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ذوو ضحايا  »اإلثيوبية« يطالبون بتوسيع 
البحث والسماح لكل الغطاسين بالمشاركة

شذا عمر تستقيل من »ال بي سي« 
على الهواء مباشرة

بعد أن سبقتها اإلعالمية مي شدياق ثم حصلت حادثة الطرد 
لعدد كبير من موظفي املؤسسة اللبنانية لإلرسال »ال بي سي«، 
جاء دور اإلعالمية شذا عمر مقدمة برنامج »نهاركم سعيد«، لتقدم 
استقالتها مباش���رة على الهواء بعد انتهاء حلقتها ليوم أمس 13 
فبراير، وكان ضيفها النائب عقاب صقر. واعتبرت شذا االستقالة 

»بداية جديدة في حياتها املهنية«.
النائب صقر أسف الستقالة شذا في ختام حلقة كان هو ضيفها، 
متمنيا على رئيس مجلس إدارة املؤسسة اللبنانية لإلرسال بيار 

الضاهر أن يقوم بإصالح األمور في املؤسسة.

بيروت: متكن غطاسو اجليش
اللبناني من العثور على جزء 
كبير من أشالء ضحايا الطائرة 
املنكوبة، وسلموها  االثيوبية 
الى مستشفى احلريري اجلامعي 
إلجراء فحوص احلمض النووي 
وحتديد هوية وعدد اجلثث التي 

تعود اليها.
وكان اجليش بدأ استخدام 
جهاز تصوير خاص عبارة عن 
كاميرا تعمل حتت املاء وعلى 

عمق مائتي متر.
ويتوقع وصول الس���فينة 
ال���ى  اوديس���ي اكس���بلورر 
بي���روت الليل���ة، بينما تتابع 
السفينة »اوشن اليرت« عملها 
التصويري ملكان سقوط الطائرة 
محاول���ة العثور عل���ى ذاكرة 

صندوق التسجيالت الصوتية 
للطائرة.

وتعطى االولوية النتشال 
أش���الء الضحايا، وقال مصدر 
متابع ان هذه العملية ستستمر 
نحو اربعة ايام اضافية، على ان 
تنسحب »أوشن اليرت« مساء 

اليوم.
وعقد اهالي ضحايا الطائرة 
االثيوبية اجتماعا في مستشفى 
احلري���ري احلكوم���ي ام���س 
طالبوا فيه بالس���ماح لكل من 
ميلك بطاقة غطاس للمشاركة 
بانتشال اشالء ضحايا الطائرة، 
ودعوا الى توسيع رقعة الغطس 
لتش���مل اكث���ر م���ن منطقة، 
خصوصا انه مت انتشال اشالء 
من منطقة الرملة البيضاء في 

بيروت. وهدد االهالي بخطوات 
تصعيدية اذا لم يت��م التج�اوب 

مع املطالب.
في سياق متصل شيعت بلدة 
مزرعة الشوف واحلزب السوري 
القومي االجتماعي احد ركاب 
الطائرة املنكوبة فارس رشيد 
ذبيان في مأمت حاشد اقيم في 
مسقط رأسه املزرعة بحضور 
النائ���ب نعمة طعم���ة ممثال 
الرؤساء الثالثة ميشال سليمان 
ونبيه بري وسعد احلريري، 
وتيمور جنبالط ممثال والده 
رئي���س اللق���اء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط، ووزراء 
ونواب وقي���ادات من احلزب 
الس���وري القوم���ي والتقدمي 

االشتراكي وفعاليات.

عمار احلوري

شذا عمر

)محمود الطويل(استكمال االستعدادات إلحياء ذكرى استشهاد الحريري الخامسة اليوم

الحوري لـ »األنباء«: مهما حاول التقسيميون الجدد تجسيد المثالثة 
فإن »المستقبل« متمسك بالمناصفة ما بين المسيحيين والمسلمين

لها، فإن تيار املستقبل بكل ما 
ميث����ل في بي����روت وخارجها 
سيبقى متمسكا باملناصفة ما 
بني املسيحيني واملسلمني، املبدأ 
الذي على اساسه قامت الدولة 
اللبنانية والذي ستبقى عليه 
طيلة العهود والعقود املقبلة.

