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»الشيعي األعلى« في دار الفتوى للتضامن واالستنكار وبري لقباني: لنقطع رأس أفعى الفتنة

سليمان من نيجيريا: القصف السوري انتهاك مرفوض

من يقاتل هناك الى لبنان.
خطوة الفتة، لنائب رئيس 
املجلس اإلسالمي الشيعي 
األعل���ى الش���يخ عبداألمير 
قب���الن، متثل���ت باتصاله 
االس���تنكاري للح���ادث مع 
املفتي قباني، وإيفاده وفدا 
من مشايخ املجلس الشيعي 
األعلى برئاسة جنله املفتي 
اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبالن ال���ى دار الفتوى بعد 
ظهر أمس لالستنكار والتأكيد 
على الوحدة والتضامن بني 

املسلمني.
التط���ور األخط���ر على 
املس���توى اللبنان���ي متثل 
الس���وري  الطيران  بقصف 
ألراضي بلدة عرسال البقاعية 
بأربعة صواريخ جو – أرض، 
وهذا يحصل ألول مرة منذ 

اندالع الثورة السورية.
واعتبر الرئيس سليمان 
من نيجيريا القصف اجلوي 
الس���وري داخ���ل األراضي 
اللبناني���ة انتهاكا مرفوضا 
لسيادة لبنان، وكلف وزير 
اخلارجي���ة عدنان منصور 
توجيه رسالة احتجاج الى 
اجلانب السوري لعدم تكرار 

هذه العمليات.
وبدا االعتداء الذي استهدف 
بيوتا زراعية طليعة ترجمة 
لإلنذار الذي أرسلته وزارة 
اخلارجية السورية الى وزارة 

اخلارجية اللبنانية.
وقد وصفت واش���نطن 
الغارة السورية بالتصعيد 
الكبير معتب���رة انه انتهاك 

كبير للسيادة اللبنانية.
الوزير الس���ابق غطاس 
خوري، قال انه من الواضح 
جدا، بعد اتخاذ قرار دولي � 
أوروبي � أميركي بتس���ليح 
املعارض���ة الس���ورية، جلأ 
النظام السوري الى تصدير 
أزمته الى لبنان، واذا استطاع 
فإلى دول أخرى وبالتالي يريد 
صرف األنظار عما يحصل 
في بلده، واستطرادا يخفف 

الضغط العسكري عنه.
وحث خوري على استقالة 
احلكومة امليقاتية وتشكيل 
حكوم���ة حيادي���ة ملواجهة 
التطورات املرتقبة، والحظ 
ان احلكومة احلاضرة تعاملت 

مع الغارات اجلوية السورية 
على منطقة عرسال وكأن هذه 

املنطقة حدود دولة أخرى.
بالنسبة ملشروع القانون 
الڤاتيكاني فقد  االنتخاب���ي 
س���جل نقاطا ممي���زة لكل 
من بري وميقاتي واحراجا 
للبطريرك الراعي امام العماد 
ميشال عون الذي قد لن يسره 
ان يقي���م البطريك املاروني 
قداس���ا وجن���ازا ملش���روع 
القانون االرثوذكس���ي في 
الڤاتيكان بغياب عون ودون 

نعيه اليه.
اقترن بتوصل  لكن ذلك 
الراع���ي الى اعالن نوايا مع 
بري وميقاتي ليس���عى الى 
القيادات املس���يحية  اقناع 
مبشروع القانون التوفيقي 
املنش���ود وب���دا البطريرك 
الراعي قائما بدور استثنائي 

مميز.
وتكت���م ميقات���ي حول 
املناقش���ات وقال  طبيع���ة 
ان املوض���وع بات في عهدة 
صاحب الغبطة وهو سيقوم 
مبساع مع القيادات املسيحية 
للوصول ال���ى اقرار قانون 
الن  لالنتخاب���ات  جدي���د 

املوضوع ال يتأجل اكثر.
وذك���رت معلوم���ات ان 
الرئيس بري قال للبطريرك 
الراع���ي انه س���يضطر الى 
طرح املشروع االرثوذكسي 
اذا لم يط���رح قانون جديد 

