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)محمود الطويل( الناخبون في القاعة الرئيسية بنقابة االطباء وفي االطار صورة لشرف ابو شرف النقيب اجلديد.. ووزير الصحة محمد جواد خليفة يدلي بصوته

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكرمي في بعبدا امس

األسد وسليمان يترأسان »المجلس األعلى« في دورته المقبلة في بيروت
داود رمال

في وقت تضاربت في����ه املعلومات حول زيارة 
قريبة يقوم بها الرئيس اللبناني ميش����ال سليمان 
الى سوريا، علمت »األنباء« من مصدر ديبلوماسي 
لبناني أن »زيارة س����ليمان إلى دمشق ستتم خالل 
ايام، حيث يتم استكمال بعض االمور املتصلة بجدول 

أعمال القمة«.
ورجح املصدر ان »تنعقد القمة اللبنانية � السورية 
في دمشق بعد زيارة وفد املديرين العامني برئاسة 
الوزير جان أوغاسبيان يومي 12 و13 اجلاري، والتي 
س����تعقد اجتماعات يتم خاللها التداول في االفكار 
واملالحظات حول االتفاقي����ات املعقودة بني لبنان 
وسورية«. وأكد املصدر ان »زيارة سليمان لن حتصل 
االسبوع اجلاري امنا االسبوع املقبل، وهي ستتناول 
العالقات الثنائية والوض����ع في املنطقة في ضوء 
التطورات األخيرة التي رافقت إرهاب الدولة من قبل 
إس����رائيل بحق اسطول احلرية، إضافة الى املوقف 
بشأن العقوبات املطروحة على مجلس األمن بحق 
إيران«. ولم يستبعد املصدر »أن يتم في هذه القمة 
االتفاق على عقد املجلس األعلى اللبناني � السوري 
برئاسة رئيسي جمهورية البلدين، مع ترجيح احتمال 
انعقاده في بيروت، وهو املجلس الذي يضم اضافة 
الى الوزراء املعنيني رئيس مجلس النواب والوزراء 

في كال البلدين«.
واشار املصدر الى ان »التنسيق والتشاور مستمر 
بني لبنان وس����ورية على الصعد كافة، السيما بني 
الرئيسني سليمان واالسد، انطالقا من التحديات التي 

تواجه املنطقة ومبا يصب في مصلحة البلدين«
الى ذلك وبينما ينتظر لبنان ما سينتج عن جولته 
احلوارية املقبلة املزمع عقدها في 17 اجلاري وبعد 

اعالن تغييب رئي����س الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية د. سمير جعجع ورئيس احلكومة االسبق 
فؤاد السنيورة وان كان سينضم احد االقطاب الى 
»املضربني« عن احلضور السباب شخصية، ميضي 
مجلس الوزراء مبناقشة مشروع املوازنة احد ابرز 

امللفات املتفجرة في املرحلة الراهنة.
وبرز امس تصريح لرئيس مجلس النواب نبيه 
بري خرق االجواء السياس����ية وصوب االنظار الى 
عني التينة بعد كش����فه عن رسالة صريحة ابلغها 
لليونيفيل االسبوع املاضي قبل االفراج عن احملتجزين 
اللبنانيني في اس����طول احلرية فحواها انه »إذا لم 
يطلق االسرائيليون سراح هؤالء جميعا ومن دون 
اس����تثناء، فنحن س����نخطف في املقابل، وليتحمل 

اجلميع مسؤولياتهم«.
وأوضح انه »بعد وقت قصير من هذه الرسالة 
تبلغ بقرار اسرائيل االفراج عن اللبنانيني اخلمسة 
مبن فيهم هاني س����ليمان بعد محاولة املماطلة في 
إطالق سراحه، بحجة أنه كان قد وقع على ورقة خالل 
اعتقاله في املرة الس����ابقة على منت سفينة االخوة 

تقضي بأال يعود الى االراضي احملتلة«.
وإذ أش����اد بري بالتضام����ن اللبناني والعربي 
والدول����ي مع قطاع غزة منوها باملبادرات الوطنية 
التي تتم لكسر احلصار املفروض على القطاع، نبه 
ف����ي الوقت ذاته الى »ض����رورة ان تبقى اخلطوات 
مدروس����ة ومنظمة، منعا ألي انزالق قد يكون غير 

مقصود، نحو الطابع الفولكلوري«.
كما كشف الرئيس بري عن اللقاء الطارئ االخير 
مع رئيس احلكومة س����عد احلري����ري، موضحا أن 
»اجتماعه باحلريري في خصوص املوازنة العامة، 
اتس����م بالصراحة واإليجابية«، الفتا الى ان رئيس 

