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سليمان للبنانيين: لبنان أحلى بلد فحافظوا عليه
مصادر لـ»األنباء« الحريري في دمشق بعد ظهر الغد ويستكمل جولته لمصر واألردن وتركيا

)محمود الطويل(الرئيسان ميشال سليمان وسعد احلريري يبتسمان خالل انطالق حملة »شاطئنا بيجمعنا« لتنظيف الشاطئ اللبناني  .. وجانب من مشاركة بعض النواب والوزراء في عملية التنظيف

مرشح بلدية صيدا محمد السعودي مستقبال الرئيس السابق فؤاد السنيورة والنائب بهية احلريري في دارته مساء امس االول

المفتي قباني: أوصيكم بأال يكون لبنان آخر الشهداء
بيروت ـ خلدون قواص

دعا مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني قادة ورجاالت لبنان 
الى الس����عي إللغاء الطائفية من النفوس والنصوص بعد السعي الى 
ترسيخ الدين وقيمه واخالقه في النفوس والنصوص، واكد ان إلغاء 

الطائفية في لبنان ال يعني إلغاء الدين مطلقا.
وقال خالل احياء الذكرى احلادية والعشرين الستشهاد املفتي الشيخ 
حسن خالد، بحضور ممثلي  رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب 
ورئيس احلكومة وحشد من الشخصيات: ملاذا قتلوا او اغتالوا املفتي 
الش����هيد؟ هذا السؤال الصريح الواضح ال يتضمن اتهاما الحد فلسنا 
نحن بالذين نظن، وال نحن بالذين نتهم، وامنا ذلك هو من شأن القضاء 
لبيان احلقيقة في ذلك. واضاف: نسأل هذا السؤال الن اجلرمية تكررت 
من بعد ذلك في حق غيره، وتتكرر بني وقت وآخر الى اليوم في لبنان، 

فقد اصبح لبنان ساحة للثأر واالنتقام من الرأي اآلخر.

واضاف قباني: الدي����ن والطائفية ضدان ال يجتمعان، وبالطائفية 
توقظ اسباب الفتنة واالقتتال والتشرذم واالنقسام.

وتابع قائال: ليست االنتخابات وال احملاصصات الوظيفية هي اهم 
االخط����ار في لبنان، ان التردي االخالقي في املجتمع هو اخلطر االكبر 
الذي يتهددنا، والتربية السليمة واالخالق هركمان اساسيان من اركان 
بن����اء الدولة القوية في كل امة. واوصى اللبنانيني قائال: اوصيكم بأن 
حترصوا على اال يكون لبنان آخر شهداء لبنائكم، مرة ثانية اوصيكم 
واش����دد على هذه الوصية بأن حترصوا على اال يكون آخر الش����هداء 
لبنانكم. وحتدث خالل احلفل الذي اقيم في قاعة الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري في مسجد محمد االمني في وسط بيروت ممثل رئيس مجلس 
الوزراء النائب محمد قباني، مؤكدا ان االس����الم الذي آمن به وجسده 
املفتي الش����هيد هو اس����الم االميان احلقيقي اسالم االعتدال واالنفتاح 
والوح����دة الوطنية، هو املوقف الوطني الذي جس����ده اتفاق الطائف 

بالتأكيد على املناصفة بني املسلمني واملسيحيني.
من جانبه، دعا نائب رئيس املجلس االس����المي الش����يعي االعلى 
الشيخ عبداالمير قبالن الى تعزيز الوحدة االسالمية في لبنان، مؤكدا 
ان االغتياالت التي حصلت هي من صفة اهل الش����ر واحلسد، واشار 
الى ان العيش املشترك في لبنان يجب احلفاظ عليه وتعزيزه ملا فيه 

خير لبنان واللبنانيني.
بدوره اس����تذكر ش����يخ عقل طائفة املوحدين الدروز نعيم حسن 
الدور االسالمي والوطني الذي قام به املفتي الشهيد الذي كان رائدا من 
رواد الوحدة االسالمية ومنوذجا لالنفتاح واحلوار االسالمي. وباسم 
بطريرك الروم امللكيني الكاثوليك حتدث االب ميشال سبع، فقال: تعز 
الش����هادة على ارض الوطن وترخص اذا كان االغتيال بيد عدو ظاهر، 
لكن ان يكون االغتيال على ارض الوطن دون عدو ظاهر فهذا اصعب 

الصعاب واكثر الوجع ايالما.

