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إفطار رمضاني جنبالطي للمرجعيات اإلسالمية في دار الطائفة الدرزية يوم 8 سبتمبر 

عون يرى أن ظروف لقاء جنبالط نضجت .. والبحث عن كنيسة في الشوف الحتضانه

الرئيس ميشال سليمان مستقبالً نائب رئيس احلكومة عصام أبو حمرا

سليم الصايغ

مخايل في الش����ياح »الضاحية«وهنا اعتبر ع����ون في حديث اذاعي ان 
14 آذار حت����اول ان متتص الصدمة التي أثارها جنبالط وهم ال ميلكون 
خطة وبوصلة وال اجتاها سياس����يا لهم. واضاف: قد يحصل تفاهم مع 
جنبالط رمبا غير مكتوب لكن تفاهم فعلي، مؤكدا انه »ال شروط للقاء 
جنبالط بل ثوابت يجب ان نقرها ال شيء يحصل ببرمة اصبع ويجب 
ان يحص����ل كما فعلنا مع »حزب اهلل«. الظ����روف للقاء جنبالط بدأت 

تنضج وال أحداث كبيرة تفصل عنه«.
وحول هذا اللقاء أضاف عون »هناك مشكلة لست مسؤوال عنها هي 
مش����كلة املهجرين نتيجة حرب اجلبل التي ترتبت عليها نتائج قاسية 
على الس����كان األبرياء الذين بأغلبهم كانوا جنبالطيني لذلك ال أقبل أن 
يكون التعايش في اجلبل حامال للجراح. نريد ان يعيش سكان اجلبل 

األصليون معا بتآخ ونعتبر ما حصل شاذا ال يجب أن يتكرر«.
وفيما يخص اسرائيل اعتبر عون انه ال ميكنها حل مشكلتها عبر حرب 
مع لبنان وال تس����تطيع افناء شعب بأكمله. اسرائيل معروفة بحجمها 
وطاقتها التقنية التي لم تتحسن منذ حرب 2006، واليزال سالح اجلو 
واألرض واملشاة على حاله يعني انها ال تستطيع احلسم وإذا حسمت 
مع املقاومة تكون هي خسرت وما تقوم به اآلن »هوبرة عسكرية« وهم 
يظهرون انهم اس����تفزازيون ل� »حزب اهلل« أو انهم يكثرون بالرسائل 
الى لبنان لالقناع ان »حزب اهلل« يهددهم واحلقيقة ان »حزب اهلل« ال 
يهدده����م. الصدمة الكبرى كانت موقف الواليات املتحدة بعد ان قطعت 
سفارتها قبل 7 مايو التصاالتها لكن الصدمة األكبر كانت 5 مايو والقرارين 
الشهيرين واجتماع هذه األسباب دفع بجنبالط الى االعتذار عن مواقفه 
الس����ابقة. أعتقد ان التحول الفعلي حصل في 7 مايو أو 11 مايو واليوم 
أخذ وضعه الطبيعي لكن االنفصال احتاج لبعض الوقت لكي يتحضر. 

لم يعد هناك أكثرية بل ائتالف أقليات وال مهرب من تالقيها.

النائب جنبالط وفي تصريح لقناة املنار الناطقة بلسان حزب اهلل، 
حتدث عن عالقته بالنائب سعد احلريري وقال: ما الذي يجب ان أفعله 
بعد، وقد شرحت له بصورة مباشرة حقيقة خطابي يوم األحد، اشارة 

الى ما أعلنه من قصر بعبدا االربعاء املاضي.
وقال جنبالط: أن����ا انتظر عودة احلريري ألعقد لقاء معه لتوضيح 
كل األمور. وقال جنبالط لبعض قيادي 14 آذار: ان الشعارات املتطرفة 
ال تنفع أحدا، وان هؤالء بعيدون عن اخلطر الذي تتعرض له الس����احة 
الدرزية والشيعية والسنية، والذي يده في املاء ليس كمن يده بالنار.