تراجع عون

وع���ن كالم العماد ميش���ال 
عون االخير اال انتخابات بلدية 
دون اصالح���ات عل���ى قانون 
االنتخاب، لفت النائب احلوري 
الى ان هذا الكالم ليس س���وى 
وجهة نظر اطلقها العماد عون، 
وموقف نافر قد يكون تسرع به 
بعض الشيء، مذكرا بأن النائب 
في تكت���ل »التغيير واالصالح« 
ابراهيم كنعان عاد واوضح في 
اليوم التالي إلحدى الشاش���ات 
احمللية، موق���ف التكتل املذكور 

ذكرى اغتي����ال الرئيس رفيق 
احلريري، التي حتل اليوم اكد 
النائب احلوري ان ثورة االرز 
واالستقالل تعني كل اللبنانيني، 
وان الشعب اللبناني هو قائد 
هذه الثورة التي بدأها في العام 
2005 وحمل رايتها ووجه قادة 
14 اذار في طريق االس����تقالل 

الثاني.
 مشيرا الى ان املعركة التي 
ث����ورة االرز  يقودها جمهور 
الي����وم هي معركة العبور الى 
الدولة، مس����تدركا بالقول ان 
العب����ور الى الدول����ة ال يعني 
فريقا سياسيا معينا امنا يعني 
كل اللبنانيني ب����كل طوائفهم 
ومذاهبه����م وانتماءاتهم كون 
الدول����ة تعن����ي اجلميع وهي 
الى  للجميع، متوجها بالكالم 
قافلة الش����هداء الذين سقطوا 
م����ن اجل اجناح ث����ورة االرز 
بأن دماءه����م لن تذهب ه��درا 
بل ستبقى الذخي���رة احلي��ة 

للعب��ور به��ا الى الدولة.
وختم النائب احلوري مؤكدا 
ان س����احة احلري��ة ستشهد 
حشدا جماهيريا لن يكون اقل 
من الذي ش����هدته في السنني 
اخلمس السابقة كون الدعوة الى 
الساحة املذكورة هي كالعادة من 
الشعب والى الشعب، مرحبا بكل 
قادة املعارضة الذين يريدون 
املشاركة في هذه الذكرى حتت 
الس����قف السياس����ي لقوى 14 

آذار.

بأن���ه لن يكون حجر عثرة امام 
اجراء االنتخاب���ات النيابية في 
موعدها احملدد فيما لو تعذر اجناز 
االصالح���ات عليها، معتقدا ردا 
على سؤال ان هذا التوضيح من 
النائب كنعان هو مبثابة تراجع 
العماد عون عن موقفه املشار اليه، 
موضحا من جهة اخرى ان اجلميع 
ودون استثناء يريد االصالحات 
ليس فقط على قانون االنتخابات 
البلدية امنا ايضا على كل ما من 
شأنه تطوير احلياة السياسية 

واالجتماعية في لبنان.
وعن خفض سن االقتراع لفت 
النائب احلوري الى انه وبالرغم 
من اجماع املجلس النيابي على 
تطبيقه كبن���د اصالحي، اال انه 
ال ميكن تفعيله في االنتخابات 
البلدية دون ان يكون للمغتربني 
حق االقتراع ايضا، وذلك العتباره 
انطالق���ا من تفهم���ه لهواجس 
اآلخرين، انه بند يرتبط مبوازين 
القوى الشعبية، اذ ال يجوز ان 
يؤدي تطبيقه الى خلل في املوازين 
املذكورة، االمر الذي من اجله يدعو 
النائب احلوري الى تعديل قانون 
االنتخابات البلدية وخفض سن 
االقتراع على ان تسري مفاعيله 
في العام 2013 مع سريان احلق 
نفسه الذي اقره املجلس النيابي 
في االنتخابات النيابية العامة من 

العام املذكور.

ثورة األرز لن تموت

وع����ن موع����د 14 فبراي����ر 

هو ان بي����روت التي انتخبت 
مجلسها البلدي في العام 1998 
انتخبته على  والع����ام 2004 
اساس املناصفة بني املسلمني 
واملسيحيني، كتعبير من اهلها 
عن العيش املشترك وترجمة 
التف����اق الطائ����ف، وذلك كان 
بدعم من الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري وم����ن جميع القوى 
السياسية، معتبرا انه اذا كان 
تقسيمها في االنتخابات النيابية 
خطأ جس����يما، فإن تقسيمها 
البلدية  اليوم في االنتخابات 

هو خطيئة مميتة.

