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حارسة لبنانية سابقة للقذافي:لو أني ما زلت معه لقتلته بنفسي!
برن وطرابلس التي احتجزت في املقابل رجلي اعمال سويسريني 

افرج عنهما بعد متضية عقوبة بضعة أشهر في السجن.
وكانت صحف لبنانية وعربية عدة نشرت، في اليومني املاضيني، 
حتقيقات عن سكاف، أبرز ما جاء فيها أنها »فتاة ثالثينية ترعرعت 
في بلدة س���بعل، بعدما نزح أهلها من منجز في عكار إلى مسقط 
رأس جدتها لوالدتها«، وهي »شغلت معها بلدة سبعل، فتسمر أهلها 
أمام الشاشات ملتابعة التطورات في ليبيا، فيما تعليقاتهم تنوعت 
ح���ول املوضوع، فمنهم من متنى لو تترك الني زوجها وتعود إلى 
لبنان احتجاجا على ما يجري من مجازر هناك، ومنهم من اعتبر 
أن األم���ر ال يعنيه، فيما رأى البعض اآلخر أنه عليها العودة أقله 

مع ولديها«.
وأشارت هذه التحقيقات الى أن الني »بعدما تزوجت من هانيبعل 
القذافي، ترددت لفترات متقطعة على البلدة، وكان أهلها وأقرباؤها 
يقومون بزيارتها في ليبيا بش���كل دوري، وهي كانت عندما تأتي 
إلى لبنان متضي نحو شهر أو أكثر متنقلة بني الڤيال التي متلكها 

في أدما ومنزل أهلها في سبعل«.
وذكرت س���يدة من البلدة أن »آخر مرة شاهدت فيها الني كانت 
عند مصور في زغرتا، حيث كانت تلتقط الصور لولديها هانيبعل 

جونيور واليسار ملناسبة أحد الشعانني«.
ويقول بعض أقرباء الني إنها مازالت في ليبيا، وأنها ال حتاول 
العودة إلى لبنان، بل تريد أن تبقى إلى جانب زوجها، بينما يقول 
البعض اآلخر إنها قد تكون عادت عبر األردن، السيما أن شقيقها 
وشقيقتها وابنة خالها، كانوا عندها قبل اندالع االحداث في ليبيا، 
وأنه���م رمبا هم الذين كانوا على منت الطائرة التي لم يس���مح لها 
بالهب���وط في بيروت، بينما يهمس أحد األقرباء س���را ب� »أن الني 
وصحبه���ا باتوا في بيروت، أو أقله أن من كان في ليبيا من أهلها 

أصبح في بيروت، وذلك عن طريق األردن«.

وقد مت إيقاف هانيبعل وحراسه الشخصيني بعد محاولتهم منع 
الش���رطة من الدخول الى الغرفة، وقد وجدت الزوجة الني سكاف 

تنزف دما من أنفها، وبدت عليها عالمات العنف.
وأطلقت الشرطة سراح هانيبعل القذافي بعد أن قضى ليلة في 
احلجز، بعد أن قالت زوجته انها وقعت وما جرى كان مجرد حادث 

خال من أي عنف أو اعتداء.
واملرة الثانية التي مت فيها تداول اسم ألني سكاف كان بعد توقيفها 
في جنيڤ، مع زوجها، بتهمة إساءة معاملة اثنني من خدمهما. وقد 
أخلي سبيلهما بعد ثالثة أيام بكفالة نصف مليون فرنك سويسري 
)334 ألف يورو(. وتسببت القضية بأزمة ديبلوماسية خطيرة بني 

تتوقف عن زيارة لبنان بعد زواجها من القذافي.
وقبل اندالع الثورة الليبية تردد اسم سكاف مرتني في وسائل 
اإلعالم، األولى عندما احتجزت الشرطة في لندن هانيبعل القذافي 
ليلة في قس���م الشرطة، بعد أن تلقى أفرادها نبأ عن سماع صوت 
اعتداء في إحدى غرف فندق »كالريدج« في لندن، بينما كانا هناك 

لقضاء عطلة عيد امليالد.
وقال شهود عيان انه مت استدعاء أفراد من الشرطة بعد سماع 
صوت شجار في إحدى الغرف في الفندق، من دون أن يعلموا في 
بداية األمر أن املتواجدين في الغرف هما هانيبعل القذافي وزوجته 

عارضة األزياء الني سكاف.

