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مصدر لـ »األنباء«: إعالن التشكيلة الحكومية اللبنانية »وارد في أي لحظة«

بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
خيمت االحتف����االت بعيد مار 
مارون ش����فيع الطائفة املارونية 
في لبنان على األجواء السياسية 
املربكة بتعقيدات تشكيل احلكومة 

امليقاتية.
وحضر الرئيس ميشال سليمان 
والرئيس س����عد احلريري قداسا 
أقام����ه مطران بي����روت للموارنة 
بولس مطر في كنيسة »اجلميزة« 
مبشاركات ش����خصيات سياسية 
ودينية وديبلوماسية، الذي شدد 
على ان نكون صفا واحدا في هذه 
الفترة العصيبة، مؤكدا أهمية أال 
اللبنانيني بأنها  تش����عر فئة من 

مهمشة.
البطريرك  وفي بكركي ترأس 
املاروني نصراهلل صفير قداس����ا 
آخر باملناسبة عينها، وتطرق في 
القديس مارون  الى سيرة  عظته 
واملوارنة الذين ما استبد األقوياء 
بالضعفاء من بينهم وال تزاحموا 
على مناصب ووظائف مكتفني مبا 
قسم اهلل لهم من نصيب في دنياهم 

وهذا كان ثمرة الكفر بالذات.
في هذا الوق����ت تتجه األنظار 
الى االجتماع اإلس����امي الس����ني 
املوسع املقرر في دار الفتوى في 
بيروت ظهر اليوم بحضور رؤساء 
احلكومة والنواب واملفتني وأعضاء 
املجلس الشرعي األعلى بدعوة من 
مفتي اجلمهورية الشيخ د.محمد 
رشيد قباني »للتداول في الشأن 
العام ومش����كاته واتخاذ املوقف 
املناسب من اخلافات التي تشهدها 

الباد«.
وس����يحضر االجتماع رئيس 
حكومة تصريف األعمال س����عد 
احلريري ورئيس احلكومة املكلف 
جنيب ميقاتي والرئيس األسبق 
فؤاد السنيورة وسيحصل نقاش 
حول الثوابت اإلسامية، وسيصار 

مع كل املبادرات الهادفة لفك األزمة 
الباد،  السياسية املستفحلة في 
الس����لبية  الردود  ودائم����ا كانت 
تأتي من املقلب اآلخر على ش����كل 

شروط.
وميز احلريري بني ساح مقاوم 
موجه الى إسرائيل ندعمه، وهو 
موضوع على طاولة احلوار وهناك 
باملقابل ساح منتشر بني اللبنانيني 
حتت اسم املقاومة وهذا ليس من 

املقاومة ونحن نرفضه.

توقيت الحكومة

الرئيس جني����ب ميقاتي غاب 
عن الصورة امس في وقت اكد فيه 
الرئيس نبيه بري للمرة الثانية من 
قطر ان احلكومة اللبنانية اجلديدة 
سيعلن عنها هذا االسبوع، بينما 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي ال 
ينف����ي وال يؤكد وس����ط ضغوط 
الثامن من اذار املفتوحة شهيتها 
على التوزير، واتهامات الرابع عشر 
منه بانه خاضع لتلك الضغوط. في 
هذا الوقت، أكد مصدر واسع االطاع 
ل� »األنب����اء« ان »والدة احلكومة 

الى تثبيت ه����ذه الثوابت ودعوة 
اجلميع الى احلذر من اخلروج على 

رأي األكثرية.
ان بيانا  وعلم����ت »األنب����اء« 
س����يصدر عن املجتمعني، يتناول 
الذكرى السادسة الغتيال الرئيس 
الش����هيد رفيق احلريري ويدعم 
احملكمة الدولية من اجل احلقيقة 
والعدالة، وتكتسب هذه املواقف 
أهمية مضاعفة مع وجود الرئيس 
ميقاتي، الذي يقول احمد احلريري 
األمني العام لتيار املس����تقبل انه 
)أي امليقاتي( س����بق ان تعهد ملن 
رشحوه لرئاسة احلكومة بنسف 
البروتوكول املوقع بني احلكومة 

اللبنانية واحملكمة الدولية.
وحتدث احلري����ري عن عودة 
األبواق ومعها جهات أعماها اجلموح 
الى السلطة والهدف محاكمة رفيق 
احلريري وإخراج سعد احلريري 
من املعادلة الوطنية وإعان اغتياله 

