
االثنين ١٣ ديسمبر ٢٠١٠ 45عربية وعالمية
جلسة األربعاء لمناقشة «شهود الزور» والتمديد لحاكم مصرف لبنان وتعيين مدير عام لألمن العام

لبنان:  «المستقبل» تدعو العتماد طرح األسد حول المحكمة!

(محمود الطويل)النائبة نايلة تويني وزوجها الصحافي مالك مكتبي خالل قداس مبناسبة الذكرى الرابعة الغتيال جبران تويني

بيروت ـ عمر حبنجر
الطبيعة،  مبوازاة عاصفة 
السياســـية مازالت  العاصفة 
تتفاعـــل رغم حتديـــد موعد 
جلسة مجلس الــوزراء بعـــد 
غـد، فضال عن توزيـع جــدول 
االعمال ليل امس األول، وفي 
رأس قائمتـــه بنـــد «شـــهود 
الـــــزور»، الذي ســـيناقــش، 
امنــا مــن دون عرضـــه على 

التصويــت.
النبـــرة اخلطابية  أن  بيد 
العاليـــة لقيـــادات حزب اهللا 
وبعض اطراف املعارضة، قد 
تبقي مصير جلسة احلكومة 

في دائرة االستفهام.

التمديد لسالمة

جدول االعمال املتراكم منذ 
اربعة اســـابيع حمل ثالثمائة 
بند، ضمنهـــا التجديد حلاكم 
مصرف لبنان رياض ســـالمة 
ست ســـنوات اضافية، وملء 
منصـــب املدير العـــام لألمن 
العـــام، الى جانـــب القرارات 
املالية الواجبة لتغطية االنفاق 
على القاعدة االثني عشرية مع 
تعذر اقرار املوازنة في مجلس 

النـواب.
وعلى صعيد حاكمية مصرف 
لبنان فقد علمت «األنباء» ان 
االجتاه الرسمي كان يرمي الى 
اثنني هما  اختيار واحد مـــن 
الوزيران السابقان للمال جهاد 
أزعور ودميانوس قطار، لكن 
جمعية مصارف لبنان الواسعة 
النفـــوذ دعمت التمديد مجددا 
للحاكم سالمة، باعتباره ضمانة 
الستمرار االستقرار النقدي في 

لبنان.

المديرية العامة

أما بالنسبة للمديرية العامة 
لألمن العام، فاملعلومات تشير 
الى متســـك الرئيس سليمان 
باملدير العام احملال إلى التقاعد 
اللـــواء وفيق جزينـــي، بعد 
حتويله الى املالك االداري، في 
حني يعـــارض رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ومعه حزب 
اهللا هذا االجتـــاه، ومنهم من 
يســـمي املســـاعد األول ملدير 
املخابرات العميد عباس ابراهيم، 
األمـــر بالتمديد  انتهى  ورمبا 
للمديرة العامة بالوكالة العميد 
ســـهام احلركة، كحل وسط، 
لكونها على مسافة واحدة من 

اجلميع.

شهود الزور

مصادر حكومية شـــددت 
على عـــدم اخضاع موضــوع 
الزور للتصويـــت  شـــهـــود 
الــــــوزراء، ألن  في مجلــس 

وإعطـــاء املهـــل، امـــر خطير 
جـــدا، وقد أعادنـــا الى نقطة 

الصفــر.

العتماد طرح الرئيس األسد

ووصف رحال ملف شهود 
الزور بأنه وهمي وسياسي وال 
وجود ماديا له، وقد بتنا معه 
كمن يختلق الكذبة ويصدقها، 
ودعا فريق املعارضة الى األخذ 
الرئيس بشار األسد  مبا قاله 
في فرنســـا، وهو اذا احملكمة 
الدولية أصدرت قرارا اتهاميا 
خاليا من الشبهات فنحن معه، 
وفريق ١٤ آذار يقول هذا القول 
ايضا، فإذا لم يقترن القرار بأدلة 
دامغة باتهامه ألي لبناني فنحن 
ضده ايضا، ونحن نطلب من 
حزب اهللا تبني ما قاله الرئيس 

األسد.

