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عبارة »األكثر عدداً« تضع العراق على فوهة البركان

لبنان: نصراهلل يتكلم عن المحكمة الدولية واألوضاع اإلقليمية األربعاء

بغداد � وكاالت: وجهت احملكم����ة االحتادية في العراق ضربة قوية 
لطموحات زعيم قائمة »العراقية« الفائز باالنتخابات العراقية اياد عالوي 
في ترؤس احلكومة املقبلة، بتفسيرها لعبارة »الكتلة األكثر عددا« التي 
يناط بها بحسب املادة 76 من الدستور العراقي تشكيل احلكومة، على 
انها ليست بالضرورة الكتلة الفائزة بأكبر عدد من املقاعد، وإمنا الكتلة 
الت����ي حتصل على أغلبية مطلقة في البرملان )163 نائبا(. وكان عالوي 
حصد 91 مقعدا مقابل 98 لكتلة ائتالف دولة القانون بزعامة منافس����ه 
نوري املالكي، وهو ما يعني ان الطريق نحو تشكيل احلكومة العراقية 
اجلديدة مير عبر فوهة البركان بسبب الفراغ السياسي، ومخاوف جتدد 

األحداث األمنية العنيفة.
وبهذا يحتاج عالوي الى دعم 163 نائبا من مجموع 325 نائبا عراقيا 
اذا ما كلف من قبل رئاسة اجلمهورية املقبلة وفقا ألحد التفسيرات للمادة 

76 من دستور جمهورية العراق بشأن الكتلة النيابية األكثر عددا.
وبذلك يظل الدس����تور العراقي حّمال أوجه بعد ان خرجت احملكمة 
االحتادية لتفسر تلك املادة جوابا على كتاب مكتب رئيس الوزراء املنتهية 
واليته نوري املالكي بأن الكتلة التي تش����كل احلكومة العراقية املقبلة 
هي املتكونة من قائمة أو قائمتني متوحدتني داخل مجلس النواب تاركا 
الباب مفتوحا الحتماالت عودة املالكي لرئاسة الوزراء، وهي احتماالت 
قد تصطدم مبمانعة أطراف ع����دة بعد إخفاق كتلته في احلصول على 

املرتبة االولى باالنتخابات.
وطبقا للدس����تور العراقي فإنه بعد انتخاب مجلس النواب في أول 
جلسة له رئيسا للمجلس ثم نائبا أول ونائبا ثانيا له وفق أحكام املادة 
)55( من الدس����تور يتولى بعدها املجل����س انتخاب رئيس اجلمهورية 
اجلديد وفق ما هو مرس����وم في املادة )70( من الدستور ليقوم بعدها 
خالل خمس����ة عشر يوما مرشح »الكتلة النيابية األكثر عددا« بتشكيل 

مجلس الوزراء.
وتبدو اخلطوات القانونية لتش����كيل احلكومة املقبلة معقدة شيئا 
ما خاصة الفقرة القانونية التي متنح رئيس الوزراء ثالثني يوما فقط 

لتشكيل حكومته.
ويفتح تفسير املادة 76 بأن رئيس الوزراء املنتظر ال يشترط ان يكون 
من القائمة الفائزة، بل من الكتلة االكبر التي تشكل داخل البرملان حسب 
تفس����ير احملكمة االحتادية العليا الطريق الى دخول االئتالف الوطني 

العراقي املنافسة لتقدمي مرشحني منه لرئاسة الوزراء.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك شخصيات أخرى ستقوم الكتل 
السياسية الثالث بترشيحها وس����تبحث من خالل الطاولة املستديرة 
الت����ي دعا اليها االئتالف الوطني وكذلك من خ����الل املباحثات الثنائية 

بني هذه الكتل.
ومن ابرز تلك الشخصيات نائب رئيس اجلمهورية عادل عبداملهدي 

من بني ال 70 مقعدا التي حاز عليها االئتالف الوطني.
وبال شك فإن اخلطوات الدستورية التي تعقب املصادقة على النتائج 
ستبدأ بدعوة الرئيس جالل طالباني مجلس النواب الى االنعقاد في مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما فيما تشكيل احلكومة مير مبراحل عدة.
الى ذلك وفيما لم مير سوى يومني على نتائج االنتخابات العراقية 
التي أس����فرت عن فوز قائمة العراقية بقي����ادة اياد عالوي، حتى بدأت 
التفجيرات االنتحارية في تصفية حلفاء »العراقية« واملنضوين حتت 
لوائها حيث قالت الشرطة العراقية إن سلسلة من التفجيرات في غرب 
العراق أس����فرت عن مقتل ستة امس منهم مسؤول في فصيل سياسي 

