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أخبار وأسرار

في رأي مصادر مراقبة ان عامل الوقت بدأ يلعب لغير مصلحة التأليف 
السريع، نتيجة التطورات اإلقليمية املتالحقة، والتي قد تدفع املعنيني 
الى تأليف حكومة »كيفما كان« في ربع الساعة األخير، او على األقل 
أشبه بحكومة انتقالية تنال الثقة او ال تنالها، ولكنها تتحول في هذه 

احلال الى حكومة تصريف أعمال جديدة. وثمة معلومات تفيد بأن 
ميقاتي وسليمان أبلغا املعنيني ودمشق احتمال جلوئهما الى مثل هذا 

اخليار، اذا لم تتعاون األطراف املعنية معهما على فكفكة العقد التي 
تعترض تأليف حكومة االكثرية اجلديدة املطعمة بوزرائهما الوسطيني 

واملستقلني.
وتشير املعلومات الى ان اللقاءات التي تعقد في دمشق منذ ايام، تركز 

على تذليل العقبات أمام الوالدة احلكومية حتت طائلة اللجوء الى 
»حكومة األمر الواقع«، ألن ميقاتي ليس في وارد االعتذار، والتزامه 

تأليف احلكومة ليس محليا فقط، وامنا سوريا وسعوديا أيضا، وهو 
ليس في وارد اإلخالل بهذا االلتزام حتى لو شكل حكومة ميكن أن 

تنال الثقة، او قد ال تنالها. ولن يكون عليه اي حرج أمام احد في هذه 
احلال.

في غضون ذلك، برزت أمس األول وأمس حركة سياسية لبنانية كثيفة 
على طريق دمشق حيث قام النائب سليمان فرجنية بزيارة العاصمة 

السورية. وبرغم انشغال دمشق بأحداث درعا، إال أن ذلك لم مينع 
الرئيس بشار االسد من استقباله عارضا معه ـ كما أفادت وكالة سانا 
ـ »اجلهود املبذولة لتشكيل احلكومة اللبنانية واألوضاع على الساحة 

العربية«، ما يؤشر الى األهمية التي توليها دمشق لإلسراع في تشكيل 
احلكومة ولو تطلب ذلك تقدمي »املساعدة املدروسة«، بعدما بدأت 

املساعي احمللية تدور في حلقة مفرغة، مهددة باستنزاف مبكر لرصيد 

االكثرية اجلديدة والرئيس املكلف.
وقالت مصادر مقربة من فرجنية ان اجلانب السوري أكد انه »يتمنى 

إجناز احلكومة عكس ما يشاع عن ان سورية مع التمهل في تأليف 
احلكومة، مع أنها ال تتدخل في معاجلة العقد، وهذا األمر متروك 

للفرقاء اللبنانيني، وال منارس أي ضغط على أحد«.
وأشارت مصادر »املردة« الى ان الهدف من زيارة فرجنية لدمشق هو 

التشاور في ملف التأليف وتسهيل والدة احلكومة سريعا، وان فرجنية 
»يتفهم موقف عون من التشكيلة، ومن حقه املطالبة مبا يطالب به، ألنه 

احملاور املسيحي الوحيد مع الرئيس املكلف، في ظل رفض الكتائب 
و»القوات اللبنانية« املشاركة في احلكومة. وإذا نظرنا إليه كطرف 

مسيحي في مقابل الطرفني الشيعي والسني من األكثرية اجلديدة، فإن 
من حقه التمثل بـ 12 وزيرا من أصل 15 وزيرا مسيحيا«.

ورفضت املصادر اعتبار هذه املعادلة على انها رافضة لوجود حصة 
لرئيس اجلمهورية، من دون الدخول في أي تفاصيل عندما يتصل 

األمر مبوقف سليمان، معتبرة انه البد لالتصاالت من ان توفر مخرجا 
يرضي األكثرية لتعذر إرضاء اجلميع.

وفي سياق احلركة باجتاه دمشق، عاد رئيس »جبهة النضال الوطني« 
النائب وليد جنبالط ظهرا في دمشق بعد لقاء صباحي عقده الرئيس 

السوري بشار األسد.
وأفادت وكالة األنباء السورية الرسمية »سانا« بان البحث تركز على 

التطورات على الساحة اللبنانية وجهود تشكيل احلكومة اللبنانية، 
إضافة الى التطورات اجلارية في املنطقة.

ووصفت مصادر نيابية قريبة من جنبالط لـ »األنباء« احلركة 
اجلنبالطية باجتاه األفرقاء.

