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أكد أن االنتخابات الرئاسية أوالً ثم النيابية

املطران بولس مطر لـ »األنباء«: املسيحيون ليسوا بخطر
مشيرا الى ان العراق الغارق 
بالفوضى االمنية والذي يواجه 
خطر التقسيم، انتخب رئيسا 
ل����ه وكذلك س����ورية ومصر 
وحتى افغانستان، فلماذا في 
لبن����ان ال يصار الى انتخاب 
رئي����س يجتم����ع حوله كل 
الفرقاء اللبنانيني بعد انتخابه 
مباش����رة، لوضع خطة عمل 
مشتركة تتماشى مع الظروف 
االقليمية الراهنة، متمنيا على 
اجلمي����ع النزول الى مجلس 
النواب وانتخاب رئيس للبالد 
دون إبطاء او تردد ألن الدولة 

بال رأس كاجلسد بال روح.
وع����ن انتخ����اب الرئيس 
مباشرة من الشعب، لفت مطر 
الى ان هذا االقتراح ليس في 
مكان����ه وزمانه الصحيحني، 
خصوصا انه يتطلب تعديل 
الدستور، وهو ما قد ال ينتهي 
النقاش به خالل عشر سنوات 
يبقى لبنان خاللها دون رئيس، 
متسائال من جهة ثانية كيف 
سيتفق اللبنانيون على اجراء 
تعديالت دستورية بهذا احلجم 
فيما لم يتمكنوا من التوافق 
على انتخ����اب الرئيس الفتا 
الى ان السياس����ة فن املمكن 
مبا لدينا اليوم من معطيات 

وليس غدا.
وردا على سؤال اكد املطران 
ان املس����يحيني ليسوا  مطر 
بخطر على االطالق، مشيرا 

الى ان ما نسب الى البطريرك 
الراع����ي بأنه لوال حزب اهلل 
لكان داعش في جونية، هو 
موقف مدسوس ومن املعيب 
حتى التفكير به، فالبطاركة 
املوارن����ة كانوا ومازالوا منذ 
1400 س����نة رمزا للس����يادة 
واحلرية والدميوقراطية دون 
ان يحميهم احد، مشيرا الى ان 
املسيحيني في لبنان هم اهل 
اميان وليسوا اهل خوف على 
االطالق، ويعتبرون ان الوحدة 
الوطنية ضرورة حلماية كل 
لبنان على اختالف طوائفه 
ومذاهب����ه ويعمل����ون على 
ترسيخ هذه الوحدة كسبيل 
وحيد لبقاء لبنان كما يريدونه 
بلدا لكل اللبنانيني دون متييز 

او تفرقة بني لبناني وآخر.
وعن السجال حول التمديد 
النيابي، لفت مطر  للمجلس 
الى ان التمديد اصبح ضرورة 
نتيجة عدم متكن النواب من 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
خصوصا ان احلكومة تعتبر 
مستقيلة حكما بفعل انتخاب 
مجلس جديد، م����ا يعني ان 
لبنان سيقع بفراغ جديد على 
مس����توى السلطة التنفيذية 
نظرا لعدم وجود رئيس للبالد 
يصدر مرسوم التكليف ومن 
ثم التشكيل مبعنى آخر يعتبر 
مطر ان االنتخابات الرئاسية 
اوال ثم االنتخابات النيابية.

إبطاء،  ف����ورا ودون  للدولة 
إذ ال يجب اخضاع الدستور 
اللبنان����ي للمراهنات التي ال 
ميكن القبول بها على حساب 
لبنان وحضوره في احملافل 
العربية والدولية، معتبرا انه 
من االفضل والبديهي ان يكون 
للبنان رئيس، وذلك احتراما 
للدستور من جهة، وألن النظام 
اللبناني يصبح هش����ا دون 

وجود رأس الدولة.
ولفت مطر الى ان الرئاسة 
في لبن����ان حتى وإن لم تعد 
كما كان����ت عليه في املاضي، 
إال انها تبق����ى ضمانة ليس 
فقط الس����تمرار املؤسسات 
الدستورية في عملها بشكل 
سليم وصحيح، إمنا الستمرار 
كافة شرائح الوطن السياسية 
منه����ا والطائفية واملذهبية، 
معتب����را ان املؤس����ف ف����ي 
لبن����ان هو غياب احلوار بني 
املتخاصمني، بحيث ال يضعون 
على الطاولة ما هو س����لبي 
وإيجاب����ي كي يتفق����وا على 
صيغة معينة تنتصر للبنان 
الدولة، حت����ى اذا ما تغيرت 
االمور في املنطقة تتغير على 
كل اللبنانيني وليس على فئة 

