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هل تتحول اجتماعات الس�فراء الى خماس�ية: رجحت مصادر ان تتوسع 
اجتماعات السفراء العرب في بيروت، هذه االجتماعات انطلقت ثالثية 
»سفراء سورية والسعودية وايران« وأصبحت رباعية »مع انضمام 

سفير مصر«، وقد تتحول خماسية »مع انضمام سفير قطر«.
اجلمي�ل يثني على حزب اهلل ولك�ن..: في خطاب الرئيس أمني اجلميل في 
مهرجان حزب الكتائب »احتفاال باليوبيل املاس��ي )75( لذكرى تأس��يس 
احلزب الذي أقيم في )الفوروم دو بيروت(« لوحظ ان اجلميل حتدث عن 
ح��زب اهلل بلغة ايجابية، وقال انه »ما فتئن��ا نردد بأن حزب اهلل هو من 
صمي��م هذا البلد، ومكابر من ينك��ر طاقات هذا احلزب وقدراته وصفته 
التمثيلي��ة، وما فتئنا نردد أن لبنان ال يبنى من دون كل الفئات اللبنانية 
ومن بينها حزب اهلل، ولكن لبنان ال يبنى مع دولة حزب اهلل«. كما لوحظ 
ان اجلمي��ل رفع نبرته اخلطابية من دون ان يقترن ذلك برفع الس��قف 
السياس��ي عندما قال: »من اآلن، نبلغ املعنيني ان أي مس باالمن سيرتد 
على أصحابه، لس��نا ذئابا، لكننا لس��نا بنعاج، نحن أسود يعرف األمس 

القريب جوالتنا  واشتاقت الساحات الى صوالتنا«.
فرجني�ة قاطع وعون أوفد ممث�ال: رغم توجيه دعوة من حزب الكتائب 

لرئيس تيار املردة النائب س����ليمان فرجنية 
الحتفال الذكرى ال� 75 لتأسيس احلزب،  فإن 
فرجني����ة لم يوفد أي ممث����ل عنه، في حني ان 

العماد عون أوفد النائب ادغار معلوف الذي جلس في الصف األمامي 
جنبا الى جنب مع قيادات 14 آذار، حيث برز حضور د.سمير جعجع 
وعقيلته النائبة س����تريدا جعجع، وحش����د من وزراء ونواب تيار 

املستقبل.
عالقات عون بني الشخصي والسياسي: سئل العماد ميشال عون »في حديث 
الى تلفزيون )روس��يا اليوم(« عن عالقته مع النائب وليد جنبالط فقال: 
»جنبالط يعلن نفس��ه انه في الوسط، ولكن الوسط كلمة مزدوجة اليوم، 
هو في وس��ط بيروت أو في الوس��ط السياسي، نريد معرفة هذا األمر«. 
وعن العالقة مع الرئيس احلريري يقول: »ش��خصيته االجتماعية قريبة 
جدا مني وأرتاح حلضوره، ولكن ممارسة احلكم شأن آخر«، وعن عالقته 
م��ع الرئيس بري ق��ال: »ال بأس بها«. وعن العالقة مع الرئيس ميش��ال 

سليمان قال: »ليست مسألة عالقات شخصية، هناك ممارسة..«.
اتصاالت مقطوعة كليا بني املستقبل واالشتراكي: كل االتصاالت التي جرت 
بني احلزب التقدمي االش����تراكي وتيار املستقبل في اقليم اخلروب 

»لتنظي����م اخل����الف« بني الفريقني ل����م تفلح، 
واالتص����االت مقطوعة كليا، وهناك تباعد بني 
قواعد ومناصري الفريقني، وهذا التباعد يعود 
الى التباين بني الرئيس احلريري والنائب جنبالط على خلفية مواقف 
األخير م����ن احملكمة الدولية، علما ان قيادات املس����تقبل في االقليم 
يش����يرون الى ان جنبالط ينتقد في مجالسه أداء الرئيس احلريري 

