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الحريري ومسيحيو 14 آذار
بيروت: ش����ددت مصادر في األكثرية على الدور 
املساعد لسليمان فرجنية، من جهة، وعلى الدور 
التسهيلي الكبير حللفاء الرئيس املكلف، السيما امني 
اجلميل وسمير جعجع، من جهة أخرى. وقالت املصادر 
نفس����ها إنه »على خالف احلملة اإلعالمية في بعض 
تصريحات املعارضة وفي بعض وسائل اإلعالم التي 
تنسب الى جعجع اعتراضه ورفضه التنازالت التي 
يقدمها احلريري، بهدف اإلسراع في التأليف وإخراج 
البالد من عنق الزجاجة، فإن جعجع يبدي تفهما ملا يقوم به حليفه 
في سياق سياسة نزع الذرائع الهادفة الى إبقاء الوضع السياسي 

اللبناني مكشوفا في ظل فراغ حكومي واستنزاف احلريري«.
وكش����ف النائب الس����ابق فارس س����عيد ان اللقاء األخير بني 
الرئيس احلريري ود.جعجع في معراب أكد التفاهم على تغليب 
الشراكة االسالمية � املسيحية على أي شيء آخر، وعلى التركيز 
على استمرار 14 آذار موحدة لكي تشكل ضمانة للرئيس املكلف 
حتى ال يس����تفرد داخل مجلس الوزراء، وقال ان الرئيس املكلف 
»واضح في حتالفاته، ولن يتخلى عن حلفائه رغم كل الكالم الذي 

يقال، ولديه حرية التصرف من أجل انتاج حكومة، حتى ولو كانت 
سيئة في ظل السالح، فذلك أفضل من ال حكومة«.

بدورها، كشفت قوى املعارضة عن معادلة جديدة بدأت تطرحها، 
ومفادها أن تشكيل احلكومة يحتاج إلى قرار جريء من الرئيس 
احلريري لالختيار بني العماد عون ود.جعجع، وطبعا بني حكومة 
وحدة وطنية وحكومة فريق واحد. وبات لسان حال قوى املعارضة 
أن على احلريري أن يتخلى عن جعجع الذي يضع الڤيتوات على 
صيغ التسوية مع العماد عون، وأن خيار احلريري يجب أن يكون 
حاس����ما لتحديد مصلحته بني من ميثل أوسع شريحة مسيحية 
وأكبر كتلة نيابية مس����يحية، وبني فريق مسيحي آخر ال يوازيه 

بذات الوزن التمثيلي للمسيحيني.
مصادر املعارضة اشارت في املقابل الى ان محاوالت التعطيل 
كانت من جانب د.سمير جعجع الذي كان يدفع باجتاه قيام حكومة 
»اللون الواحد« واما »حشر« الرئيس املكلف لدفعه من أجل عدم 
القبول بتس����ويات وحلول وسطية ال تشعر احلريري أو العماد 
عون بأنه تعرض للهزمية أو أنه الوحيد الذي قدم تنازالت أمام 

الفريق اآلخر.
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لبنان: مراسيم الحكومة رهن إسقاط األسماء على الحقائب
بيروت ـ عمر حبنجر

بات���ت مراس���يم تش���كيل 
اللبنانية اجلديدة  احلكوم���ة 
جاهزة لالعالن فور اس���قاط 
اس���ماء الوزراء على احلقائب 

املمنوحة لكل فريق.
فقد مت االتفاق على توزيع 
احلقائب بني املواالة واملعارضة 
مع اعالن املعارضة التي اجتمع 
اقطابها في مق���ر االمني العام 
حلزب اهلل حس���ن نصر اهلل 
االتفاق على السير في تشكيل 
احلكومة، وتبلغ سعد احلريري 
بواسطة الوزير جبران باسيل، 
موفدا من عمه العماد ميش���ال 
عون موافق���ة املعارضة على 

احلقائب التي اسندت اليها.
اما االس���ماء فه���ي محور 
اتصاالت داخل املعارضة كما 
داخل املواالة، وحتديدا داخل 
الفريق املسيحي في االكثرية او 
املعارضة، في حني حدد الرئيس 
املكلف س���عد احلريري اسماء 
وزراء كتلته ومثله فعل حزب 

