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أسلوب بارد: تقول مصادر في املعارضة 
ان الطريقة التي اعتمدت في ادارة امللفات 
الداخلي���ة هي طريقة »ب���اردة« وغير 
مستعجلة إلزالة العقبات الفعلية في 

اجناز هذه امللفات ومعاجلتها.
فهذه امللفات لم تعالج ألن هناك جتاذبات 
اقليمية تعطله���ا كما كان يحصل في 
بعض املراحل الس���ابقة، امنا العرقلة 
لها عالقة بالشأن الداخلي انطالقا من 
التجاذبات احلاصلة بني القوى السياسية 
املشاركة في احلكومة، وهي أيضا تتعلق 
بحصة كل ط���رف في التعيينات مثال 
وبإقرار املوازن���ة على قاعدة قانونية 
ودستورية، خصوصا ان املرحلة السابقة 
في عهد حكومتي السنيورة شابها الكثير 
من األخطاء التي له���ا عالقة بتجاوز 
الدستور ومسألة الصرف على القاعدة 

االثني عشرية.
محاسبة جادة: بعد انطواء صفحة معركة 
االنتخابات البلدي��ة، ورغم كل ما حققه، 
ف��إن النائب وليد جنب��اط أعلن ان ثمة 
»محاسبة جادة« لعناصر حزبه حيث أخفق، 
وهو بذلك ش��رع الباب أمام خطوة كان 
يعتزم القيام بها من��ذ زمن، وهي اعادة 

ض��خ الدم��اء في 
شرايني حزبه عبر 
»حفلة« تطهير، على 

غرار ما بدأ به العديد من القوى األخرى، 
مستغلة نتائج حدث االنتخابات التي تبيح 

ألي كان القول ان ثمة أخطاء اعترتها.
ضجة ومتاع�ب: اعالن تيار املستقبل 
انه يدعم كاظم صالح اخلير مرش���حا 
عن منطقة املني���ة الضنية مللء فراغ 
املقعد الذي شغر بوفاة النائب هاشم 
عل���م الدين، يبدو انه لن مير من دون 

ضجة ومتاعب وحتفظات.
فقد أعلنت كتلة الوفاق الوطني التي 
تضم الوزير محمد الصفدي والنائب 
قاسم عبدالعزيز، أنها كانت تتمنى لو مت 
التوافق على أحد أفراد عائلة علم الدين 
مللء املقعد الشاغر، إال أن عدم حصول 
هذا األم���ر يدفعها أن تترك ملناصريها 
اخليار، وهي تؤيد خي���ار أهل املنية 
في املرشح الذي يرونه مناسبا حلمل 
األمانة والتعبير عن طموحاتهم والدفاع 
عن قضاياهم، وتؤك���د وقوفها الدائم 
إلى جانبهم في كل م���ا يعود باخلير 

على املنية.

ويأت���ي موق���ف 
الصفدي  الوزير 
والنائب عبدالعزيز 
ليزي���د في إح���راج تيار املس���تقبل، 
خصوصا أن هذا املوقف جاء متناغما 
مع مضم���ون االجتماع الرباعي )الذي 
ضم النائبني الس���ابقني جهاد الصمد 
وأس���عد هرموش ومحمد آغا الفاضل 
ومسؤول احلزب القومي في الشمال عبد 
الناصر رعد(، وحتديدا جلهة اإلصرار 
على إبقاء املقع���د النيابي عند آل علم 

الدين إلكمال الوالية.
إال أن العقبة الرئيسة التي حتول دون 
اإلعالن عن تبني مرشح محدد من العائلة 
التزال متوقفة على النتائج التي ستخرج 
بها االتصاالت القائمة على خطى أشقاء 
النائب الراحل هاشم علم الدين الذين 
ترشح منهم بشير من جهة،  وعلى خط 
م.رضوان عل���م الدين من جهة ثانية، 
بهدف إيجاد تفاهم يسحب أحدهما من 
املعركة لصالح اآلخر، ما يعطي املرشح 
عن العائلة حين���ذاك دفعا قويا على 
املستويني العائلي والسياسي املعترض 
على خيار »املس���تقبل«، خصوصا أن 

الرئيس جنيب ميقاتي لم يحسم خياره 
بعد، رمبا لنفس األس���باب، علما بأن 
موقفه سيكون له وقع مهم على مجريات 
املعركة االنتخابي���ة، ومن املتوقع ان 
يعكس حرص���ه على أهمية وضرورة 
مراع���اة اخلصوصية العائلية ملنطقة 

