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 عين لبنان على القمة السعودية - السورية اليوم 
 بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال ـ هدى العبود

  هذا االسبوع اللبناني يتوقعه البعض ان 
يكون حاسما على صعيد تشكيل احلكومة في 
ظل التقارب السعوديـ  السوري وانعكاساته 
االيجابية على الداخـــل اللبناني مبواكبة 
الفتة من احلراك الدولي على مستوى امللف 
النووي االيراني العظيم االثر على الواقع 

السياسي في لبنان.
  ويضيف اللقاء على الغداء بني الرئيس 
املكلف سعد احلريري ورئيس تكتل االصالح 
والتغيير العماد ميشـــال عون في «بيت 
الوسط» لسعد احلريري عنصر طمأنينة 

الى مسار االمور اللبنانية.

  عون: لن يظهر في تاريخي ما يخجل

  وكان العماد ميشال عون وفي خطاب 
له بحفل تخريج تالمذة في مدرسة غزير 
امس، اعتبر ان عدم االعتراف بحق االختالف 

عند اآلخر يوصل الى التقاتل.
  وقال: قرأت بعض الصحف وفيها عنوان: 
ميشال عون يخّرب، ثم تساءلت: ماذا خربت؟ 
او ميشال عون فالن يستعمله، وانا اسأل: 

من كمشني باجلرم املشهود؟
  وتوجه الى الطالب قائال: اريد ان اقول 
لكم امرا اليوم وان شاء اهللا تعيشون فترة 
طويلة من بعدي: لـــن يظهر في تاريخي 

شيء تخجلون منه.
  الى ذلك، تبقى التداعيات املنتظرة لزيارة 
خادم احلرمني الشريفني، املرجحة الى دمشق 
اليوم، الشغل الشاغل للبنانيني، ويستمر 
«حبس االنفاس اللبناني» لرصد االيجابيات 

على الصعيد احلكومي.
  وينقل زوار العاصمة السورية لـ «األنباء» 
اجواء تفيد بأن زيارة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا الى ســـورية عنوانها االبرز 
واالكبر هو تكريس العالقات الســـورية ـ 
الســـعودية بعد فترة اجلفاف الناجم عن 
تعارض فـــي املوقف من عدة ملفات وأحد 

تفصيالتها امللف اللبناني.
  ويضيـــف هـــؤالء: صحيـــح ان امللف 
اللبناني سيبحث خالل احملادثات السورية 

ـ السعودية من دون ان يأخذ اجلزء االكبر 
من هذه احملادثات، لكن حتت عنوان تعزيز 
السلم واالستقرار في لبنان وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية اللبنانية ومن ضمنها امللف 
احلكومي، من دون اسقاط يقوم مسؤولون 
لبنانيون بزيارة دمشق خالل وجود امللك 
عبداهللا، ما يعزز انعكاســـها انفراجا على 

الساحة اللبنانية.
  واوضح املصدر ان سورية والسعودية 
تعلقان اهمية استثنائية على زيارة امللك 
عبداهللا كونها ستشهد بحثا معمقا في امللفات 
االساسية املتصلة بعملية السالم في املنطقة 
والوضع في العراق والتطورات االقليمية 

ومنها امللف النووي االيراني.
  ويكشـــف املصدر ان هناك شبه توافق 
على الفقرة التي سيتضمنها البيان اخلتامي 
للزيارة فيما خص لبنان جلهة تأكيد رعاية 
الدولتني ألي توافق لبناني في ظل اتفاق 
الطائف، مقرونا بالتمني على اللبنانيني ان 

يأخذوا زمام امورهم بأيديهم ملعاجلة كل 
االمور باحلوار الصريح والبناء.