سياسيا.
وقال: ان سعد احلريري أبدى 
ما ال يس����تطيع أي ش����خص ان 
يبديه من إيجابي����ة في التعاطي 

اجلديدة دخلت في مرحلة االسبوع 
االخير، اذ ان العد التنازلي لوالدتها 
بدأ وهي س����تبصر النور في أي 
وقت، بعد ترتيب بعض التفاصيل 

الشكلية«.
وقال املصدر ان اللقاء الذي جمع 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان مع الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي مس����اء الثاثاء في قصر 
بعبدا مت خاله جوجلة حصيلة 
مطالب االفرقاء السياسيني، على 
ان يعود ميقاتي الحقا »بتشكيلة 
وزارية وقد اسقط فيها احلقائب 

على االسماء أو العكس«.
وأوض����ح املص����در ان رئيس 
اجلمهورية لم يحدد االسماء التي 
سيتم توزيرها من ضمن حصته 
الوزارية، وان ه����ذا االمر متروك 
آلخر حلظة، بعدما يكون الرئيس 
املكلف قد حدد احلقائب واالسماء 
للقوى املشاركة. وان كل ما ينشر 
عن احلقائب واالسماء التي تدخل 
في حصة الرئي����س هي من باب 
التكهن����ات والتحلي����ات، واالمر 
محصور بشخص سليمان فقط وال 

مصادر لـ »األنباء«: الحريري التقى خادم الحرمين  
ويتحضر لزيارة السعودية قريبًا 

علي رباح
تتساءل االوساط السياسية والشعبية منذ تكليف 
الرئيس جنيب ميقاتي بتشكيل احلكومة اللبنانية 
العتيدة ان كانت اململكة العربية السعودية قد تخلت 
عن حليفها في لبنان رئيس حكومة تصريف االعمال 
س����عد احلريري او ان كان هناك خاف بني الطرفني 

منع عودة احلريري الى احلكومة مجددا.
وردا على هذه االس����ئلة أكدت مص����ادر مواكبة 
لتحركات احلريري ل� »األنباء« ان االخير التقى خادم 
احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز في 

املغرب بعيدا عن االعام من����ذ ايام، حيث أكدت انه 
اس����تقبل بحفاوة بالغة، وانه بص����دد القيام بزيارة 
مماثلة للمملكة العربية السعودية قريبا للقاء كبار 
املسؤولني فيها ولدحض كل ما قيل ويقال عن سوء 
العاقة بني الطرفني. وعن احياء ذكرى اغتيال الشهيد 
رفيق احلريري االثنني املقبل في البيال بدال من ساحة 
الشهداء قال املصدر »باستطاعتنا حشد الشارع بسهولة، 
ولكن نظرا للتطورات املصرية والعربية االخيرة فإن 
لبنان لم يعد أولوية دولي����ة واقليمية ولذلك تقرر 

احياء الذكرى في البيال«.  

بيروت ـ يوسف دياب
اجللسة التي عقدت في احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان، برئاسة رئيس احملكمة القاضي انطونيو 
كاسيزي، للرد على اسئلة قاضي االجراءات التمهيدية 
دانيال فرانس���ني حول حتديد العديد من اجلرائم 
الواردة في القرار االتهامي في قضية اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، شكلت محطة مفصلية في 
مسيرة هذه احملكمة باعتراف كل املراجع القانونية 
والقضائية في لبنان وخارجه، وبغض النظر عن ان 
احملكمة نظرت في جلستها باالمس بقضية شكلية 
من دون الدخول في اس���اس امللف والتحقيق، فإن 
مراج���ع قانونية لبنانية أكدت ل� »األنباء« ان هذه 
اجللسة »لن تكون منفصلة عما قبلها وما سيليها 
في االيام واالش���هر املقبلة، وهي بالتأكيد ستكون 
محط انظار كل املتابع���ني لها من لبنانيني وعرب 

وأجان���ب، اصافة الى آالف م���ن رجال القانون في 
العال���م، وموضع تقومي قانوني دقيق«، واعتبرت 
املراجع املذكورة ان »م���ا حصل باالمس ما هو اال 
حلقة في س���ياق عمل احملكمة، وهذا االجراء دليل 
واضح على شفافية احملكمة ومراعاتها ألعلى معايير 

