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تقاطع معلومات عن إنجاز قريب للورقة السعودية ـ السورية

الجميل لـ »الغارديان«: المسيحيون 
في الشرق غير مطمئنين

بيروت: قال رئيس حزب الكتائب امني اجلميل لصحيفة 
الغارديان البريطانية ان املسيحيني في الشرق ال يشعرون 

بالطمأنينة وسط العالم االسالمي.
واضاف: املؤسف في األمر عدم إدراك القادة املسلمني 
لهذه القضية وأشار اجلميل الى ان خوف املسيحيني أمر 
سيئ بالنسبة للعالم اإلس���المي، ألنهم يعطون الكثير 
لهذه املنطقة انطالقا من قناعاتهم بأنهم ش���رقيون في 

انتمائهم ومبادئهم.

للمحكمة والسعي السقاطها بشتى 
الوسائل.

تطمينات رئاسية

النائ����ب »القواتي«  من جهته 
انطوان زهرة اش����اد في تصريح 
إلذاعة صوت لبنان مبوقف رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان جلهة  
ابق����اء االمن ممس����وكا واحلد من 

االنزالق الى توترات امنية.
زهرة اعتب����ر حزب اهلل ليس 
جس����ما غريبا مزروعا في لبنان، 
وهناك عالقة تربط����ه مع جميع 
الفرقاء اللبنانيني، معتبرا ان اي 
محاولة لزعزعة االستقرار في البالد 
هي محاولة فاشلة ولن تستمر على 
املدى الطوي����ل وتؤثر على حزب 

اهلل داخليا وخارجيا.

شبكة أمان عربية حمت لبنان

بدوره نائب تيار املس����تقبل 
عن عكار، نضال طعمة اس����تبعد 
اي ردود فع����ل امنية على القرار 
االتهامي املرتقب متحدثا عن شبكة 
أمان عربية واوروبية حمت لبنان 
امنيا وم����ن االنس����حابات داخل 
مجلس ال����وزراء ومن التصويت 
على بند ش����هود الزور، مستبعدا 
انعقاد مجلس الوزراء قبل السنة 
اجلديدة، لكنه متنى انعقاده اليوم 
قبل الغد، حتى ال يترك الش����عب 
اللبنان����ي اليتيم يواجه احلرائق 

والفيضانات.
ودعا طعمة الى لبننة ال� »س 
� س« حفاظ����ا على مصالح لبنان 
العليا، و»هذه مسؤولية الرؤساء 
الثالثة )سليمان، بري، احلريري(، 

في ظل احلكومة املعطلة.

الءات الحريري على حالها

وأكد طعمة ما نشر عن تكليف 
الرئيس سعد احلريري لعضوي 
النيابية س����مير اجلس����ر  كتلته 
وهادي حبيش للرد قانونيا على 
املؤمتر الصحافي للنائب محمد رعد 
واحلقوقي سليم جريصاتي، مضيفا 
أن الءات احلريري مازالت قائمة 
وهي: ال تراجع عن احملكمة، ال تراجع 
عن العالقة مع سورية، ال تراجع 
عن منطق الدولة وهيبة الدولة، وال 
سقف يستظله اللبنانيون سوى 
س����قف الدول����ة والقوانني وقوى 
الشرعية، وهذا التكليف يقع في 

هذا االطار.

بيروت ـ عمر حبنجر
السياسة في لبنان كما الطقس 
في هذه االيام الشتوية، هبة باردة 
وهبة ساخنة، فمن تصريحات 
 � تنفي وجود مبادرات سورية 
افكار ومقترحات  سعودية، بل 
الى معلومات عن اجناز التفاهم 
الس���عودي � السوري للحل في 
لبنان، وان اجلهد منصب اآلن على 
تأمني التغطية العربية والدولية 

لهذا االجناز.
في هذا السياق، يقول الرئيس 
اللبناني ميشال سليمان انه متابع 
لالتصاالت السورية � السعودية 
مباشرة مع الرئيس بشار االسد 
وايضا مع القيادة السعودية اما 
مباش���رة واما من خالل رئيس 

