األعمال حسن منيمنة 
ان أسباب عرقلة الحكومة تكمن 
في تعنت فريق 8 آذار وخاصة 
التيار الوطني الحر في مطالبه 
المتفاقمة يوما بعد يوم، وتزامن 
هذا التعنت مع معطيات خارجية 
للقوى الداعمة للثامن من آذار 
التــــي ال تريد حكومة من لون 
واحد في هذه اللحظة السياسية 
العربي.  العالم  المؤجـجة في 
وقــــال منـيمنة في تصريح له 
أمــــس ان كل المحاوالت التي 
جرت لتشــــكيل الحكومة منذ 
شهرين جوبهت بتعنت التيار 
الوطني الحر، وان المحاوالت 
التــــي جرت أمس بيــــن بعبدا 
وفردان لن تبصر النور اال اذا 
حسم الرئيس ميقاتي أمره ورفع 
تشكيلته الى رئيس الجمهورية، 
التيار الوطني الحر  مؤكدا ان 
سيقف في طريق هذه الحكومة 

ألنها لم تلب مطالبه كاملة.
وقال منيمنة، ان أمام ميقاتي 
حلين اما االعتذار او تشــــكيل 
حكومة وعرضها على مجلس 
النــــــواب، وحتى لــــو لم تنل 
الثــقة فانـهــــا تتـحول عندئذ 

الى حكومة تصريف أعمال.

القواتي انطوان زهرة  النائب 
عّلق على ما وصفه بتهجم العماد 
عون على رئاســــة الجمهورية 
بالقول: ان عون لم يتأخر كثيرا 
في كشف أوراقه، وعندما قلنا 
انه يريد تعطيل كل المؤسسات 
وانهاء وجود كل مقومات الوطن 
بالتنــــوع الموجــــود فيه، كنا 
ننظر الى ما يقــــوم به عون. 
وقــــال: قد يكون هــــدف عون 
الســــلطة، لكن أهداف حلفائه 
ومحركيــــه قد يكون اســــقاط 
المؤسســــات ووضع اليد على 
الدولة اللبنانية. وأكد زهرة: ما 
يعنينا اال يتم تجاوز الدستور 
والعرف والتقليد وموقع رئاسة 
الجمهورية، وقال ان تهديد عون 
باســــتعمال القوة، التي سبق 
لحلفائه ان استعملوها لالبتزاز 
دليل على ان كل أمر مباح لديه 

نضع ألـغاما في مجلس الوزراء 
تنفجر بنا فــــي اي لحظة، كل 
وزير يجب ان تكون له هوية 
سياسية، فهذه الحكومة من لون 
واحد، فعندمــــا تكون حكومة 
وحدة وطنية يحاكم الوزراء أمام 
الناس الذين يمثلونهم، انما وزير 
ال ينتسب الى جهة سياسـية من 
يتحمل مسؤوليته؟ واتهم عون 
الرئيس سليمان بشل التصويت 
في حكومــــة الوحدة الوطنية 
)جلسة التصويت على الموقف 
من العقوبات الدولية على ايران( 
واآلن يشل الحكم، باصراره على 
رفض توقيع حكومة من لون 
واحد، »طيب عندك خس وما 
عندك بندورة وبدك تأكل سلطة، 
اال تأكل الخس وحده، طالما ال 
وجود للبندورة؟ من أين نأتي 
له )للرئيس( باللون الثاني؟«. 

عون يرفض

بيـــد ان عون رفـــض هذا 
العـــرض، النـــه ينطوي على 
سحب وزارة االتـصاالت منه 
وهي التي يعتبرها موازية من 
حيث االهمـيـة لوزارة العدل، 
ورد علـــى مخــاطبيه بأنه لن 
يقبل بأقل مـــن 9 وزارات من 
اصل 24 وزيرا، وضمنها وزارة 

الداخلية.
الوزراء، ثلـــث لكل منهما، 
كي يتسنى لها فرض الشروط 

داخل مجلس الوزراء.

