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نصراهلل لـ »مجاهدي حزب اهلل«: استعدوا للسيطرة على الجليل في أي حرب مقبلة
ونتنياهو  يرد: لن تنفذ تهديداتك.. وحزبك ينشر اإلرهاب

سامي شهاب يظهر للمرة األولى في لبنان خالل احتفال »القادة الشهداء«.. واألمين العام يهدد باستهداف »الجنراالت« اإلسرائيليين في أي مكان بالعالم

)محمود الطويل(الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبال املمثل األعلى لالحتاد األوروبي كاثرين اشتون امس

ام���س أق���ام ح���زب اهلل  بي���روت: 
في الضاحية اجلنوبية لبيروت مهرجانا 
خطابيا مبناسبة الذكرى السنوية »للقادة 
الشهداء« حتدث خالله االمني العام للحزب 
السيد حسن نصراهلل، ومتيز االحتفال 
بظهور محمد يوسف احمد منصور املعروف 
بسامي شهاب قائد خلية حزب اهلل الذي 
كان مسجونا في مصر مباشرة من على 
املنصة الرئيسية. وشدد نصراهلل خالل 
كلمته، عل���ى أن حادث���ة اغتيال رئيس 
احلكومة االسبق رفيق احلريري كان لها 
آثار خطيرة ومهمة على املنطقة ولبنان 

ومازلنا نعيش تداعياتها.

الحراك العام في المنطقة

ولفت الى أننا »ال ننظر الى شهدائنا 
ومقاومتن���ا كأمر منفصل ع���ن احلراك 
العام في لبنان واملنطقة«، مش���يرا الى 
أننا »جزء واستمرار للمقاومني والقادة 
املؤسسني في املقاومة اللبنانية«، مؤكدا 
أن »حركات املقاومة هي رد طبيعي على 
الهيمنة  الغزو واالحتالالت ومش���اريع 
والتسلط«، مشددا على أن »حركات املقاومة 
ل���م تعتد على أحد ول���م تبدأ حربا على 
أحد ولم يكن مش���روعها مشروع حرب 
وقتال، وإمن�����ا اعتدي عليه���ا وغزيت 
أرضه���ا ومقدس���اتها ومت التجاوز على 
كرامتها ومص���ادرة قرارها«، معتبرا أن 
»املقاومة مازالت تش���كل وحدها ضمانة 
حتقيق العدالة واالستقرار والسالم«. ورأى 
السيد نصراهلل، أن »ما نحن قادمون إليه 
في لبنان هو الغزو االميركي السياسي«، 
مشددا على أننا »نوافق على أن أي سالم 
واستقرار في لبنان وأي مكان في العالم 
شرطه الطبيعي حتقيق العدالة والسالم، 
االس���تقرار املبني على الظلم واغتصاب 
حقوق اآلخرين ال ميكن أن يكون سالما 
حقيقيا وإمنا سرعان ما يسقط«. كما أشار 
السيد نصراهلل الى أن »املشكلة االساسية 

في املنطقة لها وجهان أو جزءان متكامالن، 
األول وجود الكيان الغاصب لفلس���طني 
احملتلة، إس���رائيل واحلركة الصهيونية 
هي التي بدأت احلرب«، مذكرا بأن »أحدا 
من ش���عوب املنطقة لم يذهب لالعتداء 
عل���ى الصهاينة، بل لو عدنا الى التاريخ 
فسنجد أن أتباع الديانة اليهودية كانوا 
يعيشون بأمن واستقرار في أغلب بلدان 
املنطقة، هم الذين جاؤوا الى فلس���طني 
واعتدوا وقتلوا وارتكبوا املجازر وصادروا 

املمتلكات وطردوا شعبا من ارضه«.
وقال: »هم بدأوا احلرب بتبني ودعم 
غربي كامل، وهم ش���نوا حرب التوسع 
باجتاه باقي فل��سطني وسورية ولبنان، 
وح��كومات املواجهة في املنط��قة قامت كرد 
فعل صحيح على هذا االحتالل واجلرائم«. 
وتوجه الس���يد نصراهلل في خطابه الى 
الرئيس االميرك���ي باراك أوباما ووزيرة 
خارجيت���ه هيالري كلينت���ون، قائال إن 

