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مصادر لـ »األنباء«: لقاء قريب لـ »14 آذار« بحضور الحريري لدراسة تداعيات االمتناع عن التصويت

عقوبات إيران تقسم لبنان: حزب اهلل يرفض الالموقف و14 آذار عاتبة على سليمان
بيروت ـ عمر حبنجر

هل امتص لبنان ارتدادات التصويت على 
املوقف من العقوبات الدولية على ايران داخل 

مجلس الوزراء اللبناني؟
رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري استبعد 
اي ردود فعل سلبية داخلية، فيما قلل الوزير 
محمد فنيش )حزب اهلل( من امكانية حصول 
ارتدادات، وقال لصحيفة »الس����فير« ردا على 
االدعاء ان املعارضة ستسعى للتوتير »هناك 
مسار حكومي وسياسي موجود، ومن الطبيعي 
ان تبني القوى السياس����ية مواقفها بناء على 
ما يعتري هذا املسار، وليس من خالل االتهام 
املس����بق املبني على فرضيات«. بدوره اعتبر 
الوزير جان اوغاسبيان )املستقبل( ان ما حصل 
من انقسام عمودي داخل مجلس الوزراء حول 
املوقف اللبناني في مجلس االمن »امر طبيعي 
في ظل النظ����ام الدميوقراطي واحلريات التي 
نتمسك بها، لكن على الدول الكبرى التي وقفت 
وراء العقوبات املضاف����ة ضد ايران، ان تدرك 
حساسية الوضع اللبناني الداخلي وان تتعاطى 

مع لبنان على اساس واقعه السياسي«.

الحياة مستمرة

من جانبه قال النائب ياس����ن جابر )كتلة 
التنمية والتحرير( ان احلياة السياس����ية في 
لبنان ستستمر، مع اننا كنا نفضل اال يحصل 
ما حصل في اجللسة االخيرة ملجلس الوزراء 
من انقسام على هذا النحو الظاهر، لكن مصلحة 
البلد توجب استمرار احلياة، خصوصا ان هناك 
الكثير والكثير املطلوب من احلكومة في هذه 
االيام، وعلينا ان نبني ايضا على انه في نهاية 
املط����اف لم يكن هناك احد في لبنان مع فرض 
العقوبات عل����ى ايران، لقد كان نصف مجلس 
الوزراء م����ع االمتناع عن التصويت والنصف 

اآلخر كان يريد التصويت ضد العقوبات.
واضاف: لق����د كان التوجه بداية ان نكون 
الى جانب تركيا والبرازيل، اما وقد حصل ما 
حصل فعلينا ان نعود الى تعزيز التفاهم بيننا 
ألن البالد بحاج����ة الى الكثير الكثير، وامامنا 
موس����م اصطياف مقبل وامامنا موازنة حان 

الوقت القرارها.
وع����ن التفاهم بن رئي����س مجلس النواب 

نبيه بري ورئيس احلكومة س����عد احلريري 
حول موضوع املوازنة وال� 11 مليار دوالر من 
خ����ارج املوازنة، قال النائ����ب جابر: اعتقد ان 
هذا املوضوع اخذ في النقاش اكثر بكثير مما 
يس����تحق، وما يجري من نقاش داخل مجلس 
الوزراء هو نقاش علمي، واعتقد ان وزارة املال 
في طريق االعداد لقطع حس����اب يبرر االنفاق 

في السنوات املاضية.
غير ان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
حسن فضل اهلل رأى ان صورة الالموقف اللبناني 
باالمتناع عن التصوي����ت على العقوبات ضد 
ايران تعكس صورة الدولة التي لم تستطع ان 
تأخذ لها موقعا بن الكبار، وهذا يعكس اهتزازا 
في صورة الدولة باخلارج، مضيفا انه كان من 
االفضل لنا اال تكون الدولة اللبنانية في مجلس 
االم����ن ألنه ال طعم وال رائحة وال لون لها عبر 

