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زيارة عون للشوف وضعت »تريسي« شمعون بوجه عمها دوري .. والبطريرك مرتاح لمجرياتها

جلسة بلدية »ملغومة« للبرلمان اللبناني اليوم  .. والعقدة»خفض سن االقتراع«

دوري شمعون

بيروت ـ أحمد منصور
اكد رئيس ح����زب الوطنيني 
االحرار النائب دوري ش����معون 
ان����ه ال ميك����ن ان يتصال����ح مع 
النائب العماد عون رئيس تكتل 
إياه  التغيير واالصالح، معتبرا 
رجال »بال ق����وة«، داعيا اياه الى 
البقاء في بلدة »براد« في سورية 
بدل زيارة منطقة الشوف، الفتا 
الى ان ابناء دي����ر القمر والتيار 
الشمعوني استفزتهم زيارة عون 
لبلدتهم فقاموا مبنعه من الوصول 
او االقتراب من ضريح الرئيس 
الراحل كميل ش����معون وجنله 
داني فش����كلوا سلس����لة بشرية 
حول األضرحة ومنعوا عون من 

الزيارة.
وق����ال ش����معون مصرح����ا 
ل�»األنباء« ف����ي معرض تعليقه 
حول زيارة عون للشوف: انني 
اس����أل ماذا يريد عون ان يفعل 
في الشوف، فليذهب الى سورية، 
فنحن ميكن ان نتصالح مع شخص 
ميكن ان يكون بينك وبينه خبز 
وملح او أخذ ورد، ولكن مع عون 
يستحيل ذلك، فاجلرة مكسورة 
مع����ه ولي����س هناك م����ن مجال 
للمصاحلة اطالقا وبأي شكل من 
االشكال، فهذا الشخص لم يوجه 
االهانة لي فق����ط، بل أهان حزبا 
وطنيا كبيرا وله فضل كبير عليه 

وهو حزب الوطنيني األحرار.

عون للمختارة ولقائه مع النائب 
وليد جنبالط قال ش����معون: ان 
جنبالط يح����اول تدوير الزوايا 
مع الكل، فهو يحاول ان »يظبط« 
أموره مع اجلميع، »فصحتني على 
قلبه« ولكن أنا قلت له انك تقوم 
بعمل غلط، فأن����ت جتلب الدب 

لكرمك.
وحول كالم األمني العام حلزب 
اهلل الس����يد حسن نصراهلل عن 
توازن الرعب مع اسرائيل وصف 
شمعون كالم نصراهلل بالعظيم 
ج����دا وقال: ف����ي خطابه املاضي 
التهجم����ي كان يري����د ان يحرر 
فلس����طني والقدس، اليوم هناك 
حتول في كالم����ه، »فإذا ضربتم 
لبنان نقوم بضربك����م«، فهناك 
تراجع كل����ي ألنهم يعتبرون ان 
السالح الذي ميلكونه يستخدمونه 
في الداخل ولي����س في اخلارج، 
معتبرا ان الذي استخدم السالح 
مرة في الداخل ميكن ان يستخدمه 
مرة أخرى، مبديا تخوفه من انه 
في حال حشرت ايران فيمكن ان 
تطلب من نصراهلل ان يش����عل 

املنطقة لصرف األنظار عنها.
وفي موض���وع االنتخابات 
البلدي���ة أعرب ش���معون عن 
تخوفه من عدم اجراء االنتخابات 
البلدي���ة، وختم مازلنا ال نعلم 
اذا كانت س���تجري االنتخابات 

البلدية ام ال.

وأضاف ش����معون: في العام 
2005 وعلى اثر عودة عون الى 
لبنان من فرنسا التقينا معه بهدف 
توحيد الصف والتعاون السياسي، 
ولكن خالل احلديث معه صدمنا 
بكالمه عندما حتدث معنا وقال 
اننا غير موجودين على الساحة 
السياسية، فيبدو انه تلقى األوامر 
من الس����وريني الذين طلبوا منه 
عند عودته الى لبنان اال يتعامل 
اال مع حلفاء س����ورية في لبنان 
وليس مع األطراف األخرى، كنا 
نعتقد انه مازال على مواقفه، ولكن 
فوجئنا انه تغير واعتبرنا اننا 

ال منثل احدا.

