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لماذا لم تترجم القمة السورية ـ السعودية 
تشكياًل سريعًا للحكومة اللبنانية؟!

بيروت: االنطب����اع األقوى في بيروت هذه
األيام ولدى ش����ريحة سياسية واسعة ان 
احلكومة اجلديدة وضعت جديا على مس����ار 
التأليف واملسألة مسألة أيام، وان القمة السورية � 
السعودية أرست أرضية صلبة للتوافق اللبناني 
ووفرت فرصة اقف����ال أزمة احلكومة الراهنة، 
وقلصت الى حد كبير البع����د اخلارجي لهذه 
األزمة. أما التأخير احلاص����ل فإنه يعود أوال 
الى رغبة سورية � سعودية في اال تكون احلكومة نتيجة 
مباشرة وسريعة لقمة دمشق، واال يظهر البلدان في مظهر 
املتدخل في الش����ؤون اللبنانية الداخلي����ة وانهما صاحبا 
نفوذ وقدرة على التأثير احلاس����م ف����ي أوضاعه واالرادة 

السياسية ألطرافه.
ويجري حتديد نهاية األسبوع اجلاري أو نهاية الشهر 
على أبعد تقدير موعدا لوالدة احلكومة بعدما تكون اتصاالت 
ما بعد عودة الرئيس ميش����ال سليمان من اسبانيا أفضت 
الى حل عقدة وزارة االتصاالت، اما على قاعدة ابقاء القدمي 
على قدميه وكل الوزارات احلالية على حالها، أو على قاعدة 
احداث تغيير ف����ي وزارة االتصاالت على ان يتم »ارضاء« 
العماد عون بوزارة التربية مضافة اليها واحدة من احلقائب 
التالية العدل أو الصحة أو األشغال، وبالتالي فإن تأخر والدة 
احلكومة يعود الى سبب داخلي أكثر منه خارجيا، والعقدة 
كامنة في عملية توزيع احلقائب واحلصص واألحجام في 

حكومة معدة ألن حتكم لبنان لسنوات مقبلة.
لكن ثمة أوس����اطا ديبلوماسية ال ترى مؤشرات كافية 
لوالدة احلكومة قريبا انطالق����ا من تقييم دقيق ومختلف 
للقمة السورية الس����عودية ونتائجها ال ينسجم متاما مع 
أجواء التفاؤل املفرط الذي اجتاح الوسط اللبناني، في حني 
ان هذه القمة ل����م تغير جذريا في الظروف والعوامل التي 
أحاطت بعملية تش����كيل احلكومة وأدت الى أزمة متمادية 
منذ أربعة أشهر، وفي التقييم الديبلوماسي للقمة ونتائجها 

تبرز النقاط التالية:
� سورية والسعودية العبان كبيران في املنطقة لكنهما 
ال يختص����ران كل الالعبني س����واء في الدائ����رة العربية أو 
الش����رق أوسطية أو الدولية، وفي ذلك ما يجعل من اللقاء 
السعودي � السوري رغم ما أحيط به من أهمية، خاصة ما 
أش����يع حوله من مناخات تفاؤلية، من جهة حركة منعزلة 
عن االطار األوس����ع للتوترات في املنطق����ة، ويتخطى من 
جهة ثانية الس����قف الذي ترس����مه حركة االنفتاح الدولي 
على دمشق بسبب عدم اكتمال شروط االنتقال الى مرحلة 

التطبيع الكامل.
� امللف اللبناني كان في صلب القمة وشغل حيزا أساسيا 
منها، لكن����ه لم يكن أولوية فيها وهدفها املباش����ر، فخادم 
احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل ب����ن عبدالعزيز أراد من 
خالل زيارته الى دمشق تكريس انفتاح عربي على دمشق 
في سياق توجه ملصاحلة سورية مع مصر وتنسيق املوقف 
العربي حيال عملية السالم من جهة، ولتشجيع سورية على 
االبتعاد التدريجي عن ايران من جهة ثانية وبدءا من امللفني 
العراقي والفلسطيني، والرئيس بشار االسد سعى من جهته 
الى تكريس فصل العالقة السورية - السعودية عن امللف 