عون: جاهزون لشريعة القوة

ال بل ان العماد عون صعد من 
نبرته ضد الرئيسين سليمان 
الى  وميـقاتي، فدعا ميقـاتــي 
تجــديـــد رغبته في تشـــكيل 
الحكومة، ونسب الى سليمان 
تهمة شـل الحكم.. ولوح عون 
بالمزيد مـــن التصعيد عندما 
قال: اذا لم يلتزموا بالتشريعات 
الدســـتورية فنحن جاهزون 
القوة. ويتمســـك  لشـــريعة 
العماد عون بـ 12 حقيبة وزارية 
لتكتله النيابي من اصل عشرين 
يطالب بها لقوى الثامن من آذار، 
الداخلية، في  وضمنها وزارة 
حين يطـــرح الرئيس المكلف 
حكومة بالمناصفة بينه وبين 
الرئيس سليمان والنائب وليد 
جنبالط من جهة وكل قوى 8 
آذار »وضمنها العماد عون« من 

جهة ثانية.

بندورة وخس

وقال عون: ال نستطيع ان 

ازمة تشكيل الحكومة على 
حالها، وضغوطات العماد ميشال 
عون على حالها، فال هو يتراجع 
عن مطلبه بثلث اعضاء مجلس 
الداخلية،  الوزراء زائد وزارة 
وال الرئيسان ميشال سليمان 
ونجيب ميقاتي في وارد اعطاء 
الغامقة  العونيـــة  الصبغـــة 
لحكومة يفضالنهـــا متعددة 
األلوان، ولو غـــاب عنها لون 
او اكثر. ويدعم رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بـــري ورئيس 
جبهة النضـــال الوطني وليد 
جنبالط مثل هذا التوجه، فيما 
يرى حزب اهلل والنائب ميشال 
عون ان الفرصة قد ال تتكرر، 
وبالتالي يجب االستفادة منها 
للحصول على ثلثي المجلس، 
لكن ميقاتـــي لم يتزحزح عن 
اقتناعه بأن الحكومة التي يريد 
تشكيلها يجب ان تكون على 
جزء مـــن صورته ومثاله في 
الحد االدنى، النها في النهاية 
حكومـــة ميقاتيـــة، عليها ان 
تحافظ بالحد االدنى على دور 
رئيس الجمهورية ونهجه في 

هرمية الحكم.

للترفع عن االنانيات

ومن هنا حمل ميقاتي مسودة 
تشكيلة حكومية الى الرئيس 
سليمان عصر الثالثاء واالربعاء، 
الحلفاء في  وسيعرضها على 
قوى الثامن من آذار على قاعدة 
افضل الممكن، بالرغم من انها 
العماد ميشال عون  لم ترض 
الذي استبقها بقصف سياسي 
عنيف ضد رئيسي الجمهورية 
المكلـــف، وقد رد  والحكومة 
الرئيس سليمان بدعوة الجميع 
الى التعالي فوق الخصومات 
واالنانيات والحصص والمصالح 
الشخصية من اجل قيام حكومة 

تحظى بالثقة.

 العدل والطاقة بدال
من الداخلية

ان  مصادر ميقاتـــي قالت 
التشكيلة التي حملها الرئيس 
المكلف الى رئيس الجمهورية 
تراعي مطالب وأحجام االطراف 
المشـــاركة في الحكومة، وقد 
جـــاءت سياســـية مطعمـــة 
بتكنوقراط. وزار ميقاتي بري 
التي  التشكيلة  مساء عارضا 
تلحظ ثمانـــي حقائب لتكتل 
عون من 24 وزيرا. معلومات 
صحافية ذكرت ان العماد عون 
العدل  بـــأن وزارة  تبلغ ليال 
الطاقة ستكونان من  ووزارة 
حصة كتلتـــه، على ان تبقى 
وزارة الداخلية في عهدة الوزير 

زياد بارود.