تابع الئتالف »العراقية« بقيادة عالوي.
وانفج����رت أربع قنابل قرب منزل غامن راضي عضو حركة اإلصالح 
والتنمية في بلدة القائم مبحافظ����ة األنبار على بعد 300 كيلومتر إلى 

الغرب من بغداد. وقتل راضي وأحد اخوته.
وذكرت الش����رطة أن أربعة آخرين قتلوا في مكان احلادث لكنها لم 

تذكر تفاصيل عن هوياتهم. وأضافت أن 15 أصيبوا.
ولم يرشح راضي نفسه في االنتخابات البرملانية العراقية التي جرت 
في الس����ابع من مارس اجلاري لكن حركت����ه فصيل صغير في القائمة 
العراقية التي يتزعمها ع����الوي والتي حصلت على أغلب املقاعد طبقا 

للنتائج األولية الكاملة.
وقبل يومني من التفجيرات أتلف حري����ق مقر القائمة العراقية في 

محافظة كربالء.
ولم يتس����ن على الفور معرفة س����بب احلريق وقال مسؤولون في 
القائم����ة العراقية إن حتقيقا يجري لتحديد ما إذا كان الهجوم تخريبيا 

أم أن السبب كان عطال في الكهرباء.
وحصلت حركة اإلصالح والتنمية على ثالثة مقاعد في االنتخابات 

في محافظة األنبار.
ال����ى ذلك اتفق رئيس القائمة العراقي����ة الفائ��زة باملرتب���ة االول�ى 
باالنتخاب��ات العراقي��ة اي��اد عالوي مع رئيس املجل��س االعل��ى االسالمي 
العراق����ي عمار احلكيم على ضرورة االس����راع في تكوي����ن التحالفات 
واالئتالفات الوطنية متهيدا لتش����كيل احلكوم����ة العراقية املقبلة على 

قاعدة الشراكة احلقيقية بني القوائم الفائزة.
وقال بيان صادر عن املجلس االعلى االسالمي ان اجلانبني اتفقا خالل 
اتصال هاتفي على اهمية االسراع في تشكيل احلكومة وجتنب االخطاء 
التي ش����ابت العملية السياسية في املرحلة السابقة وشددا على ان من 

شأن ذلك اشعار املواطن العراقي بجدوى العملية االنتخابية.
واكد عالوي واحلكيم على ضرورة س����عي الق����وى الوطنية جلعل 
املرحلة القادمة مرحلة تقدمي اخلدمات للمواطن العراقي وحتقيق التقدم 

واالزدهار في البالد.

الذي ترش����ح عن محافظة ذي قار، وس����بق ان ترشح لرئاسة الوزراء 
ودخل في منافس����ة مع ابراهيم اجلعفري قبل ان يفض اخلالف لتؤول 

الوزارة الى نوري املالكي.
ولعبداملهدي عالقات طيبة مع االكراد وايضا مع العرب السنة ويعد 
ابرز مرشحي املجلس االعلى االسالمي احلزب الذي يرأسه السيد عمار 
احلكي����م والذي يدعم ايضا مرش����حا ثانيا هو وزي����ر املالية باقر جبر 
الزبيدي والذي كان قد حمل ايضا في وزارات متعاقبة حقائب الداخلية 

واالعمار واالسكان.
ويتعني على املجلس االعلى ترشيح واحد من اثنني اما عبداملهدي او 
باقر جبر الزبيدي وزير املالية قبل ان يدخل في منافسة مع حلفائه في 

االئتالف الوطني من تيار االصالح الذي يرشح ابراهيم اجلعفري.
وليس اجلعفري وحده من ينافس عبداملهدي والزبيدي على فرصة 
الترشيح لرئاسة الوزراء، اذ يبرز اسما بهاء االعرجي وقصي عبدالوهاب 
القياديني في التيار الص����دري الذي حصل وحده على 40 مقعدا نيابيا 

