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صفير في آخر قداس وداعي له غاب عنه عون: استغفر ممن يظن أنني أسأت إليه

عضو كتلة »لبنان الحر والموحد« أكد أن سليمان لن يتجاوب مع دعوات المعارضة لالمتناع عن توقيع مرسوم التشكيل

مصادر لـ »األنباء«: بلمار طالب ببصمات 4 آالف جواز سفر لبناني مموّه

كرم لـ »األنباء«: بلمار تجاوز خط المحظورات ولم يعد يعي حدود صالحياته

 بيروت ـ عمر حبنجر
امس كان يوم البطريرك الماروني 
نصراهلل صفير بل آخر ايامه على 
كرس���ي البطريركي���ة الماروني���ة 
المشرق، حيث  النطاكية وس���ائر 
حضرت الدولة اللبنانية رؤس���اء 
ووزراء ونوابا وشخصيات سياسية 

وديبلوماسية وعسكرية.
في »قداس الشكر« الذي يعتبر 
آخر قداس يرأسه صفير في بكركي، 
بمناسبة اليوبيل الفضي النتخابه 
بطريركا، حضر رئيس الجمهورية 
ميش���ال س���ليمان وعقيلته وفاء 
النواب نبيه بري  ورئيس مجلس 
ورئيس الحكوم���ة المكلف نجيب 
ميقاتي ورئيس الجمهورية السابق 
امين الجميل ورئيس مجلس النواب 
السابق حس���ين الحسيني وعموم 
الوزراء والنواب والسفراء والقادة 
العس���كريين والمطارنة، وسجل 
انس���ح��اب ال��وزير جبران باسيل 
ال���ذي جاء ممثال عن عم���ه العماد 
ميشال عون بسبب عدم حجز مقعد 
له قرب مقاعد الرؤساء باعتباره ممثال 
رئيس الوزراء االسبق عون، علما 
ان اعضاء الكتلة النيابية العونية 

حضروا ممثلين انفسهم.
وبعد التحية التي وجهها الكاردينال 
ليوناردو ساندري للبطريرك باسم 
البابا بنديكتوس الس���ادس عش���ر، 
مشيدا بأعماله، قدم له هدية بابوية 
ه���ي عبارة عن ك���أس قربان ذه��ب��ي 

عربون تقدير.
بدوره، حيا السفير البابوي غبريال 
كاتشيبا دور صفير الذي كان دائما 

خادما وابا في االوقات الصعبة.
وف���ي عظت���ه االخيرة، ش���كر 

على طلبات المدعي العام دانيال بلمار 
من بعض ال���وزراء اللبنانيين.في 
موازاة ذلك، واصل ممثل االمين العام 
لالمم المتحدة مايكل ويليامز تحركه 
من اج���ل تأكيد ضرورة ان تحترم 
التزامات لبنان  اي حكومة جديدة 
الدولية.وفي ض���وء مواقف وزراء 
الداخلية زياد بارود واألشغال العامة 
والنقل غازي العريضي واالتصاالت 
شربل نحاس والطاقة جبران باسيل 
الرافضة اجابة طلبات بلمار، وكذلك 
في ضوء دعوة النائب رعد الى عدم 
العام،  المدعي  التعاون مع طلبات 
قالت مصادر معنية بالتعاون بين 
لبنان والمحكمة ان مذكرة التفاهم 
تخضع كل الطلبات لموجبات قانون 
اصول المحاكمات الجزائية في لبنان 
ثم انه عندما س���لم القاضي بلمار 
مش���روع القرار االتهامي فذلك الى 
كونه مدعيا عاما ومحققا من البديهي 
ان يواصل التحقيق بالقضايا المحالة 

عليه.

المصادقة على البصمات

الى ذلك ذكرت »النهار« ان البصمات 
الت���ي طلبها بلمار من وزارة الداخلية 

تقارب األلف وقد حصل عليها مكتب 
بلمار بإذن من وزي���ر العدل ابراهيم 
نجار، لكن مكت���ب المدعي العام عاد 
وطلب من وزير الداخلية المصادقة على 
صور البصمات، وهذا لم يلق تجاوبا 

من بارود.
كما حصل األمر نفس���ه بالنس���بة 
لقوائم االتصاالت، حيث حصل مكتب 
بلمار على ما يريد من شركتي »ألفا« 
و»ام في بي« الهاتفيتين، ثم طلب الحقا 
شهادة على صحة هذه المعلومات من 
الذي  وزير االتصاالت شربل نحاس، 
لم يس���تجب بدوره علم���ا انه طالب 
بالمصادقات الرسمية على المستندات 
المرسلة اليه تحسبا لتعرضها للطعن 

من قبل محامي الدفاع.