املوقف الذي اتخذته.
وقال: انا لم افهم املوقف الذي قاله البعض 
اننا جنبنا لبنان ازمة، في وقت كان بامكاننا ان 
نتخذ موقفا مبدئيا، فنحن لسنا دولة صغيرة 
بل دولة كبيرة واستطعنا ان نضع انفسنا على 
خارطة العالم، في وقت ان املقاومة وضعت لبنان 
في مصاف الدول التي لها دورها، وسأل: ملاذا 
الالموقف اللبناني وملاذا ال نكون ضد العقوبات، 
وبالتالي كان على مجلس الوزراء ترجمة قراره 
الرافض في مجلس االمن، السيما ان الواليات 

املتحدة واسرائيل تقفان وراء القرار.
ورأى فضل اهلل ان ايران تعاقب ألنها تقف 
معنا، ونحن نتنك����ر لها في حلظة معينة في 
مجلس االمن ولم اجد تفسيرا ملوقفنا ينطلق 

من اعتبارات وطنية.
وعن تفعيل عمل احلكومة، اجاب: هذا منوط 
برئيس احلكومة بالدرجة االولى، ان يعمل على 
اجناحها، ومن يريد النج����اح حلكومته عليه 
ان يقوم مببادرات، فنحن مع حكومة الوحدة 
الوطني����ة لكنها لم تقم بخطوات مضيئة على 
املستوى الشعبي، واضاف: كنا نتمنى ان يكون 
هناك خطوة مضيئة على املستوى السياسي ولم 
تتحقق هذه اخلطوة، لكن مازال هناك فرصة امام 
هذه احلكومة، ونحن سنكون عنصرا مساعدا 
لنجاحها لكن على رئيس احلكومة وفريقه ان 

يقوموا باجنازات.

ه����ذه احلملة على موقف لبنان في مجلس 
االمن من جانب اطياف املعارضة والوزراء الذين 
صوتوا ملصلحة االعتراض على العقوبات ضد 
اي����ران، قابلة للمزيد من التصعيد في املرحلة 
القريبة املقبلة وفق توقعات قوى 14 آذار التي 
قادت احلملة في مجلس الوزراء من اجل اعتماد 
قرار االمتناع عن التصويت الذي التزمه مندوب 

لبنان لدى مجلس االمن نواف سالم.
وفي معلومات ل� »األنباء« ان قوى 14 آذار 
ستعقد اجتماعا قريبا بحضور احلريري لدراسة 
انعكاسات االنقسام في مجلس الوزراء وتداعيات 
االمتناع عن التصويت في مجلس االمن على 
التضامن احلكومي الذي يعتقد البعض في ضوء 

املستجدات االخيرة انه بات هشا.
وتقول مصادر املعلوم����ات ل� »األنباء« ان 
التصويت على املوقف في مجلس االمن وضع 
رئيس اجلمهورية التوافقي ميشال سليمان على 
ضفة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية س����عد 
احلريري على الضف����ة املقابلة، وان احلكومة 
التي كانت مركبة على اساس 15 لالكثرية و10 
للمعارضة و5 لرئي����س اجلمهورية اصبحت 
بع����د التعادل في التصوي����ت على املوقف من 
العقوبات ضد ايران حكومة 15 + 15، ما يعني 

غياب االكثرية وحضور التعادل.
واضافت املصادر انه اذا كانت حكومة الوحدة 
الوطنية اطاحت باتفاق الطائف، فإن االنقسام 
ال����ذي حصل في مجلس ال����وزراء اطاح ايضا 

بتسوية الدوحة.

عتب على سليمان

مص����ادر 14 آذار ال تكت����م عتبها من موقف 
الفريق الوزاري للرئيس ميشال سليمان، وفي 
رأيه����ا انها املرة الثالثة التي يأخذ فيها رئيس 
اجلمهورية خيار 8 آذار في املواقف احلاسمة، 
مذكرة بتحديده وظيفة هيئة احلوار مبعزل عن 
سالح حزب اهلل، ثم تبنيه استراتيجية اجليش 
التوافق احلكومي،  والشعب واملقاومة خارج 
واخيرا وقوفه الى جانب التصويت في مجلس 
االم����ن ضد خيار االمتناع ع����ن التصويت في 
موضوع العقوبات على ايران، ما يعني بنظر 
14 آذار ان الرئاس����ة اللبنانية باتت في اخلانة 

السورية � االيرانية.