  بدوره، اكد مصدر ســـوري موثوق لـ 
«األنباء» ان خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز سيبدأ مساء اليوم 
زيارة دولة الى سورية تستمر ملدة ثالثة 
ايام، وسيمضي امللك عبداهللا اليوم االول 
في حلب علـــى ان ينتقل غدا الى الالذقية 

واخلميس الى دمشق.
  كذلك أعلنت السعودية رسميا أن خادم 
احلرمني سيقوم بزيارة رسمية إلى سورية 
بناء على دعوة تلقاها من الرئيس السوري 
بشـــار األســـد من دون الكشف عن موعد 

تلك الزيارة.
  وجاء في بيان نشـــرته وكالة األنباء 
الســـعودية الرســـمية «واس» امـــس أن 
«خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز سيقوم خالل األيام القادمة 
بزيارة رســـمية إلى اجلمهورية العربية 

السورية الشقيقة تلبية للدعوة التي تلقاها 
من أخيه فخامة الرئيس الســـوري بشار 

األسد».

  سليمان لرعد: متفائل بالحكومة

النائب  الوفـــاء للمقاومة    رئيس كتلة 
محمد رعـــد اعلن بعد لقائـــه وفد الكتلة 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
ان الوفد ملس لدى رئيس اجلمهورية تفاؤال 
وايجابية باجتـــاه الوضع احلكومي، وان 
االمور حتتاج الى مزيد من املتابعة عسى 
ان تلقى حـــال قريبا، واكـــد ان التواصل 
واالتصاالت قائمة بني حزب اهللا والرئيس 
املكلف ســـعد احلريري واالجواء ايجابية 
بشكل عام في البلد، ونلحظ ذلك من خالل 
مواقف الفرقاء، موضحا انه ميكن القول اننا 
دخلنا مرحلة االسماء واحلقائب «رمبا منذ 
اليوم (امس) تبدأ بالتداول». وعن انعكاس 
القمة السورية ـ الســـعودية املرتقبة في 

دمشـــق ايجابا على لبنان، اشار رعد الى 
ان اي لقاء عربـــي ـ عربي، خصوصا بني 
دولتني شقيقتني وعزيزتني على اللبنانيني 
ويهمها امر لبنان، البد ان ينعكس اي تقارب 
بينهما ايجابيا على الوضع اللبناني. وعما 
اذا كان جزء من التعقيدات يرتبط بامللف 
الغربـــيـ  االيراني، قال: ال نعتقد وال نرى 

اثرا لهذا املوضوع.

  حزب اهللا: واشنطن تعرقل تشكيل الحكومة

  فـــي هذا الوقت، اعتبر ممثل حزب اهللا 
في اجلنوب الشيخ نبيل قاووق ان االدارة 
االميركيـــة متورطة في العمل على تأخير 
الوفاق الداخلي اللبناني، محذرا من النصائح 
االميركية، مؤكدا رفض املعارضة التعرض 

لصالحيات احد امنا تريد حكومة وحدة.

  المعارضة تستبعد

  غير ان مصادر فــــي املعارضة قريبة 
من املناخ السوري استبعدت تتويج هذا 
االسبوع باعالن تشكيل احلكومة، على الرغم 
من محطات التالقي احمللية او العربية على 
ان عملية التشكيل تدخل في باب االحتمال 
املرجح اعتبارا من االسبوع املقبل، معولة 
على مستجدات العالقة السوريةـ  املصرية 
املتصلة مبلف املصاحلة الفلســــطينية ـ 
الفلسطينية والتي من ثمارها االولية عملية 
التبادل بني شــــريط الڤيديو املؤكد على 
وجود اجلندي االسرائيلي «جلعاد شاليط» 
على قيد احلياة، وبني اسيرات فلسطينيات 

ينتمني الى اكثر من اجتاه ومنظمة.
  هذا مــــا يفســــر االشــــارات االعالمية 
والصحافية الصادرة عن جهات قريبة من 
دمشق كاحلرص على اعطاء الزيارة امللكية 
السعودية طابعا عربيا واقليميا مع االيحاء 
بجزئيــــة امللف اللبناني بالذات، ومن هذا 
القول فإن افق الزيارة سيكون عربيا، وان 
املوضوعات ستغطي القضية الفلسطينية 
والعالقة مع ايران وامللف العراقي، فامللف 
اللبناني ومن ثم ملف العالقات السورية 

ـ السعودية الثنائية. 