احلكومة سعد احلريري.
واضاف س���ليمان لصحيفة 
الناطقة بلس���ان  »املس���تقبل« 
كتلة تيار املس���تقبل ان الوضع 
الراه���ن في لبن���ان، قائم حتت 
سقف االستقرار الذي ارسته القمة 
اللبنانية � السعودية � السورية 

في بعبدا.
من جهته، اكد الوزير السابق 
وئام وهاب املقرب من دمش���ق 
امس قرب اجناز الورقة السورية 
� السعودية من اجل لبنان، وما 
يدعم ه���ذا القول نب���رة وهاب 

الهادئة وغير املعتادة.
وف���ي معلومات وهاب لقناة 
»املنار« الناطقة بلسان حزب اهلل 
ان القرار االتهامي لن يصدر قبل 

رأس هذه السنة.
لكن وهاب لم يلبث ان ادعى ان 
هناك اجتاها لدى رئيس احلكومة 
القضاة  سعد احلريري لسحب 
اللبنانيني من احملكمة الدولية، 
علما ان القض���اة اللبنانيني في 
احملكمة قدموا اس���تقاالتهم من 
القضاء اللبنان���ي، وبالتالي لم 
يعودوا ملزمني بقرارات احلكومة 

اللبنانية.
وردا على سؤال ل� »األنباء«، 
قال مص���در في امانة 14 آذار ان 
الدولة اللبنانية ملتزمة قانونيا 
وديبلوماسيا وادبيا باحملكمة التي 
انشئت بناء على طلبها ومبوافقة 
71 نائب���ا من اصل 128 ومجلس 
الوزراء فضال عن اكثرية الشعب 

اللبناني.
الدولة قال  وعلى مس���توى 
املصدر ان سعد احلريري يستحيل 

وعلى ش���ركائنا في الوطن ان 
يجدوا حال للتعاون معنا من اجل 
ان نوقف هذا التآمر على لبنان 
وعلى املقاومة، واذا لم يس���عوا 
السعي املناسب ولم يقفوا املوقف 
املناسب عليهم ان يتحملوا وزر 
نتائج هذا التآمر، ألننا صامدون، 
ول���ن نقبل بأن تس���قط في فخ 
احملكمة مهم���ا كانت االمتيازات 

ومهما كلفنا ذلك من ثمن.

عون: الحكومة مسؤولة

العماد ميشال عون وأمام طالب 
اجلامعة االنطونية، قال انه على 
الرغم من دع����وات التطرف التي 
نسمعها كل يوم، فإن الوطن ال يقوم 
على هذه الدعوات، بل يقوم على 
احلوار والتفاهم، وان سياسة التيار 

الوطني احلر هي االنفتاح.
واضاف: املعارضة اعلنت عن 
قبولها املسبق بنتائج التصويت 
على ملف شهود الزور في مجلس 
الوزراء ولفت إلى ان الضرر الذي 
س����يلحق بالوضع سيكون اكبر 
من حيث عدم التصويت على هذا 

امللف.
واعتب����ر أن تعطي����ل القضاء 
وحماية ش����هود الزور مسؤولية 
اللبناني����ة واحملكمة  احلكوم����ة 

الدولية.
لكن الوزير بطرس حرب عضو 
فري����ق 14 آذار رأى أن احملكم����ة 
الدولية لم تعد ش����أنا لبنانيا، أو 
دوليا، وليست موضوع مساومة 
داخلية أو خارجية، موضحا في 
تصريح له ان لهجة االمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل 
ال تنفصل عن رفض احلزب الدائم 

ان يتنصل من دم والده ومن دماء 
باقي الشهود.