أربعة آالف جواز بأسماء مموهة

وفي معلومات ل���� »األنباء« ان 
محور طلبات بلمار تتعلق بوجود 
أربع���ة آالف جواز س���فر لبناني 
بأسماء مموهة، يريد القضاء الدولي 
الحصول على بصمات أصحابها من 
أج���ل المقارنة، وهنا تكمن القطبة 

المخفية في هذه المسألة.
م���ن جهت���ه، رئي���س المحكمة 
كاسيزي أمل في تقريره الثاني في 
القرارات  انجازات جديدة وصدور 
االتهامية قبيل نهاية ش���هر فبراير 

.2012
واستعرض كاسيزي في تقريره 
ما ت���م انج���ازه على مدى س���نة، 
مركزا بص���ورة خاصة على أهمية 
ق���رار تعريف اإلره���اب والقانون 
الذي سيطبق، الفتا الى التحديات 
األمني���ة والمالية التي تواجه عمل 

)محمود الطويل(المحكمة. الرئيس ميشال سليمان  متوسطا رئيس البرملان نبيه بري والرئيس املكلف جنيب ميقاتي خالل القداس األخير للبطريرك صفير 

سليم كرم

14 آذار لميقاتي: من يدعي الوسطية عليه 
تظهير الحقيقة ال المساهمة في تشويهها

أوساط سياسية لـ »األنباء«:
ثالث ُعقد تتحكم في مصير تشكيل الحكومة

لماذا لم يرد حزب اهلل على تصريحات الحريري؟

السنيورة: كالم رعد سياسي بلباس قانوني

 بيروت ـ محمد حرفوش
اثار اعالن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي »عن 
معلومات وصلت اليه عن سعي بعض الفرقاء 
لدى جهات دولية الس����تصدار قرار دولي تحت 
احكام الفصل السابع انطالقا من طريقة التعامل 
مع الطلبات االخيرة للمدع����ي العام للمحكمة 
الدولية دانيال بلمار، استغرابا واسعا لدى قوى 
14 آذار لجملة اسباب عددها احد قادة هذا الفريق، 

واهمها:
اوال: ج����اء اعالن ميقاتي م����ع محطة المنار 
التابعة لحزب اهلل، ومن المس����تغرب ان يعلن 
رئيس مكلف للحكومة موقفا رسميا من مسألة 
محددة من على منبر حزبيين كان بامكان ميقاتي 
التعبير عن موقفه بواس����طة الوكالة الوطنية 
لالعالم او تلفزيون لبنان الرسمي او في افضل 
االحوال في احدى الصحف، ولم يكتف ميقاتي 
بحاجة الظهار التطابق بين موقفه وموقف من 
اوصله بأول خروج معلن عن وسطيته الساقطة 

اصال.
ثاني����ا: ان قول الرئي����س المكلف ان »القرار 
االتهام����ي على حد ما هو معلن قد يس����لم الى 
المعنيين في انتظار اصداره، االمر الذي يعني 
انهاء مرحلة التحقيقات والطلبات«، هذا القول 
ليس في محله الن صدور القرار االتهامي ال يعني 
اطالقا انهاء مرحل����ة التحقيقات، هذه المرحلة 
التي تنتهي حصرا مع صدور الحكم النهائي عن 
المحكمة الدولية، وليس قبل ذلك والقرار االتهامي 

هو مجرد محطة في سياق متكامل.
ثالثا: ان من يدعي الوس����طية عليه تظهير 
الحقيقة ال المساهمة في تشويه الوقائع خدمة 
لمن اوصله الى هذا الموقع والحقيقة ان المحكمة 
طلبت من وزارة الداخلية بصمات بين 750 وألف 
شخص وليس بصمات جميع اللبنانيين � كما 
طلب من وزارة الطاقة معلومات مرتبطة بعدادات 
الكهرباء العائدة الى عدد من االشخاص ومعلومات 
عن اصحابها ومناطق سكنهم � وطلبت من وزارة 
االتصاالت تزويدها ب� »داتا« االتصاالت العائدة 
لعدد محدد من خطوط الهاتف وليس النسخة 
الذهبية ل����� »داتا« اتصاالت جميع اللبنانيين � 