وهذا ال يجوز.
جعجع واجلميل الى باريس: حددت باريس موعدين للقاء د.سمير جعجع 
ف��ي 24 يناير املقب��ل، والرئيس أمني اجلميل في 28 من��ه، وتأتي هاتان 
الزيارتان في اطار مس��عى الرئيس ساركوزي من أجل التهدئة في لبنان 

قبل صدور القرار االتهامي.
فرنسا دفعت مساهمتها في احملكمة: أعلنت البعثة الفرنسية في نيويورك 
ان باريس دفعت مس����اهمتها السنوية في ميزانية احملكمة الدولية، 
وقدره����ا مليونان ونصف مليون يورو، وقال����ت في بيان ان »هذه 
املساهمة تعكس الدعم الثابت الذي تقدمه فرنسا ألعمال احملكمة«.

اجازة سياسية في األعياد ال تسوية: من املتوقع ان تلقي اجازة األعياد بثقلها 
على مجمل املشهد السياسي في لبنان، بالتزامن مع اشارة القوى السياسية 

الفاعلة الى مسؤوليها بوجوب التهدئة في اخلطاب السياسي. وعلى الرغم 
من أهمية هذه التهدئة التي بدأ سريان مفعولها عمليا بعد محطتي مترير 
مجلس الوزراء ب� »أفضل ما ميكن« في ظل االنقسام السياسي احلاصل 
حول ملف ش��هود الزور، واطاللة األمني العام حلزب اهلل الس��يد حسن 
نصراهلل االخيرة، فإنه م��ن املؤكد ان التهدئة املفروضة بالقوة ال تعكس 
عل��ى االطالق نضج حلول ما، بل تأجيلها واس��تمرار التعطيل في املدى 
املنظور على كل املستويات. وتستبعد األوساط السياسية اللبنانية امكانية 
اقدام احملكمة الدولية على أي خطوة جديدة فيما يتعلق بالقرار االتهامي 

قبل نهاية العام احلالي، السيما مع بدء موظفي احملكمة اجازاتهم.
احلس�ن يزور س�ورية رغم مذكرات التوقف: ينتظ����ر ان تتضمن جداول 
ترقيات الضباط في قوى األمن الداخلي اقتراحا بترقية رئيس فرع 
املعلومات العقيد وس����ام احلس����ن الى رتبة عميد، علما أن توقيع 
مشروع منح احلسن قدما استثنائيا للترقية مدته عام واحد سيؤدي 
الى رفع رتبته ابتداء من اليوم األول من عام 2011، وتردد ان احلسن 
مازال يقوم بزيارات غير معلنة الى دمشق حيث يلتقي اللواء رستم 
غزالة رغم صدور مذكرة توقيف س����ورية بحق����ه، ورغم االنقطاع 

احلاصل بني الرئيس سعد احلريري ودمشق.

أخبار وأسرار لبنانية

خامنئي يعتبر المحكمة »باطلة«.. ومعلومات عن تسوية تسحب القضاة اللبنانيين وتوقف التمويل
بيروت � عمر حبنجر والوكاالت

الدولية  ع���ادت احملكم���ة 
اخلاصة بلبنان لتحتل صدارة 
االهتمامات اللبنانية واالقليمية، 
فمن التجاذبات املعطلة للحكومة 
حول »شهود الزور« الى املوقف 
االيراني العلني املستجد ملرشد 
الثورة االسالمية االيرانية آية 
اهلل عل���ي خامنئي الذي فاجأ 
مختلف االوساط السياسية في 
لبنان امس، حيث اعتبر أن أي 
قرار يصدر عن احملكمة الدولية، 

سيكون »ملغى وباطال«.
جاء تصريح خامنئي خالل 
اس���تقباله امير قطر الش���يخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، حيث 
اضاف قائال »هذه احملكمة تتلقى 
أوامر من جه���ات اخرى، واي 
حكم س���تصدره يعتبر ملغى 

