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جلسة شهود الزور اليوم.. سيناريوهات متداولة وأفكار خالقة
بي���روت: تتجه األنظار الى جلس���ة مجلس الوزراء 
الي���وم املخصصة من حيث املبدأ للبت في مس���ألة 

شهود الزور.
هذه اجللسة يصفها البعض بأنها »حاسمة ومفصلية«، 
ولكنها في الواقع ليست كذلك، ال بل تبدو مفتوحة على 

»تأجيل جديد«.
فالرئيس ميشال سليمان الذي يتولى ادارة اجللسة 
س���يظل يتفادى االحتكام الى التصويت لثالثة أسباب 
رئيسية: معرفته األكيدة ان التصويت في هذه املسألة احلساسة أيا 
تكن نتيجته سيكون أول مسمار في نعش حكومة الوحدة الوطنية، 

وسيؤدي اختبار القوة هذا الى تفجير احلكومة من الداخل.
تفضيله التوافق على التصويت في اتخاذ أي قرار يتعلق مبوضوع 
شهود الزور، وعلى ان يحصل توافق بني رؤساء اجلمهورية واملجلس 
واحلكومة على صيغة »القرار التس���وية« قبل عرضه على مجلس 

الوزراء.
انتظاره لنتائج املس���اعي واجلهود السورية السعودية، وحيث 
ان زيارة األمير عبدالعزيز بن عبداهلل قبل أيام الى دمش���ق لم تكن 
حاس���مة في بلورة املخارج واحللول املمكنة، واألمر يتطلب دورة 

جديدة من االتصاالت.
أي سيناريو آخر غير التأجيل، يعني ان اجللسة ستكون متفجرة 
ومدخال الى أزمة حكومي���ة، إذا دخل وزراء املعارضة قاعة مجلس 
الوزراء مزودين بقرار بت موضوع ش���هود الزور حتى لو اقتضى 
األمر اللجوء الى التصويت ومن خلفية ان احالة هذا املوضوع الى 
املجلس العدلي وحدها التي تعكس جدية التعاطي والتي تؤدي الى 
وقف عمل احملكمة وعملية اصدار القرار الظني الى أجل غير محدد، 

والى حني انتهاء أعلى سلطة قضائية لبنانية من عملها.
اذا أصر وزراء املعارضة على حس���م املوض���وع بهذه الطريقة 
يصطدم هذا املوقف بتحفظ الرئيس س���ليمان وباعتراض الرئيس 
سعد احلريري الذي يرفض التصويت كما يرفض اإلحالة الى املجلس 

العدلي من دون تصويت اذا لم تكن بالتفاهم معه.
وفي احلالتني فإن احلريري يغادر اجللسة الى »االعتكاف« قبل 
ان يتطور األمر الى اس���تقالة ورئاسة حكومة تصريف أعمال ألمد 

طويل.
وهذا االصطدام األول واألخطر من نوعه داخل احلكومة االئتالفية، 
اذا حصل، سيكون سببا في اطاحة هيئة احلوار الوطني أيضا التي 
جتاوزتها أحداث وأزمة احملكمة الدولية، بحيث بات احلوار بش���أن 

االستراتيجية الدفاعية من خارج السياق واملوضوع.
أغلب الظن ان هذه اجللسة لن تكون نهاية املطاف مادامت عملية 
البحث عن تسويات وصيغ وافكار خالقة جارية حتت مظلة التفاهم 
السوري - الس���عودي الذي تعزز أخيرا وتوسع في اجتاه معادلة 

»س. س.أ« )ايران(.
وميكن تلخيص هذه األفكار في النقاط التالية:

- حتويل ملف شهود الزور الى املجلس العدلي من دون تصويت 
مجلس الوزراء.

- تعيني »محقق عدلي« بالتفاهم مع حزب اهلل.
- يتولى املجلس العدلي امللف من دون تنحية القاضي س���عيد 

ميرزا.
- يلغي القضاء السوري مذكرات التوقيف الصادرة عنه في ملف 

شهود الزور، مادام هذا امللف بات في عهدة القضاء اللبناني.
- يتأخر صدور القرار الظني حتى الربيع املقبل على أقل تقدير 

والى أجل غير مسمى على أبعد تقدير.
- في الفترة الفاصلة عن ص��دور الق��رار الظن��ي والت��ي ينظ��ر 
في خالله��ا املجل��س العدل��ي ف��ي قضي��ة ش���هود ال��زور،  تتركز 
اجلهود على احت��واء مفاعي��ل أي ق��رار ظن��ي ميكن ان يوجه اتهاما 