دون األخرى.
وردا على سؤال، يعتبر 
مطر ان انتخاب الرئيس اليوم 
أفضل من انتخابه غدا ايا تكن 
الظروف احمللية واإلقليمية، 

بيروت ـ زينة طّبارة  ٭

رأى رئيس أساقفة بيروت 
للموارنة املطران بولس مطر 
ان ازمة الرئاس����ة في لبنان 
ليس����ت ازمة مسيحية بقدر 
ما هي ازمة وطنية، فكل من 
السياس����يني يقارب  الفرقاء 
الرئاسي حسب  االستحقاق 
رغائبه وتطلعاته، فهناك من 
ينتظر من املسيحيني واملسلمني 
ان ترسي االمور اوزارها في 
املنطقة النطالق لبنان نحو 
آفاق جدي����دة، فيما آخرون 
الش����ريحتني املسيحية  من 
واإلس����المية ايضا يقاربونه 
إبطاء عم����ال باألصول  دون 
الدستورية، معتبرا بالتالي ان 
ازمة الرئاسة اللبنانية تتعلق 
بالصراع اإليراني � السعودي 
في املنطقة اكثر منها باملواقع 

املسيحية في لبنان.
وردا عل����ى س����ؤال حول 
كالم العماد عون بأن امتناعه 
ع����ن انتخ����اب الرئيس هو 
لتحس����ني وضع املسيحيني 
حضورا ومشاركة في املعادلة 
السياس����ية، لف����ت مطر في 
تصريح ل����� »األنباء« الى ان 
هذا املوقف هو رأي سياسي 
خاص بأصحابه وليس رأيا 
او كنسيا، الفتا في  الهوتيا 
املقابل ال����ى ان على النواب 
انتخ����اب رئي����س  واج����ب 

املطران بولس مطر

ما نسب إلى 
الراعي بأنه لوال 
حزب اهلل لكان 

داعش في 
جونية هو موقف 

مدسوس ومن 
املعيب حتى 

التفكير فيه

بيروت: ما يبدو من ظاهر األمور وما يجري 
عمليا من خطوات، يفيد بأن لبنان هو جزء 

من التحالف الدولي ضد اإلرهاب. وإذا كانت 
مشاركة وزير اخلارجية جبران باسيل في 

مؤمتري جدة وباريس اللذين وضعا أسس وأطر 
هذا التحالف شكلت إعالنا النضمام لبنان الى 

هذا التحالف رغم أنه انضمام مشروط باحترام 
سيادة الدول والقانون الدولي، فإن مشاركة قائد 
اجليش العماد جان قهوجي في اجتماع واشنطن 
لقادة جيوش دول التحالف شكلت خطوة أخرى 
متقدمة وأكثر داللة ومغزى على صعيد انخراط 

لبنان في التحالف الدولي ضد اإلرهاب، بغض 
النظر عن األسباب التي حملت العماد قهوجي 

على املشاركة في هذا االجتماع واملتعلقة بشكل 
أساسي باملساعدات العسكرية التي يحتاجها 
اجليش اللبناني، وبغض النظر عن الصيغة 
املعتمدة لهذا االنخراط في »اجلهد واإلطار 

الدولي« وليس في »التحالف الدولي«.
ومع أن لبنان غير مشارك عمليا في عمليات 
التحالف العسكرية في سورية والعراق، فإن 
مسألة مشاركته في اجتماعات التحالف تثير 

سجاال وانقساما داخليا منذ اللحظة التي أعلن 
فيها أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل 

أن لبنان ليس جزءا من التحالف الدولي مشككا 
في أهدافه وغاياته.

