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استياء سليمان: نقل عن 
الرئيس ميشال سليمان 
اس����تياؤه وانزعاجه من 

تصريحات صدرت أخيرا عن ش����خصيات 
نيابية وسياسية،  بعضها وصف مواقف 
رئيس اجلمهورية بأنها غير منسجمة مع 
السياق العام، وبعضها اآلخر كانت له نصائح 
وامالءات على رئيس اجلمهورية بش����أن 

كيفية التعاطي مع أزمة احلكومة.
لقاء احلريري - بري: تبني ان سبب غياب النائب 
علي حس��ن خليل )الذي ميثل الرئيس بري( 
ع��ن االجتماع الذي عق��د ليل أمس في »بيت 
الوسط« بني الرئيس سعد احلريري واملعاون 
السياسي لألمني العام حلزب اهلل حسني خليل 
يعود الى ان احلريري يعتزم لقاء الرئيس بري 
الذي عاد أمس األول من االمارات للتشاور معه 

في الوضع احلكومي.
وقالت أوس��اط متابعة ان اللقاء بني احلريري 
وخليل كان ايجابيا ووديا، وعبر خالله رئيس 
احلكومة املكلف عن انفتاحه على كل األفكار 
التي ميكن ان تسهل والدة احلكومة. وقال انه 
يريد ان يكون رئيس حكومة كل لبنان وليس 

لفئة دون أخرى.
تيم�ور جنبالط: يق����ول مصدر مراقب: قد 
يكون أبرز مغازي الدور الذي يعده جنبالط 
لنجله تيمور أنه ال يكتفي بأن يحدد لتيمور 
حلف����اءه السياس����يني وخياراتهم احمللية 
واإلقليمية في املرحل����ة املقبلة، بل يضع 
مستقبل ابنه بني يدي أمني عام حزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل على اعتبار أنه أحد 
ش����ركاء اخلط السياسي الذي حتتاج إليه 

الزعامة الدرزية.

وما لم يفعله جنبالط األب 
مع ابنه عندما كان على 
طرف نقيض مع سورية 
وحزب اهلل، وصنع لقوى 14 آذار شعاراتها 
وحتدياتها، فلم يدخله في هذا اخليار، راح 
اليوم يوجه من خالله رس����الة ذات داللة 
إلى حلفائه السابقني، وهو أن رهانه على 
الوس����طية ال يعدو كونه محطة في عبور 

جدي إلى اخليار املعاكس.
ولكن املغزى يصبح أكثر ثقال على احللفاء 
الس����ابقني في قوى 14 آذار، عندما يجعل 
جنبالط من وجوده ف����ي حكومة الوحدة 
الوطنية سببا واقعيا الرتفاع حصة املعارضة 
من 11 وزيرا )10 + الوديعة( إلى 14 وزيرا، 
وتتدنى حصة املواالة من 16 وزيرا )15 + 

الوديعة( إلى 13 وزيرا.
»الوطني احل�ر« يطالب ب� 5 حقائ�ب: نقل عن 
مصادر تكتل االصالح والتغيير ان العماد عون 
طالب بحصة من خمس حقائب، ومن املفترض 
ان يعط��ى هذه احلصة، فال تك��ون من أربع 

حقائب اال اذا كانت حقائب أساسية ومهمة.
النائب عن القوات اللبنانية أنطوان زهرا يقول ان 
تسريبات نواب التيار الوطني احلر ومسؤوليه 
عن حصوله على 5 حقائب هو مشروع خالف، 
ألن هذا يعني ان مسيحيي 14 آذار سيحصلون 

على وزارات دولة.
لقاء مسيحيي 14 آذار: التقى الرئيس املكلف 
الرئي����س أمني اجلميل ود.س����مير جعجع 
وش����خصيات مسيحية في 14 آذار وأجرى 
معهم جولة أفق حول نتائج القمة السورية 
الوض����ع  الس����عودية وآخ����ر تط����ورات 

احلكومي.

