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 السيد نصر اهللا: المعارضة لن ترشح الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة

جنبالط اكد لـ «األنباء» ان رئيس 
اللقاء النيابي الدميوقراطي ابدى 
امام الرئيس االســـد هواجســـه 
ومخاوفه حول تشكيل احلكومة 
العتيدة، وابلغه ما ســـمعه من 
الرئيـــس احلريري فـــي منزله 
في كليمنصو جلهة اســـتمراره 
في االلتزام مبضامني املســـعى 
الســـعودي ـ السوري، وانه، اي 
جنبالط، يرى انه طاملا احلال كذلك 
فال مصلحة باستبعاد احلريري، 
خصوصا ان املشـــاورات املقبلة 
ستتركز على كيفية ايجاد املخارج 

واحللول لهذه االلتزامات. 
  وفي معلومات لـ «األنباء» ان 
النائب جنبالط الذي قرر اعالن 
موقفه بعد التشاور مع الرئيس 
سليمان عصر اليوم سيلزم نواب 
احلزب بعدم تســـمية احلريري 
اســـتجابة للضغوط املعروفة، 
فيمـــا يترك حللفائـــه في اللقاء 
الدميوقراطي حريـــة االختيار. 
وفي معلومـــات «األنباء» ايضا، 
ان النائـــب عالء الدين ترو وهو 
احلزبي املسلم السني الوحيد مع 
جنبالط في دائرة الشوف وضمنها 
اقليم اخلروب سيصوت مع نواب 
اللقاء املسيحيني، ومروان حمادة، 
الى جانب احلريري، بحيث يذهب 
سبعة نواب مع تسمية احلريري 

واالربعة الباقية ميتنعون. 

الى البقاء فـــي املوقع الصحيح 
الذي التحق بـــه، وقال «ندعوه 
حلسم امره رغم تقديرنا لصعوبة 

موقفه.
  وعن كيفيـــة القرار االتهامي 

اجاب عون: «ننساه».

  كتلة جنبالط

العلوي    نائب تيار املستقبل 
خضـــر حبيب وصـــف قوى ٨ 
آذار بالتعطيليـــة، وقال ان هذه 
القوى ومنذ تشـــكيل احلكومة 
ســـارت في منهج التعطيل الى 
حد اســـقاطها على هذه الصورة 
غير املسبوقة في تاريخ لبنان. 
ودعا الى تسمية الرئيس احلريري 
لتشكيل احلكومة السباب وطنية 
وليس مذهبية او طائفية ليكمل 
الشهيد. وردا على  برامج والده 
سؤال حول موقف جنبالط، اجاب: 
ال شـــك ان هناك جزءا من كتلة 
جنبالط  يصب في ١٤ آذار وقدر 
عدد هؤالء بالثلثني. وقال النائب 
حبيب ان ١٤ آذار لن تتنازل في 
موضوع احملكمة الدولية واحلقيقة 
الى املسؤولية  والعدالة، واشار 
الكبرى على املؤسسة العسكرية 

في احلفاظ على االستقرار.

  الحريري ملتزم بالمساعي

  بيـــد ان مصـــدرا قريبـــا من 

اليـــوم، نريد قرارات في مجلس 
الـــوزراء، ملواضيـــع حاســـمة 
وســـنؤلف احلكومة على رواق 

ورئيس اجلمهورية حكم.
  وبعد اجتماع تكتل االصالح 
والتغيير فـــي الرابية امس قال 
عون «مـــا رأيناه على شاشـــة 
الـ «نيو تي في» يشـــكل اخبارا 
ملدعي عام التمييز سعيد ميرزا 
مؤكدا انه ال يجوز ان يكون لدينا 
رئيس حكومة او مرشح لرئاسة 
احلكومة عليه خطر االدانة، واتهم 
عون فريق احلريري باملسؤولية 
عن الفساد وانه سيحاسب على 