مؤشران هامان

وفي سياق االيجابيات، تقول 
صحيفة »املستقبل« ان التشاور 
السعودي � السوري قطع شوطا 

كبيرا.
واضاف���ت صحيف���ة رئيس 
احلكومة ان هذه االجواء االيجابية 
تزامنت مع مؤشرين مهمني، االول 
اخلطاب الهادئ للس���يد حسن 
نصراهلل في ذكرى عاش���وراء 
والذي تضم���ن مجموعة الءات 
ابرزها ال اس���تهداف للمقاومة 
وال فتنة بني الس���نة والشيعة 

في لبنان.
اما املؤشر اآلخر، فقد متثل في 
رد الفعل االيجابي لرئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري على خطاب 
السيد نصراهلل، حيث نقل عنه 
نواب كتلة املس���تقبل ارتياحه 
ملضمون اخلط���اب وللخطوات 
التي قطعها املس���ار  االيجابية 

العربي للحل في لبنان.
ومن وجهة نظر نائب االمني 
العام حلزب اهلل الش���يخ نعيم 
قاسم ان القرار االتهامي بجرمية 
الرئي���س احلريري بدأ  اغتيال 
يترنح واصبح بال قيمة بالنسبة 

للمقاومة وللمعارضة اجماعا.
واعتب���ر ان احملكمة الدولية 
اصبحت س���اقطة ومكش���وفة 
وس���اقطة ف���ي خططه���ا التي 
تس���ير وفق االهواء االميركية 

واالسرائيلية.
وقال: سنتعامل مع احملكمة 
الدولية وكأنه���ا غير موجودة، 

فياض عن التحذيرات الروسية: حزب اهلل ليس بحاجة 
إلى رسائل دولية للحفاظ على االستقرار اللبناني

بيروت: رد النائب علي فياض عضو كتلة الوفاء للمقاومة وردا على
س��ؤال حول »الرس��الة« التي نقلها نائب وزير اخلارجية الروس��ية 
الكس��ندر س��لطانوف الى احلزب، والتي تنبه من املس باالمن في لبنان 
باجم��اع دولي وان احملكمة باتت جزءا من الش��رعية الدولية، قال: نحن 
ال نحتاج الى رس��ائل دولية للحفاظ على االس��تقرار في لبنان، ونعتبر 
ان دورنا االساس��ي هو حماية هذا االستقرار ومنع الفنت واحلؤول دون 
العبث باالمن الوطني الداخلي، وان كالم االمني العام للحزب السيد حسن 
نصراهلل، كان واضحا في خطاب عاش��وراء وخصوصا قوله ان احلزب 

سيمنع الفتنة ولن يسمح بأي فتنة بني الطوائف اللبنانية.
واضاف فياض: البلد محكوم مبس��ارين اما مس��ار التفاهم الداخلي 
بني 8 و14 آذار حول كيفية التعاطي مع القرار االتهامي واحملكمة الدولية، 
وهو اخليار االمثل، وهناك املس��ار اآلخر، الذي سيدفع البالد الى املزيد 
من االنقسام، وهذا قد يؤدي الى »التعديل في املشهد السياسي القائم«.
وردا عل��ى مخاوف البطريرك املاروني نص��راهلل صفير من انقالب 
ح��زب اهلل على الدولة، قال النائب في��اض ان مواقفنا باتت واضحة وال 
حتتاج ال��ى التأويل، نحن في موقع ردة الفع��ل، وفي موقع الدفاع عن 
االستقرار واالمن في لبنان، وفي موقع من يريد ان يعطل مفاعيل الفتنة 
ويدفع باجتاه االس��تقرار، لذلك دعونا ك��ي ال نذهب بعيدا ال في تأويل 
تصرف��ات حزب اهلل وال في توق��ع ردود فعله، ولنعمل جميعا على بناء 
املس��ار اللبناني � اللبناني املرتكز على احملادثات الس��ورية � السعودية 

التي من شأنها صون السلم الداخلية اللبناني.

