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دعا إلى تنظيم اخلطاب الديني لتعزيز روابط األخوة والوحدة بني املسلمني

السيد األمني لـ »األنباء«: السيدة عائشة ليست رمزا للسنة أو الشيعة إمنا للمسلمني
وليدخل نصراهلل في حوار بشأن السالح اخلفيف الذي قال إنه يحدث حربًا أهلية

الذي يعزز روابط االخوة والوحدة 
بني املسلمني، لقد ذكرت سابقا بأن 
البعض قد يصرح مبا يسيء إلى 
بعض الرموز الدينية واإلسالمية 
التي ال نعتبرها في احلقيقة رمزا 
لطائفة أو مذهب وإمنا هي رمز 
للمسلمني جميعا وأعني السيدة 
عائش���ة رض���ي اهلل عنها النها 
ليس���ت رمزا للسنة أو الشيعة 
وإمنا هي رمز للمسلمني جميعا 
ألنها في نص القرآن الكرمي هي أم 
املؤمنني جميعا ولذلك كان ينبغي 
ببعضهم ال���ذي ميكن أال يكون 
قاصدا اإلساءة والعياذ باهلل الى 
هذه املكانة الكبرى بأم املؤمنني 
رضي اهلل عنها، كان ميكن لهذا 
احلقن الذي استمر اياما ويؤسس 
المور في املستقبل، ال سمح اهلل، 
أن ينتهي بكلمة واحدة بأننا لم 
نقصد اإلساءة إلى هذا الرمز الكبير 
وينتهي األمر من دون أن تأخذ 
األمور هذا اجلدل، لذلك اقول إنه ال 
توجد ارضية الحتقان طائفي في 
لبنان، النه حتى االحزاب الدينية 
سواء كانت عند الطائفة الشيعية 
او السنية يؤكدون أننا ضد أي 

فتنة طائفية.
بيروت ـ اتحاد درويش  ٭

املقاومة هذه  املوجودة بحوزة 
ميكن التنسيق بينها وبني اجليش 
اللبناني حولها، أما فيما يعود إلى 
االسلحة اخلفيفة فليدخل السيد 
نصر اهلل في عملية حوار بشأن 
انتظامها ضمن مشروع الدولة 
لتكون هي املسؤولة وحدها عن 

تطبيق القانون.

الوحدة بين المسلمين

شهدنا في الفترة األخيرة بعض 
التصريحات واملواقف لرجال 

دين تسيء إلى العالقة بني 
املسلمني، هل تخشى على لبنان 

من فتنة طائفية؟
٭ يج���ب التركيز دائما على 
التي  الوحدة االسالمية  عناصر 
تس���اهم في الوح���دة الوطنية 
اللبناني���ني وال توجد  لعم���وم 
خشية حقيقية من وجود فتنة 
بني املسلمني ألننا نعتقد ان هناك 
العقالء ومن احلكماء  كثيرا من 
الذين يتصدون ملعاجلة هذا األمر 
كما ال توجد أرضية، واعتقد أن 
اخلالفات السياسية واالحتقانات 
الكبرى في املنطقة قد حتاول ان 
تنفس هن���ا أو هناك لكن يجب 
الديني بالشكل  تنظيم اخلطاب 

من هنا اقول ان رفض  احلوار 
بشأن السالح باملطلق أراه أمرا 
خطأ وليس من احلكمة ألي زعيم 
سياسي أن يرفض احلوار حول 
أية نقطة من النقاط وال يجوز 
حتديد احلوار بنقطة اريدها وال 
يريدها غيري وهكذا، هذا أمر ال 
يساعد على تنفيس االحتقانات 
التي نحن بحاجة إليها خصوصا 
في ظل االحتقان الكبير املوجود 
في املنطقة، أنا وجدت ايجابية 
في كالم السيد نصر اهلل عندما 
قال إن الذي ميكن أن يحدث حربا 
أهلية هو السالح اخلفيف وأما 
األسلحة األخرى مثل الصواريخ 
وغيرها فهذه ال تس����تخدم في 
احلرب األهلي����ة إذن تعال ايها 
الس����يد لنتحاور بش����أن ايجاد 
صيغ����ة لهذا الس����الح اخلفيف 
وجعل����ه حتت س����لطة الدولة 
اللبناني����ة، ألننا نريد أن نضم 
هذا الس����الح الى الدولة من كل 
اللبنانيني مبن فيهم حتى حزب 
التي  الثقيلة  اما االسلحة  اهلل، 
يقول إنها ال تستخدم في احلرب 
األهلية فيمك����ن أن نبحث فيها 
الحق����ا. إذن هو لم يغلق أبواب 
احلوار نهائيا واالسلحة الثقيلة 