 أسبوع الحسم انطلق: غداء عمل جمع عون والحريري.. وحزب اهللا أعلن بدء مرحلة األسماء والحقائب 

 أين أصبحت حكومة األقطاب؟ 
ومن يعارض تشكيلها؟

 بيروت: علم أن حكومة األقطاب جرى التداول
  فيها خالل اللقاء األخير الذي جمع احلريري 
وعون، ولم يستبعد الطرفان إمكان اللجوء إليها 
في حال تعذر الوصول إلــــى تثبيت الصيغة 
املطروحة للنقاش، أي ١٥ـ  ١٠ـ  ٥، ولكن املواقف 
لــــم تكن موحدة حول صيغــــة األقطاب ال في 
مجموعة ١٤ آذار وال في مجموعة ٨ آذار، فعلى 
صعيد األغلبية النيابية أيد وزير الســــياحة 
إيلي ماروني (ممثل حزب الكتائب في حكومة 
تصريف األعمال احلالية) حكومة األقطاب مطعمة 
بالتكنوقراط، في حني لم تلق الفكرة حماسة 
من كتلة «القوات اللبنانية» التي كانت ومازالت 
تفضل حكومة التكنوقراط، وفي املقلب السياسي 
اآلخر سارعت «كتلة التحرير والتنمية»، التي 
يرأســــها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى 
التكنوقراط  رفض صيغة األقطاب وصيغــــة 
مؤكدة متســــكها بصيغة ١٥ ـ ١٠ ـ ٥، والشيء 
نفسه بالنســــبة إلى «كتلة الوفاء للمقاومة» 
التابعة حلزب اهللا، أما رئيس اجلمهورية فقد 
استطاع أن يختصر كل املواقف بقوله بحسب 
مصــــادر مؤكدة أن حكومــــة األقطاب ميكن أن 

تكون حكومة وحدة وطنية.
  وباالنتقال إلى عملية التشكيل، ميكن متثيل 
الطائفة السنية بزعيمها األوحد سعد احلريري، 
والطائفــــة الدرزية بزعيمها وليد جنبالط، أما 
الطائفة الشيعية فال ميكن اختصارها بقطب 
واحد، والطوائف املسيحية هي األكثر تعقيدا 
لوجود أكثر من قيادة سياسية على ساحتها. 

 إذا كان التقارب السوري ـ السعودي «يدفع إيجابًا»
  فمن يؤخر والدة الحكومة: أميركا أم إيران؟

 بيروت: يسود ترقب في بيروت لزيارة خادم
  احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
االستثنائية الى سورية، وثمة «شبه اجماع» ان 
لهذه الزيارة احلاصلة هذا األسبوع انعكاسات 
ايجابية على الوضع في لبنان وحتديدا على 
موضوع احلكومة. ولكن التفاوت حاصل في 
شـــأن حجم هذا التأثيـــر، اذ يرى البعض ان 
للتقارب السوريـ  السعودي دورا حاسما في 
بت أزمة احلكومة، بينما يرى البعض اآلخر ان 
لهذا التقارب دورا أساسيا مساعدا لكنه غير 
حاســـم، ألن «املفتاح اللبناني» ليس كله في 
يد سورية والسعودية، و«القفل احلكومي» ال 

يفتحه تفاهم سوري سعودي فقط.
  في الواقع ثمة اهتمام لبناني متزايد بدور 
وتأثير كل من ايران والواليات املتحدة في الشأن 
اللبناني وفي األزمة احلكومية راهنا، ومبوازاة 
انكفاء احلديث عن «العقدة الداخلية» في ظل 
تقدم عملية التقارب السوريـ  السعودي وترقب 
لنتائج زيارة خادم احلرمني ولقاءاته مع الرئيس 
االسد، يتصاعد احلديث عن «العقدة اخلارجية» 
وتسلط األضواء أكثر على دور كل من ايران 
واميركا في لبنان ومســـؤوليتهما في تأخير 
والدة احلكومة واطالة أمد األزمة، ويجري ذلك 
وسط تضارب مكشوف في القراءة السياسية 