بي���روت: ذك���رت قن���اة »اجلدي���د« أن »امرأة تدع���ى »عزيزة 
ابراهيم« وهي من بلدة »عيناتا اجلنوبية« عملت لسنوات عدة 
كحارس���ة للعقيد الليبي معمر القذافي، وبعد 17 عاما من عودتها 
من ليبيا قررت »الراهبة الثورية« بحس���ب ما يطلق القذافي على 

حارساته االعتراف بأنها كانت واحدة منهن«.
وأشارت ابراهيم في حديث ل� »اجلديد« الى ان »احلارسة يجب 
ان تكون لديها شخصية قوية وتستغني عن اهلها، ومن املمكن ان 
تقتل أهلها«، الفتة الى ان »إحدى احلارس���ات قتلت العقيد حسن 
شقير وهو كان ابن عم القذافي ألنه رفع صوته على األخير خالل 

نقاش ما«، فقامت وأطلقت النار عليه«.
وأوضحت ابراهيم ان »احلارسة بحسب وصف القذافي مثل الرجل، 
وتتساوى بكل احلقوق والواجبات وهذه مقولة الكتاب األخضر«، 
مشيرة الى انه »في أحد األيام اصطحبتنا اللجان الشعبية وعددا 
من احلارسات الى املجمع اجلامعي حيث يلقي القذافي خطابا له، 
حيث أتوا بالطلبة الذين يريدون شنقهم، واحدهم من كلية القانون 
ووجهت له التهم���ة بأنه اتصل بالعراق، وآخر من كلية االقتصاد 

ومت شنق 4 أشخاص«.
وأش���ارت الى ان »األول لم ميت، بل قاموا وش���دوا له رجليه، 
وبعدها مت اعدام 17 شخصا بالرصاص«، وممنوع الصراخ بل يجب 

الهتاف والقول: »هؤالء خونة«.
وخلصت ابراهي���م الى التمني بان ميوت القذافي، وتقول: »لو 

انني ما زلت حارسته لقمت بقتله بنفسي«.
في غضون ذلك أدى خبر رفض الس���لطات اللبنانية السماح 
لطائ���رة ليبية خاصة تقل اللبنانية الني س���كاف زوجة هانيبعل 
القذافي، ابن الرئيس الليبي معمر القذافي، بالهبوط في مطار بيروت 
الدولي، الى تسليط األضواء على عارضة األزياء اللبنانية السابقة 
التي ولدت وعاشت طفولتها في بلدة سبعل في قضاء زغرتا، ولم 

تضارب األنباء عن دخول زوجة هانيبعل القذافي عارضة األزياء ألين سكاف إلى لبنان بعد منع طائرتها من الهبوط في بيروت

)محمود الطويل(متظاهرون لبنانيون يرفعون شعارات تدعو السقاط النظام الطائفي

.. ومشاركان كتبا على وجهيهما »ال للطائفية«

عارضة األزياء اللبنانية ألني سكاف زوجة هانيبعل القذافيصورة تلفزيونية حلارسة القذافي السابقة عزيزة ابراهيم

أكثر من 4000 متظاهر طالبوا
بإسقاط النظام اللبناني الطائفي

بيروت: انطلق امس أكثر من 4000 شخص من
جميع الطوائف اللبنانية في مسيرة سلمية من 
كنيسة مارمخايل باجتاه قصر العدل إلسقاط النظام 

الطائفي في لبنان.
املنظمون الذين بدأوا منذ فترة بالدعوة للتجمع 
على ال� »فيس بوك« أكدوا امس ان هذا التحرك لن 
يكون األخير. بدوره علق وزير الداخلية والبلديات 
في حكومة تصريف األعمال زياد بارود في تصريح 
ل� »النش����رة« على املظاهرة، مؤكدا أنه »لو لم أكن 
باملوقع الرسمي لكنت شاركت في املظاهرة«، مشددا 

على أنه يحبذ حرية التعبير والفكر«.

بارود: لو لم أكن بالموقع الرسمي لشاركت في المظاهرة

ميقاتي: ال أحد سواي سيشكل الحكومة !
بيروت ـ عمر حبنجر

االفتراق بني رئيس احلكومة املكلف 
جنيب ميقاتي وقوى 14 آذار بات نهائيا، 
فبعد تصريحاته ف���ي طرابلس وبعد 
املوقف احلاسم لهذه القوى بعدم املشاركة 
في احلكومة، انهارت مختلف اجلسور 
التي كانت التزال قائمة بينهما منذ تكليفه 
بتشكيل احلكومة في عملية استشارية، 

تصفها قوى 14 آذار باالنقالب.
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي، اختار 
تشديد اللهجة من مدينته طرابلس ومن 
احمليط السني الذي يتباهى باالنتساب 
اليه، حيث قال بني ما قاله: ليس مهما 
من يكون في املوقع، لكنني أطمئنكم الى 
انه مهما كانت الصعوبات فتأكدوا ان ال 

أحد سواي سيشكل احلكومة.

