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جنبالط: الحريري قصدني بكالمه عن الغدر وهذا »لعب والد«!
بيروت: كشف النائب وليد جنبالط عن انقطاع 
عالقته مع خادم احلرمين الش���ريفني امللك 
السعودي عبداهلل بن عبدالعزيز. وقال في حديث 
الى »املؤسسة اللبنانية لإلرسال« أمس االول، 
انه اتصل برئيس االستخبارات العامة في اململكة 
العربية السعودية األمير مقرن بن عبدالعزيز، 
عشية االستشارات النيابية وأبلغه نيته التصويت 
ملصلحة الرئيس جنيب ميقاتي لرئاسة احلكومة، 
وأن األمير مقرن أجاب أنه سينقل هذه الرسالة 

الى خادم احلرمني الشريفني.
وأضاف جنبالط أن األمير مقرن عاد واتصل 
بالوزير غ���ازي العريضي وأبلغه بأن »العالقة 
بني امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز وجنبالط قد 

انقطعت. وأتأس���ف لذلك ألنني كنت أعتبر أن 
كمال جنبالط أخ للملك عبداهلل ووليد جنبالط 
ابن أخيه، غير أنني أتفهم الظروف، وأعتقد أنه 
حصل تشويش علي في السعودية«، وقال »عندما 
احتجت الى دعم اململكة دعمتني، وتاريخيا كانت 
داعمة لبعض املشاريع الكبرى، وأمتنى أال ينظر 
امللك عبداهلل الى اجلبل فقط بأن العالقة مقطوعة 
مع وليد جنبالط، وأمتنى ان تبقى املس���اعدات 

لهذا اجلبل«.
وكان الفتا املوقف الذي س���جله جنبالط من 
النائ���ب مروان حمادة، إذ قال عند س���ؤاله عن 
العالقة به »لست مبستوى أن أصل للنائب مروان 
حمادة، فبعدما كنت مبستوى الغدر واخليانة 

والنكث بالعهد ال أستطيع أن أتكلم مع الشهيد 
احلي، يسكت اإلنس���ان على بعض املالحظات، 
لكن بالنهاية افترقنا، وهذا أريح، هو حترر وأنا 
حتررت، وليخض االنتخابات وحده، ليس���ت 

قصة«.
وعن خطاب الرئيس سعد احلريري في البيال، 
متنى جنبالط »لو عاد سعد احلريري إلى جذور 
والده العربية والقومية والفلس���طينية، ال الى 
اجلذور الت���ي حتدث عنها«، مضيفا »احلريري 
قصدني وميقاتي والصفدي وأحمد كرامي بكالمه 
عن الغدر والنكران، وهذا لعب والد«. وش���دد 
على أن »كالم احلريري أمام جلنة التحقيق في 
حقيقة »ليكس« مضحك، لو كان حقيقة فال أعرف 

ملاذا تكلم ميينا وش���ماال عن أشياء ال عالقة لها 
بالتحقيق«.

من جهة اخرى، وفي لقاء بني الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي والنائ���ب وليد جنبالط، تداول 
االثن���ان بهدوء وجوب أن يب���ادر كل من حزب 
اهلل وحركة أمل لتبصير العماد ميش���ال عون 
أنه لوال كتلتا جبهة النضال وطرابلس ملا كانت 
هناك أكثرية جديدة، بل ل���وال ميقاتي حتديدا 
وأحمد كرامي ونقوال فتوش، كان س���يفرط من 
كتلة جنبالط عالء الدين ترو على األقل ورمبا 
 أكثر، ولذلك عليهما مع���ا أي احلزب واحلركة
تس���هيل تش���كيل احلكوم���ة ألن الرياح »مش 

والبد«.

وصف كالم رئيس حكومة تصريف األعمال أمام لجنة التحقيق في »الحقيقة ليكس« بـ »المضحك«

وليد جنبالط

وّهاب لـ »األنباء«: ميقاتي ال يملك خطة ويتلهى »بفرفكة يديه«
وسليمان مرتبط بمشروع ال يتفق مع برنامج 8 آذار!