املنية وللتقاليد السياسية املتبعة.
مبوجب  من هو نقيب احملررين اجلديد؟: 
قانون املطبوعات على املهتمني بانتخاب 
نقيب جديد للمحررين، ان ينتظروا مهلة 
انقضاء األربعني على وفاة النقيب الراحل 
حتى يدعى مجلس نقابة احملررين برئاسة 
نائب النقيب سعيد ناصر الدين الى انتخاب 
أحد أعض��اء النقابة من الطائفة املارونية 
لتس��لم املنصب، أو يتقدم مجلس نقابة 
احملررين بتقدمي استقالة جماعية، وتكون 
هناك انتخابات جدي��دة تنتهي بترئيس 
نقيب جديد. واحلالة الثانية هي األرجح، 
بحيث يكون للقاعدة االنتخابية رأيها في 
انتخاب النقيب اجلديد. وتقول معلومات 
ان ثائر كرم جنل النقيب الراحل يرفض 
احللول مكان والده، واذا ما ترش��ح ثائر 
فإن االوراق س��تخلط ألن أغلبية الهيئة 

الناخبة كانت تؤيد والده.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( رئيس احلكومة االسبق جنيب ميقاتي متوسطا الزميلني عدنان الراشد وعمر حبنجر

رئيس احلكومة االسبق جنيب ميقاتي

السفير األميركي السابق رايان كروكر

كروكر يدعو واشنطن لمحادثات مباشرة مع حزب اهلل
االستماع نفوا حدوث تغيير في 
سياسة واشنطن، حيث عبر دانيال 
بنجامني منسق شؤون مكافحة 
اإلرهاب بالوزارة عن اعتقاده بعدم 
وجود أى مج���ال حاليا للتعامل 
مع حزب اهلل وهو ما أكده أيضا 
جيفرى فيلتمان مس���اعد وزيرة 
اخلارجية األميركية بقوله »إنه 
ال يتوقع أن تتغير تلك السياسة 
وأن واش���نطن قد تعيد التفكير 
في سياستها إذا تخلى حزب اهلل 
عن األنشطة اإلرهابية«. وحضر 
اجللسة باالضافة الى كروكر كل 
من جيفري فيلتمان مساعد وزيرة 
اخلارجية لشؤون الشرق االدنى 
ومس���ؤول مكافحة االرهاب في 
الوزارة دانيل بنجامني وريتشارد 
نورتون استاذ العالقات الدولية 
في جامعة بوسطن واملتخصص 
في الشؤون اللبنانية، والباحثة 
في معه���د »امي���ركان انتربرايز 
اليميني دانييال  انس���تيتيوت« 

بليتكا.

واشنطن � أحمد عبداهلل
دعا السفير األميركي السابق 
في العراق رايان كروكر الواليات 
املتحدة إلجراء محادثات مباشرة 
م���ع حزب اهلل، معتب���را انه من 
الصعب التأثير على سلوك احلزب 
وحتديد حجم ارتباطه احلقيقي 
بايران دون احلوار معه »والدخول 

الى رأسه« حسب قوله.
 وقال كروك���ر خالل اجتماع 
عقدته جلن���ة فرعية منبثقة عن 
جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 
الشيوخ االميركي مساء امس االول 
»»علينا التحدث حلزب اهلل، فاألمر 
ال���ذي تعلمته خالل وجودي في 
الع���راق ه���و أن التواصل ميكن 
أن يك���ون مفيدا للغاية في إنهاء 
مترد«، معتبرا أن مسألة اإلقناع 

والتفاوض أحيانا تغير اآلراء.
 وأض���اف »ال ميكننا تغيير 
أف���كار خصمنا إذا ل���م نتحدث 
إليه، وال ميكن اعتبار هذا تغيرا 
دراماتيكي���ا في سياس���تنا، بل 

ببس���اطة هو تواصل مع أولئك 
الذين يحتلون مراكز رسمية في 
البرملان واحلكومة«، موضحا أن 
حزب اهلل هو ج���زء من الطيف 
السياس���ي اللبناني وينبغي أن 
نتعامل معه.  لكن مسؤولني في 
اخلارجية األميركية حضروا جلسة 

ميقاتي ل� »األنباء«: الدور التركي كان يجب أن يكون للعرب 
ولبنان في مجلس األمن ليس لذاته بل لتمثيلهم

بيروت � عدنان الراشد وعمر حبنجر

موقف لبنان من العقوبات الدولية االضافية على ايران، والتحالفات التي رافقت االنتخابات البلدية، ومدى انعكاسها املستقبلي على التحالفات 