الى حزب اهلل...
- االحالة الى املجلس العدلي تكون مبثابة »كوة في جدار األزمة« 
قابلة لالتس���اع الحقا اس���تنادا الى تطورين: استئناف العالقة بني 
احلريري ودمشق من حيث توقفت، وفتح حوار مباشر بني احلريري 

والسيد حسن نصراهلل.
حتى اآلن مازال الوضع غامضا وضبابيا والوسط السياسي في 

لبنان مييل الى »التشاؤم«.
وح���ده الرئيس نبيه بري يخرق هذه األجواء بتفاؤل غير مبرر 

على أرض الواقع ويحتفظ بسره لنفسه.
وعلى األرجح فإن هذا التفاؤل مرده الى أمرين أساسيني: رهانه 
على عمق وثبات العالقة بني امللك عبداهلل والرئيس االسد، وتوافر 
معلومات لديه بأن الرئيس سعد احلريري يتجه الى اظهار مرونة في 
موضوع شهود الزور، مبا في ذلك موافقته على االحالة الى املجلس 
العدلي ولكن مقابل ش���روط وضمانات أوله���ا عدم املس »بفريقه« 

األمني والقضائي.
أما اذا وجد احلريري احراجا في الس���ير بهذا االجتاه، فإن بري 
بالتنسيق مع جنبالط مستعد للبحث عن مخرج عن طريق مجلس 

النواب.
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الحوت ل� »األنباء«: القوى السياسية لن تتمكن
من ترشيح بديل عن الحريري في الظروف الراهنة

اإلعدام لمتهم بالتعامل مع الموساد اإلسرائيلي
بيروت � يوسف دياب

انضم اللبناني جودت س����لمان احلكيم 
املوقوف بتهمة التجسس لصالح املوساد 
االسرائيلي الى قائمة العمالء الذين صدرت 
بحقهم احكام باالعدام عن القضاء العسكري، 
وباتوا ينتظرون موعد تنفيذ هذه االحكام، 
والت����ي بالرغم من أنها غير مبرمة، اال انها 
احكام مس����تندة الى ادل����ة واثباتات قوية 
وصلبة يصعب نقضها او ابطالها امام محكمة 

التمييز العسكرية.
فقد اصدرت احملكمة العسكرية الدائمة 
برئاس����ة العميد نزار خليل، ليل اول من 
امس حكما قضى بإنزال عقوبة االعدام بحق 
املوقوف جودت احلكيم، بعدما ادانته بجرم 
التعامل مع العدو وتزويد جهاز املوس����اد 
االس����رائيلي  مبعلومات عن مواقع مدنية 
وعسكرية وحزبية ادى الى قصفها، ما تسبب 
في سقوط قتلى وجرحى من االبرياء، وثبوت 
دور له في قضية اغتيال القيادي في »حزب 
اهلل« علي حسني صالح في ضاحية بيروت 
اجلنوبية في الثاني من اغس����طس العام 
2003، كما أدانت احملكمة املتهمني الفارين 
من وجه العدالة سامي ايليا فرحات وعامر 
فرحات احللبي في ه����ذه القضية وانزلت 
عقوبة االعدام بهما غيابيا، وجتريدهما من 
حقوقهما املدنية بس����بب تدخلهما في هذه 

اجلرائم.
وقال وقائع احلك����م »ان احلكيم جتند 
للعمل لصالح العدو االسرائيلي منذ العام 
1999 واستمر في هذه املهمة الى ان مت توقيفه 
منتصف العام 2009، وقد كلفه املوس����اد 
االسرائيلي بالكثير من املهمات منها تصوير 
كراج للشاحنات في شارع هادي نصراهلل في 
ضاحية بيروت اجلنوبية والتحقق من وجود 
سيارة نوع )ب. ام. ف( سوداء اللون، تبني 
من الوثائق واملستندات انها تعود للمسؤول 

في »حزب اهلل« علي حسني صالح، وكان 
هو املستهدف عبر تفجير سيارته هذه في 
الثاني من اغسطس 2003 ما ادى الى مقتله 