يصارعهم على الوضع في لبنان 
الن السالح موجود بأيدي هذا 
الفريق الواحد الذي ميسك هو 
الس����لطة، واحلرب  اآلن بأمور 
حتتاج دائم����ا الى فريقني والى 
طرفني ونحن ال نرى بأن هناك 
طرفا مسلحا بالشكل الذي يتيح 

له ان يدخل في حرب.

انتظام السالح

ما موقفكم مما اعلنه السيد 
حسن نصراهلل بأن سالح 

املقاومة باق وانه ال نقاش حوله 
على طاولة احلوار وان معظم 

اللبنانيني ميلكون السالح 
اخلفيف؟

٭ نحن نقول ان هذا السالح 
ال ش����ك انه مصدر من مصادر 
القوة  القوة للبن����ان ولكنه����ا 
التي تنتظم في مشروع الدولة 
اللبنانية، وبالتالي لسنا مع القاء 
هذا الس����الح في البحر وال مع 
نزعه بالقوة ولكننا مع وجود 
صيغ����ة النتظام هذا الس����الح 
ضمن الدولة اللبنانية، الن هذا 
ما يطمئن اللبنانيني عموما وما 
يعطي ايضا قوة فاعلة للدولة 
في مواجهة االعتداءات احملتملة، 

بالكامل  الدولة  االمن ليس بيد 
الدولة قبلت بعد  ان  خصوصا 
حرب 2006 والقرار الدولي 1701 
بوجود سالح جنوب الليطاني مع 
ان ذلك مخالف للقرار الدولي، لذا 
ال ميكننا ان نطمئن الى املستقبل 
في تلك املنطقة وفي لبنان عموما 
اال من خالل دولة متسك بزمام 
األمن من خالل اجهزتها وتطبيق 
القوان����ني على كام����ل االراضي 

اللبنانية.

حرب داخلية

هل هذا االمر يبعث على القلق 
بشأن الوضع األمني جنوبا وفي 

لبنان عموما؟
٭ في اجلن����وب يبقى االمر 
مفتوحا مادام ميكن ان حتصل 
خروقات للقرار 1701 مما يؤثر 
على عمل قوات الطوارئ الدولية 
وعلى دوره����ا ويحتمل مع هذا 
ان حتدث هناك نزاعات مسلحة 
في املنطقة، اما على مس����توى 
لبنان فال ارى اسبابا الندالع اي 
حرب داخلية خصوصا ان الفرقاء 
النافذين والفاعلني يقولون اننا 
ال نري����د الدخول ف����ي اي فنت 
داخلية وفي املقابل ال يوجد من 

اللبنانية عني على  السلطة 
الداخل وأخرى على س����ورية، 
ورمبا النظر الى األحداث السورية 
هو االحساس وما االلتفات الى 
قضايا الداخل أقرب الى »تقطيع 
الوق����ت« بعدما بدا واضحا انه 
دون استقرار الوضع في سورية 
يصعب على لبنان االس����تقرار 

باملعنى الكامل للكلمة.
وكجزء من هذا االهتمام وهذه 
املتابعة نقلت أوساط رسمية 
حرص الرئيس ميشال سليمان 
على تطبيق املعاهدات املوقعة 
بني لبنان وس����ورية الس����يما 
املتعل����ق منها بالش����ق األمني 

