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 فرنجية يدعو لحكومة «زُعران».. ودمشق نصحت «الجنرال» بتخفيف الضغط عن ميقاتي 
 تجاذب بين بري وعون على وزارة الطاقة.. وسليمان يجدد تحبيذه عدم تشكيل مجلس وزراء من لون واحد 

 النائب سليمان فرجنية خالل حديثه املتلفز مساء أمس األول  (محمود الطويل)  الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبال النائب وليد جنبالط والوزير غازي العريضي في ڤردان مساء أمس األول 

 جنبالط: أحداث مصر أفقدت
  «١٤ آذار»  «حليفًا كبيرًا»

  
ــد جنبالط في مقابلة  ــروت ـ أ.ف.پ: رأى الزعيم الدرزي ولي   بي
ــي مصر افقدت قوى  ــس االول ان االحداث اجلارية ف ــي ام تلفزيون
ــارة الى الرئيس  ــعد احلريري حليفا كبيرا، في اش ١٤ آذار بزعامة س

املصري حسني مبارك.
  وفي مقابلة مع املؤسسة اللبنانية لالرسال بثت مقتطفات منها في 
نشرتها االخبارية املسائية قال جنبالط ردا على سؤال عن التظاهرات 
ــتمرة في مصر: ان قوى ١٤ آذار فقدت حليفا كبيرا، لذلك نرى  املس

انهم يتصرفون في اعالمهم وكأن على رؤوسهم الطير. 

قبضايات وزعران ونحن نحتاج 
الوقوف بوجه  أناس تستطيع 
وسام الحسن وأشرف ريفي مع 
محبتي لزياد بارود أنا ال ارى انه 

يستطيع الوقوف بوجههم».
  النائب د.سليم سلهب عضو 
كتلة عــــون قال عن مســــاعي 
تشكيل الحكومة، انه ال يستطيع 
استباق األمور، ويفضل انتظار 
انتهــــاء الرئيــــس المكلف من 

استشاراته.
  وعن مشاركة حزب الكتائب 
في الحكومة، قال سلهب نحن 
بانتظار جــــواب الرئيس أمين 
الجميل للرئيس ميقاتي، وقريبا 

هناك لقاء بين الرجلين.
العماد عون    وحول مطالبة 
باحتكار التمثيل المسيحي في 
الحكومة، قال: قبل الحديث عن 
التمثيل يتعين معرفة نوعية 
الحكوميــــة وعدد  التشــــكيلة 
أعضائها، ومــــن ثم ننتقل الى 
الحقائب واألسماء، موضحا ان 
وزراء التكتل سيكونون من غير 

النواب كالعادة.

  الجميل للقاء ميقاتي مجددًا

  الرئيس أمين الجميل الذي 
أثار اهتمامه بتشكيل الحكومة 
قلق حلفائه فـــي ١٤ آذار، قال 
امس ان التواصل مستمر بين 
قوى ١٤ آذار وميقاتي للوصول 
الى تصور مشترك، لكن األمور 
غير مشجعة، بحسب الجميل، 
خاصة عندما نسمع تصريحات 
بعض قادة ٨ آذار التي تنضح 
العماد  بالتصلب، عانيا بذلك 
الـــذي يرفض  ميشـــال عون 
مشـــاركة ١٤ آذار بالحكومـــة، 
لكن صحيفة اللواء ذكرت امس 
ان اتصاال من دمشق مع عون 
نصحه بتخفيف الضغط عن 

الرئيس المكلف. 

  ونقلت صحيفة «األخبار» 
المعارضة ان  الناطقة بلسان 
العمـــاد عون ســـيحصل على 
حقيبة وزارة الدفاع وقد يتوالها 
احد الوزراء السابقين المقربين 
من التيـــار الوطني الحر فيما 
تبقى وزارة الداخلية من حصة 

رئيس الجمهورية.