وباطال«.
واضاف: »آمل ان تتصرف كل 
االطراف النافذة التي لها كلمتها 
في لبنان، مبنطق وحكمة لكي ال 
تتحول هذه املسألة الى مشكلة«، 
مشددا في الوقت عينه على ان 
»املؤامرة ضد لبنان لن تنجح« 

كما افاد التلفزيون الرسمي.
التلفزيون االيراني  واورد 
الناط���ق  »برس.تي.ڤ���ي« 

باإلجنليزية تقريرا مماثال.
وقال عل���ى موقع���ه على 
االنترنت »خامنئي يقول ان اي 
حكم تصدره احملكمة اخلاصة 

بلبنان باطل وملغى«.
وكان امي���ر قط���ر التق���ى 
الرئي���س االيران���ي محم���ود 
احمدي جناد، ومعروف الدور 
القطري التوفيقي بني املكونات 
السياسية اللبنانية وبني سورية 

ولبنان.
وجاء اول ردود الفعل على 
خامنئي من اوساط 14 آذار التي 
رأت فيه سندا مباشرا حلزب 
اهلل وللمعارضة اللبنانية في 
الدؤوبة على احملكمة  حملتها 

ومتفرعاتها.

بري يتهم األكثرية

وترافق ذلك مع حملة لرئيس 
مجلس النواب نبيه بري على 
14 آذار واصفا اتهام املعارضة 
بتعطيل جلسات مجلس الوزراء 
على خلفية ملف شهود الزور 

ب� »الفجور السياسي«.
وقال ب���ري في تصريح له 
امس: امام هذا الفجور السياسي 
لم يعد ممكنا السكوت عنه، مبديا 
استعداد املعارضة للمشاركة في 
اي جلسة ملجلس الوزراء تعقد 

اهلل وغيره »محكمة لوكربي« 
مثال أو منوذجا، فهي لم تتهم 
الليبي ورئيسه معمر  النظام 
القذافي باتخاذ قرار بإس���قاط 
طائرة »البانام« فوق اسكتلندا 
قبل سنوات طويلة، بل احد افراد 
مخابراته، كما ان احلكم النهائي 
جّرم هذا الفرد ولم يصل الى حد 
جترمي النظام وسيده، وهذا أمر 
ميكن ان يحصل بالنسبة الى 
حزب اهلل وقيادته في حال ثبوت 
تورط أفراد منه في االغتيال، كما 
ميكن ان يحصل بالنسبة الى 
جهات اقليمية قد يتهم »القرار 
الدولي« املنتظر اشخاصا فيها 
بالضلوع في االغتيال نفسه، اذ 
تنحصر التهمة والحقا احلكم 
بهم وتبقى هي بعيدة عن اي 

مسؤولية.

ورقة سعودية ـ سورية مشتركة

بدوره���ا، حتدثت صحيفة 
»الس���فير« ع���ن ورقة ش���به 
منج���زة عل���ى خط املس���عى 
الس���وري مش���ددة عل���ى ان 
التواصل يومي بني اجلانبني، 
لكن مضمون الورقة ال يطابق 
فحوى التسريبات ونقلت عن 
مصدر ف���ي 14 آذار ان اإلعالن 
الورقة مرتبط باستكمال  عن 
تأمني املظلة الدولية لها، منبها 
الى انه عند اإلعالن عن زيارة 
خادم احلرمني امللك عبداهلل بن 

اللبنانيني من احملكمة الدولية 
ووقف مساهمة لبنان في متويل 
الى جانب   الدولي���ة،  احملكمة 
القرار االتهامي  تأخير إصدار 

الى ما بعد فترة األعياد.
وحتدث فارس ع���ن أمور 
شكلية كاحملافظة على احملكمة 
الدولية إلرضاء بعض األطراف 
ولكن في املضمون تكون احملكمة 
عادت الى معطياتها األساسية 
في التعامل مع قضية استشهاد 

الرئيس رفيق احلريري.
ورأى فارس ان هذا التوجه 
الذي تقدم  يتفق مع املشروع 
به الرئيس بري ورفضه رئيس 
الوزراء سعد احلريري، وهناك 
حراك داخلي مواز لالتصاالت 
السعودية � السورية، معتبرا 
ان تصريحات وزير خارجية 
بريطانيا وليم هيغ الذي يتوقع 
احداثا في لبنان بعد شهر من 