لالنتخابات.
ولوحظ ان املساعي ركزت 
على ضرورة احليلولة دون 
الفراغ الدستوري وقد جرت 
جوجلة لالفكار واملقترحات 
وان ميقات���ي ط���رح خطة 
من ورقتني تأخذ باالعتبار 
مشروع بري املختلط وذكرت 
انه كان هن���اك توافق على 
نقطت���ني اساس���يتني هما 
ضرورة اج���راء االنتخابات 
وفق القانون املختلط، وان 
الراعي سيدعو فور عودته 
الى بيروت الى لقاء مسيحي 

موسع في بكركي.
قوى 14 آذار س���تجتمع 
قريب���ا للبحث باملش���روع 
املقترح في حني  االنتخابي 
رد وزير الطاقة جبران باسيل 
ب���ان محادثات   القول  على 
روما انتجت دفن املشروع 
بالق���ول ان  االرثوذكس���ي 
االرثوذكسي لن يدفن اال بعد 
اسقاطه في مجلس النواب اما 

املناصفة فلن تدفن ابدا.
ف���ي غض���ون ذل���ك بدأ 
التحضير جللس���ة مجلس 
الوزراء احلاسمة غدا اخلميس 
حيث يصر الرئيس ميشال 
اقرار هيئة  س���ليمان على 
االش���راف على االنتخابات 
وادراجه���ا كبن���د أول على 
جدول اعمال مجلس الوزاراء 
اكمال جدول االعمال  رابطا 
باقرارها في حني ان االكثرية 
من حزب اهلل وامل والتيار 
احلر واملردة والطاشناق تريد 
اسقاط هذه الهيئة النها تشكل 
فرصة العادة احياء قانون 

الستني.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

التدابير عبرة ملن يعتبر.
ومن خالل »تويتر« أكد 
الرئي���س ميقاتي ان الفتنة 
الطائفية واملذهبية لن متر، 
ورأى ان االعتداء على املشايخ 
يحتم على مختلف األطراف 
وقف الش���حن واخلطابات 

التحريضية واالنفعالية.
الرئيس سعد احلريري 
حذر من مخاطر التحريض 
الطائفي واملذهبي، ورأى فيه 
وسيلة الستدراج لبنان الى 
فتنة كبرى، معتبرا ان الوضع 

ال يعالج باملسكنات 
الرئي���س نبيه  بدوره، 
بري اتص���ل باملفتي قباني 
قائال له: ينبغي قطع رأس 
العاملني  الفتن���ة ورؤوس 
لها، بينما أكد الشيخ نعيم 
قاسم للمفتي قباني ضرورة 
املرتكبني، متحدثا  محاسبة 
اليه باسم األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل، 

مؤكدا أولوية درء الفتنة.
الرئيس ميقاتي قال من 
روما ان الفتنة لن متر بينما 
اعتبر الرئيس سعد احلريري 
ان ما حص���ل هو من تدبير 
اخلارج، وأشار بيان لكتلة 
ان الشيعة  الى  »املستقبل« 
والسنة براء مما حصل، ونوه 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع مبوقف حزب 
اهلل وحركة أمل، فيما حذر 

حزب الكتائب من الفتنة.
ح���زب اهلل ق���ال عب���ر 
قناة »املنار«: لبنان جتاوز 
اخلندق العميق، ونقلت عن 
وزير الداخلية مروان شربل 
قوله: من أراد الفتنة نام ليلته 
منزعجا، من حكمة القيادات 
املعنية، وخصوصا موقف 
املفتي قباني الذي اعتبر ان 
الس���فهاء ال طائفة لهم وال 
مذه���ب وال نحمل طائفتهم 

رزايا أفعالهم.
الق���وات  ورأى رئي���س 
اللبنانية سمير جعجع خلف 
االعتداءات على املشايخ قرارا 
واضحا اتخذه ما تبقى من 
النظام الس���وري في لبنان 
خللق فتنة سنية – شيعية، 
حتول البلد الى بؤرة توتر 
ثانية وموازية ملا يجري في 
سورية، بهدف جذب بعض 

أمضت ش���وارع بيروت 
ليل���ة أخ���رى م���ع القطع 
املتنقل لإلطارات املشتعلة 
احتجاجا عل���ى ما تعرض 
له ع���دد من املش���ايخ في 
الغميق والشياح،  اخلندق 
في وقت شهدت فيه احلدود 
العملية  الترجمة  الشرقية 
ملذك���رة التهديد الس���ورية 
الت���ي تلقته���ا اخلارجي���ة 
اللبنانية من���ذ بضعة أيام 
من خالل غارات للطائرات 
الس���ورية على خراج بلدة 
عرسال مس���تهدفة غرفتني 
يدع���ي النظام ان املعارضة 