»العدالة تقتضي أن تعود احلقوق واالرض 
الى أصحابها وأيض���ا تقتضي أن يعود 
ماليني الالجئني الفلسطينيني من الشتات 
الى أرضهم وتقتضي أن تعود املقدسات 
االسالمية واملسيحية الى أصحابها، وأن 
يقيم شعب فلسطني دولته على كامل أرضه 
من االرض الى النهر«، الفتا الى أن »الوجه 
الثاني من العدالة أن يتم االقتصاص من 
مجرمي احل���رب ومرتكبي اجلرائم بحق 

االنسانية«، مشددا على أنه »في ظل عدالة 
كهذه سيكون هناك اس���تقرار باملنطقة، 
أما البحث عن السالم الزائف عن طريق 
مفاوضات خائبة تقدم املزيد من التنازالت 
وال تعيد حقا الى صاحبه وتكافئ املجرمني 
ال ميكن أن يحقق س���الما على االطالق«، 
سائال »أين هي االدارة االميركية من إعادة 
احلق ال���ى صاحبه وإقامة محاكم دولية 
ملعاقبة مجرمي احلرب الصهاينة؟«، معتبرا 

أن »ما يحصل دعم أكثر للصهاينة وتغيير 
قوانني في الغرب كي ال يتمكن أحد من رفع 

دعوى ضد مجرم حرب إسرائيلي«.
وأشار نصراهلل الى أن »اجلزء الثاني 
من املشكلة هو هذه املنطومة التي قامت 
من الديكتاتورية التي قامت بحكم شعبها 
بديكتاتورية مشفوعة بنخب مالية ودينية 
ومهمتها حماية املصال���ح االميركية في 
املنطقة وفي قلبها إسرائيل«، الفتا الى أنها 

»كانت ومازالت إسرائيل هي املعيار، وبقدر 
ما يك���ون النظام أو النخبة أو املجموعة 
أو التيار السياسي أو أيا يكن أقرب الى 
إس���رائيل ومدافع أكثر عن أمن وس���الم 
إسرائيل يكون أقرب واهم عند االدارات 

االميركية املتعاقبة«.
وقال: »مقياس القرب والبعد من اميركا 
خدمة انظمتنا الى اسرائيل، اذا كان النظام 
مدافعا عن مصالح اسرائيل يكون حليفا 
استراتيجيا الميركا وتقدم له املساعدات 
وليفع���ل ما يريد بش���عبه، املهم ان هذا 
النظام يقدم اخلدمات املطلوبة السرائيل 
التي تش���كل قلب املشروع االميركي في 
منطقتنا، اما عندما يكون هناك نظام ممانع 
لم يستسلم ولم يوقع التسوية يتعرض 
لعقوب���ات وعزل، اليس ه���و احلال من 
عشرات السنني؟«. وشدد السيد نصراهلل 
على أن »اخلاس���ر األكبر من التطورات 
والتحوالت باملنطقة هي الواليات املتحدة 

االميركية وهي تسعى لتقليل اخلسائر 
وهي إسرائيل واملنظومة االميركية أي كل 
من ربط مصيره ومستقبله باالميركيني 
هو خاس���ر مما جرى«. وردا على وزير 
الدفاع االسرائيلي ايهود باراك الذي طلب 
من جيشه ان يبقى مستعدا الجتياح جديد 
للبنان، انه »قد يطلب من مجاهدي املقاومة 
االسالمية السيطرة على اجلليل اذا فرضت 

احلرب على لبنان«.