ذلك.
الى  اللجـــوء    وعـــن احتمال 
الشـــارع في حال جاء احلريري 
رئيسا للحكومة قال عون: العالم 
واألمم املتحـــدة رحبـــت بثورة 
الشعب التونسي. داعيا جنبالط 

«س.س» وقال ان احلل على هذه 
اليد، رغم كل ما يشاع عن مصير 

هذا املسعى.
  وشـــدد على حكومـــة وحدة 
وطنية، وقال: انا من االســـاس 
كنت افضلها برئاسة احلريري، 
لكن بعد الذي حصل بتنا نحتاج 
التزامه باجلهود  الى ما يثبـــت 
السعودية الســـورية كي نعود 
الى هـــذا املوقف واال فنحن امام 

خيارات مختلفة.
  من جهته العماد ميشال عون 
اعلـــن ان قـــوى ٨ آذار لن تعود 
الى تســـمية احلريري، وقال ان 
ما يحصل هو عملية دميوقراطية 

بحتة.
  وحتـــدث عـــون الـــى قناته 
التلفزيونية «أو تي ڤي» متناوال 
احتمال حتريك الشـــارع ايضا. 
وقال: نحـــن ال نريد احلوار بعد 

الناس، ولن نسكت عن اي حكومة 
تتآمر على املقاومة»، مشيرا إلى 
الظني  القرار  أن توقيت تسليم 
هدفه الضغط من أجل تســـمية 

احلريري رئيسا للحكومة.
الســـيد نصـــراهللا    وختـــم 
مبباركة «ثورة الشعب التونسي 

وانتفاضته وقيامه التاريخي».

  برئاسة الحريري ولكن

  من جانبه الرئيس نبيه بري 
حذر مـــن امكانية االنزالق نحو 
نوع من «التوترات املتفرقة» في 
ظل االستمرار «باخلطاب الذي ال 
ينفع اصحابه». بري كان يشير 
الى خطباء اجلمعة والى رسالة 
املفتي قباني التي دعت جميعها 
الى اعادة تكليف احلريري بتشكيل 

احلكومة.
  وجـــدد بـــري التمســـك بالـ 

والشاهد زهير والصديق ونائب 
رئيس احملكمة الدولية جيرهارد 
ليمان، لفت السيد نصراهللا الى 
«انهم جاهـــزون ان يقبلوا قرارا 
ظنيا مبنيا علـــى داتا اتصاالت 
قادرة اي شركة اتصاالت ان تقوم 
به وال يقبلون شريط التسجيل 
الـــذي مت عرضـــه ويقولون انه 

مفبرك».
  وجزم الســـيد بأن حزب اهللا 
وحلفاءه في املعارضة لن يرشحوا 
سعد احلريري لرئاسة احلكومة 
الواضح ان  اجلديدة، قائال «من 
املعارضة مجمعة على عدم تسمية 
الرئيس سعد احلريري لتكليفه 

في حكومة جديدة». 
  وتابع «يســـتحيل علينا من 
اآلن ان نسكت عن حكومة حتمي 
املالي وال  الزور والفساد  شهود 
تتحمل مسؤوليتها ملعاجلة قضايا 

األسباب التي أوصلت البلد الى 
ما هو عليه اليوم، مؤكدا «ان بعد 
ذهاب الرئيس سعد احلريري الى 
الواليات املتحدة ودون سابق إنذار 
يتصل الطرف السعودي بالطرف 
الســـوري ويعتذر انـــه نتيجة 
الضغوط واألوضاع لسنا قادرين 
على مواصلة املســـعى» مشيرا 
الى ان االميركيني واالسرائيليني 
كانوا يرفضـــان منذ البداية هذا 
العربي وتركوه فترة  املســـعى 
ألنهـــم باعتقادنا كانوا يراهنون 
ان «س ـ س» لن تصل الى اتفاق 