والقضائي.
ونف����ى س����ليمان وفق هذه 
األوساط تسليم القوى األمنية 
اللبنانية الالجئني السوريني، 
الى القوى األمنية السورية، مع 
تأكيد احلرص على أال يتحول 
لبنان م����الذا للفارين من وجه 

العدالة في سورية.
وفي هذا الوقت اتهم العالمة 
الشيخ عفيف النابلسي أجهزة 
أمنية خارجية لم يسمها بالسعي 
من خ����الل خالياه����ا وافرادها 
في اجلنوب لتوت����ر األوضاع 
ف����ي مخيمات اجلن����وب وعني 
احللوة خصوصا الس����يما في 
املنطقة احلدودية بغرض ارباك 
الساحة األمنية اللبنانية وإدخال 
عوام����ل خارجية ضاغطة على 
املوقف اللبناني مما يجري في 

سورية.

كالم الشيخ النابلسي القريب 
من حزب اهلل نقلته إذاعة املنار 

أمس.
من جهت����ه، بطريرك الروم 
الكاثوليك غريغوريوس حلام 
دع����ا الى عقد جلس����ات حوار 
لبناني مبني على االستقاللية 
وع����دم الرهان عل����ى اخلارج، 
معتبرا ان التحديات التي مير 
بها لبنان واملنطقة تتطلب املزيد 
من الوعي، البطريرك حلام وفي 
رسالة امليالد استنكر التعرض 
للق����وات الدولية ف����ي جنوب 
لبنان، معربا ع����ن تطلعه الى 
قانون انتخاب اكثر تعبيرا عن 
آراء الناس، كما دعا الى تعديل 
صالحيات رئاسة اجلمهورية 
وأطلق فكرة عق����د قمة عربية 
إسالمية � مسيحية على مستوى 
العال����م العربي كرديف روحي 

للجامعة العربية.

مجلس الوزراء

في غضون ذلك ينعقد مجلس 
الوزراء اللبناني اليوم األربعاء 
برئاسة الرئيس ميشال سليمان 
وبحضور رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي والوزراء، ليطرح مشروع 
قانون تصحيح األجور للوزير 
شربل نحاس ومالحظات مجلس 
ش���ورى الدولة علي���ه، متهيدا 

القراره قبل نهاية السنة.
التعيينات  وس���يكون ملف 
القضائية واإلدارية على الطاولة، 
ولن يكون ضمن سلة واحدة ألن 

الرئيس ميشال سليمان يرفض 
مثل هذا »الب���ازار« ويعتبرها 

مخالفة للدستور.

قانون االنتخابات

يضاف الى كل ذلك السجال 
حول قان���ون االنتخاب العتيد، 
الذي حصل  املاروني  والتوافق 
في بكركي عل���ى اعتماد الطرح 
االرثوذكس���ي الذي يوصي بأن 
تنتخ���ب كل طائف���ة او مذهب 

نوابها.

اتصاالت ميقاتي

واستباقا جللسة اليوم اجرى 
الرئيس جنيب ميقاتي سلسلة 
اتصاالت ومشاورات مع الهيئات 
االقتصادي���ة واالحتاد  العمالي 
الع���ام، لبلورة مخ���رج مقبول 
لكل االطراف، وبعد اللقاءات مت 
التوافق على االرقام ضمن مشروع 
الذي اعده  التصحيح األساسي 
ميقات���ي، مضافة إليه تعديالت 
مجلس شورى الدولة، واستبعد 
العمل ش���ربل  مش���روع وزير 
نحاس، باعتبار انه يحتاج الى 
مسار تشريعي ال ميكن تطبيقه 

مبجرد قرار.

