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عاد »اخلليالن« معاونا بري ونصراهلل من 
دمشق مبوقف يفيد انها تفضل عدم التدخل 
في تشكيل احلكومة، لكنها تنصح بوجوب االسراع 
لعدم وجود ذرائع ومبررات للتأخير، وألن كل يوم 

مير من اآلن فصاعدا من دون تأليف احلكومة ينعكس 
سلبا على فريق 8 آذار ويأكل من رصيد حكومة 

ميقاتي قبل ان تولد.
ونقل عن النائب وليد جنبالط )الذي زار دمشق( قوله 
ان »الضغط األميركي قوي على ميقاتي ملنع تشكيل 
احلكومة«، لكنه قال انه البد للرئيس ميقاتي من ان 

يقدم ويستعجل في التشكيل وفق التوازنات املطلوبة، 
فالضغط األميركي لن يتوقف، لذلك ال جند مبررا 

كبيرا للتأخير في تشكيل احلكومة، لكن على األطراف 
األخرى ان تساعد الرئيس ميقاتي وتسهل له مهمته.

وأضاف جنبالط ان القيادة السورية سألت بعض 
زوارها من شخصيات رسمية لبنانية مؤخرا، عن 
أسباب التأخير،  وهي تشجع الرئيس ميقاتي على 

تشكيل حكومته. لكن مطلوب من األطراف األخرى 
)في اشارة غير مباشرة الى عون( تليني مواقفها 

كثيرا، وأال حترج ميقاتي وحزب اهلل اكثر مبواقفها 
وبسقفها العالي، وتسهم أحيانا في جتييش اجلمهور 

السني الى جانب احلريري. كما ان على حزب اهلل 
ان يبادر ويقترب أكثر من كل األطراف ملناقشة كل 
األمور في العمق وبالتفصيل ألنه أحيانا يبتعد عن 

حلفاء له، ورمبا لديه أسبابه لكن يجب ان يناقشها 
معهم.

مسؤول عربي خليجي شرح جلهات أوروبية  حقيقة املوقف الذي اتخذه وزراء خارجية دول 2
مجلس التعاون اخلليجي بعد اجتماعهم في الرياض 
األسبوع املاضي فقال: »إن الوزراء اخلليجيني، في 

بيانهم املدروس بعناية، لم يقدموا دعما مليقاتي 
وحلكومته ألن هذه احلكومة ليس لها وجود حتى 
اآلن، بل إنهم حددوا ضمنا توقعاتهم منها فنوهوا 

»باملضامني اإليجابية« التي وردت في خطاب الرئيس 
املكلف واملتناقضة الى حد بعيد مع مطالب حزب اهلل 

ومواقفه،  ومتنوا »تشكيل حكومة حتقق آمال الشعب 

اللبناني وتطلعاته« وليس آمال فريق معني، وشددوا 
على »دعمهم الكامل لألمن واالستقرار والوحدة 

الوطنية« وعلى ضرورة احترام »القواعد الدستورية 
التي توافق عليها جميع اللبنانيني«، مما يعكس 

حرصهم على أن تتألف احلكومة ضمن إطار التوافق 
اللبناني العام.

وحسب هذا املسؤول، فإن الدول العربية احلريصة 
على مصير لبنان تدعم بشروط الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي وترفض أن تؤيد سلفا حكومة جتهل تركيبتها 
وطبيعة توجهاتها ولذلك تتعامل بحذر شديد مع هذا 
املوضوع احلساس. وشدد املسؤول العربي على أن 
تصريحات ميقاتي ومواقفه العلنية ومتنياته وآماله 

شيء ومدى قدرته على تنفيذ وعوده شيء آخر.
يزور مدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 

اخلارجية الفرنسية السفير باتريس باولي 3
بيروت اليوم إلجراء اتصاالت مع األطراف املختلفة 

ونقل نتائجها الى الوزير آالن جوبيه، الذي تقول 
مصادر فرنسية مطلعة انه مهتم بامللف اللبناني، الفتة 

الى انه »على عالقة منذ زمن طويل مع البلد وله 
صداقات فيه، وهو يجري جلسات عمل حول الوضع 

والتطورات فيه«. والتزال األوساط املذكورة في وضع 
ترقب وانتظار جتاه الرئيس املكلف جنيب ميقاتي، في 

انتظار تشكيل احلكومة ثم صدور بيانها الوزاري، 
ومعرفة مدى سيطرة حزب اهلل عليها.