المقاومة تكرم السفير السوري وتؤكد على تعزيز عالقتها بدمشق
بيروت ـ محمد حرفوش

أكد مسؤول منطقة اجلنوب في حزب 
اهلل الشيخ نبيل قاووق »ان ما بن لبنان 
وسورية هو صلة رحم ومقاومة وسيل دم 
واحد وعالقة استراتيجية حمت املنطقة من 
السقوط في املشروع االميركي واالسرائيلي« 
وذلك خالل احتفال تكرميي أقامه حزب اهلل 
في صور على شرف السفير السوري علي 

عبدالكرمي علي.
ورأى قاووق في كلم���ة ألقاها ان هذه 
العالقة االستراتيجية بن املقاومة وسورية 
هي دوما في دائرة االستهداف ألنها مصدر 
قوة للعرب في الصراع مع اسرائيل، وألنها 
الهيمنة األميركية  أمام  العقبة األس���اس 
والغطرسة االسرائيلية في زمن أصبحنا فيه 
بحاجة الى أساطيل حرية لكسر احلصار عن 

القرار في الكثير من العواصم العربية«.
الذين  واضاف: »نقول لالس���رائيلين 
راهنوا على ابتعاد سورية عن حزب اهلل: 
»موتوا بغيظكم« فقدرات حزب اهلل تتعاظم 
أكثر فأكثر، وعالقة احلزب بسورية تتعزز 
أكث���ر فأكثر، وهي أصل���ب وأقوى من ان 
تهتز برسائل تهديد أو مبناورات عسكرية 

اسرائيلية«.

أخبار وأسرار لبنانية
 ال ضمانات أميركية: قال مسؤول اميركي في لقاء سياسي 
� اجتماعي استضافته الس����فارة األميركية في عوكر 
وحضرته مجموعة منتقاة من ش����خصيات سياسية 
وديبلوماس����ية ان االدارة االميركية تتفهم الضغوط 
السورية وااليرانية التي متارس على رئيس احلكومة 
سعد احلريري، وان هناك حرصا اميركيا على احلفاظ 
على الوضع اللبناني وتفهم امالءات دمشق وحزب اهلل 
على حكومة احلريري، خصوصا ان ادارة أوباما تعطي 
أولوية مطلقة للملف االيراني ومشغولة باملفاوضات 
الفلسطينية � االس����رائيلية غير املباشرة. وأشار هذا 
املس����ؤول في جلنة اخلارجية في الكونغرس الى ان 
واش����نطن لم متنح لبنان أي ضمانات بش����أن ضمان 
استمرار ضبط النفس االس����رائيلي في حال تواصل 
تدفق األس����لحة الصاروخية املتطورة الى حزب اهلل، 
وحيث انه ال ميكن توفير احلماية الالزمة للبنان جتاه 

أي هجوم استباقي اسرائيلي محتمل.
 سـبتمبر حاسـم للبنان: حددت مراجع ديبلوماسية شهر 
سبتمبر بوصفه مرحلة زمنية حاسمة سيدخل بعدها لبنان 
في جتاذبات أحداث كبيرة ستحصل، وقالت هذه املراجع 
ان احملكمة الدولية اخلاصة بقضية اغتيال الرئيس الشهيد 

رفيق احلريري احد هذه األحداث، وليست كلها.
 زعل بني جنبالط وإيران: توقفت األوس����اط السياس����ية 
املراقبة أمام االنتقادات التي ساقها النائب وليد جنبالط 