التفجيرات العراقية تبدأ في تصفية حلفاء عالوي.. ورئيس الوزراء األسبق يتفق مع الحكيم على ضرورة اإلسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

مصادر بعبدا تشيد بإيجابيات كالم األسد وانفتاحه على الجميع

عائلة خليل العبيدي تبكيه بعد مقتله على يد قناص فيما كان يحتفل بانتصار رئيس احلكومة االسبق اياد عالوي )أ.ف.پ(

سنة واحدة وتبتلع إسرائيل كامل القدس المحتلة
غزة � كونا: اتهم عضو اللجنة املركزية 
في حركة )فتح( د.نبيل ش���عث اس���رائيل 
بالعمل على ابت���الع مدينة القدس احملتلة 
»من خالل تكثيف االستيطان في ضواحي 

املدينة العربية«.
وأكد د.شعث في تصريح ل� »كونا«: »ان 
مخطط االستيالء على املدينة املقدسة هذه 
سيجرى خالل س���نة واحدة كما يبدو ذلك 
مما يجري هناك من مش���اريع استيطانية 
خاصة في احيائها العربية التي كان آخرها 

حي )الشيخ جراح(«.
وشدد على »ان الواليات املتحدة مطالبة 
باتخاذ موقف إلنهاء االستيطان في مدينة 
القدس ومن ثم العمل على اخراج اسرائيل 
م���ن هذه املدينة وهو األم���ر الذي يجب ان 
تعمل القمة العربي���ة احلالية املنعقدة في 

ليبيا على حتقيقه«.
ونبه الى »ان عل���ى العرب ان يخرجوا 
من هذه القمة ليقولوا للواليات املتحدة ان 
مصاحلك في املنطقة واس���تمرارها وكذلك 
اسعارها وكل ما تأخذينه من منطقتنا مرهون 
مبوقف انهاء االستيطان في القدس واخراج 

اسرائيل منها«.
وفي موضوع املصاحلة اكد شعث »انه 
ال يتوقع تدخال عربيا فاعال في هذا االمر«، 
مشيرا الى انه »اذا لم تبد الفصائل اصرارا 

ورغبة ف���ي تخطي الصعاب واالعتراضات 
واالستدراكات فلن تفيدنا اجلامعة العربية 

وال العالم كله في حتقيق املصاحلة«.
واش���ار الى »ان االص���رار على حتقيق 
الوحدة هو مسؤولية الفلسطينيني بشكل 

اساسي وليس أي طرف آخر«.
 في سياق آخر، اتهمت رئيسة املعارضة 
في إس���رائيل تس���يبي ليڤني امس رئيس 
احلكومة بنيامني نتنياهو باالستسالم ألهواء 

شركائه في االئتالف احلكومي.
واعلنت ليڤني ف���ي تصريحات نقلتها 
وسائل االعالم االسرائيلية »انها لن تنضم 
وحزبه���ا الى حكومة نتنياه���و ما لم يجر 

تغييرا واضحا في سياسة احلكومة«.
وتعهدت رئيسة املعارضة التي تقود حزب 
كادميا بأنها ستظل الى جانب دولة اسرائيل 

وستعمل كل ما في وسعها خلدمتها.
ادلت  وحسب اإلذاعة االسرائيلية »فقد 
ليڤن���ي بتصريحاتها خ���الل جولة لها مع 
عدد من اعضاء حزبها امس للمركز الطبي 
)برزيالي( الواقع في مدينة عسقالن جنوب 

اسرائيل«.
وقالت خالل اجلولة »ان رئيس الوزراء 
يستجيب ألهواء شركائه فيما يدفع اجلمهور 
الثمن على الصعيدين االقتصادي وكذلك الذي 

يتعلق بنمط احلياة في اسرائيل«.