هل يشكل لبنان حكومة الـ »كيفما كان« في ربع الساعة األخير؟!

زوار دمشق: سورية حريصة على االستقرار في لبنان فيما الغليان يعم املنطقة

نائب عوني لـ »األنباء«: إما 40% من الوزراء لعون وإما ال حكومة!
رؤي���ة الرئيس املكل���ف الذي 
يطرح حكوم���ة تكنوقراط أو 
وسطية، معتبرا ان  احلكومة 
ستكون حكومة األكثرية وعلى 
ميقاتي ان يشير  بطرح األكثرية 
الذي يجسده عون ونصر اهلل 
واال فإنه سيكون امام خيارات 

صعبة.
وملس  زوار دمش���ق، وفقا 
ملعلوم���ات »األنب���اء« حرصا 
سوريةعلى اس���تقرار الوضع 
السياسي في لبنان اآلن، بينما 
الغليان الشعبي يعم املنطقة، 
التي لطاملا اعتبرت لبنان مبثابة 

اخلاصرة االمنية الرخوة لها.
من جهته النائب أحمد فتفت 
عضو 14 آذار أعرب عن مخاوفه 
افتعلت  التي  من تفشي األزمة 
مع مملكة البحرين على مستوى 
اخلليج كله حيث يتواجد نحو 

ثالثمائة ألف عائلة لبنانية.
الى ذل���ك خطف  وأض���اف 
البقاع  السواح االستونيني في 
من قبل »ش���بكة معينة لديها 
إلى  حماي���ات« وه���ذا يعيدنا 
س���يناريو خطير جدا عشناه 
في ثمانيني���ات القرن املاضي، 
حيث كان االجانب يخطفون من 
أجل الفدية أو ألسباب سياسية 
وهذا خط���ر جدا عل���ى لبنان 

واللبنانيني.
ويراهن فتفت على املساعي 
التي يقوم بها الرئيس س���عد 
احلري���ري مع مل���ك البحرين. 
وان هناك دعما لبنانيا واضحا 
للسلطة البحرينية في مواجهة 

التدخل االيراني الفاضح.

املتحكم بكل احلكومة واحلكم 
مبا في ذلك رئاستي اجلمهورية 

والوزراء.
واش���ار جنار الى ان القرار 
اتخذ بتشكيل حكومة ال يحظى 
فيها التيار الوطني احلر بثلث 

الوزراء.
لكن نائبا في الكتلة العونية 
أكد ل� »األنباء« أن العماد عون ال 
ميكن أن يقبل بحكومة تضم اقل 
من نسبة 40% من الوزراء لكتلته، 
وال ميكن أن يتنازل عن وزارة 
الداخلية عشية إجراء االنتخابات 
النيابية )قريبا( فالداخلية هي 
جسور عبوره إلى مجلس النواب 

بكتلة نيابية حرزانة.

إما تلبية عون وإال فال حكومة!

وردا على س���ؤال عما ميكن 
أن يحص���ل فيما لو لم يحصل 
عون عل���ى هذه النس���بة، في 
ضوء تصلب الرئيسني ميشال 
س���ليمان وجنيب ميقاتي، قال 
النائب القريب من رئيس كتلة 
االصالح والتغيير، لن تتشكل 
احلكومة، وبالتالي تبقى والدتها 
رهن جتاوب رئيسي اجلمهورية 
واحلكوم���ة من حيث النس���ب 
الوزاري���ة، ورهن قبول النائب 
سليمان فرجنية بتسلم وزارة 
الداخلية شخصيا، كبديل ملرشح 
الرئيس سليمان، الوزير احلالي 

زياد  بارود.
وعن لون احلكومة العتيدة، 
قال النائب العوني ل� »األنباء« 
ان ح���زب اهلل حدد معالم هذه 
احلكوم���ة وه���و يتناقض مع 

كتلة ح���زب اهلل، فق���د أكد ان 
هناك بيئتني أوروبية وإقليمية 
حتضان على استعجال تأليف 
احلكومة، اما زميله النائب اميل 
رحمة فقد ادرج ما يقال عن العقد 
العونية في خانة »املنطق واحلق 

بالتمثيل«.
وزير العدل إبراهيم جنار قال 
اننا امام فريق يريد وحده أكثر 
من ثل���ث اعضاء احلكومة، وال 
يرض���ى اطالقا إال أن يكون هو 

التصدي لها عل���ى الصعيدين 
الداخلي واخلارجي تس���تلزم 

تأليف احلكومة.
النائب علي حس���ن  بدوره 
خليل املعاون السياسي للرئيس 
بري، حت���دث للصحافيني عن 
حركة جدية، بل أكثر من جدية 
لتش���كيل احلكومة، وان هناك 
تبادال جدي���ا لألفكار حول هذا 

املوضوع.
اما النائب علي فياض عضو 

احلكوم���ة، ي���رى قياديون في 
14 آذار ان األجواء غير مواتية 

كليا.