بيروت ـ عمر حبنجر
بدأت اجلولة العربية لرئيس 
احلكومة اللبنانية سعد احلريري 
امس بزيارته الرياض للقاء خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 

بن عبدالعزيز.
وتق����ول مص����ادر متابع����ة ل� 
»األنب����اء« ان احلريري س����يزور 
دمشق بعد ظهر الثالثاء، اي بعد 
مشاركته الرئيس ميشال سليمان 
والرئيس نبيه بري في استقبال 
سمو االمير الشيخ صباح االحمد 
اجلاب����ر الصباح، الذي س����يصل 
بيروت ظهرا، على ان تس����تكمل 
سائر مواعيد اجلولة التي يعتزم 
س����موه القيام بها وتشمل مصر 

واالردن وتركيا.
وتقول »النهار« ان الهدف من 
جولة احلريري العربية جاء نتيجة 
الوضع اخلطير جدا الذي متر به 
املنطقة، ما يقتضي وضع املجتمع 
الدولي امام مس����ؤولياته، ولذلك 
من االفض����ل ان يذهب احلريري 
الى واش����نطن متس����لحا مبوقف 
عرب����ي وتركي داع����م لتوجهات 
لبنان بضرورة الضغط االميركي 
على اسرائيل لكي تنتقل من حالة 
التهديد باحلرب الى حالة االنخراط 

بالسالم.
مصادر مطلعة ادرجت احلملة 
املستجدة على حكومة احلريري، 
عب����ر االحاديث ع����ن تغييرها او 

والرياض����ة لتنظي����ف الش����اطئ 
اللبناني، حتت ش����عار »شاطئنا 
بيجمعنا«. وانطلقت احلملة من 
البيض����اء حيث  الرملة  ش����اطئ 
امل الرئيس س����ليمان ان يتوحد 
اللبنانيون حول كل شيء، مؤكدا 

حق الشباب باالقتراع.
وقال الرئيس سليمان: وقوع هذا 
النهار االحد بني احدين انتخابات 
قبال واحدين بعدا هو رسالة لكل 
املجالس البلدية كي تهتم بالبيئة 
كل من قرب منزله، ونوه باملشاركني 
في احلملة وخص بالذكر الشباب 
والشابات الذين نفتخر بابداعاتهم 
واجنازاتهم في الداخل واخلارج، 
والذين يتكل عليهم في الدفاع عن 
الوطن في صفوف القوى املسلحة 
وفي مقاومة الع����دو الصهيوني، 
مس����تغربا واحلال ه����ذه كيف ال 
نستطيع ان نعطيهم حق االقتراع. 
واضاف: في معظ����م دول العالم 
االنتخاب ح����ق ملن بلغوا الثامنة 
عش����رة، وفي البرازيل االنتخاب 
اجب����اري بع����د الثامنة عش����رة، 
واختياري بني السادس����ة عشرة 
والثامنة عشرة، وهذا حق للشباب 

اللبناني بصورة خاصة.
وتاب����ع يقول: رس����التي لكم، 
للشباب اللبناني، لبنان احلى بلد، 
حافظوا عليه وانتم مس����ؤولون 
عنه، وال تدعونا نفسد هذا الوطن 

او نفرط به.

تعرض لنكب����ات واحتالالت وان 
تكون زيارة االمس الى الش����مال 

روحية ال سياسية.

سليمان: لبنان أحلى بلد

في غضون ذلك التقى الرئيس 
ميشال سليمان ورئيس احلكومة 
س����عد احلريري مع شباب لبنان 
الشباب  في حملة نظمتها وزارة 

زيارة الرئيس احلريري الى دمشق 
قطعت الطريق على كل املراهنات 

للتفرقة بني البلدين.
وأش����ار العطري الى ان بالده 
ال تخش����ى قرار احملكمة اخلاصة 
بجرمي����ة اغتيال رئيس احلكومة 
الشهيد رفيق احلريري، وان عودة 
الى دمشق  النائب وليد جنبالط 

تؤكد صحة املوقف السوري.

