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تزامنا مع مساع سورية ـ سعودية لمخارج متكاملة ومتكافئة.. و »لحماية الحكومة«

مساعي سليمان تنجح في سحب صاعق »شهود الزور« ونصراهلل يقول كلمته اليوم
 بيروت ـ عمر حبنجر

ال حل���ول نهائية ألزمة ملف 
شهود الزور حتى الساعة قالها 
الرئيس ميشال س���ليمان قبل 
انعقاد جلس���ة مجلس الوزراء 
عصرا وهذا القول املتطابق مع 
الواقع افضى الى اقناع االطراف 
املشاركة بلعبة شد احلبل على 
الدولي���ة، بأن  حلبة احملكم���ة 
التشاور  عليهم توسيع هامش 
والتواصل واالفساح باملزيد من 
الوقت للمساعي اخلارجية، التي 
في بعضها اخلص���ام وفي هذا 

البعض اخلصم واحلكم.
فقد اس���تمرت االحاديث عن 
مساع سعودية � سورية ملخارج 
 متكاملة ومتكافئة، وعن صيغ

ل� »طائف« جديد او دوحة جديدة، 
او حتى سان كلو فرنسي تعمل 
عليه باريس اآلن من باب حفظ 
الدور واملوقع لكن الثابت ان كل 
االطراف متخوفة من اي اضطراب 
يحصل ف���ي البل���د، ورمبا في 
احمليط، وبعد تطمينات الرئيس 
ميشال س���ليمان والعماد جان 
قهوجي الذي اكد ان اجليش لن 
يسمح للتباينات السياسية ان 
تتحول ال���ى اضطرابات امنية، 
تتجه االنظار الى ما س���يقوله 
االمني العام حلزب اهلل الس���يد 
حسن نصراهلل في احتفال في 
الضاحية مساء اليوم اخلميس، 
وبالتأكيد فإن ما سيقوله سيكون 
التطورات السياسية  من وحي 

على الساحة اللبنانية.

سيناريو المخرج المرسوم

وعلمت »األنباء« ان السيناريو 
االخير للجلسة الوزارية املشهودة، 
قبل انعقادها استقر على ان يبدأ 
مجلس الوزراء بجدول االعمال 
وفي نهاية اجللسة يطرح الرئيس 
سليمان موضوع شهود الزور، 
عندها يطلب وزراء 8 آذار طرح 
امللف على التصويت، فيرد وزراء 
14 آذار برفض الطلب، مما يدفع 
برئيس اجلمهورية الى ممارسة 

باملعنى السياس���ي وجتسس 
باملعنى االمني تقوم به جلان 

التحقيق.
وردا على سؤال، أكد النائب 
املوسوي ان »املواجهة هي مواجهة 
ولكن املواجهة السياسية نحن 
ق���ادرون على حتقيق االنتصار 

فيها«.
وقالت »اذاعة النور« الناطقة 
بلس���ان حزب اهلل ان سيناريو 
اسقاط حكومة الوحدة الوطنية 
مازال يواج���ه بخطوط حمراء 

عربية واقليمية متنع حدوثه.
وأكدت املص���ادر التي نقلت 
عنها االذاعة ان اتصاالت سورية 
� سعودية استمرت ملنع الوصول 
الى ما ميكن ان يؤدي إلى ذلك في 

هذه املرحلة الضبابية.
املعارض���ة«  »وزراء  وكان 
البرملان  اجتمعوا ف���ي مبن���ى 
بحض���ور املعاون السياس���ي 
للرئيس بري النائب علي حسن 
خليل واملعاون السياسي للسيد 
حس���ن نصر اهلل احلاج حسني 
اخلليل، على وقع التزام املعارضة 
واصرارها على االنتهاء من ملف 
شهود الزور في مجلس الوزراء، 

من خالل التصويت.
وقال الوزير جبران باس���يل 
بعد االجتماع: نحن نقبل بنتائج 
التصويت ايا كانت، إذا خسرنا 
نكون خسرنا وإذا غيرنا خسر 

فعليه تقبل النتيجة.

لن نسمح باالضطرابات

إال أن مس���حة من االطمئنان 
شعر بها اللبنانيون امس بتأكيد 
العماد ج���ان قهوجي امس بأن 
اجليش سيبقى مبنأى عما يحصل 
من جتاذبات سياسية وعلى مسافة 
واحدة من اجلميع، الفتا خالل حفل 
تكرمي للمؤسسة العسكرية في 
اليرزة الى ان اجليش لن يسمح 
بتحويل التباينات السياسية الى 
اضطرابات امنية تستبيح ارواح 
املواطن���ني وارزاقهم وتنال من 

املكتسبات الوطنية.