اهلل وحركة امل.
وهكذا يصبح االعالن ع��ن 
تش���كيل احلكومة معلقا ف��ي 
اللوائ��ح االسمي��ة  مش���جب 
لوزراء الكتل املسيحية، املنتظ��ر 
اكتمالها في اي وقت، بعده��ا 
القص��ر  املراسيم من  تص��در 
اجلمه��وري في اعقاب زيارة 
يقوم به��ا الرئيس املكل��ف، الى 
الرئي��س ميشال سليم��ان حامال 
اس���م��اء الوزراء وحقيبة كل 
منه��م، وبعد توقي��ع املراسيم 
يج�����ري اس���تدع��اء رئي��س 
مجلس الن���واب نبي��ه ب��ري 
ث��م الوزراء املعيني��ن اللتق��اط 
الص��ورة الرسمية عل���ى مدرج 

رأى م���ن جهت���ه ان مش���كلة 
اع���الن احلكوم���ة ب���ات عند 
فريق مسيحيي 14 آذار بسبب 
»تناتش« احلقائب فيما بينهم، 
متجاهال تأجي���ل العماد عون 
ألس���ماء وزراء كتلته نتيجة 

اخلالف ايضا.
وشدد نقوال على ان تكتل 
التغيير واالصالح، يرفض اي 
الوزاري  البي���ان  تعديل على 
للحكومة السابقة خصوصا ما 

يتعلق باملقاومة وسالحها.
وزير األشغال العامة غازي 
العريضي، املتفق على ابقائه على 
رأس هذه الوزارة ممثال للقاء 
الدميوقراطي برئاسة  النيابي 
وليد جنبالط، رأى ان مسألة 
تشكيل احلكومة مسألة ساعات 
وان املهم هو االتفاق السياسي 
بني جميع القوى، واملهم الوالدة 

الطبيعية للحكومة.
ولفت العريضي خالل مأدبة 
تكرميية له في الهرمل الى ان 
س���الح املقاومة موضوع على 

طاولة احلوار الوطني.
م���ن جهت���ه، رئيس حزب 
الكتائ���ب ام���ني اجلمي���ل قال 
املاروني  البطريرك  بعد لقائه 
نصراهلل صفير ان احلزب على 
تواص���ل مع الرئي���س املكلف 
لالتفاق على الصيغة االخيرة 
للحكومة، كما ان االسماء التي 
ستمثل احلزب ستبحث معه.

من تأنى نال ما تمنى

ب���دوره، املعاون السياس���ي 
لألمني العازم حلزب اهلل احلاج 
اكد ان احلكومة  حس���ني خليل 
ولدت عملي���ا، وان هذه الوالدة 
هي نتيجة ح���وار بناء وهادف 

القصر اجلمهوري.

نقاط للمعارضة على المواالة

واذا رست احلكومة اجلديدة 
على الصيغ واالسماء واحلقائب 
املعلنة ميكن القول ان املعارضة 
سجلت عدة نقاط على املواالة 
تقبلها الرئيس املكلف تنازال من 
اجل اخراج احلكومة من دوامة 
الشروط ذات االبعاد اخلارجية 
فكان ان س���حب حتفظه على 
توزير اخلاسرين في االنتخابات 
النيابية بعد متسك العماد عون 
بتوزير صهره جبران باسيل، 
كما ص���رف النظر عن رفضه 
املعلن البقاء حقيبتي االتصاالت 
والطاقة ضم���ن حصة العماد 
عون الوزارية، اال انه متس���ك 
برفضه عودة باسيل الى وزارة 
االتص���االت، وعزت اوس���اط 
الى  التنازالت  االكثرية ه���ذه 
املداخالت االقليمية، وخصوصا 
القمة السعودية السورية، ولقاء 
وزيري خارجية سورية وايران 

في طهران.
وعلى هذا، الب���د من اعادة 
ف���ي عملية تش���كيل  الفضل 
الى الضوء االخضر  احلكومة 
االقليمي، ال���ذي لواله لبقيت 
عملية التشكيل تتخبط في ظلمة 
االتصاالت واملشاورات احمللية 

العدمية الفاعلية واجلدوى.