البيان الوزاري متمسك بالمحكمة

وحول دعوة مجلس الوزراء 
الى االنعقاد قال وزير الدولة 
ميشـــال فرعون (١٤ آذار) ان 
بنود البيان الوزاري للحكومة 
احلالية أكدت في املادة ١٣ على 
التمسك باحملكمة الدولية وقد 
نال هذا البيان األكثرية النيابية، 
كما ان بيان احلكومة السابقة 
(حكومة الســـنيورة) أشـــار 
الى احملكمـــة الدولية واتفاق 

الدوحة.
بدوره علـــق وزير الطاقة 
جبـــران باســـيل (الكتلــــــة 
العونية) على الدعـــوة لعقد 
جلسة ملجلس الوزراء األربعاء 
املقـــبل بالقول: ان األولويـــة 
مللـــف شهود الزور واملطلـــوب 
حســـم هذا البند قبل البـــت 

في أي ملـــف آخـــر.
النائبة بهية احلريري  أما 
فقد دعت فـــي احتفال تربوي 
التضامـــن والتفاهم بني  الى 
اللبنانيني، واهللا معهم دائما، 
خصوصا في هذه األيام، ايام 
النبويـــة وامليالدية،  األعياد 
وفي ذكرى عاشـــوراء، ذكرى 
التضحية والفداء، مؤكدة انه 
ال خيار للبنانيني إال بالعيش 

معا.
مـــن جهته، النائـــب عمار 
حوري، عضو «كتلة املستقبل»، 
قال تعليقا على جلسة مجلس 
الوزراء: ببساطة على مجلس 
الوزراء ان يتحمل مسؤوليته 
يـــوم االربعاء بـــكل مكوناته 
وأطيافه وبكل القوى السياسية 
التي فيه، البلد ليس فيه ملف 
الزور وحســـب، بل  شـــهود 
فيـــه الكثير من قضايا الناس 
وهمومهـــا، علـــى املجلس ان 
يبحثهـــا ويتخــــــذ قــــــرارا 

فيهــا.

األكثريــة داخــل املجلس ضـــد 
التصويـــت، وهي مكونـــة من 
وزراء ١٤ آذار، ووزراء اللقـــاء 
الدميوقراطي ووزراء رئيس 

اجلمهــوريــة.
وتبدو هذه املصادر متفائلة 
بعودة احليوية إلى املســـعى 
السعوديـ  السوري، مع تعافي 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بـــن عبدالعزيز الذي 
الواليات  بدأ يتحضر ملغادرة 
املتحدة الـــى املغرب لتمضية 

فترة نقاهة.
ابلغ  بعض هذه املصـــادر 
«األنباء» جتاوز األكثرية النيابية 
وعلى رأسها رئيس احلكومة 
ســـعد احلريـــري للعبارات 
التصعيدية التي اطلقها رئيس 
النائب  الوفاء للمقاومة  كتلة 
محمد رعد منذ يومني، والذي 
اعلن فيها انه في حال صـــدور 

القرار االتهامي دون تسويـــة 
مسبقــة فســـتتغيــر صورة 
لبنان تلقائيا، مستخدما عبارة 

«ليبلطوا البحر».
واعتبرت املصادر ان مثل 
هذه العبارات، ال تســـاعد وال 
تفيد، امنا تعكس حراجة موقف 

قائلها.

رفض اتهام الحزب

وكذلك قول نائب األمني العام 
الشـــيخ نعيم قاسم:  للحزب 
بالنسبة الينا احملكمة اآلن غير 
موجودة، وليس لها اي سلطة 
فـــي لبنان، داعيا املتمســـكني 
باحملكمة إلى القول للمأل بأنه 
إذا كان قرار احملكمة ضد عناصر 
من حزب اهللا بصرف النظر عن 
االدلة، فإنهم لن يقبلوا بها مهما 
كانت، عندها نكون قد التقينا 
واياهم في منتصف الطريــق.