متمسكون بالمناصفة

واستهجن النائب احلوري 
بي����روت  ان  البع����ض  كالم 
مقس����مة مذهبي����ا ال����ى ثالث 
دوائر انتخابية، بحيث يغلب 
الصوت الس����ني ف����ي الدائرة 
االولى منها والصوت الشيعي 
في الدائ����رة الثانية والصوت 
املس����يحي في الدائرة الثالثة، 
معتبرا ان هذا الكالم ال شأن له 
سوى العودة الى اشعال فتيل 
املثالثة الذي اطفأه اللبنانيون، 
املثالثة التي لن تسمح فعاليات 
بيروت السياسية والشعبية 
انيابها  بإب����راز  واالقتصادية 
لنه����ش مدينته����م وبالتالي 
العيش املشترك  القضاء على 
ان����ه مهما حاول  فيها، مؤكدا 
التقس����يميون اجلدد جتسيد 
املثالثة ولو بالوجه االنتخابي 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« 
النيابية النائب عمار احلوري انه 
البد من اجراء االنتخابات البلدية 
في موعدها احملدد دستوريا، اذ 
ال يجوز تعطيلها مهما كانت 
االس����باب التي يراها البعض 
موجبة للتأجيل او اإللغاء الى 
حني اجن����از االصالحات على 
قانون االنتخاب، مؤكدا ترحيب 
تيار املستقبل بكل االصالحات 
املطروحة مبا فيها النس����بية 
ش����رط ان تنسحب مبفاعيلها 
عل����ى كل لبن����ان وليس على 
منطقة دون االخرى، الفتا الى ان 
هذا الترحيب يستثنى منه طرح 
تقسيم بيروت الى دوائر ثالث، 
اذ يعتبر النائب حوري ان هذا 
الطرح هو خارج النقاش ولن 
يتم متريره ال اليوم وال في اي 
وقت مقبل مهما حاول البعض 

وسعى جاهدا الى إنفاذه.
النائ����ب حوري في  ولفت 
حديث ل� »األنباء« الى ان طرح 
تقسيم بيروت له ابعاد سياسية 
اكثر منها اصالحية، رادا خلفيات 
الطرح املشار اليه الى اعتقاد 
البعض من االقطاب السياسية 
ان تقسيم بيروت قد مينحهم 
فرصة للفوز بعدد من املقاعد في 
احدى املجالس البلدية الثالثة 
اضافة الى كسبهم ود شريحة 
من الناخبني، مؤكدا ان ما غاب 
التقسيميني  اذهان هؤالء  عن 
اجل����دد »على ح����د تعبيره« 

عضو كتلة المستقبل النيابية رحب بمشاركة المعارضة في ذكرى 14 فبراير تحت السقف السياسي لـ »14 آذار«

< مسـتوى املشاركة في القمة: ترجح مصادر وزارية عدم 
مشاركة الرئيس ميشال سليمان في القمة العربية 
املقبلة في ليبيا تعبيرا عن التزام الدولة اللبنانية 
بقضية اإلمام موسى الصدر ومراعاة ملشاعر الطائفة 
الش���يعية وملوقفها الذي عبر عنه بشكل رسمي 

املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى.
ولك���ن هذه املصادر تس���تبعد الذهاب في املوقف 
اللبناني الى حد مقاطعة القمة العربية )على نحو 
ما دعا إليه بيان املجلس الشيعي(، متوقعة خفض 
مس���توى متثيل لبنان في القمة الى احلد األدنى 
املمكن، ومؤكدة ض���رورة حضور لبنان في هذه 
القمة التي ستناقش التهديدات اإلسرائيلية ضده 

وضد سورية.
< أجواء زيارة بري لدمشق عند جنبالط: أوفد الرئيس نبيه بري 
معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الى النائب 
وليد جنبالط لوضعه في أجواء نتائج زيارته الى دمشق 
ولقائه الرئيس بشار األسد. وعلم ان بري أثار في لقائه 
األسد موضوع جنبالط وزيارته املرتقبة الى دمشق، 
وملس موقفا س��وريا متقدما وايجابيا حيال جنبالط. 
كما علم ان القيادة الس��ورية أثارت مع بري موضوع 
عالقته مع العماد ميشال عون وحرصت على الوقوف 

على أسباب التوتر األخير بينهما ونصحت بالتهدئة.
< تصريحات متوترة: تلقى الوزير محمد جواد خليفة »انتقادا 
ولوما« من الرئيس نبيه بري وآخرين بشأن تصريحاته 
األخيرة املتعلقة بكارثة الطائرة اإلثيوبية التي اتسمت 
بالتوتر واالنفعال والتي جتاوز فيها مسؤوليته كوزير 
للصح��ة عندما حتدث عن »انفجار الطائرة في اجلو، 
وعن تناثر األشالء واجلثث املقطعة«. والوزير خليفة 
مشهود له بالهدوء والرصانة ويعد واحدا من »الوزراء 
الثوابت« الناجحني الذين استمروا في وزاراتهم )خليفة 