سليمان يؤكد أهمية دور الحريري

الرئيس ميشال سليمان شدد 
ام���ام زواره على اهمية الدور 
ال�����ذي اضطلع ب���ه الرئيس 
املكلف سع��د احلريري خالل 
املش���اورات الت���ي اجراها مع 
الفرقاء كافة، بحيث متكن من 

الثقة  خالل احلوار من ارساء 
التي من ش���أنها تسهيل دور 
ف���ي املرحلة  وعمل احلكومة 
املقبلة، ونقل زوار الرئيس ان 
احلكومة ستبصر النور خالل 
48 ساعة اعتبارا م��ن صباح 
امس، وان الوقت ال�ذي استغرقه 
تشكيلها لم يذه��ب سدى، بل 
كان مهما جدا جلهة اعادة اللحمة 
بني اللبنانيي��ن. واكد الرئيس 

بحقيبة وزارة العدل، مع ابقاء 
النجار على  ابراهي���م  الوزير 
رأسها، ما يعني ان توزير النائب 
بطرس حرب بات مس���تبعدا، 
فيما تردد ان ح���زب الكتائب 
يحاول احلصول على حقيبة 
التربية لنائب رئيس���ه سليم 
الصايغ، بدال من وزارة العمل 
الواقع مقرها في عمق الضاحية 

اجلنوبية.

سليمان أن احلكومة اجلديدة 
صناعة لبنانية بحتة.

خالفات األكثرية تؤخر الحكومة

الناطقة  اذاع���ة »الن���ور« 
بلس���ان ح���زب اهلل، قالت ان 
حقائب وزارات العدل والتربية 
والعمل املقررة لوزراء املواالة 
مازالت تعرقل اعالن احلكومة، 
بعد متس���ك القوات اللبنانية 

ابراهيم جنار،  العدل  وزير 
توقع كسواه من الوزراء اع��الن 
احلكومة خالل ساعات، وع��ن 
امكانية بقائه في وزارة الع��دل 
لفت جن���ار ال���ى ان الق��وات 
اللبنانية تريد بصورة مبدئي���ة 
االحتفاظ بوزارة الع���دل، وان 
املعلومات املتوافرة لدي��ه تؤش��ر 

على بقائه في هذه الوزارة.
النائب العوني نبيل نقوال 

ربحت من خالله املعارضة، كما 
الرئي���س املكلف وقال: من تأنى 

نال ما يتمنى.
واستبعد خليل لقناة »املنار« 
ان تطول النقاشات املتعلقة بالبيان 
الوزاري اال اذا أراد البعض احداث 
انقالب يضر مبصلحة الوطن وهو 

ما ال نريده وال نتوقعه.

حصة الحزب لبنان كله

وردا على سؤال حول حصة 
حزب اهلل في احلكومة قال خليل 
ان حصة حزب اهلل هي لبنان، 
حصة احلزب ليس بوزارة او 
اثنتني حصته والدة احلكومة، 
حصته حص���ول االتفاق على 
اصل الصيغة السياس���ية في 
البلد، اق���ول حصة حزب اهلل 
هو لبنان كله وليس في حقيبة 

معينة.
وقال ان النقاشات التي تلت 
االتف���اق على صيغة )15 � 10 � 
5( تناولت الى جانب االسماء 
واحلقائب االسس املطلوب ان 
تبنى عليها الشراكة اللبنانية 
وس���تخف اآلن لفظ���ة مواالة 
ومعارضة، وستحصل شراكة 
وتوافق وخصوصا على القضايا 

االساسية.

انتصار الحريري والمعارضة معًا

وأشار الى حوار هادف بكل 
ما للكلمة م���ن معنى، وليس 
كباش���ا فيه غال���ب ومغلوب، 
لبنان اليوم هو الذي انتصر، 
الذي انتصر هو الشيخ سعد 
احلريري واملعارضة معا، كونهم 
استطاعوا التوصل الى صيغة 
نهائية وإلى تفاهم نهائي قدموه 

بشرى الى كل اللبنانيني.