العدالة، وعلى استقاليتها وحياديتها«.
في هذا الوقت اوضح مصدر قضائي لبناني ل� 
»األنباء« ايضا ان اجللسة التي دامت 7 ساعات »هي 
نقطة حتول مبسار العدالة املنتظرة في قضية اغتيال 
الرئي���س رفيق احلريري، ولها دالالت عدة ابرزها 
ان االجوبة او التوضيحات التي ستقدمها احملكمة 
الى فرانسني بناء على طلب االخير، ستحدد له ما 
اذا كانت االتهامات التي ساقها املدعي العام الدولي 
دانيال بلمار للمتهمني املفترضني باغتيال احلريري، 
مطابقة للقواعد القانونية وللقانون املعتمد لدى 

احملكمة الدولية، الس���يما مسألة تعريف اجلرمية 
االرهابي���ة، ومتوافقة مع توصي���ف احملكمة لهذه 
اجلرمية«، واشار الى ان »جواب احملكمة سيسهل 
على القاضي دانيال فرانسني االسراع في البت في 
القرار االتهامي، س���واء جلهة تصديقه ونشره او 
جلهة رده كله او رد جزء منه وطلب أدلة وقرائن 

اضافية اذا اقتضى االمر«.
وكان رئيس احملكمة انطونيو كاسيزي، اوضح في 
قراره الذي حدد مبوجبه اجللسة، ان فرانسني يريد 
معرفة ما اذا كان ينبغي االخذ بالقانون الدولي في 
حتديد مفهوم »االعمال االرهابية«، وامكان ماحقة 
ش���خص ما بتهمة ارتكاب جرمية قتل متعمدة مع 
س���ابق تصور وتصميم في مقتل اشخاص كانوا 
موجودين مصادفة في موقع جرمية مفترضة، الفتا 
الى ان هذه القضايا معقدة وتستحق دراسة متأنية«، 

وشدد كاسيزي على انه »ملصلحة العدالة، البد من 
ان تبحث غرفة االستئناف هذه القضايا في اسرع 
وقت ممكن ليتمكن قاضي االجراءات التمهيدية من 

تأكيد او رد الئحة االتهام من دون تأخير«.
واكد مصدر قضائي في احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان ل� »األنباء« ان »هذه اجللسة تطرقت لبعض 
النقاط التي طلب قاضي االجراءات التمهيدية دانيال 
فرانسني توضيحها، والتي تسهل عملية البت في 
القرار االتهامي«، واشار الى ان طلب فرانسني »تركز 
بشكل اساسي حول القاضي الذي سيطبق في قضية 
اغتيال احلريري ورفاقه، وهل هو قانون العقوبات 
اللبناني وحتديدا قانون االرهاب ام مبادئ القانون 
الدولي؟ واي مب���ادئ؟ وتوضيح مفهوم االرهاب 
ومفهوم املؤامرة ومفهوم حالة الذعر الناشئة عن 

جرمية االغتيال«.

يطلع عليه أقرب املقربني منه.
وفي حني لم يستبعد املصدر 
ان يكون يوم السبت املقبل موعدا 
فاصا في مس����ألة التشكيل، اكد 
ان عودة العماد ميشال عون من 
سورية ستكون ايضا محطة في 
سياق التشاور االخير معه جلهة 
احلص����ة الوزارية الت����ي يريدها 
لتش����كيله النيابي بحيث يتحدد 
التوجه، بعدما حسم شكل احلكومة 
التي ستكون سياس����ية مطعمة 

بتكنوقراط.
انعدام  ال����ى  وأش����ار املصدر 
املش����كلة في االس����ماء الس����نية 
والش����يعية والدرزية واألرمنية، 
إمنا هناك عثرات بسيطة في االسماء 
املسيحية نظرا حلجم القيادات التي 
تريد حصصا وزارية، وهذا االمر 
سيتم االنتهاء منه خال الساعات 
الثماني واألربعني املقبلة، خصوصا 
بعدم����ا تأكد أن ق����وى 14 آذار لن 

تشارك في احلكومة.
بدورها تقول مصادر »املستقبل« 
ان »حزب اهلل« يريد اعان التشكيلة 
احلكومية قبل 14 فبراير اجلاري 
بهدف توجيه ضربة معنوية لقوى 
14 آذار التي تتحضر الحياء الذكرى 
الثالثة الغتيال الرئيس الش����هيد 
رفيق احلري����ري ورفاقه االثنني 

املقبل.
وتضيف هذه املصادر ان املوقف 
النهائي من الرئيس املكلف سيتحدد 
بعد اعان التش����كيلة احلكومية، 
اذ حتى ذلك احلني س����يكون على 
الرئيس ميقاتي ان يوضح للرأي 
العام مابس����ات رف����ض قوى 14 
آذار املشاركة في احلكومة، وآخر 
الرافضني النائب متام سام الذي 
رب����ط قبوله باعتماد الوس����طية 
واالعتدال، منتقدا مواقف ميشال 
اللذين  عون وس����ليمان فرجنية 

يريدان كسر الفريق اآلخر.