مصدر أكثري ل� »األنباء«: التفاؤل بقرب
 تشكيل الحكومة مبالغ فيه

بيروت � محمد حرفوش
رغم األجواء التفاؤلية التي هبت من الرابية 
بع���د اللقاء األخير بني الرئيس املكلف س���عد 
احلريري والعماد ميشال عون، وقبل��ه القمة 
السوري��ة � السعودي��ة والت��ي أعقبه��ا كالم ع��ن 
ان والدة احلكوم�ة بات��ت وشيك��ة االسب��وع 
املقب���ل على أبعد تقدي��ر، ي���رى مص��در ف��ي 
االكثري�����ة ان هذا التف���اؤل مبال��غ في��ه ال��ى 

ح��د ما.
الفتا الى استمرار العراقيل االقليمية واحمللية 
املترافق���ة مع ضبابية تكش���ف مواقف بعض 
املعارضة والتي ال تس���اعد على احللحلة على 
املستوى احلكومي، بدليل ان سليمان فرجنية 

وطالل أرس��الن عادا الى املطالبة بتمثيلهما بشكل 
مستقل عن عون في احلكومة، فكيف تستقيم 
هذه املطالبة مع املطالب��ة والتمسك بصيغة 15 
� 10 � 5. املص���در االكث��ري أبل��غ »األنب��اء« ان 
متابعة ألداء فريق 8 آذار بع��د القم��ة السورية � 
السعودي��ة تساع�د ف��ي االستدالل على الوجهة 

العام�ة لألوض��اع.
ويالحظ املصدر انتع���اش احلديث مجددا 
في وسائل اعالم فريق 8 آذار عن ان ليس ثمة 
اكثرية نيابية مع احلريري و14 آذار، في محاولة 
متجددة لتوظيف حركة النائب وليد جنبالط، 
وآخ���ر جزء منها لقاؤه مع امني عام حزب اهلل 

السيد حسن نصراهلل.

مالحظات حذرة على هامش االندفاعة الحكومية
بيروت: وسط انطباع
عام بأن العد العكس���ي 
ل���والدة احلكوم���ة بدأ من 
حلظة انعقاد القمة السورية 
� السعودية، وان األفرقاء 
اللبنانيني يتفاعلون إيجابا 
مع نتائج هذه القمة وحتت 
مظلتها، سجلت املالحظات 

والوقائع السياسية التالية:
1 � فريق املعارضة هو »املروج« ألجواء 
التفاؤل واالنف���راج ومصدر التوقعات 
القائل���ة بق���رب والدة احلكومة انفاذا 
للتفاهم السوري � السعودي. وهذا ما 
يثير بعض القل���ق واحلذر عند فريق 
األكثرية من ان تكون اندفاعة املعارضة 
في تعميم هذه األجواء تهدف الى الضغط 
املعنوي والسياسي على الرئيس املكلف 
سعد احلريري في اطار دعوته الى االقدام 
الفرصة  القرار الصعب واغتنام  وأخذ 
املتاحة حتت وطأة حتميله مسؤولية 
عدم حتليه بالشجاعة السياسية الكافية 

واضاعة فرصة سانحة قد ال تتكرر.
2 � يق���ر الطرفان ب���أن املفاوضات 
احلكومية بني احلريري وعون أحرزت 
تقدما في مجال احلقائب، ولكن هذا التقدم 
هو جزئي ومن شروط اكتماله الوصول 
الى »رزمة اجمالية« يوافق عليها جميع 
األطراف املشاركة في احلكومة، وهذه 
»الرزمة« حتتاج الى مزيد من االتصاالت 
قبل ان يبلور الرئيس املكلف تصوره 

