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واشنطن: حزب اهلل كيان شرعي وحزب سياسي كبير! 
بيروت - وكاالت: فجر التقرير األميركي السنوي للعام 2009 
عن »اإلرهاب« مفاجأة من شأنها ان تبعث اشارات ايجابية لتواصل 
محتمل في املستقبل بني االدارة االميركية وحزب اهلل بعد جفاء 
دام لسنوات، ففيما بقي »حزب اهلل« على الئحة التنظيمات التي 
تعتبرها واشنطن »ارهابية«،تقدم التقرير خطوة إيجابية إلى 
األمام ووصف حزب اهلل بالكيان الشرعي واحلزب السياسي 

الكبير املمثل في احلكومة والبرملان في لبنان«. 
وتابع التقرير تفصيل الشؤون اللبنانية مؤكدا انه بعد إجراء 
االنتخابات النيابية »أعلن رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري 
أن تعزيز قدرات القوات املسلحة اللبنانية وقوى األمن الداخلي 
سيحتل حيزا اساس���يا في عمل حكومته«، مشيدا مبوقف قائد 
اجليش العماد جان قهوجي الذي اعتبر أن »مكافحة اإلرهاب، واألمن 
الداخلي، ومنع أعمال العنف الطائفية قضايا حتتل أولوية قصوى 
لديه«. كما لفت التقرير إلى أنه »كان للحكومة األميركية دور فاعل 
في برامج املساعدة األمنية للقوات املسلحة اللبنانية وقوى األمن 

الداخلي، مبا في ذلك توفير التدريب وتأمني التجهيزات«.

ولفت إل���ى أن »أجهزة األمن اللبناني���ة مازالت تفتقر إلى 
التنسيق في ما بينها، ولهذا السبب فإن التقدم في إيجاد خطة 
إلدارة احلدود يسير بخطى بطيئة«، لكنه أشار إلى أن »بعض 
املكاس���ب قد حتققت في ما يتعلق بأم���ن املرافئ، عبر اعتماد 
نظام افضل للكشف اإلشعاعي ملس���توعبات الشحن، وإقامة 
مراكز متطورة للجمارك على احلدود الش���رقية، ما أسهم في 

مراقبة أفضل للحدود«. 
واعتبر التقري���ر أن »األمن على طول احل���دود اللبنانية 
السورية مازال ميثل إش���كالية مهمة، فاحلكومة اللبنانية ال 
متارس س���لطتها على أجزاء من هذه احل���دود. وخالل العام 
)2009( أشارت العديد من التقارير إلى عمليات تهريب أسلحة 
من س���ورية وإيران إلى حزب اهلل وتنظيمات مسلحة أخرى 

في لبنان«.
لكنه أوضح أن تقارير »اليونيفيل« واجليش اللبناني لم 
تتضمن أي دليل حسي على عمليات تهريب أسلحة ل�»حزب 
اهلل« إلى منطقة عمل القوات الدولية في جنوب نهر الليطاني«، 

وإن كان قد حتدث عن »انفجار مس���تودع لألسلحة« في بلدة 
خربة سلم.

وفي سياق متصل ابقت واشنطن على الدول االربع املوجودة 
سابقا على الالئحة وهي ايران وسورية والسودان وكوبا.

وعلى الرغم من الدعوات التي طالبت اإلدارة األميركية بإدراج 
بيونغ يانغ على الالئحة االميركية السوداء بعد اغراق البارجة 
الكورية اجلنوبية ش���يونان، اال ان كوريا الشمالية افلتت من 

هذا التدبير الذي يشمل العام 2009 حصرا.
وكانت اخلارجية األميركية اعتبرت نهاية يونيو ان الهجوم 
على البارجة الكورية اجلنوبية ليس عمال ارهابيا امنا عملية 

استفزازية بني جيشني.
وابقت الالئحة على ايران لكونها ال تزال »الدولة الرئيسية 
الداعمة لإلرهاب«، وبالنسبة للبرنامج النووي اإليراني، قال 
مسؤول كبير في إدارة اوباما إن اإلدارة تعتقد أن هناك بعض 
املؤشرات، على أن تشديد العقوبات بدأ في إحداث أثر رغم أنه 

سلم بأن من الصعب تقديره كميا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن أوباما قال للصحافيني 
»م���ن املهم للغاية أن نضع أم���ام االيرانيني مجموعة واضحة 
من اخلطوات التي نعتبرها كافية إلظهار أنهم ال يس���عون الى 