جنبالط يحاول تدوير الزوايا

وردا على سؤال حول زيارة 

رئيس حزب الوطنيين األحرار يتخوف من تأجيل االنتخابات البلدية

شمعون لـ »األنباء«: الجّرة مكسورة
 مع عون وليذهب إلى »براد« ويبَق فيها

عضو تكتل التغيير واإلصالح يؤكد التزامه بموقف الحلفاء من المشاركة في القمة العربية

ديب لـ »األنباء«: مصالحة البطريرك في الجبل لم تكن كافية 
وزيارة عون تأتي إلتمام النواقص وترسيخ الوحدة

بيروت ـ زينة طبارة
أكد عضو تكتل »التغيير 
واالصالح« النائب حكمت ديب 
ان زيارة العماد ميشال عون 
للجبل جاءت في سياق اخلطة 
الوطنية الت���ي يعتمدها هذا 
االخير إلعادة جميع اللبنانيني 
على قاع���دة وطنية موحدة، 
بعد ان فرقتهم سنون احلرب 
الطائفية  وعصفت بهم رياح 
الى ان  واملذهبي���ة، مش���يرا 
تنقية الذاكرة لدى اللبنانيني 
الى خط���وات عملية  حتتاج 
وجبارة للخروج من املاضي 
والتئام جراحه، اخلطوات التي 
يخطوها اليوم التيار الوطني 
احلر بعيدا ع���ن أي خلفيات 
سياسية أو شخصية، مذكرا 
بكالم العماد عون اثر توقيعه 
التفاهم مع حزب اهلل،  ورقة 
بأنه ستكون هناك أوراق تفاهم 
اخرى مع فرقاء آخرين، وتالق 
م���ع قوى سياس���ية متثل ما 
متثله على الساحة السياسي��ة 

اللبنانية.

السالم الحقيقي

النائ���ب ديب في  ولف���ت 

تصريح ل���� »األنباء« الى ان 
الزي���ارة للجبل ه���ي لصنع 
السالم احلقيقي فيه، ولترسيخ 
االلفة فيم���ا بني ابنائه، وذلك 
العتب���اره ان املصاحلة التي 
البطريرك نصراهلل  أجراه���ا 
صفير وغيره من السياسيني، 
لم تكن كافية على مس���توى 
العودة والتالق���ي والتفاعل 
بني أبناء اجلبل، بحيث تبني 
ان هناك العديد من النواقص 
التي تستلزم النهوض السريع 
إلنهائها، وذلك من خالل خطة 
تنموية ثقافية اجتماعية أعدها 
التيار وعلى رأسه العماد عون 
لترس���يخ املصاحلة وعودة 
الوحدة ب���ني اطراف املجتمع 

في اجلبل.

إيجابيات

 وأشار الى ان التباينات في 
العناوين السياسية بني التيار 
الوطني احل���ر والنائب وليد 
جنبالط قد أصبحت في حكم 
املبددة، الفتا الى ان ما ُيعده 
الت���يار لل���جبل هو اك���بر من 
العن���اوي��ن السياسية الضيقة 
وستنع��كس ايجاب��ياته الح���قا 

اللبناني وبالعيش املشترك، 
ومؤكدا ايضا ان املسار الوطني 
اللبنانيني  للتيار اجلامع بني 
هو القاعدة التي بنيت عليها 
الزي���ارة، وما ع���دا ذلك هو 

االستثناء.
على صعيد آخر، ثمن النائب 
ديب قرار مجلس الوزراء اعتماد 
النسبية في االنتخابات البلدية، 
واصفا اياه بالقرار العادل كونه 
سيسمح بتمثيل جميع االطراف 
والفئات داخل املجلس البلدي، 
وهو ما كان التيار الوطني احلر 
ين���ادي بتطبيقه في محطات 
دس���تورية عديدة وأهمها في 
النيابي���ة وفي  االنتخاب���ات 

تشكيل احلكومة.