حزب اهلل: حصتنا ليست وزارة أو اثنتين بل لبنان كله

جابر لـ »األنباء«: فرص الحكومة كبيرة
وال أزمة بشأن البيان الوزاري

أبوخاطر لـ »األنباء«: ال مبرر إلدراج السالح 
في البيان الوزاري بعد إحالته إلى طاولة الحوار

ولفت النائب ابوخاطر الى ان 
هناك ثمة بوادر حلحلة سورية 
ظهرت من خالل مواقف زعيم تيار 
»املردة« النائب سليمان فرجنية، 
االمر الذي رفع من منسوب التفاؤل 
في اليومني االخيرين، وادى في 
املقابل الى الشعور بوجود تباين 
بني موقفي العماد عون والنائب 
فرجنية، معتبرا بناء على املواقف 
االيجابية للنائب فرجنية مشكورا، 
ان هناك على ما يبدو نية سورية 
للحلحلة وبالتالي للتعجيل بتأليف 
احلكومة، معربا عن دعم االكثرية 
الي موقف ايجابي من شأنه حلحلة 
التعقيدات ايا كان صاحب املوقف 
ومصدره، ومعربا في املقابل عن 
اسفه الستمرار البعض في افساح 
املجال ام����ام الالعب االيراني كي 
يكون العبا اساسيا على الساحة 
القرارات  اللبنانية، ميلي عليهم 
بدل ان يكونوا هم اسياد قراراتهم 
وتوجهاتهم. وحول البيان الوزاري 
فيما لو تألفت احلكومة، السيما 

من عم����ر تأليف احلكومة ألن 
الكل بات يعلم اين كانت تكمن 

العقدة االساسية.

كلمة السر

وحول ما اذا كانت كلمة سر 
اتت من اخلارج ودفعت باجتاه 
حل االزمة احلكومية، اوضح 
ان هن����اك من كان يعمل خلف 
الستار لتذليل العقبات من خالل 
التواصل مع االطراف املعنيني، 
السيما بني الرئيس املكلف سعد 
احلريري ورئيس التيار الوطني 

احلر النائب ميشال عون.
وع����ن البي����ان ال����وزاري، 
اس����تبعد ان تنش����أ ازمة عند 
اعداده، وقال: ليس من املنطق 
ان يك����ون اول بند على جدول 
اعمال احلكومة هو نزع سالح 
املقاومة والتجاوب مع تقرير 
االمم املتحدة، واشار الى ان هذا 
املوض����وع جرى التوافق على 
حله بالسياس����ة وليس هناك 

ح����ول املطالبة بض����رورة دعمه 
للمقاومة اكد النائب ابوخاطر ان 
اجلميع في لبنان ودون استثناء 
يدعم املقاوم����ة كحق مقدس من 
حق����وق الش����عوب ف����ي حترير 
اراضيهم احملتلة، ايا تكن هوية 
احملتل واسباب احتالله لها، امنا 
بش����رط ان يكون العمل املقاوم 
واستعمال السالح حتت إشراف 
الدولة اللبنانية من خالل سلطتها 
التنفيذية وقيادة اجليش، الفتا الى 
ان السالح غير الشرعي قد احيل 
الى طاولة احلوار الوطني برئاسة 
العماد ميش����ال  الرئيس  فخامة 
سليمان ملعاجلته من خالل منظومة 
دفاعية وطنية كاملة متكاملة، االمر 
الذي لم يعد يستوجب ادراجه في 
البيان الوزاري وبالتالي خلق مادة 
خالفية جديدة لبنان بغنى عنها 
وعن ارتداد سلبياتها عليه وعلى 
اللبنانيني. وختم النائب ابوخاطر 
معلقا على االنتقادات التي طالت 
البطريرك صفير، معتبرا ان هذا 
االخير هو ضمير لبنان واللبنانيني 
مس����لمني ومس����يحيني على حد 
سواء، وان بكركي كانت ومازالت 
اللبناني احلديث  التاري����خ  عبر 
والقدمي صرح����ا وطنيا لصياغة 
اسس الكيان اللبناني واستقالله، 
مؤكدا ان كالم البطريرك االخير 
ملجلة املسيرة ما كان ليقال لوال 
شعوره الفعلي والعميق باخلطر 
الذي بات يداهم النظام اللبناني 
الذي ساهمت بكركي في تأسيسه 
البطاركة  وحرسته عبر مواقف 
املتعاقبني عليها، بدءا من يوحنا 

مارون وصوال اليه.