حكومة ميقاتي.. ضغط داخلي وترقب خارجي

14 آذار تتحفظ على زيارة
الراعي إلى دمشق و»الكتائب« ترحب

قيادي في املعارضة اجلديدة: 
احلراك مستمر حتى االنتخابات 

..ومسيحيو 14 آذار ُيحّضرون 
ملهرجانات مناهضة للسالح

قال منسق األمانة العامة لقوى 14 آذار د.فارس سعيد ان 
العالم العربي مير مبرحلة انتقالية.

وردا على سؤال حول اعتزام البطريرك املاروني اجلديد 
بش���ارة الراعي زيارة دمشق، قال: أنا لست مع التسرع في 
هذا األمر.. موضحا ان البطريرك الراعي يتمتع بأسلوب آخر 
غير اسلوب س���لفه البطريرك صفير اال انه يختزن ثوابت 
الكنيس���ة، التي ال ميلكها ال هو وال صفير، وهي تؤكد على 
سيادة واس���تقالل لبنان، وأكيد ليس البطريرك الراعي من 

يفرط بها.
وتابع سعيد يقول: زيارة البطريرك إلى سورية رمبا شكلت 
نقزة لدى بعض الناس، حت���ى لو كانت دعوية، ال اتصور 
ان البطريرك الراعي الذي يحظى بتقدير اللحظة السياسية 
واللحظة الرعوية، ميكن ان يزور س���ورية دون استشارة 
مجلس املطارنة وبالتوافق مع الكنيسة املارونية، في حلظة 
املتغيرات العربية وفي حلظة هبوب رياح الدميوقراطية في 
املنطقة حيث ال ندري بعد ستة اشهر أو سنة، من يبقى من 

األنظمة ومن ال يبقى.
وحول زي���ارة الراعي املنتظرة إلى س���ورية قال عضو 
كتلة القوات اللبنانية انطوان زهرة ان نية البطريرك القيام 
بزيارة رعوية لسورية، وليس زيارة سياسية، وخصوصا 
انه أي الراعي كان اكد أن العالقات السياسية متر عبر الدولة 

اللبنانية، وليس عبر الكنيسة املارونية.
وأسف زهرة ألن تكون نية الراعي شيئا ونية من يحاولون 
اس���تدراج الكنيسة الى موقف سياسي شيئا آخر، مؤكدا ان 
بإمكان البطريرك الفصل متاما بني الضيفني، خاصة انه لم 

يتعرض ملا تعرض له البطريرك صفير.
لكن النائب سامي اجلميل، عضو كتلة الكتائب أكد الوقوف 
إل���ى جانب البطريرك الراعي إذا زار س���ورية أو لم يزرها، 
الفتا الى أفضلية الزي���ارة الرعوية. وإذا لم تكن كذلك فإن 
الراعي س���يطالب بحقوق اللبنانيني وس���يبقى ثابتا على 

مواقفه الوطنية.

يرى قيادي في 14 آذار أن الرئيس سعد احلريري قطف أغنى 
الثمار في التحرك اجلماهيري احلاشد األخير، من أحد ساحة 

الشهداء الى جمعة معرض رشيد كرامي في طرابلس.
ويضيف القيادي ل� »األنب����اء« ان  أحدا لم يقنع احلريري 
مبا حصل كونه من الحظ واكتش����ف وملس ملس اليد واقتنع 
وتطور بشكل كبير، الى حد بلوغ القرار باالطاللة على الناس 
على نحو ما حصل. وفي رأي هذا القيادي ان س����عد احلريري 
بات يقف في أقصى اليمني، وال أحد الى ميينه وبالتالي لم يعد 
أمامه اال خيار املتابعة في هذا الطريق الى نهايته، ألن البديل 

سيكون التراجع.
وأضاف: ان ما حصل في س����احة الش����هداء ثم في معرض 
طرابلس يشكل االرضية التي يجب االنطالق منها، وهي جالبة 
للكفاءات واملشاركات والتمويل واجلمعيات واملفكرين، سواء 
داخل لبنان أو خارجه، لإلسهام في احلركة الوطنية املتجددة، 
وبقدر ما ت����زداد الثقة بهذه احلركة بقدر ما يزداد اقبال الرأي 
العام وتنمو كرة الثلج التي تؤيد ثورة االرز وترفض املشروع 
االيراني مبختلف وجوهه. ولفت هذا القيادي الى ان الكثير من 
الناس الذين قصدوا س����احة الشهداء يوم 13 مارس، أو باحات 
معرض طرابلس الدولي اجلمعة، لم تكن غايتهم دعم احلريري 
وحلفائه في 14 آذار، وحسب، بل وفي االساس، الوقوف بوجه 

هذا املشروع، ليضمنوا بقاء أوالدهم في لبنان.
وفي حساب هذا القيادي ان حترك 14 اذار املستجد مرشح 
لالستمرار طوال 24 ش����هرا، اي حتى بلوغ أبواب االنتخابات 
النيابية املقبلة، وستتخلل هذا التحرك إطالالت اعالمية كثيفة، 
ومعارك سياسية لتبقى التعبئة الشعبية في حالة مستمرة.