� بارود � جنار � العريضي..(.
< تفسـيرات لقـداس مار مارون في سـورية: تفس���ير 14 آذار 
لقداس مار مارون في براد الس���ورية ومش���اركة 
عون وحلود وفرجنية فيه انه يندرج في س���ياق 
خطة هادفة لعزل البطريرك صفير واإلمعان في 
شرذمة الطائفة ونسف فرص املصاحلة والتالقي 
بني قياداتها وتكريس املش���هد االنقس���امي فيها. 
والتفسير الذي يعطيه تيار املردة يقول ان أهمية 
مشهد براد في تكريسه التوجه املسيحي املشرقي 
في مواجهة الغرب ومشاريعه ضد لبنان واملنطقة. 

والتفسير الذي يعطيه التيار الوطني احلر يقول: 
الزيارة دينية بامتياز وهي رسالة للغرب لتؤكد 
ان املسيحيني هم أبناء هذا الشرق. وليس في األمر 
رسالة للبطريرك صفير أو اعالن للقطيعة معه، 
بدليل ان نوابا في تكتل اإلصالح والتغيير كانوا 

حاضرين في قداس بيروت.
< 8 آذار تترقب مهرجان 14 فبراير: تترقب أوس��اط املعارضة 
الس��ابقة واحلليفة لدمش��ق مهرجان 14 فبراير الذي 
س��يكون موضع اهتمام ومتابعة ومراقبة من جهتها، 
وحتديدا جلهة ما يتعلق بطبيعة اخلطاب السياسي من 
حيث الكلمات التي تلقى في املناسبة واحلشد الشعبي 
من حيث حجم املشاركة والتوزع الطائفي والسياسي 
واملناخ الشعبي واإلعالم اجلماهيري من حيث الدعاية 
والشعارات والهتافات وقدرة اجلهة املنظمة على ضبط 
التوترات واملش��اعر السياسية، وما اذا كان جزء منها 

سيصيب جنبالط هذه املرة.
< عون يزور جنبالط في 20 اجلاري: اكد املكتب االعالمي في 
التيار الوطني احلر ان رئيس تكتل التغيير واالصالح 
النائب العماد ميشال عون سيزور دارة املختارة في 
الشوف يوم السبت 20 اجلاري تلبية لدعوة رئيس 

اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط.

أخبار وأسرار لبنانية

لبنان: ساحة الشهداء على موعد مع الوفاء لرفيق الحريري اليوم
أوباما هاتف رئيس الحكومة داعمًا.. وإكليل روسي على الضريح

بيروت ـ محمد حرفوش
تس���تعد قوى 14 آذار الطالق خطة سياسية � 
اعالمية بعد االنتهاء من االحتفال بالذكرى اخلامسة 
الستشهاد الرئيس رفيق احلريري التي ستجري 

اليوم في ساحة الشهداء.
وابلغ مصدر في هذه القوى »األنباء« ان هدف 
اخلطة يتركز على اعادة اس���تنهاض الرأي العام 
االستقاللي، وستكون البداية باطالق نداء يعرض 
املراحل التي واجهت احلركة االس���تقاللية ويعيد 
االعتبار الى مش���روع 14 آذار في اطار التوجيهني 
العربي والدولي وطلب���ا للحرية والدميوقراطية 
والتعدد، كما يتضمن النداء جردة سياسية باجنازات 
االنتفاضة وما عجزت عن حتقيقه بسبب االنتفاضة 
املضادة مع رسم رؤية مستقبلية للبنان ومشروع 
الدولة فيه تنطلق من مراجعة نقدية واضحة. كذلك 
تتضمن اخلطة حتضيرات لعقد املؤمتر العام الثالث 

لقوى 14 آذار في 14 مارس املقبل في »البيال«. 
وسيناقش املؤمتر بحسب املصدر اياه وثيقة 

سياسية س���تكون برنامج عمل هذه القوى خالل 
املرحلة املقبلة.