تحرير الجليل

وتوجه ن�صراهلل الى »مجاهدي املقاومة 
االس���المية« قائال »كونوا مستعدين، اذا 
فرضت احلرب على لبنان قد تطلب منكم 
قيادة املقاومة السيطرة على اجلليل، اي 
حترير اجلليل«، ومهددا باستهداف »القادة 
واجلنراالت« االسرائيليني »في اي مكان في 
العالم« قائال ان »القرار مازال هو القرار، 
وهذا قرار سينفذ ان شاء اهلل وفي الوقت 
املناسب وضمن الهدف املناسب«. وتابع 
»اقول للقادة وللجنراالت الصهاينة حيثما 
ذهبتم في العالم، الى اي مكان في العالم، 
وفي اي زمان، يجب دائما ان تتحسسوا 
رؤوسكم«. من جانبه، رد رئيس احلكومة 
االسرائيلية بنيامني نتنياهو على السيد 
حسن نصراهلل مؤكدا ان نصراهلل لن ينفذ 
تهديداته باحتالل اجلليل، مشيرا الى انه 
ال يجب ان يكون لدى احد الشك في قدرة 

اسرائيل على الدفاع عن نفسها.
ولفت الى ان مئات اآلالف من اللبنانيني 
نزلوا الى الش���وارع منذ بضع س���نوات 
»ودعوات احلري���ة التي هتفوا بها كانت 
برئاسة ثورة االرز ولم تكن اقل اصالة من 
دواعي احلرية في القاهرة وهؤالء نعموا 
بدعم العالم احلر«، مش���يرا الى انه بعد 
خمس سنوات »لبنان مت السيطرة عليه 
من قبل حزب اهلل«، معتبرا ان حزب اهلل 
منظمة تنشر االرهاب وتطلق الصواريخ 

على اسرائيل.

المحكمة توازي جرائم اإلرهاب بجرائم الحرب
الهاي � بيروت: أشار رئيس احملكمة اخلاصة بلبنان، القاضي

أنطونيو كاسيزي خالل جلس����ة تقنية للمحكمة الدولية للبت في 
مصطلحات تتعل����ق بالقرار االتهامي الى ان وظيف����ة احملكمة الدولية 
ال تقتصر على محاكمة من قاموا باجلرائم بل ترس����يخ مبدأ  املس����اءلة 
باملجتمعات الدميوقراطية، والتأكيد على أنه ال يجوز  أن حتل املشاكل 
من خالل سفك الدماء وإمنا بالنقاش واحلوار، آمال ان تساعد جهودهم 
احملكمة في السير بخطى ثابتة للوصول الى حتقيق العدالة. ولفت الى 
انهم وجودا ان القانون اللبناني والقانوني اجلرمي ينصان على اجتماع 

اجل�رائم املادي وال�مع�نوي بالتالي ال يوجد تن�ازع بينهما.
وأك����د ان الطابع املختلط للمحكمة آمن مزيجا من اخل�برات ما يوفر 

وسيلة فكرية مهمة للمساعي اللبنانية والدولية للمساءلة.
وأوضح ان املجتمع العاملي لم يتفق على املقصود بتعريف االرهاب، 
مشيرا الى ان بلورة عملية التجرمي الدولي لالرهاب شبيهة بتلك املتعلقة 
بجرائم احلرب، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة تدين االرهاب. 
وأض����اف ان مجلس األمن امتنع عن وصف جرائم أخرى باالرهاب امنا 

اعتبرها تهديدا للسلم االهلي.

 النائب المر من السلطة..إلى السلطة الرابعة
 اكتملت الترتيبات اإلدارية واللوجستية إلصدار جريدة »اجلمهورية«
التابعة للوزير الياس املر ابتداء من مطلع الش���هر املقبل، وستكون 
جريدة سياسية مستقلة بخلفية مسيحية. ويترافق صدور هذه اجلريدة 
مع خروج عائلة املر للمرة األولى منذ ثالثة عقود من احلكم، وانتقالها مع 
فريق 14 آذار الى صفوف املعارضة بانتظار ما ستؤول اليه األوضاع من 
اآلن وحتى العام 2013 موعد إجراء االنتخابات النيابية املفصلية، وفي ظل 
وضع سياسي مضطرب وضبابي في املنت بالنسبة للرئيس ميشال املر 
الذي قطع عالقاته مع العماد ميشال عون من دون ان يقيم عالقات جيدة 
مع الرئيس أمني اجلميل والذي يستمر في عالقات باردة مع »الطاشناق« 

من دون ان يعيد احلرارة الى عالقاته مع »القوات اللبنانية«.