«االتهامية» الصادرة عن طرفي الصراع:
  ١ - في قراءة فريـــق املعارضة ان االدارة 

االميركية لديها حتفظ واعتراض على التسوية 
السورية السعودية حول لبنان وعلى احلكومة 
املنوي تشكيلها ألنها تعطي املعارضة وحزب 
اهللا، خصوصا مكاســـب سياسية ال تتناسب 
مع نتائـــج االنتخابات والثلـــث املعطل ولو 
بصورة مموهة، وألنها تعطي سورية نفوذا 
ووضعا متقدما في لبنان من دون ان تكون هي 
أعطت تنازالت وتقدميات باملقابل في ملفات 

العراق.
  ويصل فريق املعارضة الى االستنتاج بأن 
التدخل االميركي الذي أدى الى تعثر التفاهم 
السوري ـ السعودي وعدم اكتماله قبل أشهر 
ما أدى تاليا الى فشل عملية تشكيل احلكومة 
في جولتها األولى التـــي انتهت الى االعتذار 
واعادة التكليف، مازال قائما بأسبابه ومظاهره 
استنادا الى املواقف املريبة للسفيرة ميشيل 
سيسون احملرضة على حكومة الـ ١٥ - ١٠ - 
٥ والتعاطـــي االميركي املكثف مع الوضع في 
لبنان (اتصاالت نائب الرئيس بايدن وزيارات 

مسؤولني).
  وهذا التحرك مير بشكل واضح عبر معراب 
ومواقف سمير جعجع الذي يلعب دور رأس 
احلربة بدال من وليد جنبالط، وبشـــكل خفي 
عبر قريطم للتشـــويش على عملية تشكيل 

احلكومة وتشجيع سياسة كسب الوقت.
  ٢ - في قـــراءة فريق األكثريـــة ان هناك 

مستويني للعرقلة، ســـوري وايراني، ولكن 
ايران التي باتت تتمتع بالنفوذ األقوى في لبنان 
باتت هي املتحكمة في أزماته وتسوياته، وهي 
التي تعوق عملية تشكيل احلكومة اللبنانية 

انطالقا من أمرين أساسيني: 
  ـ األول له عالقة باالعتراض االيراني على 
التقارب السوري ـ الســـعودي ومفاعيله في 
لبنان وفي ساحات عربية أخرى، خصوصا ان 
االنفتاح السعودي على سورية يتم من خلفية 
تشـــجيعها على أخذ مسافة من ايران والكف 
عن تغطية تدخالتها في املنطقة العربية، ما 
اضطر دمشق الى فرملة اندفاعاتها في خطوات 
التفاهم مع الســـعودية والى مراعاة هواجس 
طهران، وما أدى أيضا الى احلد من رغبة ومن 
قدرة سورية على التدخل لدى فريق املعارضة 

للضغط عليه.
  ـ الثانـــي له عالقة باملواجهة املفتوحة بني 
ايـــران واملجتمع الدولـــي وحاجة طهران الى 
الورقة اللبنانية وعدم وجود مصلحة لديها في 
وجود حكومة ووضع مستقر في لبنان قبل ان 
تطمئن الى وضعها التفاوضي ومسار التسوية، 
والسبب ان ايران في مواجهة كبرى مع الغرب، 
وفي ســـياق هذه املواجهة األوراق االيرانية 
قليلة قياسا بأوراق الدول الغربية مبؤسساتها 
وقدراتها، فهي تستخدم الورقة الشرق أوسطية 

(لبنان، غزة والعراق) لذلك.  
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 أخبار وأسرار 

جنبالط يقبل بأي صيغة: أبلغ جنبالط الى   
من يعنيهم األمر انه ليس لديه أي استعداد 
للقبول بأي صيغة أخرى غير صيغة ١٥ 
ـ ١٠ ـ ٥ أو الســـير فيها «في اشارة الى 
صيغة حكومة التكنوقراط أو األقطاب 
أو صيغة حكومة األكثرية»، محذرا من 
ان الســـير في معادالت أخـــرى يعني 

«االنتحار».
   نظرة التيار الوطنـي احلر: مصادر قريبة 
ــال عون تشير في معرض  من العماد ميش
توضيحها ملوقفه من موضوع احلكومة الى 