بري لتسريع الحكومة

لك���ن رئيس مجلس النواب 
نبيه بري أكد على وجوب تسريع 
الوطني  تأليف حكومة االنقاذ 

اليوم قبل الغد.
ان  النواب  وقال لزواره من 
التحديات الكبيرة التي يفترض 

العام وأفسدوا اإلدارة وعطلوا 
إجناز االستحقاقات الدستورية 
ف���ي مواعيدها، وغلبوا منطق 

احملاصصة.
سليمان كان يتحدث خالل 
استقباله وفدا من منتدى الفكر 
التقدمي برئاسة رامي الريس، 
وقد أك���د ان األهم هو احلفاظ 
على البلد وعلى التوازن والسلم 

األهلي فيه.
ورحبت صحيفة »املستقبل« 
برد الرئيس سليمان هذا وقالت 
ان سياسة الصمت لم تعد تنفع 
ألن هناك من يحاول النيل من 
هيبة الرئاس���ة ومن الرئيس، 
وان البع���ض كان يعتبر عدم 
الرد ضعفا، فيم���ا كل ما كان 
يهم الرئيس سليمان هو عدم 
الدخول في جدل عقيم مع من 
ال ميكن مناقشتهم ألن أفكارهم 
أكبر من ان تناقش من وجهة 

نظرهم.
وبالنسبة لوليد جنبالط فقد 
وصل مس���اء صباح امس الى 
الرئيس األسد  دمشق والتقى 
أمس. ف���ي إط���ار حتركه بني 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
والعماد ميشال عون الذي التقاه 
جنبالط منذ يوم���ني. وقالت 
»سانا« ان اللقاء مت صباح أمس، 
وجرى خالل���ه البحث بجهود 
تشكيل احلكومة وبالتطورات 

اجلارية في املنطقة.

االنقشاع اإلقليمي محدود

وفي وقت يعم فيه التفاؤل 
أوس���اط 8 آذار بقرب تش���كيل 

هبت ريح احلكومة اللبنانية 
العصية على التكوين، كما بدا 
من زحمة االتصاالت االقليمية 
واحمللية، التي اجراها الرئيس 
ميشال سليمان، الليل ما قبل 
املاضي، والتي ش���ملت خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
ب���ن عبدالعزي���ز، وأمير قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
ومن زيارة قام بها رئيس جبهة 
النضال الوطني وليد جنبالط 
الى دمشق للقاء الرئيس بشار 
األسد، الذي كان استقبل رجل 

األعمال طه ميقاتي.
الرئيس سليمان  اتصاالت 
مع خادم احلرم���ني ومع أمير 
قطر، تناولت إلى جانب األوضاع 
اللبناني���ة والعربية ارتدادات 
التي اطلقت  بعض اخلطابات 
من بيروت حول أحداث البحرين 
على املواطنني اللبنانيني، والتي 
متثلت ف���ي منعهم من دخول 
البحري���ن وبع���ض البل���دان 
اخلليجي���ة األخرى فضال عن 

وقف حركة الطيران.

األردن يمنع التأشيرات عن 
اللبنانيين

وعلمت »األنباء« من مراجع 
لبنانية مطلعة ان األردن انضم 
الى اإلجراءات اخلليجية املانعة 

دخول لبنانيني الى أراضيها.
في غضون ذلك رد الرئيس 
العماد  س���ليمان على هجوم 
ميشال عون عليه وباتهامه بشل 
احلكم بدعوته الشعب اللبناني 
الى محاسبة الذين أهدروا املال 

)سانا( الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبال النائب وليد جنبالط في دمشق امس  

٭ ماذا عرض جنبالط على عون؟! طرح رئيس »جبهة 
النضال الوطني« النائب وليد جنبالط على عون 

في لقاء الرابية قبل أيام أكثر من صيغة، وكان منها 
ان يأخذ حقائب وزارية نوعية مقابل تخفيض عدد 