أسلحة نووية«.
كما اعلن مسؤول كبير في إدارة أوباما ان كل ما فعله الرئيس 
األميركي ال يعدو أن يكون تأكيدا للسياس���ة األميركية جتاه 

إيران ولم يكن يضع »خطة« جديدة.
وردا على سؤال عن إشارة أوباما إلى اخلطوات التي يتعني 
على إيران اتخاذها للرد على املخاوف بشأن طموحاتها النووية 
قال املس���ؤول إنه يجب االتفاق على ه���ذه اخلطوات في اطار 
منتدى القوى الست الكبرى الذي يضم الدول اخلمس الدائمة 

العضوية في مجلس االمن باإلضافة إلى أملانيا.
وقال املس���ؤول »مع تشديد العقوبات والتي أصبحت أكثر 
ايالم���ا أمام إيران خيار ميك���ن أن تتخذه في أي وقت وهي أن 
تقرر الدخول في مباحثات بشان كيف ستبرهن على أن هدف 

برنامجها سلمي«.

إيران وس�ورية والس�ودان وكوب�ا ضمن الئح�ة اإلره�اب األميركي�ة.. وكوريا الش�مالية خ�ارج القائمة الس�وداء 

أكدت في تقريرها عن اإلرهاب للعام 2009 أن ما ورد عن »اليونيفيل« والجيش اللبناني لم يتضمن أي دليل على عمليات تهريب أسلحة للمقاومة إلى جنوب الليطاني 

عون: توقيف كرم لن يؤثر على ثقتنا بأنفسنا
وغبي من ال يتوقع أن يسقط معه أشخاص

بيروت: مازالت تداعيات توقيف القيادي في التيار الوطني احلر العميد 
فايز كرم مستمرة، ورغم الكالم القليل الذي صدر عن »التيار« ونواب 
تكتل التغيير واإلصالح حول املوضوع، فان رئيس التكتل اجلنرال ميشال 
عون أعلن موقفه من اعتقال كرم في مؤمتر التيار لالنتش����ار الذي عقد 
مساء امس االول. عون وفي الكلمة التي ألقاها امام مناصريه املغتربني 
أكد احلدث بحد ذاته ال يفاجئ، ومن ال يتوقع أن يس����قط معه أشخاص 
يكون غبيا وس����اذجا، وأيضا من يعش في دوامة القلق والتشكيك في 
كل الناس يكن أكثر غباء وسذاجة. وأضاف »ال نزال على الثقة بالنفس 
ذاتها، وعلى املواقف ذاتها، ال بل أقوى، وسنكمل مسيرتنا وأهدافنا ولن 
يردعنا شيء، ولن نسمح ألحد بأن يدخلنا في دوامة التشكيك، نتحمل 
هذه األمور وكأنها جزء من اخلسارة في املعركة التي نخوضها سياسيا 
اليوم، وكلنا معرضون خلسارة جزء من معركة«. وتابع »ما حصل لن 
يؤثر على ثقتنا بآنفس����نا أو ثقتنا باآلخرين، ولكن كما كنا متحفظني 
دائما سنبقى متحفظني كي ال نقع في السذاجة ال السابقة وال الالحقة، 

وإياكم والتشكيك ببعضكم البعض«.
وفي س����ياق منفصل رأى عضو كتلة »لبنان احلر واملوحد« النائب 
سليم كرم ان العمالة السرائيل كشفت لبنان وجعلت من امنه واستقراره 
هدفا سهال للعبث بهما، معتبرا ان ضلوع القيادي في التيار الوطني احلر 
العميد فايز كرم في التعامل مع العدو االسرائيلي، شكل صدمة كبيرة 
لزغرت����ا وطعنة لها ولتاريخ آل كرم النضالي في س����بيل لبنان، ولكل 
املقاومني الذين قدموا اغلى ما عندهم لتحرير ارض لبنان من براثن من 
تعامل مع العدو على حساب الوطن، رادا اسباب وجود هذا الكم الكبير 
من العمالء في لبنان الى تهاون الدولة اللبنانية منذ البداية في موضوع 
العمالة وعدم مالحقة العمالء جديا اثناء احلرب االهلية وبعدها، مطالبا 
القضاء واحلكومة باالسراع في تنفيذ احكام اعدام ميدانية علنية بحق 
كل من تثبت عمالته الس����رائيل ليكون عبرة لغيره ولكل من تسول له 