على الفور«.
واشار احلكم الى ان املتهم جودت احلكيم 
»باشر تعامله مع العدو االسرائيلي من خالل 
العميلني عامر فرحات احللبي احملرك االمني 
في ميليشيا حلد والعميل اآلخر الفار سامي 
ايليا فرحات املوجود داخل اسرائيل اللذين 
عرفاه على ضابطي املوساد االسرائيليني 
عام����ي ورامي وقد وافق على العمل معهما 
وهو على بينة من امره مقابل تقاضيه مبالغ 
مالية كانت تدفع له، وقد ثبت باعترافه ومن 
التحقيقات االولية واالستنطاقية ان مهمته 
اقتص����رت في البدء على زرع البريد امليت 
وال����ذي هو كناية عن مبالغ مالية واجهزة 
اتص����ال وغيرها في مناط����ق متعددة من 
االراضي اللبنانية الس����تخراجها من قبل 
عمالء العدو والتي ساعدته على تنفيذ مهامه 

العدائية ضد الوطن واملقاومة«.
وكش����فت وقائع احلكم ان احلكيم »قام 
بتصوير مناطق رئيس����ية ف����ي الضاحية 
اجلنوبية وخارجها والطرقات التي كانت 
تربط ه����ذه املناطق ببعضها، وكان يذهب 
باالفالم الت����ي التقط فيها هذه الصور الى 
اجلنوب ويرمي بها فوق الشريط احلدودي 
حيث يتسلمها االسرائيليون ويستثمرونها، 
وهذه الصور استفاد منها اجليش االسرائيلي 
في حرب متوز بحيث قصف كل هذه املواقع 
واملناط����ق، كما انه دخل اس����رائيل مرات 

عدة«.
يذكر ان هذا احلك����م هو اخلامس الذي 
يصدر وجاهيا بحق عمالء اسرائيليني منذ 
ستة اشهر حتى اآلن، بعد ان صدرت احكام 
مشابهة بحق كل من العمالء: محمود رافع، 

علي منتش، حسن احلسني واسامة بري.

بيروت � أحمد منصور
أكد عضو كتلة لبنان اوال 
)نائب اجلماعة االسالمية( 
د.عماد احل����وت ان املرحلة 
احلالي����ة تس����تدعي بق����اء 
الرئيس سعد الدين احلريري 
في رئاسة احلكومة، معتبرا 
ان اي طرح لتغيير احلكومة 
احلالية سيدخل لبنان في 
مأزق ونفق طويل، مشيرا الى 
ان تشكيلها استغرق خمسة 
اش����هر، ومؤك����دا ان القوى 
السياسية لن تتمك��ن م��ن 
ترشي��ح رئيس حكومة بديل 

عن احلريري في الظروف احلالية والصعبة.
وقال احلوت في حديث ل� »األنباء«: »هناك 
ضغط متالحق في موض����وع القرار االتهامي 
واحملكمة ذات الطابع الدولي، وان ملف شهود 
الزور هو أحد ملفات الضغط في هذا االجتاه، 
لذلك مت تس����ريع طرح املوضوع على مجلس 
الوزراء بعد مداخلة االمني العام حلزب اهلل السيد 
حس����ن نصراهلل فيما يتعلق بزيارة احملققني 
الدوليني للعيادة النس����ائية، وهنا اعتبر في 
هذا الصدد ان موقف رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال س����ليمان هو احلكم في هذا املوضوع، 
وهو حريص على اال يصل االمر الى التصويت، 
وبالتالي فإن البقاء ضم����ن دائرة البحث عن 
حل يؤدي الى االجماع في املوقف، فيما يتعلق 
بامللف القضائي لشهود الزور، لذا فإني اراهن 
على موقف رئيس اجلمهورية جلهة اال تصل 
االمور الى حد املواجهة املباشرة والتصويت، 
وبالتالي اال يؤدي االمر الى انس����حاب رئيس 

احلكومة سعد احلريري من اجللسة«.
وأعرب احلوت عن تشاؤمه، وقال: اني أميل 

الى التشاؤم في هذه الظروف، 
فب����دل ان نتعام����ل ضمن 
موقف موح����د من تداعيات 
احملكم����ة والق����رار الظني، 
فنحن منقسمون حول هذه 
املسألة، وهذا االمر يضعف 
لبنان والواقع السياسي فيه، 
الى تغليب املصلحة  داعيا 
اللبنانية على اي مصلحة 
اخرى، مش����ددا على اهمية 
وضرورة احلوار للوصول 
الى موقف مشترك حول هذه 
القضية وغيرها من القضايا 
االخرى على الصعيد الوطني 
واحمللي. وتطرق احلوت الى الوضع في املنطقة، 
فأش����ار الى ان اي انقسام في لبنان يؤدي الى 
تقوية موقف الكي����ان الصهيوني في املنطقة 
املتربص بلبنان واالمة العربية واالس����المية، 
مشددا على ان الوحدة في لبنان تؤدي الى احراج 
اسرائيل وكيانها، وقال: اذا كنا نعتقد فعال ان 
موقفنا هو املوقف العدائي للكيان الصهيوني، 
ينبغي ان نوج����د نقاط االلتقاء حتى نضعف 
موقف الكيان االس����رائيلي ونقوي موقفنا في 
مواجهة هذا الكيان املعادي واملغتصب الرضنا 
العربية، خصوصا ان محاوالت االختراق املتكررة 
من العدو االسرائيلي ال حتتاج الى دليل وال ميكن 

