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الحداد العام الذي أعلنه رئيس الحكومة فتح باب التأجيل

الجلسة النيابية العاصفة »غرقت« مع الطائرة اإلثيوبية

عناصر الصليب األحمر ينقلون جثة احد الضحايا 

الرئيس ميشال سليمان خالل زيارته غرفة العمليات التي أقامتها وزارة الدفاع في اليرزة 

رجال االنقاذ واجليش اللبناني يجمعون حطام الطائرة على شواطئ بيروت

أخبار وأسرار لبنانية

 البطريرك وزيارة س�ورية: جاء من يس���أل 
البطريرك صفير ما اذا كان صحيحا انه 
سيزور سورية في عيد مار مارون كما 
يتردد، فأجابه سيد بكركي: »لم أتلق دعوة 
رس���مية بعد وحني أتلقى الدعوة أعطي 
جوابي«. وبدا السائل حائرا في ما قصده 
فعال البطريرك صفير وما اذا كان يعطيه 
جوابا ديبلوماسيا ليتهرب أم انه فعال 

يريد دعوة رسمية ليبني عليها.
 اعتزال جنبالط: تنقل مصادر مقربة 
من قصر املختارة أن رئيس احلزب التقدمي 
االشتراكي وليد جنبالط طرح أمام مجموعة 
من الشخصيات الدرزية مسألة تنحيه عن 
زعامة الطائفة ملصلح��ة ابنه تيمور، فكان 
اجلواب أن الطائفة هي اآلن بحاجة إليه أكثر 
من أي وقت مضى، ويتجه جنبالط فعال الى 
فكرة اعتزال العمل السياسي بعد زيارته الى 
دمشق ليبدأ جنله تيمور حياته السياسية من 

حيث بدأ هو العام 1977 من دمشق.
 سجال شيعي � ماروني: في نقاش سياسي 
بني شخصية سياسية مارونية وشخصية 
سياسية ش���يعية حول الغاء الطائفية 
السياسية، استشهد األول باالمام الراحل 
الش���يخ محمد مهدي شمس الدين الذي 
كان من أوائل من دعوا الى الغاء الطائفية 
السياسية، ليقول قبل وفاته في كتابه 
»الوصايا«: »تبني لي ان الغاء الطائفية 
السياسية في لبنان، يحمل مغامرة كبرى 
قد ته���دد مصير لبن���ان، أو على األقل 
ستهدد استقرار لبنان، وقد تخلق ظروفا 
لالستقواء باخلارج من هنا ومن هناك، 
ولتدخل الق���وى األجنبية من هنا ومن 
هناك، ال أوافق على طرح مشروع الطائفية 

السياسية بأي وجه من الوجوه«.
  املر إلى واشنطن: يزور وزير الدفاع الياس 
املر واش��نطن في 9 فبراي��ر املقبل برفقة 
كب��ار الضباط في اجليش اللبناني »العماد 
ج��ان قهوجي لن يكون في عداد الوفد كما 
كان متوقعا«، وسيتم البحث في املساعدات 
العس��كرية األميركية الى اجليش اللبناني، 
كما تقرر بني اجلانبني اللبناني واألميركي 
خالل زيارة الرئيس ميش��ال سليمان الى 

واشنطن في ديسمبر املاضي.
وزيارة املر لها طابع سياسي ايضا، يتطرق 
الى مجريات العالقة مع سورية وتنفيذ القرار 
1701 والوضع السياس��ي الداخلي، السيما 
خالل لقائه مع مساعد وزير اخلارجية لشؤون 

الشرق االدنى جيفري فيلتمان.
وتأتي هذه الزيارة أيضا في سياق االهتمام 
اخلاص الذي يبديه مستشار األمن القومي 
في البيت األبيض جيمس جونز باملساعدات 
العس��كرية الى اجليش ملكافحة اإلرهاب، 
أكان في لقائه األخير مع الرئيس س��ليمان 
في واشنطن، او خالل زيارته األخيرة الى 

بيروت في 15 يناير املاضي.

العثور على جثة 
زوجة السفير الفرنسي

أف���ادت بي���روت: 
معلومات صحافية 
بأن فرق االنقاذ عثرت 
على جثة زوجة السفير 
الفرنسي لدى لبنان مارال 
بييتون والتي كانت على 

منت الطائرة املنكوبة.

التزام الساحلي بجلسة 
البرلمان كتب له حياة جديدة

بيروت: فور سماع 
نبأ سقوط الطائرة 
االثيوبية توجه عضو 
الوفاء للمقاومة  كتلة 
النائب نوار الساحلي 
الى املطار وعلم انه كان 
من املفترض ان يكون 

على م����نت هذه الرحلة متوجها الى انغوال 
حلضور مؤمتر البرملانيني االسالميني ولكن 
وبطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري 
االلتزام بجلسة مجلس النواب اللبناني التي 
كانت معدة ملناقشة قانون تخفيض سن 
االقتراع امس، مت الغاء السفر الى انغوال 

والبقاء في لبنان.