نفسه التآمر على الوطن لصالح العدو وغيره من الدول.
ولفت النائب كرم في تصريح ل� »األنباء« الى ان ضلوع العميد فايز 
كرم في التعامل مع اسرائيل جعل الشكوك مفتوحة على جميع االحتماالت، 
واكد نظرية امني عام »حزب اهلل« السيد حسن نصر اهلل باحتمال وجود 
كبار العمالء داخل الطقم السياس����ي في لبنان، وذلك بدليل ان العميد 
ك����رم لو كان قد انتخب نائبا في الع����ام 2008 لكانت العمالة اليوم في 
قلب املجلس النيابي، ورمبا داخل مجلس الوزراء، مشككا في ان يكون 
العميد كرم قد استطاع تسريب اي معلومات السرائيل عن املقاومة كون 
العالقة بني هذه االخيرة والتيار الوطني احلر محصورة في اطار ضيق 

غير قابل لالنفالش على املستويات الشخصية في العالقات.

ملاذا غاب صفير وحل�ود واجلميل وجعجع 
عن غداء بعبدا؟: غياب رؤس���اء الطوائف 
اميل حلود وأمني اجلميل  والرئيسني 

والرؤساء سليم احلص وعمر كرامي ورشيد الصلح ود.سمير 
جعجع عن مأدبة الغداء الرئاسية في قصر بعبدا على شرف 
الضيف���ني الكبيرين امللك عبداهلل بن عبد العزيز والرئيس 
السوري بشار االسد، كان خطأ بروتوكوليا مدروسا، اتبع 
احلكمة القائلة: »ظلم في السوية عدل في الرعية«، فقد اتصل 
الرئيس سليمان قبل أيام من املأدبة بالبطريرك صفير ليدعوه 
الى الغداء على ش���رف الضيفني الكبيرين،  لكن البطريرك 
اعتذر عن التلبية رمبا لبعد املسافة اجلغرافية، أو بعد املسافة 
السياس���ية مع أحد الضيفني الكبيرين، وهنا، بالتفاهم مع 
املستشارين، ارتأى رئيس اجلمهورية ان يستثنى رؤساء 
الطوائف من بطاقات الدعوة حتى ال يبدو غياب البطريرك 
نافرا، وغاب الرئيسان اميل حلود وأمني اجلميل ألن عالقة 
االول مقطوع���ة بالقصر اجلمهوري، ومج���يء الثاني كان 
س���يلفت النظر، أما تغييب د.سمير جعجع فمرده الى انه 
رئيس حزب وليس نائبا، ولم يكن لرؤساء األحزاب مكان 

في املأدبة.
ماذا قالت ستريدا على مسمع من املعلم؟: حرص وزير خارجية سورية 
وليد املعلم أثناء مشاركته في مأدبة الرئيس سليمان في بعبدا على 
مصافح��ة أحد نواب 8 آذار متجاهال النائبة س��تريدا جعجع التي 
كانت بقربه، فما كان منها اال ان قصدت الطاولة املجاورة والتي كان 
عليها األمير مقرن بن عبدالعزيز، رئيس االستخبارات السعودية، 
وقالت له بصوت عال ليس��مع املعلم: »نحن هنا احتراما للرئيس 
سليمان وكرمى لعني جاللة امللك« في خطوة للرد على ما فعله املعلم 
ومحاولة جتاهل حضورها وعدم إلقاء السالم عليها بعدما صافح 
من جاورها على الطاولة، ولم مير األمر من دون مالحظة املشاركني 

وكان مدار تعليق وهمس من قبل احلاضرين.
جنبالط نزع اللوحة احلمراء: أثناء انعقاد املؤمتر الصحافي للنائب 
وليد جنبالط طلب بعض الصحافيني من املس���ؤول االعالمي 
رامي الريس نزع لوحة رمزي���ة لفريق 14 آذار باللون االحمر 
كانت موضوعة خلف النائب جنبالط، فاجابهم الريس ان هذه 
اللوحة تشكل جزءا من تاريخ احلزب التقدمي االشتراكي، فرد 
االعالميون ساخرون: لكنها لوحة متثل »ساعة التخلي« فقال 

الزعيم االشتراكي: فاألفضل نزعها.
.. ويقي�م افط�ارا لكل اطي�اف 8 آذار:  علم ان لق��اء قيادتي احلزب 
االشتراكي وحزب اهلل في عاليه امنا جاء من خالل توجهات النائب 
ولي��د جنبالط لقيادة حزبه لتفعيل التواصل مع حزب اهلل على كل 
املستويات امليدانية والسياسية واالجتماعية، وثمة اجواء عن اقامة 
مأدبة افطار رمضانية في عاليه خالل شهر رمضان، وستكون حاشدة 
سياسيا لكل اطياف قوى 8 آذار واحلزب االشتراكي،  وسيتخللها 

كلمات سياسية حلزب اهلل واالشتراكي.