حقه الدس���توري برفع اجللسة 
وتأجيل ه���ذا البن���د الى وقت 

آخر.
مصادر املعلومات حتدثت عن 
امنية واسعة، حتسبا  اجراءات 
ألعمال ش���غب ش���ارعية بعد 

انفضاض مجلس الوزراء!
وكان الرئيس ميشال سليمان 
استبق اجللس���ة بالتأكيد على 
التصميم بأال يت���م الذهاب الى 
التصويت في ملف شهود الزور 
مش���يرا الى انه اجرى اتصاالت 
مكثفة مع مختلف االفرقاء وملس 
من اجلمي���ع ع���دم الرغبة في 

التصعيد خالل اجللسة.
وعن احللول املطروحة شدد 
سليمان، في حديث سبق اجللسة، 
على أنه في جميع االحوال لن يتم 
الذهاب الى حلول ميكن ان تقسم 

البالد، وقال انا ال أحتملها.
الرئيس سليمان جزم ايضا 

بعدم حصول تصعيد في مجلس 
الوزراء.

وكانت ش���ائعة سرت حول 
تأجيل جلسة مجلس الوزراء امس 
كتعبير عن استعصاء التوصل 
الى حل وسط، وقال الرئيس نبيه 
بري في هذا الصدد ان التصويت 
ليس نهاية الكون، وعلينا االسراع 

في طي هذا امللف.
وفي مشاورات ما قبل اجللسة 
جرى تواصل بني رئيس احلكومة 
سعد احلريري وبني نائبه وزير 
الدفاع الياس املر احملسوب على 
الرئيس ميشال سليمان، والتقى 
القصار،  الوزير عدن���ان  ايضا 
احملسوب على الرئيس سليمان 
ايضا وطبيعي ان يكون احلديث 
تركز ح���ول موقفها في مجلس 
الوزراء من عملية التصويت على 

ملف شهود الزور.
التطورات  احلريري بح���ث 

ايض���ا، مع س���فير مصر احمد 
البديوي ومن ثم س���فير ايران 
غضنفر ركن ابادي الذي سلمه 
رسالة من الرئيس احمدي جناد، 
تشدد على اهمية استقرار لبنان 
البدء  ووحدة بنيه وض���رورة 
بتنفي���ذ االتفاقيات التي وقعت 

خالل زيارته الى لبنان.
بدوره، السفير السعودي علي 
عواض عسيري اجرى سلسلة 
اتصاالت شملت رئيس املجلس 
نبيه بري ورئيس احلكومة سعد 
احلريري الى مسؤولني في حزب 
اهلل وقوى معارضة اخرى بهدف 
ان يأخذ الفرقاء فسحة من الوقت 
بانتظ���ار التوافق على القضايا 

املطروحة.

جنبالط نام في دمشق

أما النائب وليد جنبالط فقد 
امضى ليلته في سورية، يرافقه 

العريضي، حيث  الوزير غازي 
التقى معاون نائب الرئيس بشار 
االس���د، اللواء محم���د ناصيف 
ومسؤولني سوريني آخرين. وقد 
عاد قبيل انعقاد اجللسة بقليل 
مؤكدا ان هناك جهودا سورية � 
سعودية »حلماية« احلكومة دون 

اضافة املزيد.
بدورها كتلة املستقبل اعلنت 
ان ما يثار حول ش���هود الزور، 
مسألة يجب ان ينظر فيها القضاء، 
لكن بعد حدوث القرار االتهامي 
وق���ال عضو الكتلة النائب امني 
وهبة: تتعني محاكمة من يثبت انه 
حاول تضليل التحقيق او حرفه 
عن اهدافه مبعلومات مغلوطة 

او مشوهة.
من جهته البطريرك املاروني 
نصر اهلل صفير � وردا على سؤال 
حول التغيير احلكومي � قال ان 
الرئيس سعد احلريري هو الرجل 