ألن املوضوع صعب ومعقد. 
  وتابع السيد نصراهللا «فهمي 
ان احلريري وفريقه إما انهم من 
اول األمر ال يريدون هذا املســـار 
والتفاهم وساروا نتيجة ضغط 
اململكـــة وحرضـــوا االميركيني 
للضغط إليقافه وإما انهم كانوا 
سائرين لكن هناك ارادة اميركية 
قاهرة» مؤكـــدا ان هذا الفريق ال 
ائتمانه علـــى املصلحة  ميكـــن 
اللبنانية وقيادة لبنان ليتجاوز 
اي محنة، مشيدا بالوزير عدنان 
السيد حسني «الذي تصرف مبا 

ميليه عليه ضميره وكرامته». 
التقرير والتســـجيل    وعـــن 
الصوتي الذي بثته قناة الـ «نيو 
تي ڤـــي» حملادثة بـــني الرئيس 
احلريري والعقيد وسام احلسن 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  أمس االحد للمشاورات واليوم 
االثنني لالستشارات، وكذلك غدا 
الثالثاء، واملطلوب تســـمية من 
يكلف بتشكيل احلكومة العتيدة، 
والواضح مجرى الرياح الدافعة 
ألشـــرعة ســـعد احلريري، لكن 
اقل من ٤٨ ســـاعة، ويأتي اخلبر 

اليقني.
  ورمبا توضحت الصورة قبل 
نهاية يوم الثالثاء، في ضوء نتائج 
القمة القطرية-السورية-التركية 
املخصصة لبحث األزمة اللبنانية 
في دمشق اليوم، اضافة الى موقف 
كتلة النائب وليد جنبالط بعد ظهر 

اليوم االثنني من جهة اخرى.
  وفي هذا االطار، أكدت مصادر 
ديبلوماســـية ســـورية رفيعة 
املســـتوى لـ «األنباء» أن القمة 
الثالثيـــة الســـورية ـ التركية ـ 
إلـــى جانب  القطرية ســـتجمع 
أميـــر قطر  الســـوري  الرئيس 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
ورئيس الوزراء التركي رجب طيب 
الرئيسي  أردوغان وموضوعها 

أزمة لبنان. 
  في هـــذا الوقت أطل أمني عام 
حزب اهللا السيد حسن نصراهللا 
فـــي مؤمتر صحافـــي هو األول 
منذ ســـقوط احلكومة اللبنانية 
برئاسة ســـعد احلريري لشرح 
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 «المستقبل» يصف التسجيل الصوتي للحريري 
والصديق وليمان بـ«االستخباراتي»

 بيروت ـ وكاالت: بعد اسابيع
  من بثها تقريرا يؤكد ان بصمة 
الصوت ميكن تقليدها بنسبة ١٠٠٪ 
وذلك في خطوة من شأنها افشال 
معطيات احملكمة الدولية في اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري ان 
اعتمدت على تسجيالت صوتية، 
بثت قناة اجلديد اللبنانية مساء 
امس االول تسجيال صوتيا قالت انه 
محادثة رباعية بني رئيس حكومة 
تصريف االعمال سعد احلريري 
والشاهد في جرمية اغتيال والده 
محمد زهير الصديق املتواري عن 
االنظار والعقيد وســـام احلسن 
ومحقق من جلنة التحقيق الدولية 
في جرمية اغتيال الشـــهيد رفيق 
احلريري. وقالت «قناة اجلديد» 
القريبة من قـــوى ٨ آذار (حزب 
اهللا وحلفاؤه) ان الهدف من بث 
التسجيل الذي قالت انه موجود 
لدى احملكمة الدولية املكلفة بالنظر 
في اغتيال رئيس الوزراء االسبق 
رفيق احلريري، اثبات وجود صلة 
بني سعد احلريري والصديق الذي 
تصفه قوى ٨ آذار بأنه «شـــاهد 
زور» واعلـــن مدعـــي احملكمـــة 
دانيال بلمار عدم اهتمامه به في 
حتقيقه. وأرفقت القناة التسجيل 
بكالم مطبوع على اسفل الشاشة 
الذي كانت تتم  التســـجيل  كون 
خالله مناقشـــة تفاصيل تتعلق 
بجرمية االغتيـــال، غير واضح. 
ومما يقولـــه الصديق للحريري، 