اللبناني بحيث ال يكون مقياسا لها أو ممرا اجباريا.
� امللك عبداهلل بدا مهتما في امللف اللبناني مبس����ألتني: 
تسهيل وتسريع دمشق عملية تشكيل احلكومة اللبنانية، 
واحتضان الرئيس اجلديد للحكومة سعد احلريري ومساعدته 
على تثبيت دعائم حكمه، وفي اجلواب السوري على هذين 
املطلبني، بدا ان الرئيس االس����د غير متجاوب مع فكرة ان 
التسهيل مطلوب من دمش����ق ويعني ان متارس ضغوطا 
على حلفائها، امنا يعتبر ان أمر التأليف منوط باحلريري 
وقدرته على اتخاذ ما يلزم من قرارات ومبادرات، كما بدا ان 
دمشق مهتمة جدا بوصول سعد رفيق احلريري الى رئاسة 
احلكومة وبزيارته الى دمشق ألن معه ستكون أقصر الطرق 
وأسرعها العادة بناء العالقات السورية � اللبنانية )وضمنا 
خصوصا العالقة مع الطائفة الس����نية(، لكن دعم دمشق 
للحريري ليس م����ن دون ثمن ومن دون مقابل، واملطلوب 
هنا تصفية رواسب وآثار املرحلة السابقة واعادة العالقات 
الى س����ابق عهدها والى ما كانت عليه قبل العام 2005 مع 
ما يعنيه ذلك من اعتراف متجدد بدور س����ورية ونفوذها 

ومصاحلها السياسية واألمنية في لبنان.

الجيش أبلغ اليونيفيل قراره بالتصدي للطيران اإلسرائيلي

حزب اهلل: المقاومة ألحقت هزيمة جديدة 
بكشفها أجهزة التجسس اإلسرائيلية

بيروت: أبلغت قي����ادة اجليش اللبناني قائد قوات األمم املتحدة في
جنوب لبنان اجلنرال كالوديو غراتس����يانو، ان اجليش اتخذ قرارا 

بإطالق النار على اي طائرة اسرائيلية تخترق السيادة اللبنانية.
وبالفعل تصدت ارضيات اجليش املضادة للطائرات، لطائرة اسرائيلية 
بال طيار حومت فوق الوادي الواقع بني بلدتي حوال وميس اجلبل اثناء 
كشف اجليش والدوليني على اجهزة التنصت واملراقبة االسرائيلية التي 

فجرها االسرائيليون عن بعد اثر شعورهم بانكشاف امرها.
وتبني ان جهازين منها مزودين بعبوات ناسفة وبعدما علم ان امرهما 
افتضح كونهما مصممني بطريقة تتيح للعدو ان يلتقط فورا اي جسم 
غريب يقترب منهما.     وبعد انفجار اجلهاز األول اتصل االسرائيليون 
بالقيادة الدولية طالبني حتذير اجليش من االقتراب من اجلهاز الثاني 
ألنهم بصدد تفجي����ره، لكن قبل ان يتحرك اجليش والدوليون صباحا 
قامت اس����رائيل بتفجير اجلهاز. وعلى االثر حاولت دورية اس����بانية 
التح����رك منفردة نحو موقع احلادث اال ان اجليش طلب ان يتولى فوج 
الهندس����ة لديه معاينة املوقع مبؤازرة الدوليني، حيث مت العثور على 
ستة صناديق وكيبالت تعود الى اجلهازين املدمرين اللذين تبني ان لكل 

منهما صندوقني يضمان 360 بطارية تشحنهما بالطاقة.
حزب اهلل وفي بيان له قال إن هذا الكشف يعتبر فشال جديدا للعدو 
االسرائيلي بعد فشله في حماية جواسيسه على االرض الذين مت كشف 
عدد كبير من شبكاتهم في االشهر القليلة املاضية وسيفشل مرة اخرى 
اذا استمر في خرق سيادتنا الوطنية ومحاولة استباحة بلدنا في البحر 

واجلو والبر.
في املقابل اعتبرت اسرائيل ان ما نشر حول تدمير اجهزة تنصت في 
اجلنوب ليس س����وى محاولة من جانب حزب اهلل لصرف االنظار عن 