حكومة 8 و14 آذار أو تكنوقراط

بيد ان ميقاتي عاد وأكد أمس ان موقفه 
ثابت في دعوة اجلميع للمش���اركة في 
احلكومة، وان احد اخليارات التي يضعها 
أمامه هو حكومة من 8 و14 آذار معا، أما 
في حال متسك فريق 14 آذار باملقاطعة 
فسأدرس مع رئيس اجلمهورية اخليارات 
االخرى املتاحة واختيار االنسب منها.

وأضاف: رغبتي االساسية تشكيل 
حكوم���ة تكنوقراط، لك���ن هذا اخليار 

متروك كحل أخي���ر ألنني انطلقت من 
مبدأ منع الفتنة في البلد، واذا لم نضمن 
مسبقا حصول حكومة تكنوقراط على 
ثقة املجل���س النيابي نكون وقعنا في 

الفتنة مجددا.

الحريري يرد اليوم

وفي املقابل س���يكون هناك رد من 
رئيس حكومة تصريف االعمال س���عد 
احلريري على امليقات���ي اليوم االثنني 
عبر خطاب يبرر فيه قرار 14 آذار بعدم 

املشاركة في احلكومة.

الجسر يرد

نائب طرابلس سمير اجلسر العضو 
في تيار املستقبل رد على قول امليقاتي: 
ان كل جرمي هو أنني أسعى ملنع وقوع 
فتنة بالبلد، بالقول: ان الفتنة تقع عندما 
تشعر فئة بأنها حترم من حقها الطبيعي 
نتيجة االنقالب عليها بفعل الضغوط.
وعن قول ميقاتي انه اعتمد سياسة 
اليد املمدودة قال اجلس���ر ل� »النهار« 
البيروتي���ة ان مد اليد ال يكون نظريا، 
كما هو احلال حتى ه���ذه اللحظة، بل 
باالجابة عن التساؤالت، فحلفاء ميقاتي 
حتدثوا صراحة عن عدم احترام الثلث 
الضام���ن، والرئيس بري قال علنا من 

بعبدا: ال حتكونا باالعداد، ومثله فعل 
العماد عون، وفي الوقت عينه لم تؤد 
اتصاالت 14 آذار مع الرئيس املكلف الى 

أي ايجابية.
وق���ال اجلس���ر ان حلف���اء ميقاتي 
اس���تثمروا العدالة واحلقيقة س���لبا، 
وانقلبوا على احلكومة وعلى التركيبة 
السياسية. وتساءل: كيف ميكن احلديث 
العدالة دون احملكم���ة؟! وأضاف:  عن 
العدالة تأتي من احملكمة في النهاية ال 

من خارجها.
وتابع اجلسر يقول: ان روح منطقة 
الشمال مع 14 آذار، وان الرئيس املكلف 

يعلم ذلك.

لقاء البريستول: ال للمشاركة في الحكومة

في غضون ذلك، اعلنت قوى 14 آذار، 
من خ���الل لقائها النيابي احملصور في 
فندق البريستول أمس موقفها الرافض 
للمشاركة في »حكومة حزب اهلل« كما 

تطلق على حكومة امليقاتي.
منس���ق االمانة العامة لقوى 14 آذار 
د.فارس س���عيد، كان احلاضر الوحيد 
الن���واب بوصف���ه »دينامو«  من غير 
حركة 14 آذار. وقد اعلن أمس ان اعالن 
البريستول، هو اعالن معارضة اسالمية 
� مسيحية عامة وشاملة، مبواجهة ما 

وصفه باالنقالب الذي مت بتكليف ميقاتي 
بتشكيل احلكومة.

حماية المقاومة وحماية المحكمة

بدوره، عضو املستقبل النائب د.أحمد 
فتفت رد ع لى تصريحات امليقاتي االخيرة 
بالقول ان االخير لم يأت على ذكر احملكمة 
الدولية وحتدث عن استعمال السالح 
بوجه العدو فقط، متناس���يا القمصان 

السود في شوارع بيروت.
وق���ال فتفت: على ميقات���ي اذا أراد 
احملافظة على وس���طيته ان يقارن بني 
املطالبة بحماية املقاومة وبني املطالبة 

بحماية احملكمة.
وأش���ار الى ان ما يحصل في العالم 
العرب���ي من حتركات دميوقراطية إمنا 
انطلق من بيروت في ربيع 2005، كاشفا 
عن ان ما يطلق في بيروت بربيع 2011 هو 
نقطة التقاء مع ما يطلق في املنطقة، مع 
التأكيد على ثالثة مواضيع أساسية وهي: 
الدستور والطائف، احملكمة والعدالة، 
واالستراتيجية الدفاعية والسالح غير 

الشرعي.
أم���ا القيادي ف���ي تيار املس���تقبل 
مصطفى علوش، فقد اعتبر أن مسعى 
ميقاتي للسلطة هو الذي دفعه لترشيح 

نفسه.

