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الشامي يحذر من اتخاذ سورية أو لبنان ممرًا لالعتداء على أي من البلدين
بيروت: اكد وزير اخلارجية في حكومة تصريف االعمال اللبنانية علي الشامي ان وثيقة الوفاق 
الوطني في الطائف والبيان الوزاري يحكمان العالقة بني لبنان وسورية كونها عالقة تاريخية 
واخوة وصداقة. 
واعتبر الشامي، في تصريحات له امس، ان امن سورية من امن لبنان وامن لبنان من امن 
سورية، محذرا من ان تكون سورية او لبنان ممرا لالعتداءات او للحروب على بعضهما. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية

مستشفى الراشد يزور »فندق ومنتجع الرمال«
ضمن مبادراته للتوعية الصحية

نظم مستشفى الراشد برنامجا 
خاصا  للقيام بعدة زي��ارات ملقر 
الشركات الكبرى من خالل تنظيم 
يوم توعوي مفتوح، حيث قصد 
امل���رة مقر "فندق  ال��راش��د ه��ذه 
ومنتجع الرمال" قبل أيام . ووفقًا 
للبرنامج املعد مسبقًا مت تخصيص 
جناح خاص للمستشفى وعرض 
خدماته الطبية والصحية، اذ 
األم���ر اس��ت��ح��س��ان جميع  الق���ى 
العاملني بالفندق حيث قاموا بعمل 
فحوصات طبية واخذ معلومات 
صحية وتقدمي كل ما هو جديد في 
الزيارة  عالم الصحة. وفي نهاية 
العام للفندق السيد/  وجه املدير 
ياسني عبداهلل مهدي الشكر الى 

مستشفى الراشد على هذه املبادرة 
الطيبة والتي تبرهن على اهمية 
التعاون بني املؤسسات الكبرى 
ف��ي املجتمع الكويتي لتعميم 
الفائدة على اجلميع بشكل يعكس 
التعاون املتبادل ما بني مؤسسات 
القطاع اخلاص.وقال السيد/ ياسني 
عبداهلل مهدي على هامش الزيارة 
القطاع الصحي اخلاص يلعب  أن 
دورًا محوريًا في دع��م شركات 
القطاع اخل���اص وف��ق منظومة 
قائمة على التعاون املثمر فيما بني 
كافة االط��راف، الفتًا الى ضرورة 
الذي  البناء  التواصل بهذا الشكل 
ال��وع��ي م��ا بني  ال��ى نشر  يهدف 

أطياف املجتمع الكويتي عامة.

فندق البريستول اعتذر عن استضافة املتضامنني مع الشعب السوري

مخاوف ديبلوماسية من محاوالت إلعادة لبنان صندوق بريد ساخن

جنبالط متمسك مبيقاتي وإال فبهية احلريري أو طبارة
الس����ابق بهيج طبارة )القريب 
من السيدة نازك احلريري(. كما 
دعا جنبالط الى العودة للحوار 
الوطني ملتابعة مس����ار احملكمة 
الدولية التي تثبت املستجدات انها 
تستغل سياسيا، متمسكا بثالثية 
الش����عب واجلي����ش واملقاومة. 
رئيس كتلة التغيير واإلصالح 
لم يعلق ت����وا على تصريحات 
وئ����ام وهاب ضد ميقاتي، إال ان 
مصادره اإلعالمية حثت رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
ورئيس احلكومة املكلف جنيب 
التعجيل بتشكيل  ميقاتي على 
احلكومة والتفرغ لالستحقاقات 
الداخلية واخلارجية. أما ميقاتي 
فقد كررت مصادره امس التأكيد 

على انه لن يعتذر أبدا.

إلغاء مهرجان البريستول

حتسبا ملثل هذه االنعكاسات 
اعتذرت ادارة فندق البريستول 
في بيروت الى اجلهات املنظمة 
للمهرجان التضامني مع الشعب 
السوري الذي كان مقررا عصر 
امس عن اقامة االحتفال في احدى 
قاعات الفندق، جتنبا ملدلوالته 

السياسية وانعكاساتها عليه.
ي����د املنظمني  واس����قط في 
القريبني م����ن 14 آذار واعتبروا 
اعتذار ادارة الفندق سابقة خطرة 