تستخدمهما.
وطرأ جديد على صعيد 
املس���اعي لتولي���ف قانون 
انتخابات ينسجم مع مختلف 
متطلبات الفرقاء عبر مبادرة 
جديدة أعدها الرئيسان نبيه 
بري وجنيب ميقاتي في روما 
وعه���د بها ال���ى البطريرك 
بشارة الراعي ليسوقها على 
مستوى القيادات املسيحية 
وهي تتألف م���ن نقطتني، 
حتفظ ميقاتي من كش���ف 

مضمونها جتنبا للتعثر.
البع���ض وضع االعتداء 
على رجال الدين السنة في 
بيروت والشياح في خانة 
محاولة إجهاض االتفاق بني 
الرئيسني نبيه بري وجنيب 
الڤاتيكان حول  ميقاتي في 
قانون االنتخابات وإليهما 

البطريرك بشارة الراعي.
وألن تأخير االنتخابات 
مصلحة إقليمي���ة كما بات 
واضحا، فال بأس ان ترتب 
على حتقيق هذه املصلحة 
 � الس���ني  التفاهم  نس���ف 
الشيعي � املاروني من خالل 
حرب مذهبية، وعبر مثل تلك 
الشرارة التي مت إخمادها في 

بيروت والشياح.
والبع���ض اآلخر، اعتبر 
ان م���ا حص���ل محاولة من 
النظام الس���وري إلشعال 
الفتن���ة في لبن���ان، بهدف 
توجيه رس���ائل الى كل من 
يعنيهم األمر بأن يد النظام 
مازالت طويلة، وبأن تهديد 
األسد بزعزعة املنطقة، ليس 
مجرد كالم في اإلعالم.على 
أي حال، الوعي السياس���ي 
يّسر إمكانية االحتواء األمني 
للحادث، مصحوبا بالتنبه 
ال���ى املخططات الوافدة من 

اخلارج.
وقد اتصل الرئيس ميشال 
سليمان من نيجيريا بوزيري 
الدف���اع والداخلية، وبقائد 
اجليش طالبا التش���دد في 

معاقبة املعتدين.
الرئيس سليمان  وشدد 
على إنزال أش���د العقوبات 
بحق املعتدي���ن، وقال: هذا 
العم���ل مدان من قبلنا ومن 
قبل جميع األطراف، لكننا 
ف���ي النهاية ل���ن نصل الى 
اضطراب���ات عام���ة، جميع 
املرجعي���ات اس���تنكرت ما 
جرى، والقوى األمنية أوقفت 
املرتكب���ني، وتبحث  معظم 
ع���ن الباقني، وعلى القضاء 
اللبنان���ي ان يتخذ أقس���ى 

)محمود الطويل( مفتي اجلمهورية مستقبال  وفدا من علماء املجلس الشيعي األعلى أمس  

الراعي يتولى 
تسويق »القانون 

الڤاتيكاني«
ومجلس الوزراء 

يواجه إصرار 
سليمان على 
أولوية هيئة 

االنتخابات

معلوف لـ »األنباء«: االعتداء على املشايخ
ما كان ليحصل لوال شعور املعتدين بفائض القوة

الوزير السابق ميشال سماحة 
أغصان الزيتون والنخيل، أم 
أنهم إرهابيون بامتياز خططوا 
لتفجير لبن���ان وزرع فتنة 
مذهبي���ة بني أبنائه، هذا من 
جهة، مشيرا من جهة ثانية 
الى أن حديث النظام السوري 
وحلفائه اللبنانيني عن وجود 
جبهة النصرة والقاعدة في 
لبنان، ه���و محاولة لتبرئة 
نفسه مسبقا مما سيقدم على 
تنفيذه من أعمال إرهابية ضد 
لبنان واللبنانيني، خصوصا 
بعد أن تبني للقاصي والداني 
وبفضل تضحيات اجليش 
اللبنان���ي أن منظمة »فتح 
النظام  أنش���أها  االس���الم« 
السوري نفسه وأرسلها الى 
لبنان لتكون منطلقا للفوضى 
األمني���ة ولتنفيذ العمليات 
االرهابية على أراضيه، ناهيك 
عن أن حلفاء النظام في لبنان 
وضعوا اخلطوط احلمراء أمام 
الى مخيم  دخول اجلي���ش 
نهر البارد الستئصال الورم 
املتأتي من نظام أقل ما يقال 