  تجاذبات

  وتـــردد ان خالفا قام حول 
وزارة الطاقة بين الرئيس نبيه 
بري والعماد عون، السيما ان 
رئيس المجلس يتابع موضوع 
التنقيب عن النفط على الشواطئ 

اللبنانية.
ان الخالف يشـــمل    وتردد 
حقيبة وزارة المال التي يسعى 
الرئيـــس ميقاتـــي لالحتفاظ 

والجيش والمقاومة، وهذا يعني 
بمعنى آخر حماية المقاومة وهو 

ما قلته شخصيا.
  وتابع ميقاتي ودائما حسب 
زواره: انا غارق اآلن في مطالب 
الفريق اآلخـــر وأتعامل معه 
من موقع الوسط ولن أتخلى 
عن هذا الموقـــع، الفتا الى ان 
الخيارات التزال مفتوحة أمامه، 
ومازلت أتأمـــل بالوصول الى 
تفاهم مـــع ١٤ آذار، واعتبر ان 
حكومة تكنوقراط أو مختلطة 

أمر وارد.

  حكومة الفريق الواحد

  مصـــدر قريب مـــن رئيس 
الجمهورية ميشـــال سليمان 
أكد بدوره ان الرئيس ال يحبذ 
حكومة اللون الواحد، وانه يأمل 

بها.
  وقال فرنجية في تصريح 
امس ان وزارة الداخلية عرضت 
عليه من قبل العماد عون، بكالم 
صريح، حيث قـــال له انه في 
حال تسلم الداخلية فإن عون 
لن يطالب بها، مـــا يعني انه 
سيطالب بها اذا وقع اختيارها 
على فريق رئيس الجمهورية.

  ٢٠ وزيرا

  وأضــــاف انه شــــخصيا لن 
يشــــارك لكنه يصــــر على ٢٠ 
الســــابقة،  وزيــــرا للمعارضة 
ودعا الــــى حكومة «زعران» اي 
قبضايات قائــــال: «نحن بصدد 
حكومة تكنوقراط سياســــية، 
لكن في هذا البلــــد ليس هناك 
تكنوقراط، فهذا البلد يحتاج إلى 

بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
وسيعمل مع الرئيس المكلف 

لتحقيقها.
  مصادر قوى ١٤ آذار قالت انها 
أبلغت رئيس الجمهورية الرغبة 
المشاركة بشـــرط اعطاء  في 
اجابات من الرئيس المكلف عن 
بنـــود الورقة «الثمانية» التي 
السابق فؤاد  الرئيس  طرحها 

السنيورة.

  ١٤ آذار مع التمثيل النسبي

  وفـــي حال تم ذلك، وهو ما 
أكده زوار الرئيس ميقاتي نقال 
عنه فإن قوى ١٤ آذار تأمل ان 
تتمثل في الحكومة على أساس 
فـــي مجلس  التمثيل  نســـبة 

النواب، اي ١٤ وزيرا.
  وستعقد قوى ١٤ آذار لقاء 

تشاوريا لحسم الموقف من هذه 
المسألة.

األســـماء  ســـياق    وفـــي 
والحقائب، ذكـــرت معلومات 

صحافية ان تكتل العماد عون 
ســـيحتفظ بحقائـــب وزرائه 
السابقين، اي الطاقة واالتصاالت 

والسياحة.

 بيروت ـ عمر حبنجر
الرئيس    دخلت اتصـــاالت 
المكلـــف نجيـــب ميقاتي في 
األســـماء والحقائب الوزارية، 
وقد حصل ذلك تحديدا خالل 
اجتماعه بالعماد ميشال عون 
رئيس كتلة االصالح والتغيير 
الذي طالب بعشـــرين وزيرا 

لقوى ٨ آذار.
  أوساط ميقاتي قالت تعليقا 
انه يسعى الى مساحات التقاء 
مشتركة لتشكيل حكومة ترضي 
الجميع وتتسع للجميع من دون 
االلتزام بوقت محدد لوالدتها.

المكلف  الرئيـــس    وأوفـــد 
مستشاره جو عيسى الخوري 
الى بكركـــي الطالع البطريرك 
المارونـــي نصـــراهللا صفير 
التوفيق  لـــه  الذي كان تمنى 
بتشكيل الحكومة، على األجواء 

والمساعي.