وئام وهاب

بيروت ـ أحمد منصور
رأى رئيس ح����زب التوحيد العربي 
الوزير الس����ابق وئ����ام وهاب ان رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان مرتبط 
مبشروع سياسي وقد يكون مع االميركي 
والنظ����ام املصري الس����ابق وغيره من 
االنظمة، مشيرا الى ان التصرفات التي 
قام بها منذ وصوله الى رئاسة اجلمهورية 
تظهر ان لديه برنامجا خاصا ال يتفق مع 
برنامج قوى 8 آذار معتبرا ان رئاس����ة 
بالكامل وليس لديها  اجلمهورية غائبة 
اي دور، الفتا الى اتصاالت خارجية مع 
الرئيس املكلف جني����ب ميقاتي حتاول 
 منعه من املبادرة الى تش����كيل احلكومة
وتق����وم بالضغ����ط عليه ف����ي اكثر من 

وسيلة.
وقال ان ميقاتي ال يفعل ش����يئا فهو 

يتلهى بفرفكة يديه، ويريد ارضاء اجلميع 
وأال يخاص����م احدا ويريد 8 و14 و12 و11 
آذار، وهذا ال يجوز فالقصة ال تركب هكذا 

فميقاتي ليست لديه خطة.
ولفت وهاب في تصريح ل� »األنباء« 
الى ان املخرج لتشكيل احلكومة هو ان 
يسرع ميقاتي في تأليفها بجدية ملواجهة 
الفريق اآلخر، متسائال ملاذا مازال ينتظر 
قوى 14 آذار الذين لن يشاركوا في احلكومة 

ولديهم برنامج مختلف؟
وحول توقيت زيارة وفد من الكونغرس 
االميركي للبنان ف����ي هذه الظروف قال 
وهاب: من الواضح ان االميركيني مازالت 
لديهم اجندة في لبنان وفيها بند واحد 
وهو استهداف املقاومة وسالحها إلراحة 
اسرائيل، وان كل احملاوالت التي جتري 
هي للوصول الى هذه الطريق األساسية، 

وهذه املهمة ل����م تتغير، فاألميركي رأى 
انه بعد النكسة التي اصيب بها الفريق 
اآلخر عبر ابعاد الرئيس سعد احلريري 
من السلطة، بحاجة الى ان يعطي الشباب 
ابرة جديدة كي ينطلقوا مجددا باملواجهة 
التي يحضرون لها في تاريخ 14 آذار، لذلك 
هناك سباق بني تلك املواجهة والطريقة 
التي يجب ان تواجههم بها احلكومة، فال 
يجوز ان يفسح املجال لفريق متورط في 
القضاء واألمن واملال وغيره، كي يعود 

ويقوم مبعركة جديدة.
وأشار وهاب الى اننا ننتظر احلكومة 
لنرى بيانها ال����وزاري متمنيا ان يكون 
واضحا في املوقف السياسي السيما في 
موضوع املقاومة وسالحها وموقفها من 
القرارات الدولية اجلائ����رة بحق لبنان 
وما يسمى احملكمة الدولية، معتبرا انها 

محكمة مزورة بالكامل.
وع����ن حص����ة الطائف����ة الدرزية في 
احلكومة قال اذا قبلوا بأقل من حقيبتني 
خدميتني فإننا س����نفتح مشكال مع كل 
من يوافق على هذا األم����ر ونعتبره قد 
تآمر على حق الطائفة وتنازل عن حقها 
لطائفة اخرى، وهنا كنت امتنى لو أننا 

في نظام علماني.
وهناك حق لنا ال ميكن ان نتنازل عنه، 
وأما على صعي����د التواصل مع ميقاتي 
فمؤكد ان حلفاءنا األساسيني يتواصلون 
معه، واما انا فليس هناك من تواصل معه 
ألنه حدد منذ البداية ان هناك بعض الناس 
االستفزازيني ال يرتاح لهم، وقد اكون انا 
واحدا منهم، وانني افتخر مبوقفي، فهؤالء 
االستفزازيون كانوا السبب في ان يأتي 

ميقاتي رئيسا للحكومة.