ان يوقفها اال مناعة وحدة الصف الداخلي«.
وخت����م احلوت بالقول: »الب����د من التذكير 
دائما بان اس����رائيل التي زرعت في قلب امتنا 
العربية لن تتركنا نرت����اح ابدا، وهي وجدت 
لتفتي����ت ومتزيق وض����رب الكيانات العربية 
لتثبيت وجودها، منبه����ا الى مخاطر الوقوع 
في الفتنة الداخلية اللبنانية التي ال تستفيد 

منها اال اسرائيل.

أعرب عن تشاؤمه من االنقسام اللبناني وتداعياته بعد ثبوت عالقته باغتيال قيادي في »حزب اهلل«

د.عماد احلوت

النائبان اجلنرال ميشال عون واالن عون خالل دخولهما مجلس النواب حلضور مناقشات جلنة املال )محمود الطويل( املنسق العام لتيار املستقبل احمد احلريري ووفد من التيار خالل وضع اكليل من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد رفيق احلريري في ذكرى ميالده

أخبار وأسرار لبنانية
زيارة عون الى باريس: علم من أوساط 
قريبة من العماد ميش����ال عون ان 
زيارته الى باريس التي كانت مقررة 
اليوم قد ألغيت أو أرجئت الى موعد 
لم يحدد، والسبب ضغوط ومداخالت 
مساعد وزيرة اخلارجية األميركية 
جيفري فيلتمان على مستش����اري 

الرئيس ساركوزي في االليزيه.
زيارة بطريرك روسيا إلى لبنان ألغيت: 
علم ان زيارة بطري��رك األرثوذكس 
لعموم روسيا الى لبنان، والتي كانت 
مقررة هذا األسبوع، قد ألغيت ألسباب 
أمني��ة على األرج��ح مرتبطة بوجود 
جماعات متطرف��ة على صلة بتنظيم 

»قاعدة الشيشان«.
احلريري واملناصفة: هناك من توقف 
في اليومني األخيري����ن عند تأكيد 
رئيس احلكومة سعد احلريري في 
الق����اه في اجلامعة  الذي  اخلطاب 
االميركية على احلرص على املناصفة 
بني املسيحيني واملسلمني، في الوقت 
الذي ال تبدو هذه النقطة مطروحة 
على هذا النحو في سياق التطورات، 
ومع أن ه����ذا التأكيد على لس����ان 
احلريري ليس جديدا، وكرره مرارا 
ف����ي اط����ار اعالنه انه م����ن ثوابت 
سياس����ته بصفت����ه رئي����س كتلة 
»املستقبل« ورئيس احلكومة، لكنه 
ينط����وي كما ي����رى البعض على 
استباق الي مسعى لتغيير النظام 
اللبناني او الي تسوية يروج لها 
البعض في ق����وى 8 اذار بني وقت 
وآخر، على أساس السعي الى تسوية 

بديلة من الدوحة.
جنبالط والتصويت: أبلغ النائب وليد 

جنبالط الرئيس السوري بشار األسد 
والسيد حسن نصر اهلل في آخر لقاءين 
له معهما بأن احلريري لن يسير حتت 
الضغط، كذلك، قال جنبالط للحريري 
نفس��ه إنه ال ميكنه التصرف كأن ال 
دور له في ما يحصل. وهناك من يقول 
ان جنب��الط تعهد للقيادة الس��ورية 
بالتصويت م��ع قوى 8 آذار إذا اتخذ 
ق��رار بذلك، إال أنه طلب إمهاله بعض 
الوقت ملعاجلة سياس��ية تفضي إلى 
نتائج مطابقة للتصويت، جتنبه ورئيس 
اجلمهورية خصوصا كأس قلب الغالبية 
احلالي��ة إل��ى أقلي��ة، واألقلي��ة إلى 