ع��ن احملكمة الدولية قال النائب فياض نحن نعتبرها مسيس��ة وانه 
يجري استخدامها كأداة من ادوات الصراع االقليمي والداخلي، في اطار 

االنقضاض على املقاومة.
وردا على سؤال حول ادعاء اسرائيل ان حزب اهلل اكتشف منظومتي 
التجسس في جبال صنني والباروك منذ سنتني وانه اراد اآلن استغاللهما 
لصرف النظر عن القرار االتهامي، قال: ان ما اكتشف في صنني والباروك 

يؤكد اولوية املخاطر االسرائيلية على لبنان.
وكانت »األنباء« قد نقلت في عدد 15 ديسمبر الرسالة التي نقلها نائب 
وزير اخلارجية الروسية سلطانوف الى قيادة حزب اهلل، ثم الى املسؤولني 
الس��وريني خالل زيارته االخيرة والتي حتذر من مغبة التصعيد األمني، 
وه��و ما اوردته ايضا صحيف��ة »النهار« البيروتية ف��ي عددها الصادر 
امس السبت، ان سلطانوف ابلغ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد 
رس��الة مفادها انه »ممنوع بقرار دولي ش��امل، عربيا وغربيا، تعريض 
لبنان للخطر، الن مثل هذا االحتمال سيعرض كل املنطقة للخطر وليس 

لبنان وحده«.
وان روس��يا التي لم تصوت على قرار انش��اء احملكمة الدولية باتت 
اليوم تقر بأن هذه احملكمة اصبحت جزءا من الشرعية الدولية، وبالتالي 

فان املساس بها غير مسموح.
ونس��بت الصحيفة معلوماتها ه��ذه الى مصادر ديبلوماس��ية وانه 
بحسب هذه املصادر فان س��لطانوف نقل الرسالة عينها الى املسؤولني 

في دمشق.

ويكيليكس: سبيلبرغ تبرع إلسرائيل بمليون دوالر 
خالل حرب لبنان و14 دولة عربية أقرت مقاطعته 

لبنان يحدد 4 مارس النطالق محاكمة 
القذافي في قضية اختفاء الصدر

..ويشكو إسرائيل على خلفية منظومتي التجسس
بيروت: تقدم لبنان بش���كوى أمام مجلس

األمن الدولي ضد اسرائيل، على خلفية زرعها 
منظومتي جتسس الكترونيتني في جبال الباروك 

وصنني.
الشكوى أكدت ان ما جرى يشكل انتهاكا صارخا 

للسيادة اللبنانية والقوانني واألعراف الدولية، 
وهو أمر يهدد السلم واألمن الدوليني.

وكانت اسرائيل زعمت ان حزب اهلل كشف 
هاتني املنظومتني منذ سنتني، وأنه أذاع عنهما 

اآلن للتغطية على قضية احملكمة الدولية.

ومت إدراج شركة مستحضرات 
التجميل »إيس���تي لودر« على 
الالئحة في االجتماع عينه كما 
وضعت شركة »ميريل لينش« 
للخدم���ات املالي���ة على الئحة 

الرقابة.
وتغي���ب ع���ن االجتماع كل 
من مصر واألردن وموريتانيا 
جيبوت���ي  إل���ى  باإلضاف���ة 

والصومال.
غي���ر أن املتح���دث باس���م 
س���بيلبرغ مارفني ليفي قال إن 
أفالم املخرج واألقراص املدمجة 
بيع���ت ح���ول العالم بش���كل 

طبيعي.
من جهته قال كريس دويل 
م���ن منتدى التفاه���م العربي � 
البريطاني إن قرار املقاطعة رد 
مفهوم على التبرع الذي قام به 

سبيلبرغ.
يشار إلى أن سبيلبرغ أسس 
جمعية »رايتشويس بيرسون« 
عام 1994 بهدف إنشاء مجتمع 
يه���ودي ق���وي ف���ي الواليات 

املتحدة.

والس���لطة الفلسطينية وقطر 
والسعودية والسودان وسورية 
وتونس واإلمارات واليمن وافقت 
على حظر كل أعمال سبيلبرغ.
كما شاركت ماليزيا وإيران 
وباكس���تان وإندونيس���يا في 
االجتماع وأيدت قرار املقاطعة 
وأش���ارت الوثيقة إلى أن تلك 
الدول وغيرها »ستفرض حظرا 
خاصا بها« مث���ل احلظر الذي 

فرضته الدول العربية.