الى ذلك هدد وزير املالية االس���رائيلي 
يوفال ش���تاينيتس امس بأن إسرائيل قد 
تضطر الى اعادة االستيالء على قطاع غزة 
والقضاء على س���لطة حركة حماس التي 
تس���يطر على قطاع غزة اذا لم يكن امامها 

اي خيار آخر.
ونقلت االذاعة االسرائيلية عن شتاينيتس 
قوله إنه »ال ميكن إلسرائيل ان تسلم بتسلح 

حركة حماس بصواريخ بعيدة املدى«.
واعتبر شتاينيتس أن الضغط األميركي 
على اسرائيل ال يجدي نفعا وانه غير منصف 
حيث تقدمت اس���رائيل مببادرتني كبيرتني 
إلثبات حس���ن نيتها جتاه الفلس���طينيني 
األولى، منح الفلسطينيني الفرصة لتحسني 
االقتصاد الفلسطيني والثانية، جتميد البناء 

في املستوطنات.
من جهة أخرى، أعلنت إس���رائيل امس 
عن أنها ستفرض إغالقا كامال على الضفة 
الغربي���ة وبدأ عند منتصف الليلة املاضية 
ويس���تمر 9 أيام بسبب حلول عيد الفصح 

اليهودي.
وقال بيان صادر عن الناطق العسكري 
اإلسرائيلي إن وزير الدفاع ايهود باراك قرر 
ف���رض اإلغالق على الضف���ة الغربية يبدأ 
في منتصف الليل���ة وينتهي يوم 6 أبريل 

املقبل.

بيروت ـ عمر حبنجر ـ ناجي يونس
ساعة الوقت تقدمت في لبنان ساعة، اعتبارا 
من فجر امس االحد، بينما ساعة السياسة تراوح 
مكانها، بس����بب العوائق واملطبات التي التزال 
تعترض االلتزام باملهل في موضوع االنتخابات 
البلدية، فضال عن التعيينات االدارية واملوازنة 
العامة التي يقيدها بعض املشاركني في احلكومة 
بتأجيل االنتخاب����ات البلدية واالختيارية التي 
تخش����ى ان تلحق بها اخلس����ارة التي أحلقتها 
االنتخابات النيابية االخيرة، لذلك تريد دون ان 
تعلن تأجيل هذه االنتخابات س����نة على األكثر 
وستة اشهر على األقل ريثما يتبني اخليط االقليمي 
االبيض من اخليط األس����ود، ويعرف كل فريق 

في لبنان موطئ قدمه األخير.
االستحقاق البلدي لن تتحرك بوصلته قبل 
بعد غد األربعاء، حيث س����تجتمع هيئة مكتب 
مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، كما 
سيكون هناك اجتماع لرؤساء اللجان ومقرريها 
للبحث فيما آلت إليه املناقش����ات بشأن قانون 

االنتخابات البلدية.
وإضافة ال����ى االهتمام بالقمة العربية، التي 
شهدت اقوى الكالم التركي لرجب طيب اردوغان 
من على منبر صمود القدس، وس����ط انحباس 
املوقف العربي داخل دائرة احللول السياسية 
املس����تحيلة، بات ثمة من يترقب في بيروت ما 
قد يقوله األمني العام حلزب اهلل الس����يد حسن 
نصراهلل، بعد غد االربعاء في مقابلة مع تلفزيون 
املنار، في ش����أن ما اثير حول اس����تدعاء افراد 
حزب اهلل واملسار الراهن للتحقيق مبلف اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري، باالضافة الى موقفه من 

االنتخابات البلدية واالوضاع االقليمية.
يقول نصراهلل: ما اعتقد انه من املناسب ان 
يقال في هذه املرحلة سنقوله، حتى يكون كل 

الناس مواكبني لهذه القضية.

وما بني اس����تحقاق داخلي وآخ����ر، مازالت 
التصريحات االخيرة للرئيس بشار االسد عبر 
قناة »املنار« التابعة حلزب اهلل، حتت الضوء 
السياسي في بيروت، وفي قراءة جديدة ملصادر 
لبناني����ة قريبة من بعبدا ان األكثر ايجابية في 
كالم األسد انفتاحه على اجلميع ودعمه ملشروع 
الدولة في لبنان، ورفضه التدخل في التفاصيل 
اللبنانية، اضافة الى استمراره في دعم الرئاسات 
في لبنان، وتنويهه بالرئيس سعد احلريري ما 

يعكس رغبته في احتضان اجلميع.
واضافت املصادر ل� »األنباء« أنه في اشارة 
االسد الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان تأكيد 
على ان سورية تقف الى جانب العهد اال انها لم 
تطلب من حلفائها اعطاءه نفس الدعم والقوة.