انفجار مخزن السالح في بلدة طير فلسية األسبوع الفائت.
فيما أعل����ن احلزب ان املقاومة التابعة له هي التي اكتش����فت جهاز 

التجسس والتنصت االسرائيلي بني بلدتي حوال وميس اجلبل.
وذكر احلزب في بيانه انه بعد ان ادرك اجليش االسرائيلي انكشاف 
اجلهاز الذي مت وضعه عقب عدوان يوليو 2006 قام بتفجيره حيث تبني 

ان اجلهاز مفخخ بعبوة ناسفة.
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 مقايضة وزارة اخلارجية: تش����ير أوساط مطلعة الى ان الرئيس نبيه 
بري قام مبحاولة ملقايضة وزارة اخلارجية بوزارة املال مرش����حا 
لها أحد املقربني منه من خبراء املال واالقتصاد، وباعتبار ان وزارة 
املال أساسية وتكفل نوعا من املشاركة في القرار، ألن توقيع وزير 
املال موجود على كل املراسيم، وباعتبار ان توافقا شفويا قد حصل 
في الطائف على ان تكون وزارة املال للطائفة الشيعية لم يطبق 

اال مرة واحدة مع الوزير الراحل علي اخلليل.
ولكن الرئيس بري تخلى عن محاولته بعدما وجد ان الرئيس 
املكلف سعد احلريري متمسك بوزارة املال وال يرضى عنها بديال، 
وبعدما ارتفعت »قيمة« وزارة اخلارجية للفترة املقبلة مع دخول 

لبنان في عضوية مجلس األمن.
 سـليمان واالتصاالت: تتناقل جهات في املعارضة ان الرئيس سليمان ال 
يعارض بقاء وزارة االتصاالت ضمن حصة »التيار الوطني احلر« وان 
يتوالها من جديد الوزير جبران باس��يل، وفي أحسن احلاالت يتولى 

حقيبة أخرى وتذهب »االتصاالت« الى اسم آخر من »التيار«.
 وزارة الطاقة: يقول نائب في تكتل االصالح والتغيير ان األكثرية 
تريد وزارة االتصاالت ليس ألنها وزارة حساسة أمنيا، وإمنا بسبب 

ملف اخلصخصة ومردودها املالي.
في اعتقاد هذا النائب أن أنظار األكثرية تتجه الى وزارة أخرى 
هي »الطاقة« بسبب تطورات الحقة متعلقة بها ستجعل منها واحدة 

من الوزارات املربحة ماليا.
 الوزارة املسمومة: يقول مصدر مقرب من املعارضة ان جنبالط عندما 
وصف وزارة االتصاالت بأنها »مسمومة« كان يقصد انها سممت البلد 
في 7 مايو 2008 عندما تقرر املس بشبكة االتصاالت التابعة للمقاومة، 

ومت التصدي لقرار احلكومة حولها.
وجنبالط هو أكثر من يعرف ان من ورطه بالتحدث عن شبكة حزب 
اهلل هو وزير االتصاالت مروان حمادة، لذلك يرفض ان تعهد الى وزير 
من حزبه أو كتلته النيابية، ألنه ال يريد تعكير عالقاته مع حزب اهلل الذي 

استعاد الثقة معه، وال يريد ان يتجرع سم هذه الوزارة من جديد.
 حصة الكاثوليك في احلكومة: تؤكد مصادر مطلعة ان رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان يتجه الى حسم اسم الوزير الكاثوليكي في احلكومة. 
فبعدما طرح الرئيس بداية اسم سيدة زحالوية )القاضية ميشلني 
بريدي( لتولي هذا املنصب، أع����اد النظر بعد متنيات من املواالة 
واملعارضة الزحالوية، ليبرز اجتاه قوي الى تسمية رئيس املجلس 
االقتصادي االجتماعي روجيه نسناس، خصوصا انه يلقى دعما 
قوي����ا من البطريرك حلام، وهو موض����ع توافق من مختلف قوى 