اآلن مستبعدة متاما.
وسئل النائب فارس من إذاعة 
»صوت لبنان«: هل معلوماته 
هذه معلومات فعلية أم قراءات؟ 
فأجاب: هذا م���ا نعلمه بحكم 
مواقعنا السياسية واحلزبية، 
وانا شخصيا التقيت بالسفيرين 
السعودي والسوري في يوم 
واحد، ورأيهما ان احلل يكون 
منتجا لبنانيا مبوافقة سورية 

� سعودية.

هيغ تخوفه، وعم���ا اذا كانت 
لدي���ه تقارير معين���ة، او انه 
يريد املس���اعدة في تأمني حل 
من خالل التهويل، كما يحاول 
البعض، امنا انا ليس لدي أي 
انطباع من هذا، ألن الفريق الذي 
بيده أعمال عنف ال يبدو ان له 

مصلحة.
واشارت تقارير صحافية الى 
اقتراح قدمه الرئيس الفرنسي 
الرئيس السوري،  ولم يقبله 
واالقتراح ه���و ان يأخذ حزب 

عبدالعزيز الى دمشق فإن ذلك 
يكون املؤش���ر الى ان املخاض 
الى مراحل���ه األخيرة،  وصل 
متهيدا لوالدة التس���وية التي 
لن تقتصر على قرار االتهام، بل 
ستكون اكثر شمولية واتساعا 
بحيث ميكن اعتبارها تأسيسية 
تلحظ العودة الى اتفاق الطائف 
وتثبيت���ه من خ���الل تطبيقه 

بحذافيره.
بيد ان صحيفة اللواء القريبة 
من تيار املس���تقبل نقلت عن 
مصدر وزاري اكثري ايضا عزم 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
اجراء محاولة جديدة لعقد جلسة 
ملجلس ال���وزراء يوم اجلمعة 
أي عشية عطلة امليالد او قبل 
نهاية السنة من خالل اتصاالت 
بني الرؤساء الثالثة، واعتبرت 
املص���ادر الوزارية ان التهدئة 
الراهنة أملتها مجموعة عوامل 
موضوعية اكثر منها احراز تقدم 
في املسعى السعودي � السوري، 
ومنه���ا التوافق الضمني على 

هدنة األعياد.
وأي���د النائب مروان فارس 
عض���و كتلة احل���زب القومي 
الس���وري املعارض ما نقلته 
»السفير« تقريبا حيث اكد ان 
املساعي السورية � السعودية 
تتج���ه نحو تظهي���ر صورة 
االتفاق على عدد من املس���ائل 
القضاة  أبرزها برأيه س���حب 

املباشرين في لبنان.

فتفت يستغرب كالم بري

بدوره، استغرب النائب احمد 
فتفت عضو كتلة املستقبل كالم 
الرئي���س نبيه بري، مؤكدا اال 
وجود مللف قضائي اسمه شهود 

الزور.
وقال: هناك تفاؤل لدى كل 
االطراف باملس���عى السوري � 
السعودي، وهو تفاؤل اشكك 
به احيانا بعد س���ماعي الكالم 
الغريب للرئيس نبيه بري عن 
الفجور السياسي وعن املسعى 
االخير، وهو ما لم نكن ننتظره 
في هذه اللحظة بالذات، ورغم 
كل ذلك علينا ان نحافظ على 

منسوب عال من التفاهم.