امكانية اخرى غير ذلك.
وس����أل جابر: هل املطلوب 
في هذا الوقت الذي تهدد فيه 
اسرائيل بالويل والثبور وترفض 
احلل السلمي ووقف االستيطان 
ان يسير لبنان في درب الصراع 
بني اجليش واملقاومة؟ الفتا الى 
ان احلديث املتصاعد عن سالح 
املقاومة ه����و محاولة تهويل 
من جان����ب البعض، مؤكدا ان 
اللبنانيني لديهم ما يكفي من 
حس املسؤولية واالدراك بأن 
هذه املواضيع التعجيزية يجب 

وضعها جانبا.
واشار الى ان الرئيس املكلف 
س����عد احلريري وضع ثوابت 
امام نفسه ليشكل على اساسها 
احلكومة ومنها انه ال يؤلف اال 
حكومة وحدة وطنية وبناء على 
الصيغة املتفق عليها، كما ان 
رئي����س اجلمهورية قال انه ال 
يوقع اال على مراسيم تشكيل 
حكومة وحدة وطنية، وسأل: من 
يطالب بحكومة من لون واحد، 
من اين سيأتي باالصوات عند 

التصويت على الثقة؟

الفراغ يعم الوزارات

وتوق����ف النائب جابر عند 
الصعوبات القائمة والتي تفرض 
ان يك����ون هناك عمل س����ريع 
للحكومة في ظل تراكمات االشهر 
اخلمسة املاضية، الفتا الى ان 
الس����نيورة  الرئيس  حكومة 
الثانية لم تتمكن من اخذ قرارات 
الفراغ االداري  رئيسية وبات 

يعم الوزارات جميعها.

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض����و كتلت����ي »زحلة 
بالقل����ب« و»الق����وات اللبنانية« 
النائب طوني ابوخاطر ان حجم 
التنازالت التي قدمتها قوى 14 آذار 
واالكثرية النيابية على حس����اب 
ارادة الش����عب وتوجهاته، كانت 
اكثر م����ن كافية لوالدة احلكومة 
فيما لو كان ل����دى فريق االقلية 
النواي����ا احلس����نة، االم����ر الذي 
يجعل النائب ابوخاطر يعتبر ان 
العناوين العريضة ملسار قوى 8 
آذار السياسي ال تشير الى ازمة 
تأليف حكومة فحس����ب امنا الى 
مخاطر جسيمة باتت تداهم النظام 
اللبناني الدميوقراطي، وهي التي 
ح����اول البطريرك املاروني نصر 
اهلل صفير التحذير منها لتفادي 

ابعادها ومساوئها.
واش����ار النائب ابوخاطر في 
تصريح ل� »األنب����اء« الى حجم 
التباين الكبير بني مواقف املعارضة 
وحتديدا مواقف »حزب اهلل« حيال 
دعوته اللبنانيني الى وحدة املوقف 
والكلمة في وجه العدو االسرائيلي 
ومخططاته العدائية جتاه لبنان، 
وبني ما ميارسه عمليا على ارض 
الواقع حيال تألي����ف احلكومة، 
متسائال ما اذا كان عمل املقاومة 
ينحصر فقط في العمل العسكري 
لها دون اعارتها اي اهمية لتأليف 
حكومة تتصدى الى جانبها للعدو 
االسرائيلي من على املنابر واحملافل 
الدولية، السيما من داخل مجلس 
األم����ن واألمم املتحدة، متاما كما 
س����اندتها في التصدي له خالل 

عدوان يوليو 2006.

بيروت ـ اتحاد درويش
التنمية  رأى عضو كتل����ة 
والتحرير النائب ياسني جابر 
ان احلكومة اصبحت على وشك 
ان تش����كل وان العمل مستمر 
لوضع اللمسات االخيرة عليها، 
واشار الى اننا وصلنا الى نهاية 
العالقة لم  املطاف وان االمور 
التأخير في ظل  تعد تستأهل 
التحديات واالستحقاقات التي 

تواجه لبنان.
النائب جاب����ر، في  وق����ال 
تصريح ل� »األنباء«، ان اجواء 
الساعات املاضية انبأت باخلامتة 
الس����عيدة باس����تثناء بعض 
التفاصيل املتعلقة بوزارة من 
هنا او هناك التي لم تعد مشكلة 