  أسئلة «المستقبل»

  والحظ زوار الرئيس ميقاتي 
انه لم ُيعد بعد تصورا واضحا 
بالنسبة لتشكيل الحكومة، وقال 
أمامهم ان أجوبته عن أســـئلة 
١٤ آذار واضحـــة وصريحـــة، 
السيما ما يتعلق منها بالمحكمة 
الى  الدولية والسالح، مشيرا 
ان هـــذا الموقـــف أبلغـــه الى 
كتلة المستقبل النيابية ولكل 
الوسطاء وأعلنه قبل أيام في 
صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، 
وهو انه مع االجماع اللبناني 
والدولـــي والتأييد العربي لما 
خص المحكمة، اما بالنســـبة 
الدوحة  اتفق في  للسالح فقد 
علـــى ان يناقـــش على طاولة 
الحوار، وتعاملـــت الحكومة 
السابقة معه على هذا األساس، 
الوزاري  واكتفت في بيانهـــا 
بالحديث عن معادلة الشـــعب 

 حكوميات 

  حصة عون ترتفع من ٥ وزراء إلى ١٠: تشير معلومات الى ارتفاع 
حصة تكتل التغيير واإلصالح في احلكومة من خمسة 
وزراء في احلكومة احلالية (بينهم وزير مردي ووزير 
للطاشناق) الى عشرة (بينهم وزيران للطاشناق ووزيران 

للمردة).
  وتضيف املعلومات الى اجتاه الرئيس ميقاتي صوب 
ابقاء التوزيع الطائفي للحقائب في احلكومة املقبلة كما 
هو، فيحتفظ وزراء التكتل باحلقائب التي كانوا يحملونها 
(الطاقة واالتصاالت والسياحة والصناعة) ويحصلون 
باإلضافـــة اليها على احلقائب التي يحملها وزراء تيار 
املستقبل املسيحيون ووزراء الكتائب والقوات اللبنانية 
(العمل، االعالم، الشؤون االجتماعية، العدل، الثقافة).

  أما األهم في هذه املعلومات فهو حصول تكتل التغيير 
واالصالح، ممثال بالوزير يعقوب الصراف، على وزارة 

سيادية هي وزارة الدفاع.
    جنبالط أكثر املسـتعجلني: النائب وليد جنبالط هو من أكثر 

املستعجلني لتشكيل احلكومة اجلديدة.
ــورات قد  ــف من حدوث تط ــبب فهو انه خائ ــا الس   أم
ــح بكل االجنازات التي حتققت وجاء مبوجبها الرئيس  تطي
ــة احلكومة لتجنيب البالد االصطدام  جنيب ميقاتي لرئاس

باالنقسامات احلادة.
    مشكلة التمثيل الكاثوليكي في زحلة: يكاد التمثيل الكاثوليكي 
في مدينة زحلة ان يشـــكل أزمة بني القوى الفاعلة في 

املدينة.
  فالعماد ميشال عون يصر على توزير القاضي سليم 
جريصاتي، ولكن النائب السابق ايلي سكاف يعترض 
ويطالب بالعودة الى نتائج االنتخابات التي جرت العام 

املاضي ملعرفة حقيقة أين يكمن التمثيل الشعبي.
  وفي املقابـــل، النائب نقوال فتوش له رأي فعال في 
متثيل املدينة خصوصا انه جنح في رهانه الى جانب 

القوى التي أوصلت مرشحها الى السرايا الكبير.
  هذه التناقضات دفعت بالوســـطيني الى طرح اسم 
وديع العبسي املقرب من جميع القوى السياسية، رئاسة 
اجلمهورية، قيـــادة اجليش، إضافة إلى التيار الوطني 
احلر، وطرح اسمه ال يثير فريق ١٤ آذار، وبذلك يكون 
توزير األرثوذكسي وديع العبسي حال وبديال عن التمثيل 

الكاثوليكي الذي سيثير الفوضى من خالل التنافس.
ــيعيا: علي  ــماء املتداولة ش ــن األس     األسـماء الشـيعية: م
ــامي، محمود بري، جهاد مرتضى، غازي  عبداهللا، علي الش

وزني، عدنان السيد حسني ومحمد عبيد.
    توزير عالء الدين ترو: علم ان املقعد السني السادس حسم 
للنائب عالء الدين ترو عن كتلة جبهة النضال الوطني، 

وممثال إلقليم اخلروب. 