في غضون ذلك، ش����غلت ارتدادات اخلطب 
التي ألقيت في الذكرى السادس����ة عشرة حلل 
حزب »القوات اللبنانية« وسجن رئيسها سمير 
جعجع، في قاعة بيال، املواقع واملنابر السياسية، 
خصوصا بعد سحب الرئيس ميشال سليمان 
متثيل����ه في احلفل ومثل����ه الرئيس نبيه بري 
والعماد جان قهوج����ي احتجاجا على تعرض 

بعض اخلطباء للرئيس بشار االسد.
بي����د أن التيار الوطن����ي احلر، وصف حفل 
القوات اللبنانية بالق����ول: جميل من اخلارج، 
فارغ من الداخل، وأضافت إذاعة »صوت املدى« 
الناطقة بلسان احلزب ان اخلطاب السياسي في 
احلفل بدا مربوطا بحقبة وّلت من نفخة عروبية، 
واالكتفاء باستحضار املمارسات السورية السلبية 
السابقة، بعيدا عن أي لفتة الى كل ما ميت بصلة 
الى االحتالل اإلس����رائيلي واعتداءاته املستمرة 
على لبنان. وركزت إذاعة التيار الوطني احلر 
على س����حب الرئيس ميشال سلميان ورئيس 
املجلس نبيه ب����ري وقائد اجليش العماد جان 

قهوجي متثيلهم من احلفل.

ليڤني تتهم نتنياهو باالستسالم لشركائه.. و»الفصح« اليهودي يغلق الضفة 9 أيام

تايلند: استئناف المحادثات
بين الحكومة والمتظاهرين اليوم

بانكوك � يو.بي.آي: انتهت احملادثات 
التي بدأت امس بني احلكومة وقادة من 
»اجلبهة املوح���دة للدميوقراطية ضد 
ب� »القمصان  الديكتاتورية« املعروفني 
احلمر« التي يتظاهر مناصروها لإلطاحة 
باحلكومة لعدم تلبي���ة مطالبهم بحل 
البرملان والدعوة النتخابات جديدة من 
دون التوص���ل إلى اتف���اق محدد لكنها 

تستأنف اليوم.
وأفادت صحيفة »بانكوك بوس���ت« 
التايلندية أن الطرفني اتفقا على استئناف 
احملادثات واللقاء مجددا اليوم بعد مناقشة 

األمور كل مع بعضهم البعض.
ونقلت عن احد قادة حركة »القمصان 
احلمر« فييرا موسيكابون أن محادثات 
االمس كانت بداية جيدة رغم أن الطرفني 
قد يلزمهما مزيدا من الوقت إليجاد احللول 

للمشاكل السياسية القائمة.
وأعط���ى الزعيم ع���ن احلركة أيضا 
جاتوبورن برومب���ان رئيس احلكومة 
أبهيس���ت فيجاجيفا أس���بوعني التخاذ 
قرار بش���أن حل البرمل���ان لكنه لم يقل 
ماذا سيحصل في حال لم يتخذ أبهيست 

قراره خالل هذه الفترة.
وكانت وسائل اإلعالم التايلندية ذكرت 
أن أبهيست لم يستبعد خالل املباحثات 

فكرة حل البرملان.
وذكرت أن احملادثات التي بثت مباشرة 
عبر محطات التلفزة بدأت عند الرابعة بعد 
الظهر بالتوقيت احمللي للبالد واجتمع 
أبهيست وسكريتره كورباسك سابهافازو 
ونائب أمني عام احل���زب الدميوقراطي 
شامني ساكديست مع 3 زعماء من أصحاب 

»القمصان احلمر«.
والزعم���اء املعارض���ون الثالثة هم: 

فيرا ميوسيكافون وجاتوبورن برومبان 
ووينغ توجيراكارن.

