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الحريري يدعو لعدم االنسياق وراء مشاعر الغضب: الشغب شّوه أهداف التحرك
احتجاجات »يوم الغضب« تعم معظم المناطق اللبنانية.. وجنبالط ينتقد بشدة

.. وسيارة قناة اجلزيرة حتترق خالل احتجاجات مناصري احلريري

مناصرون لرئيس احلكومة السابق سعد احلريري يحرقون صورة لرئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي

اعتداء على طاقم »الجزيرة« بطرابلس وإحراق سيارتهم 
اجلزيرة: متكن فريق اجلزيرة في مدينة طرابلس 
شمال لبنان من اخلروج بسالم بعدما حاصرهم 
متظاهرون غاضبون في مبنى، وأشعلوا النار في 
مدخل املبنى إثر إحراقهم س���يارة البث اخلاصة 
باحملطة.  ووصف املراسل ماجد عبدالهادي - الذي 
كان من بني احملاصرين - الوضع الذي مر به فريق 
اجلزيرة واألطقم الصحافية األخرى باخلطير جدا، 
حيث أطلق النار بالهواء أثناء مغادرة مبنى كانوا 

محاصرين بداخله.
وأشار املراسل إلى أن فريق اجلزيرة والصحافيني 
اآلخرين غادروا املبنى بعدما أضرم مئات احملتجني 
النار مبدخ���ل املبنى واقتحموه، حيث اس���تغل 
الصحافيون جموع املتظاهرين للخروج من خاللهم 
وبعدما يئسوا من تلبية اجليش لنداء االستغاثة 
ملا بني عشرة و15 صحافيا معظمهم من اجلزيرة 

حوصروا داخل املبنى.

وكان الصحافيون قد جلأوا إلى مبنى وس���ط 
ساحة املنارة في طرابلس بعدما حطم املتظاهرون 
سيارة البث اخلاصة باجلزيرة ثم أحرقوها، وإثر 
ذلك وعد اجليش – وفق ما ذكرت مراسلة اجلزيرة 
س���الم خضر - بإرسال فرقة من املغاوير إلنقاذ 
فريق اجلزيرة والصحافيني لكن ذلك لم يتم. وأكد 
مراس���ل اجلزيرة ماجد عبدالهادي أنه رغم قرب 
اجليش من امل���كان لم يتحرك إلنقاذ الصحافيني 
الذين غامروا باخلروج ضمن جموع املتظاهرين، 

مشيرا إلى أن طاقم اجلزيرة بخير.
 وفيما اعلن نائب طرابلس وعضو كتلة املستقبل 
سمير اجلسر استنكاره الستهداف »اجلزيرة« أعرب 
النائ���ب جنيب ميقاتي - الذي حصل على أغلب 
األصوات ليكون رئيس الوزراء املكلف - في اتصال 
مع اجلزيرة عن أس���فه ملا حصل لطاقم اجلزيرة 

واالعتداء عليه وعلى صحافيني آخرين.

يستطيع الغاء احد. 
وشدد جنبالط على أن الشارع 
هو سالح قاتل ونتائجه الكارثية 
لن تقتصر على فريق دون آخر، 
ويج���ب ان يك���ون معلوما ان 

الشارع يلغي اجلميع. 
وأعرب جنبالط عن اعتقاده 
بأن احلريري واع خلطورة ما 
يجري وهو الذي دعا الى االحتكام 
الى اللعبة الدميوقراطية، وعليه 
مسؤولية كبرى عليه حماية 
السلم واملؤسسات، متمنيا عليه 
أن يكون في مستوى املسؤولية 
كما كان دائما، وأن يعمل على 
اخراج الناس من هذا التشنج، 
فالرجال الكبار يظهرون كبارا 
ف���ي املراحل الصعب���ة حينما 
يقبل���ون بالتس���وية ولبنان 

محكوم بالتسويات.