ال����ى الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد في حديثه 
التلفزيوني األسبوع الفائت من دون أي مقدمات، األمر 
الذي حمل املراقبن على االستفسار عن السبب وتبن ان 
األمر يعود الى امتناع املسؤولن االيرانين عن حتديد 
موعد جلنبالط لزيارة ايران بعدما قال انه يزورها من 
الباب السعودي. وللتأكيد على »الزعل« االيراني فإن 
الس����فير اجلديد لطهران في لبنان غضنفر ركن أبادي 
لم يزر حتى اآلن جنبالط في حن زار العماد ميش����ال 
عون وقوى من 8 آذار، وتقول أوساط في تلك القوى ان 
االمن العام حلزب اهلل تدخل لتسوية األمر بن جنبالط 
والقيادة االيرانية، ورمبا يت����م في الفترة املقبلة لقاء 
بن جنبالط ونصراهلل للتعويض عن املوقف االيراني 
بانتظار ان تنجلي األمور وتوافق القيادة االيرانية على 
استقبال جنبالط، وهي التي كررت على احلريري دعوتها 
له لزيارة ايران، وقد نقل السفير االيراني عندما التقى 
احلريري مؤخرا الدعوة املكررة اليه. وفيما استبعدت 
أوساط وزارية ان يلبي احلريري الدعوة لزيارة ايران 
في الوقت احلاضر، اال ان االوساط تشير الى ان أجندة 
رئيس احلكومة للفترة املقبلة مثقلة باملواعيد والزيارات 
اخلارجية حتى نهاية اخلريف، وبالتالي فإن زيارة ايران 

قد تكون مؤجلة الى نهاية السنة.
 حتصني الوجود املسيحي: يجري رئيس اجلمهورية ميشال 
س��ليمان لقاءات بعيدة عن األضواء مع فعاليات مسيحية 

وذلك من أجل اس��تقراء املرحل��ة املقبلة وحتديد خطوات 
وطنية يكون لها ارتدادات ايجابية على مس��توى حتصني 
الوجود الوطني املسيحي في لبنان، ضمن نطاق التراجعات 
التي شهدها الوضع املسيحي في الشرق، وخاصة في كل 

من العراق وفلسطني.
 زيارات خارجية جلعجـع: تردد ان رئيس حزب القوات 
د.سمير جعجع رمبا زار بعبدا في وقت قريب قبل سفره 
منتصف الشهر الى اسبانيا تلبية لدعوة وجهت اليه، 
وينتقل منها الى االردن ومصر، على ان يزور الش����هر 

املقبل عددا من العواصم العربية مبا فيها الرياض.
 القوات حتيد بري: س��ئل النائب أنطوان زهرا عن التودد 
من جانب د.جعجع جتاه ب��ري وعن حتييده عن االنتقاد 
املباش��ر فقال: »في استراتيجية القوات اللبنانية والفريق 
السياس��ي الذي تتحالف معه هناك توجه نحو بناء الدولة 
في لبنان، ونحن في ظننا رغم كل ما ميكن ان يسجل على 
الرئيس بري أو له يبقى على صعيد الطائفة الكرمية التي 
هو منها وميثلها من أصحاب مشروع عدم االنقالب على 
مشروع الدولة في لبنان ومن الشخصيات التي يعول على 
التفاهم معها بخصوص تقدم مشروع الدولة على حساب 

املشاريع األخرى«.
 حلود وجنبالط: سئل الرئيس السابق اميل حلود عن 

جنبالط فأجاب: »خالفي مع جنبالط هو أنني أسير في 
خط وطني وهو اختار خطا آخر وجرى خالف كبير، 
لكن اليوم عاد الى اخلط، اتصل بي بنفسه وأرسل إلي 
كتابا عن احلرب األفغانية وانا مرتاح، ألن الرجل عاد 
الى خطنا الوطني خاصة انه كان يش����كل رأس حربة 