وسط االنشغال باحتفاالت عيد مار مارون.. وترقباً للقاء الحريري وميقاتي في دار الفتوى اليوم

العماد ميشال عون محاطا برجال الدين قبل بدء قداس عيد مار مارون في بلدة براد السورية امس       )تيار.اورغ()محمود الطويل(رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري والسيدة األولى منى سليمان خالل قداس عيد مار مارون بحضور عدد من الشخصيات السياسية في بيروت أمس 

آالن عون

عون: من أرسل شهود الزور هو من اغتال الحريري 
دمش����ق � وكاالت: احتشد اآلالف أمس في 
ساحات بلدة براد السورية مبناسبة عيد مار 
مارون، وسط مشاركة لبنانية فاعلة بحضور 
رئيس تكتل اإلصاح والتغيير النائب ميشال 
عون الذي استقبل بحفاوة كبيرة من رجال الدين 

وشخصيات سياسية واجتماعية بارزة.
وطبقا ملا نشرته »األنباء« في عددها الصادر 
»ام����س«، فقد أزال محاف����ظ حلب أحمد علي 
منصورة ومطران املوارنة يوسف أنيس أبي 
عاد والعماد ميش����ال عون الستار عن لوحة 
مفادها أن الدولة السورية تقدم أرضا مساحتها 
25 أل����ف مترا للكنيس����ة املارونية، حيث مت 
وضع احلجر األساس لتشييد كنيسة للطائفة 

املارونية.
في غضون ذلك، اعلن رئيس تكتل »التغيير 
واالصاح« العماد ميشال عون ان »احملادثات 
م����ع رئيس احلكومة املكل����ف جنيب ميقاتي 
مازالت جارية ولم نعلن شيئا عن مضمونها«، 
مستبعدا ان يكون ميقاتي »وصل إلى حد أن 

لديه صعوبات كبيرة«.
عون، وفي حديث لإلخبارية السورية على 
هامش مشاركته في االحتفال بيوبيل ال� 1600 
ع����ام على وفاة مار مارون، لفت الى ان »آخر 
لقاء بني ميقاتي والوزير جبران باسيل كان 
باألمس، وهو لم يبلغنا ش����يئا، فقط ال زلنا 

نبحث معه في املواضيع الشائكة«.
وأعلن عون ردا على س����ؤال »اننا نترقب 
القرار الذي سوف يصدر عن احملكمة الدولية، 
ولكننا ال نعتقد أن العدالة الدولية التي تطبق 
في لبنان، هي العدالة السليمة والشفافة، ألنه 

عند ذلك سنكون نحن معها«.
وأكد انه »ال أحد منا يهرب من أمام العدالة، 
فكلنا يفتش عن العدالة، ولكن عندما يشوب 

هذه العدالة ش����هود زور ونظام مغطى حتت 
التأثير السياسي الدولي، عندها ال تعود العدالة 

عدالة«.
عون رأى انه »عندما يكون هناك أناس 
متورطون في شهادات الزور، من أجل حتوير 
التحقيق في املرحلة األولى باجتاه سورية 
ومن ثم يتحول التحقيق باجتاه آخر، وذلك 
من دون أن نعرف ملاذا أتى ش���هود الزور 
ليدلوا بشهاداتهم املزورة، ومن أرسل هؤالء 
الشهود فإننا نعتقد بشكل أكيد أن من أرسل 
شهود الزور، هو نفسه من اقترف اجلرمية 
وليس حزب اهلل ألن حزب اهلل لم يتدخل 
بش���هود الزور وال مع احملكمة وال مع أي 