بيروت � د.ب.أ: قرر رئيس املجلس العدلي في لبنان القاضي غالب 
غامن أمس األول بدء محاكمة الزعيم الليبي معمر القذافي ومعاونيه، 
في قضية اختفاء رئيس املجلس االسالمي الشيعي األعلى اإلمام موسى 
الصدر ورفيقيه الش����يخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، 
في الرابع من مارس املقبل. وقال مصدر قضائي إن القاضي غامن حدد 
الرابع من شهر مارس القادم موعدا »لبدء احملاكمات في قضية اختفاء 
اإلمام موس����ى الصدر ورفيقيه،  ومحاكمة املتهمني في امللف الفارين 
من العدالة، وفي مقدمتهم الرئيس الليبي معمر القذافي ومعاونوه في 
احلكم آنذاك«. كان الصدر ورفيقاه في زيارة رس����مية إلى ليبيا، ولم 
يرد منه أي اتصال هاتفي أو رسالة أو خبر ألي كان في لبنان، طيلة 
فترة إقامته في ليبيا. وعند الس����ؤال عن����ه، قالت ليبيا إنه غادر مع 
مرافقيه إلى روما على منت طائرة تابعة للخطوط اجلوية اإليطالية، 

غير أن لبنان يقول إنهم ال يزالون داخل األراضي الليبية.

لن���دن � يو.ب���ي.آي: أفادت 
تسريبات موقع »ويكيليكس« 
بأن مكتب مقاطعة إسرائيل التابع 
للجامعة العربية أدرج املخرج 
األميركي ستيفن سبيلبرغ على 
الالئحة الس���وداء وأن 14 دولة 
عربية وافقت على حظر أفالمه 
بعد تبرعه مببلغ مليون دوالر 
إلى إسرائيل خالل حربها على 

لبنان عام 2006.
وذكرت صحيفة »الغارديان« 
البريطانية أن وثيقة صادرة عن 
السفارة األميركية في دمشق 
كش���فت عن أن ديبلوماسيني 
من 14 دول���ة عربية اجتمعوا 
في أبريل عام 2007 وصوتوا 
على حظر كل األفالم وغيرها 
من املنتجات املتعلقة بسبيلبرغ 
»رايتش���ويس  وجمعيت���ه 

بيرسون«.
وتفيد الوثيقة بأن الرئيس 
اإلقليمي ملكتب مقاطعة إسرائيل 
في سورية محمد العجمي قال 
إن اجلزائ���ر والع���راق ولبنان 
والكوي���ت وليبي���ا واملغ���رب 

سعادة ردًا على صفير: من قال له 
إن حزب اهلل سينفذ انقالبًا؟

نديم الجميل: نرفض أن يأخذنا 
السوري بـ »المفرق«

قائد اليونيفيل بالوكالة يؤكد حق
 شعب جنوب لبنان باألمن والسالم

بيروت: قال وزير الدولة يوسف سعادة ممثل تيار املردة في احلكومة
ان املعارض���ة ال تق���ف ض���د تس���يير مصالح الن���اس، وهي ال 
متان���ع ان يتم بحث األم���ور احلياتية املهمة ب���ني الوزير املختص 
ورئي���س احلكومة بش���كل منفرد، وأضاف نحن لس���نا مطلقا ضد 
معاجل���ة أمور الن���اس الذين هم أهلنا، لكننا في جلس���ة احلكومة 
األخي���رة رفضنا االجنرار الى اتخاذ ق���رارات حتت عنوان معاجلة 
هموم الن���اس قب���ل ان يت���م بت البن���د األول على جدول األعمال 
في اجللس���ة أال وه��و ش������هود الزور، وكنا على استعداد بعد بت 
البن���د األول ان نبقى ح���تى اخلامس���ة صباحا إلقرار باقي البنود.
وف����ي حديث الى قناة »اجلديد«، اش����ار س����عادة الى ان موقف 
الرئيس ميشال س����ليمان كان تعبيرا عن حرص منه على منع أي 
انقس����ام داخل مجلس الوزراء قد يؤدي الى انفجار احلكومة، وهو 
رف����ض حصول اي خالف، ومن هنا كان ال يريد حصول التصويت 
على شهود الزور وعندما شعر بان النقاش بلغ نقطة حاسمة رفع 
اجللسة. وشدد سعادة على ضرورة حماية البلد من تداعيات القرار 