 صالح لـ «األنباء»: شروط «١٤ آذار» أصبحت هّشة
  في ظل ميول «الكتائب» للمشاركة

الشروط نتجت عن عدم استساغة 
قوى «١٤ آذار» حلكم الشعب على 
آدائها السياسي ورفضه لسياستها 
التي اوصلت البالد الى حالة من 
الشرذمة واالنقسامات العمودية بني 
اللبنانيني، وبالتالي الى التصادم 
السياســــي فيمــــا بــــني القيادات 
اللبنانية، معتبرا من جهة اخرى 
ان عملية ربط تلك القوى وسطية 
الرئيس املكلف بدفتر من الشروط 
التعجيزية يعبر صراحة عن ادراكها 
لتبدل املواجهات الداخلية واالقليمية 
حيال االستحقاقات الداهمة، السيما 
ان الرئيس ميقاتــــي تلقى تهنئة 
الكثير من سفراء الدول الذين رأوا 
فيه مرشــــحا لكل لبنان، ينسجم 
مبوقعه مع دقــــة املرحلة الراهنة 
وتبنى عليه اآلمال اجلســــام في 
الســــاخنة بشيء  امللفات  مقاربة 
من الهدوء والتروي القفالها وردا 
على سؤال حول ما اذا كان الرئيس 
ميقاتي سيستطيع حتمل مسؤولية 
اتخاذ اي قرار حيال احملكمة الدولية 
والقرار االتهامي املرتقب صدوره 
عنها في ظل عدم مشاركة قوى «١٤ 
آذار» فــــي احلكومة وحتديدا تيار 
«املستقبل» منها اشار النائب صالح 
الى ان البيان الوزاري سيكون بحد 
ذاته خارطة الطريق حيال كيفية 
الدولية  مقاربة لبنــــان للمحكمة 
الواجب  القــــرارات  وبالتالي فان 
اتخاذهــــا الحقا بالشــــأن املذكور 
ســــتكون موضع تباحث وتوافق 
بني اعضاء جلنــــة صياغة البيان 
الوزاري، األمر الذي من اجله نادى 
الرئيس ميقاتي ومازال بضرورة 
مشاركة كل االطراف اللبنانية في 

احلكومة. 

مناعتها السياسية ومعنوياتها التي 
انطلقت بها في العام ٢٠٠٥ فعمدت 
الى مواجهة املرحلة عبر التعنت 
والتسويف واملماطلة وفرضها على 
اآلخرين مسارات غير قضائية غير 
توافقية ادت الى تصادمها سياسيا 
مع اآلخرين وبالتالي الى سقوطها 
في االمتحان الكبير في تولي احلكم 
الرئيس  خالل وجودها بشخص 
احلريــــري علــــى رأس الســــلطة 
التنفيذية، مشــــيرا الــــى ان قوى 
«١٤ آذار» تعــــود اليوم الى تكرار 
اخلطأ نفســــه عبر اصرارها على 
املشاركة في احلكومة وفقا لشروطها 
وطروحاتها التعجيزية نفسها التي 
آلــــت بالبالد الى حالة االنقســــام 
الراهن. واشار النائب صالح الى ان 
شروط موضوع مشاركة قوى «١٤ 
آذار» في احلكومة وضعت لتعقيد 
الرئيس ميقاتي في تأليف  رحلة 
احلكومة ولفرملة خطواته من خالل 
وضع العربة امام احلصان، اكثر من 
كونها وضعت للتأكيد على ما يسمى 
بالثوابت السياسية معتبرا ان تلك 