واعطى جنبالط احلق للرئيس س����ليمان في املطالبة بإعادة النظر 
في صالحيات الرئاس����ة، اذ من غير املنطق����ي اال ميلك رئيس البالد ما 
ميلكه وزير احلكومة من صالحيات، أقله في موضوع نش����ر املراسيم، 
أما مسألة توس����يع الصالحيات لتشمل حل مجلس النواب مثال، فهذه 

مسألة صعبة ودونها عقبات، وقد تثير حفيظة املسلمني.
أمانة 14 آذار ترد على جنبالط

وردا على قول جنبالط ان أمانة 14 آذار ال تتكلم عربيا، قال مصدر في 
األمانة العامة للحزب انه من املبكر احلديث عن قطيعة مع جنبالط.

بدوره النائب طالل ارس����الن رفض »احملاصصة اللعينة« املعتمدة 
وقال انها أس����وأ وأخطر وأجنس أنواع االقتطاع السياسي واملالي، ألن 

احملاصصة تخضع الدستور ملزاجية أفرقائها أو الشركاء فيها.
واضاف، في احتفال حزبي يقول: ان هذا النظام الفاسد املفسد يجعل 
مني أنا طالل أرسالن مواطنا من الدرجة اخلامسة في لبنان، ممنوع علي 
ما هو مس����موح ملن هم في الدرجات األربع األولى وألننا نعتبر أنفسنا 
من أهل البالد األصليني فإنن����ا نتصرف دوما، تصرف أم الصبي، لكن 

ذلك ال يعني ان يتجاوزنا احللفاء.

بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
مازال����ت املعاجلات مس����تمرة الرتدادات التصريح����ات اجلنبالطية 
االستدارية عن احللفاء في قوى 14 آذار، في الداخل واخلارج، حتضيرا 
لعودة الرئيس املكلف س����عد احلريري م����ن اجازة التفكير والتأمل في 
جنوب فرنسا، والشروع هذا االسبوع باستئناف التحرك على مضمار 

تشكيل احلكومة.
وال تبدو املعطيات احلكومية مختلفة عما كانت عليه قبل االنعطاف 
اجلنبالطي عن االكثرية الى الوسطية في ضوء استمرار تأكيدات املواالة 
واملعارض����ة ان االتف����اق على صيغة 15 � 10 � 5 ما يزال قائما وس����اري 

املفعول.
وعلى املس����توى اخلارجي االتصاالت لم تنقطع ونتائجها مرشحة 
للظهور في غضون ساعات علما ان مصادر رئيس احلكومة املكلف اكدت 
ان����ه لم يجر اي اتصال يتعلق بتأليف احلكومة ال مع املعارضة وال مع 
املواالة، وال صحة لالنباء التي حتدثت عن سفره الى املغرب او غيره.

سليمان: لم أرفض توزير الراسبين

بدوره الرئيس ميشال سليمان اجرى امس سلسلة اتصاالت داخلية 
شملت الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبالط، 

غايتها معاجلة العقد التي مازالت تعيق تشكيل احلكومة.
ونقل زوار الرئيس س����ليمان عنه حرصه على ان يكون االس����بوع 
املقبل حاس����ما على صعيد تأليف احلكومة، الى جانب نفيه ما ينسب 
اليه من رفضه توزير الراسبني في االنتخابات، معتبرا ان كثيرا يتلطون 
باملوضوع لكن »انا ال مش����كلة عندي، خاصة ان جبران باس����يل اثبت 

كفاءته حني تولى وزارة االتصاالت.
ومبوقف الرئيس س����ليمان هذا، فتح الباب امام كتلة العماد ميشال 
عون، لدخول احلكومة، على املصراعني اال ان ذلك سيطرح توزير آخرين 

من راسبي املواالة في االنتخابات االخيرة.
واكد زوار الرئيس سليمان انه كان على اتصال دائم بالرئيس املكلف 
سعد احلريري اثناء وجوده في فرنسا وان االخير كان سيعود بعد 48 
ساعة من سفره اال انه أخر عودته ليومني اضافيني، وان البحث سينطلق 
فور عودته في عملية توزيع احلقائب، التي باتت اسهل مما سبق، خاصة 

ان احلقائب االساسية صارت معروفة وشبه محسومة.