اطار االربعاء النيابي »انه بات 
على الرئيس املكلف االس����راع 
بتش����كيل حكومة انقاذ وطني، 
طاملا أن »الفريق اآلخر يرفض 

املشاركة«.

مراد يطل

وكان ب�ني من اس�ت��قب��لهم 
ب����ري ام����س الوزير ال�س����ابق 
الطامح  عبدالرح�ي����م م�����راد، 
املزمن لرئاسة احلك�ومة، وال�ذي 
يفهم البعض است�قباله كرسالة 
للرئيس ميق�اتي، مضمونها اسرع 

وإال فالبديل جاهز.
وقال مراد بعد اللقاء انه اتى 
الرئي����س في »قضية  ملراجعة 
شخصية« لكن وقوفه مع النواب 
والتق����اط الصور ت����رك املجال 

للتأويل واالستنتاج.
ونقل عن الرئ�يس بري قوله 
ان علينا تس�هيل مهمة الرئيس 
املكلف ملواجهة االس����تحقاقات 
الكثي����رة. وهذا الق����ول موجه 
الذين يعرقلون  إلى »احللفاء« 
تش����كيل احلكومة واملق�صود 
التيار الوطني احلر. ويشار إلى 
اجواء سياسية جرى  تسريبها 
امس ومفادها ان مساعد وزيرة 
اخلارجي����ة االميركي����ة جفري 
فيلتمان نصح السيد طه ميقاتي، 
ش����قيق الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي باالنكفاء وعدم تشكيل 

حكومة اللون الواحد.
مصدر التس����ريبة كما يبدو 
بع����ض اط����راف الثام����ن م����ن 
آذار والت����ي تدخل في س�����ياق 
الضغوط على الرئيس املك��لف، 
واب����راز التدخ�����الت االميركية 

الضاغطة.

على املستوى املسيحي، أي فمازال 
العمال ميش����ال عون مصرا على 
حصة األسد من الوزراء املسيحيني، 
ومن الوزارات ايضا، متطلعا الى 
حصة الرئيس ميش����ال سليمان، 
السيادية منها  الوزارات  وبالذات 

كالداخلية والدفاع.

ماروني: عون يستهدف الرئيس

هنا يقول النائب إيلي ماروني 
عضو كتلة نواب زحلة عن حزب 
الكتائب ان العماد عون الذي اطل 
امس مدافعا عن موقفه، ومؤكدا على 
حقه في ممارسة زعامته املسيحية، 
يسجل اعتراضه على اكثر من وزير 
يقترحه الرئيس سليمان، ساعيا الى 
السيطرة على النصف املسيحي من 
احلكومة، ليغدو رئيس جمهورية 

بلبنان. وفي هذا الس����ياق نقلت 
صحيفة »املس����تقبل« عن النائب 
القواتي انطوان زهرة قوله ان على 
الرئيس ميقاتي االختيار بني املوقع 
الوس����طي الذي يستدعي إجابات 
واضحة عن أسئلة 14 آذار إلعادة 
إطالق مفاوضات تشكيل احلكومة، 

على أسس واضحة.
أما اخليار اآلخر فهو تش����كيل 
حكوم����ة م����ن لون واح����د، وهنا 
يصبح الس����ؤال: هل س����يرضخ 
رئي����س اجلمهوري����ة ميش����ال 
س����ليمان والرئيس ميقاتي ملثل 

هذا الطرح؟
وردا عل����ى هذا االحتمال، رأى 
الوزير السابق محمد شطح، وهو 
املستش����ار الديبلوماسي لرئيس 
حكومة تصريف األعمال س����عد 