لقوى 14 آذار، فأهال وسهال به وال مشكلة معه«.
 فرجنية والرئاسـة: في أول اشارة مبكرة الى االستحقاق 
الرئاسي عام 2014، يقول النائب سليمان فرجنية »حديث 
صحافي«: »إن انطبقت املواصفات املطلوبة للرئاسة األولى، 
على »قياس��ي«، أهال وس��هال بها، وإال فال مانع من البقاء 
في بنش��عي، علما بأن الظروف السياسية التي ستفرض 
نفس��ها بعد أربع س��نوات هي وحدها املتحكمة مبصير 
الرئاس��ة األولى، غيري اشتغل لها ولون مواقفه وعالقاته 
وانتظر ث��م انتظر ولم تأت إليه«، مؤكدا عدم اس��تعداده 
تق��دمي أي تنازالت لبلوغ عتبة »بعب��دا«. من جهة أخرى 
واس��تنادا الى مصادر في تيار »املردة« قريبة من النائب 
س��ليمان فرجنية، فإن اللقاء املؤجل بني رئيس احلكومة 
س��عد احلريري وفرجنية منذ ش��هور طويلة، خير دليل 
على وجود »حلقة مفقودة« بني الرجلني، أكثر من مرة، قيل 
له »نراك في بنش��عي«، لكن يبدو أن هناك من أعاد نصب 

»حاجز املدفون« ملنع الزيارة.
 التعيينـات: حتدثت مصادر متابعة مللف التعيينات 
االدارية عن وجود تباينات كبيرة حول كيفية التعاطي 

م����ع هذا امللف خالل الفترة القريبة، واش����ارت الى ان 
الرئيس احلريري يرغب في ان تتم هذه التعيينات على 
دفعات على غرار ما حصل في االسابيع املاضية، بينما 
تصر اطراف املعارضة على االتفاق عليها ضمن سلة 
متكاملة حتى يكون هناك توازن في التوزيعة الطائفية 
والسياسية، والحظت ان السلة يجب ان تتضمن ايضا 

اجراء التعيينات في بعض املواقع االمنية.
هذا ومع اقتراب انتهاء والية اللواء وفيق جزيني 
في املديرية العامة لألمن العام في مطلع الشهر العاشر 
من الس����نة احلالية، يجري احلديث عن أمر من اثنن: 
اما التمديد جلزيني وجتميد التعيينات األمنية ككل، 
واما عدم التمديد وتعين شخص جديد بدال من جزيني 

ضمن تعيينات أمنية تطول أكثر من موقع.
 اخلارطة البلدية في املنت: يرسم النائب ميشال املر خارطة 
املنت البلدية السياسية ويقول ان مناخ انتخابات املنت رست 
على الشكل التالي: هو حصل على 27 رئيس بلدية، وعون 
على عشرة )نابيه، بصاليم، مزرعة يشوع، عني سعاده، روميه، 
زكريت، ضهور الش��وير، اخلنشارة، مرجبا وكفرعقاب(، 
الكتائب والقوات على ثماني��ة )عينطورة، بكفيا، كفرتيه، 
الدوار، س��اقية املسك، سن الفيل، بعبدات وقنابة برمانا(، 
والقومي على بلدية واحدة )ديك احملدي( والطاشناق على 
بلدية واحدة )برج حمود(، إضافة إلى أربعة رؤساء محايدين 

)بيت مري، مار شعيا، املتني وبسكنتا(.

عبداملجيد صالحعالء الدين ترو

أكد أنه من المبكر الحديث عن شوائب في العالقات العربية - العربيةثمّن الدور الكويتي في لبنان وأيد سحب المبادرة العربية

تّرو لـ »األنباء«: االمتناع عن التصويت
على معاقبة إيران أفضل قرار اتخذته الحكومة

صالح لـ »األنباء«: االنقسام بين الوزراء
أصاب الحكومة بخدوش عميقة

بيروت ـ أحمد منصور
اكد عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائب عالء الدين ترو ان خطوة 
الكويت باملطالبة بسحب املبادرة 
العربي����ة ردا عل����ى االعت����داءات 
االس����رائيلية هي للضغط على 
العرب واملجتمع الدولي من اجل 
سحبها الن اسرائيل ال تقيم وزنا 
لها وال للمجتمع الدولي او لشخص 
آخر، مثمنا ال����دور الكويتي عبر 
التاريخ في لبنان في شتى الظروف 
واملجاالت، مشددا على ان ما يقوم 
به رئيس احلكومة سعد احلريري 
هو دور ناش����ط وفاعل من اجل 
التواص����ل اللبناني م����ع العاملن 
العربي والدولي بهدف تأمن مظلة 
عربية ودولية حلماية لبنان من 