استنكار

النائب س���مير  بدوره قال 
اجلسر خالل اعتصام طرابلس 
ان الفريق اآلخر اي املعارضة 
»انقلب عل���ى مقررات مجلس 
ال���وزراء فيما خ���ص متويل 
احملكمة«، متوجها الى ميقاتي 
بالقول »عد الى موقعك الطبيعي 
الى حيث تنتمي وانهم يخبئون 
لك من الطلبات ما لن تستطيع 

تلبيته«.
من جهته، قال النائب جمال 
اجلراح ف���ي اعتصام أقيم في 
البقاع »سيسقط هذا املشروع 
االنقالني وس���يعود احلريري 

رئيسا حلكومة لبنان«.
وأضاف »نريد حكومة حتافظ 
على احملكمة الدولية«، مؤكدا ان 
»جمهور املستقبل سيسقط هذا 

االنقالب«.
النائ���ب عم��اد احلوت  أما 
ممثل اجلماعة اإلس�المية فقال 
في تصريح للصحافيني ان »ما 
يحصل هو ردة فعل للشارع«، 
مشددا على ضرورة ان تكون 
االحتجاجات »ت�ح�ت س���قف 
الس���لم األهلي واحلفاظ على 

األمن«.

الى انه »أتفهم مشاعركم اليوم 
وصرخات غضبكم ولكن ال يجوز 
لهذا الغضب أن يقودنا الى ما 
يخالف قيمنا وتربيتنا وعقيدتنا 
وامياننا بأن الدميوقراطية هي 
ملجأنا ووسيلتنا التي ال غنى 
عنها ف���ي التعبير عن موقفنا 

السياسي«.

االحتكام للمؤسسات والدستور

أع���رب رئيس  من جانبه، 
النائب وليد  النضال«  »جبهة 
جنبالط ع���ن بالغ اس���تيائه 
مم���ا حصل من حت���ركات في 
الشارع من قبل أنصار رئيس 
حكومة تصريف االعمال سعد 
احلريري، مس���تغربا أن هذه 
التح���ركات تناقض ما س���بق 
ون���ادى به احلريري نفس���ه 
لناحية االحتكام إلى املؤسسات 
والدس���تور والقبول بنتائج 
الدميوقراطية ورفض  اللعبة 

لغة الشارع.

ولفت جنبالط الى أن ما جرى 
يخالف كل ما قاله، وال أعرف 
لماذا هذا التناقض، معربا عن 
اعتقاده أنه ليس هناك أي معنى 
لكل ه���ذه التحركات وال فائدة 
منها، خصوص���ا أن الحريري 
هو أول من استنكر النزول الى 
الش���ارع وأعلن مرارا أنه ضد 
الذي  الى الشارع، فما  اللجوء 

حصل؟.
وردا على سؤال عما اذا كانت 
التحركات س���تؤثر على  هذه 
الجولة الثانية من االستشارات 
أو تؤدي الى الغائها، استبعد 
جنبالط ذلك، اال أنه أكد أن هناك 
مسؤولية كبرى على الحريري 
لناحية وقف ما يجري، وبالتالي 
التوجه الى أنص���اره للقبول 
الديموقراطية،  اللعبة  بنتائج 
ولندخل جميع���ا في محاولة 
انت���اج حكومة انقاذية جديدة 
تحمي البلد وامنه واستقراره، 
فال احد يريد الغاء احد وال احد 

بعض الدعوات املشبوهة«.
واعتبر احلريري في رسالة 
وجهه���ا ال���ى اللبناني���ني ان 
»طرابلس قالت كلمتها وهناك من 
أراد أن حتترق هذه الكلمة بعمل 
مشبوه، كونوا حذرين فليس 
هدفنا وال هدفكم أن نكون في 
السلطة أو أن نعود الى رئاسة 
احلكومة وقد س���بق وقلت ان 
كرامة املواطنني هي عندي أغلى 
من السلطة«، مؤكدا ان »هدفنا 
دائما أن نحمي الدولة وخطنا 

السياسي والسلم األهلي«.
وتوج���ه احلري���ري ال���ى 
مناصريه بالقول: »ندائي اليكم 
وطني بامتياز، ولن يكون في 
ي���وم من األيام ن���داء مذهبيا، 
واخلط���اب الوطن���ي يجب أن 
يعلو فوق كل خطاب خصوصا 
عندما يصل الغضب الى الذروة، 
وأنتم اليوم شعب غاب ولكن 
شعب مسؤول عن سالمة احلياة 
املشتركة بني اللبنانيني«، الفتا 

بيروت: تسارعت األحداث
األمني���ة امس م���ع حتول 
االعتصامات واملظاهرات املؤيدة 
السابق سعد  لرئيس حكومة 
الى أعم���ال عنف  احلري���ري 
في معظم مناط���ق نفوذ تيار 
املس���تقبل وباألخ���ص مدينة 
طرابلس مسقط رأس الرئيس 