الظل في اطار سيناريو هادف الى 
الطعن بدستورية انتخاب الرئيس 

سليمان.
وأض�����اف مارون��ي ان العماد 
عون يرفع ص�وته بعد كل زيارة 
إليه من »اخلليلني« علي حس����ن 
خليل وحس����ي�ن خل�يل، الل��ذين 
ال��واجب  امل��وق�ف  الي����ه  ينقالن 
عل��ي����ه اعتم����اده باس����م الق�وى 
املتحالف����ة. وق����ال مارون����ي ان 
املعارضة التي تضم 60 نائبا من 
اصل 128 لن تسمح حلكومة اللون 
الواحد املنتظرة، أو ألي من وزرائها 
بتحويل الوزارة الى مزرعة لألهل 

واالتباع.
النواب  بدوره رئيس مجلس 
نبيه بري أبل����غ نواب الثامن من 
آذار الذي����ن التقاه����م امس ضمن 

احلريري، ان الشرخ املوجود في 
البلد سيتسع إذا اسُتعمل الرئيس 
املكل����ف ميقات����ي كأداة لالنقالب 

السياسي احلاصل.
وفي رأي شطح ان أي حكومة 
من ل����ون واحد ال تس����تطيع أن 
حتسم االمور اخلالفية، وهي لن 
تكون قادرة ع لى حماية لبنان من 
تداعيات أي قرار اتهامي، كما أنها 
����ن نوعا م����ن الغطاء الذي  ال تؤمِّ
وفرته احلكومات السابقة حلزب 

اهلل وسالحه.
ومع وص����ول االتصاالت بني 
الرئي����س املكلف وق����وى 14 آذار 
إلى الالتفاهم، ستتسلط االضواء 
على »العوائ����ق الذاتية« املتمثلة 
في التنافس على احلقائب بني أهل 
بيت املعارضة السابقة، وخصوصا 

بيروت ـ عمر حبنجر
26 فبراير، موع����د جديد، بل 
محطة جديدة في مس����ار تشكيل 
احلكومة اللبنانية. انه موعد زيارة 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
ال����ى الكويت مبناس����بة أعيادها 
الوطني����ة مجتمعة، االس����تقالل 
والتحرير وخمسة أعوام على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.
والرابط بني تشكيل احلكومة 
اللبناني����ة وأعي����اد الكويت، هو 
الزيارة الرئاسية التي طرحت في 
توقيتها القريب، السؤال حول ما إذا 
كان الرئيس املكلف جنيب ميقاتي، 
سيتوصل الى تشكيل حكومته قبل 
26 فبراير، أم ان التعقيدات املتوالدة 
في طريق تشكيلها ذاهبة بها الى 

أبعد من هذا التاريخ؟
بعض قوى 8 آذار اس����تبعدت 
املزي����د من التأخير في تش����كيل 
احلكومة ف����ي ضوء مواقف قوى 
14 آذار املعلن����ة بعدم الرغبة في 
املشاركة ما يوجب أن تأتي احلكومة 
من القوى والتي����ارات واالحزاب 
املنتمية الى االكثرية اجلديدة، شرط 

أال تشكل استفزازا ألحد.

رئيس افتراضي

النائب السابق سمير فرجنية، 
وعض����و أمانة 14 آذار يقول ان ما 
يفعل����ه الرئيس جني����ب ميقاتي 
يبرهن على انه رئيس افتراضي 
وليس واقعيا، ألنه لم يأت من قوة 
يتكلم باس����مها، معتبرا ان هناك 
عجزا في تأليف حكومة في حال 
تشكلت ستواجه معارضة قوية 
ولن يكون بإمكانه����ا أن تؤثر أو 
توازن احملكم����ة الدولية اخلاصة 

الحكومة اللبنانية قبل 26 فبراير أم بعده؟!

