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جنبالط: فليعذرني الحريري عليه أن يتعلم من دروس الجغرافيا السياسية
بري: ما تلقاه سعد من دالل سوري خالل أشهر لم نلق مثله طيلة 30 عامًا!

خلط أوراق ومشهد سياسي جديد »على الساحة الدرزية«

ميقاتي يقرع باب حزب الكتائب.. والسباق على الحقائب واألسماء محموم بين عون وسليمان

)محمود الطويل(الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبال السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكرمي علي مساء أمس األول

بيروت ـ عمر حبنجر
نعم للسرعة ال للتسرع، شعار الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة 
اللبنانية جنيب ميقاتي العاكف منذ اس���بوع على محاولة تركيب 
لوحة »بازل« حكومته اجلديدة واملعقدة، بعيدا عن االضواء املسلطة 

على مسرح اللعبة احلكومية.
ميقاتي الذي يرى املخرج بحكومة تكنوقراط مطعمة بسياسيني 
اكثر استقاللية عن القوى والتيارات املرتبطة بالبعيد، يريد حكومة 

من جميع التالوين اللبنانية القادرة على التآلف والتعايش.
وثمة من حتدث عن تركيبات جاهزة وأسماء وحقائب لكن الواقع 
يوحي بأن التعقيدات احملكي عنها ليس���ت حصرا باحملكمة الدولية 
وسالح حزب اهلل واملعسكرات الفلسطينية خارج نطاق املخيمات، 

إمنا هناك االسماء واحلقائب ايضا وايضا.
وتردد ان الرئيس سليمان اودع مقترحاته باألسماء لدى الرئيس 
املكلف وانه مبقتضى هذه املقترح���ات تبقى وزارة الداخلية خيار 

الرئيس سليمان.

بري: الحكومة سقطت بأمر عمليات أميركي!

رئي���س مجلس النواب نبيه بري رجح من جهته ان تبدأ عملية 
التأليف بالظهور هذا االس���بوع مع اعطاء الفرصة الكافية لقوى 14 

آذار للمشاركة كي ال ترمي احلجة علينا.
وردا على كالم الرئيس س���عد احلري���ري حول ان ما حصل كان 
بأمر خارجي مذكرا اي بري ب���كالم النائب وليد جنبالط بأنه بأمر 

عمليات اميركي وليس سوريا.
وق���ال بري في تصريح له امس ان م���ا تلقاه احلريري من دالل 
سوري خالل اش���هر لم نلق مثله على مدى ثالثني عاما في العالقة 

مع سوريا.
واضاف يقول: سنرشح اسماء تريح الرئيس املكلف واشار لدى 
س���ؤاله عن مشاركة حركة امل في احلكومة الى انه يسمي دائما في 

الدقائق االخيرة وبالتشاور مع قيادة حزب اهلل.
بدوره، أوضح رئي���س »جبهة النضال الوطن���ي« النائب وليد 
جنبالط أنه »ترجم انعطافته لصالح رئيس احلكومة املكلف جنيب 
ميقاتي، عندما رأى أن باب التس���وية الس���ورية � السعودية حول 
لبنان قد أغلق«، مشيرا إلى أن »أميركا هي من افشل التسوية وانه 
كان بإمكان رئيس حكومة تصريف األعمال س���عد احلريري القيام 

بالتسوية ولكنه تأخر، ورمبا الظروف منعته«.
وتوجه في حديث إلى صحيفة »الوطن« القطرية إلى احلريري، 
قائال: »فليعذرني الشيخ سعد عليه ان يتعلم من دروس اجلغرافيا 
السياسية«، لكن رغم ذلك لفت جنبالط إلى ان »احلريري يستطيع 

14 آذار ألكبر حشد ممكن مصحوبا بتنظيم دقيق وانضباط واسع. 
ويقول القيادي في تيار املس���تقبل النائب السابق مصطفى علوش 
ان قوى 14 آذار وثورة األرز س���يعودون الى ساحة الشهداء إلحياء 
هذه الذكرى والتأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية التي جتمعهم 
مش���ددا في هذا السياق على ان الش���علة التي رفعت بعد 14 فبراير 
لن تنطفئ إال بتحقيق العدالة عبر احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان 
وحتقيق كامل اهداف ث���ورة األرز القائمة على تثبيت حرية لبنان 

وسيادته واستقالله وحصر السالح في اطار الشرعية.