أربع نقاط أساسية في هذا املوقف:
  ١ - تغيير احلقائب يكون شامال لكل األفرقاء 
ــدأ املداورة أو يظل الوضع  عبر تطبيق مب

على حاله.
ــاق على توزيع احلقائب يجب ان    ٢ - االتف

يكون سابقا لتحديد األسماء.
  ٣ - كل فريق له احلرية في تسمية وزرائه 

من دون أي قيود واشتراطات.
ــت هدفا في حد    ٤ - وزارة االتصاالت ليس
ــروط بوزارة  ذاتها ولكن التخلي عنها مش

توازيها أو تفوقها أهمية.
   املال للشيعة واخلارجية للمستقبل واالتصاالت 
للرئيس: جرى التداول باقتراح حلل األزمة 
احلكومية مفاده ان تعاد وزارة املال الى 
الشـــيعة وتعطى وزارة اخلارجية الى 
تيار املســـتقبل على ان تكـــون وزارة 
رئيـــس  حصـــة  مـــن  االتصـــاالت 

اجلمهورية.
  ونقل عن أوســـاط بارزة فـــي األكثرية 
النيابية انه ال ميكن القبول بترك وزارة 
االتصاالت بيد املعارضة، «ألن هناك من 
يعمل على حجب بعض املعلومات األمنية 
الدقيقة واملهمة، للقبض على الشبكات 
االرهابية او شبكات التجسس او اجلهات 
التي تقوم بالتفجيرات واالغتياالت، إضافة 
الى امـــكان عرقلة عمل احملكمة الدولية 
في املرحلة املقبلة، فالبلد مكشوف أمنيا 
والقـــوى االمنية بحاجة لـــدور وزارة 
االتصاالت، ومن هنا فاألكثرية النيابية 
تقبـــل ان تكون هذه الوزارة بيد رئيس 
اجلمهورية». أضافت االوساط نفسها انه 
«في حال مت قبول توزير الراســـبني في 
االنتخابات، وحتديدا توزير جبران باسيل 
الذي يصر (التيار احلر) عليه، فيمكن 
حينها إعطاؤه حقيبة دولة اضافة الى 
اربع حقائب اخرى تكون من حصة (تكتل 

التغيير) في احلكومة اجلديدة».
ــألة توزير الراسبني     موقف موحد: مس
ــاالت اجلارية بني  ــش حاليا في االتص تناق
ــم تتوصل بعد الى  ــادات ١٤ آذار التي ل قي
بلورة موقف موحد نظرا الى وجود وجهتي 
نظر: األولى ال متانع بتوزير جبران باسيل 
في مقابل توزير أحد الراسبني أو أكثر من 
املنتمني الى األكثرية، بينما الثانية ال حتبذ 
توزير الراسبني انطالقا من موقفها املبدئي 
الرامي الى احترام ارادة الناخبني وبالتالي 
االنسجام مع قناعاتهم وعدم التفريط فيها، 
وان يأتي الرد على توزير الراسبني بتوزير 
نائب البترون بطرس حرب على ان تسند 
اليه حقيبة وزارية في مقابل تعيني باسيل 

وزير دولة.
   توزير أرسالن: يفترض ان يحسم العماد 
عون، وفق أوساط في املعارضة، مسألة 
متثيل الوزير طالل ارسالن شخصيا في 
احلكومـــة أو عبر نائبه فـــي «احلزب 
الدميوقراطي» مروان أبو فاضل، وحتديدا 
تكتل التغيير الذي يضمه والكتلة النيابية 

التي يترأسها وهي من ٤ نواب.
   حزب اهللا لم يسمي وزراء بعد: بدأ احلريري 
ــماء التي  ــول األس ــاء ح ــتمزاج الفرق اس
يقترحونها لتمثيلهم في احلكومة العتيدة، 
ــاعد األمني العام  بلقائه قبل يومني مع مس
ــني اخلليل، وذكرت  حلزب اهللا احلاج حس
مصادر ان احلزب لم يحدد بعد أسماء الوزراء 
ــكيلة  الذين يرغب في ان ميثلوه في التش
اجلديدة، خصوصا ان قيادته كانت حتدثت 
ــمي  ــي اجراء تعديل على اس ــن رغبة ف ع
الوزيرين اللذين وردا في تشكيلة احلريري، 
ووعد احلزب بتقدمي االسمني اللذين يقترحهما 