وطلبت من وزارة االش����غال معلومات متصلة 
بالتحقيق مع موظفين في هذه الوزارة لالستفسار 
منهم عن اآللية الت����ي اتبعت عند محاولة ردم 
الحفرة التي خلفها انفجار السان جورج الذي 

اودى بحياة الرئيس رفيق الحريري.
رابع����ا: ان ما قام به ال����وزراء االربعة يرتب 
مسؤوليات هرمية على الدولة اللبنانية، ما قد 
يعرضها في المستقبل لعقوبات دولية، الن تصرفا 
هكذا يجعل من لبنان دولة خارجة على القانون 
الدولي، السيما وان المحكمة الدولية انشئت بقرار 

من مجلس االمن تحت الفصل السابع.
خامسا: كيف يقبل ميقاتي ان يوقف بعض 
الوزراء تعاونه مع التحقيق الدولي اس����تجابة 

لدعوة حزب اهلل!
سادس����ا: ان كالم ميقاتي عن س����عي بعض 
الفرقاء، لدى جهات دولية الستصدار قرار دولي 
تحت احكام الفصل الس����ابع، يتعارض اوال مع 
تقارير ديبلوماسية مصدرها نيويورك تفيد ان 
اجندة مجلس االمن مزدحمة في ضوء التطورات 
في المنطقة العربية وتحديدا ليبيا وبالتالي من 
المستبعد ان يتم التداول في التطورات في لبنان 
ما لم يقع ش����يء ضخم يستحق التفات مجلس 
االمن اليه، ويتناقض ثانيا مع ما قاله المتحدث 
باسم البعثة الفرنسية ستيفان كروزا، انا لست 
على دراية ان اي طرف، اثار هذا االمر في مجالس 
االمن، ويتعارض ثالثا مع نفي المتحدث باسم 
االمي����ن العام لالمم المتحدة مارتين تنيزيركي 
علمه بحدوث اتصاالت بين اي مسؤول لبناني 
وبان كي مون من اجل اثارة قضية عدم تعاون 

عدد من الوزراء مع طلبات بلمار.
تأسيس����ا على ما تقدم يرى القيادي في 14 
آذار ان ميقات����ي لعله اراد من وراء اطاللته في 
شكلها ومضمونها توجيه رسالة مفادها ان عدم 
التعاون مع المحكمة سيؤدي الى وضع لبنان 
تحت الفصل الس����ابع وهذا ما قد يساهم بمزيد 
من تعريض المقاومة وتطويقها كذريعة لعدم 
تشكيل الحكومة، بينما الحقيقة هي ان سورية 
تتريث في التشكيل تالفيا لالصطدام مع المجتمع 

الدولي وترقبا للتحوالت في العالم العربي.

 بيروت ـ داود رمال
حتدثت أوساط سياسية مواكبة 
لعملية تأليف احلكومة العتيدة ل� 
»األنب����اء« عن »وجود ثالث عقبات 
حتول الى اآلن دون تشكيل احلكومة، 
وحتتاج الى جهد استثنائي لتذليلها«.

وأوضحت األوساط ان هذه العقبات 
تتلخص باآلت����ي:أوال: عقدة وزارة 
الداخلية، حيث يصر رئيس تكتل 
التغيير واالصالح العماد ميشال عون 
على ان تكون م����ن حصته محاوال 

نزعها من رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان الذي حصرت احلقائب 
األمنية في عهدته بعد اتفاق الدوحة.

ثانيا: عقدة الثلث الضامن، إذ تبني ان 
اخلالف ليس على وجود هذا الثلث 
امنا على مكوناته، فهناك رأي يؤيده 
الرئيس ميقاتي بأن يكون من حصته 
الى جانب الرئيس سليمان، ورأي آخر 
تقول به قوى »8 آذار« بأن يتشكل هذا 
الثلث الضامن من سليمان وميقاتي 
وجنبالط.الثالث: عدم قبول ميقاتي 

بإسقاط أسماء على التشكيلة ال يكون 
ل����ه رأي فيها، مبعنى آخر ان يتفق 
على احلقائب من دون االسماء وهذا 
أمر غير مقبول حتى اآلن.وأشارت 
االوساط الى انه »يجب عدم إغفال 
دور القرار االتهامي الذي سيصدر 
عن احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان 
في هذه املرحلة والذي ال أحد يعرف 
مضمونه وتوقيت صدوره ومن املسلم 
به انه س����يؤثر على عملية تشكيل 

احلكومة«.