بيروت ـ ناجي يونس  ٭

التطورات اإلقليمية املتس���ارعة انعكست برودة على 
صعيد تشكيل احلكومة في لبنان، ففي ظل تأكيد سورية 
انها لن تتدخل في عملية التشكيل بدا وكأن أطراف األكثرية 
اجلديدة عاجزون عن ادارة اختالفاتهم وعن إيجاد صيغة 
لتوزيع احلصص الوزارية فيما بينهم أوال وبينهم وبني 
الرئيس ميشال سليمان وجنيب ميقاتي من جهة ثانية.

وفي هذا اإلطار، يعيش ميقاتي مأزقني: مأزق عالقاته 
املأزومة م���ع حلفائه املفترضني، وف���ي طليعتهم التيار 
الوطني احلر، ومأزق انشغال الدول العربية املعنية بلبنان 
مبشكالتها وانصرافها عن االهتمام بالشأن اللبناني، وهذا 
األمر قد يؤدي في النتيجة اما الى تأخير والدة احلكومة 
الى أمد طويل، واما الى دفع ميقاتي الى االعتذار بعد نزع 
الثقة عن تكليفه وهو ما بدأت تش���يعه أوساط في التيار 

الوطني احلر.
ووس���ط املراوحة في أزمة التألي���ف احلكومي، تبدو 
األوضاع بحسب مصادر مطلعة شبيهة بواقع ما قبل اتفاق 
الدوحة، حني انقسم الشارع بني مشروعني ال يلتقيان في 
أي من طروحاتهما، مش���يرة الى ان قوى 14 آذار تتحضر 
لرفع منسوب حملتها على السالح من خالل إيجاد دينامية 
جديدة للتحركات الشعبية من خالل نشاطات وحوارات 
ولقاءات مختلفة وعلى كل املستويات واعتماد األساليب 

الدميوقراطية في مختلف التحركات.
وحتدثت املصادر عن توجه لقيام األحزاب املسيحية 
في قوى 14 آذار إلقامة احتفاالت ومهرجانات في املناطق 
على غرار جوالت الرئيس س���عد احلريري حتت عنوان 

»سحب السالح«.
بيروت ـ محمد حرفوش  ٭

نصيحة مليقاتي بتشكيل أي حكومة ألن املفتاح يبقى بيده وحده

نصر اهلل: مقاومتنا موجهة للعدو »بس ماحدا يحركش فيها« 
و»14 آذار« ترد: سنتطرق إلى السالح حتى يصبح شرعياً  

املش����هد الليبي الس����اخن 
زاد في ابعاد صورة املراوحة 
اللبنانية على مضمار تشكيل 
احلكومة عن االضواء اخلارجية 
وخصوصا العربية املعنية او 
املتابعة لهذا االمر، لكن بالنسبة 
الى اللبنانيني فإن التعثر الذي 
يصادف الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي يبقي هذه املسألة في 

صدارة كل اهتمام.
والظاهر في صورة التعثر 
العماد ميشال عون  متس����ك 
بشروطه وخالصتها رغبته 
ان يكون لكتلته 12 وزيرا في 
حكومة من ثالثني وزيرا وان 
الداخلية من  تكون حقيب����ة 

ضمنها.
زوار رئي����س اجلمهورية 
نقل����وا عنه قول����ه بعد لقائه 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
ان الوضع يراوح مكانه وان 
االتصاالت تتواصل امنا دون 

نتائج ملموسة.

تشجيع ميقاتي على التجاوب

وقالت مص����ادر معنية ل� 
»األنباء« ان ثم����ة من نصح 
الرئي����س ميقات����ي باملبادرة 
التي  العقب����ات  الى تخط����ي 
يضعه����ا البعض في طريقه، 
خصوصا م����ن بعض قيادات 

التهديد اجلديد وهو يتماشى 
مع ما قاله العماد عون، لكننا 
سنبقى نتطرق لهذا السالح الى 
ان يصبح كل السالح شرعيا 

داخل لبنان.