الحقا.
   نقـاش كتائبي ملقاطعـة احلكومة: يجري 
نقاش داخل حزب الكتائب حول امكان 
مقاطعة احلكومة وعدم الدخول اليها اذا 
ما مت االصرار على اعطاء احلزب حقيبة 

وزارة السياحة فقط ال غير.
   عالقة سـليمان بعون «ممتـازة»: العالقة بني 
ــليمان والعماد ميشال  الرئيس ميشال س
عون يصفها النائب وليد خوري بأنها جيدة، 
ــاد بارود بأنها أصبحت  ويراها الوزير زي

«ممتازة».
   لقـاء بعيد عن اإلعالم: ترددت معلومات 
حـــول لقاء أبقي بعيـــدا عن االعالم بني 
العماد ميشال عون واألمني العام حلزب 
اهللا السيد حسن نصراهللا، وعقد عشية 
االجتماع اخلماسي في الرابية بني عون 
وكل من فرجنية وسكاف وارسالن واألمني 
الطاشـــناق هوفيـــك  العـــام حلـــزب 

ميختاريان.
   مخاوف من حدوث عمـل امني كبير: مرجع 
أمني لبناني دعا اجلميع الى التيقظ واالنتباه 
«مخافة حدوث عمل أمني كبير يراد له ان 
يطيح زيارة خادم احلرمني الشريفني امللك 
ــي حكومة الوحدة الوطنية  عبداهللا، وبالتال
ــه، تلقت  ــي الوقت نفس ــان». وف ــي لبن ف
ــخصيات لبنانية، سواء في األكثرية أو  ش
املعارضة، نصائح أمنية بوجوب احلذر من 
أجل تقطيع املرحلة االنتقالية التي مير بها 

الوضع العربي. 

 سعيد لـ «األنباء»: لقاء خادم الحرمين ـ األسد
  لن ينهي العراقيل أمام تشكيل الحكومة بسحر ساحر 

 بيروت ـ زينة طبارة
  أعرب منســــق االمانة العامة فــــي قوى ١٤ آذار 
النائب الســــابق فارس سعيد عن عدم اعتقاده ان 
اللقاء املرتقب بني الرئيس الســــوري بشار االسد 
وخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
سيحدد موعدا لتشكيل احلكومة في لبنان وينهي 
بسحر ساحر كل العراقيل والتعقيدات من امامها، 
مشيرا في املقابل الى انه من اخلطأ القول ان اللقاء 
املشــــار اليه لن يكون له انعكاسات ايجابية سواء 
على الداخل اللبناني أو على العالقات اللبنانية ـ 
الســــورية والعربية ـ العربية، الفتا الى ان ما هو 
مطلوب في ظل املرحلة الراهنة ليس اقل من دعم 
االستراتيجية العربية التي تقودها مصر واململكة 
العربية السعودية، ســــعيا وراء حتقيق انطالقة 

الفتة للمبادرة العربية للســــالم، وذلك من بوابة الوحدة والتضامن 
العربي ـ العربي، ومن بــــاب التفاهم على العناوين العربية الكبرى، 
االمر الذي يرى فيه سعيد انه يتجاوز بأبعاده ازمة تشكيل احلكومة 

في لبنان.
  على صعيد آخر، نفى سعيد في تصريح لـ «األنباء» ما ذكرته احدى 
الصحف احمللية من أن «تشــــكيل احلكومــــة بات بني الرئيس املكلف 
والعماد عون»، وذلك العتبــــاره ان ارتباطات العماد عون اخلارجية 
منذ عودته من باريس والتي بدأت مع سورية وانتقلت لتصبح فيما 
بعد مع ايــــران، احكمت الطوق حول حتركه وحالــــت دون انفتاحه 