لقاء وزراء 8 آذار

في ه���ذا الوقت اق���ام وزير 
حزب اهلل حس���ني احلاج حسن 
مأدبة غداء لوزراء التيار العوني 
وحركة امل وحزب اهلل، بحضور 
املعاون السياسي للسيد حسن 

نصراهلل احلاج حسني اخلليل، 
وجرت خالل اللقاء مناقشة جلسة 
مجلس الوزراء اليوم، وخصوصا 
موضوع تصحيح االجور، حيث 
اتفق على اجلزء األكبر مما يطرحه 
وزير العمل العوني شربل نحاس، 
على ان تستكمل املشاورات بهذا 
انعقاد اجللسة  الى حني  الشأن 

الوزارية.
وكان العماد ميشال عون اوفد 
نهارا النائب ابراهيم كنعان للقاء 
الرئيس نبيه بري ووضعه في 
اجواء اتصاالت العماد، وامللفات 
ف���ي مجلس  التي س���يطرحها 

النواب.

االتحاد العمالي: اإلضراب قائم

رئيس االحتاد العمالي العام 
غسان غصن قال ان االحتاد اليزال 
على موقف���ه من ضرورة زيادة 
40% على الشطر األول من الراتب 
و30% على الشطر الثاني، بحيث 
يطال اإلجراء املوجودين في العمل 
او اجلدد، لكن حتى الساعة ليس 
هناك اتف���اق على االرقام، اذ ان 
املطروح على بساط البحث قرار 
مجلس شورى الدولة، ومشروع 
القرار املطروح من وزير العمل 
نحاس، لكن حتى الساعة ال اتفاق 

على اي من االوراق املطروحة.
وأكد غصن انه اذا لم يحصل 
اتفاق على االرقام فإن االضراب 
الع���ام حاصل ف���ي موعده 27 

اجلاري.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

حركة الشعوب من خالل القضايا 
التي ترفعها تبش����ر مبستقبل 
افض����ل للمنطق����ة، معربا عن 
اعتقاده ان االس����الم السياسي 
ل����م يعد ذلك االس����الم املعزول 
امنا اصبح اسالما يقبل بالرأي 
الكبير  التحدي  ان  اآلخر ورأى 
الذي تواجهه احلكومة العراقية 
والشعب العراقي هو بسط سلطة 
الدولة على كامل االراضي وان 
يعود العراق واحدا ارضا وشعبا 
ومؤسس����ات، وفيما يلي نص 

احلوار:

مخالف للقرار الدولي

كيف تقيمون الوضع االمني 
القائم في اجلنوب انطالقا مما 

تعرضت له القوة الفرنسية 
العاملة ضمن قوات الطوارئ 

الدولية؟
٭ ان االعتداء الذي وقع على 
قوات الطوارئ الدولية هو نتيجة 
لبقاء اجلنوب ساحة مفتوحة على 
كل االحتماالت، وهو ناشئ من 
عدم بسط الدولة سلطتها الكاملة 
على كامل اراضيها في اجلنوب، 
ولذلك ميكن ان تبقى هذه االمور 
مرشحة حلدوث خروقات مادام 

شدد العالمة السيد علي األمني 
على انه ال ميكن االطمئنان الى 
املس����تقبل في املنطقة الواقعة 
جن����وب الليطاني وف����ي لبنان 
عموما اال من خالل دولة متسك 
بزمام األمن وتطبق القوانني على 
اللبنانية، ورأى  كامل االراضي 
ضرورة ايجاد صيغة النتظام 
السالح ضمن الدولة اللبنانية، 
معتبرا كالم السيد حسن نصراهلل 
حول رفضه احلوار بشأن السالح 
امرا خطيرا، داعيا اياه الى جعل 
الس����الح اخلفيف الذي قال انه 
ميك����ن ان يحدث حرب����ا أهلية 
موضوعا للحوار بشأنه وجعله 
حتت س����لطة الدولة اللبنانية. 
ودع����ا العالمة االمني في حديث 
ل� »األنباء« الى تنظيم اخلطاب 
الديني الذي يعزز روابط االخوة 
والوحدة بني املس����لمني، الفتا 
الى ان التعرض لبعض الرموز 
الدينية كان ميكن ان ينتهي بكلمة 
واحدة بأننا لم نقصد االس����اءة 
دون ان تأخذ االمور جدال واسعا، 
معتبرا انه ال ارضية في لبنان 