إلى ذلك، قالت اذاعة النور 
ان  الناطقة بلسان حزب اهللا 
رئيس احلكومـــة مصر على 
عدم طرح ملف الشـــهود على 
التصويت، متهمة االميركيني 

بتخريب املساعي.
ورغم توضيـــح رعد فقد 
اســـتمرت ردود الفعـــل على 
كالمه، فالنائب األكثري عضو 
كتلة املســـتقبل عـــن منطقة 
عكار رياض رحال اســـتغرب 
اللهجة التصعيدية هذه، وأكد 
التصويت  عدم احتمال طرح 
في مجلس الـــوزراء األربعاء 

املقبل.
وقال ان تصريحات النائب 
رعـــد، ال تطمئـــن اللبنانيني، 
وكالمـــه يضـــرب املســـاعي 
القائمـــة كلها، عربية كانت او 

داخليــة.
وأضاف: االستعالء والتهويل 

األمير خالد الفيصل: نحن ال ندعي محاًال وليس لنا دون اإلقدام من خيار

عضو كتلة نواب زحلة حذر من أن ينعكس أي انفالت أمني على مسببيه

عبداللطيف الحمد وسامي محمد يحصدان جائزتي 
اإلبداع االقتصادي والفني لـ «الفكر العربي»

معلوف لـ «األنباء»: الـ « س. س» لم تأت 
بمفاعيل إيجابية وال يمكن التعويل عليها

اختتم املؤمتر التاســـع ملؤسسة الفكر العربي 
«فكر٩» برئاسة االمير خالد الفيصل، دورته التاسعة 

لهذا العام بتكرمي املبدعني العرب.
وقد كانت للكويت احلصة االبرز في جوائز هذه 
السنة حيث حصل مواطنان على جائزتي االبداع 
االقتصادي والفني. فقد حصل على جائزة «اإلبداع 
االقتصادي» الكويتي عبد اللطيف يوسف احلمد، 
املدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصـــادي واالجتماعي منذ العام ١٩٨٥. 
رأس مجلس إدارة البنك الكويتي املتحد في لندن 
من العام ١٩٨١ وحتـــى العام ١٩٨٦، وتبوأ منصب 
وزير املالية في الكويت لثالث سنوات، وقد أسهم 
في توفير التمويل للعديد من املشروعات اإلمنائية 

في الوطن العربي.
كذلك فاز الفنان الكويتي سامي محمد بجائزة 
االبداع الفني.. وهو فنان تشكيلي ولد في منطقة 
شرق في الكويت عام ١٩٤٣، ودرس النحت في كلية 
الفنون اجلميلة عام ١٩٧٠ وحصل على دبلوم تقديري 

من «كان سيرالمير» في فرنسا عام ١٩٧٠. 
أما جائزة «اإلبداع العلمي» فقد ذهبت للدكتور 
يوسف نعيم يوسف.. وهو طبيب روسي من أصل 
سوري، رئيس قسم جراحة العيون والتصحيح 
في األكادميية الروسية للعلوم الطبية، وله أكثر 

من ٢٠٠ بحث وحائز على ١٥ براءة اختراع.
وفازت بجائزة «اإلبداع املجتمعي» الشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة، أول وزيرة إعالم وثقافة في 
دول مجلس التعاون اخلليجـــي، تولت منصبها 
احلكومي كوكيلة لوزارة اإلعالم عام ٢٠٠٢، وجنحت 
في تطوير القطاع من خالل مشروعها االستثمار في 
الثقافة. في حني فاز بجائزة «اإلبداع اإلعالمي» نادي 
دبي للصحافة. وقد تأسس هذا النادي بتوجيهات 
من الشـــيخ محمد بن راشـــد نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويشكل النادي 
منبـــرا حيويا للصحافيـــني والعاملني في املجال 
اإلعالمي، وقد أسهم في ظهور دبي للعالم كمركز 

دولي لإلعالم واملعلومات. 

بينما فاز بجائزة «اإلبداع األدبي» الشاعر اللبناني 
جوزيف حرب. له أكثر من ٢٠ ديوانا، وأســـهمت 
قصائده في ترسيخ النمط الشعري اللبناني املغنى، 
وارتبطت قصائده بصوت مطربة العرب فيروز.

لكـــن جائزة «اإلبداع التقنـــي» مت حجبها لهذا 
العام.