مشروع تكتل سياسي جديد: مشروع تكتل 
سياسي بقاعي يجري التحضير له ويضم 
النائب نقوال فتوش، والنواب السابقني: خليل 
الهراوي، ايلي الفرزلي، ايلي سكاف، محسن دلول وعبدالرحيم 
مراد، وأبرز اهداف التكتل العمل للتحضير لالنتخابات النيابية 
املقبلة،  ومحاولة اس���تقطاب الرأي الع���ام في البقاع، وايجاد 

ارضية شعبية وسياسية مؤيدة لسورية.
ومن جهة أخرى، كش���فت أوس���اط مقربة من مرجع كبير عن 
امكانية قيام تكتل وسطي يضم نوابا من عدة كتل يشكون من 
مواقف وتصرفات وحتالفات رؤس���اء كتلهم، والتي اعتبروها 

تتعارض مع املصلحة الوطنية العليا.
األوساط املقربة اعتبرت ان نهج املرجع هو الوسطية واالعتدال، 
ما يعني ان نهج الكتلة املقترحة أقرب الى املرجع، وقد وعدت 
هذه األوس���اط مبفاحتة املرجع باألمر، علما انها أكدت ان قيام 
مثل هذا التكتل يعتبر اقترابا من املرجع ومن طريقة تفكيره، 
وقد يكون سببا في انهاء االجتاهات اخلطيرة التي تهدد البلد، 
كما قد يوفر العالج لكثير من املسائل املؤسساتية، خصوصا 
ان هذا التكتل اذا ما خرج الى النور سيمثل مختلف الطوائف، 
ومنها احدى الطوائف االسالمية الكبرى التي تردد ان نحو خمسة 

نواب منها على األقل قد يكونون في عداد التكتل اجلديد.
املكتب السياسي ل�»املستقبل«: راجت أقوال لدى تيار »املستقبل« 
بعد مؤمتره في البيال بأن اعضاء املكتب السياس��ي للتيار هم 
مرش��حوه للمقاعد النيابية في انتخاب��ات 2013، في حني رأت 
اوساط احمد احلريري ان دورا فاعال للمكتب السياسي سيكون 
الختيار املرشحني، اما اوس��اط رئيس احلكومة فلم تعلق على 

املوضوع.
التقرير الظني غير ممكن صدوره في سبتمبر: استبعدت مصادر قضائية 
ان ينجز املدعي العام الدول���ي القاضي دانيال بيلمار تقريره 
االتهامي في نهاية ش���هر س���بتمبر املقبل، كما أشارت مراجع 

سياسية واعالمية خالل األسبوع املاضي.
وقالت املصادر القضائية ان املعطيات املتوافرة لديها تش���ير 
الى اس���تحالة اجناز التقرير في نهاية سبتمبر املقبل، بدليل 
ان االدعاء الدولي استدعى عناصر اضافية بينهم من ينتسب 
الى حزب اهلل لالستماع الى افاداتهم والتحقيق معهم بعد عيد 
الفطر الذي يصادف منتصف ش���هر سبتمبر املقبل، علما انه 
يلي جمع االفادات واملعلومات التأكد من دقة الوقائع املتوافرة 
وتأمني تقاطعها مع معلومات أخرى ومستندات هي في حوزة 
االدعاء الدولي ومكتب القاضي بيلمار، ومثل هذه املهام تتطلب 

أسابيع لتحليل االفادات ومطابقتها.
احلريري و»احملكمة«:  سئل سياسي قريب من الرئيس سعد احلريري: 
ه��ل أنت خائف من القرار الظني وتداعياته؟ فأجاب: »هذا صحيح،  
ولكنني خائف أيضا من أال يصدر قرار ظني أيضا وتنتهي احملكمة 

وتضيع احلقيقة والعدالة«.

أميركا رّدت على معادلة الجيش اللبناني »النار بالنار«: 
قد نوقف عنكم المساعدات العسكرية! 