االتهامي املرتقب صدوره في اطار احملكمة الدولية.
وبش���أن موقف البطريرك مار نص���راهلل بطرس صفير األخير، 
علق س���عادة بالقول: ان االصطفاف م���ع فريق ضد فريق آخر غير 
مفيد للبنان وللمسيحيني، ثم من قال له صفير ان حزب اهلل سينفذ 
انقالبا؟ وهل قال حزب اهلل انه سينفذ انقالبا؟ انا فعال ال اعرف كيف 
س���يتصرف حزب اهلل، لكن هل كان ضروريا ان يخرج البطريرك 
بهذا املوقف التحدي حلزب اهلل؟ علينا نحن املس���يحيني ان نتعلم 
ان الغرب لطاملا خذلنا، فاحلنني الى اخلارج واعتبار ان لبنان ليس 
متروكا غير صائب ابدا، وعل���ى البطريرك ان يضع عواطفه جانبا 
وان يثب���ت الصرح البطريركي مكانا جامعا لكل املس���يحيني ولكل 

اللبنانيني.

بيروت ـ خلدون قواص
لفت عضو كتلة »الكتائب اللبنانية« النائب ندمي اجلميل الى 
ان »حزب اهلل يعتبر ان كل ش���يء يستهدفه«، مضيفا: »حزب 
اهلل يش���عر بأنه قوي النه اضعف الدولة اللبنانية وهو تعود 
ان يكون اقوى على حساب لبنان والدولة واجليش، ولذلك نرى 

ان ردة فعل احلزب اقوى من قبل«.
وفي حديث ل� »LBC«، اعتبر ان »ضمانتنا هي الدولة اللبنانية، 
وعدم وجود سالح غير شرعي، وما يحمي حزب اهلل هو الشعب 
اللبناني، وعلى احلزب ان يعرف ان هذا الشعب هو الذي حماه 
في يوليو 2006 وليس صواريخه«، متسائال: هل يسمح حزب 
اهلل لرئي���س تكتل »التغيير واالصالح« النائب ميش���ال عون 
وجماعته بحمل السالح واحملاربة معه في اجلنوب؟، وأضاف: 
»طبعا ال، فهو يريد عون كغطاء مسيحي لسالحه فقط«. وحول 
القرار االتهامي في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، رأى 
اجلميل ان »لدينا على االقل وقتا الى فبراير املقبل ملعرفة مضمون 
القرار االتهامي لذلك نتمنى ان متر االعياد على خير«، وفي سياق 
آخر، اعتبر اجلميل ان »السوري يلعب دور فرفطة قوى 14 آذار، 

حزب الكتائب يرفض ان يأخذنا السوري باملفرق«.

بي����روت � أ.ش.أ: أكد القائم بأعمال القائد العام لقوات »يونيفيل« 
الدولية العاملة في جنوب لبنان اجلنرال سانتي بونفانتي أن شعب 
جنوب لبنان يس����تحق ان ينعم باألمن والسالم ومن واجب القوات 

الدولية ان تضمن له مستقبال أفضل.
ودع����ا بونفانتي - في كلمة له خالل حفل منح أوس����مة الس����الم 
جلنود الكتيبة الصينية العاملة ضمن اليونيفيل � إلى العمل املشترك 
بني األهال����ي ويونيفيل لتطبيق كامل قرار مجلس األمن الدولي 1701 
لتحقيق االمن والسالم املس����تدامني لشعب لبنان وخصوصا شعب 

اجلنوب الذي مر مبراحل صعبة من العنف واملعاناة.
ونوه باخلدمة التي قدمها حافظو السالم من القوة الصينية لضمان 
االمن والس����الم في جنوب لبنان ولتأكيد الدعم للسلطات اللبنانية 
واجليش لتحقيق االمن والسالم املستدامني، مشيدا بتعاون السلطات 
اللبنانية واجليش والشعب مع يونيفيل ودعمهم لها. وأشار إلى جهود 
القوة الصينية والسيما في إزالة األلغام وحتديد اخلط األزرق وبناء 
املواقع باإلضافة لعملها في الصيانة والهندسة وتقدميها املساعدات 
اإلنسانية من خالل مهمتها في نزع األلغام ووضع عالمات على احلدود 
بحيث أدت دورا مهما في تسريع حتديد اخلط األزرق فضال عن الدعم 

الطبي في اخلدمات الطبية ملستشفى الناقورة.