الرئيس المكلف يدعو لتشكيل مجلس وزراء من 8 و14 آذار وإال فتكنوقراط

نائب من 14 آذار لـ »األنباء«: المراوحة 
الحكومية مستمرة حتى صدور قرار االتهام!

اجتماع ألركان 8 آذار هذا األسبوع في الرابية
للتوافق على الحصص والمقاعد والبيان الوزاري

بيروت ـ ناجي يونس
مير لبنان بحالة مراوحة و»ستاتيكو« واجلميع 
ينتظرون وفي طليعته���م الرئيس املكلف جنيب 
ميقات���ي مما وضع عملية تش���كيل  احلكومة في 
الثالج���ة األمر الذي عبر عن���ه الرئيس نبيه بري 

بكل وضوح.
ويرى نائب م���ن 14 آذار ل� »األنب���اء« ان هذه 
الوضعية مرتبطة بصدور القرار االتهامي الذي في 
ضوئه سيكون متاحا تسهيل التشكيل او استبعاد 
اس���ماء معينة من التوزير او االسراع في اصدار 
احلكومة بغية املواجهة حيث يجب ترقب ردة فعل 
كل من سورية وحزب اهلل والرئيس ميقاتي الذي 
قد يرضخ ملا سيطلب منه أو قد يستمر في املراوحة 

او قد يستبعد اسماء ما أو قد يعتذر.
وفي تقديره أن س���ورية تقف في رأس قائمة 
الذين يترقبون مسار األمور في املنطقة وما سيكون 
لهذا األمر من تداعيات على لبنان وسائر االطراف 
املعني���ة به من قريب أو من بعيد اضافة الى ما إذا 
كان القرار االتهامي سيش���ير إلى تورط اقليمي او 

ال في اغتيال الرئيس رفيق احلريري.

وتاب���ع »من هنا احليرة التي وقع فيها ميقاتي 
خصوصا بعدم���ا مت التأكد من ان قوى 14 آذار لن 
تشارك في حكومته العتيدة األمر الذي سيزيد من 

احراجه السيما حيال الطائفة السنية«.
ووسط كل ذلك يرى املصدر أن العماد ميشال 
عون أطل ليعل���ن ما اعلن عنه وليصوب معركته 
جتاه رئيس اجلمهورية ميش���ال سليمان بأسباب 
باتت معروفة من القاص���ي والداني خصوصا ما 
للس���وريني وحزب اهلل من عالقة بهذا األمر خالل 

الفترة الفاصلة عن حسم اخليارات.
وهنا تسبب عون بخلق جبهة ضده اضافة الى 
14 آذار والرئيس س���ليمان وهي تضم الرئيسيني 
ميقاتي وب���ري والنائب وليد جنبالط وهنا أيضا 
وقع حزب اهلل في مأزق فه���و يريد احلفاظ على 
أفضل الصالت مع كل هؤالء اال انه سيحرص على 

اعطاء اكبر حصة ودور ممكنني للجنرال.
وختم املصدر بتأكيده س���عي 14 آذار إلى رسم 
خطة متكاملة للمرحلة املقبلة لكنها لم حتدد معالم 
املرحلة املقبلة بكل وضوح اضافة الى االتكال على 

ما سيستجد من أمور بينها القرار االتهامي.

بيروت ـ محمد حرفوش
يب����دو ان اجلمود هو عنوان املرحلة، اذ من غير 
الواض����ح بعد ما اذا كانت هناك حلحلة في االفق او 
مساع جديدة ستبرز الحقا على هذا الصعيد، علما 
ان هناك اشكالية سياسية ودستورية لم تعد خافية 
على احد حتيط باملوضوع احلكومي، سواء لناحية 
العالقة بني رئيس اجلمهورية ميشال سليمان والنائب 
ميش����ال عون، او لناحية عدم توقع مترير رئيس 

اجلمهورية ألي مرسوم حلكومة من لون واحد.
وتوافرت معلومات ل� »األنباء« عن اجتماع مرتقب 
الركان االكثرية اجلديدة هذا االس����بوع في الرابية، 
س����يخصص لبحث آخر التطورات املتعلقة مبلف 
تش����كيل احلكومة امليقاتية، خصوصا بعد االعالن 

الرسمي لقوى 14 آذار بعدم املشاركة فيها.