القيادي »القومي« فارس 
ذبيان كان على متن الطائرة 

بيروت: أعرب احلزب
»الس����وري القومي 
أمله  االجتماع����ي« عن 
العمي����ق نتيجة كارثة 
سقوط الطائرة األثيوبية 
املنكوب����ة وعلى متنها 
مواطن����ون لبنانيون 

وعرب وأجانب. وأش����ار احل����زب، إلى أن 
ب����ني من كان على م����نت الطائرة املنكوبة، 
أحد قياديي احلزب، عميد الدفاع السابق 
ومرش����ح احلزب لالنتخابات النيابية عن 

دائرة الشوف األمني فارس ذبيان.

.. والناشط في »التيار الوطني« 
أسعد الفغالي

بي����روت: ُعلم ان الناش����ط في »التيار
الوطني احلر« أسعد مسعود الفغالي كان 
على منت الطائرة االثيوبية املنكوبة، ولم 
تعرف حتى اآلن أي معلومات اضافية عنه.

بيروت � عمر حبنجر
أصبحت اجللسة النيابية التي كانت مقررة أمس في خبر كان اثر 
سقوط طائرة الركاب االثيوبية وعلى متنها 54 لبنانيا معظمهم من 
اجلنوب. وفتح اعالن احلكومة احلداد العام على الضحايا، باب التأجيل 
دون احراجات سياسية، خصوصا ان املواقف السياسية املعارضة 
لبند تعديل سن االقتراع امللحوظ باملادة 21 من الدستور، اكدت سلفا 

انعدام امكانية اكتمال النصاب املطلوب النعقاد اجللسة.

ما قبل التأجيل

وكانت حركة االتصاالت الواسعة التي تواصلت طوال الليل الفائت، 
أكدت التوجه نحو افقاد اجللسة النيابية النصاب الذي يفترض ان 
يك���ون 86 نائبا، أي ثلثا اعضاء املجلس حتى يتاح تعديل املادة 21 

من الدستور وخفض سن االقتراع الى 18 سنة.
وطرحت في املشاورات امكانية اجراء التعديل الدستوري بالتوازي 
مع قانون استرداد اجلنس���ية، لكن تبني ان هذا اخليار غير ممكن، 
ألن مش���روع قانون اجلنسية ليس مدرجا على جدول االعمال، ولم 

تكتمل مسيرته في اللجان النيابية.
وطرح ايضا خيار آخر هو سحب مشروع القانون الدستوري من 
جدول االعمال وتأجيل طرحه الى جلس���ة الحقة، على ان يدرج في 
جدول االعمال مقترنا مبشروع قانون اجلنسية، فيجري التصويت 
عليهما معها، اال انه تبني ان سحب املشروع ال يجوز دستوريا، مع 
ان بعض االوساط اشارت الى امكان طلب احلكومة سحبه باعتبار 
انها هي التي أرسلته الى املجلس، لكن رئاسة احلكومة لم تتجاوب، 

حتى ال تتحمل مسؤولية سحب املشروع وهي التزال تتبناه.
وعلى هذا، تقدم خيار تطيير النصاب، وبالتالي اجللسة، حتاشيا 
لتظهير مشهد االنقسام الطائفي، خصوصا ان جميع القوى املسيحية 
من تيار وطني حر وكتائب وقوات والنواب املسيحيني اآلخرين التقوا 

في موقف موحد ضد مشروع التعديل الدستوري.
وذكرت مصادر كتلة االصالح والتغيير ان العماد ميشال عون طلب 
من نواب كتلته ليس النزول الى مجلس النواب وحسب، بل دخول 
قاعة الهيئة العامة وابداء مالحظاتهم علنا ضد املش���روع املطروح، 
مشيرا الى ان ما يقوله ال يستحيي من قوله على املأل »ونحن لسنا 
من هواة الهروب الى االمام«. بدوره الرئيس نبيه بري اكد لصحيفة 
السفير ان اجللسة التي دعا اليها ستعقد وفقا جلدول االعمال املقرر 
لها والذي يتضمن التصويت على مش���روع قانون تخفيض س���ن 
االقت���راع، مؤكدا ان ال مجال ألي مفاوضات أو طبخات جانبية معه 

من اجل ايجاد تسوية أو مخرج ملا وصفه »باألزمة املفتعلة«.
وقال بري: اجللس���ة قائمة ببنودها ما دام الليل والنهار قائمني، 
وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته امام اللبنانيني وامام جيل الشباب، 
وس���أنزل الى مجلس النواب وأنتظر اكتم���ال الثلثني، فإذا حصل، 
فسأطرح مشروع القانون على التصويت، أما اذا لم يكتمل فلن أدخل 

القاعة العامة وسأتخذ اخلطوة املناسبة.
وقال بري: س���أفضح كل احلقائق وس���أروي القصة كاملة لهذه 

القضية وكيف وصلت الى هنا اذا وجد ان هناك ضرورة لذلك.