لماذا رفض التكنوقراط؟

وعن رفض نصراهلل حكومة 
»التكنوقراط« قال ان حكومة 
التكنوقراط ال تشير الى الغلبة 
السياسية التي يريد فرضها، 
لتأكيد االنتصار الى ذلك فإن 
حكومة كهذه ال ترضي شهوات 
احللفاء وبالذات العماد عون 

والرئيس نبيه بري.
مستشار احلريري د.محمد 
شطح اعتبر بدوره ان شعار 
14 آذار ض����د الس����الح ليس 
تخوينا حلزب اهلل بل رفض 
ملبدأ االس����تقواء بالس����الح 
في الداخل أو اس����تعماله في 
حسابات أكبر من لبنان، ألن 

هذا خطأ تاريخي.
بدوره، نائب طرابلس سمير 
اجلسر )املستقبل( عزا تأخير 
الى عوامل  تشكيل احلكومة 
خارجي����ة ال داخلية، ناصحا 
الرئي����س ميقات����ي، دون أن 
يسميه، بأال يعمل ضد شارعه 

الذي يقف مكان آخر.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

الرعاة االقليمي����ني لألكثرية 
اجلديدة وللرئي����س املكلف 
يتركون اخلالفات تفعل فعلها 
ويتجنب����ون التدخل في هذا 
الوقت، ألن توقيتهم لتشكيل 

احلكومة لم يئن بعد.
وقال ان الرسالة التي وجهها 
احلريري عبر مهرجان طرابلس 
الشعبي واضحة، لكن املهم ان 
يسمع من يريد ان يسمع، انها 
موجهة ال����ى الرئيس املكلف 
ميقاتي من الناس الذين كلفوه 
بالنيابة منذ سنتني يرفضون 
تصرف����ه ويعتبرونه ارتدادا 
عليهم، وهناك رس����الة ثانية 
الى ح����زب اهلل الذي يرفض 
رئيس����ه ان يسمع حتى اآلن، 
ويعتبر كل ما يحصل ضجيجا، 
من ان الشعب اللبناني يرفض 

السالح.
وردا على قول األمني العام 
حلزب اهلل بأنه ليس للقرار 
االتهامي قيمة قال: لو لم تكن 
لهذا القرار قيمة ملا كان الشغل 
الشاغل لقوى 8 آذار وللسيد 
حس����ن نصراهلل، وملا أشغل 
الدنيا وأسقط احلكومات وغّير 

الوقائع على األرض بسببه.
وعن دع����وة نصراهلل الى 
ع����دم »التحركش« بس����الح 
املقاومة قال علوش: انه نوع من 

8 آذار بالتجاوب ألنه ايا كان 
حجم احلقائب الوزارية التي 
سيحصل عليها تكتل العماد 
ع����ون وس����واه او نوعيتها، 
فإنه يبقى ش����خصيا صاحب 
القرار والتوقيع، فال جلس����ة 
ملجلس الوزراء من دونه وال 
جدول اعمال غي����ر ما يقرره 
ه����و بالتع����اون م����ع رئيس 

اجلمهورية.
في ه����ذا الوقت خرق كالم 
السيد نصر اهلل اجلمود على 
اللبنانية في خطاب  الساحة 
وجه خالله رس����ائل داخلية 
وخارجية عدي����دة إذ أكد  أن 
»املقاوم����ة بخير وس����الحها 
بخير وجمهورها بخير وعيون 
املقاومة وسالحها دائما وأبدا 
موجهة إلى العدو ولكن ما حدا 

يتحركش فيها«.
وسأل نصراهلل »هل ندافع 
عن حقنا في النفط بالش����عر 
والقصائد والكرافات؟«، وقال: 
»يومذاك فلنر اجلاكيت وكل 
واحد حقه يشلح ويلبس اللي 

بدو يا«.
وردا على القول بأن تعثر 
الى  تشكيل احلكومة مردود 
القيادي  عقبات داخلية، قال 
في تيار املس����تقبل مصطفى 
عل����وش: م����ن الواض����ح ان 

)محمود االطويل( مسيرة حاشدة إلسقاط النظام الطائفي ورموزه امس في بيروت  

أمني عام حزب 
اهلل: فلنَر الكرافات 

واجلاكيت يوم 
ندافع عن حقنا 

بوجه التهديدات 
اإلسرائيلية !