السباق على الحقائب واألسماء

إلى ذلك، بدأت مالمح عقد سياسية بالظهور، ما من شأنه تأخير 

أن يعود ويبقى في املسرح السياسي دون أي مشاكل«، وتابع »أمتنى 
أال يلغي خالفي السياسي مع احلريري صداقتي الشخصية معه«.

ال حكومة قبل منتصف فبراير

الى ذلك، تستبعد مختلف االوساط تشكيل احلكومة قبل منتصف 
فبراير تبعا لوجود استحقاقني هامني في هذا التاريخ او قبله بقليل 
يتطلبان املزيد من التريث في ذلك، االستحقاق األول يتمثل باجللسة 
التي تعقدها احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان في السابع من فبراير 
للنظر في النواحي القانونية املتصلة بالقرار االتهامي القريب الصدور، 
والثاني يتناول الذكرى الس���نوية السادسة الغتيال الرئيس رفيق 
احلريري وصحبه في 14 منه، حيث يجري التحضير من جانب قوى 

صدور التشكيلة احلكومية حكما، كما يراها الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي نتيجة تسابق بعض القوى السياسية التي دعمت ترشيحه 

للحصول على احلقائب الوزارية »الدسمة«.
ومع استبعاد تغيير التمثيل الطائفي للحقائب السيادية، حيث 
تبقى املالية للسنة واخلارجية للشيعة والداخلية للموارنة والدفاع 
لالرثوذكس، الحت مؤشرات نزاع على وزارات الداخلية والعدل والدفاع 
املدرجة في اخلانة املسيحية، بني مرشحني مفترضني يدعمهم الرئيس 

ميشال سليمان وبني آخرين محسوبني على العماد ميشال عون.
اما وزارة املال فمحس���وم امرها للرئيس جنيب ميقاتي الذي قد 
ينيطها بالوزير محمد الصفدي، فيما يعود امر اخلارجية ملن يرشحه 

الرئيس نبيه بري.
وتردد ان الرئيس سليمان رشح احملامي ناجي البستاني لوزارة 
العدل، بينما يطرح العماد عون لهذه الوزارة نقيب احملامني السابق 
شفيق قرطباوي الى جانب احملامي سليم جريصاتي الذي شارك حزب 

اهلل في التغيير القانوني السلبي لعالقة لبنان باحملكمة الدولية.
هذه التعقيدات املطلبية من ش���أنها اع���ادة تعزيز االجتاه نحو 

حكومة من ثالثني وزيرا على غرار احلكومة السابقة.

االتصال بالكتائب

في هذا الوق���ت، واصل الرئيس ميقات���ي اتصاالته مع مختلف 
الق���وى، خصوصا في 14 آذار، وكان آخر اتصال وأهم اتصال له مع 
رئيس حزب الكتائب امني اجلميل طارحا عليه تسمية وزير حلزبه 

في احلكومة العتيدة.
بيد ان اجلميل تريث في االجابة، خصوصا انه كان استقبل وفدا 
من تيار املستقبل في منزله ببكفيا ضم الوزيرين السابقني غطاس 
خوري ومحمد ش���طح منذ بضعة ايام، وكان لقاء عتاب ومصارحة 
بعد التباعد الذي اماله اخلالف بني الكتائب وبني الشركة العصرية 
لالعالم حول ملكية اذاعة صوت لبنان، ووقوف املستقبل الى جانب 

تسوية لم ترض الكتائب.
وعلم���ت »األنباء« ان اللقاء متخض ع���ن تفاهم يقضي بترميم 
العالقات ليس بني املس���تقبل والكتائب فحس���ب، امنا بني مختلف 