ورضوخا مرفوضا للتهديد.
القطري حلزب  وكان األمير 
البعث في لبنان فايز شكر حذر 
من اقامة هذا االحتفال وطلب من 
ادارة الفندق نفسه قاعة إلقامة 
احتفال في ذات الوقت في حني 
قررت مجموع����ة بعثية اخرى 
برئاس����ة النائب عاصم قانصو 
تنظيم مس����يرات سيارة حول 
الفن����دق اثناء االحتفال من باب 
الرد على التحدي، ما اضطر ادارة 
الفندق الى االعتذار من اصحاب 

االحتفال.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

فإذا بأحد ن����واب احلزب نواف 
املوس����وي يعلن متسك حزبه 
بالرئيس املكلف، متجاوزا أقواال 
مغايرة للحلفاء، والغرض من ذلك 
إعادة تظهير موقف احلزب، مبا 
يعاكس االنطباعات املستخرجة 
م����ن مواقف ع����ون او غيره من 

احللفاء واملقربني.
النائب وليد جنبالط ظل على 
متسكه بالرئيس املكلف جنيب 
ميقات����ي، كمثل نائب حزب اهلل 
نواف املوس����وي، بخالف دعوة 
وئام وهاب لس����حب الثقة منه، 
كما أعلن من منبر العماد ميشال 
عون، لكن جنبالط أبقى النافذة 
التغيير عند  مفتوحة الحتمال 
الض����رورة مرش����حا واحدا من 
اثنني، النائب����ة بهية احلريري، 
عضو كتلة املستقبل، والوزير 

تكنوقراط كالتي لّوح بها ميقاتي، 
لن متر أيضا.

وأوضح ان العماد ميشال عون 
يعتبر الكرة في مرمى الرئيس 
س����ليمان، بينما يرى متابعون 
املباش����رة حاصلة  املواجهة  ان 
بني الرئي����س املكلف وبني عون 
وم����ن خلفه ح����زب اهلل، بدليل 
ان����ه ما ان طويت صفحة وزارة 
الداخلي����ة، حتى فتحت صفحة 
وزارة االتص����االت، ولقد كانت 
التجاذب بني  الداخلية مح����ور 
الرئاسة األولى وبني العماد عون، 
وصارت االتصاالت بني الرئاسة 

الثالثة وبني العماد عينه.
ويعتقد املعارضون اجلدد ان 
حزب اهلل جعل من العماد عون 
متراس����ا له، وانه هو من يقوله 
ما ال يريد ان يقوله ش����خصيا، 

احلالي شربل نحاس، ووزيرة 
املال ريا احلسن، وضرورة وقوفه 
على لوائ����ح مزدوجة او مثلثة 
للحقائب م����ع أفضلية االختيار 

بينها للجهة التي تسميها.

حالة االنتظار

وعلى هذا فإن ملف تشكيل 
احلكومة اللبنانية يعيش حالة 
االنتظ����ار عينها مل����ا يجري في 
اخلارج واحمليط، ونقلت مصادر 
عن الرئيس سليمان انه لم يلمس 
حتى اآلن ما يوحي بقرب إبصار 
احلكومة النور، مؤكدة انه ال ميكن 
جتاوز الدستور او روحية اتفاق 
الدوحة، الس����يما في الظروف 
احلالية، ما يعني ان أي كالم عن 
حكوم����ة من لون واحد لن متر، 
كما ان اي حكومة »أمر واقع« أو 

عاد االهتمام بدوامة احلكومة 
اللبنانية العصية على التشكيل، 
بعد انصراف االهتمام اللبناني 
العام الى تظاه����رات يوم نكبة 
فلسطني في اجلنوب وما خلفت 
من ش����هداء ومصابني برصاص 
احملتل اإلسرائيلي، ونزوح آالف 
السوريني الهاربني من املواجهات 