 بيروت ـ زينة طبارة
  رأى عضــــو كتلــــة «التنمية 
والتحرير» النائب عبداملجيد صالح 
ان ما تدعيه قــــوى «١٤ آذار» من 
حرص على البالد وعلى ســــالمة 
العمل الدميوقراطي والسياسي فيها، 
ال ميكن ان يترجم من قبلها سوى 
بخطوات عمليــــة تعطي الرئيس 
ميقاتي دفعا في تشكيل حكومته 
للمضي قدما في اعادة جدولة املسار 
السياسي على أسس توافقية فعلية، 
معتبرا ان ما وضعته القوى املذكورة 
من شروط للمشاركة في احلكومة 
اصبح هشا وضعيفا السيما في ظل 
ميول حزب «الكتائب» الى املشاركة 
في احلكم وفي ظل اعالنه انه غير 
ملــــزم بنتائج املفاوضــــات التي 
يجريها رئيــــس الهيئة التنفيذية 
في القوات اللبنانية سمير جعجع 

مع الرئيس ميقاتي.
  ولفت النائب صالح في تصريح 
لـ «األنباء» الــــى ان موقف حزب 
«الكتائب» من املشاركة في احلكومة 
وان لم يكن محسوما بعد، ينم عن 
متايزه في القراءة السياسية عن 
سائر قيادات قوى «١٤ آذار» وعن 
انســــجامه مع توجهات االكثرية 
الى  الهادفة  النيابيــــة اجلديــــدة 
اطفاء فتيل التوترات والتشنجات 
اللبنانية،  احلاصلة على الساحة 
كما يتماهى مع حجم املسؤوليات 
اجلسام امللقاة على عاتق الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي الخراج البالد 
من ازماتها عبر تشكيل حكومة تضم 
كل االطراف السياسية. هذا واعتبر 
النائب صالح انه منذ ان اعاد النائب 
جنبالط متوضعه على الســــاحة 
السياســــية فقدت قوى «١٤ آذار» 

 أكد أن البيان الوزاري سيكون خارطة طريق لكيفية مقاربة المحكمة الدولية

 عبداملجيد صالح 

 «سامي شهاب».. «فّر أم ُحرر»؟ ومن حرره بدو سيناء أم كوماندوز حزب اهللا؟!
 بيـــروت: أكد حزب اهللا رســـميا أمس األول أن أحد 
مسؤوليه محمد يوسف منصور املعروف باسم سامي 
شهاب قد جنح في اخلروج من مكان اعتقاله في مصر 

وأنه «في مكان آمن».
  وفيما رفض حزب اهللا التعليق على األنباء التي تشير 
إلى طريقة فراره من السجن أو ما إذا كان قد وصل إلى 
لبنان،  قدمت املصادر األمنية الرسمية املصرية رواية 
تفيد بأن حزب اهللا جند مجموعات من البدو من منطقة 
سيناء ليعملوا معه على تهريب األسلحة الى غزة، وأن 
هذه املجموعات انتقلت بســـالحها الى أحد السجون القريبة من 
العاصمة املصرية،  حيث واجهت حامية الســـجن وعملت على 

حترير السجناء ونقلهم بسيارات خاصة الى سيناء.
  وقالـــت مصادر مصرية إن فرار بعـــض املوقوفني في قضايا 
جنائية وسياســـية وآخرين متهمني بــــ «اإلرهاب» من عناصر 
أجنبية وعربية من السجون املصرية لم يكن أمرا غريبا في ظل 
حال االنفالت األمني «لكن احمليـــر هو كيفية وصول هؤالء إلى 
بلدانهم وعبورهم احلدود املصرية في ظل صعوبة التنقل حتى 

بني شوارع القاهرة وضواحيها».
  وحتدثت تقارير عن أن هناك من ساعد السجناء األجانب على 
«فرار منظم» وأمن لهم اخلروج من األراضي املصرية عن طريق 
األنفاق الواصلة إلى قطاع غزة ومنها ســـافر بعضهم إلى لبنان. 
لكن مجرد وصولهم إلى سيناء في الطريق إلى غزة يظل لغزا.

  وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت إن وحدة كوماندوز تابعة 
حلزب اهللا وصلت الى مصر إلنقاذ أفراد اخللية.