احلكومة وعده خيرا حيال ما طرحه، »وتبقى العبرة 
في التنفيذ«. وفي ش����أن مصير االتفاقية األمنية، 
أوضح بري في حديث الى صحيفة »الس����فير« أنه 
شرح موقفه للحريري »وقلت له إنه البد من إعادة 
مناقش����تها في مجلس الوزراء، وقد أبلغني رئيس 
احلكومة أنه يقرأ امللف الذي أرسلته اليه وسيتخذ 
املوقف املناس����ب بعد االنتهاء من قراءته«. واعتبر 
بري ان »الرئيس ميش����ال سليمان يجب ان يكون 
املعن����ي االول مبتابعة هذه املس����ألة حتى النهاية، 
ألن هذه االتفاقية تش����كل بالدرجة االولى جتاوزا 
لصالحيات موقع رئاسة اجلمهورية، وبالتالي فهو 
سيكون بالتأكيد حريصا على تصحيح اخللل الذي 
حصل«، مش����يرا الى أنه »في حال لم تتم معاجلته 
بالطريقة املناسبة من خالل السلطة التنفيذية، فإن 
مجلس النواب س����يضع يده عليه، ومن املمكن في 
مثل هذه احلال ان يتقدم أي نائب بطلب استجواب 

احلكومة«.
وبالنس����بة الى قطع احلس����اب الذي يطالب به 
لتبي����ان كيفية صرف حوالي 11 مليار دوالر أنفقت 
من خارج القاعدة االثني عش����رية، استغرب بري 
أن يكون رئيس احلكومة األس����بق فؤاد السنيورة 
وفريقه السياس����ي قد اعتب����را »ان ما طرحته هو 
موجه اليهما ويس����تهدفهما سياسيا، مع العلم أن 
اإلنفاق من خارج القاعدة االثني عشرية حصل خالل 
وجود حكومات كنا ممثلني فيها كحركة أمل وحزب 
اهلل أعوام 2004 و2005 و2006، ثم اس����تمر بشكل 
كبير في عهد حكومة السنيورة الفاقدة للشرعية، 
وصوال الى حكومة الوحدة الوطنية احلالية التي 
تضم اجلميع مبن فيهم التيار الوطني احلر والتي 

تواصل اإلنفاق بهذه الطريقة«.

بعد معلومات عن انعقاد قمة لبنانية ـ سورية في دمشق األسبوع المقبل

انتخابات »األطباء«: انقسام داخل 14 آذار.. وفوز واضح لـ »التيار«

بيروت � د.شرف أبو شرف 
نقيبا ألطباء لبنان بدعم من 
الوطني احلر وقوى 8  التيار 

آذار.
واملفارقة هنا ان أبو شرف 
انتخب نقيبا في املرحلة الثانية 
من التصويت بعد مرحلة أولى 
فازت فيها قوى 14 آذار مبقاعد 
النقابة )12 من 15( وهكذا ينشأ 
للمرة األولى تعاكس في الهوية 
السياسية بني النقيب والنقابة، 
وحصل ذلك بس���بب انقسام 
في 14 آذار استفاد منه التيار 

الوطني احلر.
فقد خاضت نقابة األطباء في 
لبنان معركة حامية أمس في 
انتخابات قل نظيرها في احلياة 
النقابية اللبنانية، وفاز د.شرف 
أبو شرف برئاسة النقابة في 

بيروت على املرشحني غسان 
س���كاف وجنيب جهشان في 
الثاني���ة النتخابات  ال���دورة 
اجلمعية العمومية بعد انتهاء 
عملية االنتخاب األولى والتي 
فاز فيها 6 أعضاء لقوى 14 آذار 
وحلفائها،  مقابل فوز اثنني من 
الئحة ق���وى 8 آذار وحلفائها 

واحلزب الشيوعي.
العملية  وح���ول أج���واء 
التي  االنتخابي���ة والنتائ���ج 
أس���فرت عنها ميكن تسجيل 

ما يلي:
- تنافست الئحتان مكتملتان 
األولى »وح���دة النقابة« وفاز 
منها كل من املرشحني غسان 
س���كاف فن���ال 1407 أصوات،  
جنيب جهش���ان 1432 صوتا 

وآخرين.