بشأن احلقائب وصيغة توزيعها.
3 � موضوع وزارة االتصاالت سحب 
من التداول مؤقتا ووضع جانبا، ولكنه 
مازال عالقا من دون حل، فالعماد ميشال 
عون لم يعط اش���ارة حاس���مة الى انه 
تخلى ع���ن وزارة االتص���االت ما دام 
لم يحصل عل���ى البديل املوازي، وهذا 
البديل من الصعب أن يتأمن من حصة 
تيار املستقبل فقط على أساس مداورة 
جزئية في احلقائب بني احلريري وعون،  
وفي وقت يبدي بري متسكا بوزارتي 
اخلارجية والصحة مادام س���عيه الى 
وزارة املالية لم يكتب له النجاح، ويبدي 
جنبالط متسكا بوزارة األشغال، وتعتبر 
وزارتا الدفاع والداخلية خارج البحث 
السياس���ي ومن ضمن ثوابت احلصة 

الرئاسية.
4 � فريق املعارضة الذي اتبع تكتيكا 
سياسيا واعالميا مختلفا عن الذي اتبعه 
ف���ي اجلولة األولى، جنح الى حد بعيد 
في رد تهمة التعطيل والتأخير عنه وفي 
وضع كرة احلكومة في ملعب احلريري 

وفريقه. وبعدما كان العماد ميشال عون 
عن���وان األزمة احلكومي���ة في اجلولة 
السابقة، فإن جهد املعارضة مركز حاليا 
على تصوير مسيحيي 14 آذار كعنوان 
للمشكلة، وان مشكلة احلريري أصبحت 
مع حلفائ���ه الذين ال يتقبلون واقع ان 
يخرج عون رابح���ا املعركة احلكومية 
ومنتزعا االعتراف السياس���ي بحجمه 
ومتثيله، والذين يطالبون بحصة موازية 
حلصة عون )خمس حقائب(، وهذا ال 
يحصل اال على حساب حصة احلريري 

نفسه.
5 � تشكيل احلكومة بات متوقفا اآلن 
عل���ى االدارة الداخلية وطريقة التقاط 
الفرصة املواتية اقليمي���ا ودوليا بعد 
انحس���ار العقد واملؤث���رات اخلارجية 
الس���لبية. واملش���كلة باتت محصورة 
مبا ميكن تس���ميته »ص���راع األحجام 
واحلصص واملصالح« الذي يتمثل في 
جتاذب ح���اد حول احلقائب. وما يدفع 
مختلف األطراف الى التمسك والتشدد 
مبطالبهم ان حكومة احلريري ستحكم 
طويال وتختزل املعادلة السياسية في 

البلد لسنوات مقبلة.
6 � اذا كانت املش���كلة ف���ي أبعادها 
السياس���ية تدور بني فريقي األكثرية 
واملعارضة، فإنها في أبعادها الطائفية 
تستقر في الساحة املسيحية باعتبار ان 
ال مشكلة في الساحة االسالمية واملسألة 
محسومة على صعيد التمثيل واحلصص 
واألحجام.، وبالتالي فإن أزمة التمثيل 
املس���يحي هي التي تطفو على سطح 
األزم���ة احلكومية مع اقت���راب مرحلة 
احلسم. وهذه األزمة ناجمة عن وجود 
صراع سياسي مفتوح بني ثالثة مراكز 
الرئيس  قوى، وحتديدا داخ���ل مثلث 
س���ليمان - العماد عون - قيادات 14 
آذار: رئيس اجلمهورية الذي يعتبر انه 
ممثل املس���يحيني ومرجعهم األول في 
احلكم، والبد من تعزيز حجمه ونفوذه 
ف���ي مواجه���ة املراجع »والرئاس���ات« 
األخرى، ع���ون الذي يعتبر انه األقوى 
مسيحيا وان امتالكه ألكبر كتلة نيابية 
مسيحية يبرر حصوله على أكبر كتلة 
وزارية مسيحية، وقيادات 14 آذار وعلى 
رأسهم جعجع واجلميل الذين يعتبرون 
انهم ربح���وا االنتخابات وانهم األقوى 
بحكم وجودهم ضمن فريق األكثرية، 
وان احلكومة اجلديدة يجب ان تعكس 
نتائج االنتخابات وهذا الواقع السياسي، 
وان عل���ى احلريري أال يتهاون في هذا 