منفردا، م����ن دون الوفد الوزاري 
ال����ذي كان يفترض أن يرافقه في 
زيارته الثانية الى دمشق، يعني ان 
الزيارة مرتبطة حصرا بالتطورات 
االقليمية، وعالقتها بزيارة احلريري 

الى واشنطن.
وقالت صحيفة الوطن السورية 
ان زيارة احلريري املقررة »الثالثاء« 
منفصلة عن تلك املرتقبة على رأس 

النائب ندمي نقوال عضو كتلة 
التغيير واالصالح علق على جولة 
رئيس احلكومة العربية واالميركية 
بالقول ان اي شيء يصب في خانة 

مساعدة لبنان نرحب به.
واعلن نق����وال ان العالقة بني 
العماد ميشال عون وبكركي باملعنى 
الروحي جيدة جدا، متمنيا لو يزور 
البطريرك صفي����ر اجلنوب الذي 

وفد حكوم����ي للبحث في تعميق 
التع����اون الثنائي ب����ني حكومتي 
البلدين، وتلبية لدعوة من نظيره 
السوري الرئيس ناجي العطري.

قطع الطريق على التفرقة

وكان رئيس الوزراء السوري 
ناج����ي العطري ق����ال في حديث 
لصحيفة »الصباح« التونسية، ان 

تعديلها بعد االنتخابات البلدية في 
خانة الضغط على زيارته واشنطن 
مذكرة مبا حصل قبيل وبعد زيارة 
الرئيس ميشال سليمان العاصمة 
االميركية ولقائه الرئيس اوباما.

تجمد الحملة على زيارة واشنطن

اال ان مج����رد موافقة دمش����ق 
الرئيس احلريري  على استقبال 

دعا في ذكرى اغتيال المفتي حسن خالد إلى السعي إللغاء الطائفية من النفوس والنصوص
ري

خبا
ـر إ

قري
ت

أخبار وأسرار لبنانية
نتائج »Verry good«: رئيس مجلس الشورى االيراني علي الريجاني بادر 
الى التقدم م����ن الرئيس نبيه بري في مؤمتر اس����طنبول البرملاني األخير 
ومصافحته على وقع القب����الت املتبادلة، غاب امللف النووي عن هذا اللقاء 
العابر ليحضر ملف االنتخابات البلدية، س����أل الريجاني عن الوضع العام 
في لبنان، فأبلغه بري بانه ش����هر االنتخابات »وبالكاد استطعت ان التقط 
انفاس����ي حتى آتي الى هنا«، استفسر املس����ؤول االيراني عن النتائج التي 
حتققت حتى اآلن، فأجابه رئيس املجلس: نتائج البقاع كانت جيدة، واردف 
قائ����ال »Verry good« باالجنليزية. وخالل كلمته الرس����مية امام املجتمعني، 
توقف الريجاني عند اهمية املقاومة في لبنان، مشيدا برمزيها السيد حسن 
نصراهلل والرئيس نبيه بري، والحقا عقد رئيس مجلس الشورى االيراني 
ورئيس مجلس الن����واب اجتماعا مغلقا. وتكلم الريجاني عن اجلهود التي 
تبذلها طهران من اجل تسهيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق، ثم 
توقف عند الضجة املفتعلة حول صواريخ ال� »سكود«، مستوضحا من بري 
رأي����ه في خلفياتها، فأعرب رئيس املجلس عن اعتقاده بأنها قنبلة دخانية 
للتغطي����ة على اس����تئناف املفاوضات غير املباش����رة بني الفلس����طينيني 

واالسرائيليني.
مناقالت أولية على مستوى املناطق: تطرح قيادات 14 آذار ضرورة اجراء مناقالت 
وتشكيالت أمنية وحتديدا على مستوى مسؤولي مناطق شهدت ما تسميه املصادر 

»جتاوزات وشوائب« غير مقبولة على هامش االنتخابات البلدية أخيرا.
االقدميات والترقيات األمنية: بعد صدور مرسوم منح رئيس فرع املعلومات 
العقيد وس����ام احلس����ن اقدمية للترقية مدتها عام واحد لدوره في مكافحة 
االرهاب »مع احتمال منحه اقدمية ثانية لدوره في توقيف عمالء السرائيل«، 
صدر تفس����ير سياسي عن جهات معارضة لهذا االجراء يقول ان االقدميات 
والترقيات املعطاة للعقيد احلسن تهدف الى تسريع وصوله الى رتبة عميد، 
وتؤشر الى توليه منصب املدير العام لقوى األمن الداخلي خلفا للواء اشرف 

ريفي الذي سيحال الى التقاعد بعد سنتني.