الى الشمال.
اجلديد على ه����ذا الصعيد، 
يتمثل باحلدي����ث عن ضرورة 
قيام حكومة »إنقاذ وطني« هو ما 
طالبت به جهات نيابية وحزبية 
أبرزها الرئيس أمني اجلميل، وما 
حتدثت عنه أوساط ديبلوماسية 
في العاصمة الفرنسية. علما ان 
مثل هذه احلكومة، على أهميتها، 
لن يكون الوصول إليها أسهل من 
احلكوم����ة املتوازنة التي يعمل 
الرئيس ميشال سليمان  عليها 
ورئيس احلكومة املكلف جنيب 
ميقاتي، فحكومة اإلنقاذ الوطني، 
توجب لعضويتها أقطاب السياسة 
واألحزاب الفاعل����ة، وهؤالء إن 
إط����ار حكومة،  اجتمعوا داخل 
فإنهم سينقلون خالفاتهم التي 
الوكالء  استحال حلها بواسطة 
واملمثلني، من خارج احلكم الى 
داخل احلكومة، وستتحول معهم 
احلكومة من منت����دى للتفاهم 
الى  الناس،  على حلول ملشاكل 
سوق عكاظ، يغني فيه كل على 

لياله.
لكن مصادر الرئيسني سليمان 
وميقات����ي، تؤكد ان����ه ال جديد 
محسوس����ا على هذا الصعيد، 
فمصادر الرئاس����ة تتحدث عن 
انتظار تشكيلة حكومية متكاملة 

من الرئيس املكلف.
والرئيس املكلف حدد شروطه 
النهائية ب� 3 مس����ائل: التمثيل 
الس����ني وض����رورة أال يك����ون 
اس����تفزازيا، واحلص����ول على 
وزارة االتصاالت لوقف التجاذبات 
الس����ابقة بني وزير االتصاالت 

اجتماع لبعض اعضاء كتلة املستقبل أمس برئاسة فؤاد السنيورة  )محمود الطويل(

سياسي لبناني يتمنى على مجلس التعاون دعوة لبنان لالنضمام إليه
للنظام السوري حتت عنوان 
»إما اس����تمرار غض النظر او 
إشعال املنطقة على قاعدة علّي 

وعلى أعدائي«.
وأشارت املصادر الديبلوماسية 
الى ان اطالق شعار »االنتفاضة 
الثالثة« على ما جرى نهار األحد 
الفائت يؤشر على خطورة وأبعاد 
ما يتم التحضي���ر له، وهو ما 
يستدعي أقله من قبل املسؤولني 
اللبنانيني اتخاذ أقصى االجراءات 
ملنع ابقاء لبنان صندوق بريد 
للرسائل الساخنة في هذا االجتاه 
او ذاك، ف���إن تقرر وقف العمل 
بالهدنة في سورية وبالقرار 1701 
في لبن���ان، وبإطالق النار في 
غزة ليس أمرا تفصيليا، وهذا 
ما يتطلب مواكبة للحؤول دون 
حتويل لبنان مجددا الى ساحة 

مستباحة.
بيروت ـ محمد حرفوش - وكاالت  ٭

وكذلك األمر في لبنان )انتهاك 
الق���رار 1701( وغ���زة )ضرب 

املصاحلة الفلسطينية(.
وبحسب املصادر فإن أبرز 
الرس����ائل التي أُريد توجيهها 

مفادها:
٭ أوال: ان دمش����ق مازال����ت 
تس����تطيع حتريك الساحتني 
والفلس����طينية  اللبناني����ة 
وان مفاتيح احل����رب مازالت 

بحوزتها.
املصاحل����ة  ان  ثاني����ا:  ٭ 
الفلس����طينية ال تعن����ي وقف 
استخدام الساحة الفلسطينية 

ألغراض سورية او ايرانية.
٭ ثالثا: ان األحداث في سورية 
ال تؤثر او تنعكس على دورها 
وموقعها في الصراع العربي � 

االسرائيلي.
٭ رابعا: ان على املجتمع الدولي 
متديد فترة الس����ماح املعطاة 

واألمنية.
من جهة اخرى أبدت مصادر 
ديبلوماسية غربية في بيروت 
مخاوفه���ا ازاء محاوالت اعادة 

لبنان صندوق بريد ساخن.
وقالت: ف���ي الذكرى ال� 63 
لنكبة فلسطني كاد يتحول لبنان 
الى بلد منكوب، ليس لس���بب 
س���وى أن س���ورية التي تريد 
التطورات  حتويل األنظار عن 
األمنية التي تش���هدها الساحة 
الداخلية، أوعزت بفتح اجلبهات 
الثالث الفلسطينية واللبنانية 
والس���ورية في ترجمة عملية 
لتهديداتها بأن استقرار اسرائيل 
من اس���تقرار س���ورية، ولعل 
الفلس���طينيني  اختراق مئات 
احلدود في اجلوالن للمرة األولى 
منذ ع���ام 1974 وتاريخ توقيع 
اتفاق فك االشتباك بني دمشق 
وتل أبيب، لي���س أمرا عفويا، 