فيه انه إرهابي بامتياز.
وردا على سؤال أكد النائب 
معل���وف ان ه���دف النظام 
الس���وري من تهديد لبنان 
على خلفية وجود عناصر 
من اجليش الس���وري احلر 
على احلدود، ومن الغارات 
اجلوية التي نفذها الطيران 

السوري أخيرا على جرود 
عرسال، هو توجيه رسالة 
الى املجتمع الدولي، مفادها 
بأن لبنان مازال ورقة رابحة 
في ي���ده وانه لن يتردد في 
حتويله الى مسرح لعملياته 
العسكرية على غرار املدن 
واحملافظات السورية، ناهيك 
ع���ن اس���تماتته وعمالئه 
اللبناني���ني لتصدير األزمة 
السورية الى لبنان، مطالبا 
تبعا مل���ا تقدم ب���أن تتخذ 
اللبنانية موقفا  احلكوم���ة 
وطنيا مشرفا بنشر اجليش 
على طول احلدود اللبنانية 
� السورية، وذلك مبساعدة 
قوات الطوارئ الدولية وفقا 
ملا نصت عليه املادتان 11 و14 
من القرار الدولي 1701 حيث 
أجازت للبنان طلب توسيع 
رقعة انتشار القوات الدولية 
م���ن اجلنوب وص���وال الى 
احلدود الشمالية والشمالية 
� الشرقية مع سورية، علما 
أن »حزب اهلل« كمكّون آمر 
في احلكومة لن يتجاوب مع 
هذه الدعوة كونها تقطع عليه 
خطوط إمداداته العسكرية 
من وإلى س���ورية، وهو ما 
يفسر جتاهل احلكومة رئيسا 
وأعضاء لهذا املطلب امللح منذ 

اندالع الثورة في سورية.

بيروت ـ زينة طبارة  ٭

الفتنة  باجتاه قطع فتي���ل 
املذهبية في لبنان وترسيخ 
القانوني���ة، لكن  القواع���د 
أن  األهم من االستنكار هو 
يساهم احلزب بإعالء منطق 
أذهان جمهوره،  الدولة في 
الدولة احلامية للبنانيني كل 
اللبنانيني الى أي فئة سياسية 
أو مذهبية انتموا، ال منطق 
الدويلة احلامية ملجموعة من 
القديسني املطلوبني للقضاءين 
احمللي والدول���ي، وإفهامه 
)أي للجمهور( أن الس���الح 
خارج املؤسسة العسكرية 
ال يحمي الداخل اللبناني وال 
حتى احلدود مع إس���رائيل 
وسورية مبثل ما يحميهما 
س���الح اجليش والقوانني 
والقض���اء، ال بل يؤدي الى 
الفوضى األمنية  انتش���ار 
والسياس���ية واالجتماعية 

كما هو حاصل حاليا.
على صعي���د آخر، وعن 
مخاوف النظام السوري من 
وصول االره���اب الى لبنان 
واالردن بعد سورية، أعرب 
النائب معلوف عن أس���فه 
لكون النظام املذكور مستمر 
اللبنانيني  باستغباء عقول 
واملجتمعني العربي والدولي، 
متسائال ماذا كان اللواء علي 
مملوك والعقيد عدنان وبثينة 
شعبان هم حمائم سالم حملوا 
الى لبنان وفي سيارة عميلهم 