عون: تنازلنا عن النسبية ونتمسك بالسيادية

مصادر العماد ميش����ال عون قالت ان الكرة باتت في ملعب الرئيس 
املكلف، »ونحن تنازلنا عن النسبية وسنتمسك باحلقيبة السيادية«.

اما اللقاء النيابي الدميوقراطي برئاسة النائب وليد جنبالط فقد متسك 
بصيغة 15 � 10 � 5 مع ابقاء حصته الثالثية ضمن االكثرية وعلى قاعدة 
التمايز الذي حدده جنبالط، وتقول مصادره ان االلتزام بهذه الصيغة 

لم يتأثر بتاتا باملواقف التي اعلنها جنبالط من قوى 14 آذار.
في هذا الوقت يتابع النائب وليد جنبالط حتركاته الداخلية الستيعاب 
تداعيات مواقفه السياس����ية الصاعقة، على مس����توى جمهور قوى 14 

آذار.
وفي هذا السياق قرر شيخ عقل املوحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، 
القريب من املناخ اجلنبالطي اقامة افطار رمضاني في دار الطائفة الدرزية 

للمرجعيات الدينية والسياسية االسالمية.
وعلمت »األنباء« ان موعد االفطار حتدد من حيث املبدأ في 18 رمضان، 
الذي يصادف 8 سبتمبر 2009، بانتظار اجوبة مفتي اجلمهورية الشيخ 
محمد رش����يد قباني ونائب رئيس املجلس االس����المي الشيعي االعلى 

الشيخ عبداالمير قبالن، واملراجع السنية املعنية.
وفي مجال لقاء النائب جنبالط والعماد عون علمت »األنباء« ايضا 
ان االتص����االت قطعت ش����وطا بعيدا، لكن املش����كلة مازالت في اختيار 
مكان اللقاء وفي صياغة الوثيقة التي س����تصدر عن اللقاء الذي ضمن 
مقترحاته عقد االجتماع في كنيسة مبنطقة الشوف، على غرار اجتماع 
عون والس����يد حس����ن نصراهلل االمني العام حلزب اهلل في كنيسة مار 

وهاب: المصالحة بين سورية وجنبالط تمت عمليًا
أكد أن الحريري سيلقى الدعم والرعاية والمحبة في دمشق

بيروت ـ أحمد منصور
اكد رئيس تي���ار التوحيد الوزير 
اللبنان���ي الس���ابق وئ���ام وهاب ان 
املصاحل���ة متت عمليا بني س���ورية 
والنائب وليد جنبالط، مشيرا الى ان 
زيارة جنبالط لسورية تنتظر زيارة 
الرئيس املكلف سعد الدين احلريري، 
مؤكدا ان سورية تفتح ابوابها جلميع 
اللبنانيني واملسيحيني في قوى 14 آذار 
باستثناء سمير جعجع لوجود ملفني 
عالقني مع النائب س���ليمان فرجنية 

والرئيس عم���ر كرامي، داعيا جعجع 
إلى ع���دم القيام مبغامرة ثالثة كي ال 
يدفع الثمن من جديد مع املسيحيني، 
محذرا من خطورة تسييس احملكمة 
الدولي���ة وتداعيات ذلك على الوضع 

الداخلي اللبناني.
وقال وهاب في حديث حملطة »املنار« 
التلفزيوني���ة: »اذا ذهب جنبالط الى 
سورية فجميع املسؤولني السوريني 
سيستقبلونه، فسورية قالت جلنبالط 
انها بيته واهله وعشيرته، وهي ترحب 

