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مصادر نيابية تتوقع لـ »األنباء« جلسة تنويهية باحلوار اليوم

لبنان... عاصفة »زينة« الثلجية تهب من الغرب و»النصرة« من الشرق
كرامي بحضور ومشاركة 
كل االطياف اللبنانية دون 

استثناء.
وأشرت االطاللة التلفزيونية 
للعماد ميشال عون عبر قناة 

»اجلديد« مساء امس الى 
عمق تأثر االجواء السياسية 

ايجابا بهذا احلوار والذي 
ينتظر ان يتالقى معه، 

احلوار الثنائي املرتقب بينه 
وبني د.سمير جعجع، علما 

أنه ال معطيات محددة حول 
موعد هذا اللقاء.

وسيلتقي النائب ايراهيم 
كنعان امني سر تكتل التغيير 
واالصالح مع ملحم رياشي 
املستشار االعالمي للدكتور 

سمير جعجع مساء اليوم في 
الرابية لهذه الغاية بحضور 

العماد عون شخصيا.
في هذه االثناء، تابعت اسرة 
الرئيس الراحل عمر كرامي 
تقبل التعازي في طرابلس 

امس، وقد تلقى جنله الوزير 
السابق فيصل كرامي برقية 

تعزية من خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز. كما تلقى اتصاال 
هاتفيا من الرئيس السوري 

بشار االسد.
وشارك الرئيسان متام سالم 

وجنيب مقياتي في تقبل 
تعازي املعزين الذين تقاطروا 
على معرض طرابلس الدولي.

واضاف: عالم التنسيق 
املطلوب؟ فالسوريون 

آتون من سورية، وطاملا 
انه يستطيع معرفة اآلتي 

والذاهب من املراكز احلدودية  
السورية فلماذا يريد من 

احلكومة التنسيق؟ وحول اي 
امر يتم التنسيق؟

الى ذلك، يشهد هذا االسبوع 
الى جانب جلسة احلوار 
املستأنفة اليوم بني تيار 

املستقبل وحزب اهلل حركة 
رسمية على محور احلكومة 

ومجلسي النواب، وينتظر 
ان يتوجه النواب الى البرملان 

تلبية لدعوة رئيس املجلس 
نبيه بري الى اجللسة الثامنة 

عشرة النتخاب رئيس 
للجمهورية، وسط أجواء 

توحي بأن النصاب لن يتوافر 
كما في اجللسات السابقة، ما 
يعني اننا سنكون امام موعد 

جديد.
وتقول مصادر نيابية لـ 
»األنباء«: ان املتحاورين 

سيلتقون على التنويه 
بانعكاسات اجللسة احلوارية 

االولى على االجواء العامة 
في البالد، حيث انخفض 
منسوب التشنج املذهبي 

بشكل ملحوظ، وتبدى ذلك 
اكثر ما تبدى في اجلنازة 

الوطنية التي اقيمت لرئيس 
احلكومة االسبق عمر 

جنبر احدا من الالجئني 
على اخلروج من لبنان، 

ومازلنا نستقبل السوريني 
بكل ترحيب وفق الشروط 

املعروفة.
مواطنون سوريون قالوا 

انهم لم يتبلغوا اي وقائع، 
وال يعلمون ما هي الشروط 
اجلديدة، واعتقد البعض ان 
الداخل الى لبنان من سورية 
يتعني ان يكون لديه حساب 
مصرفي بـ 500 الف دوالر 

او حجز فندقي او بطاقة 
سفر بالطائرة!

السفير السوري علي 
عبدالكرمي علي اعرب عن 

تفهمه لالجراءات، ورأى ان 
االجراءات اجلديدة املتعلقة 

بدخول السوريني تأتي نتيجة 
لألزمة التي يعاني منها لبنان، 

والتي رمبا ساهمت فيها 
سياسة احلكومة السابقة.