- أم���ا الالئح���ة الثاني���ة 
»النقاب���ة للجميع« ففاز منها 
كل من ماهر حمزة 1230 صوتا 
وشرف أبوشرف 1329 صوتا. 
وتكون النتائج بني الالئحتني 

متقاربة.
- رس���ب فريق 14 آذار في 
معرك���ة »رص الص���ف« في 
منتصف الطريق نحو رئاسة 
التوافق بني  النقابة، وانفرط 
أعض���اء الالئحة املدعومة من 
قوى ه���ذا الفري���ق واحلزب 

التقدمي االشتراكي.
وقد رافقتهم »الوحدة« حتى 
صدور نتائج جولة انتخابات 
النقاب���ة  عضوي���ة مجل���س 
وصندوق���ي التقاعد والتأمني 
واإلعانة، بعدها تفرقوا حيث 
أصر مرشحان في الالئحة على 

الترش���ح للرئاسة هما غسان 
سكاف )مدعوم من املستقبل( 
وجنيب جهشان )مدعوم من 

القوات اللبنانية(.
وتردد انه كان مت االتفاق بني 
املرشحني على ان ينسحب من 
النسبة األكبر من  يحصل على 

األصوات وهو ما لم يحصل.
)جهشان فاز بفارق 25 صوتا 
ع���ن س���كاف( اال ان األخير لم 
يرض باالنسحاب ألن ما حصل 
في اجلولة األولى حسب سكاف 
»غير أخالقي، أعطانا جش���هان 
120 صوتا فقط فيما أعطيته أنا 

1270 صوتا«.
واعتبرت مصادر املستقبل 
ان القوات اللبنانية أهدت مركز 

النقيب لعون.
- طالق الئحة »وحدة النقابة« 

أراح الئح���ة »النقابة للجميع« 
وزاد من حظوظ الطبيب شرف 
أبو شرف )التيار الوطني احلر( 
بالنجاح، وخصوصا بعدما أعلن 
حليفه ماهر حمزة )حزب اهلل( 

انسحابه ملصلحته.
)في الشمال، أحكم فريق 14 
آذار سيطرته على نقابة أطباء 
طرابل���س والش���مال اثر »فوز 
صعب« ملرشحه فواز البابا 383 
صوتا( على مرش���ح املعارضة 
السابقة عمر عياش )355 صوتا(، 
بعدما كان قد حقق فوزا مماثال 
قبل أسبوعني في انتخابات مجلس 
النقابة بفوزه بثالثة أعضاء من 
أصل أربعة، ما جعله يرفع ممثليه 
في املجلس الى س���بعة أعضاء 
مقابل 3 للمعارضة السابقة، فضال 

عن منصب النقيب.

الحريري يتقّرب من سكاف
بعد 5 سنوات من القطيعة

مصادر لـ »األنباء«: تركيا محجة بعض 
السياسيين اللبنانيين في المرحلة المقبلة

بيروت: توقعت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
عن توجه عدد من القيادات السياسية اللبنانية 
لزيارة تركيا التي س���تكون محجة لبنانية في 

املرحلة املقبلة موازية لسورية.
والحظت املصادر ان قوى 14 آذار تشارك في 
كل املواقف واالنش���طة املتعلقة بالتضامن مع 

غزة واملنددة باملمارسات االسرائيلية.
وهذه املش���اركة تترافق مع االشادة بتركيا 

واملقارنة بينها وبني ايران.
واختصر هذا التوجه املنسق العام لقوى 14 
آذار د.فارس سعيد عندما قال: اجلانب التركي 
استطاع حشد صداقاته لفك احلصار عن غزة، 
بينما فشلت حركة »حماس« ومن ورائها ايران 
منذ العام 2008 ف���ي فكه على الرغم من الدمار 

الذي تسببت به والشهداء الذين سقطوا، ما يؤكد 
ان ما تقوم به تركيا من حيث الفاعلية والنتائج 
يفوق في درجات كبيرة االستراتيجية املعتمدة من 
ايران في املنطقة وحلفائها، سواء حركة »حماس« 

في فلسطني أو حزب اهلل في لبنان.
ووصف كالم االمني العام ل� »حزب اهلل« السيد 
حسن نصراهلل ب� »اجليد اذا اقترن بتغيير أسلوب 
التعاطي مع الصراع العربي � االس���رائيلي، أي 
اذا التحق حزب اهلل بالنموذج التركي واعتمد 
املقاومة الس���لمية، أو حماي���ة لبنان من خالل 
الشرعية اللبنانية والشرعية العربية والشرعية 
الدولي���ة، وأال يكون كالمه اس���تيعابيا حتى ال 
يكبر علم تركيا في العواصم العربية ويصغر 

علم حزب اهلل«.