به عند زيارته لها، وميكن جلنبالط ان 
يصعد بسيارته ويذهب بها الى سورية، 
فالزيارة األولى ستكون لوحده، ومن ثم 
نقوم نحن مبرافقته، فجنبالط اشتاق 

لدمشق«.
واش���ار وهاب الى انه سمع من 
السوريني كل محبة وتشجيع ودعم 
ورعاية لس���عد احلريري، مؤكدا ان 
سورية س���تحتضن احلريري عند 
زيارته لها، الفتا الى ان سورية ال تريد 
من احلريري شيئا سوى ان يكون 

في لبنان حليفا لها وليس شوكة في 
خاصرتها. وقال وهاب: ان سورية 
ابوابها للرئيس امني اجلميل  تفتح 
وجميع املسيحيني في قوى 14 آذار 
باستثناء جعجع داعيا املسيحيني الى 
أال يكونوا وقودا ملشروع اسرائيلي 
جديد، الفتا الى ان جعجع دفع ثمنا في 
حرب اجلبل ألن االسرائيلي استخدمه 
ثم استغنى عنه، وبعد الطائف دفع 
الثمن 11 سنة في السجن النه لم يفهم 
اللعبة، داعيا اياه الى عدم املغامرة 

مرة ثالثة ودفع الثمن.
خاليا أمنية

وحتدث وهاب ع���ن »خاليا أمنية« 
يحاول اقامتها جعجع في عدد من املناطق، 
معتبرا انها اقت���راب من اخلط االحمر 
وان البع���ض قد يفهم ان هذا األمر فيه 
شيء ملالقاة اإلسرائيلي رمبا في 2010 
او 2011 اذا فكر في االعتداء على لبنان، 
داعيا االجهزة االمنية الى التحقيق في 

هذا املوضوع ووضع حد له.

نائب رئيس حزب الكتائب أكد العمل على تنقية األجواء بين تيار المردة والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر

الصايغ لـ »األنباء«: فرنجية نقل لنا رغبة سورية في فتح صفحة جديدة مع جميع األحزاب
بيروت ـ اتحاد درويش

منذ انتهاء االنتخابات النيابية، 
بدا لبنان امام حراك جديد، بعد ان 
انكفأت حدة املواقف السياس����ية 
وفتحت األبواب أمام عقد اللقاءات 
القوى،  واملصاحلات بني مختلف 
كانت اولى ترجماتها على املستوى 
اإلسالمي � اإلسالمي، وسرعان ما 
انتقلت هذه »العدوى« الى األطراف 
املسيحية، حيث عقد لقاء مصاحلة 
جمع رئيس ح����زب الكتائب أمني 
اجلميل ورئيس تيار املردة النائب 
س����ليمان فرجنية في منزل األول 

في بكفيا.
ويش����رح نائب رئيس حزب 
الكتائ����ب س����ليم الصايغ قصة 
اللقاء الذي جمع عائلتي فرجنية 
واجلمي����ل والذي ج����اء في وقت 
مواز مع املصاحلات اإلس����المية � 
اإلس����المية، مؤكدا ل� »األنباء« ان 
اللق����اء الذي جم����ع رئيس حزب 
الكتائب ورئيس تيار املردة ليس 
لقاء مصاحلة باملعنى العشائري، 
بل هو لقاء له ابعاده السياس����ية 
وميهد لتظهير قواس����م مشتركة 
بني الطرفني، موضح����ا ان اللقاء 
هو تتويج ملسار بدأ منذ أكثر من 
س����نتني عندما جرى فتح حوار 
مع تيار امل����ردة من أجل جتنيب 