بيضون لـ »األنباء«: إليران دور كبير في أحداث البحرين
رأى النائب والوزير السابق 
محم���د عبداحلمي���د بيضون 
ان أبع���اد الش���ق العربي من 
خطاب أم���ني عام »حزب اهلل« 
السيد حسن نصراهلل تتصل 
مبتابعة الهجوم اإليراني على 
السياسة األميركية وبتجاهل 
 � الس���وري   � احملور اإليراني 
»حزب اهلل« للمبادرة األميركية 
الدوليني  املتجسدة بالقرارين 
رقمي 1970 و1973 والقاضيني 
املجتمع الدولي للثورات املطلقة 
ضد األنظمة القمعية حتى عبر 
التدخل العسكري حلماية الثوار 
م���ن عمليات القت���ل اجلماعي 
كما يحصل ومن التنكيل بهم، 
وهي مبادرة جتاهلها الس���يد 
نصراهلل في خطابه ولم ُيشر 
الى أهميتها بالرغم من كونها 
مبادرة لم يسبق لها مثيل عبر 
تاريخ »األمم املتحدة« )مصدر 

بحيث يرى ان هناك إش���ارات 
ترمز الى وجود دور إيراني كبير 
حيال ما يدور في البحرين من 
أحداث ومواجهات، مشيرا الى 
ان ايران حتاول من خالل دورها 
في البحرين النفاذ الى دور أكبر 
على املستوى اإلقليمي، وذلك 
اعت���راف دولي  انتزاع  بهدف 
جامع وخصوصا من الواليات 
املتح���دة األميركي���ة بالنفوذ 
اإليراني ف���ي املنطقة العربية 
والشرق أوس���طية ككل، وهو 
ما كون ردة فعل مجلس التعاون 
اخلليجي والذي أدى الى قرار 
من الدول األعضاء فيه، بالدخول 
عسكريا الى البحرين ملساندتها 
ومساعدتها على إحالل الهدوء 
وعودة األم���ور الى طبيعتها، 
وذل���ك لرفض املجلس املذكور 
أي نفوذ إيراني في البحرين على 
غرار نفوذها في لبنان وغزة.

الش���باب  واإلنترنت أي جيل 
املشدود الى املثل الدميوقراطية 
واحلري���ات العامة وليس الى 
املُث���ل اإليرانية ووالية الفقيه 
وغيرها من املُثل التي ش���كلت 
لديهم حقبة طويلة من الكبت 
االجتماعي والقمع السياسي، 
معتبرا ان هذا اجليل الثائر من 
الش���عوب العربية غير معني 
بالنظام اإليراني كونه ال ميثل 
له أي منوذج ُيحتذى به، الفتا 
من جهة أخرى الى ان إيران ال 
تستطيع ان تركب موجة الثوار 
في العالم العربي ونسبها اليها 
كونها موجات متدفقة باجتاه 
حتقيق الدميوقراطية وضد ما 
يقوم به النظام اإليراني نفسه 
من قمع للمعارضة في التعبير 

عن رأيها ورغباتها.
وفصل بيض���ون األحداث 
العربية عن األحداث البحرينية، 

القرارين املذكورين(، وبالرغم 
من ان القرار 1973 ساهمت في 
اللبنانية يوم  الدول���ة  إقراره 
اخلميس املاضي عبر سفيرها 
في األمم املتحدة نواف سالم، 
معتبرا ان القرارين املشار إليهما 
أعاله عكسا مفهوما جديدا على 
قادة الدول العربية بحيث لم يعد 
يتجرأ أي حاكم ديكتاتوري على 
اطالق النار في وجه التظاهرات 

واملتظاهرين.
وتساءل بيضون في حديث 
ل� »األنباء« عما يستطيع السيد 
الثوار  ال���ى  نصراهلل تقدميه 
ف���ي تضامنه معه���م أكثر مما 
قدمت لهم األمم املتحدة نتيجة 
املبادرة األميركية، خصوصا ان 
الثورات ليست جزءا من  تلك 
املواجهة اإليرانية – األميركية 
في املنطقة، امن���ا هي ثورات 
أطلقها جيل العوملة والفيسبوك 

محمد عبداحلميد بيضون

تساءل عما يستطيع السيد نصراهلل تقدميه للثوار أكثر مما قدمت لهم األمم املتحدة

 صفحة جديدة بني حزب اهلل وبكركي:٭ 
يرى حزب اهلل ان الظرف مالئم 
اآلن لفتح صفحة جديدة مع 
البطريركية املارونية وإعادة 
إحياء احلوار بني اجلانبني ولو 
من موقع االختالف، خصوصا 
أن احلزب ملس ارتياحا لدى 
التيار الوطني احلر الختيار 
الراعي بطريركا، وهذا معطى 
ال يستطيع جتاوزه، عدا عن 
ان هناك قناعة لدى األكثرية 
اجلديدة ومن ضمنها حزب 
اهلل بأهمي���ة االنفتاح على 
الراعي، والبقاء على تواصل 
معه، الن ذلك سيكون مؤثرا 
في صياغة توجهات بكركي.