ولفت الى مداوالت واقتراحات تتناول امكانية 
مأسسة حركة 14 آذار باجتاه تطوير بنيتها من لقاء 
طوائفي الى جبهة وطنية عريضة ذات عالقة سليمة 
بالرأي العام االستقاللي على قاعدة تيارية منظمة 
مبا يتيح ألي فرد او مجموعة مدنية االنتس���اب 
عمليا وعضويا الى احلركة االستقاللية من دون 
م���رور »اجباري« او رمزي او فعلي بأحد احزابها 

الطائفية. 
وحتدث املصدر ايضا عن صيغة اخرى ترمي 
الى انشاء مجلس وطني للتيار االستقاللي يضم 
الى االحزاب السياس���ية وهيئات املجتمع املدني 
وممثلني عن االغتراب اللبناني وكفاءات من مختلف 
القطاعات واحلقول، مؤكدا ان هذه الفكرة اساسية 
لتجاوز الهوة بني قيادات 14 آذار والرأي العام مبا 
يتيح لهذا الرأي العام املشاركة الفاعلة في صناعة 

قرار 14 آذار.

خطة سياسية ـ إعالمية لجسر الهوة
بين قيادات 14 آذار وقاعدتها الشعبية

بعد احتفال ذكرى استشهاد الحريري:

بيروت ـ عمر حبنجر
يجدد سعد احلريري وقوى األكثرية اللبنانية 
اليوم األحد االلتزام مبشروع رئيس الوزراء الشهيد 
في احتفال جماهيري حاشد في بيروت، مبناسبة 

الذكرى السنوية اخلامسة الغتياله.
وتتسم الذكرى هذه السنة بجو خاص، ناجم 
ع���ن املتغيرات احمللية واإلقليمي���ة وما رافقتها 
من اصطفافات سياس���ية وداخلية، كان أبرزها 
خروج النائب وليد جنبالط من حتالف »السراء 
والضراء« مع سعد احلريري وقوى 14 آذار، محتفظا 
بعالقة شخصية مع األخير التزاما بالوفاء لوالدة 

الشهيد.
وقد شدد الرئيس سعد احلريري أمس األول 
على ان ذكرى 14 فبراير ستظهر ان قوى 14 آذار 
باقية، وانه موجود في الس���راي الكبير اآلن ألن 
هذه الق���وى، أي 14 آذار، فازت ف���ي االنتخابات 

النيابية.
وأش���ار احلريري في إطاللة تلفزيونية عبر 
قناتي »املستقبل« و»إم تي ڤي« الى ان املصاحلات 
العربية ساهمت في استقرار املنطقة والبلد، وهذا 

شيء مفيد للبنان.
وقال: الناس ستنزل الى ساحة الشهداء ألنها 
تريد ان تتذكر رفيق احلريري وسائر الشهداء، 
وما عمل رفيق احلريري لهذا البلد وأنا على خطى 
رفيق احلريري بإذن اهلل، ألن محبة الناس ووفاء 

الناس يجعلني أتابع العمل في هذا السبيل.
وردا على سؤال قال: احملكمة الدولية في هولندا، 
هناك قضاة وس���جون وس���تأخذ وقتها لكن في 
النهاية س���تكون هناك نتائ���ج وال أحد يتوهم، 
ومهما كانت النتائج، فنحن سنتقبلها، علما اننا 
كحكوم���ة ال علم لدينا حول متى يحصل االدعاء 

او تبدأ احملاكمة.
وق���ال: لقد وضعت االتهام السياس���ي جانبا 
بانتظار قرار احملكمة الدولية في قضية اغتيال 
الرئيس احلريري. وان ذهابه الى سورية كرئيس 
حلكوم���ة لبنان هو بهدف بناء عالقات بني دولة 

ودولة وبني شعب وشعب.

ال يفرقنا إال الموت

وعن عالقته بق���وى 14 آذار قال احلريري: ال 

يفرقني عنها س���وى امل���وت، وميكن ان يتحدث 
احد ع���ن متايز النائب وليد جنبالط، وهذا حقه 
السياس���ي، وله حق ف���ي ان يفعل ما يريد، لكن 
مازالت قوى 14 آذار في كل تركيبتها السياس���ية 
املوجودة من تيار املس���تقبل واألحزاب األخرى 

موجودة وقوية ومكملة.
وأضاف: كانت هناك مشكلة بني تيار املستقبل 
وح���زب اهلل وبدرجة أقل مع حرك���ة أمل، وهذا 
اخلالف أدى الى تأجيج فتنة، وأكيد انا ذاهب الى 
مصاحلة مع حزب اهلل والى خفض االحتقان في 
البلد وهذا واجبي الوطني كلبناني وكعربي ألن 

