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جلسة »شهود الزور« تجتاز عقبة التأجيل غدًا.. وبري: ال يمكن للحريري مقاطعتها

برنامج زكي ناصيف للموسيقى: يذّكر بإرث فيلمون وهبة.. وألحان الزمن الجميل
كتير«.

ووص����ف فيلمون وهبة في 
برنام����ج احلفلة بانه جمع بني 
»امللح����ن املوهوب والكوميدي 
الناجح فنجح في كال املجالني 
وهو امر قلم����ا يحدث علما أن 
فيلمون وهبه كان ملحنا وعبقريا 
فطريا وكما قال عنه املوسيقار 
محمد عبد الوهاب ان موهبته 
في السماء ولم يدرس املوسيقى 

او النوتة يوما من االيام«.
وق����د حل����ن ألس����ماء صار 
أصحابها جنوما كبارا، وحلن 
للسيدة فيروز 28 أغنية وصفت 
بأنها من اجنح اغنياتها، اما الفنان 
الراح����ل زكي ناصيف  الكبير 
فقد توفي في سنة 2004، وفي 
السنة نفس����ها تأسس برنامج 
زكي ناصيف للموس����يقى في 
كلية اآلداب والعلوم في اجلامعة 

األميركية في بيروت.

الصافي ونصري شمس الدين 
ونور الهدى وزكي ناصيف.

اما احل����ان االغني����ات هذه 
فكانت عش����رة منها لفيلمون 
وهبة كما ه����و متوقع والباقي 
خلالد ابوالنصر وروميو حلود 
واالخوين رحباني ومحمد عبد 

الوهاب وزكي ناصيف.
بينما كلم����ات االغاني كان 
شعراؤها جوزف حرب واالخوين 
رحباني ويوسف احلاج ونوفل 
إلياس وروميو حل����ود وعبد 
اجلليل وهبي وامير الش����عراء 

احمد شوقي وزكي ناصيف.
اداء  قدمت نسرين حميدان 
مميزا وفي ش����كل خاص حيث 
كان����ت االغنيات تنس����جم مع 
طبيع����ة صوتها بش����خصيته 
القوية التي تبدع في االنطالق 
وتبقى في الوقت ذاته محافظة 

على حنان في هذا الصوت.

اجلميل بل »عاشوا« عليه صبا 
وشبابا.

وبدا األمر لدى من ركز على 
رصد انطباعات احلاضرين من 
الفئ����ة االخيرة اقرب الى متعة 
جاءت مزيجا من احلزن والفرح 
وتفتحا آلمال واحالم وذكريات 
وميال الى »تهييص« ومشاركة 
املغنية وإن حد من هذا االندفاع 
امور منها املكان نفسه واحلضور 
»األكادميي« الكثيف وان لم يسلم 
هو نفسه من االهتزاز طربا بل 

شارك في ذلك بحماسة.
املناس����بة فكانت حدثا  اما 
قام ب����ه »برنامج زكي ناصيف 
ف����ي اجلامع����ة  للموس����يقى« 
األميركية ف����ي بيروت. عنوان 
هذا احل����دث كان »اضواء على 
س����نوات النهضة املوس����يقية 

اللبنانية )1975-1950(«.
وخص����ص البرنام����ج هذه 

كان����ت هذه ه����ي حالها مع 
العاطفي  معظم االغاني سواء 
منها او ذلك الذي يفيض ايقاعا 

مطربا.
من أمثلة االداء املميز عندما 
قدمت اغنية »سليمى« التي ادتها 
قدميا الفنانة زكية حمدان وكتبها 
نوفل الياس وحلنها خالد ابو 
النصر فحملت احلضور معها 
بأدائها  الى جو عاطفي رائ����ع 

املؤثر.
وكذل����ك اغني����ة »بترحلك 
مشوار« من غناء الصافي وكلمات 
عبداجلليل وهبي وأحلان فيلمون 
وهبة و»برهوم حاكيني« لنجاح 
سالم من كلمات يوسف احلاج 