منع شراء االصوات

 وأثنى على اعتماد االوراق 
املعدة س���لفا، بحيث ستمنع 
الرش���وة االنتخابية بش���كل 
حاس���م وتلغي جذريا عملية 
ش���راء االصوات االنتخابية، 
مشيرا الى ان اعتماد مجلس 
الوزراء النسبية في االنتخابات 
البلدية ال يعطيه اطالقا حق 
التغاضي عن اجناز ما تبقى 

من مطالب ومواد اصالحية، 
معربا عن أسفه لتسلح البعض 
بذريع���ة املهل لع���دم اجراء 
االصالحات املطلوبة، معتبرا ان 
املهل القانونية مازالت تسمح 
بإجنازها، خاصة ان كل االحزاب 
والسياسيني قد اطلعوا على 
الذي  املواد االصالحية، االمر 
يحترم اجراء االصالحات دون 
اللجوء الى تأجيل االنتخابات 

حتت ذريعة ضيق املهل.

القمة العربية

وعلى مس���توى مشاركة 
لبنان في القمة العربية املرتقبة 
في ليبيا، خت���م النائب ديب 
معربا عن رأيه بضرورة انهاء 
ملف االمام موس���ى الص���در 
ورفيقيه كي تنقى العالق��ات بني 
لبنان واجلماه��يرية الليبية، 
خصوصا ان هناك حكما قضائيا 
صدر بحق النظام الليبي، وهو 
ما أكد علي���ه البيان الوزاري 
للحكومة، مشيرا جلهة مشاركة 
لب���نان في القمة الى ان التيار 
الوطني احلر وتكتل التغيير 
واالص������الح س���يلت����زمان 
 مبوقف حل��فائهما م��ن األم����ر.

على كل املستوي��ات مبا فيها 
املستوى السياسي.

وردا على سؤال حول امكانية 
اقامة حتالف انتخابي بني التيار 
الوطني احلر واحلزب التقدمي 
االشتراكي، اكد النائب ديب ان 
هذه الفرضية من شأنها حتجيم 
العن���وان االساس���ي للزيارة 
التاريخي���ة على املس���توى 
الوطني وتصغير حجم الهدف 
منها، معتبرا ان ابعاد احلدث 
اكبر وأهم وأسمى من الزواريب 
واملصالح السياسية الضيقة، 
كونها تتعلق بكرامة االنسان 

حكمت ديب

نقوال يتهم »القوات« 
بتهديده ويطالب الجهات 

الرسمية بحمايته
بيروت ـ محمد حرفوش

علق النائ��ب نبيل نقوال على املقال 
الذي نش��رته مجلة النجوى � املسيرة 
الناطقة بلس��ان »القوات اللبنانية« في 
صفحتها األخي��رة حتت عنوان »فخر 
املقاومة اإلس��امية« وال��ذي جاء فيه: 
بناء على اهمية نقوال كرافعة مسيحية 
حقيقية للمقاومة االسامية في صراعها 
مع الصليبية ومع اسرائيل، قد يرتكب 
املوساد حماقة، ورمبا ادرج اسم نقوال 

على الئحة اهدافه.
واعتبر نق��وال ان ما صدر في تلك 
املجلة هو مبنزلة تهديد مبطن له وألفراد 
عائلته، ولهذه الغاية اتصل بكل من الرئيس 
نبيه بري ووزي��ر الداخلية والبلديات 
زياد بارود ووزير العدل ابراهيم جنار 
ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا 
والقوى األمنية املختصة وأطلعهم على 
فحوى الكام، طالبا منهم تأمني احلماية 
الشخصية له وألفراد عائلته، واعتبار هذا 
الكام مبنزلة تهديد، وأخذه على محمل 
اجلد واجراء ما يلزم بغية معرفة من يقف 

وراء هذا التهديد وماحقته قضائيا.