ولم يستبعد أبهيست خالل احملادثات 
فكرة حل البرملان رغم اعتقاده ان ذلك لن 

ينهي الوضع السياسي املضطرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن فيرا هو من 
بدأ بالكالم حيث اقترح أن يحل رئيس 
احلكوم���ة البرملان ويج���ري انتخابات 

جديدة.
فرد أبهيس���ت عليه ب���أن فكرة حل 
البرملان ليست بعيدة عن التداول رغم 
شكوكه بأنها س���تنهي حقا االضطراب 

السياسي.
ونقلت وس���ائل اإلع���الم التايلندية 
عن الناطق باس���م احلكوم���ة بانيتان 
واتاناياغورن أن أبهيس���ت قبل بلقاء 3 
من ممثلي احلزب املعارض ملناقشتهم في 

سبل إنهاء املأزق السياسي القائم.
وقال ساتيت ونغنونغتوي احد اعضاء 
حكومة ابهيست إن متظاهري »القمصان 
احلمر« قبلوا باالنسحاب من أمام القاعدة 
العسكرية حيث يتواجد ابهيست والعودة 

إلى مكان تظاهرهم األساسي.
وأش���ار إلى أن احلكومة ستس���مح 
ملمثلي املتظاهري���ن بتقدمي اقتراحاتهم 
التي س���تؤخذ في االعتبار وتدرس إن 

كان باإلمكان القبول بأي منها.
وأضاف ساتيت ان البث املتلفز للقاء 

سيكون رهنا مبجرياته األولية.
وكان ابهيس���ت حذر في وقت سابق 
امس من انه لن يتفاوض حتت جو من 
الضغط والتهديد مع املتظاهرين لكنه 
أش���ار إلى أن باب التفاوض ليس مقفال 
ويجب إج���راؤه في جو بناء قد يوصل 

إلى السالم.

البروفيسور االيراني ابو محمود اصغراني اخلبير في االمن الدولي والبرنامج 
النووي االيراني متحدثا باملؤمتر الدولي الثاني للتقنيات النووية في املنامة

»نيويورك تايمز«: إيران بدأت بناء 
موقعين نوويين وسط الجبال

واشنطن � يو بي آي: قال مفتشون 
دوليون ووكاالت استخبارات غربية 
انهم يشتبهون بأن إيران تعد لبناء 
املزيد م����ن املواقع النووية في حتد 

للمطالب الدولية.
وذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« 
األميركية ان مفتشي األمم املتحدة 
املوكلني مهمة مراقبة البرنامج النووي 
اإليراني يبحثون في الوقت احلالي 
عن دليل على وجود موقعني نوويني 
جديدين بعد تصريحات رئيس منظمة 
الطاقة النووية اإليرانية علي أكبر 

صاحلي بهذا اخلصوص.
وقال صاحلي في تصريح لوكالة 
أنباء الطلبة اإليرانية »إيس����نا« إن 
الرئيس محمود أحمدي جناد أمر ببدء 
العمل قريبا على بناء مفاعلني جديدين 
وأضاف ان »املوقعني سيشيدان داخل 
اجلبال« وذلك حرصا على ما يبدو 

عليهما من أي هجمات محتملة.
وقال مس����ؤولون في العديد من 
احلكومات والوكاالت الغربية املطلعني 
على عمليات البحث عن مواقع إيرانية 
نووية جدي����دة وعلى عمل الوكالة 

الدولية للطاق����ة الذرية ان البحث 
يجري من خ����الل املراقبة باألقمار 
الصناعية ومعلومات استخباراتية 
يتم جمعها من عملي����ات في غاية 

السرية.
وقال مسؤولون أميركيون انهم 
يشاطرون الوكالة الدولية شكوكها 
في هذا الشأن وأنهم يدرسون صور 
األقمار الصناعية غير انهم لم يعثروا 
بعد على أي أدلة تؤكد مواقع نووية 

إيرانية جديدة.
واعلن مسؤول أوروبي »صحيح 
اننا منلك بعض األدلة« إال ان القيود 
الكبيرة الت����ي تفرضها إيران على 
التي يس����مح للمفتش����ني  املناطق 
الدولي����ني بالس����فر إليه����ا ووجود 
العدي����د من مش����اريع حفر األنفاق 
جتعل التأكد م����ن وجود أي معمل 
لتخصي����ب اليورانيوم صعبا جدا. 
وأشار مسؤولون أميركيون إلى ان 
إسرائيل أكدت في األسابيع األخيرة 
لواشنطن وجود أدلة على ما وصفه 
مسؤول في اإلدارة األميركية مواقع 