التهديدات االسرائيلية.
وقال ترو في حديث ل� »األنباء«: 
»ان زيارات الرئيس سعد احلريري 
الدول  العدي����د من  وجوالته في 
العربية والعاملي����ة، ومنها لدول 
القرار هي مهمة جدا، وان ما يقوم 
به احلريري في هذا املجال مدروس، 
وهو يعرف ما يريد من اي زيارة 

الي دولة كانت«.
واضاف »ال ش����ك ان زيارات 
الرئي����س احلري����ري لس����ورية 
والتواصل الدائم مع املس����ؤولن 
السورين حول مجمل املواضيع 
املطروحة على الساحة اللبنانية 
وعلى ساحة الشرق االوسط تصب 
في ه����ذا املجال، والبد من ان يتم 
التواصل بن لبنان واجلمهورية 
االسالمية االيرانية كبقية الدول، 

بيروت ـ زينة طّبارة
رد عض���و كتل���ة »التنمي���ة 
والتحرير« النائب عبداملجيد صالح 
اصل اقرار العقوبات على ايران 
الى الصفقات التي ابرمت سرا في 
ليل حالك، والتي ادت الى رفض 
الدول اخلمس الدائمة العضوية 
في مجلس األمن وحتديدا روسيا 
والصن اضافة الى املانيا، املبادرة 
� االيرانية،  البرازيلية   � التركية 
معتبرا انه مهما كانت االس���باب 
وحج���م الصفق���ات فالعقوبات 
االضافية على ايران ال تخدم شكال 
ومضمونا سوى اسرائيل كونها 
الدولة الت���ي كانت رأس احلربة 
في التحريض ضد امللف النووي 
القدرات  االيراني وض���د تعاظم 
العسكرية االيرانية، مشيرا من 
جهة اخرى الى ان العقوبات اتت 
املكافأة إلسرائيل نتيجة  مبثابة 
املجزرة التي نفذتها بحق الناشطن 
االنس���انين على منت اس���طول 
احلري���ة، اضافة الى داللتها � اي 
العقوبات � على ان الدول الكبرى 
تتخذ علنا موقف الداعمة إلسرائيل 
التي متتلك ترسانة من األسلحة 
النووي���ة والتي ترفض التوقيع 
حتى اآلن على معاهدة احلد من 
انتشار اس���لحة الدمار الشامل، 
في وقت تس���لط في���ه االضواء 
على الن���ووي اإليراني وان كان 

لالستعمال السلمي.
أما عن املوقف اللبناني الذي 
جتسد باالمتناع عن التصويت في 
مجلس األمن فلفت النائب صالح 

توقعات بفوز مرشح تيار المستقبل
في االنتخابات الفرعية بالمنية غدًا

بيروت ـ ناجي يونس
يتنافس فعليا في االنتخابات الفرعية التي ستجرى في 
قض��اء املني��ة � الضنية غدا املرش��حان كاظم صالح اخلير 
املدعوم رسميا من تيار املستقبل ورجل االعمال كمال اخلير 
املدعوم من 8 آذار. وتشير اوساط شمالية متابعة الى انه من 
املتوق��ع ان يقترع ما بني 35 و 40 الف ناخب والى ان كاظم 
اخلير س��يحصل على ما بني 20 الف و23 الف صوت بينما 
س��يكون نصيب كمال اخلير ما بني 7 آالف و9 آالف صوت 
ستش��كل النواة االساس��ية فيها الكتلة الناخبة التي تؤيده 