االبرز في هذا الظرف.
وزير التربية حسن منيمنة 
وغداة اجتماع مجلس الوزراء قال 
ان���ا اتصور بعد كل الكالم الذي 
سمعناه باالمس، وكل االحتماالت 
التي وصفت في التداول لم يعد 
من مفاجآت داخل مجلس الوزراء، 
فنحن امام جملة احتماالت بني 
ان يدور نقاش حول شهود الزور 
ليتابع في جلس���ة الحقة سعيا 
للتوافق، او الذهاب الى التصويت، 
االمر الذي نرفضه ككتلة مستقبل 
ايا كان الط���رف الرابح، وهناك 
احتماالت ثالثة بفقدان النصاب، 
او التصويت بالتعادل السلبي، 

وهو بعض احللول.
وعلى الضفة الثانية من نهر 
االزمة اعلن عضو كتلة »الوفاء 
للمقاومة« النائب نواف املوسوي 
ان »حزب اهلل« لن يقبل باملس 
بس���معة مجاهديه عب���ر القرار 

االتهامي في جرمية اغتيال رئيس 
احلكومة االسبق رفيق احلريري، 
مؤكدا ان االنتصار سيكون حليف 
احلزب في املواجهة السياسية، 
الفتا الى ان »فرصنا في االنتصار 
اكب���ر بكثير مما كانت عليه من 

قبل، باالتكال على اهلل«.
إل���ى »اذاعة  وف���ي حديث 
النور«، أكد انه »عندما يطلق 
اتهام على جهة ال يعود احلديث 
معه���ا حوارا ب���ل يتحول الى 
حتقي���ق او محاكمة«، معتبرا 
ان »من يدعو« حزب اهلل إلى 
احلوار علي���ه ان يتوقف عن 
اتهامه، الفتا الى ان »من يسقط 
احلوار هو من يطلق االتهام«، 
موضحا ان توجيه االتهام الى 
حزب اهلل في جرمية مش���ينة 
كجرمية اغتيال رئيس احلكومة 
االسبق رفيق احلريري هو اهانة 
باملعن���ى االعتب���اري واعتداء 

أخبار وأسرار لبنانية
زوار الرئيس ينقلون عنه تصورًا برنامجيًا يأخذ الطابع التأسيسي لدولة دائمة االستقرار

سليمان متفائل: التوتر سيزول وسنتجاوز األزمة 
وعلينا التحضير للمستقبل

مصادر 14 آذار تنفي وجود خالفات 
منعت إصدار بيان عن لقاء بيت الوسط

االدعاء على المتهمين 
بقتل ضابط ورقيب

في مجدل عنجر
بيروت ـ يوسف دياب

ادعى مف���وض احلكومة 
العس���كرية  ل���دى احملكمة 
القاضي صقر صقر على كل 
من ابراهيم خنجر ودرويش 
خنجر ومحمود عجاج الفارين 
من وجه العدالة بجرائم القيام 
بأعمال ارهابية وقتل الرائد في 
اجليش اللبناني عبدو جاسر 
والرقيب زياد امليس في بلدة 
مجدل عنجر في البقاع قبل 

أسبوعني.
كذلك ادعى القاضي صقر 
على املوقوف����ني بسام محمد 
ومحم���د أبوعب���اس وأحمد 
أبوهيكل بج���رم مس���اعدة 
مرتك����ب���ي ج���رمية ق���تل 
الرائد جاس������ر والرقي���ب 
الت������واري  املي���س عل���ى 
والفرار، وأح���ال املل��ف مع 
املوق���وف���ني ال���ى قاض����ي 
التحقيق العس���كري إلجراء 

التحقيقات الالزمة.

 بيروت ـ محمد حرفوش
نف���ت مصادر في قوى 14 آذار ان يكون االجتماع الذي عقدته 
هذه القوى في »بيت الوسط« قد شهد خالفات حالت دون صدور 

بيان عن املجتمعني.
وأبلغت ه���ذه املصادر »األنباء« ان ما ت���ردد عن وجود تلك 
اخلالفات ال أس��اس ل�����ه من الصحة، الف���تة الى ان الرئي���س 
سعد احل���ريري شدد على أهم���ية مت��اسك ق����وى 14 آذار وانه 
ل���ن يتخلى ع���ن اي م���ن حلف���ائه، وان���ه � اي احلريري � كان 
حاسما خالل االجت���ماع في م��سألتني: »ال تن����ازل في موضوع 
احملكمة وال في اتفاق الطائ���ف، واألمور الداخلية األخرى قابلة 