املوضوع.
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سلهب ل� »األنباء«: الطريقة الحوارية
 التي يعتمدها الحريري أثبتت نجاحها

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو تكتل 
»التغيير واالصالح« 
النائب د.سليم سلهب 
ان الطريقة احلوارية 
التي يعتمدها أخيرا 
الرئيس املكلف سعد 
احلري����ري، أثبتت 
والق����ت  جناحه����ا 
استحس����انا كبيرا 
لدى فريق املعارضة، 
مشيرا الى ان تكتل 
التغيير واالصالح ال 
يستطيع سوى تقدير 

زيارة احلريري للرابية اصرارا منه على 
متابعة احلوار بهدف تذليل العقبات، االمر 
الذي أعطى عن الرئيس املكلف انطباعا 
ايجابيا وص����ورة مغايرة عن صورته 
السابقة خالل مرحلة التكليف االولى، 
مثمنا خطوة احلريري الستعماله كل 
الوسائل الهادفة الى التقارب مع اآلخرين 
للوصول الى نتائج فعالة ترضي اجلميع، 
مشيرا الى ان صعوبة املرحلة احلالية 
كان����ت تكمن في اع����ادة بناء الثقة بني 
العماد عون واحلريري وايجاد النقاط 
املشتركة بينهما لالنطالق نحو التفاهم، 
وبالتالي نحو تشكيل احلكومة، مؤكدا 
ان االمور قد وصلت الى نهاية املخاض 
وان االيام املقبلة ستشهد والدة حكومة 
الوحدة الوطنية، مستدركا بالقول ان 
اخلوف من تأخير التش����كيل يكمن في 
عودة دخول بعض االطراف اخلارجية 
على خط التش����كيل وبالتالي العودة 
من جديد الى نقطة الصفر. وردا على 
س����ؤال نفى النائب سلهب في تصريح 
ل� »األنباء« ان يك����ون الرئيس املكلف 
يسير من خالل مساره اجلديد احلالي 
ولقاءاته مع العماد عون بخط معاكس 
لتوجهات حلفائه في قوى 14 اذار، الفتا 
الى ان كال من الزعيمني )احلريري � عون( 
اا ����ى حلفائهما لوضعهم  طلبا العودة 
في اجواء م����ا مت االتفاق عليه بينهما، 
معربا ع����ن عدم اعتقاده ان يكون لدى 
احد من الفريقني مواالة ومعارضة أي 
نية باستبعاد احد أو عزله عن املشاركة 
في احلكومة، وان الرئيس املكلف سيعود 
قبل تقدمي تصوره االخير للعماد عون الى 
استشارة كل من القادة في 14 آذار جنبالط 
امانتها  الى  وجعجع واجلميل، اضافة 
العامة، كما ان العماد عون سيضع حلفاءه 
في اطار التص����ور املقدم من احلريري 