بي����روت: رغم عنف الهجوم الذي يش����نه احلريري
ضد السالح، فإن حزب اهلل فاجأ الكثيرين بهدوئه الذي 
المس حدود التجاهل لكل ما يصدر عن رئيس حكومة 
تصريف األعمال.وتقول مصادر في 8 آذار ان من دوافع 
ذلك ان حزب اهلل ال يريد ان يتصرف كما لو ان مسألة 
املقاومة هي مسألة شيعية، بل هو حريص على ان تأخذ 
أبعادها الوطنية الالزمة التي تبدت بوضوح من خالل 

مبادرة العديد من الشخصيات املسيحية والسنية الى 
الرد عل����ى كالم احلريري، ما أجهض أي محاولة إلبراز 
االصطفاف املذهبي على حس����اب االصطفاف الوطني. 
اضافة الى ذلك، فإن أولويات حزب اهلل في هذه املرحلة 
هي: مراقبة تطور األوضاع في املنطقة العربية، والدفع 
باجتاه تشكيل احلكومة اجلديدة برئاسة ميقاتي. أما القرار 

االتهامي فقد أصبح وراءه كما تقول السفيرة غاي.

 بيروت ـ اتحاد درويش
اعتبر الرئيس فؤاد الس����نيورة الكالم الذي أطلقه 
باألمس رئي����س كتلة الوفاء للمقاوم����ة النائب محمد 
رع����د ووصف فيه »احملكمة« بصيغ����ة مصالح دولية 
جت����اوزت إدارة اللبنانيني ومصاحلهم ومؤسس����اتهم 
الدستورية. بالكالم السياسي الذي ليس له موقع في 
املسائل الدستورية والقانونية. وقال لقد تعودنا على 
الكالم الذي يلبس لباسا قانونيا أو دستوريا وهو في 
الواقع كالم سياسي.ورأى � حني قام بزيارة الى منزل 

رئيس احلكومة االسبق سليم احلص لالطمئنان على 
صحته � ان ق����وى 14 آذار تنظر الى هذا املوضوع من 
زاوية أخ����رى، مؤكدا ان احملكمة هي لوقف مسلس����ل 
الفنت وإمكانية الفرار من وجه العدالة ولضمان حريات 
اللبنانيني وضمان النظام الدميوقراطي. ولفت الى ان 
من يتهم احملكمة بالتسيب معربا عن اعتقاده بأن هذه 
االدعاءات قد استعملت في عدد كبير من احملاكم الدولية 
في العالم وقد تبني الحقا مقدار املستوى الذي طبقت 

به معايير العدالة.

أخبار وأسرار لبنانية
 رد »مرتب«: تؤكد مصادر الرئيس بري أنه يحضر 
لرد »مرتب« على احلريري وهو الذي لم يعد يبالي 
مؤخرا بانقطاع شعرة معاوية التي كان يحرص 
دائما على ابقائها مع احلريري، تقول مصادر مقربة 
من 8 آذار ان ح���زب اهلل لن يخاطر بأي مواجهة 
بينه وبني احلريري ستضر بحلفائه اجلدد، وعليه 
فإنه لن ينجر اليها حتى لو حتدث احلريري عن 

سالح املقاومة ليال ونهارا.

 متى سـيصدر القـرار الظني؟: ترجح أوس��اط مطلعة ان 
يصدر القرار االتهامي قبل منتصف الشهر اجلاري، 
وحتديدا قبل احتفال 14 آذار، وبشكل أكثر دقة ما بني 
الثامن والعاش��ر من الش��هر اجلاري، ليش��كل مادة 
جتييش ممتازة لالحتفال الذي سيكون عنوانه مواجهة 
سالح حزب اهلل، وبالتالي تصبح اللعبة واضحة، اي 
حترك ايراني غير مضبوط في اخلليج يقابله ضغط 
على حزب اهلل من خالل احملكمة الدولية. وهذا سيعني 
ان لبنان أمام مرحلة صعبة و»لعبة االمم« التي تعصف 

بالشرق االوسط.

 حتذيرات وتطمينات: بني حتذيرات »سالمة« وتطمينات 
»سالمة«، حذر الوزير السابق غسان سالمة املعروف 
بسعة اطالع وكثافة اتصاالته الدولية من ان يكون 
القطاع املصرفي اللبناني مستهدفا في سياق الضغط 
الذي ميارس على لبن���ان ردا على محاولة قطع 

العالقات اللبنانية مع احملكمة اخلاصة بلبنان.
وقد أثار موقف غسان سالمة ردود فعل قلقة 
لدى املسؤولني اللبنانيني املعنيني ولدى جمعية 
املصارف التي سارعت الى اعتبار كالم سالمة مجرد 
حتليل سياسي، الس���يما ان املصارف اللبنانية 
تتقيد باألنظمة واألصول املعتمدة دوليا في مجال 
مكافحة تبييض األموال، ولم تسجل عليها أجهزة 
الرقابة اللبنانية والدولية أي عمليات مش���بوهة 

في هذا املجال.