النظرة الى »التحالف الدولي« وأهدافه وموقع 
ودور لبنان فيه ليست نظرة واحدة في بيروت 

على املستويني السياسي واحلكومي، ولذلك 
ليس من املتوقع أن تأخذ احلكومة موقفا رسميا 

في هذا املوضوع حتى ال تنفجر من الداخل، 
في وقت يستمر االنقسام في النظرة الى هذا 

التحالف بني اجتاهني ووجهتي نظر:
األولى )تيار املستقبل وحلفاؤه( ترى أن 

التحالف الدولي يشكل حماية للبنان، وتشير 
الى أن:

٭ اهتمام التحالف ينصب بالدرجة األولى 
على التدخل ضد »داعش« في العراق وسورية، 

ولكنه غير واضح وال محدد الوجهات، وال ميكن 
التكهن ما إذا كان سيستهدف املسلحني في 

املناطق احلدودية بني لبنان وسورية.
٭ دخول لبنان في التحالف ضروري ألنه يريح 

اجليش اللبناني ويحمي لبنان، ألن الهجوم 
على التنظيمات املتطرفة في العراق وسورية 
قد يجعل من لبنان أرضا خصبة الستقطاب 
املتطرفني هربا من هناك، ما يزيد األوضاع 

تعقيدا.
٭ حزب اهلل اعترض على دخول لبنان التحالف 
ألنه يخشى من أن تشكل تلك املشاركة البسيطة 
خطرا وانعكاسات على وضعه نتيجة تدخله في 

احلرب في سورية، وهو ال يريد لهذا التدخل 
أن يؤثر سلبا عليه في املرحلة الالحقة البعيدة 

املدى.
٭ املطلوب هو احلد من لهجة اخلطاب السياسي 

لبعض القوى السياسية التي تعمد إلى التأكيد 
للقاعدة الشعبية أن »داعش« وأخواتها تستهدف 

طائفة معينة. فاخلطر يشمل جميع الطوائف، 
ولهذا يجب أن يشارك لبنان في التحالف 

الدولي.
الثانية )حزب اهلل وحلفاؤه( تعتبر أن التحالف 

الدولي يشكل خطرا على لبنان، وتشير الى أن:
٭ للتحالف انعكاسات سلبية على لبنان ألن 

القصف اجلوي في سورية بال حترك في 
امليدان لن يحقق الفائدة امللموسة، إذ إنه من 

جهة سيؤدي إلى تدفق املسلحني املتطرفني إلى 
األراضي اللبنانية، ومن جهة أخرى سيؤدي إلى 

استقطاب مزيد من ألوف النازحني، لينتج من 
ذلك انفجار دميوغرافي ويبقي عرسال قاعدة 
لوجستية إلمداد املسلحني بالبشر والتموين.

٭ أهداف وخطط التحالف مثيرة للريبة 
والشكوك في أن يتم استخدام احلرب ضد 

»داعش« غطاء لضرب نظام األسد ومن خالله 
النيل من حزب اهلل.

٭ ثمة ضرورة للتنسيق بني اجليشني اللبناني 
والسوري ألنه يشكل تنسيقا عسكريا ومن 

أبسط قواعد الدفاع، إذ ال ميكن نفي حقيقة أن 
كال من لبنان وسورية دولتان متجاورتان مع 

حدود مشتركة وطويلة. وستبقى عرسال جرحا 
نازفا مادام انه ال وجود لتنسيق بني اجليشني 

اللبناني والسوري لتأمني التجهيز الكامل 
والضروري لضرب »داعش«. تعتبر مصادر 

ديبلوماسية في بيروت أنه من خالل عدم 
اعتراض لبنان على التحالف الدولي ملكافحة 

اإلرهاب وتوقيعه بيان جدة، بات لبنان يحصل 
على اهتمام دولي في مجال أداء الدول املهتمة 
باملوضوع وبوضع املنطقة. ومبا أن لبنان بات 

يتأثر باألحداث احمليطة به، السيما بصورة 
مباشرة على احلدود وفي البقاع حتديدا، أصبح 

ضمن شبكة احلماية واألمان املوجودة، بحيث 
انه في حال حصلت تطورات اضطر من خاللها 
اجليش إلى خوض معركة أخرى، ميكن للبنان 
احلصول على دعم الدول الكبرى ومساندتها. 