الطائفة وميولها.
روجيه نس����ناس الذي كان موضع تكرمي وتقدير فرنكوفوني 
هذا الش����هر، يشغل املركز الكاثوليكي األول في الدولة مكرسا في 
مرحلة م����ا بعد الطائف ومبوجب األعراف املس����تحدثة ان تكون 
رئاسة املجلس االقتصادي االجتماعي للطائفة الكاثوليكية التي 
خس����رت مواقع كثيرة من األمانة العامة للخارجية الى رئاس����ة 

اجلامعة اللبنانية.
 رئاسـة جلنة املـال: ربطت جهات لبنانية الزي��ارة التي قام بها النائب 

أنور اخلليل الى املختارة مبوضوع رئاس��ة جلنة املال واملوازنة، حيث 
ان هناك فرصة لوصول اخلليل الى رئاسة هذه اللجنة برغبة مشتركة 

من بري وجنبالط.
وحس��ب هذه املصادر، فإن جنبالط مع ترؤس النائب أنور اخلليل 
لهذه اللجنة لس��ببني: فمن جهة ستكون املرة األولى التي يترأس فيها 
نائب درزي رئاسة جلنة نيابية أساسية، ومن جهة ثانية يكون قد أسدى 

خدمة حلليفه الرئيس نبيه بري.
وتضيف هذه األوس��اط ان بري ميكنه ان يتذرع بتحفظ جنبالط 
واعتراضه على رئاس��ة النائ��ب ابراهيم كنعان للجن��ة املال واملوازنة 
ليقول انه ليس هناك من توافق على كنعان، وبالتالي اللجوء الى اخليار 
اآلخر املمكن، وهو أنور اخلليل الذي يبقي رئاسة جلنة املال واملوازنة 
سياس��يا في يد املعارضة وبري، فيم��ا يحولها طائفيا من املوارنة الى 
ال��دروز، وبالتالي فإن هناك تقاطع مصلحة ب��ني بري وجنبالط على 

حساب عون.
 اعتزال جنبالط: نفى نائب مقرب من النائب وليد جنبالط ان يكون 
بصدد اعتزال العمل السياس����ي ونق����ل الزعامة الدرزية الى ولده 
تيم����ور، ألن املرحلة هي بحاجة، وأكثر م����ن أي وقت مضى، الى 
نائب الشوف. لكن النائب لم يستبعد ان يحل تيمور محل والده 

في االنتخابات النيابية عام 2013.
 قـرض إسـكاني لبارود: دخل وزي��ر الداخلية زياد ب��ارود الى مصرف 
»االسكان« فظن موظفوه انه في زيارة تفقدية فهرعوا لتحيته والتطوع 
ملرافقت��ه في »جولته«، لكنهم صدموا حني س��ألهم عن كيفية حصوله 
ش��خصيا على قرض إسكاني لشراء منزل قيمته 300 ألف دوالر في 

منطقة بعبدا.

أخبار وأسرار لبنانية

التشكيلة الحكومية على نار عودة سليمان من إسبانيا

العناصر التشاؤمية وتتشكل احلكومة بجهود 
جميع الفرقاء.

في املقابل، أمل عضو تكتل التغيير واالصالح 
النائب سليم سلهب ان يكون االسبوع اجلاري 
حاسما جلهة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الفتا 
الى ان اللقاء املقبل بني الرئيس املكلف والنائب 
ميشال عون قد يعقد بعد عودة رئيس اجلمهورية 

العماد ميشال سليمان من اسبانيا.
واشار النائب سلهب الى ان الرئيس احلريري 
والعماد عون قد دخال في التفاصيل، ونوه بكالم 
احلريري االيجابي الذي اطلقه من قصر بعبدا 

عما يقال في مضمار اخلصخصة ومقررات مؤمتر 
باريس 3.