وتلحني فيلمون وهبة.
استهلت االمسية واختتمت 
بأغنيتني كان قد كتبهما وحلنهما 
وغناهما زكي ناصيف، االولى 
»بلدي حبيبي« والثانية »اشتقنا 

األمسية لتكرمي »املبدع فيلمون 
وهب����ة )1916-1985(«. احيت 
االمسية نسرين حميدان بصوتها 
ذي الشخصية املميزة مبصاحبة 
موس����يقى الفرقة املوس����يقية 
اللبنانية. وأقيمت األمسية في 
قاعة »أسمبلي هول« في اجلامعة 

األميركية.
تألف����ت الفرقة املوس����يقية 
التي قدمت أداء راقيا ورائعا من 
غازي مرعي على الكمان وسمير 
سبليني على الناي ونهاد عقيقي 
على القانون ووليد أبو سرحال 
على العود وتولى االيقاع احمد 

كعكاتي.
غنت نس����رين حميدان في 
االمسية التي أقيمت اجلمعة ما 
ال يقل عن 16 أغنية لكبار املغنني 
واملغنيات املوسيقيني وشعراء 

الكلمة املميزة.
وبدا كأن األمسية أشبه بعملية 

»إعادة تثقيف« صغيرة ملن فاتهم 
كل ذلك او بعضه وعملية تذكير 
بأسماء فنية مهمة كان لها أثرها 
في احلياة املوسيقية اللبنانية 

بل العربية.
وبدا للبعض كأن هناك سؤاال 
يخيم عل����ى اجواء القاعة وهو 

»اين نحن االن من تلك األيام؟« 
وتوزع����ت االغنيات التي ادتها 
نس����رين حميدان على األسماء 
التالي����ة: في����روز ذات احلصة 
الكبرى التي بلغت ست أغنيات 
وجناح س����الم وزكية حمدان 
وسلوى القطريب وصباح ووديع 

بيروت � رويت����رز: لم تكن 
األمسية مجرد احتفال تكرميي 
واسترجاع لسمات عهد ذهبي 
� موسيقى  الفنية  النهضة  من 
وكلم����ة � بل أكثر م����ن ذلك، اذ 
بدا ان جوها الرفيع كان متعدد 
الوقع في جمهورها املتنوع عمرا 

وثقافة وجتارب فنية.
بدت أج����واء القاعة الكبيرة 
الذي قدمه  املتعدد  النتاج  إزاء 
ص����وت مميز تعب����ق بإعجاب 
ومتعة كبيرين. إعجاب ومتعة 
لدى كثير من ش����بان وشابات 
اجليل اجلديد الذين بنيت اذواق 
كثير منهم الفنية ضمن »قوالب« 
متثل نهجا ش����ديد االختالف، 
انها لذة االكتش����اف والتعرف 
اما  الى شيء مختلف وجميل. 
املتعة االخرى فكانت متعددة 
األلوان خاصة لدى اجيال ممن 
عايش����وا هذا النتاج في الزمن 

جنبالط: الحوار فقط يعالج القرار الظني وليس التصويت

وزير الطاقة جبران باسيل غطس ملعاينة ينابيع املياه احللوة حتت البحر )محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط ووزراء كتلته

التي قدمها حزب اهلل فيما يتعلق 
الرصد  بأنه اس����تطاع ان يخرق 
االسرائيلي وان عملية أنصارية 
هي خير دلي����ل، ومهمة جدا وقد 
اعترفت اسرائيل بذلك وهي مخترقة 
للشبكات اللبنانية، لذا ال ميكن إال 
العودة الى احلوار وفقط احلوار 
الظن����ي بالتضامن  القرار  يعالج 

والتوافق وليس بالتصويت.
فليكن التصويت آخر االدوية، 
ولكن علينا ان نتحاور للوصول 
املثالي����ة ملواجهة  الى الصيغ����ة 
القرار الظن����ي حفاظا على االمن 

