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تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــديخــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

● ڤيــــال فـــــي ســـــــــلــــــــــــــــوى 1000م2د

● ڤيــــال في الصليبخات  1000م2

● ڤيــــال فـــــي هــــــــــــــــــديــــــــــــــة 750م2

● ڤيــــال فـــــي القـــــيــــــــروان 400م2

للبيع عقارات 

مرگز امليثاق املتحدة العقارية
خبرة واحترافية في التسويق

98080807
الـهـــدى واألنــفـــال العــقــاري

مطلوب لإليجار

لعوائل راقية ومعاري�س واأجانب

ت: 99479948

شقةدورفيال

مطلوب لل�سراء عقارات

إيتاليان رول لألملنيوم

أبـــــــــــــــواب - شبــــــابيـــــــك - شتــــــــر
سعــــــر خــــــــاص للبيــــت الــــگــــامـــــــل

العنوان: الري بجوار مسجد العثمان
51444688 - 50166248

أنباء لبنانية

مصادر لـ «األنباء»: التيار متخوف من «الُعشر» اجلنبالطي املعطل

رغم ضبابية املشهد.. احلريري متفائل بإعالن احلكومة قريبًا جدًا
وباالنتظــار، فــإن لقاءات 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
مع الرئيس عون، او مع الوزير 
جبــران باســيل لــن تتعدى 

التشاور الروتيني.
وكان احلريري اســتقبل، 
بعيدا عن األضواء، وزير املردة 
يوسف فنيانوس، والوزير علي 
حسن خليل (أمل) كما التقى 
مستشــاره غطــاس خوري، 
والوزير القواتي ملحم رياشي.

ويبدو ان فنيانوس نقل الى 
احلريري متسك رئيس تياره 
ســليمان فرجنية، بأن يتمثل 
في احلكومة بوزيرين، سني 
وماروني، وليس بوزير واحد 
هو فنيانوس اآلن. وهذا ما ال 
يتقبله الرئيــس املكلف، ألن 
توزير سني شمالي من حلفاء 
فرجنية، سيكون على حساب 

حصة «املستقبل».
مصادر «القوات اللبنانية» 
ملتزمة بالهدنة السياسية مع 
التيار احلــر، وبعدم تعليقها 
علــى الطروحــات التوزيرية 
التزاما مببدأ التمثيل الوزاري 
بحسب احلجم النيابي، وقالت 
جلريــدة «اللواء» ان الرئيس 
احلريري ينقل بأمانة وبحرص 
شديد على وجود القوات داخل 

احلكومة.
نائــب رئيــس احلكومــة 
«القواتي» غسان حاصباني، 
اعترف بأن تشكيل احلكومة 
الــذي هو أمــر داخلــي يتأثر 
بالتطــورات اخلارجية بعض 

الشيء.
وأشار حاصباني في حديث 
إلى إذاعة لبنان احلر، ان العقدة 
األساسية التي ال نسمع عنها 
في اإلعالم هــي الصراع على 
الصالحيات في التشكيل بني 
رئاســة اجلمهورية ورئاسة 
احلكومة وليس إعطاء وزارة 

معينة لفريق معني.

لتذليل عقبات التشكيل على 
هذا املســتوى الداخلي، تتجه 
نحو الرئيس نبيه بري حليف 
جنبالط الدائم، إلقناعه بواحد 
من أمريــن: إما القبول بوزير 
درزي ثالث، من ثالثة أسماء 
يطرحها عليه الرئيس عون، 
وبالتفاهم مع االسم املستبعد، 
اي النائب طالل ارســالن، او 
تقــدمي ضمانــة قاطعة، بعدم 
سحب الوزراء الدروز الثالثة 
فــي اي وقت، حتــى ال يوقع 
«حكومــة العهــد األولى» كما 
يعتبرهــا الرئيــس عون، في 
شرك «الُعشر املعطل» ميثاقيا.

وفي تقدير هذه املصادر ان 
العقدتني السنية واملسيحية 
اللتني تعيقان تشكيل احلكومة، 
ميكــن جتاوزهما فور تخطي 
عقــدة التمثيل الدرزي، وبعد 
شعشــعة الضــوء اإلقليمــي 

األخضر.

بتسمية وزراء الدروز الثالثة، 
إلى حتكم زعيم املختارة بسير 
احلكومــة وعبرهــا العهد من 
خالل التهديد بســحب وزراء 
هذه الطائفة األساسية، في حال 
جلوء األكثرية احلكومية الى 
التصويت على مسألة معينة 
مرفوضة جنبالطيا، ما يعني 
وقــوع احلكومــة فــي أزمــة 
ميثاقية علــى غرار ما حصل 
عندما انسحب الوزراء الشيعة 
من حكومة فؤاد السنيورة عام 
٢٠٠٦، حينما رفض االستجابة 
الى رغبة املنســحبني بتقدمي 
القــرارات  اســتقالته، لكــن 
«حكومتــه  عــن  الصــادرة 
العرجاء»، كما وصفها الرئيس 
نبيه بري في حينه، واملعتبرة 
فاقدة للميثاقية، مازالت معلقة 

التنفيذ.
وطبقا للمصــادر املواكبة 
لالتصــاالت، فــإن املســاعي 

فيما يصر رئيس التيار احلر 
جبران باســيل، ومــن خلفه 
الرئيس ميشال عون على ان 
يكــون النائب طالل أرســالن 
او مــن ميثله، الوزير الدرزي 