المحكمة الدولية تستدعي 
شخصيات لبنانية 

لالستماع قريبًا
باريس: ذك��رت مصادر متابعة 
مللفات التحقيق الدولي بجرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري ل� »األنباء« 
ان املدعي العام الدولي دانيال بيلمار 
يتهيأ الصدار اس��تنابات قضائية 
ملكتب اململكة في بيروت لاستماع 
الى ش��خصيات لبناني��ة، في اطار 
التحقيقات في اجلرمية،  استكمال 
الق��رار االتهامي  متهيدا الص��دار 
الذي قد يتأخر بانتظار التحقيقات 

االستكمالية املشار اليها.
وفي معلومات هذه املصادر ان 
احملكمة الدولية تتجه الى الطلب من 
احلكومة اللبنانية املساعدة في هذا 
السياق، عبر تخصيص 300 ضابط 
وجندي من اجلي��ش ملواكبة تنفيذ 
ه��ذه االس��تنابات، وتأمني احضار 
الش��خصيات املطلوب االس��تماع 
اليها، في حال امتنعت عن االستجابة 

طوعا.

أخبار وأسرار لبنانية
- ابتكار أسـباب لتأجيل البلدية: يقول نواب منتمون الى الكتل النيابية الرئيس���ية في البرملان انهم 
يعتقدون أن اإلصالح البلدي الذي حتقق في الش���كل من خالل اعتماد النس���بية في املبدأ، يشكل 

أول خطوة على طريق »ابتداع« األسباب املوجبة لتأجيل االنتخابات البلدية.
وتقول مصادر ان احلكومة توصلت في جلسة اقرار النسبية الى تفاهم نهائي، فما الضمانة في 
أن يتمكن البرملان من اقرار التعديالت والتصديق عليها خالل فترة تسمح بدعوة الهيئة الناخبة 

لالنتخابات البلدية ضمن املهلة القانونية؟
ولفت النواب الى ان التعديالت س���تحال الى جلنتي اإلدارة والعدل واألمن والدفاع النيابيتني 
اللتني ستدرسانها من دون سقف للوقت، وهذا ما يسمح أيضا بإيجاد مخرج لتأجيل االنتخابات 
البلدية حتت عنوان أن من األفضل امتامها على أساس قانون عصري ومتطور بدل احلالي، وفي 
هذه احلال ال تتحمل احلكومة مس���ؤولية التأجيل، ألنها أقرت االصالحات وأحالتها، وال يتحمل 

مجلس النواب مسؤولية التأجيل، ألن احلكومة تأخرت في ارسال التعديالت على القانون.
- اتصـال الفـت: كان الفتا االتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد بالرئيس 
اللبناني ميشال سليمان مؤكدا وقوف ايران الى جانب لبنان ودعمه في كل املجاالت وعلى كل املستويات، 
وأكد جناد على »ضرورة االستعداد ألي تهديدات محتملة من قبل الكيان الصهيوني والقضاء عليه نهائيا 
فيما لو أراد تكرار أخطائه الس��ابقة، وهذا أمر ممك��ن، ألنه اآلن في موقف الضعف، ولو أراد اتخاذ أي 

اجراء، فذلك للتغطية على ضعفه«.
ووفقا لبيان رس��مي لبناني، فإن الرئيس سليمان ش��كر لنظيره االيراني اتصاله وعاطفته، مشددا 
على ان هذه التهديدات تواجه بتعزيز الوحدة الوطنية واجلهوزية العس��كرية وتضافر القدرات الوطنية 

لصد أي اعتداء«.
وأجرى جناد اتصاال آخر باألمني العام حلزب اهلل مشددا على ضرورة ان حتافظ املقاومة على أعلى 

درجات اجلهوزية للتصدي ألي عدوان جديد.
واعتبر الرئيس االيراني ان اسرائيل تخشى من املقاومة والشعب في لبنان، ولكنها حتاول ان تستعيد 

سيطرتها على لبنان وغزة، ألنها تشعر بأن كرامتها قد امتهنت.

وقد أكد رئيس احلكومة سعد احلريري ان االتصاالت التي تلقاها هو وسليمان من جناد تأتي دعما 
في مواجهة اخلطر االسرائيلي.