بفضل خدماته وعالقاته.
وتتوقع هذه األوساط ان تقف املجموعات احملسوبة على 
حزب اهلل ال��ى جانب كمال اخلير من الناحي��ة العملية وهو 
سيحصل ايضا على اصوات ال يستهان بها من النائب االسبق 
جهاد الصمد الذي سيحرص على الوقوف موقفا غير مصطف 
وعلى اظهار حس��ن العالقة مع عائل��ة علم الدين اهل النائب 
املتوفى وان كان سيدعم كل ما يصب ضد تيار املستقبل. وتتابع 
االوساط الشمالية قائلة: اما الوزير محمد الصفدي والنائب 
قاسم عبدالعزيز فهما محرجان بفعل احلسابات والتقاطعات 
احمللية مما دفع بهم��ا الى الوقوف موقفا حياديا وهو ما قد 
ينس��حب بشكل او بآخر على النائب االسبق اسعد هرموش 
الذي سيقدم من حتت الطاولة الدعم لكمال اخلير في حني ان 
اجلماعة االسالمية س��تعلن تأييدها لكاظم اخلير وان كانت 
االصوات املؤيدة للجماعة س��تتوزع ف��ي 3 اجتاهات احدها 
دع��م قوى 14 اذار والثاني دعم كمال اخلير والثالث الوقوف 
جانبا في هذه املعركة. وبتقدير االوساط املذكورة فان مرشح 
آل عل��م الدين قد يحصل على 5000 صوت ش��رط ان تقف 
فعاليات هذه العائلة كلها الى جانبه وان تكر سبحة املرشحني 
الذين سيعلنون عن سحب ترش��يحاتهم الواحد تلو االخر. 
وعشية االنتخابات الفرعية جال احمد احلريري منسق اللجنة 
اخلماسية في تيار املستقبل على منطقة املنية � الضنية داعيا 
الى فتح صفحة جديدة بني تيار املستقبل واملنطقة. ويسعى 
احلريري الى اقناع املرشحني اآلخرين املنافسني باالنسحاب 
ملرشح املستقبل كاظم صالح اخلير، وجتنيب املنطقة معركة 
انتخابي��ة لن تغير من طبيعة النتيج��ة املرتقبة.جدير بالذكر 
ان الئح��ة قوى 14 آذار كانت حصلت عل��ى حوالي 70% من 
الناخبني مقاب��ل 30% لالئحة قوى 8 آذار في املنية � الضنية 

في االنتخابات النيابية االخيرة في العام املاضي.

فإيران دولة كبي����رة وموجودة 
ولبنان كذلك، لذلك على لبنان ان 
يكون على عالقة جيدة مع جميع 

الدول«.

دور الكويت

وعن الدور الكويتي في لبنان 
قال ترو: »ان الكويت لها اياد بيضاء 
في العديد من املناطق اللبنانية، 
وهي دولة شقيقة بكل معنى الكلمة، 
وقد وقفت الى جانب لبنان وشعبه 
في أحلك الظروف واالزمات، وكذلك 
وقفت الى جانبه على املستوين 
االمنائي والسياسي، لذا نحن نكن 
كل احملبة والتقدير ألمير وحكومة 
وشعب الكويت، فلبنان لن ينسى 
الدور الكويتي وسيبقى محفورا في 

ذاكرته وتاريخه الى االبد«.

االمتناع عن التصويت أفضل

امتناع لبنان  ان  ت����رو  ورأى 

في حديث ل� »األنباء« الى انه كان 
اللبنانية أن  الدولة  ينبغي على 
تتقدم مبوقفها على املوقف التركي 
من خالل تصويتها ضد العقوبات 
على اي���ران وليس باالمتناع عن 
التصويت، وذل���ك لدعم املوقف 
الترك���ي اجلديد حي���ال القضية 
ايران  العربي���ة احملقة ولدع���م 
الداعمة بدورها للبنان ضد العدو 
الصهيوني، خصوصا ان لبنان 
كان ومازال اكثر املتضررين من 
االطماع والتهديدات االسرائيلية 
الدائمة واكثر الدول التي دفعت 
في الصراع العربي � االسرائيلي 
الكلف���ة عالية عبر احلروب التي 
شنتها اسرائيل عليه والتي كان 

آخرها في العام 2006.