وحول موضوع تشكيل حكومة اعتبر 
انه ليست هناك من حكومة من لون واحد 
بل حكومة مش����روع واحد وقال: هناك 
مشروعان في لبنان، مشروع إسرائيلي � 
أميركي ومشروع وطني مقاوم، وعلينا ان 
نختار، فخبرية الوفاق الوطني وحكومة 
الوحدة الوطنية كذب����ة، ويكذبون على 
الناس بها، فهناك مشروعان اما ان يأخذوا 
الس����لطة واما ان نأخذها نحن، فأنا ضد 
مشاركة الطرف اآلخر في احلكومة فعندما 
تشكلت احلكومة السابقة متنيت لو أن 
املعارضة لم تش����ارك آنذاك ألنه ما من 
شيء يجمعنا مع فريق نهب الدولة وتآمر 
علينا في يوليو 2006 وفي 5 مايو 2008 
واليوم في احملكمة الدولية، فلنخرج من 
هذه املسألة فريق يحكم وآخر يعارض 

وصحتني على قلب الذي يربح.

الحديث عن مبادرة سياسية جديدة لحزب اهلل لطي االنقسامات
السفير السوري ينفي علمه بزيارة األسد للرياض: عندما تحصل ستعلمون بها

بيروت ـ عمر حبنجر
االتصاالت على خط تشكيل احلكومة 
شبه مقطوعة، والرئيس ميشال سليمان 
عاد م���ن الڤاتي���كان ليغ���ادر اليوم الى 
الكويت للمش���اركة في أعيادها والعودة 
مس���اء والرئيس املكل���ف جنيب ميقاتي 
التق���ى الرئيس س���ليمان ثم غ���ادر الى 
طرابلس في زيارة كان يخطط ألن تأتي 
بعد تشكيله احلكومة، بحيث حتولت الى 
زيارة اس���تطالعية للقواعد الشعبية في 

عطلة نهاية األسبوع.
والكالم كثير عن املعوقات والعقبات، 
وبالتالي عن احملاصص���ات التي اطلقها 
العماد ميشال عون كمصدر ابطاء لعملية 
تش���كيل احلكومة، لكن مصادر لبنانية 
محايدة نسبيا اكدت ل� »األنباء« أن أقله من 
املعنيني بأمر احلكومة اللبنانية املرتقبة 
يضعون االصبع على اجلرح او يتحدثون 
عن بيت ال���داء االقليمي الذي ربط اعالن 
احلكومة اللبنانية بأثمان دولية ال ميكن 
تسعيرها قبل استقرار بورصة الثورات 

الشعبية العربية.

مصادر ميقاتي: الجمود مستمر

مصادر الرئيس املكلف قالت ان مرحلة 
اجلمود في عملية تشكيل احلكومة مازالت 
س���ارية، ومن غير الواض���ح ما اذا كانت 
هناك حلحلة في االفق او مس���اع جديدة 
ستبرز الحقا، واشارت الى اشكالية سياسية 
ودستورية حتيط باملوضوع سواء لناحية 
العالقة بني الرئيس ميشال سليمان والنائب 
ميشال عون، او لناحية عدم توقع مترير 
رئيس اجلمهورية ألي مرسوم حلكومة 

غير متوازنة.
وثمة من راهن على عودة امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز الى الرياض كمحرك للحلول 
اللبنانية انطالقا من الزيارة االطمئنانية 
احملكي عن قيامها من قبل الرئيس السوري 
بشار االس���د الى العاهل السعودي، علما 
ان الس���فير الس���وري في بي���روت علي 
عبدالكرمي نف���ى امس علمه بهذه الزيارة 
وق���ال للصحافيني عندما حتصل الزيارة 

ستعلمون بها.
ويتهي���أ رئي���س حكوم���ة تصريف 
األعمال س���عد احلريري لزيارة الرياض 
على رأس وفد كبير لتهنئة امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز بالعودة ساملا، كما ينوي 
املكل���ف جنيب ميقاتي  رئيس احلكومة 

القيام بزيارة مماثلة.