رأي عضو تكتل »القوات 
اللبناني���ة« النائب جوزف 
معل���وف أن تزام���ن وقوع 
حوادث االعتداء على مشايخ 
من الطائفة السنية في مناطق 
مختلفة من بيروت والبقاع، 
هو فصل جديد من مسلسل 
الفتن���ة في لبنان، وجزء ال 
يتجزأ من املخطط السوري 
لضرب لبنان طائفيا ومذهبيا 
بع���د أن حاول ضربه أمنيا 
الس���ابق  الوزير  من خالل 
ميشال سماحة وغيره من 
القديسني الذين مازالوا حتى 
الساعة أحرارا في مربعاتهم 
األمنية يتمتعون بغطاء من 
»حزب اهلل« وحليفه العماد 
عون، معتب���را بالتالي أن 
االعت���داء على املش���ايخ ما 
كان ليحصل سواء من قبل 
متعاط���ي مخدرات وكحول 
أم م���ن قبل فالس���فة، لوال 
ش���عور املعتدي���ن بفائض 
الق���وة وباالس���تقواء على 
القضاء والدولة، وبإقامتهم 
في دويلة عاصية على الدولة 
األم ومحمية بسالح قيل عنه 

يوما انه ملقاومة إسرائيل.
ولفت النائب معلوف في 
تصريح ل� »األنباء« الى أن 
استنكار »حزب اهلل« وحركة 
»أمل« حلوادث االعتداء على 
املشايخ ورفعهما الغطاء عن 
املعتدين، خطوة مهمة جدا 

جوزف معلوف

احلوار اليمني انطلق مباشرة
على الهواء حرصاً على »الشفافية«

صنعاء � أ.ش.أ: استأنف مؤمتر احلوار 
الوطني الشامل أعماله امس بعقد اجللسة 
العامة األولى برئاسة عبدربه منصور هادي 
رئيس املؤمتر بهدف اس���تعراض مشروع 
جدول االعمال املرفوع إليهم من اللجنة الفنية 
لإلعداد والتحضير ملؤمتر احلوار ملناقشته 

وإقراره.
وقد أدى املشاركون واملشاركات في املؤمتر 
اليم���ني القانونية ألعض���اء مؤمتر احلوار 
الوطني ، وسط حالة من الهدوء احلذر سادت 
العاصمة اليمنية صنعاء والترقب الشديد 
خاصة، في الوقت الذي اتخذت الس���لطات 
اليمنية إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر 
نحو 60 ألف جندي من 19 فصيال عسكريا 
وأمنيا لتأمني جلسات احلوار الوطني، التي 
يش���ارك فيها 565 شخصية تعكس متثيال 
شامال لكل األطراف والقوى السياسية في 

اليمن.
وأك���د الرئيس اليمن���ي أن التوصل إلى 
التي  احللول املنشودة للقضايا األساسية 
س���تناقش عبر فرق العمل التس���ع املزمع 
تش���كيلها من أعضاء املؤمتر حتتاج منهم 
إلى صبر ومصابرة وس���عة صدر ومرونة 
وموضوعية في النقاش واعتدال في احلوار 
وجدال بالتي هي أحس���ن، فضال عن تقدمي 
التنازالت لبعضنا البعض مهما كانت مؤملة. 
واشار الرئيس اليمني إلى تعذر استيعاب 
كل من كانوا يرغبون في املشاركة في هذا 
املؤمتر. وقال لكن العضوية هي تكليف ال 
تشريف، ولو أننا وسعنا عضوية املؤمتر 
إلى أضعاف هذا العدد فإننا لن نتمكن من 
اس���تيعاب كل الراغبني، وسيظل السخط 

قائما.
اليمني »ولذلك فإنني  الرئيس  وأضاف 
أمتنى على كل من يرغب في املشاركة أن ال 
يبخل علينا برأيه سواء كان على شكل مقترح 
أو دراس���ة أو رؤية أو أي شكل من أشكال 

العطاء الفكري والسياسي والعلمي«.
وعبر الرئيس اليمني عن تفهمه ملواقف 
من أعلنوا انسحابهم ألسباب سياسية.. وقال 
هذا من حقهم وستظل أبواب املؤمتر مفتوحة 
له���م لينضموا إليه متى ما اقتنعوا، فالبلد 
سيظل بحاجة إليهم اليوم وغدا وبعد غد.