الوزراء الذي يطالب به )12 وزيرا(، ولكن عون 
متسك مبوقفه. وهذا ما حدا برئيس اجلمهورية إلى 
ان يقول أمام بعض زواره ما معناه انه اذا كانت كل 

كتلة نيابية تطالب بكذا وزير »فأنا الذي انتخبني 118 
نائبا من أصل 128، أال يحق لي ان أحصل على بعض 

الوزراء؟«.
٭ استبعاد كرامي وتثبيت ترو: الرئيس ميقاتي وضع مسودة 

تشكيلة قيل انها من 26 وزيرا، مع بعض شخصيات 
التكنوقراط، السيما من الطائفة السنية، فيما تتحدث 

املعلومات عن استبعاد اسم فيصل عمر كرامي في 
الصيغة املقترحة وتثبيت اسم النائب عالء الدين ترو، 

لكنها حسب أوساطه تشكيلة قابلة للتوسع الى 30 على 
األرجح إلرضاء مطالب العماد ميشال عون، ولضمان 

أوسع متثيل.
وحسب املتابعني، فإن صيغة الـ 26 وزيرا صعبة 

التحقيق، ألنها غير عملية، بسبب عدم توافر التوازنات 
الطائفية واملذهبية املتعارف عليها، وخصوصا في 

التمثيل الدرزي واالرثوذكسي والكاثوليكي، وستكون 
مبثابة سابقة تكون لها تداعيات سلبية، إذ لم يسبق ان 
حصل الدروز في أي تشكيلة على عدد وزراء يوازي 

عدد االرثوذكس، ويرجحون ان يعود ميقاتي الى صيغة 
24 او 30 وزيرا، ألنها أكثر عملية.

٭ سؤال الى ميقاتي: تتكثف االتصاالت على حل عقدة 
احلصص لكل طرف داخل احلكومة، ويتم التركيز 

على تخطي ان ميتلك رئيسا اجلمهورية واحلكومة 
الثلث + واحد، إال ان السؤال الذي مت توجيهه الى 

ميقاتي هو: ماذا يفيدك الثلث مادمت رئيس حكومة 
وتستطيع ان تقدم استقالتك وتستقيل احلكومة؟ 
اما ان يكون هذا الثلث الستخدامه في التصويت، 

فإن املسائل األساسية واملصيرية احملددة في 
الدستور حددت الثلثني، إال اذا كان الثلث سيستخدم 

للتعطيل.
٭ الصفدي وميقاتي: وجد الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 

والوزير محمد الصفدي نفسيهما مضطرين لعقد لقاء 
علني يكون مخصصا لنفي ودحض الشائعات وحملة 

التشويش على عالقتهما التحالفية.
هذه احلملة التي انطلقت من طرابلس )كبارة وسلطان( 
واتهمت الصفدي بأنه في حملته على احلريري يقدم 

أوراق اعتماده لرئاسة احلكومة بديال من ميقاتي، عززت 
مبعلومات صحافية مصدرها أوساط 14 آذار، ومما جاء 

فيها ان ميقاتي أبدى امتعاضه في بعض لقاءاته من 
املعلومات التي بلغته بأن الوزير محمد الصفدي اجتمع 

قبل حوالي 10 أيام مع مسؤولني كبار في القيادة السورية 
وأبدى استعداده لتولي رئاسة احلكومة إذا بقيت األمور 
مقفلة أمام ميقاتي في عملية التأليف، وأنه اجتمع أيضا 
مع القيادة العليا في »حزب اهلل« إلبالغها املوقف نفسه.

كما أن األوساط نفسها أشارت الى معلومات عن أن عون 
لم يخف استعداده للقبول بتسمية الصفدي أو الوزير 
السابق عبدالرحيم مراد للكرسي الثالث إذا بقي ميقاتي 

على رفضه مطالب عون واضطر لالعتذار.