وتستطيع الدول أن تدعمه إذا احتاج إلى دعمها، 
إما عن طريق املعلومات، ألن لديها إمكانات 
بواسطة األقمار االصطناعية والطائرات من 

دون طيار، حيث إمكانية تصوير املواقع وتقدمي 
معلومات عن اجلماعات اإلرهابية فضال عن أنها 
تستطيع املساعدة عن طريق الضربات اجلوية، 

كذلك في مجال التنسيق العسكري والتشاور.

العالقة بني لبنان و»التحالف الدولي«
تقرير إخباري

خبير عسكري لبناني لـ »األنباء«: ال فلتان 
في طرابلس والعرقوب لن تكون عرسال

بيروت ـ ناجي يونس

يرى خبير عسكري لبناني ان األوضاع في 
لبن����ان لن تالمس حد اخلطر الكبير، فال فلتان 
أمنيا س����يقع في طرابلس والشمال، وال األمور 
في عرسال والبقاع الشمالي ستتخطى ما يسود 

في الوقت الراهن.
ويقول ل� »األنباء« انه ال خوف من حتويل 
منطق����ة العرقوب الى عرس����ال أخرى، فالقرى 
احمليطة بشبعا وكفرشوبا ال تشكل بيئة حاضنة 
لإلرهاب، واالختالط املذهبي املسيحي واإلسالمي 
يشكل س����دا منيعا ضد التنظيمات التكفيرية 
اضافة الى انتش����ار الدولة وق����وات اليونيفيل 
جنوب الليطاني ال����ذي يضم في طياته قضاء 

حاصبيا.
ومن عوامل االطمئنان التي يشير اليها اخلبير 
املذكور، والتي ترجح أال تتدهور األوضاع اللبنانية 
ان حزب اهلل يستنزف في سورية، وان حرصه 
ش����ديد على إبقاء لبنان بعيدا عن أي اضطراب 

أمني. ومن هذه العوامل أيضا ان الطائفة السنية 
أكثريتها الساحقة تقف مع الدولة وتعتمد قاعدة 
»لبنان أوال« وحتارب التكفير بقوة وشراسة، 
وهو ما أكد عليه مفتي اجلمهورية اجلديد الشيخ 

عبداللطيف دريان.
ويلفت اخلبير املذكور الى ان تعطيل احلياة 
الدميوقراطية وصوال  املؤسساتية، واملمارسة 
الى الش����لل التام، دونه تداعيات س����لبية جدا، 
أمنيا،  اقتصاديا وسياس����يا واجتماعيا، حتى 
لكنه مطمئن الى التفاف جميع اللبنانيني حول 

اجليش وسائر األجهزة األمنية،
ويرى اخلبير اللبناني ان حزب اهلل يواجه 
واقعا اس����تنزافيا قاس����يا جدا، فعدد ضحاياه 
وجرحاه يتفاقم في سورية بشكل كبير، والقواعد 
املؤيدة بدأت تتململ، والرئيس األسد سيخرج 
من السلطة عاجال أو آجال، وسورية املستقبل 
ضده، وأكثرية اللبنانيني ال يؤيدون تدخله في 
احلرب الس����ورية اضافة الى ان االمبراطورية 

االيرانية تتراجع.

٭ الدعوة األميركية لقهوجي: تقول مصادر 
رئيس احلكومة متام سالم ان العماد جان 
قهوجي، عندما تلقى الدعوة األميركية من 

اجلنرال دميبسي عرضها على وزير الدفاع 
سمير مقبل، ثم على رئيس احلكومة وأخذ 

اإلذن منهما، على اعتبار ان هذا األمر 
ال يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، 

موضحة ان الدعوة التي وجهها اجلنرال 
دميبسي الى قائد اجليش، »هي في األصل 

دعوة الى زيارة سنوية لالطالع على 
حاجات اجليش اللبناني من العتاد العسكري 

األميركي«.