للنقاش«.
وأشارت املصادر الى ان أهمية اجتماع بيت الوسط تكمن في 
جت���اوز العقد املتمثلة في غياب النائ���ب وليد جنبالط عن هذه 
اللقاءات، وجتاوز الرئيس احلريري االعتبارات الش���كلية التي 
حتول دون اجلمع بني موقفه في رئاسة احلكومة وكونه جزءا ال 

يتجزأ من احلركة االستقاللية.
والتأكي���د أنه وم���ن موقعه في رئاس���ة احلكومة في طليعة 
املتصدري���ن ألي محاولة انقالبية عل���ى مرجعية الدولة او على 

الطائف.
ونقلت املصادر عن احلريري ان القضية هي أبعد من ش���هود 
الزور واملجل���س العدلي، فهم يريدون تطيير احملكمة، وهذا أمر 

ال نقبل به.
وأشارت املصادر الى ان املجتمعني اتفقوا على ان قوى 14 آذار 
قدمت كل التنازالت التي تستطيعها سواء على صعيد املشاركة 

احلكومية او في البيان الوزاري وعلى طاولة احلوار.
وهي لن تقدم على اي تنازل إضافي، وان خيار املواجهة الوحيد 
لديها هو املواجهة السلمية الدميوقراطية وفي الوقت ذاته االلتزام 

مبرجعية الدولة والطائف.

 بيروت ـ داود رمال
يس����تمر رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان على عزميته 
في مقارعة الصعاب متس����لحا 
باالرادة املبني����ة على حقيقة ان 
جميع الفرقاء يرددون أمامه الزمة 
التمس����ك باحلوار واالس����تقرار 
واالحتكام الى املؤسسات، وآخر 
محضر اعتراف كان في جلس����ة 
التي لم  الوطن����ي  هيئة احلوار 
يكتمل عقدها ظرفيا وليس نهائيا، 
ومبا ان االستقرار حاجة للجميع 
على املدى الطويل النه يؤدي الى 
االنتعاش االقتصادي واالمناء لكل 
املناطق، من املفيد اذن، االستثمار 
على االس����تقرار في سبر اغوار 
العقيدات واملش����اكل التي تعوق 
و»تفرمل« عجل����ة النظام العام 

في لبنان.
ويلمس زوار رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان لديه تفاؤال 
كبيرا »الن نهاية االمور هي العودة 
لكي يجلس����وا الى الطاولة« كما 

يسمعون منه »برنامجا متكامال، 
يأخذ الطابع التأسيسي، من شأن 
تنفيذه او الس����ير ب����ه جتنيب 
لبنان االزمات املتالحقة، ويكرس 

االستقرار على قاعدة ثابتة«.

كل األزمات مصيرها الحل

واذ يسمع الزوار تأكيدا رئاسيا 
بأن »كل االزمات مصيرها احلل« 
فان ما شدهم في حديث سليمان هو 
التصور البرنامجي الذي ميتلكه 
لكيفية حتصني الوطن »اذ علينا 
استكمال تطبيق الطائف بارادة 
ذاتية ودميوقراطية، وهذا يتطلب 
خطوات كبيرة، فبعد اعادة رسم 
موقع لبنان على اخلارطة الدولية 
وتنفيذ االستحقاقات الدستورية 
على انواعها فان االمر االهم الذي 
على الدولة اللبنانية تنفيذه هو 
استكمال تنفيذ الطائف اذ هناك 
بنود لم تنفذ ويجب تنفيذها من 
دون خوف ومعاجلتها بروحية 
العي����ش املش����ترك واملناصفة، 

وعلينا تطبيق الالمركزية االدارية، 
وانشاء مجلس الشيوخ واجناز 
قانون انتخابي يفرز مجلسا نيابيا 
متوازنا طائفي����ا وليس مجلس 
طائفيني وكيفية صياغة القانون 
حتدد هذا االم����ر، على ان يكون 
مجلس الشيوخ متوازن وميثل 

املجموعات الطائفية«.
وش����رح رئيس اجلمهورية 
بحس����ب زواره عناوين عديدة 
لبناء الدولة اال ان الزوار وجدوا 
لديه تركيزا على »وجوب اصالح 
القوانني السيما التي تعود لعقود 
والتي يجب اصالحها لتماش����ي 
التطور والعصرنة، وضرورة وضع 
خطط لوزارات اخلدمات واالمناء 
على ان تكون خططا مستمرة ال 
تتغير مع تغير املسؤول، وصوال 
الى النظر باالشكاالت الدستورية 
التي برزت خالل عقدين من عهد 
الطائف ، فهناك مشكالت حصلت 