على االكثرية النيابية وبالتالي دون مقدرته على 
التنسيق مع الرئيس املكلف حيال تشكيل احلكومة، 
مؤكدا في املقابل ان احلكومة املقبلة لن يكون على 
عملية االفــــراج عنها واجنازها اي بصمات للعماد 
عون، ومؤكدا ايضا ان الداخل اللبناني لن يشــــهد 
احللحلة على املستوى السياسي قبل زوال املوانع 
االقليمية من امام املبادرة العربية للسالم وتسوية 
الوضع االيراني مــــع املجتمع الدولي وحتديدا مع 

مجموعة الدول الست.
  وعلــــى خط املواقــــف االخيرة لرئيــــس اللقاء 
الدميوقراطــــي النائب وليد جنبالط حيال انتقاده 
االمانة العامة المتناعها عن انتقاد السياسة االميركية 
في لبنان واملنطقة، ختم ســــعيد معلقا ان ما كان 
الفتا في كالم جنبالط هو توجيه االنتقاد املذكور 
اثر لقائه السفيرة االميركية ميشيل سيسون في دارته في كليمنصو، 
معتبرا ان من هو ممتعض من السياسة االميركية ويطلب من اآلخرين 
توجيه االنتقاد لها، اقل ما عليه فعله هو عدم اســــتقبال املســــؤولني 
االميركيني في لبنان وعلى رأسهم السفيرة سيسون في منزله، مشيرا 
في املقابل الــــى ان النائب جنبالط وعلى الرغم مــــن مواقفه احلادة 
ضــــد االمانة العامة لقوى ١٤ آذار، يبقــــى جزءا ال يتجزأ من االكثرية 
النيابية، كاشفا عن اصرار االمانة العامة على استكمال احلوار بينها 
وبــــني النائب جنبالط حتى ولو كانت اخلالفــــات كبيرة في وجهات 

النظر بني الطرفني. 

 كشف عن إصرار األمانة العامة لـ ١٤ آذار على استكمال الحوار بينها وبين النائب جنبالط

 فارس سعيد 

 (محمود الطويل)  الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال النائب ميشال عون في بيت الوسط امس 

 اإلمارات تسجن «الشاهد الملك» 
باغتيال الحريري ٦ أشهر للتزوير 

 بيــــروت: حكمت محكمــــة امن
  الدولة العليا االماراتية امس على 
السوري محمد زهير الصديق الشاهد 
الســــابق في قضية اغتيال رئيس 
الســــابق الشهيد  اللبناني  الوزراء 
رفيق احلريري بالسجن ستة اشهر 
واالبعــــاد بعد انقضاء العقوبة، اثر 
البالد بجواز ســــفر  ادانته بدخول 
تشيكي مزور، حسبما ذكر مراسل 

وكالة «فرانس برس».
  واصدرت احملكمة التي ال ميكن 
نقض احكامها، حكمها على الصديق 
في جلسة عقدت في احملكمة االحتادية 
العليا. وصرح فهد السبهان محامي 
الصديق للصحافيني بان «العقوبة 
تنتهي منتصــــف اكتوبر اجلاري»، 
مؤكــــدا انه «ســــبق ان ابطلنا طلب 
تسليمه للسلطات السورية، وميكن 
ان يبعد وميكن اال يبعد واالمر يخضع 
للقرار الســــيادي التنفيذي». وقال 
القاضي خالل اجللسة «نحن حكمنا 
عليــك بتهمــة الدخول بجواز سفر 

مزور وال عالقــة بكونــك شاهــدا ملكا 
او غير ذلك»، وأكد ان «احلكم صدر 
بعد ان نفى جهــــاز امن الدولــة اي 
علم له بدخول الصديق الى االمارات 
بجواز مزور او املوافقة ضمنا على 
ذلك». وخالل اجللسة سأل الصديق 
احملكمة كيف ميكن ابعاده بينما هناك 
قرار بعدم تسليمه الى سورية من 

احملكمة. 

 في حكم غير قابل للنقض يتضمن اإلبعاد بعد تنفيذ المدة  

 محمد زهير الصديق 