الداخلي.
وتعليقا على تصريح الرئيس 
ب����ري بأنه اذا لم تنعقد جلس����ة 
الرئيس  ان  الوزراء، قال  مجلس 
بري سعى ويس����عى كما اسعى 
للوصول ال����ى توافق والوصول 
الى احلد االدن����ى، وعندما ننظر 
الى املشهد العام في املنطقة، نرى 
االمور متدهورة، ال ميكن للمرء ان 
يسير بالبالد الى هذا التوتر، وهذا 
مستحيل، فأنا ال اقول ان الرئيس 
بري يريد التوتر ابدا ولكن هناك 
بعض احللفاء ف����ي اليمني او في 
اليسار يخرجون علينا بهذا التوتر 
وألنني قلق كي ال استشهد بكالم 
انسي احلاج، الذي قال إنني خائف، 
نعم انا خائف وقلق على الوحدة 
الداخلية واملوضوع ال يعالج اال 

باحلوار.
الشيخ نعيم قاسم نائب االمني 
العام حلزب اهلل سأل بدوره، امس 
عن مبرر اخلوف لدى البعض من 
إحالة ملف شهود الزور الى املجلس 
العدلي، مشددا خالل احتفال تأبيني 
في البق����اع على »اننا لن نتوافق 
على اال يكون هناك مجلس عدلي، 
واال شرفوا الى التصويت ونحن 

قابلون بالنتائج مهما كانت«.
وق��ال قاس��م ان اي ق�رار اته�امي 
يعتمد على نتائج التحقيقات مع 
ش����هود الزور ال ج����دوى منه وال 

نعترف به مهما كان ويكون.

السابقة بداعي السفر.

آخر الدواء التصويت

وبع���د اللقاء حت���دث النائب 
جنبالط فقال: الب���د من التذكير 
ببعض الوقائع كي ال نضيع بني 
تصريح متشنج من هنا وتصريح 
اهوج م���ن هناك ق���ال الرئيس 
احلريري ان هناك مشكلة شهود 
الزور وان ش���هود الزور ورطوا 
الس���ورية   � اللبنانية  العالقات 
وجعلوا تشنجا هائال بني لبنان 
اذن اعترف احلريري  وسورية، 
بش���هود الزور وقال في لندن ان 
سورية ال تتحمل مسؤولية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري وهو على 
استعداد برأيي ان يناقش وبشكل 
توافقي قضية القرار الظني ألن 
علينا ان نفصل بني القرار الظني 
وبني احملكمة فاحملكمة قرار دولي، 
ال تلغى إال من خالل قرار يصدر 

عن مجلس االمن.
وتابع: القرار الظني يواجه ولكن 
بالتوافق وليس بالتشنج والقرائن 

جلساتها، والثاني هو اننا اتفقنا 
في الدوحة على وجوب اال يعطل 

اي فريق مجلس الوزراء.
وتق����ول مص����ادر 14 آذار ل����� 
»األنب����اء« ان االصرار على طرح 
املوضوع للتصويت في مجلس 
الوزراء من جان����ب املعارضة ال 
يعن����ي ان ه����ذه املعارضة باتت 
متلك االكثرية في املجلس، وإمنا 
لكشف حقيقة موقف وزراء رئيس 
اجلمهورية االربعة فضال عن وزراء 
وليد جنب����الط، الذي زار رئيس 
اجلمهورية ام����س، وعرض معه 
الوضع مشددا على افضلية التوافق 
وبعيدا عن اختبار التصويت في 

مجلس الوزراء.
ونقل له رس����الة دعم وتأييد 
التوافقي ودوره احملوري  ملوقفه 
في هيئة احلوار الوطني وحكومة 
الوحدة الوطنية بحس����ب مصدر 
وزاري مرافق جلنبالط، الذي اضاف 
ان جنبالط ابلغ سليمان انه ال يريد 
مقاطعة هيئة احلوار وهو سبق ان 
اعتذر مسبقا عن حضور اجللسة 