قوى سياسية«.
وتس����اءل عون »هل من املعقول أن يكون 
هن����اك قضاة دوليون يس����تمعون إلى أناس 
يح����ورون التحقيق في اجت����اه غير االجتاه 
الطبيعي ويتركونهم، ثم يعطونهم حصانة، 
باإلضافة إلى حصان����ة لبنانية منحهم إياها 
رئيس الوزراء السابق، هذا شيء غير طبيعي 
وال ميكن أن يقب����ل به أحد«، مضيفا »ثم من 
أقر هذه احملكمة مبوجب الفصل السابع، وهل 
تنطبق ش����روط الفصل السابع على احملكمة 

في لبنان؟«، مجيبا »طبعا ال«.
وس����أل »هل س����يادتنا محفوظ����ة وفقا 
لدستورنا، ودس����تورنا محترم بشرعة األمم 
املتحدة؟«، معتبرا ان »مجلس األمن خرج عن 
شرعة األمم املتحدة، التي هي فوق كل القوانني 
والق����رارات التي تصدر عنها، والتي يجب أن 
نحترمها«، الفتا الى ان »هناك أش����ياء كثيرة 
مشوبة باألخطاء اإلدارية والدستورية، وهذا 
ش����يء مركب، ويجب النظر في كل ما جرى 

بالتحقيق، وإعادة فتحه من جديد«.

على هامش مشاركته بذكرى وفاة مار مارون في سورية أمس

آالن عون لـ »األنباء«: إعطاء الرئاسة حصة وازنة ينزع عنها الصفة التوافقية

مصدر قضائي لـ »األنباء«: جلسة المحكمة قد تسّرع صدور القرار االتهامي

بيروت ـ زينة طبارة
رأي عضو تكتل »التغيير واالصاح« 
النائب آالن عون ان ما يحاول البعض 
اش���اعته بأن الرئاسة االولى لن توقع 
مرسوم تشكيل احلكومة فيما لو تشكلت 
من لون، مجرد كام ال يعبر سوى عن 
عدم استغاثة مطلقية ملا آل اليه موقعهم 
السياسي، وبالتالي للضغط على الرئيس 
سليمان في محاولة لتوريطه مبوقف 
يقحم الرئاس���ة في مخالفة الدستور 
والقوانني، الفتا الى ان الرئيس سليمان 
ال يستطيع التمنع عن توقيع مرسوم 
تش���كيل احلكومة، وذلك العتباره ان 
احلكومة ستكون ميثاقية بامتياز سواء 
من حيث التمثيل الطائفي واملذهبي ام من 
حيث طريقة تشكيلها خصوصا بعدما 

متنع الفريق االقلي اجلديد بكامل ارادته 
عن املشاركة فيها، مؤكدا ان املوضوع 
غير مطروح لدى رئاسة اجلمهورية، ال 
بل ان اجلميع يتحضر لوالدة احلكومة 

خال االيام املقبلة.
ولفت النائ���ب عون في تصريح ل� 
»األنباء« الى ان مشكلة الفريق االقلي 
اجلديد تكمن في كيفية تكليف الرئيس 
ميقاتي قبل ان تكون في كيفية توزيع 
احلقائب الوزارية بحس���ب املعطيات 

اجلديدة داخل املجلس النيابي.
هذا واكد النائب عون ان احدا ال يريد 
استبعاد الفريق االقلي عن املشاركة في 
احلكومة امنا وفقا ملا تفرضه التركيبة 
السياسية اجلديدة والتبدالت احلاصلة 
في موازين القوى على املستوى النيابي، 

اي وفقا ملا نادت به قوى »14 آذار« في 
العام 2009 أثناء تشكيل حكومة تصريف 
االعمال احلالية، ورفضها آنذاك اعطاء 
فريق املعارضة السابقة الثلث املعطل 
حتت عنوان عدم تكريسه ك� »سابقة«، 
واتى بحكوم���ة ال� 5/10/15 مبعزل عن 
موض���وع الودائع في حصة رئاس���ة 
اجلمهورية، وبالتالي يؤكد النائب عون 
ان قوى االكثرية اجلديدة وبغض النظر 
عن الشروط التعجيزية وغير املقبولة 
التي تقدم بها تيار املستقبل الى الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي، مستعدة العطاء 
الفريق اآلخ���ر 10 وزراء في احلكومة 

العتيدة عما مببدأ التعامل باملثل.
وعن امتناع العماد عون عن اعطاء 
الرئيس س���ليمان حص���ة وازنة في 