الثالث.
واملســألة ليســت مســألة 
النائــب أرســالن، كحليــف 
للتيــار، إمنــا هــي مســألة 
ميثاقية، بالنسبة للمطالبني 
بتوزير أرسالن او من ميثله، 
فالدســتور ينص فــي الفقرة 
(ي) من مقدمتــه على ان «ال 
شــرعية ألي ســلطة تناقض 
ميثاق العيش املشــترك»، ما 
يعني انه ال شرعية ألي حكومة 
تغيب عنها طائفة أساســية، 
او تغّيــب عنهــا، وفي احلالة 
احلاضرة، وطبقــا ملعلومات 
«األنباء» فإن ما يخشاه التيار 
احلر ومن خلفه الرئيس عون 
هو ان يؤدي التسليم جلنبالط 

بيروت ـ عمر حبنجر

غيبت زيارة رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن الى بيروت، 
التخبط السياســي في  حالة 
موضــوع تشــكيل احلكومة 
الهتمــام  تبعــا  اللبنانيــة، 
اللبنانيني بالزائر  املسؤولني 

وبالزيارة، واستقباله.
الغــامن  وبانتهــاء زيــارة 
انتهت اســتراحة املشــتغلني 
في ورشة تشــكيل احلكومة 
املتعثرة وعاد القوم الى دائرة 
احملاصصة وشــد احلبال، بال 
طائل وال نتيجة، ما أبقى املشهد 
احلكومي «ضبابيا بامتياز»، 
بحســب القنــاة «البرتقالية» 
التي تعكس وجهات نظر التيار 
احلر واألوساط الرئاسية عادة. 
وأضافت ان ما في بال البعض 
ما هو أبعد مــن حصة وأكبر 
من منصب، فهذا البعض ُمصّر 
وبقوة على «تثبيت» ميشال 
عون، وهذه املرة عبر تعجيز 
سعد احلريري، لكن عون، كما 
هو دائما ُمصــر على الذهاب 
في املواجهة الى النهاية، وهو 
مصمم علــى إخراج احلكومة 
مــن قمقم العراقيــل الى نور 

التشكيل.
الرئيــس  ان  لكــن يبــدو 
احلريري أكثر تفاؤال وقد نقل 
عنه ظهر امــس، قوله: والدة 
احلكومة قريبة جدا، وقد يكون 

االسبوع املقبل.
وعلــى املســتوى احمللــي 
املساعي ناشطة إلعادة الدفء 
الــى خطــوط التواصــل بني 
بعبدا واملختارة، ويتولى هذه 
املساعي الرئيس املكلف سعد 
احلريري، لكن اجلدار سميك 
بــني املوقعني، كما يبدو لآلن، 
فوليد جنبالط ُمصر على حق 
حزبه املنتصر في االنتخابات 
بتسمية الوزراء الدروز الثالثة، 

رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري مستقبال وفدا مصغرا من الهيئات االقتصادية برئاسة محمد شقير                     (داالتي ونهرا) 

شفيق املصري لـ «األنباء»: احلديث 
عن سحب تسمية احلريري كالم 

سياسي ال قيمة دستورية له
بيروت ـ زينة طّبارة

رأى اخلبير في القانون الدستوري والدولي د.شفيق املصري 
ان تكليف الرئيس احلريري بتشكيل احلكومة، تكليف مبرم 
ونهائي وال ميكن بالتالي سحبه او التراجع عنه، موضحا ان 

مجلس النواب سمى الرئيس احلريري وكلفه رئيس اجلمهورية 
بتشكيل احلكومة عمال بالنص الدستوري الذي ال يلزم الرئيس 

املكلف مبهلة زمنية إلجناز مهمته، مقابل إلزامه مبهلة شهر 
واحد لتقدمي البيان الوزاري بعد تشكيل احلكومة.وعليه يؤكد 

املصري في تصريح لـ «األنباء» ان الكالم عن احتمال عقد 
جلسة نيابية عامة ملناقشة تأخير تشكيل احلكومة، وبالتالي 
اإليحاء بسحب تسمية النواب للرئيس احلريري، او بتقدمي 

عريضة نيابية من ٦٥ نائبا لوقف التكليف، هو كالم سياسي 
ال قيمة دستورية له، فالوحيد القادر على إنهاء التكليف هو 

فقط الرئيس املكلف من خالل تنحيه او اعتذاره عن عدم متابعة 
املهمة املوكلة إليه، معتبرا بالتالي ان جل ما يستطيع مجلس 

النواب فعله باالستناد الى «جتربته» مع التكليف هو سحب الثقة 
عندما تقدم احلكومة بيانها الوزاري فقط ال غير.

واستطرادا لفت املصري الى انه مبقدور مجلس النواب ان 
يصعد سياسيا قدر املستطاع، لكن ليس مبقدوره من الناحية 
الدستورية ان يسحب تسمية الرئيس احلريري املكلف اصال 

بتشكيل احلكومة مبوجب مرسوم موقع من رئاسة اجلمهورية، 
مستدركا ردا على سؤال انه حتى رئيس اجلمهورية مبقدوره ان 
يستعجل عملية التشكيل عبر مخاطبة ثنائية مع الرئيس املكلف، 

لكن ليس مبقدوره ال دستوريا وال قانونيا وقف التكليف او 
إنهاؤه.

وعن دستورية «حكومة االمر الواقع» كمخرج وحيد من نفق 
التشكيل، وعلى قاعدة «هذه حكومتي شاء من شاء وأبى من 
أبى» في بلد محكوم بالتوافق السياسي، أكد املصري ان اي 

حكومة ايا يكن شكلها ولونها واسمها، ال تكون دستورية إال بعد 
نيلها ثقة مجلس النواب، وطبعا بعد موافقة رئيس اجلمهورية 
عليها الذي ان رفضها تصبح االزمة مفتوحة بني من وقع ومن 

ُكلّف، وهي ازمة غالبا ما تنتهي بتنحي الرئيس املكلف.

حاصباني: العقدة 
في الصراع على 
الصالحيات بني 

الرئاستني!