بيروت: تلقى النائب السابق
الياس سكاف اتصاال هاتفيا 
قبل اي���ام من رئيس احلكومة 
س���عد احلري���ري تباحثا فيه 
الطرفني،  العالقة بني  بش���أن 
التطورات احمللية، كان  وآخر 
اتفاق على اللقاء قريبا بعد عودة 

سكاف من السفر.
يشار الى ان اتصال احلريري 
بسكاف هو االول من نوعه منذ 
خمس سنوات، وحتديدا بعد 
القطيعة السياسية بينهما اثر 
انتخابات نيابية  خالفهما في 

.2005
كذل���ك يأت���ي االتصال بني 
الطرفني، بعد اتصال هاتفي كان 
قد اجراه السفير السعودي في 
بيروت علي العسيري بسكاف 
املدعومة من  الالئحة  اثر فوز 
االخي���ر في انتخاب���ات بلدية 

زحلة.
ويحصل ه���ذا التقارب بني 

احلريري وس���كاف في وقت 
العماد ميشال عون  يس���تعد 
لزيارة زحلة بعدما كانت زيارته 
السابقة تضامنية مع سكاف.

ويتردد ان اخلطوط فتحت 
بني عون والنائب نقوال فتوش 
ال���ذي رمبا ينض���م الى تكتل 

االصالح والتغيير.

ويق���ول بعض املطلعني ان 
ابرز ما يس���عى العماد ميشال 
عون الى حتضيره قبل قيامه 
بزيارة زحلة، هو معرفة ردود 
الفعل التي س���يظهرها بعض 
اقطاب املدين���ة وفي مقدمتهم 
إلياس سكاف  السابق  النائب 

والنائب نقوال فتوش.

بينما يتحضر الجنرال لزيارة زحلة

14 آذار تقارن بين دور أنقرة وطهران

إلياس سكافسعد احلريري

إجراءات استثنائية: اتخذت في األيام األخيرة اجراءات استثنائية 
في املنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، كما مت تسيير دوريات 
ليلية مكثفة ألغراض وقائية، وبعدما ذكرت معلومات ان جهة 
ما قد تستغل ظروف التوتر الراهنة إلرباك الوضع عبر اخلط 

األزرق بني لبنان واسرائيل.
لهجة خاصة جدا: الحظ زوار دمشق أن مسؤولني سوريني كبارا 
يتحدث��ون ب� »لهج��ة خاصة جدا« عن اللق��اء األخير بني الرئيس 
السوري بشار األس��د ورئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري، 
وبعدما اتضح الدور الذي قام به الرئيس احلريري خالل اجتماعه 

بالرئيس األميركي باراك أوباما.
هؤالء املس��ؤولون الذين اس��تخدموا تعابير هامة جدا في وصف 
شخصي��ة رئي��س احلكومة اللبنانية، أشاروا إلى أن ما قاله في 
املكت��ب البيض��اوي يعك��س عم��ق املوق��ف العرب��ي الذي إذ 
يرفض بشدة السياس��ات اإلسرائيلية التي تهدد بتفجير املنطقة، 
فإن��ه يرغ��ب في تفعيل ال��دور األميركي الذي وح��ده يؤثر على 
رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو للخروج من املراوغة 
الراهنة، ومن محاوالت االلتفاف على السياق الديبلوماسي مبزاعم 

متعددة.
اسـتياء حزب اهلل: أبدت قيادات من حزب اهلل اس���تياءها من 
الكالم االخير لرئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط والذي 
حمل انتقادات اليران والرئيس احمدي جناد وحزب اهلل على 
خلفية االنتخابات البلدية في اجلنوب، ولم جتد هذه القيادات 

تفسيرا لكالم جنبالط وان كان ارسل عبر 
مستشاريه توضيحا ملواقفه وبانها ال حتمل 
اي مواقف بل جاءت في االطار السياسي 

العام.
جنبالط ووهاب: فوج��ئ احلزبيون واملناصرون مببادرة رئيس 
اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط في مناس��بة اجتماعية واصراره 
على وقوف رئيس تيار التوحيد اللبناني وئام وهاب الى جانبه مع 
جنله تيمور في مناس��بة اجتماعية في الشوف، ثم مغادرتهم معا 
بس��يارة جنب��الط الذي اس��تبقى وهاب ال��ى مائدة الغ��داء في 