الرؤية األوروبية

ه���ذه الصورة ليس���ت بعيدة ع���ن الرؤية 
االوروبية، وقد تطرق اليها سفير ايطاليا غبريال 
كيكيا بعد زيارته البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير بتأكيده على ان بالده واالحتاد االوروبي 
عموما يتمنيان تشكيل حكومة لبنانية مع عودة 
الرئيس سليمان من اسبانيا، رغم يقينه ان عملية 
التشكيل شأن لبناني محض، آمال ان تزول كل 

يوم السبت املاضي، معربا عن اعتقاده ان عقدة 
وزارة االتصاالت ليست الوحيدة املتبقية امنا 

حقائب اخرى.
بدوره نائب وزير اخلارجية الروسية الكسندر 
سلطانوف واصل زيارته الى بيروت امس، فالتقى 
رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة، 
ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث عرض 
للتطورات في املنطقة، وحث على تشكيل احلكومة 

في لبنان.

دعوات للتعجيل بالحكومة

أما النائب ايوب حمّيد، عضو كتلة التحرير 
والتنمية فش���دد في تصري���ح له امس على ان 
الفرصة متاحة لكي نعوض ما فاتنا من معاناة 
اهلنا من خالل العمل على اخراج حكومة املشاركة 

احلقيقية الى العلن.
م���ن جهته، املجلس األعلى للروم الكاثوليك 
في لبنان رفض مقولة وزارات سيادية في لبنان 
وكأن الدفاع عن السيادة واحلفاظ عليها محصور 

بالطوائف.
وشدد املجلس في بيانه الشهري على اال يأتي 
اي حل في تأليف احلكومة على حساب احد مهما 

كانت املبررات.
ودعا الى تشكيلة جتمع جميع االطراف تؤدي 

الى حكومة وحدة وطنية.

جلسة سريعة لمجلس النواب

في غضون ذلك، يفتتح مجلس النواب اللبناني 
اليوم عقده العادي الثاني الذي يس���تمر حتى 
نهاية السنة، بجلسة انتخابية قصيرة يستكمل 
فيها هيئة مكتب املجلس بانتخاب امينني للسر 

واملفوضني الثالثة.
اما اعضاء اللجان النيابية فسينتخبون في 
جلسة ثانية الثالثاء املقبل، حال تشكيل احلكومة، 
على ان تتولى كل جلنة بعدئذ انتخاب رئيسها 

ومقرريها.
وبذلك فإن االس���بوع املقبل سيكون حاسما 
على صعيد بت رئاس���ة جلنة املال واملوازنة، 
بعدما رشحت املعارضة امني سر تكتل التغيير 
واالصالح النائب ابراهيم كنعان لهذا املنصب، 
في حني عارضت قوى األكثرية هذا الترشيح، 
وأكدت مصادر اللقاء النيابي الدميوقراطي بزعامة 
وليد جنبالط انها تؤي���د انتخاب النائب انور 
اخلليل عضو كتلة التحرير والتنمية لرئاسة 
هذه اللجنة، اعتبارا ان رئاسة اللجنة السابقة 
كانت لعضو من الكتلة عينها هو النائب السابق 
سمير عازار، اال اذا مت التوافق على النائب العوني 
ابراهيم كنعان، عندها يسير اللقاء النيابي مع 

القافلة.

بيروت ـ عمر حبنجر
يعود الرئيس ميشال سليمان الى لبنان غدا 
االربعاء، في نهاية زيارة رسمية له الى اسبانيا، 
ومع عودته يعاد وضع ملف تشكيل احلكومة على 
نار حامية، وس���ط استمرار الغموض في نوايا 
وتوجهات بعض االطراف، ومحاوالت الرئيس 
املكلف س���عد احلريري فك الطالس���م والرموز 

متهيدا للخروج من الدوامة الراهنة.
بيد ان النار املش���تعلة في املوقد احلكومي 
مازالت اقل حرارة مما يبدو انه مطلوب، وهذا ما 
يفسر املراوحة السياسية بني التفاؤل والتشاؤم، 
في ظل تضاؤل االنقش���اع ف���ي االفق االقليمي 

املتحكم مبجرى السياسية اللبنانية.
ويذهب نائب من املواالة الى حد اس���تبعاده 
القدرة على احلسم حول اي اجتاه سيذهب الوضع 
احلكومي، فثمة معارضون يروجون لقرب تشكيل 

احلكومة وثمة موالون يقولون العكس.