٭ االنتخاب الرئاسي »شبه مستحيل«: ترى 
مصادر ديبلوماسية متابعة للملف الرئاسي 

أن انتخاب رئيس للجمهورية بعدما مت 
ربط لبنان بسياسة احملاور أصبح أمرا 

شبه مستحيل لعدم وجود توافق إقليمي 
يضغط على األفرقاء في الداخل لالنتخاب 

وعدم وجود توافق داخلي يؤمن في املرحلة 
األولى النصاب النتخاب رئيس واحلوار 

بني اللبنانيني لإلجماع على مرشح توافقي 
يحصل على دعم الداخل لقيادة السفينة 

في العاصفة األمنية التي تهدد لبنان، فضال 
عن أن بعض الوزراء احلاليني املسيحيني 

يعتبرون أن وجودهم في احلكومة ضمان 
يفوق ضمان صالحيات الرئيس، وبالتالي 

ميكن انتظار ملء هذا الفراغ.
وتضيف املصادر ان حزب اهلل مدين 

للعماد ميشال عون وسيستمر في 
ترشيحه للرئاسة ولن يقبل البحث في 
مرشح توافقي منافس، وينتظر احلزب 

التطورات اإلقليمية لتحديد مستقبل دول 
املمانعة التي تعيش أزمة مصيرية كي 

يحدد موقفه وخطته من هذه التطورات. 
وإيران التي في إمكانها الضغط على 
احلزب لن تقوم بذلك قبل أن تعرف 

مصير محادثاتها حول ملفها النووي.

٭ احلريري وهوالند: ذكرت معلومات صحافية 
أن الرئيس سعد احلريري طلب من الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هوالند السعي الى دفع 

إيران الى حلحلة املوضوع الرئاسي على 
اعتبار أن تفاقم األمور في اليمن والعراق 
وسورية قد يدفعها الى فتح كوة انفراج 

صغيرة لن يكون مرتعها سوى لبنان.
ولكن مصادر أخرى أشارت الى أن هوالند 
هو الذي أحاط احلريري علما انه في صدد 
القيام بتحرك ضاغط ومزدوج باجتاه إيران 

والسعودية للدفع باجتاه انتخاب رئيس 
للبنان.

نائب في املستقبل يعلق بالقول: »إذا كان 
لدى إيران ما تبيعه فلن تبيعه لفرنسا وإمنا 

للواليات املتحدة«.

٭ خطوط متاس: رأى عضو تكتل التغيير 
واإلصالح النائب فريد اخلازن أن املقلق في 

املشهد اللبناني هو وجود خطوط متاس 
متحركة وأخطرها اثنان: األول مذهبي قابل 

للسيطرة عليه من قبل اجليش والقوى 
األمنية كما حصل ويحصل في طرابلس، 

والثاني يتجاوز الوضع اللبناني وهو 
بني لبنان واإلرهاب على امتداد السلسلة 

الشرقية، ومفتوح عمليا على احلربني 
السورية والعراقية.

٭ مذكرة سياسية: رد الشيخ مصطفى 
احلجيري املعروف بـ »أبو طاقية« على 
املذكرة القضائية الصادرة بحقه بجرم 
االنتماء الى »جبهة النصرة« اإلرهابية 

بأن اعتبرها »مذكرة سياسية«، وبأن دعا 
الى محاكمة وليد جنبالط الذي اعتبر ان 

»النصرة« ليست إرهابية وإمنا فصيل من 
الثورة السورية.

أخبار وأسرار لبنانية

حمادة يكشف عن تسوية إقليمية يعمل لها دميستورا

مصادر: حتفظ 8 آذار على وجود قائد اجليش في واشنطن 
واستياء حزب اهلل من غيابه عن وفد سالم إلى أملانيا

باملؤمتر، وإذ باألوساط
القريب����ة م����ن احلزب، 
تتساءل عن أسباب غياب من 
ميثل فريقها، وكأن الوزير 

باسيل من خارج السرب.
ولم تس����تبعد األوساط 
إم����كان تعدي����ل تش����كيلة 
الوفد من أجل إشراك وزير 
ثالث يك����ون مبنزلة العني 

الساهرة.
الداخلي  على املستوى 
يزور النائب وليد جنبالط 
اللبنانية  الق����وات  رئيس 
س����مير جعجع في معراب 
ظهر اليوم في إطار جولته 

على الفعاليات الرئاسية.
وقد تك����ون احلصيلة 
امللموسة التصاالت جنبالط 
التوافق على التمديد ملجلس 
الن����واب مادامت رئاس����ة 
اجلمهوري����ة ره����ن بلورة 

التفاهمات االقليمية.
وعقد مجل���س الوزراء 
جلس���ته االسبوعية أمس 
وتناول ج���دول أعمال من 
أربعني بندا، معظمها ملفات 
مؤجلة من جلسات سابقة 
نتيجة عدم االتفاق عليها، 
وهي تتصل بقضية املقايضة 
بالعسكريني األسرى لدى 
داعش والنصرة، ومبلفات 
عقود الفيول أويل لكهرباء 
لبنان مع الشركتني الكويتية 
املتعه���دة،  واجلزائري���ة 
وبتجديد عقود ش���ركتي 
اخللي���وي، »الف���ا« و»أم.