الشارع أي مواجهات أو خضات، 
مشيرا الى ان هذا التواصل لم يتم. 
وعم����ا اذا كان اللقاء مت للرد على 
دعوة النائ����ب وليد جنبالط الى 
قيام حتالف إسالمي نفى الصايغ 
ان يك����ون اللقاء قد جاء كرد فعل 
او اعادة جتميع فريق مس����يحي 
ضد فريق مس����لم،ان هناك ارادة 
عند حزب الكتائب لتنقية األجواء 
واستشراف املستقبل وانه بنتيجة 
التواصل بني الكتائب واملردة متت 
دعوة النائب سامي اجلميل )جنل 
الرئيس أمني اجلميل( الى بنشعي 
ولقائه مع رئيس تيار املردة النائب 
سليمان فرجنية حيث كان اللقاء 
ودي����ا مت فيه البح����ث في األمور 
الوطنية العامة من دون الدخول 
السياس����ية، وأكد  التفاصيل  في 
ان اللقاء لم يك����ن لقاء مصاحلة 
ألن اخلالف ليس خالفا شخصيا 
واملشاكل التي تعود الى اكثر من 
ثالثني عاما جرت مصاحلات عديدة 

من بعدها.
وعن مضمون لقاء بكفيا وكيفية 
مقاربت����ه للملفات على الس����احة 
اللبنانية اكد انه ليس املطلوب ان 
حتل املشاكل اخلالفية منذ اللحظة 
األولى في لقاء سياسي كهذا، ولفت 
النقاط  النقاش تن����اول  ال����ى ان 

اخلالفية املتصلة بسالح حزب اهلل 
وموضوع السيادة واالستراتيجية 
الدفاعية، هذه االمور التي هي محل 
انقسام وافرزت االكثرية واالقلية، 
مشيرا الى ان هناك مصالح مناطقية 
ومصالح اخرى جتمع بني بعض 
الكتل النيابية حول نقاط مشتركة 
كموضوع التوطني وكيفية مواجهته 
بالفعل وليس بالشعار فضال عن 
مواضيع اقتصادية واجتماعية تهم 
املواطنني، اما فيما يتعلق بانعكاس 
الكتائب واملردة  التقارب بني  هذا 
على باق����ي االطراف املس����يحية 
يقول: ان تداعيات اي تقارب البد 

ان يكون له ترددات على مختلف 
القوى االخرى املوجودة في النطاق 
اجلغرافي نفسه الفتا الى ان اللقاء 
جرى من دون اي حسابات حول 
موازين القوى والعودة الى املاضي 
او الستشراف املس����تقبل بشكل 
أو بآخر. واوض����ح ان وفد حزب 
الكتائ����ب ال����ذي زار البطريركية 
البطريرك  املارونية حتدث م����ع 
صفير في موضوع عقد لقاء بني 
املردة والقوات اللبنانية وعلى اثر 
ذلك اعلن البطريرك صفير ان ابواب 
بكركي مفتوحة لكل ابنائها وخاصة 
الى النائب سليمان فرجنية، وهذا 
يعني ان الكتائب تسعى الى تنقية 
االجواء بني البطريركية املارونية 
والنائب فرجنية وكشف ان هذه 
االجواء مت نقلها الى رئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع، واما عن 
لقاء املردة والقوات اللبنانية فأشار 
الى ان هناك خطني يجري العمل 
عليهما في مسيرة التقارب املسيحي 
� املسيحي، خط بكركي والقوات 
اللبنانية الفتا الى ان توقيت اللقاء 
بينهما متروك للطرفني وان الكتائب 
هي واسطة خير وناقلة للمساعي 
الطيبة ولعبت الدور التي تستطيع 
لعبه واكد ان هناك قنوات اتصال 
بني املردة والقوات اللبنانية وليسوا 