 حوار جانبي:٭ يستمر لليوم 
الثالث توافد املهنئني الى 
الصرح البطريركي حيث 

كان في استقبالهم البطريرك 
مار بشاره بطرس الراعي 
والبطريرك املستقيل مار 

نصراهلل بطرس صفير 
يعاونهما لفيف من االساقفة 

ورجال الدين.
لكن احلدث الالهوتي متثل 

بوصول البطريرك هزمي الى 
الصرح في بكركي يرافقه 

عدد من االساقفة االرثوذكس، 
فاستبقى البطريرك الراعي 

الوفد لتناول الغداء وفور 
االنتهاء توجه البطاركة 

صفير، هزمي والراعي الى 
الكنيسة لتقدمي صالة الشكر، 

فسئل هزمي هل انت مرتاح 
في هذه »اجلمعة املباركة«، 

فأجاب نعم بوجود بطريركني 
في املكان نفسه، وهو دليل 

عافية ونهضة للكنيسة، فرد 
صفير مبتسما: الهيئة مش 
عددنا مضبوط. نحن ثالثة 

بطاركة.
 لتعيينات اإلدارية:٭ بدأت بعض 
القوى السياسية إعداد لوائح 
بعدد املوظفني احملس���وبني 
عليها حتضي���را للتعيينات 
االدارية املتوقعة بعد تشكيل 
احلكومة اجلديدة. ويسعى 
البعض ال���ى مترير أنصاره 
كون مراكز الفئة األولى شاغرة 

بنسبة %60. 
 ارتياح قيادة اجليش:٭ أبدت 

أوساط مقربة من قيادة 
اجليش ارتياحها لنجاح 

الزيارة التي قام بها العماد 
جان قهوجي للمملكة العربية 

السعودية، حيث وافقت 
اململكة على تزويد اجليش 
بأسلحة وعتاد وتأمني كافة 

أنواع الدعم اللوجستي 
والعسكري،  وتقرر خالل 

الزيارة تشكيل جلنة سعودية 
– لبنانية ملتابعة مطالب 

قيادة اجليش، وزيارة لبنان 
لالطالع على الواقع امليداني 

عن كثب.
من جهة أخرى، أكد مسؤول 

أمني ان املساعدات العسكرية 
الروسية التي مت االعالن 

عنها على أثر زيارة الرئيس 
سعد احلريري الى موسكو 

في نوفمبر املاضي، لن تصل 
قريبا. وقد عزا سبب التأخير 
الى عدم اجناز املجلس النيابي 

البت في املعاهدة املوقعة بني 
لبنان وروسيا والتي أعدتها 

احلكومة، وان ذلك ساهم في 
تأخير وصول املساعدات 

العسكرية الى لبنان، بانتظار 
ان يتم وضع بروتوكول بني 

لبنان وروسيا االحتادية، 
األمر الذي لم يتم حتى اآلن.
وقد تباشر حكومة الرئيس 
جنيب ميقاتي فور تشكيلها 
العمل على امتام االجراءات 
الدستورية للبدء بالعمل من 
أجل إيصال هذه املساعدات 

بعدما أجنزت الفرق العسكرية 
التي أرسلتها قيادة اجليش 

الى موسكو التدريبات، وباتت 
جاهزة لقيادة املروحيات وفق 

ما يقول مسؤول أمني.
بعد عودة  زيـارات احلريـري: ٭
رئي���س حكوم���ة تصريف 
األعمال من الشمال »تردد أن 
جوالته املناطقية ستش���مل 
ف���ي مرحلة قريب���ة البقاع 
الغربي واألوسط وعرسال 
وإقليم اخلروب وصيدا اضافة 
الى زيارة سياس���ية الطابع 
الى مناطق كس���روان واملنت 

واألشرفية.

أخبار وأسرار

حتليل اخباري
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