في املقابل، اعترض عضو 
قيادة القوات اللبنانية 

ادي ابي اللمع على دعوة 
السفير علي للتنسيق بني 

احلكومتني، وقال لقناة 
»املستقبل«: الدولة اللبنانية 

وضعت اجراءات داخلية 
جديدة وجيدة ولو انها 

اتت متأخرة، تخفيفا ألعباء 
اللجوء السوري الى لبنان، 

وال دخل ألي حكومة اخرى 
بهذا االمر.

ان يجمع بني اللبنانيني ال ان 
يفرقهم.

واضاف: ان استمرار 
الشغور في موقع الرئاسة 
يبني لنا االهمية احملورية 

التي يلعبها من يشغل هذا 
املكان في احلياة السياسية 

والوطنية وايضا االقتصادية 
واالجتماعية واالمنية في 

البالد.
من جهتها، اكدت النائبة بهية 

احلريري على وجود ارادة 
حقيقية للتالقي والتفاهم 

ملصلحة البلد، واحلوار بني 
املستقبل وحزب اهلل يضفي 

جوا من االرتياح العام.
في غضون ذلك، اعلن وزير 

الداخلية نهاد املشنوق ان 
االجراءات اجلديدة التي 
اتخذت حيال السوريني 

والتي يبدأ تطبيقها اليوم 
هدفها احلؤول دون دخول 

املزيد من الالجئني الى لبنان، 
وهي ال تعني ان هناك قرارا 
بترحيل اي سوري من لبنان 

الى سورية.
وزير الشؤون االجتماعية 

رشيد درباس اعتبر بدوره 
ان هدف هذه االجراءات 
تنظيم دخول السوريني 

بصورة اكثر جدية، فمن 
حصل على اجازة عمل 
يستمر ونحن ال نقفل 

احلدود على االطالق وال 

انعقاده، عام 2014 هو عام 
اهتراء الدولة وليس نهاية 

النظام السياسي، ألن البديل 
عنه هو الفوضى واجناز 

قانون االنتخابات وانتخاب 
الرئيس سيؤدي الى الذهاب 

ملرحلة افضل في احلياة 
السياسية.

وفي موضوع اكتشاف عمالء 
في احلزب، قال: ال يوجد 
حزب في العالم بهذا العدد 

الضخم وبهذا املستوى من 
التشعب استطاع ان يصمد 

صمود حزب اهلل، وكانت 
توجد فيه اختراقات كبيرة 
جدا، وحزب اهلل عمل على 

مكافحة التجسس في داخله 
ومحيطه بشكل كبير جدا، 

وبرزت بعض احلاالت وهي 
حاالت محدودة، مضيفا: 

نحن نتأثر ألننا نعيش فكرة 
الطهرانية، ونحن نعيش بجو 

بشر.
من جهته، رئيس كتلة 

املستقبل فؤاد السنيورة 
اعتبر بعد زيارته متروبوليت 

بيروت للروم االرثوذكس 
الياس عودة انه وحتى 

تستقيم االمور يجب ان 
يكون هناك جهد كبير 

يبذله اللبنانيون وكل الذين 
يتعاطون الشأن العام 

لالسراع في انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية يستطيع 

اجلرداء في سعيها للوصول 
الى بيوت فليطا لالحتماء من 

الطقس.
وذكرت معلومات ان حزب 
اهلل فقد اربعة مقاتلني على 
هذا احملور، وقالت مصادر 

اخرى ان العدد اكبر من ذلك 
وبلغ 15 قتيال.

وعرف من قتلى احلزب: 
علي بكري من بلدة صديقني 
وفضل عباس الفقيه من كفر 
كال وحمزة عمار من الطيرة 
وهادي نور الدين من عدلون.