ألي اقتتال طائفي.
وفي الشأن املتصل بالثورات 
العربية اك����د العالمة االمني ان 

السيد علي األمني

أخبار وأسرار لبنانية
٭ ترتيب البيت الداخلي: في التحرك األخير حلزب اهلل حيال حلفائه 
من أجل إعادة ترتيب شؤون البيت الداخلي، مت التأكيد على التمسك 
بحكومة الرئيس ميقاتي واحملافظة عليها، واحلؤول دون تعريضها 
ألي خطر ألنها احلكومة البديلة من وجود احلريري في الس���لطة. 
يقول احل���زب إنه لم يطح حكومة احلريري كي يأتي بس���واها ال 
تصمد، أو كي يعيد فتح األبواب أمام عودة ثانية للحريري، بل من 
أجل أال يعود الى احلكم أبدا. وهو مغزى رهانه على ميقاتي ودعمه 
وجتاوز التباين في الرأي معه، وأحيانا على خيارات مؤملة للحزب 

كتمويل احملكمة الدولية.
٭ عقلية »القطعة«!: حول املوقف من احلكومة وطريقة التعاطي معها 
يقول مصدر بارز في تكتل اإلصالح والتغيير: »نتعامل على القطعة، 
كل جلسة بجلسة وكل موقف مبوقف وكل مشكلة مبشكلة، ألسباب 

عدة، أوال: ألنهم يعتبروننا من خارج التركيبة، ثانيا ألن دخولنا 
الى هذه التركيبة كمسيحيني أقوياء في تكتل كبير وبعدد كبير من 

الوزراء ال يريح بل »ينقز« بعدما اعتادوا من التسعينيات على التعامل 

مع املسيحيني كأطراف وليس كمجموعة كبيرة مكونة لتمثيل كبير 
شعبي ونيابي. العقلية لم تتغير ألن املشكلة في النظام. وبالتالي 

نتعامل مع هذه العقلية بهذه العقلية، أي بعقلية »القطعة«.
٭ موقف الصفدي من املشروع »األرثوذكسي«: توقفت أوساط 
سياسية مراقبة باهتمام عند املوقف الالفت واملدعم باملنطق الوطني 
والسياسي مكثف الذي أدلى به وزير املال محمد الصفدي إزاء ما آل 
إليه اجتماع بكركي األخير من توافق ماروني على الطرح األرثوذكسي 
بالنس���بة لقانون االنتخابات، مس���تغربا أن يتجه الفكر السياسي 
املسيحي في لبنان الى عزل املسيحيني عن شركائهم في الوطن بدافع 

اخلوف على الذات. ووردت في هذا املوقف النقاط التالية:
� إن الهواجس املشروعة للمسيحيني ال يبددها قانون انتخابي 
يك���رس املذهبية والطائفية، ألن قانونا كهذا س���يأتي باملتطرفني 
داخل كل مذهب، وعندها سيزداد القلق لدى املسيحيني ولدى كل 
املؤمنني مبشروع الدولة املدنية الضامنة حلقوق املواطنني بغض 

النظر عن دينهم وطائفتهم.

� إن ما يعرف بالطرح األرثوذكس���ي ميكن تفهم دوافعه، لكن 
ال ميك���ن تبريره أو القبول به ألنه يقضي على مبرر وجود لبنان 

كدولة متنوعة.
� البد من التفكير في مشروع يجعل اللبنانيني ينتخبون نوابهم 
على أساس احلزبية السياسية، متهيدا إللغاء الطائفية على جميع 
املستويات وهذا ما يوفره قانون االنتخابات على قاعدة النسبية 

في الدوائر املتوسطة أو الكبرى.
� احلف���اظ عل���ى اخلصوصيات الثقافية يك���ون بإقرار قانون 
الالمركزية االدارية الذي يحقق التنمية املناطقية ويعطي للمناطق 
هامش���ا واس���عا في اإلدارة الذاتية من ضمن الوحدة السياسية 