أما جائزة «أهم كتـــاب» وهي اجلائزة التي مت 
استحداثها ابتداء من دورة املؤمتر لهذا العام كجائزة 
جديدة متنحها مؤسسة الفكر العربي ألهم كتاب 
عربي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «شركاء من أجل 
الكتاب العربي» التي أعلنها األمير خالد الفيصل 
في ختام أعمال مؤمتر حركة التأليف والنشر الذي 
انعقد في بيروت نهاية العام املاضي، فقد فاز بها 
في أول دورة لها كتـــاب «العلم والنظرة العربية 
إلى العالم» ملؤلفه الدكتور سمير زيد من جمهورية 

مصر العربية.
وكان االمير خالد الفيصل وصف احلدث بأنه «فكر 
مؤسسة.. وإبداع جائزة.. واستشراف مستقبل.. 
وإشعاع منار.. أمل وعمل.. دراسات وبحوث وحوار.. 
وجو مفعم باملعرفة.. وأعالم كبار.. وخطوة على 
الطريق.. وحلم ليل وإجنـــاز نهار.. آفة لو قبلنا 
اجلهل.. والظلم واالنكسار.. عار لو تخلفنا.. ونحن 
منلك االقتدار.. نحن ال ندعي محاال.. ولكن.. ليس لنا 
دون اإلقدام من خيار.. التهنئة للفائزين.. والشكر 

للحاضرين.. ومزيد من اإلبداع واالبتكار». 
من جهته قال الرئيـــس احلريري، خالل حفل 
توزيع جائزة اإلبداع العربي في «بيال»: ان تكرمي 
املبدعني العرب، في عاصمة العرب والعروبة بيروت 
هو أيضا تكرمي لرجل مبدع من لبنان، آمن بلبنان 
في أوج احتراقه، وآمن باللبنانيني في قمة احترابهم، 
وســـخر كل ما عنده من ابـــداع فكري واقتصادي 
واجتماعي لوقف احلرب واعادة اعمار لبنان وإعادته 
إلى مكانته بني العرب وفي العالم، فعال، إنه تكرمي 
للرئيس الشـــهيد رفيق احلريري، الذي دفع في 
النهاية دمه فداء لرؤيته وحلمه وطموحه من أجل 

لبنان، ومن أجل العرب».

سامي محمدعبداللطيف احلمد 

 اغتيـال احلريري حصل من اجلو: أكد الكاتب الفرنســـي تييري 
ميسان، الذي كشف ســـابقا في مقال له ان صاروخا املانيا 
هو ما اســـتخدم في اغتيال رئيـــس احلكومة الراحل رفيق 
احلريري، ان احلفرة التي كانت موجودة في ارض اجلرمية ال 
ميكن ان تتأتى عن انفجار سطحي ناجم عن انفجار سيارة، 
فاحلفرة عميقة للغاية والتفجير ال ميكن ان يكون سطحيا 
وال من العمق ويجب ان يكون من اجلو. ميسان، وفي حديث 
لقناة «املنار»، لفت الى ان جلنة التحقيق الدولية توصلت 
الستنتاجات عن كيفية اغتيال احلريري قبل تقصي ارض 

الواقع واجلرمية.
 توقيف مسؤول حزبي بتهم التجسس احلزبي: ذكرت قناة الـ «أو تي 
ڤي» أن االجهزة االمنية أوقفت مسؤوال في أحد االحزاب املسيحية 
املوالية في حي باألشرفية بتهمة التجسس على مسؤولني حزبيني 
وأمنيني من أحزاب معارضة. وفي معلومات للقناة أن املدعو «غ.ك» 
ــزة االمنية منزله في مار مخايل بعد  أوقف بعدما داهمت االجه
ــير املعلومات الى أن املوقوف  مراقبة حتركاته واتصاالته. وتش
كان يعمل على تركيب شبكة معلومات استخباراتية للمراقبة أو 

حتى لتنفيذ عمليات أخرى.
ــة عثرت في منزله على عدد كبير من  وتردد أن االجهزة االمني
االسلحة الفردية وكوامت الصوت، وداتا معلوماتية تعمل االجهزة 
االمنية على تفكيكها. كما تردد أيضا أن من بني املضبوطات الئحة 

بأسماء أشخاص تتم مراقبتهم من قبل «غ.ك» والعاملني معه.
 إسرائيل تتدرب على أهداف نوعية!: أفادت معلومات ديبلوماسية 
غربية بأن اجليش االسرائيلي أجرى خالل الفترة األخيرة عدة 
مناورات تكتيكية على عمليات محدودة نوعية قد يكون هدفها 
أهدافا نوعية اما في لبنان أو في غزة. وقالت هذه املعلومات ان 
ديبلوماسيني غربيني في إسرائيل استنتجوا انه خالل األسابيع 
األخيرة برز جهد غير عادي داخل اجليش االسرائيلي للتدرب 