وفي املعلومات اياها ان االجتماع سيتطرق الى 
كيفية املساهمة بتسريع ومعاجلة وحلحلة بعض 
العق����د واملطالب التي حت����ول دون والدة احلكومة 
العتيدة، السيما جلهة التباينات احلاصلة بني اطراف 8 
آذار حيال توزيع احلقائب ونسب احلصص، باالضافة 
الى بحث خطوات تساهم باستيعاب التجاذب احلاصل 
بني بعبدا والرابية الذي اوصل بدوره عملية التأليف 
الى اجلمود احلاصل، ووقف التصعيد السياسي الذي 
يتعرض له الرئيس املكلف من قوى وشخصيات في 

االكثرية اجلديدة.
مصادر في هذه االكثرية لم تستبعد ان يصار في 
نهاية االجتماع الى توافق نهائي على شكل احلكومة 
واحلقائب، اضافة الى مقاربة موحدة ملا يفترض ان 

يكون عليه البيان الوزاري.

أخبار وأسرار لبنانية انتخاب بطريرك جديد: 
عاد إل���ى بيروت امس 
البطري���رك املارون���ي 
املس���تقيل نص���ر اهلل 

صفير قادما من الڤاتيكان حيث شارك في 
آخر احتفال كنس���ي له، متثل في إزاحة 
الستار عن نصب للقديس مارون شفيع 

طائفته.
ويرجح ان يدعو صفير املطارنة الى 
االجتماع يوم االربعاء في الثاني من آذار 
الذي يصادف عيد القديس يوحنا مارون 

اول بطريرك للموارنة.
وكان البطريرك صفير قدم استقالته 
الى بابا الڤاتيكان على خلفية تقدمه في 
السن )92 سنة( على غرار سلفه الصالح 
الكاردينال انطونيوس غريس قبل ثالثني 

سنة.
ونس����ب املرك����ز الكاثوليكي لإلعالم 
التابع للبطريركية املارونية الى مصادر 
في الكنيسة ان امام البطريرك اسبوعني 

للدعوة النتخاب بطريرك جديد.
ويتعني ان يوجه كبير السن في مجمع 
املطارنة املوارنة وهو النائب البطريركي 
العام املطران روالن ابو جودة الى مجمع 
انتخابي يحدد موعده هو النتخاب بطريرك 

جديد.
ويعقد املجمع في بكركي ويبدأ برياضة 
روحية ميكن ان متتد لثالثة ايام ثم تبدأ 
دورات االنتخاب على مدى 15 يوما دورتان 
الظهر، ويتعني  صباحا ودورتان بع����د 

ان يصب����ح بطري����ركا 
من يحص����ل على ثلثي 
االص����وات في االنتخاب 
السري اي 25 صوتا من 

اصل 40 مطرانا سيتغيب اثنان منهم.

وصول 18 لبنانيا من طرابلس الغرب: وصل 18 
مواطنا لبنانيا إل��ى مطار بيروت أمس على 
منت طائ��رة تابعة للخطوط األردنية، قادمني 

من طرابلس الغرب.
وه��ذه أول دفعة م��ن اللبنانيني العاملني 
ف��ي ليبيا، يتس��نى لها اخل��روج في ضوء 
عجز الوس��ائل اللبنانية الرسمية عن تقدمي 

العون.

وّقع وزير الطاقة فانفرجـت أزمة البنزين: وقع 
املجلس األعلى للجمارك كتاب وزير الطاقة 
جبران باسيل بشأن خفض سعر صفيحة 
البنزين خمسة آالف ليرة بناء على اقتراح 
وزيرة املال ريا احلسن، وموافقة الرئيس 
ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف 
االعمال سعد احلريري استثنائيا، وهو ما 
افضى الى حلحل���ة »أزمة البنزين« التي 

شغلت اللبنانيني اسبوعا كامال.
وبذلك اصبح س���عر صفيحة البنزين 
)20 ليترا( 31500 ليرة لبنانية أي حوال 21 
دوالرا، واعترف الوزير باسيل في مؤمتر 
صحافي عقده امس مبسؤوليته عن افتعال 
ازمة البنزين، النني لم ار حال آخر خلفض 

األسعار.