وذلك بهدف تثبيت 
اخلطوات وحتقيق 
تش����كيلة حكومية 
متجانسة فيما بني 
اعضائها. من جهة 
النائب  اخرى، نفى 
س����لهب »ما يحاول 
البعض اشاعته« عن 
فتور في العالقة بني 
العماد عون والنائب 
فرجنية  س����ليمان 
على خلفية مطالبة 
هذا االخير بحقيبة 
وزاري����ة من حصة 
تكتل التغيير واالصالح، معتبرا ان اللقاء 
االخير الذي ضم اضافة الى العماد عون 
النواب فرجنية وبقرادونيان وارسالن 
والوزير سكاف، دحض االشاعات املذكورة 
وأظهر تفاهما في العمق بني املجتمعني 
س����واء حول توزيع احلقائب الوزارية 
العائدة حلصة التكتل أو حول التوجه 
السياس����ي العام له، متمنيا ان يسود 
التفاهم بني كل الفرقاء اللبنانيني وحتديدا 
بني اعضاء قوى 14 آذار كما هو س����ائد 
داخل تكت����ل التغيير واالصالح، وذلك 
العتباره ان اخلالفات داخل الصف الواحد 
أيا كان هذا الصف تنعكس سلبا على 
مسار تأليف احلكومة وعلى عملية توزيع 
احلصص واحلقائب وتؤدي بالتالي الى 
مزيد من التأخير في تش����كيلها. وعما 
اثير اخيرا عبر احدى الوسائل االعالمية 
احمللية عن مخاوف الكنيس����ة من عدم 
تش����كيل احلكومة وبالتالي من تغيير 
النظ����ام اللبناني، ذّكر النائب س����لهب 
بإعراب بكركي عن مخاوفها من تغيير 
وجه لبن����ان والكيان العربي له، وذلك 
قبل اربع وعشرين ساعة من بدء عملية 
االقتراع في االنتخابات النيابية، وذكر 
ايضا ان بكركي عادت وبددت مخاوفها 
اثر اعالن نتائج االنتخابات املشار اليها، 
كما ان االح����داث والتطورات أثبتت ان 
املخاوف على عروبة لبنان وعلى كيانه 
احلر واملس����تقل ليست سوى مخاوف 
وهمية غير موجودة على ارض الواقع 
السياسي واالمني، معربا عن اعتقاده 
ان مخاوف الكنيس����ة ف����ي غير مكانها 
الصحيح وزمانها الطبيعي، مستشهدا 
بإرس����ال الرئيس املكلف احد معاونيه 
الى بكركي لطمأنتها حول مسار التأليف 
بشكل خاص وحول الوضع السياسي 

بشكل عام.

نفى أن يكون الرئيس المكلف يسير بخط معاكس لـ 14 آذار

د.سليم سلهب

سليمان و»المطارنة« يستعجالن الحكومة.. وفرنجية يستقل بالمشاورات عن عون
بيروت � عمر حبنجر

يوم آخر، وتشكيل احلكومة اللبنانية 
معلق في ارجوحة املش���اورات. تلتقي 
القي���ادات م���ع الرئيس املكلف س���عد 
احلريري، ويتم التفاهم على نقطة معينة، 
لكن هذا التفاهم كي يصبح موضع اتفاق 
يوجب اجراء كل طرف مشاورات تفصيلية 
مع حلفائه، وكلما توسعت املشاورات 
تفرعت وتفصلت، وبالتالي تطلبت املزيد 
من ه���در الوقت واالعصاب، اضافة الى 

املصالح الوطنية.
ه���ذا الواقع، ورغم موج���ة التفاؤل 
الش���ائعة منذ قمة دمشق السعودية � 
الس���ورية، مازال يخيم بسلبياته على 
االجواء اللبنانية، ليدفع اللبنانيني من 
جديد الى حيز اليأس املشحون بانعدام 
امللغومة  الثقة باملش���جعات االقليمية 
باملصالح املموهة بش���تى الش���عارات 

واالعتبارات.

مجلس المطارنة يأسف

الواقع عينه يعكسه بوضوح وحتفظ 
مجلس املطارن���ة املوارنة الذي اجتمع 
امس في لقاء شهري برئاسة البطريرك 
املاروني نصراهلل صفير حيث أس���ف 
ألن ال تكون احلكومة قد تش���كلت بعد 
مضي اكثر من ثالثة اشهر على محاولة 
تش���كيلها فيما مصالح الناس مؤجلة 
وليس من يرعى شؤونهم. واضاف بيان 
مجلس املطارنة ان هذا الفراغ في سدة 
احلكومة يصيب بخاصة طبقة الفقراء 
الذين يشكون الضائقة وليس من يهتم 
بهم ويرد عنهم غائلة اجلوع. وتابع يقول: 
تؤلف احلكومات في بلدان العالم خلدمة 
الوطن وتأمني مصالح املواطنني أما في 
لبنان فيبدو ان مصالح الناس مؤجلة 
وليس من يهت���م لها، فيما كثيرون من 
اهل السياسة يوجهون اهتمامهم لغاياتهم 

الشخصية ومصاحلهم اخلاصة.