أخبار وأسرار لبنانية
إفراغ القرار من محتواه: تقول مصادر ان حزب اهلل استطاع 
من خالل الدفاع االستباقي في وجه القرار االتهامي، ان يحفر 
عميقا في هذا القرار ويفرغه من محتواه، وبالتالي لم يعد 
عابئا بصدوره، اذ بات ال يأخذ من مساحة اهتمام حزب اهلل 
سوى القليل، الذي يطلق من خالله صرخة في اجتاه الرئيس 
سعد احلريري لعله يؤدي دورا مطلوبا ان يؤديه من موقعه 
كرئيس للحكومة مس���ؤول عن كل لبن���ان ومعني بأمنه 

واستقراره السياسي.
ولع���ل الرئيس احلريري الوحي���د القادر على ان يفعل 
ش���يئا حاس���ما اليوم قبل الغد، وأضعف االميان مبادرته 
الى موقف كبير »ألجل لبنان«، يحول دون توظيف القرار 
االتهامي في الفتنة الداخلية، ولذلك فإن احلريري بال شك 

أمام االمتحان احلاسم.
50 لقاء تشاوريا سبقت جلسة احلكومة: قالت مصادر سياسية في 
بيروت ان جلسة يوم األربعاء احلكومية جرى بشأنها أكثر من 
50 لقاء تش��اوري خالل 4 أي��ام. وقالت هذه املصادر ان هناك 
جهات عربية ضغطت من أجل اخراج جلسات احلكومة من عقال 
منع عقدها،  وانها مصرة على عقد جلسات احلكومة ولو بالشكل. 
وأبلغت هذه اجلهات العربية مراجع لبنانية تقف على رأس مواقع 

دستورية انه من اخلطأ الكبير تعطيل الدولة في لبنان، وان هذا 
األمر سيكون له نتائج خطرة وردود فعل دولية حاسمة.

مصاحلة البزري سـعد: بعد فتور طويل في العالقة بدأ قبل 
االنتخابات البلدية األخيرة وتكرس خاللها، عقد لقاء مصاحلة 
بني النائب الس���ابق أسامة س���عد ورئيس البلدية السابق 
عبدالرحمن البزري، وصدرت خالل هذا اللقاء مواقف متقاطعة 
حول رف���ض احملكمة الدولية. وميك���ن ادراج هذا التطور 
السياسي الذي يأتي بعد توتر ملحوظ في العالقة بني سعد 
والنائب���ة بهية احلريري في اط���ار خطة املعارضة بقيادة 
حزب اهلل لتجمي���ع قواها وحلفائها خصوصا في املناطق 

السنية.
املعارضـة تعقد اجتماعات أسـبوعية: بع��د ان أثي���رت مسألة 
غياب التنسيق والتعاون بني شخصيات وأحزاب قوى املعارضة 
في عكار وتفككه��ا وخالفاتها،  بادرت ه���ذه الق���وى وبعد 
ط��ول غياب الى عق��د اجتماعات أس��بوعية بل��غت حتى اآلن 
اجتماعني، ولوحظ مشاركة قوى للمرة األولى في هذه اللقاءات 
مثل حزب التحرر العربي )تيار الرئيس عمر كرامي(، اضافة الى 
»املرابطون« واملؤمتر الشعبي اللبناني، عدا األحزاب الرئيسية 

املعارضة.

ستيفن سبيلبرغالزعيم الليبي معمر القذافي

)داالتي ونهرا(الرئيس ميشال سليمان مستقبال وفد جمعية املقاصد