اطياف قوى 14 آذار ملواجهة املرحلة املقبلة.
وتقول مصادر كتائبية ان احلزب يتبنى شروط 14 آذار التي اعلنها 
الرئيس فؤاد السنيورة بخصوص احملكمة الدولية والسالح، خصوصا 
ان الرئيس امني اجلميل الذي فقد جنله الوزير بيار اجلميل اغتياال 
ه���و احد اولياء الدم، وقالت املصادر ل� »األنباء« ان الرئيس ميقاتي 
استمهل اجلميل للرد على شروطه، فيما استمهله اجلميل للرد على 

عرضه الى ما بعد اجتماع املكتب السياسي للحزب امس.

حقيقة ليكس عن هسام هسام: شهادتي باطلة
بتلقين من خشان وشحادة وتوجيه من الحريري

بيضون يتوقع استقالة ميقاتي بعد القرار الظني
بيروت: توقع الوزير السابق محمد عبداحلميد
بيض����ون ان يلقى الرئيس املكلف تش����كيل 
احلكومة جنيب ميقاتي ما لقيه الرئيس س����عد 
احلريري، وان يصدر القرار االتهامي بعد ش����هر 
ونصف الش����هر كحد أقصى، »وعندها ستكشف 
احلقائق امام اجلميع، وسيعيد الكل حساباتهم، 
وس����يكون لبنان بحاجة ال����ى حكومة من نوع 

جدي����د«، مرجحا ان يس����تقيل الرئيس ميقاتي 
عند صدور الق����رار االتهامي. مذكرا باس����تقالة 
الرئيس عمر كرامي عندما لم يس����تطع تغطية 
عملي����ة اغتيال الرئيس رفيق احلريري. وطالب 
ميقات����ي بأن »يقول ماذا يحمل معه من حلول«، 
مشيرا الى ان »من واجبات ميقاتي، وابداء حلسن 
النية، ان يع����رض على احلريري الثلث املعطل.

كرم لـ »األنباء«: خالص لبنان من أزماته 
يكمن في تشكيل حكومة من لون واحد

أخبار وأسرار لبنانيةعضو »لبنان الحر الموحد« أكد أن وزارة المال لميقاتي تجنبًا للحساسيات

  خطب اجلمعة ليسـت على موجة واحدة: لوحظ ان خطب 
اجلمعة لم تكن على موجة سياسية واحدة، ففي حني 
أشارت اخلطب في بيروت الى ان بيروت ستبقى وفية 
لنهج الرئيس الش���هيد رفيق احلريري رغم احلصار 
السياسي الذي ميارس وفائض القوة الذي يظهر بني 
حني وآخر، أش���ار خطباء اجلمعة في طرابلس وعلى 
رأس���هم مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار 
الى دعمهم الرئيس جنيب ميقاتي وش���جبهم املظاهر 
الغوغائية التي قام بها احملتجون القادمون من خارج 

طرابلس.
  احلكومة املقبلة وقضاة احملكمة: يخش��ى مساعد وزيرة 
اخلارجي��ة االميركية جيفري فيلتم��ان وفق ما تنقل عنه 
بع��ض االوس��اط االوروبية ان جتد دمش��ق وحزب اهلل 
وس��ائل الضغط الكافي��ة على احلكومة املقبلة لس��حب 

القضاة.
وفي اعتقاد فيلتمان وبعض املس��ؤولني الفرنس��يني 
انه ميكن تخطي عقبتي التمويل والبروتوكول بس��هولة 
ذلك ان دوال عدة تس��تطيع دف��ع التمويل للتعويض عن 
اجلان��ب اللبناني، والبروتوكول لم يع��د مؤثرا الن قرار 
احملكمة صادر اصال عن مجلس االمن، ولذلك فإن سحب 
القضاة هو الوحيد القادر على تقويض عمل احملكمة النه 
سيس��تدعي العودة الى مجلس االم��ن لتغيير بروتوكول 