بحســـب الشـــريط، انـــه «ميلك 
احلقيقة كاملة» وفيه ان «التقرير 
اذا صدر يجب ان يشـــمل اسماء 
تسعة سوريني واربعة لبنانيني»، 
في اشارة الى تقرير جلنة التحقيق 
الدولية. وناقش سعد احلريري، 
بحسب الشريط ايضا، مع الصديق 
مسألة حضوره الى لبنان واملكان 
الذي يريد الشاهد ان تنقل زوجته 
اليه. كما طلب مـــن الضابط في 
قوى االمن الداخلي وسام احلسن 
(رئيس شعبة املعلومات حاليا) 
ان يترجم للمحقق الدولي املشارك 
في االجتماع غيرهارد ليمان كالما 
قاله الصديق. وفي مكان آخر، يذكر 
الصديـــق احلريري بانـــه أنذره 
بان اعتداء سيستهدف تلفزيون 
اللبنانية لالرسال»  «املؤسســـة 
وان حتذيـــره حتقـــق مبحاولة 
اغتيال االعالمية مي شـــدياق في 
سبتمبر ٢٠٠٥.  بدوره علق املكتب 
اإلعالمي للرئيس سعد احلريري 
على التقرير اإلخباري الذي أذاعته 
محطـــة تلفزيـــون «اجلديد» عن 
تســـجيل صوتي حملادثة أجريت 
في إطار التحقيق في جرمية اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
فأوضح أن التسجيالت الصوتية 
التي تنســـب إلى بعض الشهود 
أمام جلنـــة التحقيق الدولية في 
جرمية اغتيال الرئيس الشـــهيد 
رفيق احلريري، هي جزء من عملية 
مخابراتية بامتياز، تطرح عالمات 

استفهام كبرى حول كيفية احلصول 
عليها، والدوافع من ورائها وإذاعتها 
بالطرق املثيرة التي يجري إعدادها 
لبعض وســـائل اإلعالم. وأكد أن 
«احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، 
ومكتب املدعـــي العام في جرمية 
اغتيـــال الرئيس الشـــهيد رفيق 
احلريري، معنيان بتوفير سالمة 
التحقيق وسريته، وهذا يتطلب 
الوثائق  تشددا في ضمان سرية 
واملعلومات واإلفادات، وإجراء كل 
ما تتطلبه العدالة في هذا الشأن»، 
مضيفا: ان احملادثة األخيرة، التي 
نسبت الى الرئيس سعد احلريري 
والعقيد وسام احلسن مع املدعو 
محمد زهير الصديق، وفي حضور 
احملقق الدولي غيرهارد ليمان، متت 
بطلب مباشر من جلنة التحقيق 
الدولية، التي نظمت املقابلة وكلفت 
ليمان بحضورها، وذلك للوقوف 
على حقيقة اإلفادات التي يدلي بها 
الصديق، خصوصا بعد تزويده 
اللجنـــة بكتاب خطـــي يؤكد فيه 
تواجده على مسرح اجلرمية في 
١٤ فبرايـــر ٢٠٠٥ خالفا ملعلومات 
ســـابقة كان قد أدلى بها. وقد مت 
فعال تلبية طلب جلنة التحقيق، 
وأجريت املقابلة، التي اقتطعت منها 
احملطة التلفزيونية، فقرات تطغى 
عليها اإلثارة اإلعالمية إلخراجها 
من سياقها العام، وهي ال تضيف 
عنصرا ميكن أن يقدم أو يؤخر في 

مجريات التحقيق. 

 صفير يستقيل والڤاتيكان يتريث 
 بيــــروت ـ أ.ف.پ: كشــــف وزيــــر العمــــل اللبناني فــــي حكومة 
  تصريــــف االعمــــال بطرس حرب أمــــس أن البطريــــرك املاروني 
الكاردينــــال مار نصر اهللا صفير تقدم باســــتقالته منذ أشــــهر فيما 
يتريــــث الڤاتيكان في البت بها كما ذكــــرت الوكالة الوطنية لإلعالم.