االرتباط بالخارج

وفي هذا الضوء يبدو للنائب االكثري وفق ما 
أملح ل� »األنباء« ان التشكيل احلكومي سيطول، 
وبالتالي لن يتمكن اللبنانيون من حس���م هذا 
االس���تحقاق في االي���ام املقبلة، الن الس���احة 
اللبنانية عادت الى االرتباط باخلارج بصورة 
تامة وعلى معظم االطراف تنفيذ االجندات املقررة 

خارجيا.
ويتوقع النائب املتش���ائم استمرار الوضع 
الداخل���ي على هذه الوتيرة اال اذا حصل توافق 
خارجي على حتييد لبنان، مما يتيح للبنانيني 

تشكيل حكومة بأي شكل من االشكال.
اما تش���كيل حكومة من الط���راز االول فانه 
يتطلب قرارا خاصا من اخلارج، وهذا القرار لم 
يأت بعد، اما القرار النافذ حتى اآلن فهو ما نرى 
ونشهد من مطالب وشروط تعجيزية، تعكس 
رغب���ات اقليمية، بفرض دورها على الس���احة 
اللبنانية، كممسك بتالبيب هذه الساحة، وكقادر 
عبرها، على القيام بدور الوسيط بني االطراف 

االخرى املتنازعة.
والحظ النائب االكثري ان التعقيدات االقليمية 
الت���زال كبيرة، وهذا يعني م���ن وجه نظره ان 
العماد عون سيستمر كواجهة تعطيلية للتشكيل 

احلكومي حتت الشعارات واملطالب الرائجة.
ويؤيد نائب بي���روت عن كتلة »لبنان اوال« 
نبي���ل دو فريج هذه القراءة للوضع احلكومي، 
ويرى ان عقدة وزارة االتصاالت التي عاد يتمسك 
بها العماد ع���ون، مردودة الى االوضاع األمنية 
املرتبطة بالتنصت والتجسس وما ظهر منها وما 
استتر، وان االكثرية ترفض من جهتها ابقاء هذه 
الوزارة حيث هي اآلن، لالسباب عينها، مبعزل 

تراجع في مستويات التفاؤل اإلقليمي ينعكس على مجلس النواب

امللك اإلسباني خوان كارلوس خالل استقباله الرئيس ميشال سليمان في قصر ال پادرو في مدريد امس          )ا.ف.پ(

نائب معارض: عون لن يتنازل عن »االتصاالت« 
والحريري لم يقدم له شيئًا ملموسًا

بيروت ـ ناجي يونس
اك���د نائب عض���و في تكت���ل التغيير 
واالصالح ل� »األنباء« ان العماد ميش���ال 
عون لن يقبل بديال عن وزارة االتصاالت، 
ولن يقبل اال بثالثة وزراء موارنة من اصل 
ستة، االمر الذي يضع الرئيس املكلف سعد 
احلريري ام���ام معضلة ارض���اء حلفائه 
املس���يحيني، الذين يص���رون على ثالثة 
وزراء للموارن���ة، واحد للكتائب والثاني 
للقوات والثالث للمستقلني، ممثلني بالنائب 

بطرس حرب.
ويرى النائب املش���ار اليه ان الرئيس 
احلري���ري ملزم بتعزي���ز مواقع حلفائه 
املسيحيني، لكنه ليس قادرا على مماشاة 
طموحاتهم، خصوصا ان ثمة وزيرا مارونيا 
من اصل الستة يتعني ان يكون من حصة 
الرئيس ميشال سليمان ما يجعل من شبه 
االستحالة اعطاء املواالة ثالثة وزراء موارنة 

في ظل تشبث عون مبطالبه.
في هذه احلالة، يتوقع النائب الذي اصّر 
على عدم ذكر اس���مه، ان يقنع احلريري 
ركن االكثرية سمير جعجع بالتنازل عن 
الوزير املاروني للق���وات مقابل وزيرين 
مسيحيني قواتيني، ارثوذكسي وكاثوليكي 

في احلكومة العتيدة.
وفي تقدي���ر هذا النائب ان د.س���مير 
جعجع هو االكثر استعدادا للتضحية مبا 
يعتبره بوزيره املاروني، اعتقادا ان ذلك 