احملكمة.
وينق��ل ع��ن فيلتمان قوله ف��ي خالل األي��ام القليلة 
املاضية اننا حاولنا مرارا حتس��ني العالقات مع دمش��ق 
وقمنا بخطوات بس��يطة ولكن رمزية حيالها ومنها اعادة 
ارس��ال الس��فير وتعزيز بعض احلوارات، ولكننا في كل 
مرة جند ان دمش��ق لم تقم بأي خطوة للجم حلفائها في 
لبن��ان، بل عل��ى العكس ها هي تس��اعدهم هذه املرة في 
تقويض احلكومة، وال ش��ك ان اخلطوة املقبلة س��تكون 
باجتاه محاولة تقويض عمل احملكمة ولذلك من الضروري 
تكثيف الضغوط في املرحلة املقبلة وينبغي على فرنس��ا 
ان تؤك��د ذلك ومفاده انه ال ميكن االفالت من العقاب وان 
على س��ورية ان تفهم ان االسرة الدولية ليست متساهلة 

معها رغم االنفتاح.
  األكثريـة اجلديدة: لم يوافق الرئيس بري على خيار 
حكومة تكنوقراط 100% واعتبر ان ما حصل جاء عن 
طريق السياسة وان املعركة التي حصلت أدت إلى خاسر 
ومنتصر. فإذا رفض اخلاسرون املشاركة، فهذا ال يعني 
إخراج األكثرية اجلديدة من احلكم بحجة االس���تعانة 

بالتكنوقراط خوفا من إثارة املشاعر.

هسام هسام

سليم كرم

وأشار الى أنه بعد 13 يوم ضرب 
اعترفت بكل التفجيرات التي حدثت 
في بيروت ليتركوني وجاء املخلص 
فارس خش����ان. وردا على سؤال 
للمحقق حول معلومات سابقة لديه 
حول انفجار سد البوشرية، قال: 
»ال معلومات لدي وكل املعلومات 
التي قدمتها للجنة التحقيق الدولية 
وبعلم ديتليف ميليس كنت آخذها 
من فارس خشان وسمير شحادة 

ويجعلونني أكتبها بخط يدي«.
وأكد أنه كان موجودا في مكان 
انفجار أمني عام احلزب »الشيوعي« 
األسبق جورج حاوي وحينها كان 
متورطا مع فارس خشان وسمير 
ش����حادة و»كنت مجب����را على أن 
أجاريهما ويومها ذهبت الى مكتب 
شحادة وهو طلب مني أن أذهب 
الى هناك وأرسل معي محمد شبو 
وحسني من فرع املعلومات وطلب 
مني أن أرى إذا كانت هناك حركات 
غي����ر طبيعية ورمبا م����ن كانوا 
يعملون مع املخابرات الس����ورية 
وذهبت حوالي نصف ساعة وعدت 

قلت ال شيء«.

املالي���ة للقي���ام باملهمة نيابة 
عنه، وذلك حتسبا لعدم اثارة 
احلساسيات لدى احد، متوقعا 
عدم تخلي العماد عون عن وزارة 
االتصاالت بالرغم من امتالكه 
رؤية معين���ة متعلقة بوزارة 
الداخلية، متمنيا على خط آخر 
ان تكون مشاركة كتلة »لبنان 
احلر واملوحد« برئاسة النائب 
سليمان فرجنية في احلكومة 

من خالل وزارة سيادية.
وعن ملف احملكمة الدولية 
وم���ا اذا كان الفريق االكثري 
اجلديد س���يعود الى املطالبة 
بإحالة ملف شهود الزور الى 
املجل���س العدلي، ختم النائب 
كرم معربا ع���ن اعتقاده بأن 
الرئيس ميقاتي تصوره  لدى 
اخلاص حي���ال ملف احملكمة 
الدولية وتشعباته، وقد يكون 
له مقاربة معينة تناسب جميع 
الفرقاء، معتبرا في املقابل ومن 
وجهة نظره اخلاصة ان ملف 
شهود الزور يجب احالته الى 
املجلس العدلي لطاملا انه كان 
احد االس���باب الرئيسية التي 
ال���ى اس���قاط احلكومة  ادت 
السابقة دستوريا، خصوصا 
ان احملاك���م اللبنانية صاحبة 
كفاءات عالية وخبرات كبيرة 
في معاجل���ة مواضيع مماثلة 
الوحيدة صاحبة  وهي اجلهة 
الفيصل في هذا امللف واملخولة 
مبوجب حكمها عليه س���حبه 
من التداول ودائرة التجاذبات 

السياسية.