للدولة اللبنانية.
٭ طغيان حضور 14 آذار في ذكرى العيد الوطني القطري: مبناسبة 

العيد الوطني لدولة قطر، ذكرى تولي »مؤسس قطر احلديثة« الشيخ 
جاسم بن حمد بن ثاني احلكم، أقام سفير قطر في بيروت سعد بن 
علي املهندي حفل استقبال في فندق الفينيسيا حضره حشد واسع 

ومتنوع من الشخصيات السياسية )مع طغيان لون 14 آذار السياسي 
هذا العام( واالقتصادية واالجتماعية واإلعالمية والثقافية، ومثل نائب 

رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل الرؤساء الثالثة.
ألقى السفير املهندي في املناسبة كلمة مقتضبة ومعبرة، عباراتها 

منتقاة بعناية، شدد فيها على متانة العالقات اللبنانية ـ القطرية التي 
كانت والتزال تنطلق من معاني األخوة العربية األصيلة ومن اقتناعات 

الوقوف الى جانب لبنان وشعبه.
وأكد حرص قطر الدائم على »استمرار احلوار الوطني كوسيلة وحيدة 

لتحقيق األمن واالستقرار واالزدهار«.
وأشار السفير القطري الى »ما بلغته دولة قطر من تطور وتقدم 

وما حققته من نهضة اقتصادية مؤثرة وحركة تنموية شاملة تقف 
على أرضية صلبة جعلت من قطر رائدة تساهم بفاعلية والتطور في 

منطقتها ومحيطها وفي العالم مع احملافظة على أصالتها وتقاليدها. 
منوها بدور اجلالية اللبنانية في قطر ومحييا احلضور القطري املميز 

في لبنان.

مباذا نصح فيلتمان 14 آذار؟

حزب اهلل ودمشق: جنبالط عاد إلى 14 آذار

 تق����ول مصادر ف����ي 14 آذار إن ما كان الفتا 
لالنتباه في كالم مساعد وزيرة اخلارجية األميركية 
جيفري فيلتمان أمام فرق 14 آذار هو إش����ادته 
املتكررة برئيس احلكومة جنيب ميقاتي، حتى 
أنه لم يتوان عن القول في لقاء مع أحد قياديي 
14 آذار إن ميقات����ي »هو رج����ل املرحلة«، داعيا 
فريق املعارضة الى التعاون معه واالنفتاح عليه 
وعدم اتخاذ مواقف مسبقة منه، بل احلكم على 
كل خطوة يخطوه����ا. وقال فيلتمان إن ميقاتي 
يعتمد سياسة ذكية ومدعاة لإلعجاب فيما يخص 
حتييد لبنان والنأي به عما يجري من تطورات 
في املنطقة وخاصة في سورية، داعيا الى عدم 
انتظار ما سترسو عليه تطورات املوقف في سورية 
وناصحا سعد احلريري بالعودة سريعا الى لبنان. 
وتضي����ف ان »بعض احلضور أبدى تخوفه من 
رد فعل حزب اهلل عند اقتراب سقوط النظام في 
دمشق او ما بعد سقوطه. فأكد فيلتمان ان حزب 

اهلل مهما ساند سورية ونظامها إال انه في نهاية 
املطاف مرتبط بإيران التي تعتبره ورقة ضغطها 
األساسية. وهي ال تريد ان تستخدم هذه الورقة 
في حدها األقصى دفاعا عن النظام السوري كي 
ال تنقلب عليها األمور فتتوسع الضغوط عليها 

وتزداد العقوبات وشد اخلناق«.
وعاد فيلتمان ليس����أل عن دور املس����يحيني 
وتفعيل حضورهم ورفع صوتهم وس����ط هذه 
التغييرات الكبرى. وقال للحاضرين: »اجلميع 
يتحضر ملا بعد سقوط األسد. ومعظم األطراف 
اإلسالمية الوازنة مستعدة للتأقلم مع املتغيرات، 
كل بأسلوبها. فوليد جنبالط شبه حاسم. ونبيه 
بري سيجد الوسيلة والصيغة التي تخوله عبور 
اجلسر من دون ان يتبلل. وجنيب ميقاتي يستفيد 
من ضعف خصومه وترددهم ولن يجد مشكلة 
في التعاطي م����ع املرحلة اجلديدة. فما موقفكم 

كمسيحيني؟«.