- توازن الرعب: بخالف مواقف انتقادية جلهات في 14 آذار في شأن خطاب السيد حسن نصراهلل 
اعتبرته خطابا يتجاوز الدولة اللبنانية، لفت موقف متمايز للنائب سمير اجلسر عضو كتلة املستقبل 
رأى فيه ان مبدأ توازن الرعب الذي أعلنه األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل قاعدة معمول 
بها في كل دول العالم، الفتا الى ان »املنطق املسالم لم يجنبنا العدوان االسرائيلي، لذلك ليس من 

املطلوب ان يحمل السيد نصراهلل غصنا من الزيتون في وجه التهديدات االسرائيلية«.
واعتبر ان ما جاء في حديث نصراهلل رد على التهديدات االسرائيلية املستمرة بتهديدات مماثلة، 

مشيرا الى ان اسرائيل ليست بحاجة الى مبررات لشن عدوان على لبنان.
- بيرنز أثنى على مهرجان 14 فبراير: عقد مس��اعد وزي��رة اخلارجية االميركية وليام بيرنز أثناء توقفه في 
بيروت في طريقه الى دمشق اجتماعا بعيدا عن األضواء مع قادة 14 آذار في مقر السفارة االميركية في 
عوكر حضره الرئيسان أمني اجلميل وفؤاد السنيورة ود.سمير جعجع والنائب مروان حمادة ود.فارس 
سعيد والوزيرة السابقة نايلة معوض، »هذا اللقاء أعقبه زيارة للسفيرة االميركية ميشيل سيسون الى 

مقر األمانة العامة ل� 14 آذار في األشرفية«.
وعلم من مصادر 14 آذار ان بيرنز قدم عرضا موجزا للسياسة االميركية في املنطقة أظهر ان هناك 
أولوي��ة مطلقة في هذه املرحلة للملف االيراني ال��ذي يأخذ من جديد منحى املواجهة في اجتاه عقوبات 
قاس��ية، كما هناك اهتمام مركز من جانب االدارة االميركية على عملية الس��ام واملس��ار الفلس��طيني 
خصوصا، وفيما خص سورية، فإن واشنطن ماضية في سياسة انفتاح وحوار معها من دون ان يعني 
ذلك الدخول في صفقة معها، مع التأكيد على ان أي حوار أو اتفاق مع س��ورية لن يكون على حس��اب 
لبنان، موضحا ان السفير االميركي اجلديد في دمشق »فورد« سيعمل على تشجيع سورية على أدوار 

ايجابية في املنطقة.
كما أثنى بيرنز على مهرجان 14 فبراير وما تظهره قوى 14 آذار من مثابرة وقدرة على االس��تمرار، 

وما تعكسه في مكوناتها من وحدة مسيحية اسامية.

بيروت ـ عمر حبنجر
تتج����ه االنظار الى اجللس����ة النيابية 
التشريعية التي تعقد اليوم وعلى جدول 
اعمالها بن����ود بعضها خالفي من الدرجة 
االولى كبند خفض س����ن االقتراع الى 18 
عاما الذي يهدد بفرط عقد اجللس����ة من 

خالل انعدام النصاب.
ولم يكن املزاج النيابي بهذه احلدة لوال 
قرار تقدمي مشروع قانون خفض السن على 
كل بنود اجللسة، بحيث اصبح االول على 
اجلدول بعد ان كان االخير بحسب ما مت 
ابالغه الى رؤساء الكتل النيابية من قبل 

االمانة العامة للمجلس اول من امس.
يذكر ان تعديل هذا البند من الدستور 
يتطلب حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب، 
اي 86 نائبا، وهذا ما يتعذر جمعه في ضوء 
معارضة نواب االكثرية له، مما يعني فرط 
اجللسة، اال اذا قررت االكثرية تأمني النصاب 
املطلوب واالجهاز الى التعديل الذي يدعمه 
الرئيس نبيه بري بالتصويت، كما اوصى 