حزب اهلل نحو مبادرة جديدة

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة »اللواء« 
القريبة م���ن 14 آذار ان حزب اهلل بصدد 
دراسة اطالق مبادرة سياسية جديدة تساعد 
على طي االنقسامات الداخلية واستعادة 
وحدة الصف في مواجهة تداعيات العاصفة 
السياسية التي جتتاح املنطقة من خالل 
العودة الى روحية املس���اعي السعودية 
� الس���ورية واحل���د االدنى م���ن الوحدة 

الوطنية.
ونقل���ت الصحيفة عن موقع »إيالف« 
قول رئيس مجلس النواب نبيه بري انه 

ال جديد على صعيد تشكيل احلكومة ميكن 
ان يبش���ر به اللبنانيني، لكن من دون ان 
يعني ذلك رجوعا الى الوراء حيث ان جهود 
الرئيس ميقاتي ناشطة في أكثر من اجتاه 

وما من عقدة اال ولها حل.
وقال بري ان الرئيس املكلف كان ينوي  
تشكيل حكومة من 24 وزيرا تضم وزراء 
من 8 آذار وآخرين تكنوقراط او حكومة 
أقطاب وقد أبديت موافقتي على اخليارين 
وجرى التفاهم ان تنجز التش���كيلة بعد 
عودتي من قطر بحيث يصار الى اصدار 
املراسيم اخلاصة بها، لكن ما حصل، كما 
يضيف بري، هو متني رئيس اجلمهورية 
على الرئيس املكلف افس���اح املجال امام 
ق���وى 14 آذار إلش���راكها باحلكومة، كما 
ان الرئيس أمني اجلميل أبدى اس���تعدادا 
للتواص���ل مع ميقاتي له���ذه الغاية على 
أمل قيام حكومة وحدة وطنية، لكن تبني 
من مباحثات اجلميل باسم 14 آذار ان هذا 
الفريق يريد ان يأخذ منا ما حّرمه علينا 
من قبل باحلصول على الثلث الضامن او 
الثلث املعطل وكذلك احلصول على تعهد 
بعدم الغاء احملكمة الدولية ومعاجلة سالح 
حزب اهلل، وهذا غي���ر مقبول من قبلنا، 
وكان املس���تجد هو اخلالف بني الرئيس 

سليمان والعماد ميشال عون.
وق���ال بري ان ميقاتي رجل مس���يس 
ويعرف كي���ف يتصرف ويتخ���ذ القرار 

املناسب.
وبالنسبة للعماد عون ذكرت مصادر 
متابعة انه خفض مطالبه الوزارية من 14 
الى 12 وزيرا وانه طالب باحلصول على 
حقيبة وزارة الداخلية مقترحا تس���مية 
صهره جبران باس���يل او النائب السابق 
س���ليم ع���ون، واقترح احملامي ش���فيق 
قرطباوي لوزارة العدل، والطاقة لباسيل 
او سليم عون بينما تبقى »االتصاالت« مع 

وزيرها احلالي شربل نحاس.
وطبعا ه���ذه املطالب ال حتظى بقبول 
الرئيسني سليمان وميقاتي خصوصا حقيبة 
وزارة الداخلية التي يعتبر الرئيسان انها 
يجب ان تكون بيد شخصية حيادية يسميها 
الرئيس سليمان ألنها مسؤولة عن األمن 
وعن مشروع قانون االنتخابات اجلديد.

منيمنة: »8 آذار« أغلقت األبواب

وزي���ر التربية الوطني���ة في حكومة 
تصريف األعمال حسن منيمنة قال ردا على 
سؤال حول قرار 14 آذار عدم املشاركة، ان 
هذا السؤال يجب ان يوجه الى 8 آذار التي 
ال تريد اشراك 14 آذار، ولو كانت تريد ذلك 

ملا كانت استقالت احلكومة أصال.
وأضاف: ان محاوالت 14 آذار لفتح األبواب 
مع الرئيس املكلف للمشاركة باحلكومة عبر 
الرئيس أمني اجلميل ود.س���مير جعجع، 
وصلت الى طريق مسدود، حيث انه حتى 
اليوم ليس هناك من رد واضح من الرئيس 
املكلف على أسئلة 14 آذار سواء مبوضوع 
احملكمة الدولية او مبوضوع الس���الح او 
باملشاركة، وهذا ما يؤخر تشكيل احلكومة 
الى جانب الصراع بني أطراف 8 آذار حول 

احلقائب الوزارية.