بيروت: لم تنته ذيول احداث بلدة العديسة بني اجليش اللبناني 
الذي خاض مواجهات باسلة وقوات االحتالل االسرائيلي حتى 
االن بالرغم من الهدوء احلذر الذي تعيشه املنطقة. وبينما تبنت 
واشنطن الرواية االسرائيلية في احلادث احلدودي تطور موقفها 
امس االول الى حد التلويح بوقف املساعدات العسكرية للبنان، 
معلنة على لسان النائب اجلمهوري في مجلس النواب األميركي 
رون كلني أن الكونغرس قد يوقف املساعدات العسكرية للبنان 

إثر االشتباك االخير في العديسة. 
وقال كل���ني إن »اجلي���ش اللبنان������ي ق����������ام بخط�����وة 
خطي�����رة جدا حني اطلق النار على قوة اسرائيلي�����ة«، مشي�����را 
إلى أن »مس���ألة مواصلة دعم هذا اجليش ستثار في نقاش���ات 

الكونغرس«.
واعتبر كلني، وفق ما ورد في صحيفة »جيروزاليم بوس���ت« 
االسرائيلية، أنه »إذا تبني بالوقائع ان احلكومة اللبنانية سمحت 
بخطوة اطالق النار على اجلنود االس���رائيليني، فإن الكثير من 
اعضاء الكونغرس سيشعرون بالقلق ازاء مواصلة تقدمي الدعم 

العسكري للبنان«.
في هذا الوقت ذكرت أوس���اط لبناني���ة ان اجليش اللبناني 
اس���تنفر وحداته ليلة امس االول بالقرب م���ن منطقة بواب������ة 
فاطمة احلدودية بجنوب لبنان بعد انتشار عدد من جنود قوات 
االحتالل االس���رائيلية قبالة املوقع مم���ا أدى الى توتير االجواء 

في املنطقة.
وأشارت املصادر إلى ان هذا االستنفار استمر لنحو ربع ساعة 
ف���ي منطقة »كف���ر كال«، موضحة ان قيادة ق���وات األمم املتحدة 
املنتش���رة باجلنوب »اليونيفيل« تدخلت اثر ذلك مع اجلانبني 
اللبناني واالس���رائيلي حيث عملت عل���ى تهدئة املوقف لتعود 
األوضاع الى طبيعتها. كما نفذ الطيران احلربي االسرائيلي امس 
غ���ارات وهمية فوق مناطق في جن���وب لبنان وحلق في اجواء 

وادي البقاع شرق لبنان.
وقالت مصادر امنية ان الطيران احلربي االسرائيلي نفذ امس 
على علو متوسط غارات وهمية وبشكل مكثف في اجواء مناطق 
النبطي���ة واقليم التفاح ومرجعيون واخلي���ام وبنت جبيل في 

اجلنوب اللبناني.
واش���ارت املصادر الى ان الطيران احلربي االس���رائيلي حلق 
فوق بعلبك والسلسلتني الشرقية والغربية وسهل البقاع وصوال 

حتى الهرمل.

استنفار للجيش اللبناني عند بوابة فاطمة الحدودية بعد انتشار جنود إسرائيليينأكد خالل مؤتمر »التيار« لالنتشار أن الجميع معرض لخسارة جزء من معركة 

)محمود الطويل( رئيس تكتل اإلصالح والتغيير اجلنرال ميشال عون خالل مؤمتر االنتشار للتيار الوطني احلر 

المشنوق مرشح أم طامح لرئاسة الحكومة؟
بيروت: دخل اس���م 
النائب نهاد املشنوق 
ال���ى بورصة األس���ماء 
املرشحة لتولي رئاسة 
أي حكوم���ة جديدة في 
حال قرر الرئيس سعد 
احلريري مغ���ادرة هذا 
املوقع اذا كان استمراره 
فيها مشروطا بأثمان غير 
مس���تعد لدفعها، »على 
رغم حضوره اجتماعات 
كتلة نواب املس���تقبل، 
لم يشارك املشنوق في 