إسرائيل وحملتها المنظمة على حزب اهلل
بي��روت: ف��ي س��ياق احلمل��ة
االس��رائيلية املنظمة ضد حزب 
اهلل وس��الحه، زعم وزير اخلارجية 
االسرائيلي أفيغدور ليبرمان »خالل 
زيارته الى اليابان« عن ضبط طائرة 
كورية شمالية توقفت في أحد مطارات 
تايلن��د كانت حتت��وي على كميات 
ضخمة من السالح مهربة الى حزب 

اهلل وحماس.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن الطائرة 
أقلعت من آذربيجان باجتاه اإلمارات العربية ومنها 
إلى كوريا الش��مالية فتايلندا، وبحسب صحيفة 
»وول س��تريت جورنال«، كان يفترض أن تكمل 

الطائرة س��يرها باجتاه س��ريالنكا ومن ثم إلى 
اإلم��ارات العربية ومنها إلى أوكرانيا، لتحلق من 
هناك باجتاه وجهتها النهائية طهران، وفي شهر 
يناير املاضي، س��لمت بانكوك تقريرا سريا إلى 
مجلس األمن الدولي تضمن خالصة التحقيقات 
التي أجرتها بشأن قضية الطائرة، ووفقا ملا تسرب 
منه، لم يبت التقرير بنحو قاطع الوجهة النهائية 
للطائرة، إال أنه فصل حمولة الطائرة التي تزن 35 
طنا من األس��لحة، موضحا أنها تشمل صواريخ 
وقواذف آر بي جي وصواعق تفجيرية ومنصات 

إطالق.
وفي اطار حزب اهلل والتعاطي مع سالحه، بدأت 
اسرائيل تتعاطى مع صواريخ حزب اهلل وقدراتها 

في استهداف واصابة أي نقطة في اسرائيل كحقيقة 
قائمة وتهديد جدي، وعلى هذا األساس وضعت 
القيادة العسكرية خططا ملواجهة هذا الوضع في 
حال نشوب احلرب واتخاذ اجراءات منها توزيع 
املوارد على مواقع عديدة بدال من وضع منظومات 
دفاعية حتميها، ودراسة املخازن املختلفة للجيش 
وحتديدها وفقا ألهميته��ا، والبدء بتوزيعها في 
مناطق ونقاط مختلفة، من أجل منع استهدافها، 
وحتديد النقاط البديلة للمنشآت العسكرية، مسبقا، 
التي إذا ما اس��تهدفت فمن املمكن العمل بنقاط 
أخرى،  مبا فيها املنشآت املدنية، ومن املفترض 
أن يعقد اجليش مؤمترا هو األول من نوعه، خالل 
األسبوع املقبل، يناقش خالله موضوع الدفاع عن 

اجلبهة الداخلية العسكرية، سواء من جهة توزيع 
الوسائل أو من جهة الدفاع عن املنشآت التي فيها 

جتهيزات عسكرية.
يذكر أن تقارير صحافية إسرائيلية كانت قد 
كش��فت في املاضي عن خطط يعمل سالح اجلو 
اإلسرائيلي على بلورتها، وتتعلق بإعداد قواعده 
ملواجهة الصليات الصاروخية املتوقع س��قوطها 
عليها خالل احلرب املقبلة مع حزب اهلل، وكشفت 
تقارير أخرى أن ش��ركات إسرائيلية تسعى إلى 
نقل نسخ احتياطية لقواعد بياناتها احملوسبة إلى 
خارج إسرائيل، خشية تعرض خوادمها احلاسوبية 
للتل��ف أو الدمار جراء ه��زة أرضية أو مواجهة 

عسكرية مع حزب اهلل.