  ونقل موقع «قضايا مركزية» اإلسرائيلي «عن مصادر لبنانية 
قولها إن وحدة من الكوماندوز التابعة حلزب اهللا دخلت األراضي 
املصرية قادمة من السودان، حيث تلقت مساعدة من عناصر تابعة 

حلركة حماس، وكذلك من بعض النشطاء املصريني».
  وتابع املوقع «اقتحمت هذه الوحدة يوم السبت املاضي سجن 
وادي النطرون، الذي يبعد عن القاهرة ١٢٠ كيلومترا،  حيث أفرج 
عـــن عناصر تابعني حلركة حماس، وآخرين من حزب اهللا، كان 
قد اعتقلهم األمن املصري، الذي اتهمهم بالتخطيط لعمليات في 
سيناء، وكذلك أفرج عن بعض قادة اإلخوان املسلمني الذين كانوا 

داخل هذا السجن».

  ولكن احلكومة السودانية رفضت بشدة معلومات إسرائيلية 
قالت إن اخلرطوم سمحت بعبور مجموعة من أفراد «كوماندوس» 
يتبعـــون إلى حـــزب اهللا اللبناني، عبر األراضي الســـودانية، 
بغرض إطالق ســـراح عناصر تابعني إلى حركة «حماس» داخل 
ســـجن وادي النطـرون على الطـريق الـصحراوي بني الـقاهرة 

واإلسـكندرية.
  وأكدت اخلارجية السودانية أن املزاعم اإلسرائيلية ال أساس 
لها من الصحة، وأن إسرائيل تسعى إلى استغالل الظرف احلرج 
الذي متر به املنطقة العربية إلثارة الفنت بني الشـــعوب العربية 

واإلسالمية.
  وقال الناطق باســـم اخلارجية خالد موســـى في تصريحات 
صحافية: «ال توجد على أراضي السودان أي مجموعات عسكرية 
تخص دوال أخرى»، ورأى انه يســـتحيل حدوث ذلك نسبة إلى 
عدم وجود واقعي داخل حدود الدولة، إضافة إلى اختالف العوامل 
السياســـية واجلغرافية والعســـكرية فضال عن وجود مراقبني 
دوليني داخل السودان. وأكد ان احلكومة لم تتلق أي شكاوى أو 

إشارة بوجود حتركات على احلدود. 
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 حقيقة ليكس عن الحريري: حزب اهللا وبري
  لم يريدا عالقة جيدة بين والدي واألسد

 المحكمة الدولية تطلب استبدال
  أحد قضاتها لـ «مرضه الخطير»

 بيروت: تابع تلفزيون اجلديد مساء امس األول
  عرض برنامج «حقيقة ليكس» الفادات بعض 
الشخصيات اللبنانية السياسية واألمنية امام 
جلنة التحقيق الدولية في جرمية اغتيال الرئيس 

الشهيد رفيق احلريري.
  وأعلن رئيس احلكومة السابق سعد احلريري 
خالل إفادته بحسب «حقيقة ليكس» ان حزب 
اهللا ورئيس البرملـــان اللبناني نبيه بري لم 
يريدا عالقة جيدة بني الرئيس الشـــهيد رفيق 
احلريري والرئيس السوري د.بشار االسد قائال 
«حاول والدي االنفتاح على األسد، لكن ما حاول 
فعله هو اقناعه اننا قادرون على فعل الكثير 
للبنان معا، بدون كل هذا الفساد احلاصل، جنح 
االمـــر في البداية، لكن فيما بعد بدأت ترســـل 
التقارير من جميل الســـيد، واميل حلود وكل 
الشـــباب الطيبة مثل ناصر قنديل، وقد حاول 
هؤالء األشـــخاص القضاء على والدي، إضافة 
الى اشـــخاص من حزب اهللا، ونبيه بري، كان 