ال وجود لملف شهود الزور

وردا عل���ى س���ؤال، قال: ال 
وجود مللف شهود زور، فعالم 
يصوت مجلس الوزراء؟ وحتى 
الرئيس بري ان هذا امللف ملحق، 
وقد سبقت احالته مع القضية 
االساسية الى املجلس العدلي، 
التصويت على  فكيف يجري 
التصويت عليه؟  شيء جرى 
واذا كان ملحقا فامللف االساسي 
اصبح في عهدة احملكمة الدولية، 
فكيف نتجاوز هذا االلتزام من 
الدولة جتاه احملكمة؟ فضال عن 
انه سبق للرئيس بري ان عطل 

مجلس النواب السابق ومجلس 
التوافق  الوزراء حتت عنوان 
فكيف يأتي اليوم وفي قضية 
نقول فيها إن املوضوع سياسي، 
وليس موضوعا قضائيا النتفاء 

وجود امللف.

مخاوف هيغ

وعن تخوفات وزير خارجية 
بريطانيا وليام هيغ من أعمال 
املقبل،  الشهر  عنف في لبنان 
ق���ال: ال أعرف عل���ى ما يعني 

قبل عطلة االعياد، وعلى قاعدة 
االنتهاء من ملف شهود الزور 
الذي دعا لطيه بس���رعة »ألن 
عدم معاجلته قد يولد الكثير 

من املشاكل في املستقبل«.
واوضح ب���ري ان اقتراحه 
االخير نال موافقة النائب وليد 
جنب���الط وتعامل معه رئيس 
اجلمهورية بإيجابية، وتساءل ما 
اجلرم الذي ارتكبناه اذا طالبنا 
الى  الزور  باحالة ملف شهود 

املجلس العدلي؟
واضاف: ما قدمته كان اقصى 
ما ميكن تقدميه، وقد فوجئت 
برفض الرئيس سعد احلريري 
له، مس���تغربا تعاطي 14 آذار 
مع ملف شهود الزور، فال هم 
يقبل���ون ان يعط���ي املجلس 
العدل���ي رأي���ه باملوضوع وال 
هم يحركون ساكنا ازاء انتفاء 

القضاء العادي.
النائ���ب وليد جنبالط ابلغ 
صحيفة »النهار« البيروتية ان 
املبادرة السعودية � السورية 
تتقدم على رغم كالم املشككني 

واصحاب التحليالت.
واض���اف ان ه���ذه املبادرة 
تس���ير بس���رية كاملة واجلو 
ايجابي ومن حس���ن احلظ ان 
مداوالتها هي عند اصحاب الشأن 
الرئيس السوري بشار االسد 
وامللك الس���عودي عبداهلل بن 
الش���أن  عبدالعزيز واصحاب 

14 آذار تعتبر تصريحات المرشد األعلى سنداً لحزب اهلل

قاسم هاشم 

)محمود الطويل( )رويترز(الرؤساء الثالثة ميشال سليمان ونبيه بري وسعد احلريري خالل حفل موسيقي بالقصر اجلمهوري مبناسبة االعياد املرشد االعلى للثورة االسالمية آية اهلل علي خامنئي مستقبال امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

هاشم ل� »األنباء«: الدور السعودي � السوري عامل اطمئنان 
يبشر بحتمية دنو الحلول من حيز التطبيق

بيروت � زينة طبارة
رأى عض���و كتل���ة »التنمية 
والتحرير« النائب قاس���م هاشم 
ارتفع  أن منس���وب االيجابيات 
خالل اليومني االخيرين، وشكل 
هدوءا نسبيا في اخلطاب السياسي 
افساحا في املجال أمام املزيد من 
املساعي الحتواء األزمة اللبنانية، 
معتبرا ان تلك االيجابيات املستجدة 
تؤكد فاعلية الدور الس���عودي � 
السوري على املستوى اللبناني، 
كما تؤكد صحة رهان املعارضة 
وصوابية توجهها في دعم معادلة 
»س.س« والتعويل عليها للخروج 
من املأزق ومنع لبنان من االنزالق 
الهاوية نتيج���ة تداعيات  ال���ى 
القرار االتهامي للمحكمة الدولية، 
مستدركا بالقول انه وعلى الرغم 
من تلك املعطيات االيجابية مازال 
البعض ممن يعيشون على أوهام 