  وقال حرب بعد لقائه البطريرك املاروني في بكركي ان صفير تقدم 

باستقالته منذ أشهر الى الكرسي الرسولي طالبا اعفاءه من منصبه، 
كمــــا افادت الوكالة. وأضاف ان «الڤاتيــــكان مازال متريثا في بت هذا 
املوضوع». وكان مجلس املطارنــــة املوارنة انتخب صفير (٩١ عاما) 
بطريركا في ١٩ أبريل ١٩٨٦ ونصب على كرسي انطاكية وسائر املشرق 

في ٢٧ من الشهر نفسه. وقد عني كارديناال في ٢٦ نوفمبر ١٩٩٤. 

  إسرائيل «تتابع عن كثب» التطورات اللبنانية 
 بيروت: «لبنان على شفا االنفجار»، 
«أزمــــة في لبنان»، «حزب اهللا يفكك 
حكومة احلريري»، «خطر احلرب األهلية 
في األجواء»، هذه بعض عناوين تصدرت 
الصحافة اإلســــرائيلية وعكست اهتماما 
واسع النطاق مبا يجري في لبنان حاليا 
في الفترة الواقعة بــــني انهيار احلكومة 

وصدور القرار الظني.
  وترافق هذا االهتمام السياسي اإلعالمي مع حتركات 
عسكرية، إذ عمل اجليش اإلسرائيلي على تعزيز قواته 
على طول احلدود مع لبنان في ضوء التطورات األخيرة 
ووضع آالف اجلنود على احلدود الشــــمالية في حال 
تأهب، ولكن هذه احلشود ال تعني ان إسرائيل حتضر 
حلرب أو تتوقع هجوما وتسخينا للحدود من جانب 

«حزب اهللا».
  ومن الواضح ان احلكومة اإلسرائيلية تتصرف على 
أســــاس ان ما يجري في لبنان هو شأن داخلي وان ما 

يهمها هو عدم وصول التوتر الى حدودها.
  هذه عينات من آراء احملليني والدوائر العســــكرية 

واالستخباراتية في إسرائيل:
  اســــتبعد محلل الشــــؤون األمنية فــــي «يديعوت 
أحرونوت» رون بن يشــــاي أن يكون لألزمة اللبنانية 
تداعيات مباشرة وفورية على إسرائيل، ودعا في الوقت 
نفسه األجهزة األمنية اإلسرائيلية إلى تركيز مراقبتها 
اللصيقة «ال لتســــلح حزب اهللا فحسب، وإمنا أيضا 
للطريقة التي سيتعامل بها مع اجلهات السياسية داخل 

لبنان والوضع اجلديد الذي سينشأ هناك».
  وفيما يشبه اإلعجاب الضمني بأداء «حزب اهللا»، كتب 
بن يشاي «يصعب على املرء أال يتأثر إيجابا باملؤهالت 
االستراتيجية املوجودة لدى «حزب اهللا»، وفي هذه احلالة 
ستظهر هذه املؤهالت في الساحة اللبنانية الداخلية، 
فقادة املنظمة أدركوا أن سعد احلريري يتردد في قبول 

التسوية السعودية ـ السورية، التي كان من شأنها أن 
جتهض القرار االتهامي، ولذلك قام «حزب اهللا» بخطوة 

محكمة، وهي إجهاض حكومة احلريري».
  وكتب املراسل العسكري لـ «يديعوت» أليكس فيشمان 
أن «لبنان صعد الى مسلك عنيف، انتهى عهد الترتيبات، 
احلوار بني القوى الداخلية اللبنانية في مسألة احملكمة 
الدولية في اغتيال احلريري حتطم، ضعضعة استقرار 
النظام في لبنان وتصعيد التوتر بني القوى السياسية 
في داخله يلزمان اسرائيل بيقظة استثنائية على احلدود 