االنقسام الحكومي دليل خلل

وعن االنقس���ام داخل مجلس 
الوزراء والتع���ادل بن مؤيدين 

عن التصوي����ت في مجلس األمن 
الدولي على العقوبات ضد إيران 
هو أفضل قرار اتخذته احلكومة 
اللبناني����ة، معتب����را انه في ظل 
الداخلي حول  اللبناني  االنقسام 
العالقة مع ايران وعدم معارضة 
القرارات الدولية واملجتمع الدولي، 
فقد كان على لبنان أن يأخذ هذا 
املوقف، ألننا ال نستطيع ان نكون 
الى جانب اي����ران على الرغم من 
وجود عدد كبير من اللبنانين من 
املؤيدين اليران وهذا ظهر بوضوح 
خالل التصويت في مجلس الوزراء، 
وفي املقابل كان هناك موقف كبير 
اللبنانين وهو موازي  لعدد من 
في مجل����س الوزراء من املؤيدين 
للمجتمع الدولي والقرارات الدولية 

وال يريدون العداء معها«.
وتاب����ع »آم����ل اال يت����رك هذا 
املوض����وع اي تداعي����ات داخلية 
على الوضع اللبناني مادام املوقف 
داخل مجلس الوزراء كان متوازيا«، 
معتبرا ان هذا ما دفع الوفد االيراني 
في االمم املتحدة الى ش����كر الوفد 

اللبناني على موقفه.
ونفى ت����رو ان يكون املوقف 
اللبناني يعكس انقساما سياسيا 
لبنانيا � لبنانيا، مشيرا الى وجود 
النظر بن  ف����ي وجه����ات  تباين 
املسؤولن اللبنانين حول موضوع 
العقوبات على ايران، معتبرا ان 
القرار اللبناني كان حكيما في عدم 
الوقوف إلى جانب إيران وال إلى 
جانب من يريد فرض تلك العقوبات 

على إيران.

التصويت ضد  لالمتن���اع ع���ن 
العقوبات على ايران وبن املطالبن 
بالتصوي���ت ضدها، رأى النائب 
صالح ان الرئيس سليمان قد عبر 
في موقفه عن الرأي الصائب في 
وقت تابع فيه البعض تنفيذه ملا 
املي عليهم من اخلارج حيال القرار 
العقوبات  اللبناني في موضوع 
على ايران، معتبرا ان االنقس���ام 
احلكومي اشار صراحة الى وجود 
خلل فيما كان قد مت االتفاق عليه 
بص���ورة جانبية ب���ن االقطاب 
الرئيس���ين بأن تخضع مقررات 
احلكومة الى عملية التوافق قبل 
اخضاعه���ا للتصويت عليها من 
الذي اصاب  الوزراء، اخللل  قبل 
احلكومة بخدوش عميقة في صورة 
الى ان  الوطنية، مشيرا  الوحدة 
ثقل اخلطوات لدى احلكومة بدأ 
يظهر جليا ويكش���ف ان بعض 
املتضررين مازال���وا يتحكمون 
ببعض التوجهات وميلون آراءهم 
السياس���ية املرتبطة الى حد ما 
ببعض مواقع القرار العربي التي 
لم يكن لها اساسا موقف واضح 
حيال دع���م لبنان ضد التعديات 

واألطماع االسرائيلية.
وفي سياق متصل، وردا على 
س���ؤال حول ما اذا كان االنقسام 
داخ���ل احلكومة يش���ير الى ان 
بعضا من الشوائب اعترت التفاهم 
السعودي � السوري لفت النائب 
صالح الى انه من املبكر احلديث 
عن شوائب في العالقات العربية 

� العربية.

)محمود الطويل(مسؤول منطقة اجلنوب في حزب اهلل الشيخ نبيل قاووق مكرما السفير السوري علي عبدالكرمي في مدينة صور أمس 