وتقول مصادر املعلومات عينها 
ان احل����زب مجبر على القيام برد 
فعل على ما س����يرد ف����ي القرار 
االتهامي، واألرجح ان يحصل ذلك 
قبل صدور القرار الذي ال يعرف 
أحد متى قد يصدر. وفي رأيها ان 
مثل هذه »التنفيسة« الداخلية، أقل 
خطرا وضررا ووطأة من أي عمل 
عسكري خارق للقرارات الدولية 

ضد اسرائيل.
أما عن الس����يناريوهات التي 
ُس����ربت، حول أعمال عس����كرية 
واغتياالت وس����واها، فإمنا كانت 

جلس النبض والتهويل.
وبالعودة الى جلس����ة مجلس 
الوزراء املفترضة غدا، يشار الى 
انه يصادف اليوم الثالثاء التاسع 
من نوفمبر الذكرى السنوية األولى 

لهذه احلكومة.
من جهته، رأى رئيس مجلس 
النواب نبيه بري انه ال سبب يبرر 
تأجيل هذه اجللسة لتكون ثاني 
الوزراء، يجري  جلس����ة ملجلس 
تأجيلها مشددا على وجوب عقدها 

بج����دول اعمالها املؤجل، اي الذي 
يتضمن بند شهود الزور.

أما في حال عدم انعقاده أضاف 
بري: اقول للجميع اللهم اشهد اني 

بلغت.
ونبه بري ال����ى ان املزيد من 
الوزراء سيترك  التأجيل ملجلس 
تداعيات سلبية على الوضع العام 
وعلى اجللس����ة املقبل����ة للحوار 
وسيعني ان البلد مزرعة... وقال: 
ان الرئيس سليمان بذل جهدا كبيرا 
لكننا ال نستطيع ان نستمر على 
املنوال وقت����ا اضافيا معربا  هذا 
عن خش����يته من ص����دور القرار 
االتهامي فيما نح����ن غارقون في 

هذا اخلالف.
ودعا بري الى التصويت على 
ه����ذا امللف في مجل����س الوزراء، 
من حيث مرجعية التحقيق فيه: 
املجلس العدلي كما تقول املعارضة 
ام القض����اء العادي، كما يش����ير 
وزير العدل، وقال: ليفز من يفوز 
بالتصويت ونحن مستعدون لتقبل 
النتيجة واحترامها اذا خس����رنا، 

فاخلسارة ليست نهاية العالم.
وح����ول إمكاني����ة انس����حاب 
احلري����ري حال ط����رح امللف الى 
التصويت لتعطيل النصاب لفت 

بري الى انه ال ميكن للحريري ان 
يفعله����ا العتبارين: االول هو انه 
رئيس احلكومة ومن غير املألوف 
ان ينسحب رئيس احلكومة من 

بيروت ـ عمر حبنجر وداوود رمال
بدأت رادارات ضبط س����رعة 
السيارات في لبنان العمل منذ يوم 
الرادارات السياسية،  أمس، لكن 
مازال����ت عاج����زة ع����ن ضب����ط 
التجاذب����ات احلاصلة واملتفاقمة 
حول االستحقاق الساخن املتمثل 
بقرار االته����ام في جرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري وصحبه، 
والذي يقابله حزب اهلل وحلفاؤه 
ف����ي »املعارضة« بإثارة موضوع 
»شهود الزور«. وفي هذا السياق، 
نش����طت املس����اعي واالتصاالت 
الداخلي����ة واخلارجية، لكن رغم 
كل ذلك فإن حدود التفاهم على حل 
وسط، بخصوص »شهود الزور« 
وه����و امللف الضاغ����ط من طرف 
امكانية  املقاومة، أوحت بانعدام 
الوزراء غدا  عقد اجتماع مجلس 
تبعا لوجود ملف شهود الزور على 
جدول أعماله. لكن مصادر رئاسة 
ل� »األنباء« ان  اجلمهورية أكدت 
»مجلس الوزراء سيعقد جلسته 
غدا الساعة 5 مساء« وذلك خالفا 
ملا أش����يع عن عدم عقد جلس����ة. 
واضافت املص����ادر »ان املصلحة 
الوطنية تقتضي اس����تمرار عمل 
املؤسسات الدستورية وكل شيء 
يطرح داخل املؤسسات ويتم نقاشه 