على عمليات نوعية ضد أهداف صعبة «معادية».
 أول إطاللة إعالمية للحص بعد رحلة العالج إلى السعودية: قال الرئيس 
االسبق للحكومة اللبنانية د.سليم احلص في أول اطاللة اعالمية له 
بعد عودته من رحلة العالج باململكة العربية السعودية، ان األزمة 
السياسية الراهنة في لبنان قائمة منذ أشهر واملطلوب من اللبنانيني 
ــى دورهم العربي والدولي. فلبنان  ان يتضامنوا وان يركزوا عل

منوذج حضاري يجب أن يعيش اهله هذا النمط في حياتهم.
وأضاف في تصريح إلذاعة «صوت لبنان» املطلوب من اللبنانيني 
دور قيادي فكري وحضاري في العالم العربي يعيد للعرب مكانتهم 
ــؤال قال احلص: األزمات أصبحت جزءا  في العالم. وردا على س
ــا في لبنان، ما ان تنتهي أزمة حتى تطل أخرى، وأنا ال  من حياتن
ــق أهمية كبيرة على مثل هذه االزمات ألنها متر وال يتأثر بها  أعل

لبنان في اجلوهر.
واستبعد احلص أي انزالقات أمنية أو صدامات في أعقاب صدور 
القرار االتهامي بجرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري والشهداء 
اآلخرين، ورأى ان هناك مبالغات في التحذيرات، مستبعدا احتمال 

ان يدخل لبنانيون في معركة مع اخوانهم في الوطن.

أخبار وأسرار لبنانية

القنصل روبير نعومالصحافي نبيل ضناوي

دبي ـ العربية نت: ســــحب 
القضاء االســــترالي كل ما كان 
مودعا في حساب مصرفي لقنصل 
لبنان العام في سيدني، كما قد 
يســــتهدف راتبه الشهري من 
اخلارجية اللبنانية بعد أن رفض 
تسديد تكاليف دعوى أقامها ضد 
صحافي هناك وخسرها، معلال 
الرفض بحصانته الديبلوماسية، 
وهو مــــا لم يقبل بــــه القضاء 
االسترالي، والول مرة.  وعلمت 
«العربية.نت» بخبر «تفريغ» 
القضاء االسترالي لرصيد حساب 
توفير عائد للقنصل روبير نعوم 
في فرع للبنك العربي بسيدني، 
الدعوى نفسه، وهو  من رابح 
الصحافي اللبناني املقيم مهاجرا 
منذ ٢٧ سنة هناك، نبيل ضناوي، 
والذي حتدثت «العربية.نت» 
اليه، كما الى محاميه اللبناني 

االصل ريتشارد متري.
أما القنصــــل نعوم فرفض 
التحدث حول املوضوع، وكل ما 
قاله ان القضية «في عهدة وزارة 
اخلارجية اللبنانية، وكل شيء 
يخضــــع التفاقية جنيڤ»، في 
اشارة منه رمبا التفاقية معقودة 
في ١٩٦١ بالعاصمة النمساوية 
خاصة بالعالقات الديبلوماسية 
بني الدول وبعمل الديبلوماسيني 

وما يتمتعون به من حصانة.
أما غرميــــه الصحافي نبيل 
املهاجر من طرابلس  ضناوي، 
في شــــمال لبنان والعامل في 
سيدني رئيسا لتحرير جريدة 
التي  «العنكبوت» االلكترونية 
أسسها في ٢٠٠٨، فقال انه سيلجأ 
الى احملاكم العالن افالس القنصل 
«ان لم تكن لديه أمالك في سيدني 
ميكن احلجز عليهــــا في حال 

استمر في دفع التكاليف» وفق 
تعبيره، ثم طلب من «العربية.

نت» االتصال مبحاميه ملزيد من 
التفاصيل.