السياسية ألصحابها والعالقات اللبنانية املميزة مع الكويت، وصوال الى السياسات السورية املتطورة حيال لبنان، كانت محور لقاء »األنباء« مع رئيس 

وزراء لبنان األس�بق جنيب ميقاتي، رجل األعمال الناجح، وأحد الفعاليات السياسية االساسية في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان. الرئيس 

ميقاتي نوه بالدور التركي الناشط على مستوى املنطقة، »والذي كان يجب ان يكون للعرب« وقال ان دور لبنان يتخطى االمتناع عن التصويت على 

العقوبات أو ضدها، امنا العمل من اجل عدم وجود أس�لحة نووية في املنطقة. ولفت ميقاتي الى وجوب االدراك ان لبنان في مجلس األمن ليس 

لذاته، بل كممثل للمجموعة العربية في األمم املتحدة، وهذا ما يفس�ر التشاور اللبناني مع العواصم العربية بهذا الشأن. ميقاتي رأى ان لبنان في 

قلب صاحب الس�مو األمير الشيخ صباح األحمد الذي تشرف بلقائه خالل زيارته االخيرة للبنان، مثمنا نتائج هذه الزيارة، وتطرق الى العالقات مع 

س�ورية، معتبرا ان السياسة السورية باجتاه لبنان أصبحت اكثر تطورا. وعن االنتخابات البلدية في مدينة طرابلس قال: ان التحالفات التي رافقتها 

كانت امنائية الطابع وليست سياسية. وفيما يلي نص احلوار مع رئيس احلكومة االسبق جنيب ميقاتي:

كيف تنظرون الى موقف لبنان من العقوبات ضد ايران؟
موضوع العقوبات على ايران ال نستطيع النظر اليه مبنأى عن 
عدة عوامل في املنطقة، العامل االول، ان لبنان ينادي بنزع السالح 
النووي من كل دول املنطقة، والعامل الثاني ان للبنان عالقاته الشرقية 
والغربية، وهو حريص عليها مع ايران ومع الغرب، وحريص على 
ان يعرف زمالءه في مجلس األمن اي قرار يتخذون وعلى رأس���هم 
تركيا. كل هذه املواضيع هي عبارة عن معادلة واحدة، واملطلوب من 
لبن���ان ان يقوم بدور، ليس دور املوافق أو املعترض أو املمتنع عن 
التصويت، دور اكبر من دوره اجلغرافي والعربي، وحينما نستنفد 
هذا الدور وال يعود لنا دور ما، ساعتئذ نرى اي خيار نعتمد، والدور 
الذي أشير اليه هو دور حترك سياسي وحترك ديبلوماسي، وصوال 
الى الهدف االساسي الذي نسعى اليه وهو عدم وجود سالح نووي 
في املنطقة. ال اعتقد اننا س���نكون امام قرار معلب أو مس���بق، كأن 
نقول  نحن ضد هذا القرار، أو مع هذا القرار، هناك واقع معني يجب 
رؤيته والتفكير فيه، فلبنان موجود في مجلس األمن، ممثال للكتلة 
العربية، فهو ليس موجودا بوصفه لبنان بذاته، لقد انتخب عضوا 
في مجلس األمن ألنه ميثل كتلة عربية وعليه التش���اور مع الكتلة 
العربية ومع اجلامعة العربية، وبخاصة الدول العربية الكبرى املعنية 
بهذا القرار، ال نس���تطيع ان نتخذ موقفنا مبعزل عنها، ودور لبنان 
تقريب وجهات النظر، وتخفيف التش���نج في املنطقة، وهذه أمور 
أساس���ية، بصراحة لبنان عليه لعب دور اكبر من حجمه احلقيقي، 
ولسوء احلظ، في املرحلة االخيرة تقلص دور لبنان الديبلوماسي، 
وعلينا العودة الى االمساك بدورنا الديبلوماسي، علينا التحرك وفي 

ضوء هذا التحرك، نعرف أي موقف نعتمد.