بحاجة الى وسيط وان هناك اجواء 
ارتياح عند جعجع عندما مت نقل 
ما قاله فرجنية عنه وعن الطريقة 
التي يعالج فيها امللف مع املردة، 
وبالتالي هذا االرتياح هو نفسه عند 
فرجنية بعدما نقلت الكتائب اجواء 
جعجع التي تس����اعد في تقريب 
التيار  النظر وعن موقع  وجهات 
الوطني احلر من هذه املصاحلات 
اشار الى بداية تواصل مع التيار 
ال����ذي يفترض ان  الوطني احلر 
يتكثف بعد تأليف احلكومة حتى 
يتوسع تدريجيا، السيما ان الكالم 
معه لم ينقطع بل بقي على مستوى 

اخلطاب والتفاعل باحلد األدنى.
وعم����ا اذا كان����ت املصاحلات 
املس����يحية � املسيحية ستؤسس 
حلالة مسيحية تتخطى االصطفافات 
احلالية اعتبر ان هذه املصاحلات 
ستجد ترجمتها العملية لكن االمر 
يحتاج بعض الوقت، اما جلهة ما 
املراقبون للقاء بكفيا هو  وصفه 
من انه توطئة الحياء العالقة مع 
سورية خصوصا ان اللقاء سبقته 
زيارة من قبل الوزير السابق وئام 
وهاب الى الرئيس اجلميل، أوضح 
الصايغ ان لقاء بكفيا لم يكن على 
جدول اعماله البحث في العالقات 
اللبنانية � السورية، بل ان فرجنية 

املع����روف بطبيع����ة عالقته مع 
السوريني قال في اللقاء ان سورية 
تريد فتح صفحة جديدة مع لبنان 
الرئيسية  واللبنانيني واألحزاب 
مبا فيها حزب الكتائب، وهو نقل 
نوايا طيبة عن الس����وريني، امنا 
العالقات اللبنانية � السورية لها 
ملفاتها وخارطة طريقها وبالتالي 
لي����س ل����دى الكتائب م����ا تقدمه 
لتنقية األجواء مع السوريني ألن 
املطلوب من س����ورية أن تسارع 
الى تسوية امللفات العالقة وأولها 
قضية املفقودين حيث ان حلزب 
الكتائب مفقودين كتائبيني وهي 
مطلب انساني، ثم تسوية احلدود 
مع لبنان وموضوع السالح خارج 

املخيمات الفلسطينية.
وأضاف ان الكتائب ليست حزبا 
حاكما بل هي فريق أساسي وتريد 
العالقات بني لبنان وسورية عبر 
الدولتني والس����فارتني، لكن نقل 
الرسائل واألجواء الطيبة ال يعالج 
املسائل اخلالفية في الصميم، وأكد 
ان الكتائب تطالب بأن يكون هناك 
تكامل اقتصادي وعالقات حميمة 
وودية وصداقة بني لبنان وسورية، 
وهذه مسألة مبدئية عندنا بغض 

النظر عن املتغيرات السياسية.

ما بين عون والحريري
بيروت: بحسب مصادر املعارضة، فإن األكثرية عرفت 
مرة أخرى كيف تستخدم اإلعالم، فغطت على كل مشاكلها في 
االتفاق على توزيع احلقائب بالقول ان توزير جبران باسيل 
هو املشكلة والعقدة التي حتول دون تأليف احلكومة. وقد 
رأى مصدر في التيار الوطني احلر ان عقدة توزير جبران 
باسيل هي اتهام ساقط حكما ألن تكتل التغيير واالصالح لم 
يقدم بعد أسماء وزرائه، وقد ال يكون بينهم الوزير باسيل. 
وش���رح املصدر ان وزير االتص���االت في حكومة تصريف 
األعمال كان مازال يبحث مع الرئيس املكلف سعد احلريري 
في احلقائب املنوي اعطاؤها للمعارضة، قبل سفر األخير الى فرنسا، 
وفور حتديد احلقائب اخلمس التي س���تعطى للتكتل، سيقدم األخير 

الئحة باألسماء التي يجدها مؤهلة وكفوءة لتولي املسؤولية.
في املقابل، قال مصدر قريب من احلريري ان العماد عون شعر بداية 
انه مس���تبعد، فبادر الى التسريب انه يتمسك بإبقاء وزرائه احلاليني 
الذين صدف انهم خس���روا جميعهم االنتخابات، ثم بدأ يقدم مطالب 