الحلو لـ »األنباء«: الحريري أقفل باب التواصل مع األكثرية الجديدة
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو تكتل »التغيير واالصالح« النائب ميشال 
احللو ان املشهد اخلطابي الذي شهده مجمع »البيال« في 
ذكرى اغتيال الرئيس الش���هيد رفيق احلريري، لم يأت 
بش���يء جديد في مواقف فريق »14 آذار« ولم ُيشر الى 
استخالص الرئيس سعد احلريري للعبر مما آلت اليه 
الساحة الداخلية جراء مساره السياسي طيلة رئاسته 
حلكومة تصريف األعمال، ال بل أعرب في مضمون الكلمات 
الت���ي ألقاها كل من اخلطباء األربعة احلريري وجعجع 
واجلميل وبيضون، عن اص���رار هذا الفريق على قطع 
الطريق نهائيا أمام تالقي اللبنانيني على كلمة س���واء، 
تخرج لبنان من محنته، وتسقط عنه مؤامرة القيمني على 
أمن اسرائيل وعلى مشاريعها التوسعية في املنطقة، كما 
أعرب ايضا عن إمعانه في سوق البالد الى حافة انفجار 
سياس���ي يدخل اللبنانيني في نفق من الظالم ال يعرف 
أفقه سوى اهلل وحده، واصفا خطابات »البيال« بالكالم 
اإلنش���ائي املنمق الذي ال يحمل ف���ي خلفياته وأبعاده 

السياسية س���وى محاولة جتميل الفشل الذي مني به 
هذا الفريق في قي���ادة حكومة الوحدة الوطنية نتيجة 
رفضه التوقف عند مخاوف وهواجس ش���ريحة كبيرة 
من اللبنانيني حيال استهداف احملكمة الدولية للمقاومة 
ولسياسة املمانعة في املنطقة ونتيجة لتمنعه عن مالحقة 
شهود الزور الذين رسموا بدم بارد خط الشرخ الوطني 
احلالي متهيدا النفجار السلم األهلي ودخول لبنان في 
دوامة احلرب األهلية التي تسعى إسرائيل ومن وراءها 

الى تعزيز ركائزها لرفع ثقل املقاومة عن كتفيها.
ولفت النائب حل���و في حديث ل� »األنب���اء« الى ان 
»أخطر« ما تضمنته كلمة الرئيس احلريري هو اعالنه 
عدم العودة الى »س. س« مجددا واكتفاؤه باالنتقال مع 
فريقه السياسي الى املعارضة من خارج احلكومة، معتبرا 
ان ما عناه الرئيس احلريري بذلك ولو بش���كل مبطن، 
هو اقفال باب التواصل والتفاهم مع األكثرية اجلديدة، 
وضربه عرض احلائط العيش املشترك بني اللبنانيني، 
الفتا الى ان ابعاد كالم الرئيس احلريري عن عدم العودة 

الى »س. س« ال يبعث على االطمئنان وال يستبشر منه 
خيرا جلهة ما قد تصل الي���ه البالد جراء إصرار فريق 
األقلية على رفض اآلخرين، ومتنعه عن االس���تماع الى 
هواجسهم حيال ما يحاك للمقاومة من مؤامرات خارجية 
للنيل منها )...(. وختم النائب احللو متسائال عما يحمله 
الرئيس احلريري في جعبته من بديل عن مشاركة فريقه 
في احلكومة العتيدة جراء استحالة تنفيذ الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي مضمون دفتر الشروط اخلاص بقوى »14 
آذار« مشيرا الى ان ما اثير في مجمع »البيال« من هرج 
ومرج سياسيني يضع البالد في مأزق ال أفق له ومقفل 
بإحكام، كما يضع الرئيس املكلف امام خيارين ال ثالث 
لهم���ا، اما املضي قدما بتش���كيل حكومة من لون واحد، 
واما العدول عن تشكيل احلكومة وترك البالد تغرق في 
سدة الفراغ الدستوري، وبالتالي الدفع بالقرار االتهامي 
للمحكمة الدولية حلظة صدوره، الى االحاطة مبا تبقى 
للدول���ة اللبنانية من مقومات تش���كل نافذة األمل أمام 

اللبنانيني في اعادة بنائها.