الديبلوماسية الناشطة

يبدو ان اجلولة العربية للرئيس احلريري تصب في هذا االطار؟
أمتن���ى أن تكون جولة الرئيس احلريري ضمن هذا االطار، اطار 

الديبلوماسية الناشطة ريثما نصل الى القرار السليم.
وه��ل الوضع االقليمي يس��اعد على هذا الدور، ف��ي ضوء تداعيات 

االعتداء االسرائيلي على أسطول احلرية لغزة؟
شروط اللعبة هي نفسها منذ 1948، هناك بعض األمور وبعض 
املتغيرات، ليس على مس���توى اللعبة بل على مس���توى الالعبني. 
تركيا اآلن تأخذ دورا حقيقيا مبوضوع فلسطني، حتت عنوان غزة، 
وتقوم بانعطاف حقيقي نحو دور كان يجب ان يكون للعرب.. دور 

مطلوب من كل عربي شريف.
عل��ى املس��توى احمللي، ما تقييمك��م لنتائج االنتخاب��ات البلدية في 
طرابلس؟ وملاذا التوافق في طرابلس واخلرق في امليناء، وهل نس��تطيع 

مما ال ش���ك فيه ان احلدي���ث عن االس���تثمارات الكويتية في 
لبنان ال يتناول عمال مس���تحدثا، ه���ذا عمل تراكمي عمره نصف 
قرن، فالعالق���ة التي تربط الكويت بلبنان والعالقة املتبادلة بني 
اللبناني���ني املوجودي���ن في الكويت والذين ش���اركوا في نهضة 
الكويت، والكويتيني الذين عندهم منزلهم الثاني، أو األول حتى 
موجود في مصايف لبنان، وم���ن هنا فإن الكويتي عندما يكون 
في لبنان فهذا أمر طبيعي جدا، كما اللبناني املوجود في الكويت 

يشعر بأنه في وطنه الثاني.
خال زيارة س��مو األمير الشيخ صباح األحمد، هل طرح مثل هذا 

األمر؟
جولة سمو األمير األخيرة كانت مثمنة إيجابيا على مستوى 
األطراف اللبنانية، وذلك يعني ان للبنان موقعا في ذهن وفي قلب 
األمير واإلمارة، وقد ملسنا ذلك عند كل املسؤولني في الوفد األميري، 
عبر انشراحهم ومدى سرورهم لوجودهم في لبنان وعبر متنيات 
كل منه���م بأن يكون له موطئ قدم في لبنان، لتمضية اجازته أو 
إلقامته، تضاف الى ذلك العالقات السياسية املمتازة بني البلدين، 
وكذلك العالقات االقتصادية املتنامية، وقد كانت هناك أحاديث مع 
فخامة الرئيس ميشال سليمان ومع دولة الرئيس سعد احلريري 
ومع احلكومة، والوفد املرافق لسمو األمير، كلها بحسب ما رشح 

لي، عبرت عن االلتزام الكامل بكل املواثيق املشتركة.

تطور السياسة السورية تجاه لبنان

انفت��اح الزعامات والقيادات اللبنانية على س��ورية، هل ولّد أجواء 
أخرى مريحة؟

ثمة أمران: األول من الطبيعي دائما ان تكون هناك عالقات بني 
جارين، لكن املالحظ عندي ان الس���وري بسياس���ته جتاه لبنان 
أصبح أكثر تطورا، انه ال يري���د التدخل في الصغائر اللبنانية، 
ويرى مصلحته في ان يكون لبنان معافى وعلى عالقة جيدة معه، 
فنظرة املس���ؤولني السوريني الى لبنان، أنا كشخص متابع أراها 
أصبحت أكثر نضوجا ومختلفة عم���ا كانت عليه، انهم يريدون 
رؤية لبنان رافال بالس���الم واالرتياح، وفي الوقت ذاته يس���عى 
لعالقة ودية بني البلدين، وأالحظ انه لم يعد من تدخل س���وري 
في األم���ور التفصيلية، كتعيني مدير ع���ام، أو انتخابات بلدية، 
وحتى االنتخابات النيابية لم يتدخل فيها، لديه أمور معينة يريد 
ان يرتاح لها، ولم يعد يهتم س���وى باألمور الكبيرة، ليكون على 

تفاهم حولها مع لبنان، وهذا ما يريح لبنان.
ويريح سورية أيضا؟

أكيد.

في طرابلس بالذات كان حتالفنا حتالفا امنائيا.
م��ا س��ر اخت��راق التوافق ف��ي بلدية املين��اء بعك��س احلاصل في 

طرابلس؟
احلقيقة ان اخلرق الذي حصل جنم عن التعاطف مع رئيس البلدية 

السابق، والذي بقي مصرا على خوض املعركة وخرق الالئحة.
م��اذا عن مآل االنتخاب النيابي الفرعي في املنية، محل النائب الراحل 
هاش��م علم الدين، هل من تزكية ألحد املرش��حني أم ان في األمر معركة 

انتخابية؟
أعتقد ان هناك معركة هذا ما يظهر حتى اآلن.