تي.سي«.
وقبيل اجللس���ة أكد 
وزير العدل أشرف ريفي 
عل���ى ض���رورة تذكي���ر 
اللبنانيني بإعالن بعبدا، 
وردا على سؤال قال وزير 
العدل إنه مع طرح النائب 
القواتي ايلي كيروز بإلغاء 
احملكمة العسكرية الدائمة 

في بيروت!
في غضون ذلك، كشف 
النائب خالد ضاهر أن من 
قتل املقدم نور الدين اجلمل 
ه���م عناصر ح���زب اهلل، 
أبناء  و»مصدر معلوماتنا 

املؤسسة العسكرية«!
وأكد ضاهر خالل حديثه 
لبرنامج »مبوضوعية« على 
أنه »الزلت عضوا   mtv �ال
في كتلة املستقبل، ومازلت 
أمد يدي للتعاون مع هذه 
الكتلة ومع قوى »14 آذار« 
لتحقيق االهداف السامية 
الدولة  الوطني���ة لبن���اء 
وحتقيق التنمية والتطور 
في هذا البلد، ولكن أنا منعا 
لالحراج ال أحضر اجتماعات 
الكتلة حتى أبقى حرا فيما 

أتكلم به«.
النائب أحمد فتفت عضو 
كتلة املس���تقبل وعن رأيه 
مبعارضة الرئيس نبيه بري 
وكتلته للتمديد قال لقناة 
املستقبل: الرئيس بري قائد 
ميليشيا، وينفذون توجهاته 
وهو من أش���د املتحمسني 

للتمديد!
وردا عل���ى س���ؤال قال 
إن »حزب اهلل« كان مينع 
اجليش والق���وى األمنية 
أن تكون مس���لحة سوى 
بالسالح الفردي في اجلنوب 

قبل 2006.
وعن الوضع األمني في 
طرابلس، قال فتفت: هناك 
أشخاص مقربون من »سرايا 
املقاوم���ة« ف���ي طرابلس 
فليتفض���ل اجليش ويلق 
القبض عليهم. هناك بعض 
من فر من اجليش وجلأ الى 
»النص���رة« لك���ن أهاليهم 
التجأوا الى »تيار املستقبل«، 
وزادوا من متسكهم بالدولة 

واجليش.

اإلقليمية التي ستخرج حزب 
اهلل من سورية، والتي أشار 
اليها النائب مروان حمادة.
البعث  لكن نائب حزب 
عاصم قانصو، قال ردا على 
سؤال ل� »األنباء« ان املنحة 
اإليراني����ة غي����ر احملدودة 
وغير املشروطة للجيش، 
هي فرصة تاريخية لتعزيز 
قدرات املؤسسة العسكرية 
مجانا، ومتكينها من تشكيل 
قوة ضاربة في وجه اإلرهاب 
وعلى احلدود مع إسرائيل، 
ناهيك عن انها تؤكد بالفعل 
وليس بالق����ول كما غيرها 
م����ن ال����دول، ان ايران هي 
األحرص عل����ى دعم لبنان 

عسكريا ومعنويا. 
في ه����ذا الوقت الحظت 
مصادر نيابية ل� »األنباء« ان 
حملة إعالمية صامتة، يشنها 
آذار على  الثامن من  فريق 
زيارة العم����اد قهوجي الى 
واشنطن في إطار اجتماع 
قادة جيوش التحالف، وقد 
توس����عت بعض وس����ائل 
اإلعالم القريبة من حزب اهلل 
من خالل اإلمياء بأن للزيارة 