على شاكلة موقع قم. )ا.پ(

 عون بصدد رفع دعوى بحق اخلازن: أكدت مصادر 
متابعة ان رئيس تكتل التغيير واإلصالح 
العماد ميشال عون وصهره وزير الطاقة 
جبران باس���يل يتجه���ان إلى رفع دعوى 
قضائية بحق الوزير والنائب السابق فريد 
اخلازن، على خلفية املؤمتر الصحافي الذي 
عقده وتناول فيه عون وباسيل ب� »القدح 

والذم«.
 ال خالفات داخل »املستقبل«: قالت مصادر مطلعة 
ان ما أشيع عن خالفات داخل تيار املستقبل 
كالم سخيف ال ميت الى احلقيقة بصلة، مشددا 
على ان اخلطوات التي يقوم بها رئيس احلكومة 
سعد احلريري حتظى بغطاء سياسي من كل 

أعضاء التيار من دون استثناء.
 املفتي ينفـي: أوضح املكتب اإلعالمي لدار 
الفتوى أن »ما ينش���ر في بعض الصحف 
ويعطى صفة االقتباس عن مفتي اجلمهورية 
الشيخ محمد رشيد قباني هو مجرد محاوالت 
من مغرضني من أجل حتميل املفتي قباني 
رأيا أو موقفا أو خبرا مدسوسا وغير صحيح 
إطالقا، وهو ينفيه شكال ومضمونا، ألنه 

عار عن الصحة«.
وشدد على أن »ما نشر هو محاولة مكشوفة 
لزج مفتي اجلمهورية مع رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري في خالف ال أساس 
له، وأنه ال ميكن لهذا املخطط أن يكتب له 

الوصول إلى مآربه«.
 املسار النهائي: تقول مصادر مطلعة ان اجتماع 
احلكومة األربعاء املقبل سيحدد املسار النهائي 
لالنتخابات البلدية، وتكشف من يريد حصولها 

ومن يسعى لتأجيلها.
 انتقادات شـديدة اللهجـة: تتردد في مجالس 
»املعارضة السابقة« انتقادات شديدة اللهجة 
ألح���د الذين قادوا احلملة على الرئاس���ة 

األولى.
 ورشـة عمـل تنظيميـة مغلقة لـ 14 آذار: كش��فت 
معلومات عن توجه لدى قوى 14 آذار العطاء 
حيز أكبر للبعد التنظيمي لعملها خالل املرحلة 

املقبلة.
واشارت املعلومات الى حتضيرات جتري بعيدا 
عن األضواء لعقد ورش��ة عمل مغلقة يصار 
خاللها الى مناقش��ة آفاق العالقة بني جميع 
قوى وش��خصيات 14 آذار وتوحيد القراءة 
السياس��ية من أجل مواكبة املرحلة اجلديدة 
وامتداداتها اإلقليمية مع األخذ بعني االعتبار 

موجبات التفاهم السوري � السعودي.
وفي املعلومات »ان الورشة املرتقبة ستبحث 
أيضا في آليات تفعيل احللقة األقوى واألضعف 
في آن داخل 14 آذار واملتمثلة في الرأي العام 
ال��ذي تزداد احلاج��ة الى تأطير مش��اركته 
وتنظيمها بهدف دفعه الى االنخراط بش��كل 
فاعل في املواجهة السياس��ية، وبالتالي عدم 
التعامل معه م��ن اآلن فصاعدا على انه قوة 
احتياط يتم اللجوء اليها في االس��تحقاقات 

االنتخابية واملناسبات الشعبية.
وكان��ت األمانة العامة ل� 14 آذار قد باش��رت 
سلس��لة حتركات واتص��االت إلعادة تنظيم 
التواصل بني احللفاء، وعقدت لقاء مع النائب 
الكتائبي سامي اجلميل وآخر مع حركة التجدد 

الدميوقراطي برئاسة نسيب حلود.

أخبار وأسرار لبنانية