غالبية.
أوساط سياسية  نظرية املؤامرة: 
مراقبة تنظر الى حادثة الضاحية 
على انها تنطوي على »لغز وشبهة«، 
وتسأل من استدرج من؟ هل فريق 
الى اس����تدراج موقف  بلمار هدف 
حلزب اهلل للبناء عليه والعودة الى 
القرارات الدولية؟ أم ان حزب اهلل 
هدف الى استدراج التحقيق الدولي 
الى »عيادة نس����ائية« ك����ي يبرر 
مقاطعته للتحقيق الدولي ورفضه 
للمحكمة الدولية؟ »نظرية املؤامرة« 
التي يحلو للبنانيني األخذ بها طرحت 
في بعض األوساط السؤال عما إذا 
كان ح����زب اهلل نصب فخا لفريق 
التحقيق الدولي الس����تدراجه الى 
العيادة النسائية وصده بهذا الشكل 
العلني، لكنها طرحت ايضا السؤال 
عما إذا كان هناك فخ نصب للحزب 
استدرج إليه لتسليط الضوء على 
مترده على اتفاق����ات معقودة بني 
املجتمع الدولي والسلطة املركزية 

في لبنان.

عون نفى عزمه محاكمة رفيق الحريري: المسؤول عن الخطأ من تولى الحكم بعده
بيروت � عمر حبنجر

املواقف على حدودها، لكن 
ثمة اشارات على ان اآلفاق ليست 
مقفلة، واالتصاالت متواصلة على 
امل التوصل الى مخرج توافقي 
لالنقس����ام داخل احلكومة قبل 

جلسة مجلس الوزراء غدا.
الداخلي����ة  االتص����االت 
واخلارجية، لم تتوقف، وميثل 
الثالثي  الديبلوماس����ي  اللقاء 
الذي انعقد حول مائدة السفير 
الس����وري علي عبدالكرمي علي 
بحضور س����فيري السعودية 
علي عواض عس����يري وايران 
غضنفر اب����ادي، ابرز احملطات 

الداعمة للتهدئة في لبنان.
السفير السعودي عسيري 
اكد ان السفراء الثالثة يتكلمون 
لغة واحدة وان االهتمام تركز 
على حماية التهدئة واالستقرار 

في لبنان.
وفي لندن قال وزير الدفاع 
الياس املر جلريدة »احلياة« انه 
يستبعد ان يؤدي طرح قضية 
شهود الزور الى انقسام، وقال 
ان الرئيس سليمان يسعى الى 
النق����اش بخصوص هذا  ابقاء 
امللف حتت سقف الوصول الى 
صيغة تقوم على مبدأ ال غالب 

وال مغلوب.

قلق عميق

وفي نيويورك اعرب االمني 
الع����ام لالمم املتح����دة بان كي 
مون لرئيس احلكومة س����عد 
ف����ي اتصال هاتفي  احلريري، 
عن قلقه العميق جراء احلوادث 
والتصريحات االخيرة املتصلة 
باحملكم����ة الدولية، وانه يجب 
على كل االطراف االمتناع عن 

التدخل بعمل احملكمة.
وقد عقد اجتماع في مجلس 
االمن على مس����توى املنسقني، 
حيث طالبت الرئاسة البريطانية 
للمجلس ب����ان توضع احملكمة 
الدولية موضع النقاش، اال ان 

الى وزير العدل يطلب فيه جتميد 
القائد  األموال املودعة باس����م 
الس����ابق للجيش ميشال عون 
في جمي����ع املصارف اللبنانية 

واألجنبية.
كذلك ابرز حوري مستندات 
لوزي����ر الدفاع األس����بق ألبير 
منصور، وحتدث عن رس����ائل 
بعث بها الى مدير البنك اللبناني 
للتجارة فرع احلازمية يطلب 
في����ه فتح حس����اب رقمي لدى 
فرع املصرف في باريس دون 
اس����م يحرك من قبل الس����يدة 
الش����امي وحتويل مبلغ  ناديا 
5 مالي����ني دوالر من احلس����اب 
رق����م 109/40663 الى حس����اب 

باريس.

املال للمرة األولى  خالل جلنة 
في البرملان اللبناني.