وفي مرة ثانية أيضا استعملوا 
110 دوالرات من هاتفي. وفي إحدى 
املرات نائب رئيس جلنة التحقيق 
الدولية غيرهارد ليمان حبسني في 
»كونتاينر« في املونتفردي بعدما 
هربت وأيضا استعملوا تلفوني، 
ووضعوني في غرفة مرشوش����ة 
بالبوي����ة والتنر وقالوا لن أخرج 
حتى أعطيه����م »بني كود« هاتفي 
وحتملت ربع ساعة ثم أعطيتهم 

الكود.

بيروت: اختار رئيس احلزب االش����تراكي
النائب وليد جنبالط »البوريفاج« لتأكيد 
وتكريس خياره السياسي اجلديد بعدما كان 
أعلن م����ن هذا الفندق خروجه من حتالف 14 
آذار. من »البوريفاج« وما يعنيه اس����مه من 
رمزية سياس����ية، أطلق جنبالط أمس األول 
سلس����لة مواقف جديدة من خ����الل جمعية 
عامة استثنائية للحزب أكد فيها أمام حوالي 
أل����ف كادر حزبي، على انه ال يزال متمس����كا 
بالوقوف الى جانب سورية واملقاومة، وأال عودة عن ذلك.
وق����ال مصدر قيادي في احل����زب إن احملازبني كانوا 
في »حال إصغاء ش����ديد لكالم جنبالط، الذي أس����هب 
في ش����رح محطات تاريخية مهمة في مس����يرة احلزب، 
السيما في املرحلة االخيرة. وسادت املناقشات واألسئلة 
واألجوبة أجواء هادئ����ة جدا، ومتحورت حول عناوين 
عدة سيعمل عليها احلزب في املرحلة املقبلة، في مقدمها 
العودة الى املؤسسات، وتداول السلطة في إطار األصول 
الدميوقراطية وحتت سقف السلم األهلي والهدوء واحلوار 

السياسي«.
وأبدى جنبالط أمام احملازبني »امتعاضه من املواقف 
التي كانت تصدر عن بعض اعضاء الكتلة الس����ابقني«، 
وقال: »إنها مرحلة وانتهت« على ما ذكر القيادي املذكور. 
1وخاطب رئي����س »التقدمي« احملازبني بالتأكيد انه »لو 
بقي في صفوف 14 آذار لكان الوضع مختلفا متاما اليوم، 
ولكان����ت الفوضى تعم الب����الد وال أقول أكثر من ذلك«. 
ويعت����زم جنبالط إجراء نفضة حزبية تتناول عددا من 
الناشطني والقيادات والفروع في ظل التطورات االخيرة 
التي حصلت وعدم التجاوب من قبل البعض مما وسع 
الهوة بني قيادة احلزب والقواعد الشعبية، وهذه التدابير 
تشبه كثيرا ما حل باللقاء الدميوقراطي واستبداله بجبهة 

النضال الوطني.
كما يالحظ اس����تبعاد منظمة الش����باب التقدمي عن 
النشاطات الشبابية والتوقف نهائيا عن إصدار البيانات 
السياس����ية، علما ان هذه املنظمة كان لها دور بارز أيام 

ثورة األرز.
كما تشير معلومات الى ان البحث في التمثيل النيابي 

داخل صفوف احلزب االشتراكي بدأ منذ اآلن في ظل الهزة 
السياسية والش����عبية التي أصابت احلزب في مناطق 
النفوذ املسيحي والسني التي ستناهض احلزب، بينما 
ش����يعيا فاملوضوع ال يقدم أو يؤخر أو يعطي أصواتا 