بري: أنتظر جواب الحريري على مبادرتي في صيدا
بيروت ـ محمد حرفوش

عقد رئيس مجل����س النواب نبيه 
ب����ري مصاحلة وصفه����ا باملهمة بني 
عائلتي خليفة وغدار في بلدة الغازية 
الس����احلية الواقعة الى اجلنوب من 

مدينة صيدا.
وعن الوضع في صيدا وملاذا وصلت 
االمور الى الطريق املسدود، قال بري 
لألسف كانت االمور تسير في املنحى 
االيجابي وعند عودتي من اسطنبول 
الثالثاء الفائت عقدت لقاء مع محمد 
السعودي رئيس الالئحة التوافقية في 
صيدا الذي ابلغني ان نسبة التوافق 
وصلت الى حدود 90% غير ان ما حصل 
في الساعات األخيرة هو أننا بدل أن 

نتقدم تأخرنا الى الوراء.
وعن الوساطة التي يقوم بها بني 
تيار املس����تقبل والتنظيم الش����عبي 
الناصري قال: مازلت في انتظار جواب 
رئيس احلكومة سعد احلريري على 

مبادرتي حيال صيدا.
الى ذلك تواصل قيادتا حركة أمل 
وحزب اهلل مساعيهما إلنضاج املزيد من 

اللوائح التوافقية لالنتخابات البلدية 
في اجلنوب املقررة االحد املقبل.

والالفت في هذه املساعي اصطدامها 
مبحاوالت اعتراضية من قبل عائالت 

وجهات وكوادر محسوبة على ثنائية 
أم����ل � حزب اهلل ترفض ما تس����ميه 
»التوافق« على احملاصصة احلزبية.

ففي بلدة طورا القريبة من صور 

برز أول »مترد« من نوعه على االئتالف 
الذي يجمع أمل وح����زب اهلل. حيث 
ش����هدت البلدة »انتفاضة« على قرار 
فصل رئيس البلدي����ة احلالي محمد 

دهيني وآخرين من حركة أمل.
حيث اقيلوا على خلفية ترش����ح 
دهيني لرئاسة املجلس البلدي ورفضه 
االنس����حاب ملصلحة احد املرش����حني 
عل����ى الئحة حركة أم����ل وحزب اهلل 

االئتالفية.
وردا على استبعاده وفصله، قام 
دهيني بتشكيل الئحة االمام الصدر 
في مواجهة الالئحة االئتالفية للحزب 

واحلركة.
أهالي البلدة نظموا تظاهرة جابت 
الشوارع، مطالبني الرئيس نبيه بري 
بالتراجع عن قرارات الفصل في حركة 
أمل. وفي مدينة صور، حيث حتظى 
حركة أمل بنفوذ خاص، عمدت احلركة 
الى اجراء تغيير أساسي في الالئحة 

املقترحة للمجلس البلدي العتيد.
وهو التخلي عن رئيس البلدية غير 
املنظم في أمل عبداحملسن احلسيني، 
لصالح مرشح منظم، يدور الكالم ح��ول 
ان��ه سيك��ون املس��ؤول األمني السابق 
في صور محمد حرقوص، أو املسؤول 

التنظيمي في املدينة حسن دبوق.

الجنوب يتحضر للبلدية األحد المقبل وسط حاالت اعتراضية على اللوائح التوافقية

صفير في دار إفتاء عكار: لنشدد ثقتنا بلبنان
احتفل ببلوغه الحادية والتسعين من عمره بزيارة إلى الشمال

بيروت: بلغ البطريرك املاروني نصر 
اهلل صفير امس احلادية والتسعني 
من عمره، وقد اختار لهذا اليوم القيام 
برحل��ة طويلة الى عكار في ش���مال 
لبنان ليض��ع حجر األس�اس للمطراني��ة 
املاروني��ة في ع���كار والقيام بجولة 
في ارج���اء هذا القضاء املقرر حتويله 
ال���ى محافظة كافضل احتفال له بهذه 

املناسبة.
وس���أل البطري���رك املاروني نصر 
اهلل صفي���ر، اهلل ان يكون دائما معنا 
لنكون صفا واحدا في اعالء شأن الوطن 

ليكون وطن احملبة والسالم والعيش 
املشترك.

وخالل زيارته دار االفتاء اإلسالمية 
في »حلبا« عاصمة قضاء عكار في شمال 
لبنان دعا اللبنانيني الى تشديد ثقتهم 
بوطنهم ومبستقبل العيش املشترك.

من جانبه مفتي عكار الشيخ اسامة 
الرفاعي رحب بالبطريرك واصفا اياه 

برجل السالم.
وقال ان لبنان ال ينهض اال بجناحيه 
املسلم واملس���يحي على غرار ما قاله 
رئيس احلكومة سعد احلريري امس.