يجب ايجاد احللول لها.
ويبدي سليمان حسب الزوار 

انفسهم حرصا شديدا، على اجناح 
التجرب����ة اللبنانية، انطالقا من 
واقع ان لبنان يكاد يكون الدولة 
الوحيدة املتعددة الطوائف التي 
ينص دس����تورها عل����ى الزامية 

املشاركة للجميع.
ويطمئن رئيس اجلمهورية 
حس����ب الزوار ال����ى ان »التوتر 
احلاصل سيزول واالمور ستحل، 
وس����نتجاوز االزم����ة التي نحن 
فيها وس����نكمل الطريق، وعلينا 
التحضير للمستقبل، واخلطوات 
وضعت واخلطة واضحة والتصور 
واضح واالمور ستستقر مع الوقت 
وما لم يتحقق في عهدي يتحقق 
ف����ي العهد اآلخر الذي س����يكمل 

الرسالة«.
انها اكثر من دعوة وصرخة 
رئاسية يرى الزوار »انها تصويب 
ملسار وقول صريح بأن لبنان ليس 
مختبر ازمات امنا وجهه احلقيقي 
هو مصدر اشعاع وتنوير ومعقل 

للحرية املسؤولة«.

 بيروت ـ أحمد منصور
رأى عض����و كتل����ة التنمي����ة 
والتحرير ونائ����ب حزب البعث 
العربي االش����تراكي قاسم هاشم 
ان الكالم االسرائيلي عن االستعداد 
لالنسحاب من الشطر الشمالي من 
بل����دة الغجر احلدودية ما هو إال 
مناورة إعالمية، مشيرا الى انها 
ليس����ت املرة األولى التي يطلق 
قادة العدو االس����رائيلي مثل هذا 
الكالم، معتبرا انه استباقي لتقرير 
األمني الع����ام لألمم املتحدة حول 
القرار 1701، مؤكدا ان االنسحاب 
من الغجر ال يحتاج الى مقدمات وال 
إعالنات بل هو ملزم لالسرائيليني 
وفق القرارات الدولية على اعتبار 
ان ه����ذه األرض احتلت في العام 
67. وقال هاش����م في تصريح ل� 
»األنباء«: »منذ 4 سنوات، وحلظة 
إعالن هذا القرار وحتى اليوم أعلن 
قادة العدو مرات عدة عن نيتهم 
االنسحاب من الغجر، وعندما أعلن 
رئيس حكومة العدو هذا الكالم قبل 

زيارته للواليات املتحدة األميركية 
كانت كبال����ون اختبار ومناورة 
إعالمية للتغطي����ة على اجلرائم 

التي ترتكبها اسرائيل.
وأضاف هاشم: »ان املسؤولية 
ال تقع على عاتق العدو اإلسرائيلي 
بقدر ما تقع عل����ى األمم املتحدة 
واملجتمع الدولي الذي تخلى عن 
التزاماته، ومازال على سياسته 

سياسة املعايير املزدوجة جتاه 
القضايا واحلقوق العربية وإغفال 
حق العرب في استعادة أرضهم، 
وإدارة الظه����ر ل����كل االرتكابات 

واالنتهاكات االسرائيلية.
من جهة أخرى اعتبر هاش����م 
ان إعداد العدة لق����رار اتهامي ال 
يهدف الى الوصول الى احلقيقة، 
امنا استغالل واستثمار للمحكمة 
الدولية وقضية اغتيال الرئيس 
الش����هيد رفيق احلريري بهدف 
االقتصاص من نهج وخيار املقاومة 
في لبن����ان، وتعويض����ا للعدو 
االسرائيلي لتكون احملكمة اآللية 
اجلديدة للحرب واستكماال للحرب 
التي ش����نت على لبنان في العام 
2006. وتابع »ان املفتاح حلماية 
لبنان ولدرء األخطار احملدقة به 
ولوضع حد للتدخالت وحملاوالت 
رميه في أتون الفنت، هو في وعي 
وحكم����ة اللبناني����ني ومعرفتهم 
كيفية صياغة موقف متفاهم عليه 

ملواجهة هذه األخطار.