أخبار وأسرار لبنانية

إشكالية سياسية ودستورية: أشارت مصادر 
في 14 آذار الى ان هناك اش���كالية سياسية 
ودس���تورية حتيط باملوضوع احلكومي، 
س���واء كان لناحي���ة العالقة ب���ني رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال 
عون أو لناحية ع���دم توقع مترير رئيس 
اجلمهوري���ة ألي مرس���وم حلكوم���ة غير 

متوازنة.
وتقول مصادر قريبة من قصر بعبدا ان 
ما يجري ه���و »محاولة الغاء للرئيس من 
اللعبة السياسية«، مشيرة الى ان األخير 
يتمسك بدوره الدستوري الذي مينع قيام 

حكومة غير ممهورة بتوقيعه.
أما أوساط الرئيس ميقاتي فتتحدث بكالم 
يتقاط���ع مع ما قاله رئيس مجلس النواب 
قبل أيام ملقربني منه: كل صالحيات رئيس 
اجلمهورية صارت مش���تركة مع غيره، اال 
التوقيع على مرسوم تأليف احلكومة الذي 
ميثل الصالحية احلصرية الوحيدة الباقية 

لرئيس اجلمهورية.
وتضيف: »اذا امتنع رئيس اجلمهورية 
عن التوقيع على تشكيلة حكومية ال يوافق 
عليها، فليقل لنا املطالبون بعدم منحه أي 

وزير كيف ميكن الضغط عليه؟«.
ميقاتـي ومهرجـان 14 آذار: ثم��ة في فريق 
املعارضة السابقة من يرى ان الرئيس ميقاتي 
ال يري��د التأليف قبل مهرجان 14 آذار لكي ال 
يكون ق��د أهدى الى خصوم��ه هدفا إلطالق 

النار عليه.
رسائل تطالب بإعادة بارود وزيرا: تصدر وزير 
الداخلية زياد بارود لوائح استطالعات الرأي 
حول من يرشح الناس من الوزراء السابقني 
للعودة الى السلطة، ووردت الى بعبدا رسائل 
باملئات من املواطنني تطالب الرئيس سليمان 

بالتمسك ببارود في الداخلية.
الوفد األميركي خرج من كليمنصو مستاء:  لوحظ 
ان الوفد األميركي )ماكني �� ليبرمان( خرج 
من لقائه مع جنبالط مستاء ولم يدل بأي 
تصريح، وان جنبالط حرص على لقاء الوفد 
االميرك���ي بحضور ن���واب جبهة النضال 
ومسؤولني في احلزب التقدمي االشتراكي 
لعدم اعطاء اللقاء أي طابع خاص ولقطع 
الطريق على التفسيرات التي تقول ان عالقة 
جنبالط م���ع االميركيني مازالت قائمة ولم 

تنقطع.
فرجنية وحسابات الرئاسة: النائب سليمان 
فرجنية يتردد في االنضمام شخصيا الى 
حكومة ميقاتي، وقال انه بصدد عدم املشاركة 
شخصيا ألنه يتطلع لرئاسة اجلمهورية. 
وي���رى فرجنية انه م���ن األفضل له البقاء 
خارج حكومة من لون واحد )لوحظ حركة 
ديبلوماس���ية كثيفة في اجتاه فرجنية في 

الفترة األخيرة(.
احلريري إلى الشمال: تردد ان الرئيس سعد 
احلريري قرر ان ميكث في منطقة الشمال 
اياما عدة ليقوم ببعض الزيارات على عدد 
من املناطق والقاء كلمات تعبوية عش���ية 

مهرجان 14 آذار في ساحة الشهداء.