املكلف جنيب ميقاتي.
وفيما انتهت كلمات قياديي 
ونواب املستقبل في املهرجانات 
التي دع���وا إليها في طرابلس 
والبقاع وبيروت وإقليم اخلروب 
صباح امس حتى بدأ املتظاهرون 
بحرق اإلطارات وإقفال الشوارع 
الفرعية  الرئيسية والطرقات 
وتطورت الى إحراق س���يارة 
تابعة لقناة اجلزيرة وإحراق 
مكت���ب تابع للوزير الس���ابق 
محمد الصف���دي باإلضافة الى 
النار في  معلومات عن إطالق 
بعض املناطق اللبنانية مبا فيها 

العاصمة بيروت.
وفي هذا اإلطار حذرت مصادر 
متابعة من دخول طابور خامس 
على خط أعمال العنف إلشعال 
الفتنة بني اللبنانيني ان لم تنته 

على الفور.

مظاهر الشغب

في هذا الوقت، أعلن رئيس 
حكومة تصريف األعمال سعد 
احلريري رفض���ه الكامل لكل 
مظاهر الشغب واخلروج عن 
القانون التي »شّوهت األهداف 
النبيل���ة للتحركات  الوطنية 
االحتجاجية« على االستشارات 
النيابية، مؤكدا ان »الغضب ال 
يصح أن يكون بقطع الطرقات 
وإحراق الدواليب والتعدي على 

حرية اآلخرين«.
كم���ا أع���رب احلريري عن 
أس���فه للهج���وم عل���ى فريق 
عمل قن���اة »اجلزيرة« وأعمال 
الشغب ضد القوى العسكرية 
واألمنية، مناشدا األهل »التزام 
أعلى درج���ات الهدوء واحلذر 
والتنبه ملخاطر االنزالق وراء 

مجلس المفتين طالب ميقاتي باالنكفاء عن توليه الحكومة

أميركا تتهم حزب اهلل باستخدام الترهيب لفرض سياسته

فرنسا تطالب ميقاتي بااللتزام بالدستور و»الطائف« والمحكمة

ميقاتي يرفض اتهام »المستقبل« بدخوله البرلمان بأصواتهم: 
الحريري زارني في منزلي للتحالف وتقاسم المقاعد

ذكّرهم بالنسبة التي حازها النائب السابق جان عبيد بوجه الالئحة الثالثية

بيروت: ترفض أوساط قريبة من الرئيس
جنيب ميقاتي ما يقوله قياديون في تيار 
املستقبل في الشمال من انه وصل الى مجلس 
النواب عام 2009 بأصوات تيار املستقبل، 
وان خياره السياس���ي اآلن ال ينسجم مع 

األكثرية الشعبية التي انتخبته.
وتقول هذه األوساط ان احلريري اضطر 
عشية االنتخابات النيابية األخيرة إلى زيارة 

الرئيس ميقاتي في منزله إلقناعه بتأليف 
الئحة ثالثية ال���رؤوس تضم إضافة إلى 
احلريري وميقاتي، الوزير محمد الصفدي، 
عارضا تقاسم املقاعد الثمانية مع الصفدي 
وميقاتي رغم رفضه املعلن الدخول في أي 
مفاوضات عل���ى احلصص ضمن الطائفة 
الس���نية في مختلف املناط���ق اللبنانية، 
وبالرغم من ذلك، حصد النائب الس���ابق 

جان عبيد، املرشح عن املقعد املاروني في 
مواجهة الالئحة الثالثية، في »مدينة املسلمني 
الس���نة«، أكثر من ثالثني ألف صوت، أما 
في االنتخاب���ات البلدية األخيرة، فاضطر 
احلريري مرة أخرى إلى التحالف مع القوى 
الطرابلسية كافة من مواالة ومعارضة، ومن 
ضمنها ميقاتي وكرامي واألحباش واملردة 

لتأليف الئحة توافقية. 