هذه الفتنة ال تفرح إال أعداءنا.
ومع انتهاء التحضيرات لليوم املش���هود، مت 
رفع الفتات يحمل بعضها نقدا ذاتيا ألداء 14 آذار 
بعد فوزها في االنتخابات، وجرى تركيب شاشات 
عمالقة لتطل منها الس���يدة نازك احلريري عبر 
كلمة متلفزة تلقيها باملناس���بة، من محل اقامتها 

في باريس.
وتقرر ان يتحدث الرئيس فؤاد السنيورة ثم 
الرئيس أمني اجلميل فالدكتور س���مير جعجع، 
وستكون كلمتا احلريري والسنيورة مضبوطتني 
على ايقاع أج���واء التهدئة، حيث مت التفاهم مع 

اجلميل وجعجع، على مراعاة الظروف.
وسيتولى الصحافي جورج بكاسيني التعريف 
باخلطباء. وسيتم نش���ر حوالي 300 ناشط من 
مختلف مكونات 14 آذار في الس���احة الواس���عة 
ملساعدة األمن في ضبط الوضع األمني ومنع دخول 
مندسني، أو هتافني سيئي النية، كما قال مصدر 
في 14 آذار ل� »األنباء«، اذ ان حضور جنبالط في 
موكب واحد مع رئيس احلكومة سعد احلريري 
يقلق املنظمني لالحتفال، من حيث اخلش���ية من 
تفوه بعض اجلمهور بعبارات غير مناسبة، عند 
حض���وره. ولم تؤكد املصادر ما اذا كان جنبالط 
سيتابع االحتفال أم سيكتفي بقراءة الفاحتة على 

ضريح الرئيس الشهيد.

بهية الحريري

في هذا الوقت، قالت النائبة بهية احلريري ان 
وسط بيروت أعاد الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
اعماره ليكون مكان لقاء لكل اللبنانيني، سواء عبر 

مؤسس����ات احلكم أو عبر اللقاء الودي، وشددت 
على ان هذا املفهوم سيتجس����د اليوم، مبشاركة 
كل اللبنانيني بالنزول الى ساحة الشهداء إلحياء 

مناسبة 14 فبراير.
النائب نهاد املشنوق، والوزير السابق دميانوس 
قطار، توقعا حشودا جماهيرية في ساحة الشهداء 

اليوم.
وفي حدي����ث ل� »صوت لبن����ان«، قال النائب 
نهاد املشنوق، هناك عجيبتان حصلتا في لبنان 
واملطل����وب ثالث����ة، العجيبة االول����ى متثلت في 
االنسحاب االس����رائيلي من اجلنوب سنة 2000، 
وبفضل املقاومة، والعجيب����ة الثانية متثلت في 
االنس����حاب السوري سنة 2005، واآلن نحن امام 
احتمال عجيبة ثالثة وهي استعادة لبنان وسورية 

لعالقاتهما الطبيعية.

أوباما يهاتف الحريري

وعش����ية ذكرى 14 فبراير، اعلن الناطق باسم 
البيت االبيض ان الرئيس االميركي باراك اوباما 
اتصل هاتفيا صباح اول من امس برئيس مجلس 

الوزراء اللبناني سعد احلريري.
وقال الناطق باسم البيت االبيض: عبر الرئيس 
عن دعمه القوي ودعم الشعب االميركي لرئيس 
مجلس الوزراء وللشعب اللبناني في وقت يحيون 
ذكرى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري، 
وقال الرئيس ان الشعب االميركي يكن االعجاب 
والتقدير اللتزام رئيس مجلس الوزراء مبواصلة 
مس����يرة والده، وقد اتفق الرئيس����ان على اهمية 
دع����م عمل احملكمة اخلاصة بلبنان ملعاقبة الذين 

يتحملون مسؤولية هذه اجلرمية املروعة.
بدوره، زار السفير الروسي في لبنان سيرغي 
بوكني ضريح الرئيس الش����هيد رفيق احلريري 
يرافقه النائب عاطف مجدالني ومستشار الرئيس 
سعد احلريري للشؤون الروسية جورج شعبان 
والقنصل جاك صراف ووفد من السفارة، ووضع 
الس����فير الروسي اكليال من الزهر على الضريح، 
وقال بعد الزيارة: اليوم قبيل الذكرى اخلامس����ة 
الغتيال الرئيس رفيق احلريري، نود ان نعبر عن 
احترامنا الكبير نحن وجميع الروس لهذه الشخصية 

السياسية البارزة لبنانيا واقليميا ودوليا.