نائب اكثري ل� »األنباء«.
وكان الرئي����س ب����ري اش����ترط لعدم 
طرح هذا التعديل الدس����توري املرفوض 
مسبقا من جانب مختلف الكتل النيابية 
املس����يحية، فضال عن كتلة املستقبل، ان 
تبادر احلكومة الى س����حبه من املجلس 
النياب����ي، لكن احلكومة رفضت هذا احلل 
ودعت املجلس الى ممارس����ة دوره كونه 
سيد نفسه، االمر الذي اعتبره الفريق املؤيد 

خلفض السن حتديا واستفزازا.
وذكرت »النهار« ان تقدمي الرئيس بري 
بند سن االقتراع على سائر البنود قد يجر 
الى مواقف ومقاطعات واصطفافات جديدة 
في املجلس، وهذا ما دفع الكتل الرئيسية 
الى درس وس����ائل عدم انقسام املجلس 
طائفيا في ضوء تلويح الكتل املسيحية 

مبقاطعة اجللسة.
رئيس جلنة االدارة والعدل روبير غامن 
لفت الى انعدام الفارق بني اول بند وآخر 

من احداث يقضي علينا باحلذر الش����ديد 
وبأن نرص صفوفنا من دون ان نتلهى مبا 
ال فائدة منه. وان نوثق فيما بيننا عرى 
التعاون واحملبة، وهذا هو السبيل الوحيد 

الذي يفضي بنا الى الطمأنينة.

ارتياح البطريرك

زوار بكركي أمس خرجوا بانطباعات 
تعكس ارتياح الص����رح البطريركي الى 
مجريات زيارة العماد ميش����ال عون الى 
الشوف يوم السبت، خصوصا جلهة حرص 
النائب وليد جنبالط على ربط املصاحلة 
واملصارح����ة في اجلبل بزيارة البطريرك 
صفير للشوف واملختارة عام 2010 وحصره 
حضور عون ب����رد زيارته له في الرابية، 
وتدارس تفعيل اجلهود من أجل استكمال 

عودة املهجرين الى اجلبل.
وقد الحظ املتابعون ان جنبالط وفي 
خطبه القصيرة املتكررة في كل محطة من 
محطات زيارة عون، كان يوجه التحية الى 
البطريرك الكبير، فيتعالى التصفيق الى 
جانب العماد الذي غالبا ما كان مشغوال 
بوضع املالحظات اخلطية على ما يقال وما 
يجري حوله. وضمن املالحظات التي ارسلت 
الى املعنيني ان غياب رجال الدين الدروز 
عن استقبال عون في باحة قصر املختارة 
واالكتفاء بوجودهم في الداخل الى جانب 
تضاؤل احلش����د في دير القمر العاصمة 
املارونية لقضاء الشوف، بسبب  املعارضة 
الضعيفة من جانب النائب دوري شمعون 
للزيارة، لكن هذه الصورة الهشة تغيرت 
جذريا في دار املطرانية املارونية في بيت 
الدين، حيث تواجدت وفود شعبية كثيفة. 
وفي هذا الس����ياق اوضحت امانة االعالم 
في ح����زب الوطنيني االحرار ان معارضة 
احلزب لزيارة العماد عون الى مدافن آل 
ش����معون غير نابعة من موقف شخصي 
للنائب دوري شمعون كما حاول العماد 
ع����ون تصويرها، بل ان معارضة الزيارة 

على مجلس ال����وزراء في اجتماعه املقرر 
في 27 اجلاري. وقد استبق الوزير محمد 
فنيش جلسة اليوم ليعلن باسم حزب اهلل 
انه بني االصالحات املطلوبة على قانون 
االنتخابات البلدية وبني االنتخابات البلدية 

فإن االولوية عندنا هي لالصالح.
وقال: نحن احوج ما نكون الى تفعيل 
حكومة الش����راكة والى اثبات قدرة هذه 
احلكومة على التصدي للمشاكل التي يعاني 
منها الوطن، وتعويض البلد ما فاته من 

هدر للوقت في فترة االنقسام.