جاء في تقرير سياسي ل� »األخبار« القريبة 
من دمشق أن سورية وحزب اهلل يلتقيان على 
أن جنبالط لم يعد معهما، وأنه عاد إلى قوى 14 
آذار. يقول احلزب إنه فقد األمل في إعادة ترميم 
الثقة به، لكنه لن يدخل في خالف علني معه، ولن 
ينقطع كليا عنه، ويعرف أن هواجسه احلالية 
هي مصير النظام في سورية وقانون االنتخاب 
في لبنان. مبرارة يقول إنه صدق الزعيم الدرزي 
عندما صحب جنله تيمور معه مرة إلى دمشق، 
ومرة إلى اجتماعه بنصر اهلل، بذريعة تدريبه 
على العودة إلى اجلذور في االرتباط بالقومية 
العربية. يتفهم احلزب رد الفعل السلبي لدمشق 
على كل ما يعلنه جنبالط حيال أحداث سورية. 
بل تذهب دمشق إلى أبعد من ذلك، عندما تخبر 

زوارها وحزب اهلل بأنها ترى في مواقف جنبالط 
من دروز سورية محاولة لتأليبهم على النظام، 
ناهيك عن اتصاالته باملعارضة السورية وأخصها 
رئيس املجلس الوطني برهان غليون الذي التقاه 
جنبالط ساعتني في باريس. وأكثر من يتحدث 
في دمش���ق عن اخليبة من عالقة جنبالط بها 
هو الل���واء ناصيف واحمليطون ب���ه، وقد أخذ 
على معاون نائب رئيس اجلمهورية قوله، في 
عز مصاحلة جنبالط مع دمشق عام 2010، أنه 
يضمنه إلى جانبه وإل���ى جانب القيادة %120. 
فيما بعد، قيل لناصي���ف إنه يكثر في املبالغة 
أكثر مما اعتاده نظام ش���كاك ال يثق بسهولة، 
وال يطمئ���ن دائما إلى كل احللفاء، ويثابر على 

امتحانهم مرة تلو أخرى.

لبنان عني على سورية وأخرى على الداخل

حزب اهلل: أجهزة أمنية خارجية تتحرك باجلنوب

)محمود الطويل( األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال وفدا من املطارنة املوارنة برئاسة املطران بولس مطر 

إرجاء محاكمة 
القيادي العوني فايز 

كرم
أرجأت محكمة التمييز العسكرية 
برئاسة القاضية أليس شبطيني، 

الى 24 يناير املقبل، جلسة 
محاكمة القيادي في التيار الوطني 

احلر الرائد املتقاعد فايز كرم، 
احملكوم عليه باألشغال الشاقة ملدة 

سنتني بجرم التجسس لصالح 
االستخبارات اإلسرائيلية، وذلك 

الستكمال احملاكمة وإصدار احلكم 
النهائي واملبرم بحقه في هذه 

القضية. وجاء ارجاء احملاكمة لعدم 
اكتمال هيئة احملكمة واثر حضور 

عضو الهيئة املستشار فارس 
املتيني الذي أبرز إجازته احلكمية 

بسبب استقالته واحالته الى التقاعد 
والى حني تعيني عضو بديل عنه.

منشد في فرقة حزب اهلل

بيروت: في مبادرة هي األولى من 
نوعها أحيى حزب اهلل عيد امليالد 

مساء امس.
وفي إطار أمسية موسيقية 

إنشادية أحيتها الفرقة املوسيقية 
املركزية التابعة لكشافة اإلمام 

املهدي في قلعة البطريرك الياس 
احلويك في مدينة جبيل، مبشاركة 

20 منشدا تضمنت املقطوعات 
املوسيقية اخلاصة باملناسبة 

وأناشيد ميالدية تخاطب السيدة 
مرمي العذراء ونبي اهلل عيسى 

گ.

حزب اهلل يحيي
عيد امليالد في جبيل