من مصلحتهم السياسية أال يتفقا».
  وعن العالقة بني الشـــهيد وســـمير قصير 
أضاف احلريري «ال أظن انهما كانا على عالقة 
مميزة. كان صحافيا كباقي الصحافيني، لكن، 
مرة اتصل ســـمير قصير بوالدي، او أظن انه 
ما كان اســـمها؟ جيزيل اتصلت بوالدي، وكان 
جميل السيد يزعج سمير قصير، وجرت تلك 
احلادثة عندما كانا في مطعم يدعى «بالتوس»؟ 
رمبـــا، ولكن في الواقع ال أعتقد ان والدي كان 
يعرفهما. ومت توقيف األشـــخاص الذين كانوا 
يالحقون سمير قصير، وتصدر اخلبر الصحف 
في اليوم التالي، وأظن أنه منذ ذلك احلني، قاما 

ببناء عالقة معه».
  وعن الصحافيني والصحافة قال احلريري: 
كان جميل السيد وراء وجود ابراهيم األمني في 
«السفير»، نقوال ناصيف في جريدة «النهار» 
وطارق ترشيشي في جريدة «الشرق األوسط» 

وشارل ايوب في «الديار»».

 هولنداـ  يو.بي.آي: طلبت المحكمة الخاصة 
بلبنان التي تنظر فـــي اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني األســـبق رفيـــق الحــريري من األمم 
المتحـــدة تعيين قاض يحـــل محــل القاضي 
في غرفة الدرجة األولى بيرت ســـوارت الذي 
ســـيضطر لوقف مهامه بسبب «مرض خطير 

وطويل األمد».
  وأصدرت المحكمة أمس االول تعميما إعالميا 
ذكرت فيه ان رئيسها وجه «طلبا إلى األمين العام 
لألمم المتحدة بتعيين قاض يحل محل القاضي 
بيرت ســـوارت (قاض من قضاة غرفة الدرجة 

األولى) الذي لن يتمكن مع األسف من مزاولة 
مهامه بسبب مرض خطير وطويل األمد».

  وأضاف التعميم ان هـــذا اإلجراء لن يؤثر 
«بأي شكل من األشكال» في عمل المحكمة، إذ 
ال يمكن لغرفة الدرجـــة األولى أن تلتئم قبل 
إنجاز اإلجراءات التمهيدية. وأشـــارت إلى ان 
«أسماء قضاة الغرفة المذكورة اآلخرين تبقى 
غير معلنة بما أن غرفة الدرجة األولى لم تلتئم 
بعد، وذلك بموجـــب نص المادة ١٧ من ملحق 
القرار ٢٠٠٧/١٧٥٧ الصـــادر عن مجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة». 

 ماغي فرح تترك الـ «أو تي ڤي» والسياسة: 
«ما مرق علّي مثل هالجو»

  
ــن املجالت ــدد م ــف ع ــروت: كش   بي
  الصادرة امس ان االعالمية ماغي فرح
ــع قناة ــد عقدها م ــررت عدم جتدي   ق
ــم وقد اتى  الـ OTV بعد انتهائه هذا املوس
ــي بالتوافق مع ادارة احملطة كما  قرار ماغ
ــبكة» فيما اكدت ماغي نفسها  ذكرت «الش
ملجلة كل النجوم انها لم تستقل من احملطة 
ــفت «الشبكة»  اال انها لن جتدد العقد.وكش
ان االدارة قررت اختيار الصحافي جوني 
منير لتقدمي برنامج «توك شو» السياسي 
ــي وذلك رغم ان  ــبوعي بدال من ماغ االس
ــا دميا صادق  ــة على احملطة ذاته االعالمي

ــيا ساخنا بعنوان «رفعت احلصانة» كما  كانت قد حضرت برنامجا سياس
كشفت «الشبكة» أما نادين فنقلت عن ماغي فرح قولها موضوع السياسة 
ــل هيك وضع وجو  ــة، ما مرق علّي ابدا مث ــي لبنان اصبح صعبا للغاي ف
ــي بلبنان من قبل، واضافت ماغي فرح بكل بساطة سأتوقف ولن  سياس

اكمل حاليا في تقدمي البرامج السياسية أنا بحاجة الستراحة. 

 االعالمية ماغي فرح 