لتأمني التوافق حوله«.
وفي معلومات ل� »األنباء« ان 
اتصاالت ولقاءات الرئيس احلريري 
األخيرة، وفرت له املزيد من الدعم 
ملتابعة مساره الراهن في موضوع 
احملكمة الدولي����ة، و»حتى نهاية 

املطاف«.

حزب اهلل يتعهد لسليمان

وفي ه����ذه املعلومات أيضا ان 
قيادة حزب اهلل تعهدت للرئيس 
ميشال سليمان بعدم القيام بأي 
عم����ل عس����كري، و»ان جل ما قد 
يحصل سيكون عبارة عن حتركات 
شعبية واحداث شغب هنا وهناك 

وليس أكثر«.

أخبار وأسرار لبنانية   عقبـات أمام إحياء اللقاء 
الوطني املسيحي: مشروع 

إحياء اللقاء الوطني املسيحي يصطدم بعقبات 
منها عالقة العماد ميش���ال عون مع النائب 
السابق ايلي س���كاف، وحيث ان العالقات 
مقطوعة بن الرجلني والتنسيق غائب بينهما 
في زحلة بشكل كامل، خصوصا ان سكاف 
يطرح العديد من املالحظ���ات على النائب 
السابق سليم عون وادارته لألمور في زحلة، 
وهذا ما ساهم في زيادة رقعة التوتر بينهما، 
لكن العماد عون وسكاف يحرصان على عدم 

إظهار خالفاتهما على وسائل اإلعالم.
  ميقاتـي مطمئـن: الرئيس جنيب ميقاتي الذي 
يرى ان احملكم��ة الدولية »باتت قرارا دوليا ال 
لبنانيا« يطمئن الى ان الس��جال الدائر حولها، 
ال��ذي ينعك��س توترا في الش��ارع »لن يؤدي 
ال��ى تفجير األوض��اع أمنيا، مب��ا فيها مدينة 
طرابلس التي تتعرض حلملة ش��ائعات نسعى 

الى احتوائها«.
اذ تفت��رض ه��ذه الش��ائعات ان عاصم��ة 
الشمال قد تكون مسرحا خلضة أمنية، ُينفس 
من خاللها االحتقان السياس��ي القائم، ما جعل 
ميقات��ي يؤكد في هذا املج��ال ان »أي انفجار 
أمني ف��ي طرابلس لن يحصل إال بعد حصول 
انفالت أمني كبير في لبنان، وهذا أمر مستبعد 

حت��ى اآلن، ألنه ال أحد 
من األط��راف الداخلية 

لديه مصلحة في ذلك«.
  احلسـن ترفـض مناظـرة كنعـان: رفضت وزيرة 
املال ريا احلس���ن مرتني اجراء مناظرة مع 
رئيس جلنة املال واملوازنة النيابية ابراهيم 
كنعان، وكانت املرة األولى على قناة املؤسسة 
اللبنانية لالرسال مع برنامج »كالم الناس«، 
واملرة الثانية على قن���اة »إم. تي. في« مع 
برنام���ج »مبوضوعية« وفي املرتني اضطر 
مع���دو البرنامج الى االعتذار من كنعان في 

اللحظة األخيرة.
  قيـادي مـن حـزب اهلل يجـول فـي اجلبـل: علمت 
»األنباء« ان حتضي��رات جتري بني حزب اهلل 
واحلزب التقدمي االشتراكي من أجل قيام وفد 
من احلزب بجولة ف��ي منطقة اجلبل وحتديدا 
في املناطق التي تش��كل تداخ��ال بني اجلانبني 
من أجل التأكيد على العالقة اإليجابية ومتابعة 
التنس��يق والتواصل بينهما، في وقت يجري 
احلدي��ث فيه عن تطورات سياس��ية أو غيرها 
قد حتصل في لبنان. وأك��دت املعلومات ان 3 
زيارات قد تتم في غضون اليومني املقبلني في 
عاليه وبيصور وعرمون وهي البلدات الدرزية 
احمليطة بقريتي القماطية وكيفون الش��يعيتني 

الوحيدتني في قضاء عاليه.