  حماية املقرات: اتخذت تدابير أمنية معززة في اطار ما 
بات يسمى »حماية املقرات« في محيط السرايا احلكومي 
وبيت الوسط ومقر عام قوى األمن الداخلي، ومت تكليف 

وحدات النخبة في قوى األمن لهذه الغاية.

  املراهنة على احلريري: يقول مصدر سياسي معارض 
ان هناك في سورية من ينصح الرئيس بشار االسد بأن 
املراهنة على الرئيس احلريري لم تعد مجدية، غير ان القيادة 
السورية تفضل بقاء احلريري في الوقت الراهن وهي تضع 

ورقة التغيير في عهدة خادم احلرمني الشريفني.

  قمة الـ »سـ  إ«: تترقب مصادر سياسية لبنانية ما 
ستسفر عنه احملادثات التي ستجري بني خادم احلرمني 
الش���ريفني عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس االيراني 
محمود أحمدي جناد خالل زيارته للمملكة السعودية 
ألداء فريضة احلج في األيام املقبلة، متوقعة ان يكون 

امللف اللبناني في صلب هذه احملادثات.
)الرئيس االيراني بعث برسالة خطية الى الرئيس 
احلريري س���لمه إياها الس���فير غضنفر ركن أبادي 
ال���ذي رفض االفصاح عن مضمونها. وذكرت مصادر 
ان السفير االيراني حتدث أمام عدد ممن التقاهم أول 
من أمس بلهجة متفائلة جدا بشأن الوضع اللبناني، 
مش���يرا الى وجود حراك اقليمي سينعكس ايجابيا 

على أجواء بيروت(.

  منع االنفجار إليجاد احللول: تقول مصادر ديبلوماسية 
عربية ان كل اجلهود واالتصاالت اجلارية ال تتوخى ايجاد 
احللول وامنا منع االنفجار، وان سقف الطموحات انخفض 

الى هذا احلد بسبب تأزم األوضاع في املنطقة.
وف��ي اعتقاد ه��ذه املص��ادر انه على الرغ��م من ان 
احلوار السعودي � السوري مازال يشكل املظلة الواقية 
للوض��ع اللبنان��ي، اال ان هذا احلوار بدوره يس��ير في 
طريق محفوف باملخاطر وغير ثابت وغير مستقر، وهذا 
ما يجعل التس��وية في لبنان ايض��ا غير نهائية، ويجعل 

املساعي تقتصر على منع االنفجار.

  ما بعد خطاب نصراهلل: أفادت مصادر ديبلوماس���ية 
عربية مواكبة لتطور الوضع اللبناني، بأن املش���كلة 
السياسية واقعة، لكن املشكلة امليدانية مؤجلة، لهذا 
فإن األنظار تتجه الى ما بعد خطاب السيد نصراهلل 

اليوم والى ما بعد عطلة األضحى.

  عودة الفوضى: الدوائر االوروبية والغربية تخشى من 
ان عودة الفوضى الى لبنان قد تؤدي الى عودة خط احلدود 
اللبنانية مع اسرائيل الى ما قبل العام 1982، خصوصا اذا 
ما وجد حزب اهلل القرار االتهامي مناسبة للتنصل من كل 
صيغة ناشئة عن القرار 1701 وقرارات مجلس االمن ذات 
الصلة، وهو االمر الذي سيؤدي حكما الى انسحاب قوات 
الطوارئ الدولية من اجلنوب كونها س��تصبح مكشوفة 
سياسيا في حال اضطر حزب اهلل الى وضع نفسه خارج 

االلتزام بالقرار املذكور.

  رئيس مؤسسة العرفان في سورية: يرفض النائب وليد 
جنبالط التعليق على الزيارة املعلنة، شبه الرسمية، 
التي قام بها رئيس مؤسسة العرفان الشيخ علي زين 
الدين األسبوع املاضي جلبل الدروز مع عدد من مشايخ 
الطائفة وحظوا فيها باستقبال كبير في السويداء، وقد 

سهلت السلطات السورية دخولهم إلى سورية.

  بري رفض جلنة برملانية لبحث »شهود الزور«:  أكدت مصادر 
مطلعة في قوى 8 آذار أن الرئيس بري رفض عرضا تلقاه 
م��ن رئيس اجلمهورية لتأليف جلنة برملانية تدرس ملف 

شهود الزور، وتصدر توصيات بشأنه.

هاشم: القرار االتهامي يهدف االقتصاص 
من نهج وخيار المقاومة
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