حبيب لـ »األنباء«: نصراهلل مّصر على جرنا 
ألزمة ديبلوماسية مع الدول العربية

..وعلوش: على نصراهلل االعتذار 
والتوقف عن التدخل في الشؤون البحرينية

وهمية كتحرير االرض ومقارعة 
العدو االسرائيلي، تخطي مطلب 
غالبية الشعب اللبناني الرافض 
لوجود الس����الح خارج املؤسسة 
العسكرية، وذلك العتبار »حزب 
اهلل« وجمي����ع فرقاء »8 آذار« ان 
عملية تسليم السالح تنهي مهمته 
في تأهيل االرض امام مشروع والية 
الفقيه في لبنان وتهويد الساحة 
العربية، كما تنهي احالم الطامحني 
الى رئاسة اجلمهورية وغيرهم من 
املستفيدين املوهوبني في اطالق 
الشتائم وااللفاظ النابية، مؤكدا في 
املقابل ان هذا الرد للسيد نصراهلل 
باستمرار التسلح والتسليح، لن 
يحد من مس����ار معركة قوى »14 
آذار« ضد الس����الح غير الشرعي 
ولن يعيق خطواتها التي ستستمر 
بجميع الطرق السلمية واملتاحة 
شرعا وقانونا حتى اسقاط السالح 
التهديد والوعيد  واس����كات لغة 
واحباط سياسة القمع والهيمنة.
بيروت ـ زينة طبارة  ٭

من البلطجية في لبنان بالتأكيد، 
أخشى أن يقوم بعضهم بأعمال 
مشابهة في لبنان أو مخلة باألمن 
قد تؤدي ليس فقط الى خسارة 
البحريني���ني، بل الى خس���ارة 
كل أبناء اخلليج. وعن إمكانية 
عودة العالقات الى طبيعتها بني 
البحرين ولبنان يقول: بالتأكيد 
عل���ى نصراهلل االعت���ذار، وأن 
يتوقف عن التدخل في الشؤون 
البحرينية، وعلى الدولة اللبنانية 
اتخاذ موقف واضح من املوضوع. 
وحول موضوع خطف االجانب 
في البقاع اللبناني يقول علوش: 
هذه مس���ألة خطيرة جدا، وقد 
تؤدي الى خس���ارة لبنان ألهم 

مداخيله أي السياحة.

الشرقية للبحر املتوسط مبا فيها 
تهويد الساحة العربية والهيمنة 

عليها.
واشار النائب فريد حبيب ل� 
»األنباء« الى ان السيد نصراهلل 
يري���د حتويل لبنان من منوذج 
الدميوقراطية  ف���ي  يحتذى به 
واحلري���ات العام���ة، الى مركز 
لتصدي���ر الثورات ض���د الدول 
العربية املناهضة لسياسة الولي 
الفقيه وللمشاريع االيرانية في 
املنطقة، محذرا من مغبة استعمال 
لبنان س���احة الطالق احلماسة 
الى جانب املتظاهرين في العالم 
العربي وزج���ه في صراعات ال 
شأن له بها وال متت الى مصلحته 

بصلة.
وردا على قول السيد نصراهلل 
ان معركة قوى »14 آذار« ضد السالح 
لن حتول دون اس����تمرار احلزب 
بالتسلح والتسليح، لفت النائب 
حبيب الى ان قوى »8 آذار« بقيادة 
احلزب حتاول حتت عناوين بحت 

ادلى بها أمني عام حزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل، هي بعيدة كل 
البعد عن املسؤولية الوطنية«.

ويتابع: ميك���ن للدولة التي 
تتعرض للهجوم أن ترد بالطريقة 
التي تراها مناسبة، ولكن بالتأكيد 
الس���يد  ال���ذي وجهه  اخلطاب 
نص���راهلل كان ش���ديد التنفير 
وواضح���ا تركيزه الهجوم ع لى 

البحرين بالذات.
وعن اعتقال بعض اللبنانيني 
في البحرين يقول علوش: على 
الدولة اللبنانية أن تستفسر من 
البحرين عن أس���باب االعتقال، 
وان يكون مب���ررا، وأن تطالب 

باسترداد رعاياها.
ويقول علوش: هناك الكثير 

رأى عض����و كتل����ة »القوات 
اللبنانية« النائب فريد حبيب ان 
امني عام »حزب اهلل« السيد حسن 
نصراهلل مصر عل����ى اخذ لبنان 
باجتاه ازمة ديبلوماسية مع الدول 
العربية الصديقة منها واحلليفة، 
وحتديدا مع مملكة البحرين جراء 
تدخله في تفاصيل االحداث اجلارية 
فيها، وحث املتظاهرين على متابعة 
انتفاضته����م ضدها، وذلك بهدف 
مس����اندة ايران ومساعدتها على 
بسط نفوذها في منطقة اخلليج 
العربي على غرار بسطه في لبنان 
وغزة، وبالتالي النتزاع اعتراف 
دولي وحتدي����دا اعترافا اميركيا 
بدورها في املنطق����ة، معتبرا ان 
هذا التدخل ل����� »حزب اهلل« في 
شؤون اآلخرين من الدول العربية 
يؤكد ان مهمة سالح احلزب ابعد ما 
تكون عن مقاومة العدو االسرائيلي 
وذريعة حترير االراضي اللنبانية، 
وامنا هو لتحقيق املشاريع االيرانية 
املمتدة من طهران حتى الشواطئ 