حوري لـ »األنباء«: واهم من يعتقد
بإمكانية وقف المحكمة عبر أي تسوية

النائب بتيار المستقبل يحذر من مخاطر أي إخالل بنصوص »الطائف« على المستوى الوطني

عمار حوري

حوري انه واهم من يعتقد ان أي 
تسوية على غرار تسوية الدوحة 
قد تستطيع وقف احملكمة الدولية 

وإنهاء البحث عن احلقيقة.
وخت����م ح����وري معتبرا ان 
الفري����ق املع����ارض يفتقر الى 
املوضوعي����ة ف����ي طروحات����ه 
وتصرفاته بحيث يقع في كثير 
من احلاالت في شر أعماله، وعلى 
س����بيل املثال يعتبر حوري ان 
اس����تقالة ال����وزراء من حكومة 
الرئيس السنيورة السابقة على 
اثر طرح احملكمة الدولية ومن ثم 
احتالل وسط بيروت ومحاصرة 
السراي احلكومي وإقفال املجلس 
النيابي أوصل الى إقرار احملكمة 
الدولية في مجلس األمن وحتت 
الفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة، معتب����را انه لوال تلك 
التصرفات لكان����ت احملكمة قد 
أقرت داخل مجلس الوزراء ولكان 
بإمكان اللبنانيني اليوم تعديل ما 
يرغبون به حيال احملكمة داخل 

املجلس النيابي اللبناني.

الصالحيات جاء منسجما انسجاما 
كامال مع وض����ع احلالة اللبنانية 
ونسق طريقة العمل فيما بني املواقع 
الرئاس����ية، يبقى غير مقفل وهو 
قابل للنقاش الطفيف إمنا بهدوء 
الدميوقراطية،  ووفقا لألص����ول 
مشيرا الى ان ما يطرحه البعض 
من تعديالت م����ن اإلطار املذكور 
يفتقر لكثير من املوضوعية وغير 
مبني على أسس علمية صحيحة، 
وبالتالي من املستحيل السير بتلك 
الطروح����ات كما ه����ي مطروحة 
واملجازف����ة من جديد مبس����تقبل 

لبنان واللبنانيني.
ولفت النائب حوري في تصريح 
ل� »األنباء« ال����ى عدم امتالكه أي 
معطيات حيال ما تسرب عن الوزير 
كوشنير في هذا اخلصوص، معتبرا 
ان كالم هذا األخير عن موافقة 5 
دول عربية على عقد اتفاق جديد 
اللبنانيني، بحاجة لتوضيح  بني 
من الوزي����ر املذكور، وذلك بغض 
النظر ع����ن ان اتفاق الطائف كما 
جاء بخطوطه العريضة غير قابل 

لفت النائب حوري الى ان الفريق 
اآلخر اعتمد خالل السنوات القليلة 
املاضية ما يتنافى مع ما مت االتفاق 
عليه في الدوح����ة، اي انه اعتمد 
سياس����ة القضم من خالل جلوئه 
امام كل ملف من امللفات الوطنية 
الى التصعيد السياسي والى لغة 
التخوين والتهدي����د والى فرض 
شروطه بالقوة بهدف احلصول على 
مكاسب سياسية معينة واعتبارها 
بالتالي حقا مكتسبا له، ومن ثم 
يعود ويسعى الى حتقيق مكسب 
جديد باعتماد األس����لوب نفس����ه 
ان لم يكن بأس����وأ منه، مؤكدا ان 
هذا األسلوب في حتقيق املكاسب 
السياسية زاد من حجم التعقيدات 
وأوصل البالد الى ما وصلت اليه 
حاليا بدءا من عدم اعترافه بنتائج 
االنتخابات النيابية األخيرة، مرورا 
مبنع الفريق الفائز فيها من تشكيل 
حكومته وفقا للنظام الدميوقراطي 
ولألصول الدستورية، وصوال الى 
التشكيك باحملكمة الدولية ومحاولة 
فرملة مسارها. وأمام ما تقدم يؤكد 