للحزب.
مصادر سياسية تصف التحول الذي أصاب املشهد 
السياسي اللبناني مع حتول األكثرية من ضفة الى أخرى 
وتب����ادل املواقع بني فريقي 8 و14 آذار وخروج الرئيس 
سعد احلريري من احلكم بأنه أقرب الى »زلزال سياسي« 
مركز في الطائفة السنية، ولكن ارتداداته العنيفة أصابت 
كل الطوائف السيما الطائفة الدرزية التي دخلت مرحلة 

تغييرات عميقة وهادئة.
وحسب هذه املصادر، فإن النائب جنبالط الذي كان له 
»الفضل األكبر والدور احلاسم« في نقل األكثرية الى 8 آذار 
وفي إخراج 14 آذار من احلكم، جنح في حجز موقع متقدم 
له في املعادلة اجلديدة وفي حماية نفسه ومنطقته، ولكن 
ما قام به بدا أقرب الى »مغامرة سياس����ية« ورتب عليه 
تكاليف وخسائر كان أولها تضرر صورته ومصداقيته 

كزعيم للطائفة الدرزية التي ال تزال قواعدها مشدودة 
الى خي����ارات 14 آذار ولم تتكيف م����ع التحول اجلديد، 
وتقل����ص كتلته النيابية من 12 نائبا الى 7 نواب، مع ما 
يترتب على ذلك من تراجع حجمه السياس����ي ونفوذه 
في احلكم، اضافة الى ما تواجهه زعامته الش����وفية من 
تهديدات ومخاطر سياس����ية ناجمة بشكل أساسي عن 
خسارته الكتلة السنية الكبيرة في إقليم اخلروب وهي 
الكتلة املرجحة في انتخابات الشوف ومن دونها تواجه 
الئحة جنبالط تهديدا فعليا، خصوصا اذا اجتهت األمور 
في انتخابات العام 2013 الى حتالف بني حزب املستقبل 
والقوات اللبناني����ة والوطنيني األحرار والنائب مروان 
حمادة.وإضافة الى الشوف، فإن جنبالط يواجه ضغوطا 
في مناطق أخرى تعرضه الحتمال خسارة مقاعد نيابية 
أبرزها املقعد الذي يش����غله النائب غازي العريضي في 
بيروت، حيث من احملتمل ان يحل محله النائب مروان 

حمادة أو شقيقه علي حمادة أو جنله كرمي حمادة.
واملقعد الذي يشغله النائب وائل أبو فاعور في البقاع 
الغربي، حيث من احملتمل ان ينقل أبو فاعور ترشيحه 

الى حاصبيا ليأخذ مكان النائب أنور اخلليل وبالتفاهم 
بني جنبالط وبري.

وتقول مصادر قريبة من 8 آذار ان ما قدمه جنبالط 
الى حزب اهلل، يعتبر مهما وأساس����يا في قلب املعادلة، 
ولذلك يسود توجه لدى هذا الفريق الى »مكافأة« جنبالط 
وتطمينه وتقدمي تعهدات وتعويضات سياسية له، بدءا 
من احلكومة اجلديدة التي سيعطى فيها 3 مقاعد، اضافة 
الى تكريس عرف جديد يقضي بإس����ناد وزارة سيادية 

للطائفة الدرزية.
وفي مرحلة الحقة سيصار الى حتريك موضوع تشكيل 
مجلس الشيوخ الذي تسند رئاسته الى شخصية درزية 
إنفاذا ملا مت التوافق عليه في الطائف، وهذا األمر يتطلب 
تعديال دستوريا لفك االرتباط بني تشكيل مجلس الشيوخ 
وإلغاء الطائفية السياسية. وتلمح هذه املصادر الى إمكان 
حصول فك ارتباط آخر بني إقليم اخلروب والشوف بأن 
يت����م إحلاق اإلقليم انتخابيا بدائرة صيدا، ما يؤدي الى 
إراحة جنبالط في الشوف والى حتكم الصوت الدرزي 

في املعادلة االنتخابية.