في تصريح ل���� »األنباء« الى ان 
الرئيس احلري���ري يعول على 
التي ستظهر  النتائج االيجابية 
خالل االيام القليلة املقبلة نتيجة 
التحرك السعودي � السوري على 
املستوى اللبناني، الفتا الى ان ما 
يتوجب على اجلميع معرفته هو 
ان املعارضة لم ولن تتراجع عن 
موقفها ما لم يكن ملف شهود الزور 
بندا أساس���يا على جدول أعمال 
مجلس الوزراء للبت به وإحالته 
الى املجلس العدلي، وذلك العتباره 
أن االولوية معطاة حلماية لبنان 
وإنقاذه مم���ا يخطط له أميركيا 
وإسرائيليا عبر استعمال احملكمة 
الدولية والقرار االتهامي كمدخل 
ملشاريعهما في لبنان واملنطقة، 
مشيرا الى ان فريق السلطة يتخذ 
من مصالح الناس ذريعة النعقاد 
مجلس ال���وزراء يتلطى وراءها 

املراهنات االميركية مس���تمرين 
في مهاجمة »حزب اهلل« وقوى 
املعارضة، غي���ر آبهني بالتهدئة 
الداخلي���ة وبإتاحة الفرصة امام 
املساعي الس���عودية � السورية 
إليجاد احللول املناسبة، معتبرا 
ان ما صدح من أصوات طائفية 
ومذهبية ش���اذة آتية مع الرياح 
الشمالية )غامزا من قناة النائب 
محمد كبارة(، يؤكد مدى اهتزاز 
فريق السلطة وتصدع ركائزه على 
أكثر من مستوى وموقع، بحيث 
لم يعد لديه سوى إثارة الغرائز 
للملمة صفوفه املتفرقة، معتبرا 
انه وعلى الرغم مما أبداه ويبديه 
الفريق »الش���باطي« من صخب 
الدور  وضجيج اعالم���ي، يبقى 
السعودي � السوري والتواصل 
بني طرفيه عام���ل اطمئنان لدى 
اللبنانيني يبشرهم بحتمية دنو 

للهروب من مقاربة ملف شهود 
الزور، ويس���تعمل هذا العنوان 
كشعار مزيف الستقطاب الشارع 
سياس���يا، في وقت ال يستطيع 
فيه أيا من كان املزايدة على قوى 
املعارض���ة جله���ة حرصها على 
تأمني مصالح املواطنني وحتسني 
أوضاعهم املعيشية، متسائال: أين 
كان هذا الفريق من شعار »مصالح 
الناس«، طيلة الس���نوات الست 
املاضية، وم���اذا قدم من خدمات 
للمواطنني ترفع عن كاهلهم ولو 
املادية  جزءا يسيرا من أعبائهم 
اليومية، وملاذا دبت  واملعيشية 
النخ���وة والغيرة بش���كل  فيه 
مفاجئ حيال املصالح الشعبية، 
معتبرا ان تل���ك الغيرة املزيفة 
عل ى مصالح املواطنني واملبطنة 
مبصالح شخصية وسياسية لن 
تبدل من قناعات املعارضة ولن 

الى عقد جلس���ة ملجلس  تؤدي 
الوزراء قبل الشروع مبلف شهود 
الزور كونه يشكل مدخال أساسيا 
ووحيدا للوصول الى احلقيقة التي 
بات فريق »14 آذار« يس���تثمرها 
ألهداف سياسية رخيصة تتقاطع 

مع السياسات االميركية.
وعم���ا أثارته احد التحليالت 
السياس���ية بأن موقف الرئيس 
الس���وري بش���ار االس���د حيال 
اللبناني���ة ملتبس  التط���ورات 
وغامض ومثير للبلبلة، رد النائب 
هاشم القول املذكور الى مطلقيه، 
واصفا اياه بالساقط وذلك العتباره 
ان موقف الرئيس االسد أوضح من 
نور الشمس حيال حرصه على 
االستقرار اللبناني ومواقفه أدق 
من افت���راءات من يحاول تعمية 
الرأي العام عن الدور الس���وري 

االيجابي باجتاه لبنان.