بيروت ـ خلدون قواص
اعلن مجلس املفتني في لبنان بتوجيه من 
مفتي اجلمهورية اللبنانية الش����يخ د.محمد 
رش����يد قباني عن قيامه مبسعى مع الرئيس 
جنيب ميقاتي لدرء الفتنة في لبنان في ضوء 
االستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة، 
وقام اعضاء مجل����س املفتني بزيارة الرئيس 
جنيب ميقاتي في مكتبه في منطقة ستاركو، 
وتس����لم منهم نص بيان مجلس املفتني الذي 
س����بق للمجلس ان اعلنه يوم االحد املاضي، 

وحدد فيه موقف املسلمني وخاصة اهل السنة 
من التطورات اجلارية في لبنان، وبعد تبادل 
اآلراء اك����د مجلس املفت����ني للرئيس ميقاتي 
متس����كهم مبا ورد في بيانهم. وطالب اعضاء 
مجلس املفتني الرئيس جنيب ميقاتي باتخاذ 
املوقف املناسب لدرء الفتنة، وجتنيب لبنان 
الدخول في الفوضى والوقوع في فخ املؤامرة 
التي حتاك ضد اللبنانيني وخاصة املسلمني. 
وبعد اللقاء، توجه اعضاء مجلس املفتني الى 
دار الفتوى، حيث التق����وا مفتي اجلمهورية 

واطلعوه على نتائج مباحثاتهم مع الرئيس 
جنيب ميقات����ي في كيفية اخلروج من االزمة 
التي بدأت تتفاقم بعد اعالن ترش����حه لتولي 

رئاسة احلكومة.
وكشف مصدر مطلع ل� »األنباء« ان اعضاء 
مجلس املفتني طلب بطريقة مباشرة من الرئيس 
جنيب ميقاتي االنكفاء عن توليه سدة الرئاسة 
الثالثة او ايجاد مخرج ينقذ وحدة املسلمني، 
وخاصة اهل الس����نة واجلماعة من االنقسام 

والتشرذم قبل فوات االوان.

واش���نطن � رويترز: قال البيت األبيض 
أمس إن حزب اهلل استخدم الترهيب والتهديد 
لتنفيذ مآربه السياسية ودعا احلكومة القادمة 

لاللتزام بالدستور ونبذ العنف.
وأضاف تومي ڤيتور املتحدث باسم البيت 
األبيض »قلنا مرارا إن تش���كيلة احلكومة 

اللبنانية هي قرار لبناني ولكن هذا القرار 
ال ينبغي التوصل إليه عبر القسر والترهيب 

والتهديد بالعنف«.

باريس - كونا: دعت فرنسا من رئيس 
احلكوم���ة اللبناني املكل���ف جنيب ميقاتي 
لاللتزام بإطار عمل الدستوري واتفاق الطائف 
لتشكيل احلكومة اجلديدة »األمر الذي يعكس 
استقاللية وسيادة اختيار اللبنانيني بعيدا عن 

التدخالت اخلارجية ومن خالل احلوار«.
وطالبت وزارة اخلارجية الفرنسية في 
بيان م���ن »حكومة ميقاتي القادمة باحترام 
التزام���ات لبنان الدولية خاص���ة املتعلقة 
باحملكم���ة الدولية اخلاصة للبنان واغتيال 

رئيس الوزراء الس���ابق رفيق احلريري«. 
كما أشاد البيان »برئيس احلكومة تصريف 
األعمال سعد احلريري وجميع اعضاء حكومته 
التي عملت بشجاعة وكرامة وإرادة في هذا 

الظرف الصعب«.

ميقاتي درس في هارفارد واشتهر بـ »عمالق االتصاالت« 
 بيروت � رويترز: يس��تعد رئيس وزراء لبنان األس��بق قطب االتصاالت جنيب ميقاتي 
املدع��وم م��ن حزب اهلل وحلفائه لتش��كيل حكومة جديدة بعد حصول��ه على اصوات اغلب 

البرملان اللبناني، وفيما يلي 5 حقائق عن ميقاتي البالغ من العمر 55 عاما:
 - ميقاتي رجل أعمال ثري س��ني تربطه عالقات وثيقة بالرئيس الس��وري بشار األسد 

ويقدم نفسه على انه مرشح توافقي ميكن ان يعمل مع كل الفرقاء اللبنانين املتنافسن.
 - عن مؤقتا رئيسا للوزراء في ابريل من عام 2005 بعد اغتيال رفيق احلريري وخروج 

القوات السورية من لبنان.
 - ميقاتي - الذي يتحدث دائما مبعس��ول الكالم والذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد 
- بدأ بناء ش��ركة انفستكوم التجارية في وس��ط احلرب األهلية التي دارت بن عامي 1975 
و1990. وباع ش��ركة اتصاالته الى مجموعة ام تي ان اجلن��وب افريقية مقابل 5.5 مليارات 

دوالر في عام 2006.
 - شغل منصب وزير االشغال العامة والنقل في 3 حكومات بن عامي 1998 و2004.