نقلت مجلة »نيويورك تاميز« 
االميركية عن بحرينيني تأييدهم 
لالجراءات التي اتخذتها احلكومة 
في اآلونة االخيرة بحق احملتجني، 
باعتباره اخليار األوحد خشية 

حتول بالدهم الى لبنان آخر.
في هذا الس���ياق، أكد النائب 
اللبناني السابق مصطفى علوش 
ل� »إيالف« انه اذا لم يتخذ لبنان 
الرسمي موقفا كما أخذه رئيس 
حكومة تصريف االعمال س���عد 
احلريري، فإن العالقة بني البحرين 
ولبنان س���تتجه الى الكثير من 
املش���اكل »مع أن جميع االخوة 
الع���رب يعرفون أن الوضع في 
لبنان شديد الدقة وفيه صعوبات، 
ولكن أعتقد أن تصريحات كالتي 

فريد حبيب

مصطفى علوش

»ويكيليكس« عن إلياس املر:
بري يصلي ليتحرر من حزب اهلل!

مصادر: خلفيات اختطاف 
االستونيني سياسية

حضور سوري رسمي وشعبي حلفل 
تنصيب البطريرك الراعي اليوم

كشفت صحيفة »االخبار« في عددها الصادر امس عن وثيقة 
من وثائق »ويكيليكس« مؤرخة بتاريخ 10 اغسطس 2006 
تش���ير الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 
حكومة تصريف االعمال الياس املر اكد ان انتشار 15000 جندي 

من اجليش في اجلنوب ميكن ان يكون خالل 8 ساعات.
ولفت امل���ر الى انه ال يعتقد ان القبول الش���يعي بخطة 
انتشار اجليش داللة على ان اجليش قد يقع في فخ مواجهة 
اسرائيل في اجلنوب، زاعما ان رئيس املجلس النيابي نبيه 

بري يصلي من كل قلبه ليتحرر سياسيا من حزب اهلل.

كثفت االجهزة االمنية والعسكرية في لبنان عمليات البحث 
عن االستونيني السبعة الذين خطفوا في منطقة البقاع اول 
من امس في ظروف غامضة، ولكن من دون ان متسك بخيط 
يقود الى كش���ف مصيرهم واملكان الذي جلأ اليه اخلاطفون 
والدافع الى مثل هذا احلادث اخلطير الذي بدأت آثاره السلبية 
تنعكس على لبنان، وشملت عمليات التفتيش جرود منطقة 
كفرزيد ومحيط معسكرات اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
– القيادة العامة، علما ان االخيرة نفت اي عالقة لها باحلادث. 
وافاد مصدر امني بأن االجهزة االمنية حاولت تتبع خطوط 
هاتفية كانت بحوزتهم اال ان ذلك لم يؤد الى اي نتيجة، مشيرا 
الى ان املجموعة التي قامت بالعملية محترفة ونفذت العملية 
بدقة، مش���يرا الى ان هناك اتصاالت بني السلطات اللبنانية 
واالس���تونية للتعاون في عملية معرفة مصير املخطوفني. 
وعبرت مصادر رسمية لبنانية عن خشيتها من ان يكون حلادث 
خطف االستونيني خلفية سياسية، او مرتبطا مبا يجري في 
ليبيا، على اعتبار ان التنظيم الفلس���طيني الذي يشتبه به 

اليزال يتلقى الدعم والتمويل من النظام الليبي.
بيروت ـ يوسف دياب  ٭

بيروت: يحتفل عصر اليوم بحف���ل تنصيب البطريرك 
املارون���ي اجلديد بش���ارة بطرس الراع���ي بحضور رئيس 
اجلمهورية ورئيس املجلس واحلكومة ورؤس���اء الطوائف 
اللبنانية والوزراء والنواب والهيئات الديبلوماسية العربية 
واألجنبية. وتشارك حشود شعبية سورية من االبرشيات 
املارونية في حفل التنصيب، وقد اوعز الى اجلهات احلدودية 
تسهيل عبور هذه احلشود اآلتية مبعظمها من محافظة حلب. 
أما التمثيل السوري الرس���مي في احلفل فيتوقع ان يكون 

وزير شؤون الرئاسة السورية.

حتليل إخباري