عواضة انها وقحة ومستفزة.
ومتن���ى عواضة ان يصبح 
مجل���س التعاون احتادا عربيا 
متكامال ذا عملة موحدة وبتبادل 
جتاري مفتوح من دون عراقيل 
جمركي���ة او ضرائبية، اضافة 
الى االنتق���ال احلر للمواطنني 
العربية،  العرب بني بلدانه���م 
واملساعدات املالية والعسكرية 
اي ان تك���ون الدول متضامنة 
في الدفاع املشترك بعضها عن 

البعض.
وختم عواضة: امتنى على 
مجلس التعاون توجيه دعوة الى 
لبنان النضمامه اليه من جهة، 
كما ادعو اجلمهورية اللبنانية 
من جهة ثاني���ة اذا تقدمت لها 
الدعوة الى ع���دم تفويت هذه 
الثمينة ألنها  الذهبية  الفرصة 
ستس���اعد لبنان على مختلف 
اصعدته السياسية واالقتصادية 

قال السياسي اللبناني طالل 
عواض���ة ان توس���يع مجلس 
التعاون اخلليجي يعد خروجا له 
عن تركيبته ومحيطه اجلغرافي 
ليش���مل دوال بعيدة املس���افة 
تتقاس���م نفس القيم واملبادئ 

والتوجهات.
جاء ذلك في مؤمتر صحافي، 
رح���ب فيه عواض���ة باملبادرة 
اخلليجي���ة القاضية بانضمام 
الهاش���مية  اململك���ة االردنية 
واململك���ة املغربية الى مجلس 
انها  التعاون اخلليجي، مؤكدا 
تس���اعد على توطيد العالقات 
وتعزي���ز التضامن والتواصل 

بني دول املنطقة.
وقال عواضة: في حال جناح 
مفاوضات االنضمام، فإن املنطقة 
ستشهد تغييرا مهما في بنيتها 
السياس���ية واألمنية خاصة، 
كما سيس���اعد كلت���ا الدولتني 

على تقوية بنيته���ا ونظامها 
االقتصادي، وشدد على ضرورة 
استمرار املفاوضات الستكمال 

اإلجراءات الالزمة لذلك.
واشار عواضة الى ان قادة 
دول اخلليج هم االكثر حرصا 
على دعم جميع الدول العربية 
من دون استثناء والسعي الى 
ما يصب في مصلحة هذه الدول 
وشعوبها مشددين على اهمية 
توحيد الهدف واملصير املشترك 
للوصول ال���ى منظومة عربية 
متينة وصلبة بوجه من وصفهم 

بأعداء االمة.
الى اهمية  ولفت عواض���ة 
اتخ���اذ مثل هذا الق���رار حكيم 
وصائب، مش���يرا ال���ى ازدياد 
االخطار واالطماع االجنبية التي 
الدول  وصفها بالشرسة جتاه 
العربية الشقيقة، خصوصا بعد 
التدخالت االيرانية التي قال عنها 

حتليل إخباري

بعدما حلت »عقدة« وزارة الداخلية وصار هناك توافق على اسم العميد 
مروان شربل، اعتقد كثيرون ان حل هذه العقدة سيفتح الطريق أمام 
تشكيل احلكومة كونها العقدة األساس والباقي تفاصيل يسهل حلها، 

ولكن هذا االنطباع سرعان ما تبدد وحتولت األجواء مرة واحدة 
من التفاؤل املفرط الى أقصى التشاؤم. وما حدث ان عملية التأليف 

عادت الى نقطة الصفر وان التوافق حول وزارة الداخلية صار مهددا 
باالنهيار وبأن ال يظل قائما ألنه توافق مبدئي يرتبط بتوافق على 

مجمل التشكيلة احلكومية كي يصبح نهائيا، وأكثر من ذلك، لم يعد 
احلديث يدور حول عقد وعقبات في األسماء واحلقائب وامنا حول 
»أزمة تأليف« مستحكمة ومستعصية على احلل ألسباب تتجاوز ما 

هو معلن من عقد وزارية الى ما هو أبعد وأعمق. فمن جهة هناك 
التغييرات واألحداث العربية وما أنتجته من وقائع وتوازنات جديدة 