 - وخالفا للكثير من الزعماء اللبنانين فان ميقاتي لم يأت من عائلة سياسية كغيره من 
املسؤولن الذين ينتمون الى السالالت السياسية مما يرشحه ان يكون مرشحا توافقيا.

فيصل كرامي وعدنان السيد 
وزيران أساسيان

في التشكيلة المقبلة
بيروت: م��ع انتهاء مرحل��ة التكليف وانطالق
مرحلة التأليف تش��ير مصادر قريبة من حزب 
اهلل الى ان قيادة احلزب اتخذت قرارا بعدم دخوله 
مباشرة الى احلكو1مة عبر نوابه او كوادره واالكتفاء 
باختيار حلفاء او اصدقاء. وتش��ير املصادر الى ان 
فيصل عمر كرامي س��يكون وزي��را في احلكومة 
العتي��دة تعويضا للرئيس عم��ر كرامي وتقديرا له 
عل��ى موقفه ودعمه للمقاومة وس��ورية، باالضافة 
الى عودة الوزير عدنان السيد حسن حيث سيكون 
في مقدمة املرشحن الشيعة للدخول الى احلكومة، 
ولك��ن هذه املرة ليس من حص��ة الرئيس بالتأكيد 

وليس كوزير دولة امنا وزير بحقيبة.

»الكويتية« تدرس إرجاء 
رحالتها إلى بيروت

أحمد يوسف
علمت »األنباء« ان مؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية قد أرجأت 
رحلتها ام����س املتجهة الى مطار 
بيروت الدولي، وذلك على خلفية 
األحداث السياسية. وقالت املصادر 
ان املؤسسة تعقد اليوم اجتماعا 
تدرس فيه ما إذا كانت ستستمر 
في ارجاء رحالتها، أم أن االجواء 
تسمح باستمرار تسيير رحالتها 

الى مطار بيروت الدولي.

الجماعة اإلسالمية
في صيدا على الحياد 

عندما أبلغ الرئيس نبيه بري
ان طري���ق اجلنوب مقطوعة 
رد بأن »قلبه« على صيدا تخوفا 
من حصول صدامات بني »تيار 
املس���تقبل« وأنصار »التنظيم 
الش���عبي الناص���ري«. وأجرى 
ب���ري اتصاالت عاجل���ة بقيادة 
ح���زب اهلل والتق���ى الطرف���ان 
على ترك األمور لقيادة اجليش 
ووحداته ف���ي بيروت واملناطق 
وعدم اخلوض في مواجهات مع 

أنصار املستقبل.
والالفت في عاصمة اجلنوب 
كان وقوف »اجلماعة اإلسالمية« 
في صيدا على احلياد من تداعيات 
عدم إعادة تسمية احلريري، ونأت 

بنفسها عن التجاذبات.
مصادر »املستقبل« أكدت أن 
خط سير املسيرة االحتجاجية 
في صيدا درس بعناية من قبل 
املعنيني في التيار حتى ال يحصل 
أي احتكاك مع أي طرف وحتى ال 

تستغل املسيرة لغير غايتها.

قطر ترحب بتكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة
الدوح���ة � كونا : رحبت دولة قطر امس 
باختيار جنيب ميقاتي رئيسا مكلفا لوزراء 

لبنان.
ونقلت وكالة االنباء القطرية عن مصدر 
مسؤول بوزارة اخلارجية القطرية في تصريح 
صحافي تأكيده »احترام دولة قطر للنهج 

الدميوقراطي في التش���اور الذي أسفر عن 
اختيار السيد جنيب ميقاتي رئيسا مكلفا 

للوزارة في لبنان«.
كما اكد حرص دولة قطر على استمرار 
االخاء واحلفاظ على صيغة العيش املشترك 
بني فئات الشعب اللبناني الشقيق واحترام 

خياراته الدميوقراطية.
وأعرب عن »دعم دول���ة قطر ووقوفها 
الى جانب لبنان في كل ما من شأنه تثبيت 
دعائم االمن واالستقرار وحتقيق ما يصبو 
اليه الش���عب اللبناني الش���قيق من تقدم 

وازدهار«.