بيروت ـ زينة طّبارة
تردد في اآلونة األخيرة إمكانية 
ذهاب لبنان الى إبرام اتفاق جديد 
بني قياداته، يخرجه من نفق األزمات 
املشتعلة على ساحته السياسية. 
وما يعزز تلك اإلمكانية هو ما نقل 
مؤخرا على لسان وزير خارجية 
فرنسا برنار كوشنير بأن 5 دول 
عربية موافقة على عقد اتفاق جديد 
اللبنانيني إلنه����اء اخلالفات  بني 

الراهنة فيما بينهم.
وعلي����ه رأى عض����و كتل����ة 
»املس����تقبل« النائب عمار حوري 
انه ليس من السهل على اإلطالق 
الطائف، وذلك  املس����اس باتفاق 
العتب����اره ان اح����داث اي اخالل 
بنصوص����ه وأحكامه ق����د تكون 
مخاط����ره كبيرة على املس����توى 
الى  الوطني وق����د يعيد لبن����ان 
سابق أزماته اي الى مرحلة ما قبل 
الطائف، ألن ما جاء في نصوصه مت 
وزنه مبيزان الذهب وفقا ملعايير 
وطنية دقيقة وحساسة، معتبرا 
انه وبالرغم من ان موضوع توزيع 

الستبداله بآخر او حتى لتعديله، 
مش����يرا الى ان اتفاق الطائف لم 
يطبق بعد بكامل بنوده ومندرجاته، 
وبالتالي يرى النائب حوري انه 
من األجدى العم����ل على تطبيقه 
كامال قب����ل احلديث ع����ن إدخال 
تعديالت عليه أو إبرام اتفاق جديد 
بديل عنه وعن تس����وية الدوحة 
وإمكانية حتديثها بتسوية جديدة 
للخروج من ازمة القرار االتهامي، 

زكي ناصيف فيلمون وهبة

وول ستريت جورنال: المحكمة ستتهم
ما بين 2 إلى 6 من قيادات »حزب اهلل« 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قالت صحيفة »وول ستريت جورنال« في عددها الصادر 
صباح ام���س ان المحكمة الدولية الخاص���ة بالتحقيق في 
قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 
ستصدر قرارا بادانة ما بين اثنين وستة من قيادات »حزب 
اهلل« من بينهم مصطفى بدر الدين القيادي في الحزب وصهر 
عماد مغنية الذي اغتيل بدوره في انفجار س���يارة مفخخة 

في دمشق في عام 2008.
وقالت الصحيفة ان من المتوقع صدور القرار قبل نهاية 
العام الحالي، ونس���بت الصحيف���ة معلوماتها الى مصادر 

اميركية لم تسمها.

تحفظ فتح يطيح بـ »لجنة طوارئ« المخيمات
صيدا : تعرقلت مساعي انشاء مرجعية امنية
فلس���طينية داخل مخيمات لبنان، حتس���با 
الهتزازات امنية وسياسية قد متتد الى املخيمات. 
وقالت مصادر فلس���طينية متابعة ل� »األنباء« 
انه بعد مفاوضات ومباحثات اس���تغرقت شهرا 

كامال، توصلت الى االتفاق على »جلنة طوارئ« 
الدارة الوض���ع في املخيمات حال اندالع ازمات، 
لكن ممثلي حركة فت���ح، حتفظوا في اللحظات 
االخيرة على انضمام »عصبة االنصار« االصولية 

الى هذه اللجنة.