ب����دوره رد عض����و كتل����ة 
»املستقبل« النائب عمار حوري 
على النائب ميشال عون داعيا الى 
»إجراء حتقيق برملاني ليس فقط 
منذ العام 1993 بل منذ ما قبل 
الطائف«، مذكرا بأن الرئيس فؤاد 
السنيورة »كان طلب في جلسة 
ترأسها الرئيس إميل حلود فتح 
تدقيق حسابات اإلدارات العامة 

منذ ما قبل الطائف«.
وأضاف حوري: »نحن نقول 
فلتفت����ح كل األوراق ليس من 
العام 93«، مبرزا سلسلة كتب 
ومستندات من بينها كتاب من 
وزير املال السابق علي اخلليل 

االزمات اللبنانية التي ال تنتهي 
قضي����ة وزارة املال حيث رأى 
رئيس تكتل »التغيير واإلصالح« 
البلد  العماد ميش����ال عون أن 
يعيش في فوضى مالية، مشيرا 
إلى أن األسباب متعددة والنتيجة 
واحدة وهي أن هناك هدرا وأن 

احلسابات غير مضبوطة.

اشياء غريبة

تصري����ح  وف����ي  ع����ون، 
للصحافيني بعد مشاركته في 
جلسة جلنة املال واملوازنة في 
املجلس النيابي، أكد فقدان الثقة 
العام، متحدثا عن  املال  بإدارة 
أش����ياء غريبة حتصل في هذا 
إل����ى عدم جواز  القطاع، الفتا 

وعشية اجتماع مجلس الوزراء 
عقد وزراء الثامن من آذار اجتماعا 
في من����زل الوزير محمد جواد 
خليفة واتفق����وا على اخلطط 
املعتمدة داخل مجلس الوزراء، 
حيث تتأرجح االحتماالت ما بني 
تشكيل جلنة وزارية للبحث في 
ملف شهود الزور او تأجيل مكرر 
للملف الى االسبوع املقبل، وقال 
وزير »املردة« يوسف سعادة انه 
جرى التداول بأفكار ومقترحات 

محددة.
الرئيس ميش����ال س����ليمان 
ميسك من جهته مبشروع مخرج 
وميلك افكارا ومقترحات محددة 
يعمل على بلورتها وتسويقها 
خالل الوقت الفاصل عن جلسة 

السكوت عن التراكم الذي حصل 
منذ 17 سنة وحتى اليوم.

ونفى عون أن يكون في صدد 
محاكمة رئيس احلكومة الراحل 
رفي����ق احلريري كم����ا يحاول 
البع����ض تصوي����ر املوضوع، 
مشددا على أن أحدا ال يحاكم بعد 
وفاته، الفتا إلى أن املسؤول عن 
استمرارية اخلطأ ليس احلريري 

بل من تولوا احلكم بعده.
وخلص إلى أن التغيير بالنهج 
واجب والتدابير االصالحية أمر 
ضروري، مشددا على ان هناك 
مس����ؤوليات يجب أن يتحملها 
أصحابها، مش����ددا على أن أي 
حكم بدون محاس����بة هو حكم 
فالت، مش����يدا مبا يحصل من 

مجلس الوزراء عصر اليوم.
وأطل����ع الرئيس س����ليمان 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
على هذه االف����كار قبل طرحها 
وس����يطرح االفكار عينها على 
رئيس احلكومة سعد احلريري 

فور عودته من لندن اليوم.
اما الوزير بطرس حرب )14 
آذار( فقد اعتبر ان االولوية داخل 
مجلس الوزراء لتجنب الصدام، 
واوضح حرب في مؤمتر صحافي 
االسباب املوجبة ملعارضة احالة 
ملف شهود الزور الى املجلس 

العدلي.
وفي غمرة ترقب اللبنانيني  
ال�����  اقط����اب  لق����اء  ملفاعي����ل 
»س-س-ا« طغت على سطح 

مندوب لبنان الدائم نواف سالم 
اوض����ح انه حتى اآلن ال يوجد 
اتفاق على عقد جلسة ملجلس 
األمن خاصة بلبنان، ونفى ان 
تكون هناك نية لدى املدعي العام 
للمحكمة الدولية دانيال بلمار 
التقدم بتقرير عن عمل احملكمة 

الى مجلس االمن.
من جهتها موس����كو، دعت 
العمل على جتنب زعزعة  الى 
االس����تقرار في لبنان ونش����ر 
فرضيات تستبق القرار االتهامي 

للمحكمة.
متحدث روسي قال: ان هذا 
القرار يجب ان يستند الى وقائع 
موضوعية، م����ن اجل ان يلقى 
املس����ؤول عن اجلرمية عقابه، 

في غمرة ترقب اللبنانيين لمفاعيل لقاءات الـ »س - س - ا« في بيروت 