ونظرت احملكمة في القضية 
بسرعة ولم جتد القنصل محقا 
فرفضــــت تلبية طلبــــه. لكنه 
استأنف، فخســــر االستئناف 
مرفقا بتعليل من احملكمة من أن 
كلمة صهيوني قد يكون لها رنني 
خاص فــــي االذن العربية، لكن 
رنينها يختلف في أذن االجنبي 
بشكل عام، فهي ليست شتيمة 
في أستراليا «وال هي قدح وذم 
أيضا، بل صفة ورأي سياسي»، 
بحسب ما قال احملامي اللبناني 
االصل ريتشــــارد متري، وهو 

وكيل الصحافي ضناوي.
وبدأت املشــــكلة متاما بني 
ضناوي والقنصل نعوم عندما 
اتصل بــــه الصحافــــي هاتفيا 
فــــي منتصــــف ٢٠٠٩ ليعاتبه 
علــــى موقفــــه الالمبالي «حني 
سمع أحدهم في مهرجان أقيم 
لذكرى استشهاد الرئيس رفيق 
احلريري في ســــيدني، يهاجم 

رئيس البالد (آنذاك) اميل حلود، 
فلم ينفعــــل القنصل الذي كان 
لذلــــك هاجمته  بني احلضور، 
مبقال على االنترنت ووصفته 
مبتصهني، وهي كلمة لم تعجبه 
طبعا، فقاضاني وكسبت الدعوى 
ومن بعدها االستئناف، وتكبد 
القنصــــل التكاليف»، على حد 
تعبير ضناوي البالغ عمره ٤٧ 
ســــنة.  وكانت «العربية.نت» 
اتصلت العام املاضي بالقنصل 
لتقف على ما يقول، فلم يتسن 
لها التحــــدث اليه، بل حتدثت 
وقتها الى زوجته، السيدة غادة 
جرجس، وهي محامية من بلدة 
دير ميماس باجلنوب اللبناني، 
فعبرت عن استيائها مما حدث، 
وقالت من هاتف البيت ان زوجها 
يخدم منذ ٦ ســــنوات أكثر من 
٢٠٠ ألف لبنانــــي يقيمون في 
أبناء  سيدني وحدها، وجميع 
اجلالية يعرفونه «لذلك ما كان 
يجــــب أن يهاجمه ضناوي في 
املقال وينعته بصفة هي االسوأ 
بالنسبة لنا نحن العرب»، على 

حد تعبيرها

لسداد تكاليف دعوى قضائية خسرها أمام صحافي لبناني

أستراليا تصادر الحساب المصرفي لقنصل 
لبنان وقد تستهدف راتبه الشهري

جوزف معلوف

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة «نواب زحلة» 
وتكتل «القوات اللبنانية» النائب 
جوزف معلــــوف، ان تصريحات 
رئيس كتلــــة «الوفاء للمقاومة» 
النائب محمد رعد تعكس صورة 
واضحة عما يتحضر للبالد فيما 
لو لم تنفذ مشــــيئة «حزب اهللا» 
في ابرام تســــوية حــــول القرار 
االتهامي وما يسمى مبلف شهود 
الــــزور، معتبرا ان االســــتقرار 
باتا  الداخلي والســــلم االهلــــي 
بحسب تصريحات نواب احلزب 
وسائر قيادات املعارضة مهددين 
بالسقوط، وباتت البالد على شفير 
االنزالق الى نفق الفتنة التي لن 
يكون مبقــــدور ال حزب اهللا وال 
غيره من الفرقاء اللبنانيني ضبط 
مسارها فيما لو اندلعت، معتبرا 
ان لغة التهويل والتهديد ومنطق 
الويل والثبــــور وعظائم االمور 
لن يفلحا مهما تعاظما في ايجاد 
املخارج واحللول املرجوة، محذرا 
من ان اي انفالت امني في البالد 
ستنعكس سلبياته على مسببيه 
قبل انعكاسها على جميع شرائح 
املجتمع اللبناني، مشيرا الى ان 
احلوار بني اللبنانيني على أسس 
دستورية وقانونية يبقى السبيل 
الوحيد الى التفاهم لتفادي وقوع 
البالد في احملظور. ومتنى النائب 
معلوف في تصريح لـ «األنباء» على 
النائب محمد رعد توضيح كالمه 
حول «اعطاء (حزب اهللا) الفرصة 
االخيــــرة امام املبــــادرة العربية 
اليجاد تســــوية بني اللبنانيني»، 
واالعالن صراحة عما ينتظر البالد 
فيما لو فشلت املبادرة العربية في 
اجتراح احللول وصياغة التسوية 
املطلوبة، معتبرا من جهة اخرى 