تعجيزية كطلب حصوله على حقيبتي الداخلية واالتصاالت.
وبحسب مصدر احلريري، فإن باسيل موفد عون الى قريطم يحمل 
في كل زيارة تصورا جديدا يكاد ميكن القول انه يتناقض مع التصور 
السابق. وكشفت مصادر سياسية مواكبة لالتصاالت القائمة بني احلريري 
وعون ان مطالبة األخير بخمس حقائب وزارية غير قابلة للتطبيق، 
على رغم انه أغفل أي حديث عن اس���ناد نيابة رئاس���ة احلكومة الى 
اللواء عصام أبو جمرا. وأكدت ان باسيل لم يدخل في اجتماعه األخير 
مع احلريري في التفاصيل املتعلقة بتس���مية مرشحي تكتل التغيير 
واالصالح للدخول في احلكومة العتيدة، وقالت ان هذا ما تبلغه الرئيس 

بري من رئيسي اجلمهورية واحلكومة املكلف.
اال ان املصادر نفسها رأت ان عون اليزال متمسكا بترشيح باسيل 
للوزارة وأن ال عودة عن قراره على األقل في املدى املنظور، وهو يدافع 
عنه أمام أعضاء تكتله ومحازبيه مؤكدا انه ال يحق ألحد التدخل لدى 
التيار الوطني احلر في تس���مية مرشحيه وكشفت مصادر ان باسيل 
طرح على احلريري مطالب عون بالتدرج وهي توزيع حصته بني وزير 
أرمني حلزب الطاشناق وأربعة وزراء جميعهم من املوارنة، واحلصول 
عل���ى واحدة من احلقائب األربع الس���يادية، وحدد اخليار بني حقيبة 
الداخلية التي هناك توافق على ان تكون من حصة الرئيس س���ليمان 
ويتوالها الوزير احلالي زياد بارود، أو املال التي هناك تسليم بأنها تعود 
الى وزير يسميه احلريري. ورغم استمرار تكتم الرئيس املكلف، فإن 
أوساطا مطلعة أشارت الى ان احلريري استغرب مطالب عون، وذكرت 
ان عون لم يتمسك باحلصول على 4 وزراء موارنة بينهم الوزير الذي 
ميثل النائب س���ليمان فرجنية الذي هو عضو في التكتل الذي يرأسه 
عون، باعتبار ان التمثي���ل املاروني في حكومة وحدة وطنية يتوزع 
بينه وبني حزب الكتائب و»القوات اللبنانية« واملستقلني املتحالفني مع 
قوى 14 آذار والرئيس سليمان الذي يفترض ان يحصل كل منهم على 
وزير ماروني لكنه أصر على واحدة من احلقيبتني السياديتني. وأشارت 
هذه األوساط الى ان رد احلريري كان مبا معناه: ملاذا ال تأخذون مكاني 
في تأليف احلكومة كأنك���م أنتم الذين ربحتم االنتخابات وأنا أجلس 
جانب���ا وأتفرج؟ ونقل عن الوزير باس���يل تعليقا على مواقف الذين 
يعتبرون ان االصرار على توزيره امنا يشكل العقدة األبرز أمام والدة 
احلكومة: »من الواضح أنني أصبحت عقدة لس���انهم، وهذه مشكلتهم 
وليس���ت مشكلتنا«. وأضاف: »اذا كان البعض يعتبر ان الرسوب في 
االنتخابات هو معيار لعدم دخول احلكومة، فنحن أيضا لدينا معيارنا 
وهو ان املتقلبني والفاس���دين والفاشلني في احلكومات السابقة يجب 
عدم توزيرهم«، الفتا االنتب���اه الى ان الرئيس املكلف لم يبلغه حتى 

اآلن برفض توزير الراسبني.
ولفت االنتباه الى ان الرئيس احلريري يواجه مشكالت في توزيع 
احلقائب واالعداد م���ع حلفائه داخل فريقه، وال يج���وز القاء تبعات 

التأخير في تشكيل احلكومة على العماد عون.
وأك���د انه عندما يتم االتفاق مع العماد عون على نوعية احلقائب، 

ينتقل اجلنرال الى املرحلة التالية وهي تسمية وزرائه.