)محمود الطويل( زحمة سير خانقة على محطات البنزين مع فقدان مادة الفيول 

بعد أن عمت أزمة الفيول جميع المناطق اللبنانية

الحريري يصدر قراراً بخفض سعر البنزين 3.3 دوالرات
عواص����م � وكاالت: واف����ق رئيس حكومة 
تصريف األعمال اللبنانية سعد احلريري على 
خفض رسم االستهالك الداخلي على صفيحة 
بنزين السيارات سعة 20 ليترا مببلغ 5 آالف 

ليرة لبنانية )حوالي 3.3 دوالرات(.
وطلب في قرار له مساء امس من الوزارات 
واألجهزة املعنية اتخاذ اإلجراءات والتدابير 
املوافقة االس���تثنائية موضع  لوضع هذه 
التنفيذ على أن يتم عرض قراره الحقا على 

مجلس الوزراء.

وكانت وزيرة املال ريا احلس���ن أعلنت 
في وقت س���ابق أنها تبلغ���ت عبر األمانة 
العامة ملجل���س الوزراء موافق���ة الرئيس 
ميشال س���ليمان ورئيس حكومة تصريف 
األعمال س���عد احلريري على طلب خفض 
رسم االستهالك على صفيحة البنزين مببلغ 

5 آالف ليرة.
وكان لبنان ش���هد امس أزمة بنزين مع 
توقف احملطات عن تزويد السيارات بهذه املادة 
بعدما توقفت شركات استيراد احملروقات 

عن تزويد محطات احملروقات بسبب امتناع 
وزير الطاقة عن تسعيرها احتجاجا على عدم 
جتاوب املجلس األعلى للجمارك التابع لوزارة 

املال مع طلبه خفض سعر البنزين.
ومن املنتظر أن تنحسر األزمة بعد القرار 
الذي اتخذه رئيس حكومة تصريف األعمال 

بالتوافق مع الرئيس ميشال سليمان.
يشار إلى أن صفيحة البنزين سعة 20 
ليترا تباع في الس���وق اللبناني بسعر 22 

دوالرا.

اعتقال طبيب أسنان
متعامل مع إسرائيل في الجنوب

200 شخصية عربية تشارك بعد غد
بمؤتمر دعم »الثورات الشعبية« في بيروت

بيروت: اعترف طبيب اسنان لبناني بالتعامل مع 
املخابرات االسرائيلية منذ العام 2004. الطبيب 
فاروق شقير )56 س���نة( قال ان شقيقه الضابط 
السابق في جيش لبنان اجلنوبي، املوجود حاليا 

في اسرائيل هو الذي استدرجه للتعامل.
وقال مصدر امني ل� »األنباء« ان فرع املعلومات 
في االمن الداخلي اطبق على شقير في منزله ببلدة 

»ميس اجلبل« اجلنوبية صباح يوم اخلميس.
ويحمل ه���ذا امللف التجسس���ي الرقم 25 في 
سلسلة عمليات التجسس للعدو التي كشقها فرع 
»املعلومات« خالل س���نتني، وه���ذا ما جعله هدفا 

لسياسيني متضررين من كشف اتباعهم.

بيروت ـ محمد حرفوش
تنعق����د في بيروت غ����دا االحد دورة 
الثورات  العرب����ي لدعم  طارئة للمؤمتر 
الش����عبية، وذلك في فندق البريستول. 
وبحس����ب الدعوة فان املؤمتر ينعقد في 
ضوء التطورات املتسارعة التي تشهدها 
اقطار عربية عدة، ومع تعاظم التحركات 
الشعبية املطالبة بالتغيير ومع التداعيات 
الهامة املرتبطة بانتصار الثورة الشعبية 
في مصر وتونس. وستنطلق اعمال املؤمتر 
افتتاحية يتحدث فيها االمناء  بجلس����ة 
العامون للمؤمت����رات الثالثة: عبدالقادر 

غدقة االمني العام للمؤمتر القومي العربي، 
ومنير شفيق االمني العام للمؤمتر القومي 
االسالمي، وعبدالعزيز السيد االمني العام 
لالحزاب العربية، ثم تقدم ش����هادات من 
مصر وتونس والبحرين وليبيا واليمن 
واقطار اخرى. ومن املنتظر ان يحضر ما 
ال يقل عن 200 شخصية عربية من معظم 
االقطار العربية بينهم نواب وقادة احزاب 
ونقابات واعالميون، ومثقفون. ويصدر 
عن املؤمتر بيان ختامي يتضمن مواقف 

املشاركني من التطورات اجلارية.