لبنان في قلب سمو األمير

كرجل أعمال، ماذا عن االستثمارات الكويتية في لبنان؟

االس��تنتاج أن التواف��ق البلدي في طرابلس سيس��ري على االنتخابات 
النيابية املقبلة؟

ال���ذي حصل بلديا في طرابلس هو امت���داد لالنتخابات النيابية 
املاضي���ة، أما االنتخابات املقبلة فمازالت بعيدة، علما انني وضعت 
وسأضع االستحقاق البلدي حتت عنوانه االمنائي، وليس العنوان 
السياسي، فالعنوان االمنائي يعّبر عن احلاجة الى مجلس بلدي فاعل 
مدعوم من كل فعاليات البلد للقيام باملشاريع املطلوبة، فالتحالفات 

البلدية بالتالي ليست مرتبطة بالتحالفات السياسية التقليدية.

تحالف إنمائي ال سياسي

وه��ل باإلمكان فص��ل التحالفات البلدي��ة االمنائية ع��ن التحالفات 
السياسية، طبقا ملا بدا في معظم املناطق؟

رئيس الحكومة األسبق أكد أن لبنان في قلب صاحب السمو األمير وثمن زيارة سموه األخيرة لبيروت

االس�تثمارات الكويتي�ة عمل تراكمي عم�ره نصف قرن تضاف إل�ى العالقات السياس�ية الممتازة بي�ن البلدين
سياس�ة س�ورية تجاهنا تطورت.. وهي ت�رى مصلحتها في عالق�ة جيدة مع لبن�ان المعافى

واشنطن تتبرع بـ 400 مليون دوالر للفلسطينيين.. وأوباما متفائل

إسرائيل تتهرب من التحقيق الدولي
ب� »المياه الغازية ورقائق البطاطا« 

عواصم � وكاالت: مع اس����تمرار الضغط الدولي 
لرفع احلصار اجلائر عن غزة وس����عيا للتهرب من 
اي حتقي����ق دولي ميكن ان يدينها في االعتداء على 
اس����طول احلرية، كشفت صحيفة »دايلي تلغراف« 
أمس أن إسرائيل ستقبل خطة بريطانية لتخفيف 
احلصار عن قطاع غزة مقابل احلصول على قبول 
دولي بلجنة التحقيق احملدودة التي قررت تشكيلها 
لتقصي احلقائق في الهجوم الدموي الذي ش����نته 

قواتها على سفينة مرمرة التركية.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا لعبت دورا قياديا 
في املفاوضات ووزعت األسبوع املاضي وثيقة سرية 
تعرض طرق تخفيف احلصار عن غزة وفقا ملسؤولني 

غربيني مطلعني على الوثيقة.
وبالفعل، أكد مس����ؤولون فلسطينيون أمس أن 
إس����رائيل بدأت تخفيف احلصار على غزة لتسمح 

بدخول األغذية اخلفيفة واملشروبات الى القطاع.
وقال املسؤولون إنه اعتبارا من األسبوع املقبل 
ستس����مح اس����رائيل بدخول مجموعة متنوعة من 
األغذية مثل رقائق البطاطا )البطاطس( والبسكويت 
والفواكه املعلبة واحلمص املعلب فضال عن املشروبات 

الغازية والعصائر.
إال أن حركة حماس سخرت من اخلطوة ألن القطاع 

بحاجة إلى أسمنت وليس مشروبات غازية.
وق����ال زياد الظاظا وزير االقتصاد والتجارة في 
حكومة حماس إن في غزة ثالثة مصانع ميكنها إنتاج 
املي����اه الغازية كما أن هناك مصانع في غزة ميكنها 

تغطية حاجة غزة.
وق����د اعتبر محللون أن توقيت القرار الذي جاء 
قبل س����اعات من املوعد املقرر الستضافة الرئيس 
األميركي باراك أوباما للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، محاولة المتصاص الضغط االميركي وتالفيا 
ألي موقف متشدد قد يخرج عن البيت االبيض، غير 
ان مسؤوال اسرائيليا قال ان التوقيت غير مرتبط 
بالزي����ارة وال بالضغوط على اس����رائيل بعد قتلها 

متضامنني اتراكا ضمن اسطول احلرية.
وإذ بدا أوباما متفائال بإمكان حتقيق »تقدم كبير« 
في الشرق األوسط قبل نهاية العام 2010، دعا إسرائيل 
إلى العمل مع كل االط����راف اليجاد حل بخصوص 
غزة وقال ان الواليات املتحدة ستقدم معونة جديدة 

قيمتها 400 مليون دوالر للفلسطينيني.