أخبار وأسرار
أمانـة عامة للمعارضـة: يرفض قيادي بارز في املعارضة من 
العاملني على خط التنس����يق املقارنة ب����ني األمانة العامة 
ألحزاب املعارضة املزمع انشاؤها، واألمانة العامة لقوى 14 
آذار، ألن األهداف األولى لهذه اخلطوة هي ان يكون للهيئة 
اجلدي����دة )املعارضة( الدور األساس����ي في اتخاذ القرارات 
واعداد امللف����ات ومواكبة عم����ل وزراء املعارضة ورفدهم 
باملعطيات التي جتعلهم في موقع اتخاذ القرارات املناسبة 
واعتماد خيارات في العمل احلكومي ملواجهة توجهات وزراء 
األكثرية، الس����يما في املواضيع احلساسة التي يتوقع ان 
تعاجلها احلكومة العتيدة، خصوصا في املجاالت االقتصادية 
واملالية واالمنائية وغيرها من املجاالت التي هي على متاس 
مباشر مع املواطنني، علما ان التمثيل احلزبي فيها سيكون 
متثيال رفيعا إلعطاء »صدقية« للمواقف التي ستصدر عنها 

واملبادرات التي ستقوم بها.
حزب اهلل ومهادنة إسرائيلية: أكدت مصادر في حزب اهلل رفضها 
أي كالم ف��ي موضوع الهدنة مع إس��رائيل املوقعة عام 1949، 
واعتبرت ان إس��رائيل هي من اس��قط هذه االتفاقية ورفضت 
تطبيقها بالعدوان واحلروب التي شنتها على لبنان طيلة العقود 
املاضية. وأعلنت هذه املصادر ان ليس بني لبنان والكيان اإلسرائيلي 

أي شيء للتفاوض.
أسـئلة وجيهة: مرجع عربي س����أل لدى محافل كندية عن 
اخللفيات الكامنة وراء خطوة أن س����فارة كندا في لبنان، 
لم تعد تش����ترط على أي فلسطيني يريد الهجرة الى كندا 
وضع مبلغ عش����رين ألف دوالر في بن����ك كندي، في حني 
ان هذا الشرط ظل س����اريا على اللبنانيني الذين يرغبون 

بالهجرة الى كندا.
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منزل جنبالط في دمشق معروض 
للبيع بأكثر من 20 مليون دوالر

دمشق ـ هدى العبود
ع���رض بيت الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبالط في دمش���ق 
القدمية للبيع مببلغ يتراوح بني 800 مليون واملليار ليرة س���ورية 

أي ما يفوق 21 مليون دوالر.
ونقلت صحيفة »اخلبر« السورية االقتصادية االسبوعية والتي 
تصدر اليوم ان القطريني كانوا أول من رغب في شراء البيت تالهم 

السعوديون الذين ارادوا حتويله الى مركز ثقافي عربي.
وتبلغ مس���احة البيت االثري املسمى »بيت املجلد« والكائن في 
محلة القيمرية بدمش���ق القدمية نحو 2500 متر مربع وهو مسجل 
في الدوائر املالية والعقارية السورية باسم زوجة الزعيم اللبناني 
الس���ورية اجلنسية نورا ش���راباتي جنبالط. وكانت وزارة املالية 
السورية قد اوقعت احلجز االحتياطي على هذا البيت العام املاضي 

جراء الذمم املترتبة واملتراكمة عليه دون تسديد.