الشمالية، وهذا بالفعل ما يحصل».
  وأشار إلى أن «الصورة التي ترتسم اآلن في لبنان 
هي صورة جملة ضغوط ميارســــها «حزب اهللا» من 
شــــأنها أن تتدهور الى العنف وهدفهــــا دفع حكومة 
احلريري االنتقالية الى االنهيار وإقامة حكومة أخرى 
بســــرعة تقطع كل صلة باحملكمــــة الدولية وترفض 
قبول استنتاجاتها». وخلص فيشمان إلى أن «مؤيدي 
احلريري يعرفون انه ليس بوسعهم التصدي جليش 
«حزب اهللا» الذي هو اجلهة األقوى في لبنان، كما أن 
هناك تخوفا معقوال من أن اجليش اللبناني فور بدء 
املواجهة، سيتفكك الى عناصر طائفية ولن يقف الى 

جانب احلكومة الشرعية.
  رجال ١٤ آذار يحذرون من الفوضى املرتقبة في لبنان 
والتي من شأنها أن جتسد الكابوس االكبر لديهم: عودة 
اجليش السوري الى لبنان، وهم ينظرون بعيون تعبة 
نحو احلدود اجلنوبية: لعله من هناك يأتي اخلالص 
فتدخل إسرائيل في مواجهة عسكرية مع «حزب اهللا»، 
لقد ســــبق ان كنا في هذا الفيلم وال يوجد احتمال في 

أن يكرر نفسه».
  وأوضحت «إسرائيل اليوم» أن التقدير الشائع في 
اجليش اإلسرائيلي هو أن «حزب اهللا» لن يحاول مهاجمة 
إسرائيل في هذه الفترة وسيمتنع عن االستفزازات على 
طول احلدود، ألنه ليس لـــــ «حزب اهللا» مصلحة في 

الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، حسن نصر 
اهللا يعرف أن هذا ليس الوقت األنسب له.

  واعتبر معلقون إسرائيليون أن استقالة احلكومة ال 
تقود حاليا إلى حرب أهلية وإمنا إلى انقالب سياسي 
فقط، وأشاروا إلى أن األزمة احلالية قد تقود إلى شلل 
ســــلطوي يكرر الصراع الذي ساد في العام ٢٠٠٨ مع 
استمرار اخلشية من عود ثقاب قد يشعل البيدر كله.

  وهنــــاك إجماع في الــــرأي بني أجهــــزة املخابرات 
اإلســــرائيلية ودول أخرى على أن الســــيناريو األشد 
تشاؤما هو سيطرة «حزب اهللا» على احلكم في لبنان، 
ومثل هذا السيناريو سيقود إلى تشكيل حكم متطرف 
في لبنان وإلــــى خلق حالة من الفوضــــى تؤثر على 

احلدود اإلسرائيلية.
  وكتب املستشـــرق اليميني مردخـــاي كيدار في 
«إســـرائيل اليوم»: لبنان أنشـــئ العام ١٩٤٣ كدولة 
تقوم على التوافق الطائفي لتقاسم الكعكة السلطوية 
بشكل منح الهيمنة للجماعات املسيحية، على حساب 
اآلخرين، وخصوصا الشيعة الذين بقوا عشرات السنني 
الهوامش االقتصادية، االجتماعية والسياســـية  في 

للحلبة».
  وأشار إلى أنه مع الوقت «منا عديد الشيعة وتزايد 
دورهم ومطالبهم فـــي احلكم، جرت محاوالت لوقف 
هذا املنحى إال أنه ســـرعان ما فر األميركيون وخرج 
الصهاينة وذيلهم بني أرجلهم». وخلص إلى أن احلريري 
ذهب لالســـتعانة مجددا باألميركيني لكن ذلك يطرح 
تساؤالت: «ماذا ينتظر من أوباما؟ هل سيرسل مشاة 
البحرية «لفرض النظام في لبنان» بعد أن فجر حزب 
اهللا العام ١٩٨٣ مقر املارينز في بيروت وقتل ٢٤١من 
أفراده؟ وهل ســـتفتح الواليات املتحدة جبهة جديدة 
قدمية تســـتنزف دماء أميركية أخرى بعد أن أفلحت 
واشنطن بالكاد في سحب معظم جنودها من العراق 