فشل مفاوضات إقناع المطلك بدعم رئيس الوزراء المنتهية واليته

»االئتالف الوطني« يقبل بمرشح عن »دولة القانون« غير المالكي
أكدت مص����ادر مطلعة داخل 
الع���راق���ي  الوطن��ي  االئت��الف 
ل� »األنباء« ان االئتالف من املمكن 
ان يقبل مبرشح عن ائتالف دولة 
القانون غير رئيس الوزراء املنتهية 
واليته نوري املالكي، السيما اذا 
كان املرشح من كتلة »مستقلون« 
القريبة من االئتالف الوطني، حيث 
أكدت قيادات في كتلة »مستقلون« 
انه اذا لم يتس����ن للمالكي تسلم 
الوزراء بسبب  منصب رئاس����ة 
ضعفه في إدارة احلكم في السنوات 
األرب����ع املاضية، فيجب ان يكون 
املرشح حصرا من كتلة »مستقلون« 
ألن ائتالف دولة القانون يتكون 
من 27 مرش����حا حل����زب الدعوة 
الذي يرأسه املالكي و16 من كتلة 
»مستقلون« و12 من تنظيم العراق 
و7 من كتلة علي الدباغ والباقون 
هم أشخاص مستقلون، وعلى هذا 
اذا سقط مرشح حزب الدعوة فمن 
حق كتلة »مستقلون« التي متتلك 

البالد كنائب رئيس  وزنه داخل 
اجلمهوري����ة أو رئي����س املجلس 

السياسي لألمن القومي.
كما أكدت مصادر ل� »األنباء« 
ان لق����اء جرى في بي����روت قبل 
يومني جمع رئيس جبهة احلوار 
بالقيادي بحزب  صالح املطل����ك 
الدعوة حيدر العبادي وياس����ني 
مجيد املستشار اإلعالمي لرئيس 
الوزراء بحض����ور رئيس ديوان 
رئاسة اجلمهورية نصير العاني 

ووسيم اجلبوري.
العبادي  ان  وقالت املص����ادر 
أبدى استعداده لتقدمي ما يريده 
املطلك، وان املالكي يجب ان يكون 
أقرب اليه����م وليس نائب رئيس 
اجلمهورية. لك����ن املطلك رفض 
الع����رض وقال: ان هن����اك فريقا 
مفاوض����ا في بغداد وإذا ما أرادوا 
فليذهبوا ويتفاوضوا معه، وعاد 
الوف����د بخفي حن����ني مما أغضب 

املالكي.

السلطة وان املالكي بعث شخصيا 
موفدا ملنافسه اياد عالوي مبديا 
اس����تعداده الكام����ل للتعامل مع 
»العراقية« وتقسيم السلطة غير 
موقع رئاسة الوزراء الذي ال ميكن 
املساومة عليه، ما القى رفضا قاطعا 

من »العراقية«.
من جهة أخرى، علمت »األنباء« 
من مصادر مطلعة ان االتصاالت 
التي أجراها رئيس الوزراء العراقي 
املالكي،  ن����وري  املنتهية واليته 
للحص����ول على دعم لترؤس����ه 

احلكومة املقبلة باءت بالفشل.
وقال����ت املص����ادر ان ه����ذه 
االتصاالت ش����ملت ارسال وفود 
الى  ايران وس����ورية وحتى  الى 
ان  دول أجنبية. وأكدت املصادر 
هناك اتفاقا ثالثيا تركيا � ايرانيا � 
سوريا على رفض تولي املالكي أو 
حتى منافسه رئيس كتلة القائمة 
العراقية اياد عالوي رئاسة الوزراء، 
وان هناك تفاهما على شخص له 

عبداحلليم الزهري وصادق الركابي 
وطارق جنم عب����داهلل للحصول 

على دعمهم.
وعلم����ت املص����ادر ان هناك 
مش����اورات مكثف����ة ب����ني »دولة 
القانون« و»العراقية« على تقسيم 

ثاني أكبر عدد من املرشحني في 
ائتالف »دولة القانون« ان ترشح 
أحد أعضائها لرئاس����ة احلكومة، 
السيما ان املالكي فشل في احلصول 
على دعم املرجعية الدينية واألكراد 
وحتى السوريني الذين أرسل إليهم 

رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي


