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افتتاح البورصة الحكومية

فؤاد مخزومي

غازي الوزني

شربل نحاس

فيصل كرامي ليلى الصلح

ناجي البستاني جان عبيد

محمد الصفدي

عدنان السيد حسني

الوزراء السنة: محمد الصفدي )مالية( ليلى الصلح )شؤون اجتماعية( فيصل كرامي )بيئة(.. 
فؤاد مخزومي. ويقول مراقبون ان توزير الصفدي في »املال« ستكون ضربة معلم للمعارضة، 

اذ تبقى الوزارة مع شخصية سنية محبوبة من املعارضة وغير مرفوضة في طائفته.

ال�وزراء الش�يعة: غازي الوزن���ي هو خبير 
اقتصادي وشخصية شيعية مقربة من قوى 
8 آذار وكان له اطالالت عديدة للتحدث عن 
مشاريع املوازنات والهدر العام والدين وشؤون 

لبنان االقتصادية.
ومن املنتظ���ر ان يع���ود الوزير عدنان 
السيد حسني او ما عرف بالوزير امللك نظرا 
ملوقفه الذي اّمن الثلث زائد واحد الس���قاط 

احلكومة.

واشنطن أضاءت »األخضر« لميقاتي.. ودمشق حثّت »الجميع على المشاركة في الحكومة«
عواصم - هدى العبود والوكاالت:

بدأ رئيس احلكومة اللبناني 
املكل���ف جنيب ميقات���ي أمس 
مش���اورات مع ن���واب البرملان 
تهدف إلى تأليف حكومة جديدة، 
حيث التقى ظهرا رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، ورئيس حكومة 
تصريف األعمال سعد احلريري، 
والزعيم املسيحي ميشال عون، 
السابق فؤاد  ورئيس احلكومة 
السنيورة ونائب رئيس مجلس 

النواب فريد مكاري.
واجتم����ع بع����د ذل����ك بالكتل 
النيابي����ة الواح����دة تلو األخرى، 
أن  ثم بالنواب املس����تقلني، على 
تستمر هذه االستشارات النيابية 
حت����ى ظهر الي����وم، يليه����ا لقاء 
م����ع رئيس اجلمهورية ميش����ال 
سليمان الستشراف شكل احلكومة 

اجلديدة.
وفيما تساءلت أوساط سياسية 
عن املوقف النهائي لتيار املستقبل، 

وان كان س����يتجه للمش����اركة 
املشروطة أو عدم املشاركة نهائيا، 
قطع احلريري الشك باليقني مؤكدا 
بعد لقاء خلمس دقائق مع ميقاتي 
وردا على س����ؤال حول مشاركته 

بالقول »لشو؟«.
بدوره، أك����د رئيس احلكومة 
األس����بق ف����ؤاد الس����نيورة أننا 
»متنين����ا على ميقات����ي توضيح 
وحتدي����د موقفه والتزامه العلني 
في املسائل التالية وإدراجها صراحة 
في البيان الوزاري: أوال هل تلتزم 
بعدم املوافقة على طلب فك التزام 
لبنان باحملكمة وطلب وقف متويلها 
وسحب القضاة اللبنانيني وإلغاء 
مذكرات التفاهم التي وقعها لبنان 
مع األمم املتحدة، وهل تلتزم بعدم 
إدراج أي من هذه املواضيع على 
جدول أعمال مجلس الوزراء وعدم 
املوافقة على أي مش����روع قانون 
يصب في ه����ذا اإلطار. ثانيا، هل 
تلتزم بوضع خطة زمنية جلمع 

السالح املوجه إلى صدور الناس 
من كل األراضي اللبنانية باستثناء 
السالح املوجه إلى إسرائيل الذي 
يجب أن يكون ضمن استراتيجية 
دفاعية السيما بعدما خرق حزب 
اهلل اتفاق الدوحة. ثالثا، هل تلتزم 
بتنفيذ مقررات طاولة احلوار وفقا 
جلدول زمن����ي محدد وخصوصا 
جلهة نزع السالح خارج املخيمات 
من املعسكرات املنتشرة ومعاجلة 

السالح في املخيمات«.
في غضون ذل����ك برزت أمس 
زيارة السفيرة االميركية في لبنان 
مورا كونيلي للرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي الذي أكد »أهمية العالقات 
الثنائية« بني لبن����ان والواليات 

املتحدة.
وذكر بي����ان صادر عن املكتب 
االعالمي مليقاتي ان الرئيس املكلف 
»استقبل السفيرة االميركية في 
لبنان مورا كونيلي يرافقها القائم 

بأعمال السفارة توماس دوتن«.

وأك����د ميقات����ي خ����الل اللقاء 
»أهمي����ة العالق����ات الثنائية بني 
لبنان والواليات املتحدة، وعرض 
رؤيته لتطورات االوضاع في لبنان 
وظروف ترشحه لرئاسة احلكومة 

وتكليفه من قبل النواب«.
واستوضحت السفيرة االميركية 
من جهته����ا »ميقاتي عن تصوره 
ملسار االوضاع في لبنان السيما 

بعد تكليفه«.
وأش����ار البيان الى ان كونيلي 
»وعدت بنقل وجهة نظره )ميقاتي( 
االدارة االميركية في خالل  ال����ى 
زيارتها املرتقبة خ����الل ايام الى 

واشنطن«.
زيارة كونيلي الالفتة كانت محط 
أنظار جمي����ع املراقبني، وبخاصة 
ان موقف واش����نطن من الرئيس 
املكلف كان مبهما وغير واضح، إال 
أن مصادر واسعة االطالع أكدت ل� 
»األنباء« أن واشنطن أعطت بتلك 
الزيارة الضوء األخضر مليقاتي، 

اما التريث في التصريح واملواقف 
الواضحة فهو من سمة السياسة 
األميركية. من جهة اخرى أكد وزير 
اخلارجية الس����وري وليد املعلم 
أمس أن ب����الده ال مطالب لها في 
لبنان، داعيا اآلخرين إلى احترام 
سيادة واستقرار هذا البلد واصفا 
العالقات بني دمشق والرياض بأنها 
»طيبة وجيدة« في حني شدد نظيره 
البريطاني وليام هيغ على ضرورة 
التزام احلكومة اللبنانية بالقانون 
الدولي ودعمها للمحكمة الدولية 
ووض����ع ح����د »إلف����الت مرتكبي 

اجلرائم«.
وقال إن »ما جرى في لبنان كان 
عملية تتفق مع األجواء الدستورية 
اللبنانية ونحن نحترم خيارات 
الش����عب اللبناني ونأمل لرئيس 
الوزراء املكلف جنيب ميقاتي أن 
يتمكن من تشكيل حكومة وحدة 
وطنية.. ونحث كل األطراف على 

املشاركة فيها«.

ذلك  بعد  السورية.  العربية  الجمهورية  لدى  األميركية  المتحدة  للواليات  سفيرا  فورد  روبرت  اعتماد  اوراق  امس  صباح  األسد  بشار  الرئيس  تسلم 
استقبل الرئيس األسد السفير فورد وتبادل معه الحديث وتمنى له النجاح في مهامه. وقد حضر مراسم تقديم أوراق اعتماده وزير الخارجية وليد 

المعلم ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

األسد يتسلم أوراق 
اعتماد السفير األميركي

أخبار وأسرار لبنانية

الي�اس املر ومروان حم�ادة يلقيان فيلتم�ان:  غادر النائب مروان 
حماده والوزير الياس املر على منت طائرة خاصة الى باريس. 
وتردد ان لقاء سيجمعهما مع مساعد وزير اخلارجية األميركية 
جيفري فيلتمان املوجود هناك للبحث مع املسؤولني الفرنسيني 

في امللف اللبناني.
خ�اف ميقاتي واحلري�ري لن يطول: اكد رئي��س املجلس الوطني 
لإلعالم ابراهيم عوض ان الفراق الذي حصل بني سعد احلريري 
وجنيب ميقاتي حول مس��ألة التكليف في تش��كيل احلكومة لن 
يط��ول، اوال الن طبيع��ة الرئيس ميقاتي معتدل��ة، اضافة الى ان 
للرئيس سعد احلريري حسابات ش��عبية وطائفية متنعه من ان 

يكون على خصام مع الرئيس ميقاتي.
ولف��ت الى ان احد عوام��ل رأب الصدع بني الرجلني االساس��ية 
اش��تراكهما في عالقة طيبة جدا مع الس��عودية التي سيكون لها 
دور في هذه املس��ألة، والتعجي��ل باعادة وصل ما انقطع بينهما. 
واضاف ان حالة الغضب التي ش��هدها الشارع الطرابلسي كانت 
مقتصرة على يوم واحد، وقد ش��كلت تعبيرا عن غضب وتثبيت 
ملوق��ع احلري��ري، واآلن عادت االم��ور الى نطاقها السياس��ي 

الطبيعي.
تغير في اخلارطة الدرزية: يرى محللون سياسيون ان املالبسات 
التي أحاطت بالتغيير احلكومي الراهن والتداعيات السياسية 
الناجتة عنه، أعادت خلط أوراق التحالفات واخلارطة السياسية، 
وسيكون لها أبلغ األثر على االنتخابات النيابية املقبلة للعام 
2013 . والتغيير األبرز واألول هو على الساحة الدرزية حيث 

من املتوقع:
- حلول مروان حمادة مكان غازي العريضي على الئحة 

املستقبل في بيروت.
- نقل وائل أبو فاعور ترش����يحه من البقاع الغربي الى 

حاصبيا.
- حلول وئام وهاب محل مروان حمادة على املقعد الدرزي 

الثاني في الشوف.
تقديرًا ملوقف الصفدي: تس��ود أوس��اط الرئيس جنيب ميقاتي 
أج��واء تقدير وامتن��ان للوزير محمد الصف��دي على موقفه في 
االستشارات النيابية وتس��ميته ميقاتي، برغم الضغوط الكبيرة 
التي مورس��ت عليه، ما يرس��خ »حتالف الرجلني معا في املرحلة 
املقبلة« حس��ب قولهم. ونقل عن الرئيس ميقاتي قوله ان ما قام 
به الوزير محمد الصفدي وما حتمله نتيجة موقفه أمر يقدر عليه 
بالكام��ل،  «رمبا لم أكن ألقف إلى جانبه كما وقف هو إلى جانبي 
حتت كل الضغ��ط الذي تعرض له«. ويرى مقربون من الصفدي 

ان حتالفه مع ميقاتي سيعطي الرجلني قوة دفع كبيرة.
قط�ر وميقات�ي: أول دولة عربية رحب����ت باختيار الرئيس 
ميقاتي كانت قطر التي ش����اركت الى جانب تركيا وسورية 
باملش����اورات املاراتونية ليل األحد االثن����ني. وكان أمير قطر 
اتصل بالرئيس األسد مرات عدة خالل تلك الفترة، علما انه 

بقي في دمشق يومني متتالني يتابع املستجدات.
وت����ردد ان القطريني الذين دخلوا عل����ى اخلط بقوة هم 
الذي أبلغوا الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي باسم جنيب 
ميقاتي كمرشح بديل عن احلريري، فأبدى ساركوزي رضاه 

وقبوله.
خطاب مضبوط: لوحظ انكفاء حزب اهلل عن الواجهة اإلعالمية في 
األيام املاضية، وهذا ما يحصل عادة بتعميم على النواب واملسؤولني 
في احلزب. وباستثناء بعض االصوات »املتحمسة جدا« التي تذهب 
بعي��دا وأكثر مما يريده احلزب، ف��إن اخلطاب اإلعالمي للمعارضة 

واحملسوبني عليها، كان مضبوطا الى حد بعيد.

حوري ل� »األنباء«: على ميقاتي تحديد موقفه
من المحكمة والساح والطائف وباريس � 3

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املس���تقبل« النيابية النائب 
د.عمار احلوري، أن مش���اركة ق���وى »14 آذار« في 
احلكومة حتددها معطيات الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي وموقفه من الثوابت الوطنية لتلك القوى، 
معتبرا أن الت���زام الفريق اآلخر وحتديدا الرئيس 
ميقاتي بحماية احملكم���ة الدولية واتفاق الطائف 
ورفض السالح غير الشرعي واالصالحات مبا فيها 
»باريس 3«، سيكون احملور األساسي ملشاركة قوى 
»14 آذار« ف���ي احلكومة، مطالب���ا الرئيس املكلف 
بتحديد موقفه الصريح والعلني من الثوابت أعاله 

كي يبني بعدها على الشيء مقتضاه.
وأكد حوري في حديث ل�»األنباء«: أن قوى »14 
آذار« ال تفصل مواقفها ومبادئها وثوابتها الوطنية 

على مقاس موقعها السياسي، مشيرا أنه سواء كان الرئيس احلريري 
على رأس الس���لطة التنفيذية أم لم يكن، فان لغة األرقام التعطيلية 
غير واردة في حس���ابات قوى »14 آذار« التي ترس���م خطواتها على 

أساس كيفية بناء الدولة والعبور اليها.
وردا على س���ؤال حول كالم الرئيس فؤاد الس���نيورة اثر انتهاء 
الزي���ارة التقليدية للرئيس املكلف جنيب ميقاتي له، والذي قال فيه 
ان هذا األخير هو »مرشح »حزب اهلل« ووسطيته حتددها ممارساته 

في احلكم«، أكد النائب حوري أن الرئيس السنيورة 
عبر عن رأي جميع أعضاء كتلة »املستقبل« دون 
اس���تثناء، وذلك العتباره أن أي تسوية أو توافق 
أو اتف���اق يحتاج الى وجود طرفني الجنازه، وهو 
ما لم يحصل بني أي فريقني لبنانيني حيال تسمية 
الرئيس ميقاتي لرئاسة احلكومة، معتبرا واحلالة 
تلك أن الرئي���س ميقاتي رئيس غير توافقي كون 
ترشيحه مت من قبل »حزب اهلل« وحده دون التوافق 
عليه مع أي فريق آخر السيما مع قوى »14 آذار«، 
خصوصا أن ميقاتي خ���اض االنتخابات النيابية 
على الئحة تيار املستقبل املنتمي الى تلك القوى، 
معتبرا أن ما أقدم عليه الرئيس ميقاتي يعد انقالبا 

بقيادة »حزب اهلل«.
وعن س���بب اس���تمرار االعتصامات في وسط 
بيروت، ختم النائب حوري مؤكدا أن تلك االعتصامات أقيمت للدفاع 
عن الثوابت التي أعلنتها قوى »14 آذار« واملتصلة باحملكمة الدولية 
ورفض السالح غير الش���رعي الذي يتحكم في كامل مفاصل احلياة 
السياسية في لبنان، مؤكدا أيضا أن مسار االعتصامات مسار سلمي 
بامتياز ويخضع بش���كله ومضمونه للقوانني املرعية االجراء، على 
أن حتدد خطواته الالحقة وفقا للمس���تجدات واملعطيات السياسية 

واألمنية على الساحة اللبنانية.

أكد على استمرار االعتصامات في ساحة الشهداء حفاظاً على ثوابت 14 آذار

د.عمار احلوري

مصادر »8 آذار«: أمام الحريري وفريقه 3 خيارات 
بيروت � محمد حرفوش

االعتقاد السائد في بيروت أن 
تفكيك ألغام التكليف ال يعني ان 
ألغام التأليف قد فككت أو تعطلت، 
بدلي����ل أن قوى »14 آذار« مازالت 
على موقفها جلهة عدم املشاركة 
في احلكومة، م����ا يعني حتمية 
تقدمي تشكيلة من قوى »8 آذار« 

ووسطيني ومستقلني.
مصادر مطلع����ة أوضحت أن 
الرئيس املكلف يأمل في تغطية 
القيادات  سياس����ية من بع����ض 
االسالمية ومشاركة النائب وليد 
جنبالط في حكومته، ولم تستبعد 
املصادر أن يلجأ ميقاتي الى معاجلة 
تكاثر مطالب الكتل الى حل يقضي 
بتطعيم تشكيلته بعدد كبير من 
الوزراء التكنوقراط جتنبا للوجوه 

»االستفزازية« وتنفيذا لوعوده 
مبد يد التعاون وعدم اللجوء الى 

الكيدية.
اال أن هذا يتوقف على موقف 
كتل أساس����ية ومطالبها، السيما 
العماد ميشال عون والرئيس نبيه 
بري، فيما أشارت االستشارات الى 
أن حزب اهلل لن يصر على متثيله 
بقياديني منه إلبعاد الصبغة التي 
اتهمت بها احلكومة بأنها بقيادة 

حزب اهلل وحتت سيطرته.
ووسط كل ذلك، لفتت مصادر 
الثامن من آذار الى أنها لن تنجر 
الى مواجهة الش����ارع بالش����ارع 
وستتمسك باملؤسسات الدستورية، 
مشيرة الى أن كل هذه اجللبة ال 
داعي لها ألنها لن توصل الى أي 
مكان والرئيس ميقاتي يده ممدودة 

للجميع وخياراته وطنية وطريقة 
تسميته وتكليفه شرعية وقانونية 

وال تشوبها شائبة.
ورأت أن فريق احلريري بات 
أمام ثالثة خيارات: أوال: اعتماد 
الش���ارع وت���رك األمور  خيار 
مفتوحة أمام التكهنات وغضب 
الناس والعناصر املدسوسة التي 
لن تترك فرصة لزعزعة االستقرار 
وحتوي���ل تظاه���رات املطالبة 
الس���راي  الى  بعودة احلريري 
الى فلتان يبدأ من الش���مال وال 
ينتهي ببيروت أو انتهاج أسلوب 
املعارضة الس���ابقة باالعتصام 

الدائم بانتظار دوحة 2.
ثانيا: االلتزام بنتيجة اخليار 
الدميوقراط����ي ولو على مضض 
والقبول باملشاركة في احلكومة 

كفريق معارضة مراقب واعطاء 
الفرصة للرئيس ميقاتي لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية على مبدأ »ال 

غالب وال مغلوب«.
ثالثا: انتظ���ار االنتخابات 
النيابي���ة القادمة الس���تعادة 
ما متت خس���ارته باملعادالت 
واحلسابات السياسية ومحاولة 
إحياء التس���وية السعودية � 
السورية حتى تبقى األمور في 
لبنان متوازنة. على صعيد آخر، 
علمت »األنباء« أن قيادة 14 آذار 
تستعد إلطاللة مشتركة على 
الرأي العام اللبناني والعربي 
والدولي إلعالن خريطة طريق 
حتدد من خاللها رؤيتها للمرحلة 
املقبلة وثوابته���ا وخطواتها 

االعتراضية.

واشنطن تمنع رعاياها النزول بأحد 
فنادق بيروت الرتباطه بشبكة مخدرات

متى فاتح بري ميقاتي برئاسة الحكومة؟

.. وماذا قال ميقاتي لمجلس المفتين

واشنطن � .أ.ف.پ: اعلنت الواليات املتحدة االربعاء املاضي عن 
إجراء مينع رعاياها من النزول في احد الفنادق الكبرى في وسط 

بيروت، معتبرة انه مرتبط بشبكة عاملية لتهريب املخدرات.
وقال���ت وزارة اخلزانة االميركية إنها أضاف���ت 10 لبنانيني و19 
مؤسسة على الئحتها السوداء لألشخاص املاديني واملعنويني املتهمني 

بتهريب املخدرات.
وأوضحت الوزارة في بيان انه مينع على الرعايا األميركيني القيام 
بأي حتويل مالي مع االشخاص واملؤسسات الواردة أسماؤهم على 
الئحتها السوداء، مشيرة الى جتميد ودائع هؤالء االشخاص وهذه 

الشركات في الواليات املتحدة.
وتستهدف العقوبات التي أعلنتها وزارة املالية أشخاصا وشركات 

في لبنان وكولومبيا وبنما وبنني والكونغو برازفيل.
وأوضحت الوزارة ان النقطة املش���تركة بني هؤالء هي انتماؤهم 
الى شبكة دولية لتهريب الكوكايني بقيادة شخص يدعى امين سعيد 
جمعة املولود عام 1964 والذي يحمل جواز س���فر لبنانيا باالضافة 

الى أوراق ثبوتية كولومبية.

بي���روت: ذكر تقرير صحافي ان الرئيس نبيه بري »كانت عينه« 
على الرئيس جنيب ميقاتي منذ مدة، وكان حدسه في مكانه. فقد 
شاهد بري الرئيس ميقاتي في حفل غداء أمير موناكو: األمير ألبير في 
القصر اجلمهوري، وقال له: »سأقوم بتكرمي األمير في منزلي في عني 

التينة على العشاء مساء اليوم، تعا لعندي بكير ألحكي معك«.
وصل الرئيس ميقاتي قبل موعد العش���اء بربع س���اعة، وسرعان 
ما اجتمع بالرئيس بري ال���ذي كان في انتظاره، وقال له بري: »هذه 
فرصتك أتت إليك لتكون رئيس���ا للحكومة، ألن احلريري سيخرج«. 
تهي���ب الرئيس ميقاتي اللحظة لبرهة، ثم قال له: »أبو مصطفى أريد 
اجماعا«. فرد عليه: »س���تحصل على أكثري���ة مريحة، لكن الوضع ال 

يحتمل االجماع. وأنت أدرى«.

بي���روت: كان الفتا ان مجلس املفتني ل���م يعلن رفضه تكليف 
ميقاتي، بل اكتفى بتس���ليمه بيان تأييده للحريري، داعيا إياه 

الى »اتخاذ املوقف املناسب لدرء الفتنة«.
ويروي الرئيس ميقاتي أمام زواره قائال إنه تلقى زيارة مجلس 
املفتني واس����تمع إليهم وهم يطالبون����ه باالعتذار عن التكليف. 
يضيف: »املسألة لم تعد عندي، أنا طلبت منهم التصرف، وهم 
من توقف عن القيام بأي مس����عى، لقد قل����ت لهم أنا ال أقبل أن 
متس كرامة الرئيس سعد احلريري، وأنتم ال تقبلون أن تتعرض 
كرامتي ألي أذى طبعا، وأي حل تأتون به يحفظ كرامة الطرفني 
أنا موافق عليه سلفا«. ويكشف بأنه لم يسمع من املفتني بعدها 

أي جديد.

الرئيس المكلف ينهي مشاوراته اليوم.. والمستقبل يطالبه بتحديد موقفه من المحكمة.. والحريري عن مشاركته بالحكومة: »لشو«؟

نعمة طعمة

فيصل الصايغ

سليم جريصاتي

طالل أرسالن

الوزراء دروز: يبدو ان املعارضة ستطرح اسم 
النائب طالل ارسالن للوزارة في احلكومة 
اجلديدة املرتقبة او مروان ابواخلير احد 
ابرز املقربني منه وذلك للمواقف الكبيرة 
التي لطاملا اتخذها ارسالن بجانب املقاومة 
وسورية.، باالضافة إلى طرح اسم النائب 

السابق فيصل الصايغ

ال�وزراء الكاثوليك: تطرح املعارضة اس���م 
القاضي سليم جريصاتي عضو املجلس 
الدستوري السابق واحد القانونيني املقربني 
من املعارضة والنائب ميشال عون لوزارة 
العدل، كما يطرح اسم النائب نعمة طعمة 
وهو احد ابرز االسماء التي شكلت صدمة 
اثناء االستش���ارات لوقوف���ه الى جانب 

املعارضة بعكس ما كان متوقعا.

الوزراء املوارنة: »جان 
عبيد، ناجي البستاني، 
شربل نحاس« وتقول 
اوس���اط معارضة ان 
الوزي���ر ج���ان عبيد 
محبوب في طرابلس، 
اذ حاز على اكثر من 30 
الف صوت بوجه الئحة 

احلريري عام 2009.