ميقاتي يواصل وبري يستعجل والجنرال تزداد طلباته

عضو تكتل »التغيير واإلصالح« أكد أن ما جرى في »البيال« محاولة لتجميل الفشل

أخبار وأسرار لبنانية

 شـكل احلكومة التي تتمثل فيها »14 آذار«: لو قررت قوى 
14 آذار املشاركة في حكومة ائتالفية برئاسة الرئيس 
جنيب ميقاتي فإن احلصص الوزارية كانت ستتوزع 
على هذا األساس: 9 وزراء ل� 14 آذار، 10 وزراء ل� 8 
آذار، 11 وزيرا )الثلث املعطل واملرجح( ل� )سليمان 

وميقاتي وجنبالط(.
 حصة وازنة للرئيس: أش��ارت أوس��اط الرئيس املكلف 
إلى انه س��تكون هناك حصة وزارية وازنة للرئيس��ن 
س��ليمان وميقاتي، وأضافت: »احلصة الوازنة ال تعني 

الثلث املعطل«.
وتق��ول مصادر في تكتل اإلصالح والتغيير ان »إعطاء 
الرئيس��ن سليمان وميقاتي الثلث املعطل غير مطروح 
ألنهما ال ميتلكان كتال نيابية تس��مح لهما بذلك، عندما 
كنا بص��دد حكومة وحدة وطنية وج��ب إعطاء رئيس 
اجلمهوري��ة حصة ليكون هناك ت��وازن ويلعب دوره 
كحك��م توافقي، أما اآلن ومبا أنن��ا بصدد حكومة من 
لون واح��د فالتوازن الذي كان قائما ل��م يعد مطلوبا، 
علم��ا بأن الثلث املعطل كان ضمانة لألقلية في حكومة 
جتمعها باألكثرية، اليوم نح��ن في حكومة أكثرية فال 

مكان للثلث املعطل«.
 عالقة ميقاتي ـ سليمان ممتازة: تقول مصادر ان عالقة 
الرئيس ميقاتي ممتازة مع رئيس اجلمهورية الذي 

يحرص رئيس احلكومة املكلف على مشاورته.
وقد يرى البعض ان ميقاتي يحاول جتاوز مرحلة 
واالس���تفادة من عالقة ايجابية م���ع الرئيس لهذه 
الغاية، إال ان الواقع يش���ير إلى محاولته تأسيس 
عالقة أبعد مدى من مرحلة التأليف، بل الى مرحلة 
سيكون على كل مرجع في الدولة حتمل مسؤولياته 

في القضايا املركزية املطروحة.
ويبدو ان سليمان يستمع الى ميقاتي جيدا مبا يتعلق 
بالوزارات واحلصص والتعديالت في مواقع وزراء 
محددين وعدم فتح شهية األطراف على مواقع ميكن 

ابقاؤها في حالة من الفاعلية. ميشال احللو

.. ونائب األمن العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم محتضنا سامي شهاب خالل ظهوره االول في لبنان أمن عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مخاطبا اجلماهير في الذكرى السنوية للقادة الشهداء امس

ليبرمان: إيران سترسل سفينتين حربيتين إلى المتوسط
القدس � ا.ف.پ: قال وزير اخلارجية االس��رائيلي افيغدور 
ليبرمان امس ان ايران سترس��ل س��فينتن حربيتن الى البحر 
املتوسط، واصفا االمر بأنه »استفزاز ال تستطيع الدولة العبرية 
جتاهله طويال«. وقال ليبرمان »من املفترض ان تعبر س��فينتان 
حربيت��ان ايرانيت��ان قناة الس��ويس الى البحر املتوس��ط في 

طريقهما الى س��ورية«. واضاف في خطاب اثناء مؤمتر عقد في 
القدس لقادة ابرز املؤسسات االميركية اليهودية ان عبور سفن 
حربية ايرانية بجانب س��احل اس��رائيل امر لم يحدث منذ عدة 
سنوات وهو »استفزاز يثبت ان ثقة االيرانين ووقاحتهم تزداد 

يوما بعد يوم«.