جنبالط إلى لندن

رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط املؤيد الرئيسي 
لرئيس مجلس النواب في املوضوع املطروح، غادر امس الى لندن 
في زيارة وصفت بأنها خاصة. غير ان جنبالط طلب من نواب حزبه 
التصويت مع مشروع خفض سن االقتراع الذي يطرحه بري، لكنه 
ترك لباقي النواب من اعضاء اللقاء الدميوقراطي وحتديدا املسيحيون 
حرية القرار. كتلة »املس���تقبل« النيابية اجتمعت صباحا برئاسة 
الرئيس فؤاد الس���نيورة، وكان قرارها »مراعاة اعتبارات الشريك 
املسيحي في الوطن« االمر الذي حصر مؤيدي خفض سن االقتراع، 

بنواب أمل وحزب اهلل واحلزب التقدمي االشتراكي.

إجماع روحي وسياسي على هول الكارثة اليونيفيل: شارك بعمليات البحث
واألسطول األميركي ساهم ولكن بشروط 

بي���روت: أكد رئي���س املكتب اإلعالمي لق���وات الطوارئ
الدولية بجن���وب لبنان )اليونيفيل( نيراج س���ينك أنه 
بناء على طلب من الس���لطات اللبنانية شاركت اليونيفيل 
في عمليات اإلنقاذ والبح���ث عن ناجني محتملني في حادث 
حتطم الطائرة األثيوبية.  وأشار إلى أن هناك سفينتني للقوة 
البحرية التابعة لليونيفيل موجودتان في املكان الذي يعتقد 
بأن الطائرة سقطت فيه وتشارك أيضا مروحيتان لليونيفيل 

في عملية البحث واإلنقاذ.
في سياق متصل قامت قطع من األسطول السادس األميركي 
باملساعدة في البحث عن املفقودين، كما افاد مصدر في غرفة 
عمليات وزارة الدفاع.  وقال املصدر »عرض األسطول السادس 
املس���اعدة وقد س���محنا له ولكن من خالل غرفة العمليات 
املش���تركة بني اجليش وقوات الطوارئ الدولية )يونفيل(« 

العاملة في جنوب لبنان.
واضاف ان األس���طول السادس »سيرسل لنا طائرات بي 
3 ذات االستش���عار احلراري للكش���ف عن ناجني وتسهيل 
العثور على جثث« موضحا ان »حطام الطائرة موجود على 

عمق 50 مترا«.

بيروت: توحد لبنان امس على
مواجهة كارثة حتطم الطائرة 
اإلثيوبية بكامل أطيافه وتوالت 
ردود الفع���ل من جميع األطراف 

السياسية والروحية.
فأبدى مفتي لبن���ان د.محمد 
رشيد قباني أسفه وأمله الشديدين 
لس���قوط الضحايا البريئة التي 
قضت في سقوط الطائرة اإلثيوبية 
في املياه اللبنانية، داعيا اهلل عز 
وجل ان يلهم أهلهم وذويهم الصبر 
والسلوان، وحيا اجلهود السريعة 
التي تقوم بها احلكومة اللبنانية 
بكل أجهزتها إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 
وانتشال جثث الضحايا ومواساة 

أهاليهم.
كما أج���رى مفتي اجلمهورية 
اتصاال بالس���فارة الفرنسية في 

لبنان، معزيا الس���فير الفرنسي 
دون���ي بيتون مواس���يا بفقدان 

زوجته بني ركاب الطائرة.
ب���دوره توجه نائ���ب رئيس 
الش���يعي  املجل���س اإلس���المي 
عبداألمير قبالن باس���مه وباسم 
املجلس، بأحر التعازي من ذوي 
ضحايا الطائرة اإلثيوبية املنكوبة 
»التي شكل سقوطها فاجعة كبرى 
أصابت لبنان بفقده خيرة أبنائه 
الباحثني عن لقمة العيش الكرمي 

خارج حدود الوطن«.
وأعرب عن أسفه الشديد وحزنه 
العميق بهذه الكارثة اإلنس���انية 
التي ألبست لبنان السواد وفجعت 
بيوت���ا كثيرة، س���ائال املولى ان 
يتغمد الضحايا بواس���ع رحمته 
ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه، عّزى رئيس تكتل 
العماد  »التغيي���ر واإلص���الح« 
ميشال عون أهالي ضحايا الطائرة 
األثيوبية بالفاجعة التي أمّلت بها 
داعيا اللبنانيني لعدم التسرع في 

االستنتاجات.
وف���ي مؤمت���ر صحافي عقده 
في الرابية، ق���ال عون: »ال نريد 
ان نقول ان هذا احلادث إرهابي، 
وكل ي���وم يقع حادث في العالم، 
أغلبها ألس���باب تقنية، واليوم 
ليس بالضرورة ان يكون احلادث 

تخريبيا«.
وهكذا فعلت القوات اللبنانية 
والكتائ���ب طالبني م���ن اهلل ان 
»يش���ملهم برحمت���ه وان مينح 
ف���ي مصابهم  محبيه���م الصبر 

األليم«.

)محمود الطويل(الرئيس سعد احلريري والوزراء غازي العريضي وزياد بارود ومحمد جواد خليفة واللواء أشرف ريفي في جولة جوية فوق سماء املوقع الذي حتطمت فيه الطائرة