الوالء للوطن أوال

وقال: منذ بدء السبعينيات هاجر من 
لبنان نحو مليون مواطن، أما آن االوان 
الطالعة  لنفكر جميعا مبصير االجيال 
فال ندفعهم دفع���ا للهجرة. واضاف ان 
الوالء للوطن ال يحتمل ان يخالطه الوالء 
لسواه، والبد من ان يكون والء اللبنانيني 
لوطنهم دون سواه من البلدان، قريبة 

كانت أم بعيدة.

الحريري: البطريرك ضمير لبنان

وكان الرئيس املكلف سعد احلريري قد 
ابلغ البطريرك املاروني نصراهلل صفير 
تقديره وصداقته ومودته جتاهه، »نظرا 
الوطنية الصلبة والبناءة  املواقف  الى 

التي يتخذها صفير باس���تمرار صونا 
الدميوقراطي  النظام  للقيم ودفاعا عن 
واملمارس���ة الصحيحة له، ودعوته الى 
احترام االصول الدستورية على صعيد 

املؤسسات واملسؤوليات العامة«.

استقرار الحياة السياسية

الرئيس  د.داود الصايغ مستش���ار 
املكلف، نقل هذه الرسالة الى البطريرك 
الذي وصفه احلريري اكثر من مرة بأنه 
ضمير لبنان. البطريرك صفير وبحسب ما 
نقل عنه عضو كتلة »لبنان اوال« النائب 

خالد الضاهر أبدى أمله ملا يحدث في البالد 
جلهة التأخير بتشكيل احلكومة، معتبرا 
ان التأليف يؤدي الى اس���تقرار احلياة 
السياسية وانتظام الدورة  االقتصادية، 
الدميوقراطي  مؤكدا حرصه على اجلو 
واحترام اختيار الناس في االنتخابات.

من جهته، رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية سمير جعجع، حتدث الى 
صحيفة الديار عن املعطيات االيجابية 
التي دخلت عامال مس���تقرا في تشكيل 
احلكوم���ة، رافضا مقولة ان التش���كيل 
اجلدي للحكومة بدأ عقب لقاء الرئيس 

املكلف العماد ميشال عون. وحول توزير 
جبران باسيل، وزير االتصاالت احلالي 
قال جعج���ع ان القوات لم ولن تتوقف 
يوما عند هذا األمر، مضيفا ان األمر سيان 
س���واء مت توزير باسيل او اي مسؤول 
آخر في التيار الوطني احلر ألنهم جميعا 

ملتزمون سياسة واحدة.

مشاورات تحتاج إلى االستكمال

في غضون ذلك، أوضح النائب ابراهيم 
كنعان، عضو كتلة التغيير واإلصالح، 
في حديث متلف���ز ان اللقاء االخير بني 

رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري 
والعماد ميشال عون، تخللته عروض 
مبدئية حتتاج الى استكمال املشاورات 
بني احلريري وحلفائه. والحظ ان اللقاء 
ب���ني احلريري وع���ون تخلله  األخير 
نوع من التوس���ع في معايير التأليف 
والسيناريوهات املقبولة من الطرفني، اما 
اجلديد فتمّثل في البناء على االيجابيات 
احملققة في السابق وطرح عملي ملسألة 
احلقائب وتوزيعها على الكتل النيابية، 
وه���ذا يتطلب جوجلة ب���ني احلريري 

وحلفائه.

لقاء الحريري ومعاون نصراهلل

اللق���اءات املرتبطة  وعلى صعي���د 
بتشكيل احلكومة، استقبل الرئيس املكلف 
س���عد احلريري عند الساعة 11 من ليل 
امس االول في »بيت الوس���ط« املعاون 
السياسي لألمني العام حلزب اهلل احلاج 
حس���ني خليل، وجرى في اللقاء عرض 
ملستجدات موضوع تشكيل احلكومة. 
وبانتظار اجتماع الرئيس املكلف برئيس 
مجلس النواب نبيه بري العائد من دولة 
اإلمارات كان هناك لقاء الفت بينه وبني 
رئيس تكتل املردة سليمان فرجنية في 

بيت الوسط.