)محمود الطويل( الرئيس املكلف تشكيل احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال الوزير محمد الصفدي في فردان أمس 

)محمود الطويل( رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري مخاطبا وفدا من تيار املستقبل مساء امس االول 

»ويكيليكس« عن خليفة: بري خدع نصراهلل »الذي يظن نفسه صالح الدين«
كشفت صحيفة »األخبار« في 
عددها الصادر أمس عن وثيقة 
من وثائق »ويكيليكس« مؤرخة 
بتاريخ 19 اغســــطس عن لقاء 
بني الوزير محمد جواد خليفة 
والســــفير األميركي في لبنان 
يقول فيهــــا ان رئيس املجلس 
النيابي نبيه بري خدع حزب اهلل 
وانه على خالف مع األمني العام 

كشـــفت صحيفة »النهار« 
اللبنانيـــة أن رئيس حكومة 
تصريف األعمال سعد احلريري 
اتصل ليلـــة أمس األول مبلك 
البحرين حمد بن عيســـى آل 
لـــه مضمون  خليفـــة وجدد 
تصريحه واستنكاره الشديد 
لكل ما يضر مبصالح اللبنانيني 
سواء في البحرين أو في سائر 
العربيـــة واخلليجية. الدول 

وأشارت الصحيفةـ  في عددها 
الصادر أمسـ  إلى أن احلريري 
انتقد بشـــدة خـــالل اتصاله 
التصريحات الالمسؤولة لألمني 
العام لـ »حزب اهلل« الســـيد 
حسن نصراهلل وانعكاساتها 
على اللبنانيـــني العاملني في 
البحرين وعلى حركة االستثمار 
البحرين نحو  والسياحة من 

لبنان.
إلـــى ذلك بحث مـــع وزير 
الدولـــة في احلكومـــة عدنان 
القصار األوضاع السياسية على 
اللبنانية والعربية  الساحتني 
والتطورات اجلارية في كل من 

ليبيا واليمن والبحرين.
وأوضح القصار عقب اللقاء 
ان البحـــث تنـــاول األوضاع 
اجلارية فـــي املنطقة العربية 
والتوتـــرات التـــي تشـــهدها 
وتأثيراتها على وضع اللبنانيني 
الذين لديهم مصالح اقتصادية 

مهمة في هذه الدول.
وأشـــار إلى أنـــه طلب من 
احلريـــري بحكـــم عالقاتـــه 
الوطيـــدة مع رؤســـاء وقادة 
الـــدول اخلليجيـــة إجـــراء 

وســـيجري اتصاالتـــه إميانا 
بأهمية رعاية املصالح اللبنانية 
في دول اخلليج وعدم تعرضها 

للخطر.
واشار إلى أن البحث تناول 

االتصاالت الالزمة في ســـبيل 
حماية اللبنانيني واحلفاظ على 

مصاحلهم.
ونقـــل عن احلريـــري أنه 
يتابع هذا املوضوع عن كثب 

األوضاع السائدة على الساحة 
الداخلية واجلمود على صعيد 
تشـــكيل احلكومـــة وتأثيره 
السلبي على النشاط االقتصادي 
في البالد وعلى الواقع املعيشي 
للبنانيني. في غضون ذلك أعلنت 
هيئة شؤون الطيران املدني في 
البحرين وقف جميع رحالت 
شركتي طيران اخلليج وطيران 
البحريـــن من والى لبنان، في 
رد جديـــد علـــى »التدخل في 
الشؤون الداخلية« للمملكة من 
قبل »حزب اهلل«، حسبما أفادت 

وكالة أنباء البحرين.
وذكـــرت الوكالة ان الهيئة 
»أعلنت عن توقف رحالت كل 
من طيران اخلليـــج وطيران 
البحرين مـــن والى لبنان إلى 

أجل غير مسمي«.
وذكر بيـــان للهيئة ان هذا 
اإلجراء »اتخذ اثر التصريحات 
واملواقف غير املسؤولة الصادرة 
من لبنان ضد البحرين وشعبها 

وقيادتها الكرمية«.
وأضاف البيان ان »مثل هذه 
املواقف والتدخل في الشؤون 
الداخليـــة للبحريـــن ولدول 
مجلـــس التعـــاون اخلليجي 
يســـيء للعالقات بـــني لبنان 
ودولنا ويضـــر باخلصوص 
مبصالح لبنان في دول مجلس 

التعاون«.