تقسيم بيروت يضعف المسيحيين

وزير العمل بطرس حرب رأى في تصريح 

بند على جدول اعمال املجلس، ألنه في كل 
االحوال يجب ان يكون احلضور ثلثني وعند 
طرح التصويت يجب ان يكون احلضور 

ثلثني ايضا.
واكد غامن، في تصريح متلفز امس، انه 
ليس باستطاعة النواب وضع شروط على 
البند املذكور اليوم او ربطه بأي بند آخر 

ألنه متعلق بتعديل دستوري.

انعكاسات سلبية على قانون البلديات

وال ش����ك ان ارتدادات فش����ل اجللسة 
اليوم لن  الن����واب  التش����ريعية ملجلس 
تكون ملصلحة املس����ار التعديلي لقانون 
االنتخابات البلدية الذي سيعرض بصيغته 

له أمس، أي مطالبة العماد ميش����ال عون 
بتقسيم بيروت الى ثالث دوائر انتخابية 
بلدية ستضر بحقوق املسيحيني وتخفض 
مشاركتهم في املجلس البلدي املؤلف من 
24 عضوا، من 12 عضوا مسيحيا ال� 5 أو 7 
أعضاء. وفي حديث جلريدة »اللواء« ينشر 
اليوم االثنني استبعد الوزير حرب الدعوة 
لعقد مؤمتر حوار وطني اآلن، ألن السيد 
حس����ن نصراهلل متمسك باستراتيجيته 
بعيدا عن الدولة، والعماد عون متمس����ك 
بس����الح حزب اهلل حتى انتهاء الصراع 

ورمي اسرائيل في البحر.
وفي عظة األحد من بكركي رأى البطريرك 
املاروني نصراهلل صفير ان ما يدور حولنا 

تستند الى صدق احلزب مع ذاته وحرصا 
منه على عدم تشويه صورة قادته الذين 
ما بخلوا بحياتهم في س����بيل الدفاع عن 
ثالثيتهم املقدسة وهي احلرية والسيادة 

واالستقالل.
لكن تريسي ش����معون، االبنة الكبرى 
للراحل داني شمعون رحبت بزيارة العماد 
ميشال عون لضريح والدها واخوتها منه 
في دير القم����ر، وخالفا لرأي عمها دوري 
ش����معون الذي رفض الزيارة ومنع عون 
شخصيا من الوصول الى ضريح شقيقه 
داني ووالده كميل في بلدة دير القمر يوم 
الس����بت. ونقلت اذاعة النور عن تريسي 
املوجودة خارج لبنان شكرها للعماد عون 
على محبته واحترامه للعائلة وقالت ان 
عون لطاملا كان صديق����ا حميما لوالدها 

مرحبة بزيارته قبر داني شمعون.
وتريس����ي هي ابنة داني شمعون من 
زوجت����ه األولى اما زوجت����ه الثانية فقد 
قتلت معه ومعها طفالن، برصاص اجلناة 
املجهولني فيما جنت ثالثة هي الصغرى.

زيارة عمل لدمشق

في غض����ون ذلك، ذك����رت صحيفة 
احلياة ان رئيس احلكومة سعد احلريري 
يدرس امكانية قيامه بزيارة لس����ورية 
على رأس وفد وزاري هذه املرة من اجل 
البحث في امللفات بني البلدين ومناقشة 

االتفاقات.
وذكرت مص����ادر حكومية ان رئيس 
احلكومة جمع من ال����وزراء املختصني 
مالحظاتهم على تلك االتفاقات، لكن امر 
الزيارة لم يحسم بعد، علما ان املرجح ان 
حتصل قبل زيارة نظيره ناجي العطري 
الى بيروت. وكان الرئيس ميشال سليمان 
استقبل الس����بت االمني العام للمجلس 
االعلى اللبناني � السوري نصري خوري 
الذي وضعه في عمل املجلس اضافة الى 

العالقات الثنائية بني البلدين.

)محمود الطويل(مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني مدليا بصوته في انتخابات مجلس أمناء جمعية املقاصد االسامية