مجلس الــــوزراء اليوم من خالل 
عدم حضور املعارضة للجلسات، 
بتعطيل حكومة الرئيس السنيورة 
سابقا من خالل انسحاب وزراء 
املعارضــــة منهــــا وما تــــاله من 
التجاري  الوسط  اعتصامات في 
ومن اعمال عسكرية لـ «حزب اهللا» 
في بيروت واجلبل للوصول الى 
تسوية الدوحة التي عاد وتنصل 
منها الحقا، معربا عن اعتقاده ان 
املعارضة اصبحت تراهن على ابرام 
التسويات بني اللبنانيني في كل مرة 
تريد مترير مشروع من مشاريعها 
املواقف  وذلك من خالل تصعيد 
واللهجات اخلطابيــــة وتعطيل 
الدســــتورية، لتعود  املؤسسات 
وتتنصل منهــــا الحقا على غرار 
تنصلها من تسوية الدوحة، متمنيا 
الرئيس نبيــــه بري اتخاذ  على 
املواقف احلاسمة انطالقا من موقعه 
على رأس الســــلطة التشريعية 
حيال استمرار محاوالت تعطيل 
املؤسسات الدستورية ومنعها من 
العمل اقله على مستوى تسيير 

شؤون الناس ومصاحلهم.
وعن امكانية توصل املبادرة 
السوريةـ  السعودية الى تسوية 
بني اللبنانيني تنقذ الوضع الراهن 
من االنزالق الــــى احملظور، لفت 
النائب معلوف الى ان معادلة «س. 
س» لم تأت عمليا مبفاعيل ايجابية 
خصوصا بعد القمة الثالثية في 
قصر بعبــــدا، وبالتالي ال ميكن 
التعويــــل عليها النقــــاذ البالد، 
الوحيد للبنان  املنقذ  ان  معتبرا 
من ازمته هم اللبنانيون انفسهم 
التقائهــــم على طاولة  من خالل 
احلوار والتفاهم على اخلروج بحل 
مشترك يرضي اجلميع ويحافظ 

على مجرى العدالة واحلقيقة.

ان دعوة النائــــب رعد قوى «١٤ 
آذار» الى «مراجعة حساباتها قبل 
فوات االوان»، دعوة ال حتمل في 
مضمونها سوى التهديد والوعيد 
لدفع اآلخرين الى القبول بشروط 
املعارضة وتبني طروحاتها حيال 
احملكمة الدولية والقرار االتهامي 
الزور، متمنيا عليه من  وشهود 
جديد توضيح املقصود بعبارة 
«قبل فوات االوان» وعما سيحصل 
او عما ســــتؤول اليه البالد بعد 
فواته، مذكرا بان حسابات قوى 
«١٤ آذار» ليســــت معقدة كونها 
تقــــوم علــــى أبســــط املعادالت 
الوطنية وبالتالي ليست بحاجة 
او مراجعتها، وهي  الى تقييمها 
الدولة مبفهومها الصحيح  قيام 
وبكامــــل مقوماتها الدســــتورية 
واالمنية والقضائية، اضافة الى 
الطائف والسلم  متسكها باتفاق 
الوطني  االهلي وبطاولة احلوار 
برعاية الرئيس العماد ميشــــال 

سليمان.
وردا على سؤال متنى النائب 
معلــــوف اال يكون التاريخ يعيد 
نفســــه جلهــــة تشــــابه تعطيل 

العيساوي  تستقيل من منصبها 
كمتحدثة باسم المحكمة «ألسباب مهنية»

أعلنت املتحدثة باســـم احملكمـــة الدولية 
اخلاصة بلبنان فاطمة العيساوي استقالتها 
من احملكمة «السباب مهنية» رفضت اخلوض 
فـــي تفاصيلها «من منطلـــق مهني واحتراما 

للموقع الذي أمثله».
ومتنت في بيـــان صادر عنهـــا ان تكون 
الســـابقة لتطوير  استقالتها واالســـتقاالت 

وحتسني ادارة احملكمة.