في املنطقة أرخت بظالل كثيفة على الوضع في لبنان وجعلت ما كان 
ممكنا ومتيسرا قبل أشهر صعبا ومتعذرا اليوم، ومن جهة ثانية، 
هناك االختالف اجلوهري في النظرة بني اجلهات املعنية بالتأليف 
الى احلكومة ومهامها ووظيفتها السياسية في هذه املرحلة، وهذا 
يؤدي الى خالفات حول تركيبتها وطبيعتها. فريق 14 آذار ليس 

معنيا بأزمة التأليف ويقف متفرجا عليها وعلى التخبط السياسي 
داخل األكثرية اجلديدة. فاملأزق مأزقها واخلروج منه »مشكلتها«. 
وفي تفصيل هذا املأزق ان الرئيس املكلف جنيب ميقاتي بالتفاهم 
والتنسيق مع الرئيس ميشال سليمان لم يكن من األساس مقتنعا، 
وهو الوسطي اآلتي لتهدئة اللعبة وتبريد الرؤوس احلامية وتدوير 
الزوايا، بحكومة الفريق أو اللون الواحد التي عرفت بـ »حكومة 8 
آذار« وسماها األميركيون »حكومة حزب اهلل«. وهو اآلن يعتبر ان 

األحداث والتطورات في املنطقة جتاوزت نهائيا مثل هذه احلكومة التي 

لم يعد من املمكن تغطيتها وتسويقها عربيا ودوليا وحتمل تبعاتها 
السياسية واالقتصادية. ولذلك عمل الرئيس ميقاتي جاهدا لتشكيل 

حكومة مشتركة ومختلطة من قوى 8 و14 آذار، وملا لم ينجح في 
مسعاه حتول الى حكومة مختلطة من نوع آخر، سياسيني وتكنوقراط. 

وأما حكومة التكنوقراط املستقلة واحليادية، أو ما سمي »حكومة 
األمر الواقع«، فإنها لم تكن أكثر من ورقة سياسية جرى التلويح بها 
لتعزيز املوقع التفاوضي. في هذا الوقت كانت قناعة تتكون تدريجيا 

عند قوى 8 آذار لتصبح قناعة راسخة عند بعضها، بأن حكومة كالتي 
ترغب بها هذه القوى وتطمح اليها، حكومة مواجهة أو حكومة األكثرية 

اجلديدة، لم يعد تشكيلها ممكنا مع الرئيس ميقاتي وبرئاسته، وان 
على فريق 8 آذار ان يبدأ بالتفكير في »البدائل« ألن االستمرار في 

هذا الوضع لم يعد ممكنا ويأكل من رصيد هذا الفريق وصدقيته أمام 
جمهوره ويصوره عاجزا ومتخبطا ويحمله مسؤولية التأخير في 

تشكيل احلكومة وما يترتب على ذلك من أعباء وانعكاسات اقتصادية 
واجتماعية. كما انه يتيح لفريق 14 آذار استعادة زمام املبادرة 

السياسية واالنتقال الى موقع الهجوم. وبعدما شن هذا الفريق حمالت 
حتت عنواني »احملكمة الدولية« و»سالح حزب اهلل« بدأ باستخدام 

»امللف االقتصادي« عنوانا حلملته وضغوطه وبات هذا امللف يحسب 
له بعدما كان يحسب عليه. ما بدأ همسا وفي الغرف املغلقة، خرج الى 

العلن وهو التلويح بسحب الثقة من ميقاتي والبحث عن مخرج قانوني 
لذلك وعن بديل سياسي. ولكن هذا أمر صعب وجزء من املأزق.

املخرج »القانوني الدستوري« غير متوافر، فالرئيس املكلف غير مقيد 
دستوريا بأي مهلة للتأليف أو لالعتذار، ورئيس اجلمهورية ال ميكنه 

الدعوة الى استشارات تكليف جديدة طاملا الرئيس املكلف لم يعتذر 
ويواصل مهمته. أما من الناحية السياسية، فاألمور ال تقل تعقيدا. فإذا 

كان بعض فريق 8 آذار راغبا بتغيير ميقاتي لم يعد أمامه اال ممارسة 
ضغوط قوية عليه لدفعه الى االعتذار، ولكن ميقاتي ليس في هذا 

الوارد في مطلق األحوال ألن مجيئه كان الحتواء الفتنة وخروجه اآلن 
سيكون سببا للفتنة. اضافة الى انه واثق من ان البديل آخر له في هذه 

املرحلة اال اذا ارتضى فريق 8 آذار هزمية سياسية واختار ان يكون 
البديل سعد احلريري أو فؤاد السنيورة.