احللول من حيز التطبيق.
وردا على سؤال حول توجه 
الرئي���س احلري���ري ال���ى عقد 
الوزراء  جلس���ة جديدة ملجلس 
بعد تشاوره مع الرئيس العماد 
ميشال سليمان، لفت النائب هاشم 

عضو كتلة التنمية والتحرير أكد أن المعارضة لن تتراجع ما لم يكن ملف شهود الزور بنداً أساسياً في أي جلسة حكومية

هل تسرع استقاالت المديرين 
العامين بعقد جلسة حكومية؟

الحريري يدرس ملء شواغر من خارج المالك

بيروت: بعد ان قدم مدير عام وزارة األشغال م.فادي النمار
اس���تقالته من الوزارة بس���بب خالف مستحكم نشب بينه 
وبني الوزير غازي العريضي، قدم م.حمدي الشوق، مدير عام 
الطيران املدني، كتاب اس���تقالته الى الرئيس س���عد احلريري 

بسبب خالف بينه وبني الوزير العريضي.
ولم تفلح املساعي والوساطات التي بذلت من أكثر من جهة 
لرأب الصدع بني الوزي���ر واملديرين العامني، حتى ان الرئيس 
احلريري الذي شارك في جانب من هذه اجلهود ملعاجلة اخلالفات 
لم يتمكن من إقناع العريضي بالتراجع عن حملته على الرجلني 
ووق���ف انتقادهما وتعقبهما بعدما ش���هر في اإلعالم بأحدهما 

متوعدا بإحالته الى القضاء.
وقد طلب احلريري من النمار والشوق تقدي��م استقالتيهم��ا 
من ال��وزارة وااللتح��اق بالس���راي��ا كمستش���اري��ن فنيي��ن 
ل��ه، األمر ال��ذي اعت��ذر ع��ن ع��دم تلبيت��ه النم��ار ألسب��اب 
ع��دة مكتفي��ا بزي��ارة السراي��ا بشكل متقط��ع لع��دم إغض�اب 
احلريري الذي لم يقبل رسميا االستقالتني والذي يدرس ملء 
املقعدين اللذين ش���غرا من خالل االس���تعانة بشخصيات من 

خارج املالك.
ويعتقد أحد الوزراء ان األمر قد يسرع بعقد جلسة مجلس 
الوزراء للبت في موضوع التعيينات االدارية وفق اآللية التي 
وضعتها احلكومة ومن ضمن س���لة واحدة، كما تقول أوساط 
مقربة من الس���رايا، مؤكدة ان رئيس احلكومة لن ميأل بعض 
املراكز إلرضاء جهات سياس���ية بل يطالب بتخصيص جلسة 

ملجلس الوزراء لبت موضوع التعيينات برمته.

فّرقتهم السياسة وجمعتهم الموسيقى: 
الرؤساء الثالثة معاً في احتفاالت األعياد

بيروت � داود رمال
بدعوة من الرئيس ميشال سليمان واللبنانية األولى 
السيدة وفاء سليمان، أقيم في قاعة »25 ايار« في القصر 
اجلمهوري مس���اء امس حفل موسيقي مبناسبة حلول 
عيد امليالد املجيد، أحيته جوقة جامعة الروح القدس � 
الكسليك بإدارة األنبا يوسف طنوس عميد كلية املوسيقى 

في اجلامعة.
وحضر احلفل الى جانب الرئيس سليمان والسيدة 
األولى ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته السيدة 
رندة، ورئيس مجلس الوزراء س���عد احلريري ونائب 
رئيس مجلس النواب فريد مكاري وعقيلته السيدة مهى 
والسيدتان نائلة معوض ومنى الهراوي، اضافة الى عدد 

من الوزراء والنواب احلاليني والسابقني وعقيالتهم.

األسد رفض مقترحاً فرنس�ياً باستنساخ حل قضية »لوكربي« مع حزب اهلل.. وبري ينتقد »الفجور السياسي« ل� 14 آذار ويعتبر اقتراحه الحد األقصى