فرنجية يتشاور لمصلحة كتلته

ويبدو ان حتالف فرجنية مع العماد 
ميشال عون لم يوفر له فرصة احلصول 
على حقيبة وزارية، بدليل ان ما أعطي 
التي س���لمها  التش���كيلة  له بحس���ب 
احلريري للرئي��س سليم��ان وذهب��ت 
أدراج اعت��ذاره األول، لم يتجاوز موقع 
وزير الدولة للمس���ؤولة اإلعالمية في 
تنظيم املردة فيرا ميني، وهو ما رفضه 

فرجنية.
فرجني���ة، وطالب الرئي���س املكلف 
س���ع��د احلريري بع���د لقائه امس في 
بي��ت الوس�����ط بإعطاء كتلته حقيبة 
وزارية، مبع��زل ع�����ن كتل��ة التغيير 
واإلص���الح، التي اس���تقلت باحلقائب 

الوزارية لنفسها.
فرجنية وبعد اللقاء اكد ان االستشارات 

كانت ممتازة واحلكومة مسألة ايام.

لقاءات بعيدة عن االضواء

احلري���ري، عقد لق���اءات بعيدة عن 
األضواء م���ع مس���يحيي 14 آذار، وفي 
طليعتهم الرئيس أمني اجلميل ود.سمير 
جعجع، وان االتفاق كان كامال حول اآللية 

التي يعتمدها احلريري.
ومن دالالت هذا االتفاق إعالن جعجع 
اللبنانية« على  عدم اعتراض »القوات 

توزير جبران باسيل.

»التشكيل« في أرجوحة المشاورات التفصيلية.. و»القوات« تتراجع عن معارضتها توزير الراسبين

.. وتساؤالت حول إمكانية 
زيارته دمشق قبل الحريري

فتوش يتصل بسكاف
ومشروع تحالف »بلدي«

جنبالط يرفض هدية 
»االتصاالت« المسمومة

بيروت: احتمال ان يقوم الزعيم الدرزي 
وليد جنبالط بزيارة دمش���ق من دون 
انتظار زيارة الرئيس املكلف سعد احلريري 
بات احتماال موجودا وجديا اس���تنادا الى 
اشارات أولية أطلقها جنبالط في هذا االجتاه، 
والى تقدم في االتصاالت غير املباش���رة 
اجلارية بني جنبالط ودمشق التي أظهرت 
ان القيادة الس���ورية مرتاحة جدا ملواقف 
جنبالط األخيرة الت���ي يواصلها بوتيرة 
ثابتة وواضحة، مبا يؤكد انه حسم خياره 

السياسي اجلديد.
وتقول مصادر ان جنبالط كان ينتظر 
زيارة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
الى دمشق بفارغ الصبر وليس أي زيارة 

أخرى.

في موازاة قراره النهائي باخلروج من
كتلة »زحلة بالقل���ب« التي تتجه الى 
تعيني النائب طوني أبوخاطر رئيسا لها 
)بحكم كونه الكاثوليكي الوحيد فيها( شرع 
النائب نقوال فتوش في اجراء اتصاالت مع 
النائب السابق ايلي سكاف عارضا عليه، من 
باب حسن النية وتصحيح اخلطأ، مشروع 

حتالف في االنتخابات البلدية املقبلة.

بيروت: نقل عن النائب وليد جنبالط
انه ال يطالب »إال بحقيبة األشغال، وأعتقد 
ان الوزير غازي العريضي قام بعمل مقبول 
وجيد خدم فيه جميع املناطق دون استثناء«. 
واضاف: »أفضل شخصيا أال أحتمل مسؤولية 
وزارة االتصاالت كي ال أتهم بانني ساهمت 
في التخصيص أو غير التخصيص، وكي ال 
أدخل في بعض »قضية التنصت« فال أريد 

هذه الهدية املسمومة«.

)محمود الطويل(الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال النائب سليمان فرجنية في بيت الوسط امس

أخبار وأسرار