ثمة مشكلة داخل األكثرية اجلديدة املختلفة فيما بينها حول املوقف 
من ميقاتي: املشهد احلكومي وفق مشاريع ومسودات التأليف موزع 

بني محورين: 8 آذار )حزب اهلل وبري وعون وفرجنية( والوسطية 
)سليمان، ميقاتي، جنبالط(. أما املشهد السياسي فهو موزع الى 3 

محاور: )سليمان – ميقاتي( )بري – جنبالط( )حزب اهلل – عون(.
وواضح حتى اآلن ان بري وجنبالط ال يريان بديال مقنعا عن ميقاتي 
وال ينصحان بالسير في اجتاه تغييره ألن ذلك ينطوي على مغامرة 

سياسية ويهدد بإفقاد األكثرية اجلديدة متاسكها ورمبا أكثريتها.
أما حزب اهلل فإنه في ظل ظروف اقليمية ضاغطة وحسابات دقيقة، 

ليس حتى اآلن في وارد التخلي عن ميقاتي ال بل مازال متمسكا به وال 
يجاري حليفه عون في نزعته املتزايدة الى سحب الثقة من ميقاتي.

ولكن مشكلة حزب اهلل ان قدراته السياسية ليست في كامل طاقتها 
وليس في وضع يتيح له دفع عملية التأليف الى األمام ألنه يتفادى 
الضغط على ميقاتي حتى ال يخسره كرئيس حكومة ال بديل عنه، 

ويتفادى الضغط على عون حتى ال يخسره كحليف مسيحي ال بديل 
عنه. وملاذا ينزل حزب اهلل بكل ثقله ورصيده مللء »فراغ حكومي« 

ال يضيره كثيرا وليس متضررا منه أكثر من سواه، والستكمال 
انقالب سياسي بدأ في ظروف وأصبح في ظروف مختلفة وغامضة 

االجتاهات؟!

إذا قررت األكثرية اجلديدة سحب الثقة من ميقاتي.. فهل متلك البديل؟! وهل تبقى أكثرية؟!

إضراب طالبي وعمالي عام اليوم وغدًا
الي���وم وغدا اضراب���ات في لبنان بوجه التقاعس السياس���ي 
العاجز عن تألي���ف حكومة الى جانب فلتان األس���عار وخاصة 

احملروقات.
اليوم األربعاء تغلق كل املدارس في لبنان، طلبا لإلسراع في 
تشكيل احلكومة ومعاجلة شؤون الناس املتراكمة واالوضاع املعيشية 

املتردية، ويشمل هذا االضراب املدارس الرسمية واخلاصة.
وقال نقيب اساتذة املدارس اخلاصة في لبنان نعمة محفوظ: ان 
االضراب سيكون حتت عنوان صرخة في وجه املسؤولني املتلهني 

بتقاسم احلصص بني بعضهم بعضا.
واليوم األربعاء أيضا تنفذ نقابات النقل العام والسائقني اضرابا 

عاما احتجاجا على العجز عن معاجلة فلتان اسعار البنزين.
وقال نقيب الس���ائقني العموميني عبداألمير جندة: نحن لسنا 
شحاذين لكي يشحذوننا خمس���ة آالف ليرة، وهذا االضراب هو 

بداية وسنلجأ في القريب العاجل الى اضراب آخر لثالثة أيام.
وزير العمل بطرس حرب رد هذا التدهور الى ارتفاع اس���عار 
احملروقات، األمر الذي ولد صراعا بني وزيرة املالية ريا احلس���ن 
ووزير الطاقة جبران باسيل، وبالتالي البلد جامد، وزير الطاقة 
يعتب���ر ان ارضاء الناس هو املطلوب من خالل خفض األس���عار 
ووزيرة املال ترى ان هذا العالج يخس���ر الدولة مليار دوالر ولم 
يستفد املواطن بش���يء، وقال حرب ان حلول وزير الطاقة تفيد 