 تراجـع االهتمـام املصـري بلبنان: ق��ررت مصر اغالق 
املستش��فى امليداني املصري في بيروت الذي أقامته 
خالل حرب يونيو 2006 وهذا مؤش��ر من مؤشرات 
تراجع االهتمام املصري بالوضع في لبنان مع انكفائها 
على ترتيب أوضاعها الداخلية، اضافة الى ان املستشفى 

امليداني لم يعد له جدوى اجتماعية أو سياسية.

اعتصام شبابي مفتوح إلسقاط النظام الطائفي
بيروت � د.ب.أ: نظم عش��رات الش��بان املؤيدين إلس��قاط النظام الطائفي
 في لبنان جتمعا بعد ظهر امس األول امام وزارة الداخلية في بيروت وبدأوا 
اعتصاما مفتوحا استكماال للتحرك الذي بدأ االحد املاضي للمطالبة بنظام علماني.

ونصب املشاركون خيمتني في موقع التجمع ايذانا ببدء اعتصام مفتوح امام 
وزارة الداخلية ووزعوا بيانات تدعو الى اسقاط النظام الطائفي ورموزه، ورفع 
املش��اركون الفتات تدعو الى اس��قاط النظام الطائفي. وأكدوا االطر احلضارية 

والقانونية لتحركهم.

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »لبنان احلر واملوحد« النائب سليم 
كرم، انه وبغض النظر عن حجم االنقس����امات العمودية 
بني اللبنانيني حول أبعاد احملكمة الدولية وما تفرع عنها 
من ملفات ش����كلت مادة خالفية أساس����ية، فإن الوزراء 
األربعة الذين امتنعوا ع����ن التجاوب مع مطالب املدعي 
العام الدولي دانيال بلمار أو تريثوا به تصرفوا بحكمة 
كبيرة ووطنية عالية، وذلك العتباره ان مقاربة الطلب وان 
متت باإليجاب لكانت أشعلت شرارة املواجهات السياسية 
مجددا وانعكس����ت س����لبا على عملية تشكيل احلكومة 
وأدخل����ت البالد في مغامرة جديدة ال يعلم س����وى اهلل 

كيفية اخلروج من تداعياتها.
واعتبر النائب كرم في تصريح ل� »األنباء« ان توقيت 
طل����ب القاضي بلمار توقيت مش����بوه على عتبة تأليف 
احلكومة، وينم عن نوايا غير حسنة حيال استمرار الهدوء 
ولو الهش في الداخل اللبناني، متسائال في السياق نفسه: 
كيف كانت ستتعامل أي دولة أخرى غير الدولة اللبنانية 
مع طلب مماثل، خصوصا اذا كانت تلك الدولة هي العدو 

اإلسرائيلي؟ وهل كانت ستوافق على تسليم بلمار بصمات 
جميع مواطنيها والكشف عن كامل بياناتهم؟! الفتا الى 
ان القاض����ي بلمار جتاوز خط احملظورات ولم يعد يعي 

حدود صالحياته ومطالبه غير املنطقية.
على صعيد آخر انتقد النائب كرم ما أس����ماه بحملة 
الرئيس احلريري ضد سالح املقاومة وتوصيفه له بالسالح 
غير الشرعي الذي يشكل خطرا مباشرا على الكيان اللبناني 
وعلى السلم األهلي، مشيرا الى ان حداثة الرئيس احلريري 
على الساحة السياس����ية حالت دون اطالعه على تاريخ 
وأسباب انطالق هذا السالح في الدفاع عن لبنان يوم كان 
العدو االسرائيلي يستسهل استباحة األراضي اللبنانية 
ومياهها ساعة يشاء وكيفما يشاء أثناء غياب الدولة آنذاك 
عن الواق����ع اجلنوبي، معتبرا ان الرئيس احلريري يقرأ 
كتابة األحداث وتطوراتها من نهايتها وبالتالي يرى النصف 
الفارغ من الكوب ويغض الطرف عن نصفه اآلخر املليء 
بااليجابيات الوطنية للسالح وحسناته على مستوى ردع 