واإليرانيون يطاردونهم؟». 
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(أ.ف.پ)   جانب من السفارة األميركية في دمشق قبيل وصول السفير روبرت فورد 

 أعلــــن مصــــدر في الســــفارة 
األميركية في دمشق وصول السفير 
األميركي روبرت فورد الذي عينه 
الرئيس األميركي باراك أوباما نهاية 
العام املاضي بعد شغور املنصب 
منذ العام ٢٠٠٥ لتسلم مهامه. ولفت 
املصدر إلى أن «الســــفير اجلديد 
وصل إلى دمشق إال أنه لن يقوم 
بأي اجتماع رسمي قبل تقدمي أوراق 
اعتماده إلى الرئيس السوري بشار 
األسد بحسب التقاليد املتبعة في 

هذا املجال».
   ورأى املصدر أنه «من املتوقع 
أن يقدم السفير روبرت فورد أوراق 

اعتماده خالل هذا األسبوع». 

 وصول السفير األميركي الجديد إلى دمشق
حزب اهللا يتهيأ: قالت صحيفـــة «االوبزرفر» البريطانية   
امـــس ان حزب اهللا بدأ على نحو هادئ ومنظم توســـيع 
قدراته القتالية، وتكثيف حمالت التجنيد وارسال اآلالف 
من املجندين الشـــباب الى دورات تدريبية مكثفة لتهيئة 

نفسه حلرب جديدة مع اسرائيل.
  ونسبت الصحيفة الى احد مقاتلي احلزب قوله «ان املسألة 
ليست مســـألة ما اذا كانت املواجهة ستقع بل مسألة متى 

يصدر السيد نصراهللا األوامر».
  وأضافت الصحيفة ان املقاتل الذي قبل التحدث عن حزب 
اهللا شريطة عدم الكشف عن اسمه قال «يطلبون منا شيئني 
مـــن اللحظة التي نبدأ فيها التدريب، عدم عصيان األوامر 
وعدم التحدث عن املقاومة، ألن حزب اهللا ليس مهنة، بل 
عائلة ومزيج من الدين والشـــرف والكرامة والنظام وهو 

ميثل حياتي».
ــد كالم رئيس حزب  ــف مراقبون عن حكومـة خـالل شـهور: توق   
ــه «من املمكن ان  ــام وهاب الذي أكد ان ــد العربي» وئ «التوحي

ــة احلكومة، ولكنه لن يؤلف اال  ــعد احلريري برئاس يكلف س
ــى ان عنوان  ــيرا ال ــروط التي نضعها نحن»، مش ضمن الش
ــة مفتوحة، كما اراد األميركيون،  املرحلة املقبلة في لبنان ازم

اذا لم يع بعض اللبنانيني مخاطر املرحلة.
ــى ان قرار  ــير ال ــاءل املراقبون ان كان كالم وهاب يش   وتس
ــم، مؤكدين ان  ــل قد حس ــري للحكومة املقب ــرؤس احلري ت
احلكومة العتيدة ستشهد الكثير من التجاذبات وقد يستغرق 

تشكيلها شهورا.
انتظار نتائج قمة دمشـق: اشـــارت مصادر مواكبة ملجريات    
األحداث في لبنان الى ان تأجيل رئيس اللقاء الدميوقراطي 
وليد جنبالط الجتماع كتلته النيابية الذي كان مقررا امس، 
واعالن رئيس تكتل االصالح والتغيير ان تسمية رئيس 
احلكومة العتيدة قد يحتاج الى مزيد من الوقت، مرده الى 
انتظار معظم الكتل النيابية نتائج القمة السوريةـ  التركية 
ـ القطرية التي تعقد في دمشـــق اليوم لتبني على الشيء 

مقتضاه. 
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