املختارة.
تصريح صارخ: حاولت إحدى اجلهات »استدراج« رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط إلى اإلدالء بتصريح صارخ 
يهاجم فيه أقطابا مس���يحيني في ق���وى 14 آذار، فكان الرد أن 
املرحلة تقتضي البقاء حتت سقف معني، واألفضل البقاء داخل 

التعابير امللتبسة.
جعجع وسياسة املهادنة: الحظ مراقبون ان د.سمير جعجع يحرص 
على مهادنة الرئيس بري والنائب جنبالط سياسيا واعالميا... هو 
قال قبل يوم��ني ان »لديه ضعفا جتاه الرئي��س بري«، وقال قبل 
أس��بوعني عندما س��ئل عن رأيه في تصريحات جنبالط: »ضرب 

احلبيب زبيب«.
إخراج القوات من احلكومة: لوح وزير سابق في لقاء مع حلفاء 
بأنه إذا ما استمر رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية 

»سمير جعجع بالهجوم على معادلة »الشعب 
واجليش واملقاومة« فإن احلملة على إخراج 
وزرائ���ه من احلكومة لن تبقى في إطارها 

احلالي، وستأخذ أبعادا أكثر تأثيرا.
حتالف احلريري ـ جعجع متـن: ال مجال النفكاك عرى حتالف 14 
آذار، ولفك التحالف حتديدا بني الرئيس سعد احلريري والدكتور 
سمير جعجع، هذا ما تؤكده مصادر من اجلهتني. وفي هذا املجال 
يقول مصدر نيابي في كتلة املستقبل: »القوات اللبنانية هي فصيل 
أساسي في قوى 14 آذار، هذه احلركة الوطنية االستقاللية العربية، 
التي انطلقت مع اغتيال الرئيس الش��هيد رفيق احلريري ومتيزت 

مبا حققته.
لقد خضنا االنتخابات النيابية على اساس العبور الى الدولة، وتطبيق 
حرية وسيادة واستقالل لبنان، بالتالي ستبقى كل مكونات 14 آذار 
متحالفة وسنبقى حريصني للوصول معا الى حتقيق االهداف التي 
انطلقنا من اجلها، فحركة 14 آذار حركة شعبية ال تنتهي بقرار او 
مبرس��وم. أما بالنسبة خلطاب د.سمير جعجع فإنه خطاب وطني 

بامتياز ومقبول عند أكثرية الشعب اللبناني.
أعتق��د انه من األجدى اليوم أن نعمل كلبنانيني معا إلجناح االطر 
الت��ي جتمعنا اكثر فأكثر لنحقق فعال ش��عار العب��ور الى الدولة 
ونحقق ما يريده اللبنانيون من خدمات على املستوى االقتصادي 
واالجتماعي، بدال من التله��ي بالتصويب والتقنيص على اطراف 

14 آذار«.

صفير مسـتاء: ذكر مرجع كنس���ي امام مقربني ان البطريرك 
املاروني مار نصراهلل بطرس صفير مستاء الى ابعد احلدود 
من الفرقاء السياسيني املوارنة نظرا الى املستوى الذي وصلوا 
الي���ه ف���ي لغة التخاط���ب السياس���ي البعي���د كل البعد عن 

االحترام.
حترك ملفق: تس��اءلت اوس��اط عن س��ر حترك البطريرك مار 
نصراهلل بطرس صفير حيال نواب كس��روان السابقني حيث حل 
ضيفا منذ مدة على مائدة فريد هيكل اخلازن وسيحل ضيفا قريبا 

على مائدة منصور البون.
السنيورة سيفضح البعض: أشار احد املقربني من الرئيس السنيورة 
الى ان ما يحدث يحمل انتقامات سياس���ية صرف والرئيس 

السنيورة سيفضح البعض اذا استمرت حمالت التجني.
»الشيوعي« واجلنوب: حاول امني عام احلزب الشيوعي لفت نظر 
جه��ة بارزة عن النتائج الذي حققه��ا حزبه في اجلنوب وضرورة 
قراءته��ا فكان الرد »تلعبون في امللعب الذي من احلرام ان تلعبوا 
به وتسجلوا فيه اهدافا، واريد ان اسمع منك ماذا حققتم في الشمال 

وعكار والبقاع الغربي«.
حتركات اليسار: لم تتمكن احزاب اساسية وفاعلة في املعارضة 
من اقناع منظمات شبابية يسارية وطالب مستقلني غض النظر 
او جتاوز تنظيم حترك احتجاجي امام السفارة االميركية في 
عوك���ر، مع التأكيد بان االحزاب االساس���ية في املعارضة لن 

تشارك في مثل هكذا حتركات.
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