احلكومة وفقا لتوجهات الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي، تس���اءل النائب عون 
عما اذا كان املقصود من اعطاء رئاسة 
اجلمهورية حصة وازنة داخل مجلس 
الوزراء هو الوقوف في وجه االكثرية 
الرئاس���ة  ان اعطاء  اجلديدة، معتبرا 
حص���ة وازنة في احلكومة ينزع عنها 
الصفة التوافقية التي اتى بها الرئيس 
سليمان، مستدركا بالقول انه وبالرغم 
من عدم وجود اي مانع من اعطاء رئاسة 
اجلمهورية حص���ة وزارية معينة، اال 
ان ما درج خال تش���كيل احلكومات 
السابقة اوجد اش���كالية كبيرة حول 
موقع الرئاسة االولى من الفرقاء على 
طاولة مجلس الوزراء وحول حصتها 

وكيفية حتديدها.

أكد أن األكثرية الجديدة مستعدة إلعطاء الفريق اآلخر 10 وزراء عمالً بمبدأ التعامل بالمثل

املسعى الفرنسي قائم: كشف مصدر ديبلوماسي في باريس 
ان املسعى الفرنسي من أجل لبنان )جلنة االتصال( اليزال 
قائما وان كان اآلن في حال تريث وانتظار، ألن ذلك يعود 
الى جملة عوامل منها ان فرنس����ا قررت انتظار تش����كيل 
احلكومة واالطاع على البيان الوزاري وانتظار اخلطوات 

املتوقعة من احملكمة الدولية.
وأض����اف ان التطورات في مصر حملت فرنس����ا على 
تأجيل أي حترك، وان هذا التحرك قد يستأنف بعد تأليف 

احلكومة.
ملاذا نقلت 14 آذار مهرجان اغتيال احلريري الى البيال: رد مصدر 
نيابي في تيار املس��تقبل الس��بب في قرار قوى 14 آذار اقامة 
مهرجان مركزي في »البيال« ملناسبة ذكرى 14 شباط بدال من 
املهرجان الش��عبي الى »االحتقان السياسي الكبير الكامن في 
البلد حاليا، وجتنبا لتحول التجمعات السلمية الى أعمال شغب 

من خالل مندسني كما حصل مؤخرا في طرابلس«.
ولكن مصادر في 8 آذار ترد السبب الى تراجع شعبية 14 آذار 
وعدم قدرتها على التعبئة والتجييش بعد املتغيرات السياسية 

واحلكومية األخيرة التي أصابت جمهورها باإلحباط.
»املستقبل« يرد على بري وجنبالط: رد مصدر في تيار املستقبل 
على دعوة النائب وليد جنباط للرئيس س����عد احلريري 
من أجل درس »اجلغرافيا السياسية« فقال: »على النائب 
جنباط ان يقرأ جيدا في السياس����ة التي تتضمن مبادئ 
وليس فقط مصالح«، مضيفا: »نحن متباعدون مع النائب 

جنباط سياسيا فهو ذهب بعيدا بعيدا«.
وعن قول الرئيس ب���ري ان »احلريري حظي بدالل 
سوري لم نحظ به نحن«، قال: »الرئيس احلريري حظي 
ب���أن الطرف اآلخ���ر لم يلتزم بأي وعد م���ن وعوده، ال 
بترسيم حدود من أي جهة كانت، وال بوقف معسكرات 
الفلسطينيني خارج املخيمات، وال بالتعامل بني دولتني، 
بالعكس متاما حظي مبذكرات جلب وتوقيف غير قانونية 

امنا هي سياسية«.
الوزير الشـامي »كرم على درب !..«: ذكرت صحيفة »املستقبل« 
ان وزير اخلارجية في حكومة تصريف االعمال علي الش��امي 
منح في نهاية االس��بوع الفائت 11 ديبلوماسيا ومستشارا من 
املقربني مهم��ات مفتوحة خارج لبنان، خالف��ا ملبدأ تصريف 
االعمال ال��ذي ال يجيز للوزير تكليف موظفني بهذا النوع من 
املهمات اال في حال شغور مركز السفير كما قالت الصحيفة.

واملس��تفيدون هم مستش��ارو الوزير: فادي احلاج علي، 
جورج بيطار وماجدة كركي.

وثمانية ديبلوماسيني هم: علي قازان، طالل ضاهر، محمد 
س��كينة، علي ضاهر، دينا حداد، مني��ر عانوتي، علي غزاوي 

وحسام اسعد دياب.

أخبار وأسرار لبنانية