أبعادا رئاسية أيضا.
التحفظ نفسه بدأت تلهج 
ب����ه اجلهات عينه����ا حيال 
زيارة رئيس احلكومة متام 
سالم الى أملانيا أواخر هذا 
الشهر للمشاركة في مؤمتر 
يتناول تقدمي مس����اعدات 
مرتبط����ة بوجود الالجئني 

السوريني.
وتق����ول املص����ادر ل����� 
»األنباء« ان ظاهر التحفظ 
الوفد  هو عل����ى تش����كيل 
املرافق، فالرئيس سالم اختار 
ان يرافقه وزير اخلارجية 
جب����ران باس����يل ووزي����ر 
الشؤون االجتماعية رشيد 
درباس، بوصفهما املعنيني 

بيروت ـ عمر حبنجر

حدي����ث غير مس����بوق 
إقليمي����ة  ع����ن تس����وية 
ينس����ج خيوطه����ا املوفد 
األممي ستيفان دميستورا 
املوجود في بيروت، تزامن 
لق����اء ڤيينا  مع انفضاض 
بني وزي����ر خارجية ايران 
محمد جواد ظريف ووزير 
اخلارجية االميركية جون 
كيري ووزي����رة خارجية 
االحت����اد األوروبي كاثرين 

أشتون.
واعت����رف ظري����ف بأن 
النووية صعبة  املباحثات 
لك����ن التوصل ال����ى اتفاق 
ليس باألمر املستحيل، في 
الن����ووي املقبل  االجتماع 

بغضون 3 او 4 اسابيع.
»التس����وية اإلقليمية« 
اجلاري العمل عليها كشف 
عنها النائب اللبناني مروان 
حمادة في تصريح له امس، 
قائ����ال ان حتذي����رات ناظم 
الق����رار الدولي 1559 تيري 
رود الرس����ن م����ن داعش 
ليس����ت باملفاجئ����ة، وانها 
تأتي بالتسلس����ل املنطقي 
بعد حتذيراته السابقة من 
خطورة تس����ليح فئة من 

اللبنانيني دون سواها.
وأضاف ردا على سؤال 
لصوت لبن����ان، ان خروج 
حزب اهلل من س����ورية لن 
يك����ون إال من خ����الل هكذا 
تسوية، واصفا زيارة املوفد 
األممي الى سورية ستيفان 
دميس����تورا ال����ى لبن����ان، 
وذهاب قائد اجليش العماد 
جان قهوجي الى واشنطن 
ضم����ن إطار إنض����اج هذه 

التسوية.
ودعا حمادة الى اإلسراع 
الهبة السعودية  في تأمني 
للجي����ش عب����ر القن����وات 
الفرنسية، معتبرا ان قبول 
الهبة اإليرانية من ش����أنه 
فرض تداعيات على لبنان 

يجب تفاديها.
واستبعد حمادة نضوج 
أي طبخة رئاسية في املدى 
املنظور، الفتا الى ان الفرقاء 
اتفقوا على التمديد للمجلس 
اللبنان����ي النتخاب رئيس 
للجمهورية في اللحظة التي 
يتفق فيها اللبنانيون على 

االسم اجلامع.
األثن����اء كان  في ه����ذه 
دميستورا مجتمعا برئيس 
احلكومة متام س����الم، وقد 
أعلن بعد اللقاء انه سيزور 
طهران وتركيا ودوال أخرى 

في املنطقة وموسكو.
املوف����د األممي  ولف����ت 
ال����ذي حل مح����ل األخضر 
اإلبراهيمي في تسلم ملف 
األزم����ة الس����ورية، الى ان 
عناصر جديدة تستحوذ على 
األحداث في املنطقة خصوصا 
بالنسبة الى داعش، مشددا 
على ان املجتمع الدولي قلق 

جدا على لبنان.
على ان دميس����تورا لم 
يتطرق الى ماهية التسوية 

وحدات من اجليش اللبناني خالل مناورة قتالية في منطقة حنوش الساحلية  )محمود الطويل(

قانصو لـ »األنباء«: 
الهبة اإليرانية 
للجيش فرصة 

تاريخية

جنبالط في 
معراب اليوم 

والتمديد للمجلس 
حاصل

ريفي يؤيد 
إلغاء احملاكم 

العسكرية والضاهر 
يتهم حزب اهلل 

بقتل املقدم 
اجلمل وفتفت 

يصف بري بقائد 
ميليشيا