وكان الرئيس اليمنى قد أعلن امس بدء 
أولى جلس���ات املؤمتر وانطالق جلس���اته 
العامة، الفتا النظر إلى انه حرصنا منا على 
الشفافية فسيتم بثها مباشرة لتكون حتت 
أعني الشعب جتسيدا ملبدأ العلنية والشفافية 
وحق املواطنني في املتابعة احلثيثة ملجريات 
هذا املؤمتر الوطني الكبير الذي سيرس���م 

صورة مستقبل اليمن املشرق واجلديد.
وقال الرئي���س اليمني عبدربه منصور 
هادي إن النقل املباشر لفعاليات اجللسات 
العامة سيلقي عليكم الكثير من املسؤولية، 
فمن واجبكم ان تبعثوا االمل في نفوس ما 
يقارب من 24 مليون ميني سينتظرون منكم 

الكثير اإليجابي.
وتابع الرئي���س اليمني في كلمته »أريد 
الي���وم التأكيد على عدد من القضايا العامة 
التي ستكون بني أيديكم في هذا املؤمتر.. فمن 
الضروري أن يكون لديكم جميعا دون استثناء 
االستيعاب الكافي للنظام الداخلي للمؤمتر، 
فااللتزام به ومعرف���ة احلقوق والواجبات 
وآليات العمل هي مفتاح النجاح ألعمال هذا 
املؤمتر.. فهذا النظام الداخلي قد مت صياغته 
بالكثير من املهني���ة واحليادية واالحتراف 
بحيث يضمن جناح أعمال هذا املؤمتر الذي 

كم���ا قلنا باألمس ليس أمامه س���وى خيار 
واحد هو النجاح والنجاح فقط، ومت سد كل 
الثغرات التي قد يفكر البعض في الدخول منها 
لتعطيل أعمال املؤمتر، او لعرض رأي ما او 
فكرة ما أو قرار ما، عن طريق التوافق الذي 
اخترناه وسيلة إلدارة أعمال املؤمتر واتخاذ 
قراراته، وه���و ذات الطريق الذي يحتاجه 
اليمنيون في املرحل���ة القادمة إلعادة بناء 
الوطن واستعادة البهجة واالبتسامة واألمل 
والفرح في صفوف أبنائه، الفتا النظر إلى 
ان النظام الداخلي تضمن الكثير من احللول 
لإلشكاليات املتوقع ظهورها، فاحرصوا على 
التمسك بها ألنها كفيلة بإخراجنا من أي مأزق 

محتمل أو انسداد في الطريق.
وأوضح الرئيس اليمني أن اللجنة الفنية 
للتحضير لهذا املؤمتر أخذت ثالثة أضعاف 
الوقت الذي كان مخصصا لها لإلعداد، ولم يكن 
من ذلك مفر ألن هذه اللجنة حملت على عاتقها 
مس���ؤولية كبيرة وتاريخية، ورغم ضيق 
الوقت إال أننا كنا ندرك طبيعة الصعوبات 
املوضوعية التي تواجه عمل اللجنة والظروف 
السياسية واملتغيرات التي كانت تؤثر سلبا 

أو ايجابا على مسار عملها.
وطال���ب لرئي���س اليمن���ي املش���اركني 
واملش���اركات في مؤمتر احلوار الوطني ان 
يستفيدوا من اجللسات العامة، التي يفترض 
ان متتد ألسبوعني كحد اقصى في هذه املرحلة 
األولى، وذلك لكس���ر الكثي���ر من احلواجز 
النفس���ية التي صنعتها أزمات الس���نوات 

املاضية فيما بينكم.
عقب ذلك جرى تزكية هيئة رئاسة املؤمتر 
ألعضاء جلنة االنضباط واملعايير اخلاصة 
باملؤمتر واملكونة من سبعة أشخاص وهم: 
القاضية جهاد عبدالرس���ول محمد الدجني 
والقاضي عبداجللي���ل نعمان محمد نعمان 
والقاضي يحي محمد قائد املاوري واحملامي 
احمد علي أحمد الوادعي واحملامية سهام فضل 
أحمد الش���اوش واحملامي عبداملجيد ياسني 

نعمان واحملامي علي عبدالقادر احلبشي.
وكان قرار الرئيس اليمني رقم »10« لسنة 
2013م بشأن النظام الداخلي ملؤمتر احلوار 
الوطني الشامل »ضوابط احلوار« قد حدد 
الهدف م���ن انعقاد مؤمتر احلوار ب� »متكني 
افراد املجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم 

بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم«.
في هذا الوقت، أكدت صحيفة »الشارع« 
اليمنية أن قوى احلراك اجلنوبي في البالد 
فشلت في حش���د اجلماهير للمشاركة في 
مليونية أمس للتعبي���ر عن رفض احلوار 
الوطني الش���امل الذي بدأت جلساته أمس 
بالعاصم���ة صنعاء برعاية الرئيس اليمني 

عبد ربه هادي منصور.
ونقلت الصحيفة عن مراقبني مينيني قولهم 
»إن تصعيد احلراك اجلنوبي املناوئ ملؤمتر 
احل���وار الوطني الذي انطلقت فعالياته في 
العاصمة صنعاء صباح أمس قد فش���ل في 
حشد ما أطلق عليه مليونية »القرار قرارنا« 
الت���ي مت التحضير لها خالل ايام تزامنا مع 

اجللسة االفتتاحية للمؤمتر«.
وقال���ت الصحيفة »إن مس���اعي احلراك 
اجلنوبي إلقامة فعالية وجتمع باحلجم الذي 
حدث في جتمعهم ف���ي 13 يناير 86 والتي 
كانت ته���دف الى املصاحلة اجلنوبية جراء 
احداث حرب يناير 86، فش���لت ولم حتقق 
القدر املرضي لدى قيادات احلراك التي تسعى 
الى ايصال صوتها املطالب بانفصال جنوب 

اليمن عن شماله«.

تنصيب البابا فرنسيس 
بحضور جماهيري ورسمي كبيرين

عواصم � وكاالت: جرت أمس في س���احة 
القديس بطرس بالڤاتيكان مراس���م تنصيب 
البابا اجلديد فرنسيس االول مبشاركة مئات 
آالف األشخاص ووفود حكومية من أكثر من 

130 بلدا ورؤساء أكثر من 30 دولة.
وبدأت املراسم بوصول البابا إلى الساحة 
على منت س���يارة جيب مفتوحة فحيا واقفا 
اجلموع اآلتية من أرجاء العالم والتي لوحت 
بأعالم بالدها. وتوقف البابا في إحدى النقاط 
ليقب���ل طفلني من بني احلش���ود وتابع ملقيا 

حتيته ومبتسما للجموع.
وعند الوصول ارتدى البابا ثياب التنصيب.
وبدأ اجلزء الديني من االحتفال بصالة البابا 
اجلديد أمام ضريح القديس بطرس ليتسلم 
بعدها الدرع البابوية نفسها كانت للبابا السابق 
ثم تسلم من عميد مجمع الكرادلة الكاردينال 
أجنلو سودانو خامت البابوية الذي اختار البابا 
فرنسيس أن يكون مصنوعا من الفضة ومطليا 
بالذهب على عكس ما كان سائدا عند الباباوات 
السابقني الذين كانت خوامتهم مصنوعة من 

الذهب.
واخلامت من تصميم إنريكو مانفريني.

ورأى الكثي���رون أن اختيار الفضة خلامت 

البابا هو إش���ارة إلى أنه يهدف الى ان يكون 
بابا الفقراء.

وخالل االحتفال كانت كل التالوات مخصصة 
لالحتفال بالقديس يوس���ف وأنشد اإلجنيل 

باللغة اليونانية.
وتال البابا عظته باللغة اإليطالية وش���دد 
فيها على التشبث باألمل رغم كل الصعوبات 
وقال إن السلطة البابوية هي سلطة اخلدمة 

خدمة األضعف واألكثر حاجة.
وانته���ى االحتفال بالقداس احلبري األول 
للبابا الذي حيا رؤساء بعثات البلدان األجنبية 

التي شاركت في االحتفال.
وصف البابا فرنسيس دوره بأنه »متواضع 
وحقيقي« ودعا إلى التصدي »لعالمات الدمار« 
و»احترام اخلليقة والبيئة«، وذلك في القداس 

األول حلبريته.
وقال بحضور أكثر من 100 ألف ش���خص 
ومئات رؤساء الدول واحلكومات والوزراء، ان 
»السلطة احلقيقية« للبابا هي »اخلدمة، عليه 

السعي إلى اخلدمة املتواضعة واحلقيقية«.
وجثا البابا عن���د ضريح القديس بطرس 
وتعهد برعاية »احملروم���ني والضعفاء« بني 

الناس.

)أ.ف.پ( البابا فرنسيس األول محييا اجلماهير خالل حفل تنصيبه أمس  