امام اعالن مراسيم التشكيل.
واستبعد جابر حصول اي 
تأخير يعرقل صدور التشكيلة 
احلكومية على غرار ما حصل 
في اوقات سابقة عندما كانت 
اجواء التفاؤل تصل الى حدودها 
القصوى ثم ما تلبث ان تتبدد 
ويتعثر التأليف، مشيرا الى ان 
فرص جن����اح تأليف احلكومة 
باتت كبيرة وان باقي التفاصيل 
لم تعد جوهرية مادامت االمور 

االساسية مت االتفاق عليها.
اذا كان����ت تلبي����ة  وعم����ا 
العماد ميش����ال عون  مطالب 
هي التي افس����حت في املجال 
النهائية  امام تظهير الصورة 
للحكومة، رفض التعليق على 
هذا املوضوع، مبررا: حتى ال 
نستحضر الوقائع التي جرت 
على مدى اخلمسة اشهر املاضية 

اعتبر أن مواقف فرنجية اإليجابية تشير إلى نية سورية بالحلحلةأكد أن بعض التفاصيل لم تعد جوهرية بعد االتفاق على األمور األساسية

»األوبزيرفر«: حزب اهلل يعيد التسلح 
استعداداً لحرب جديدة مع إسرائيل

تحدثت عن إستراتيجية دفاعية جديدة

»الدستوري« يستعد لحسم الجدل في الطعون االنتخابية

تسريبات عن إعادة خلط أوراق في زحلة والمتن الشمالي
بيروت ـ محمد حرفوش

الدستوري  يس����تعد املجلس 
حلس����م اجلدل القائم في مسألة 
املقدمة م����ن »طاعنني«  الطعون 

باالنتخابات النيابية األخيرة. 
وبحسب رئيس مجلس شورى 
الدولة االسبق القاضي يوسف سعد 
اهلل اخلوري فإنه امام املجلس مهلة 
ال تتعدى أواخر الس����نة احلالية 
إلصدار االحكام اخلاصة بالطعون 
القانونية  االنتخابي����ة فاملهل����ة 
واحملددة بثالثة اشهر حتى تاريخ 
االنتهاء في تق����دمي الطعون وقد 
تطول شهرا اضافيا للفظ القرار 
النهائي م����ن الوقائع املقدمة من 

مختلف النواب اخلاسرين. 
وإذا صحت التس����ريبات فإن 
النتيج����ة قد تس����فر ع����ن اعادة 
خل����ط اوراق في دائ����رة زحلة، 

حيث الطاع����ن واملطعون به من 
الزعامات التقليدية في املنطقة وفي 
منطقة املنت الشمالي، حيث اخللطة 
أقرب إلى الصراع السياسي. وفي 
االنتظار فإن املجلس الدستوري 
منكب وبكل جدية على استكمال 

دراسة ملف الطعون. 
وهو اس����تدعى له����ذه الغاية 
الطاعن واملطعون به اضافة الى 
شهود آخرين واستجلب امللفات 
املعنية بالطعون من وزارة الداخلية 
لتودع لديه، حيث يتابع اعضاء 
»الدستوري« العشرة املراجعات 
اليومية بشأن 19 طعنا مقدمة بحق 
18 نائبا فازوا بانتخابات يونيو 

املاضي. 
املقدمة في  الطعون  وتركزت 
عدد محدود من الدوائر االنتخابية 
لتحت����ل زحلة مركز الصدارة في 

عدد الطعون املقدم����ة من نواب 
الكتلة الشعبية ضد نواب كتلة 
»زحلة بالقلب« كذلك شهدت كل 
من دوائر عكار، جزين، جبيل، املنت 
الشمالي، بيروت األولى والثانية 
جملة اعتراضات من قبل النواب 
اخلاسرين، فقد تقدم الوزير ايلي 
س����كاف بطعن ضد نقوال فتوش 
وس����ليم عون ضد ايلي ماروني 
ورضا امليس ضد عاصم عراجي 
وحسن يعقوب ضد عقاب صقر 
وف����ؤاد الت����رك ضد طون����ي ابو 
خاطر وكميل معلوف ضد جوزف 

معلوف. 
وفي بيروت األولى والثانية 
طعن نق����وال صحناوي في نيابة 
ميشال فرعون، وعدنان عرقجي 
في نيابة نهاد املش����نوق، أما في 
دائرة عكار فقد طعن كل من مخايل 