»ورغبة منه في كبح جماح حزب 
اهلل، خدع بري وزيري احلزب 
مــــن خالل موافقتــــه على قرار 
مجلس الوزراء الذي اتخذ في 16 
أغسطس لنشر اجليش اللبناني 
في اجلنوب، رغم أن جزءا من 
القرار تخطى اخلطوط احلمراء 
لنصراهلل«. ولفت خليفة إلى أن 
بري ونصراهلل اليزاالن يحافظان 

على املستشفيات واملستوصفات 
التي حاول حزب اهلل أن يحتلها. 
وقدر خليفة أن ما بني 300 و400 
من مقاتلي حزب اهلل قتلوا في 
احلرب، وقدم صورة مروعة عن 
اجلرحى من مقاتلي حزب اهلل 
الذين خرجوا من مخابئهم حتت 
األرض بعد االنسحاب االسرائيلي. 
ووفقا للوثيقة، فقد رأى خليفة 

حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
»الذي يظن نفسه أكبر من صالح 
الدين، وأكبر منا كلنا«، وفق ما 
تنسبه الوثيقة خلليفة. وبحسب 
الوثيقة، فإن خليفة أبلغ السفير 
األميركي أن بري ونصراهلل هما 
على خالف حاليا وأن بري كان 
غاضبــــا من »خطــــاب النصر« 
الذي ألقاه نصراهلل يوم 14 آذار 

على اتفاق على بعض »اخلطوط 
احلمراء« التي تشمل رفض وجود 
قوات حللف شمالي األطلسي في 
لبنان، إضافة إلى رفض انتشار 
قوات دولية على طول احلدود 
الســــورية - اللبنانية. ونسب 
خليفة لنفسه انتصارا صغيرا، 
قائــــال ان جولته فــــي اجلنوب 
أعادت سيطرة احلكومة اللبنانية 

النصر« ســــتخفت  أن »أجواء 
وأن أهل اجلنوب سيستفيقون 
قريبا على اخلسائر التي منوا 
بها بسبب نزاع تسبب احلزب 
به، لكن في الوقت نفســــه، أكد 
خليفة أن الكراهية ضد الواليات 
املتحدة وإسرائيل موجودة في 
كل مكان في اجلنوب، وأنها لن 

تتالشى.

أين أصبحت 
احلكومة 

اللبنانية؟!

»املستقبل«: أمام 
ميقاتي حالن.. إما 
االعتذار أو تشكيل 

حكومة وعرضها 
على البرملان
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اختطاف 7 سائحني من أستونيا في لبنان
بيروت ـ د.ب.أ: ذكر مصدر من اجليش اللبناني أن مسلحني 

اختطفوا امس 7 سائحني من استونيا كانوا يستقلون دراجاتهم 
النارية في زحلة، شرقي لبنان. وأوضح املصدر أن املسلحني 

امللثمني اختطفوا السائحني السبعة، الذين تردد أنهم قدموا من 
سورية املجاورة، في سيارتني »ڤان« لونهما أبيض ولم يتضح ما 
إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء عملية االختطاف  وقد فرض 

رجال اجليش والشرطة طوقا أمنيا حول املنطقة في أعقاب 
احلادث. وقال مسؤول في اجليش اللبناني إن قوات اجليش 

داهمت األماكن القريبة من بلدة كفر زبد، في قضاء زحلة بحثا 
عن األوروبيني املفقودين.