الثري اكثر مما تفيد الفقير.
حرب اقترح دعوة حكومة تصريف االعمال الى اجتماع استثنائي 
ملعاجلة هذه االمور امللحة، آمال في مبادرة من الرئيس ميشال سليمان 

في هذا االجتاه.
بيروت ـ منصور شعبان  ٭

أخبار وأسرار لبنانية
٭ أسباب غياب احلريري عن الس��احة: تفسيرات وتكهنات كثيرة 

أعطيت لغياب الرئيس سعد احلريري ووجوده في اخلارج:
- هناك من حتدث عن أسباب أمنية بالدرجة األولى بعد االتهامات 

السورية لتيار املستقبل بالتورط في األحداث.
- وهناك من اعتبر ان احلريري ينتظر تشكيل احلكومة ليكون في 
امكانه االنتقال الى موقعه اجلديد والطبيعي في هذه املرحلة، موقع 

املعارضة للتصويب املركز على احلكومة بهدف شلها وإسقاطها.
- وأوساط تقول ان احلريري وحلفاءه جمدوا كل احلركة السياسية 
بانتظار جالء الوضع في س����ورية بعدما كانت هذه احلركة وصلت 
الى أعلى درجاتها، وبعدما جتاوزت أحداث س����ورية كل العناوين 

الداخلية.
- وثمة من حتدث عن مشاكل مالية تواجهها شركاته وأعماله في 
السعودية اضطرته الى املرابطة في الرياض ملعاجلة هذه املشكالت 

وجتاوزها.
٭ انزعاج دمشق: يقول باحث سوري ان دمشق غير مرتاحة كليا الى 

املشهد اللبناني الراهن، وهي بدرجة أخص متحفظة على أداء بعض 
حلفائها املفترضني املقصرين في مقاربة األحداث في عدد من املدن 

السورية، بحيث ثمة انطباع من الواجب على هؤالء العمل على تبديده 
بأن هذا البعض لم يكن على املوجة السورية نفسها عند بدء تلك 

األحداث.
٭ بري وبيان بكركي: تعليقا على ما حصل بعد قمة بكركي )حتفظ 
املجلس الشيعي على البندين السادس والسابع( ال تخفي أوساط 
قيادي���ة في حركة أمل انزعاج الرئيس بري من مضمون البيان، 
وتش���ير الى انه كان على تواصل مع الش���يخ قبالن وانه ميلك 
نسخة عن املس���ودة األخيرة وصورة عن التعديل الذي أضيف 
خلس���ة بخط اليد الى البيان اخلتام���ي في معرض التأكيد على 
أحقية البيان التحفظي للش���يخ قبالن باسم املجلس اإلسالمي 

الشيعي األعلى.
٭ صالحيات رئيس اجلمهورية: توقف املتابعون أمام الكلمة التي 

ألقاها رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان خالل افتتاح املبنى 
اجلديد في جامعة القديس يوسف في منطقة املتحف حيث تطرق 
للمرة األولى بشكل واضح الى ضرورة تعديل صالحيات رئيس 

اجلمهورية ودعوته الى توسيع جدول أعمال مؤمتر احلوار الوطني 
ليشمل مسألة تطبيق كل بنود اتفاق الطائف.

٭ مواقف جنبالط: حول كالم النائب وليد جنبالط بأن »البعض 
ينتظر املجهول«، قال مصدر نيابي في كتلة املستقبل: »أتساءل 
م���ن هو البعض« الذي يتكلم عنه النائب جنبالط؟ انه األكثرية 
اجلديدة الذي هو جزء منها. وأنا أستغرب أيضا كالم الوزير غازي 
العريضي حني يقول »هزلت«، أو حني يقول الرئيس نبيه بري 
بأن هناك »مؤامرة«، ألنهم جميعا يتحدثون عن الفريق السياسي 

الذي ينتمون اليه«.
٭ سورية ولبنان:عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبداملجيد صالح 
قال أن ما حدث في اجلوالن واجلنوب والضفة الغربية اوحى بأن ثمة 

أوامر مشتركة اتت من سورية، انا اعتبر ان ما يحصل في سورية 
يهم كل اللبنانيني وهذا ال يعني اننا نحب سورية اكثر من لبنان، وال 
يجوز ان نستقوي على بعضنا البعض بأي طرف اقليمي او عربي، 

خاصة الشقيقة سورية، علما ان اي عمل سلبي في سورية سينعكس 
ضررا على لبنان.