الضاهر ورشيد الضاهر في نيابة 
هادي حبي����ش وفي دائرة جبيل 
طعن رامي عليق في نيابة عباس 
هاشم. ولم يخل املنت الشمالي من 
داء الطعون حيث طعن كل من اميل 
كنعان وسركيس سركيس وماجد 
ادي ابي اللمع والياس كرامة في 
نيابة ابراهيم كنعان وسليم سلهب 
ونبيل نقوال وادغار معلوف، في 
حني طعن غس����ان الرحباني في 
نيابة ميشال املر، وغسان االشقر 
في نيابة سامي اجلميل، كما طعن 
ف����ي نيابة عصام  عجاج احلداد 

صوايا في دائرة جزين. 
وهذه الطعون املقدمة لم تقتصر 
على خاسرين فقط، فالنائب ميشال 
املر تقدم بطعن ايضا ضد النواب 
ابراهيم كنعان ونبيل نقوال وادغار 

معلوف.

 لندن ـ عاصم علي
ذكرت صحيفة األوبزيرفر الصادرة أمس أن حزب اهلل يعيد 
تسليح نفسه بسرعة حتسبا من قيام حكومة بنيامني نتنياهو 
مبهاجمة لبنان مرة أخرى قبل أي ضربة توجهها ضد املنش���آت 
النووية االيرانية، حيث يرى محللون أن أي ضربة من هذا النوع 

يجب أن يسبقها ضربة لشل قدرات حزب اهلل الصاروخية.
وقال���ت الصحيفة إنها »علم������ت أن مقاتلي حزب اهلل كانوا 
منش���غلني في تعزي���ز املواق��ع الدفاعي���ة الثابت��ة ش���مال نهر 
الليطاني في اطار استراتيجية دفاعي��ة جدي��دة يعد لها احلزب 
للدف���اع عن قرى اجلنوب حيث قال���ت الصحيفة انه فقد الكثير 
م���ن مواقعه احملصنة في املواجهة األخيرة مع اس���رائيل صيف 

العام 2006.  
واشارت إلى أن اسرائيل احتجزت األسبوع املاضي سفينة في 
مياه البحر األبيض املتوس���ط زعمت أنها محملة بشحنة زنتها 
400 طن من الصواريخ واألس���لحة الصغيرة ارسلتها إيران إلى 

حزب اهلل. 
واضافت »على الرغم من أن حزب اهلل نفى أن شحنة األسلحة 
التي صادرتها اس���رائيل كانت مخصصة الستخدامه إال أن قادة 
عسكريني بارزين في احلزب لم يفعلوا شيئا يذكر إلخفاء حجم 

اعادة تسليح قواتهم«. 
ونسبت الصحيفة إلى قائد ميداني في حزب اهلل اشارت إلى 
أنه طلب عدم الكشف عن هويته، تأكيده »نعيد تسليح أنفسنا 
ولدين���ا اآلن من الصواريخ والقذائف أكثر مما كان بحوزتنا عام 

.2006
واضاف القائد امليداني »قمنا بنسف أو مغادرة بعض حتصيناتنا 
ومواقعن���ا القتالية ولكن ما يزال لدين���ا الكثير من القدرات في 

جنوب لبنان ونتوقع من االسرائيليني أن يأتوا قريبا. 
وإن لم يكن هذا الشتاء فسينتظرون حتى الربيع حني تكون 

األرض غير طرية لدباباتهم«.
واضافت »بدال من ذلك واستنادا إلى عشرات املقابالت والرحالت 
املتعددة إلى جنوب لبنان صار من الواضح أن حزب اهلل يعتقد 
أن���ه يواجه حتديات مختلفة بع���د أن اضطر للتخلي عن مواقع 
ثابتة وعميقة على احلدود مع اس���رائيل وسحب معظم مقاتليه 

وأسلحته إلى مجموعة من القرى الشيعية«. 
ويبدو أنه يقوم اآلن بتعزيز مواقعه في القرى استعدادا للجولة 
املقبلة من املواجهة ويدفع مواقعه الثابتة باجتاه الشمال بعيدا عن 

قوات )اليونفيل( حلماية الطرق بني بيروت ووادي البقاع«.