العدو عن متابعة انتهاكه للسيادة اللبنانية.
وردا على سؤال حول حقيقة ارتداد السالح املقاوم الى 

الداخل اللبناني في 7 مايو وغيرها من احملطات األمنية التي 
نزل فيها السالح الى الشارع، لفت النائب كرم الى وجود 
ثغ����رات في ذاكرة البعض من قيادات »14 آذار« وحتديدا 
في ذاكرة املتحاملني منهم على السالح، مذكرا بأن حزب 
اهلل ما كان ينوي اللجوء الى الشارع لوال استدراجه اليه 
من قبل األكثرية السابقة في حكومة الرئيس السنيورة 
عبر قرارات استفزازية قاتلة، متسائال من جهة أخرى عن 
سبب صمت الرئيس احلريري وجميع قوى »14 آذار« عن 
السالح الذي ظهر في يوم الغضب في طرابلس وبيروت 
والبقاع وقبله في اجلامعة العربية مع القناصة اآلذاريني 
فوق سطوح األبنية وفي الشوارع الداخلية واخلارجية 
لبيروت وعدم رؤيته بأن هذا السالح وان كان فرديا يشكل 
خطرا على أمن املجتمع اللبناني وعلى السلم األهلي، ام 
ان وحده السالح املقاوم املستدرج الى املنازالت السياسية 
يتسم بالالشرعية ويشكل تهديدا للدولة والصيغة؟!على 
صعيد آخر، وعلى خط تشكيل احلكومة، ختم النائب كرم 
مستهجنا احلديث عن احتمال عدم توقيع فخامة رئيس 
اجلمهورية العماد ميش����ال س����ليمان مرسوم التشكيل، 

ومحاوالت البعض زج الرئاسة في اصطفافات سياسية 
ال تعبر عن مكانتها وتوجهاتها، مشيرا الى ان هذا الكالم 
ليس س����وى مجرد رس����ائل يبعث بها فريق األقلية الى 
رئاس����ة اجلمهورية تعبر عن مكنونات����ه ورغباته بعد 
خروجه من الس����لطة وعلى قاعدة أن����ا أو ال أحد، مؤكدا 
ان الرئيس س����ليمان لن يعير تلك الرس����ائل أي أهمية، 
وبالتالي لن يتجاوب مع دعوات فريق املعارضة، وذلك 
العتباره ان عدم التوقيع على املرس����وم قد يدخل البالد 
في نفق الفراغ الدستوري على مستوى رئاسة احلكومة 
وشل البالد بكامل مؤسساتها الدستورية والعام:ة، هذا 
من جهة مش����يرا من جهة ثانية الى انه ومبوجب النص 
الدستوري فإن تشكيل احلكومة يتم بالتشاور والتنسيق 
بني الرئيس املكلف ورئيس الدولة، متسائال بالتالي كيف 
سيمتنع الرئيس سليمان عن توقيع املرسوم بعد تقدمي 
التشكيلة احلكومية اليه لطاملا كان على اطالع بتفاصيلها، 
إال اذا كان الرئيس املكلف قد خرج عن النطاق الدستوري 
وشكل احلكومة مبعزل عن الرئيس سليمان وبعيدا عن 

التنسيق معه.

البطريرك صفير الحاضرين وكل 
من آزره في حياته وشاركه افراحه 
وهمومه وعدد المراحل التي بدأها 
منذ سيامته كاهنا، وحتى تسلمه 
سدة البطريركية المارونية، داعيا 
اللبنانيين الى التمس���ك بوطنهم، 
خاتما ب� »االستغفار من كل من يظن 

اني اسأت اليه«.

المحكمة الدولية

الى ذلك، غاب تشكيل الحكومة 
الميقاتية عن الشاشة امس ليحضر 
الدولية وحمله  المحكمة  موضوع 
حزب اهلل بش���خص رئيس كتلته 
النيابي���ة محمد رع���د على طلبات 

المدعي الدولي بلمار.
الس���نوي  التقرير  وكان صدى 
الثاني للمحكمة الدولية في هذا الوقت 
قد رفعه رئيسها انطونيو كاسيزي 
الى االمين العام لالمم المتحدة بان 
كي مون والى رئيس حكومة تصريف 

االعمال سعد الحريري.
وتزام���ن ص���دور التقرير الذي 
نشرته صحيفة »المستقبل« امس مع 
المؤتمر الصحافي لرئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد ورد فيه 