يكس���به نقاطا في السياسة وأمام الرأي 
العام املسيحي بش���كل خاص واللبناني 
بشكل عام، والذي يريد اخلالص من عقدة 

تشكيل احلكومة بأي ثمن.
بالنس���بة للقاء النيابي الدميوقراطي 
قال النائب املذكور ان النائب جنبالط لم 
يحسم األسماء الدرزية الثالثة بعد، سوى 
بإعادة توزير غازي العريضي، لكن املشكلة 
تبقى بعدم توزير النائب طالل ارس���الن، 
كونه يعتبر نفسه جزءا من تكتل االصالح 

والتغيير.
وعن املوعد االفتراضي لتشكيل احلكومة 
قال النائب املعارض، ان الرئيس ميش���ال 
سليمان يعمل بقوة لتشكيل احلكومة كي 
يؤمن االنطالقة السليمة والصحيحة لعهده، 
واال فإن مش���كلة كبرى ستواجه مسيرة 

الدولة طيلة هذا العهد.
اما الرئيس املكلف سعد احلريري فانه 
بدأ يحقق االيجابيات بلقاءاته املتتالية مع 
العماد ميشال عون، وان كان يحجم بنظر 
هذا النائب عن االستجابة الى مطالب العماد 
عون ولو بقدر من الوضوح، ما أوحى ان 

يكون في األمر عملية كسب للوقت.
اما بالنس���بة للمعارضة فقال النائب 
العوني انها مرتاحة سواء تشكلت احلكومة 
او تأخر تش���كيلها، ألن مطالبها واضحة 
ومعروفة، ومن الصعب جتاوزها مبرور 

الزمن.

)محمود الطويل(النائب وليد جنبالط خالل حفل تسليم »املقبرة« في سبلني

جنبالط تبرع بـ »مقبرة« في سبلين
»لتخفيف الظلم عن الفلسطينيين«

بيروت ـ أحمد منصور
أقامت وكالة االمم املتحدة إلغاثة 
الالجئني الفلس���طينيني في الشرق 
التدريب  األدنى »االنروا« في مركز 
املهن���ي في بلدة س���بلني في قضاء 
الش���وف، حف���ل توقيع عق���د هبة 
لقطع���ة ارض مقدم���ة م���ن رئيس 
اللق���اء الدميوقراط���ي النائب وليد 
جنبالط وتبلغ مساحتها 10000م2 
متاخمة للمركز لبناء مقبرة لالجئني 
الفلسطينيني في لبنان، باإلضافة الى 
تبرع جنبالط مببلغ مائة ألف دوالر 

ملشروع املقبرة.
النائب  التوقي���ع  حضر حف���ل 
جنبالط وجنله تيمور، النائب عالء 
ترو، املدير العام لالنروا سلفاتوري 
لومباردو، سفير فلسطني عباس زكي، 
مسؤول اجلبهة الدميوقراطية علي 
فيصل، ممثل جلنة احلوار اللبناني 

الفلسطيني زياد الصايغ.
النائ���ب جنبالط فقال:  وحتدث 
ليس���ت هذه الي���وم إال مس���اهمة 
متواضع���ة م���ن قبلي اس���هاما في 
الظلم والعناء عن الشعب  تخفيف 
الالجئ الفلسطيني على ارض لبنان 
منذ أكثر من س���تني عام���ا، فليس 
هناك شيء مس���تحيل إذا ما صفت 
النوايا وخرجنا كلبنانيني وكقسم 

الئق واعطاء الشعب الفلسطيني على 
ارض لبنان احلقوق املدنية، وعلى 
أمل أيضا ان نخرج من دوامة املزايدة 
حول نهر البارد ويبنى املخيم إلعادة 
إيواء واحتضان الكمية التي هجرت 
قسرا بعد االحداث الدامية التي جرت 

منذ عامني.

حتى من اللبنانيني عن عقد املزايدة 
حول التوطني ومن عقد العنصرية 
جتاه الشعب الفلسطيني، لذلك هذه 
مساهمة بسيطة وعلى أمل ان تستكمل 
الحقا من قبل السلطة برفع القيود 
واحلواجز للحقوق املدنية التي متنع 
شعب فلسطني من ان يعيش بشكل 