مقاربة امللفات الوطنية الساخنة، 
كون طبيعة التنافس السياسي 
واحلزبي واالختالف في الرؤية 
املستقبلية للبالد، تفرض حتمية 
نشوب صراع داخل مجلس الوزراء 
يحول دون جناح اي من الفريقني 
املوالي واملع���ارض في حتقيق 
البالد ضمن  مش���روعه وتبقى 
دائرة املراوح���ة مكانها وثباتها 

في دوامة االزمات املتواصلة.
وردا على سؤال ايضا حول 
التسريبات املتحدثة عن تصويب 
العماد عون عينه على وزارتي 
املال واالتص���االت وما اذا كانت 
عملية توزيع احلقائب ستؤدي 
الى تكرار مش���هد التنافر داخل 
الصف الواحد على غرار تنافرها 
اثناء تش���كيل حكومة  س���ابقا 
الرئيس احلريري، اعرب النائب 
كرم عن اعتقاده ان تؤول وزارة 
املالية الى الرئيس ميقاتي نفسه 
ومن ثم توكيله احدى الشخصيات 

بثت قناة »اجلديد« بعد نشرة 
أخبارها امس االول تسجيال جديدا 
م����ن سلس����لة »حقيقة-ليكس« 
يتضمن شهادة للشاهد السوري 
هسام هسام أمام جلنة التحقيق 
الدولية حيث ينفي كل ما جاء في 
شهاداته السابقة أمام رئيس جلنة 
التحقيق السابق ديتليف ميليس 
ويؤكد أن كل ما قاله باطل وكاذب 
لقنه إي����اه رئيس فرع املعلومات 
السابق سمير شحادة واإلعالمي 
فارس خشان بعد تعذيبه وبتوجيه 
من رئيس حكومة تصريف األعمال 
سعد احلريري الذي عرض عليه 

مبالغ مالية طائلة.
وقال هس����ام: فرع املعلومات 
وف����ارس خش����ان عندم����ا كانوا 
كان����وا  بالس����جن  يوقفونن����ي 
يس����تخدمون هاتفي ويتصلون 
باللواء أش����رف ريفي وتلفزيون 
»املس����تقبل« ورقم زه����رة بدران 
وبعدم����ا أجبرت على أن أمش����ي 
معهم كان معي 160 دوالرا كرصيد 
بالهاتف وعندما عدت وجدت فيه 

50 دوالرا فقط.

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »لبنان احلر 
واملوحد« النائب س���ليم كرم ان 
الدميوقراطية في لبنان ال متارس 
بشكلها الصحيح جلهة تشكيل 
احلكومات، امنا وفقا ملا تقتضيه 
التعددية الطائفية وميثاق العيش 
املشترك، بحيث تتألف احلكومات 
فيه من ألوان وتوجهات سياسية 
مختلف���ة ومتناقضة تؤدي الى 
عرقلة مسار احلكومة والى رزوح 
البالد واملواطن���ني حتت رحمة 
التوافق على جميع املستويات، 
معربا عن رأيه الشخصي ومبعزل 
عن رأي الفريق السياسي املنتمي 
اليه، بأن خالص لبنان من ازماته 
واعادة بنائه بشكل سليم يكمن 
في تشكيل حكومة من لون واحد 
الوطني وحتدد  تقدم مشروعها 
خطواتها الجناحه، مع ضرورة 
اعطائها فترة س���ماح قبل البدء 
بإصدار االحكام املسبقة ضدها 
وكيل االتهامات واستنباط العقد 

من قبل الفريق املعارض.
ولفت النائب كرم في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان ليس في لبنان 
فريق سياس���ي افضل من اآلخر 
س���وى بأعماله، اي مبا يحققه 
من مكاس���ب للدولة على جميع 
املس���تويات وم���ن عيش كرمي 
للمواطنني، وبالتالي فإن عملية 
املشاركة بني الفرقاء املتناقضني 
سواء على املستوى السياسي ام 
على املستوى االقتصادي � املالي 
ضمن حكومة واحدة، حتول دون 
ابراز هذا الفريق او ذاك لقدراته في 
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