اجتماعات املؤمتر التأسيسي لتيار املستقبل، من دون 
ان يوضح هذا التغيب، اال ان أوساطا في التيار قالت 
ان املشنوق نائب في الكتلة وليس عضوا في التيار، 
وبالتالي لم يشارك في أعمال املؤمتر التأسيسي ورمبا 
انضم الحقا الى التيار، أما املشنوق نفسه فالتزم الصمت 
ولم يعلق على املوضوع مكتفيا بالقول انه عضو في كتلة 
نواب املستقبل وان ذلك ال يلزمه ان يكون في التيار«.
وتعليق���ا على ذلك يقول النائب الس���ابق غطاس 
خوري الذي فضل عدم االرتباط تنظيميا بتيار املستقبل 
في مؤمتره التأسيسي: »من حق اجلميع ان يطمحوا 
للوصول الى هذا املنصب، لكن الطموح شيء واالمكانيات 
شيء آخر، ورغم الوضع الذي ال يحسد عليه الرئيس 
احلريري، ولكن ال غنى عنه في رئاسة احلكومة في هذه 
املرحلة وال يوجد سبب لترك السرايا، فسعد احلريري 
ف���ي موقعه كممثل ألكبر كتلة نيابية، وممثل ألكثرية 
انبثقت عن االنتخابات النيابية وممثل للطائفة السنية، 
البديل عنه وأي بديل يطرح هو من باب تسخيف املوقع، 
وهذا ال يطول الش���خص الذي يطرح بل من املمكن ان 
يأتي أشخاص من اهم الناس في البلد وأكثرهم احتراما، 
لك���ن هذا املوقع في هذه اللحظة بالذات وبالتقاطعات 
االقليمية املوجودة يعتبر حفرا وتنزيال على س���عد 
احلريري والبديل عنه، حتى ان الرئيس االس���د يريد 
التحدث مع سعد احلريري وليس مع بديل عنه، حتى 

لو كان رئيس كتلته النيابية، وهذا واقع«.

إخباري تحليل 
مصدر ل� »األنباء«: الدولة أصبحت 

المرجعية في أي مواجهة

أكد أنها تصرفت بطريقة ممتازة في العديسة

بيروت � ناجي يونس
قال مصدر نيابي ل���� »األنباء« ان الدولة اللبنانية تصرفت 
بطريق���ة ممتازة في التصدي للعدوان االس���رائيلي على بلدة 
العديس���ة، كما ان موقف املجلس االعلى للدف���اع الذي انعقد 
برئاسة الرئيس ميش���ال سليمان اثبت فعليا ان الدولة تتخذ 
موقفا للمرة االولى في الصدام مع اس���رائيل، وتقول ما تريد 

وتدافع عن نفسها.
والح���ظ املصدر ان الدولة اللبناني���ة باتت في الواجهة من 
اآلن فصاعدا، واملرجع الذي تستطيع الدول االخرى ان تتعاطى 
معه وهو ما يفيد بجعل الضغوط على اسرائيل اكبر، كما بات 
س���هال القول حلزب اهلل دع اجليش يداف���ع عن البلد والدولة 

تلعب دورها.
واعتبر املصدر ان أمني عام حزب اهلل  السيد حسن نصراهلل 
س���عى في خطابه األخير لكس���ب ود الدولة، وتأكيد الوقوف 
الى جانبها في اي مواجهة اخرى مع العدو االس���رائيلي، وهذا 
م���ا جعل احلزب امام خيارين: االلتزام بالقرار 1701، او خوض 
املواجهة مع الش���رعية اللبنانية واملجتمع الدولي، مالحظا ان 
احلزب يتحاش���ى املواجهات اآلن في ظل الضعضعة االقليمية 

السائدة، خصوصا على مستوى احللفاء الداعمني.
وفي رأي املص���در ان االدلة التي وعد الس���ي����د نصراهلل 
بابرازها على اتهام اسرائيل باغتيال الرئيس احلريري، هدفها 
م���ا ين��������وي قوله في نهاية املطاف وهو ان احملكمة الدولية 
اس���رائيلية، وبالتالي فان احلزب لن يتجاوب مع مقرراتها او 

طلباتها.
واضاف: لن يس���تطيع احد تعديل اجت���اه القرار االتهامي 
بدلي������ل رف���ض امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ادراج اي عبارة 
ع���ن احملكم����ة الدولية في البيان الص���ادر عن القمة الثالثية 
في بعب�����دا، ك����ي ال يستنتج أن االمور ذاهبة باجتاه تعديل 
موعد صدور القرار، او حتى اعادة النظر مبضمونه، وهذا غير 

وارد في كل حال.
املصدر النيابي كش���ف عن اجتماع عقدت���ه قيادات 14 آذار 
نهاية االسبوع املاضي، بعيدا عن االضواء، وشارك فيه الرئيس 
س���عد احلريري والرئيسان امني اجلميل وفؤاد السني�������ورة 
ود.سمير جعجع، وحتدث عن اعتصامات محتملة امام وزارتي 
العدل واملواص���الت في اطار الس���ع���ي للطع����ن مبصداقية 

احملكم����ة.

نهاد املشنوق

أخبار وأسرار لبنانية