والحقا، اعلنت النصرة 
سحب قواتها من موقع حزب 
اهلل املستهدف ووزعت صورا 

تظهر آثار النيران فيه.
في هذا السياق، اعتبر نائب 

االمني العام حلزب اهلل الشيخ 
نعيم قاسم انه لو القلمون 

والقصير حتت سيطرة 
املسلحني لكانوا قاموا 

باجتياح االراضي اللبنانية.
وقال: نحن منذ البداية مع 

حكومة الوحدة واحلوار 
بني اي فريقني او عدد من 

الفرقاء ومع التعاون لقيادة 
لبنان، فاحلوار هو نتيجة 

لفشل اخليارات االخرى التي 
اعتمدها البعض، وقال ان 

انطالق احلوار نقطة ايجابية 
وسنسعى الى ان يكون 

كل احلوار ايجابيا، وهناك 
اشارات اقليمية سهلت 

بيروت ـ عمر حبنجر

العاصفة اليونانية »زينة« 
تضرب جبال لبنان الغربية 

بثلوج بلغ ارتفاعها ألف 
متر عن املدن الساحلية 

ومستوى العاصفة الثلجية 
الى تصاعد اليوم وغدا، في 
توقيت متزامن مع عاصفة 
نارية شنتها جبهة النصرة 

على مواقع اجليش السوري 
وحزب اهلل في جرود 

فليطة السورية وامتداداتها 
اللبنانية.

واذا كانت العاصفة الثلجية 
متكنت من اقفال معظم 

الطرق االساسية في اجلبال 
وفي سهل البقاع الشمالي 
خصوصا، فإن املواجهات 

التي شهدتها محاور فليطة 
اسفرت عن نتائج دموية غير 

محددة بعد.
في املعلومات املتواترة الى 

بيروت ان النصرة استطاعت 
حتقيق بعض التقدم على 

محور بلدة فليطة في جرود 
عرسال في املواجهات مع 

حزب اهلل واجليش السوري، 
فيما يحاول احلزب واجليش 

السوري استرداد ما متت 
السيطرة عليه.

ويبدو وفق املعلومات ان 
النصرة تسابق الطقس املاطر 

واملثلج في هذه اجلرود 

لبنان، لف���ت عراجي الى ان 
هذا الق���رار وإن أتى متأخرا 
يبقى خيرا من عدمه، وذلك 
لكونه يساهم الى حد كبير في 
ضبط فوضى النزوح بعدما 
جتاوز عدد النازحني املليون 
املليون نازح، واثر  ونصف 
سلبا على االقتصاد اللبناني 
ناهيك عن استهالك النازحني 
للطاقة واملياه مبا يفوق قدرة 
لبنان، خصوصا في املناطق 
احلدودية، اضافة الى تأثيره 
سلبا على الوضع االمني، اال 
ان عراجي يعود ليس���تدرك 
ب���أن احل���االت االنس���انية 
يج���ب ان تس���تثنى من هذا 
القرار متاشيا مع املعاهدات 
واالتفاقيات الدولية، علما ان 
على املجتمع الدولي ان يتحرك 
إلنقاذ لبن���ان من هذا العبء 
الكبير عبر إنشاء منطقة عازلة 
داخل االراضي السورية، تكون 
بحمايته ورعايته متاما كما هو 
احلال على احلدود السورية 

مع االردن وتركيا.
على صعيد مختلف وعن 
تصاعد االصوات املعترضة 
الرئي���س متام  على تف���رد 
س���الم باملوافقة عل���ى قرار 
امني ع���ام االمم املتحدة بان 
كي مون التمديد ثالث سنوات 
الدولية اخلاصة  للمحكم���ة 
باغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الى  العودة  احلري���ري دون 
مجلس الوزراء، لفت عراجي 
ال���ى ان املعترضني يدركون 
بأن الرئيس سالم لم يتجاوز 
األصول املعتمدة في االتفاقية 
اللبنانية  الدولة  املبرمة بني 
واألمم املتحدة حول احملكمة 
الدولية، خصوصا أن االتفاقية 
تنص على ان التمديد للمحكمة 
يتم بالتش���اور م���ع رئيس 
اللبنانية وليس  احلكوم���ة 
مع مجل���س الوزراء، معتبرا 
بالتالي ان موجة االعتراضات 
على أداء الرئيس سالم، تندرج 

اعتبر أن فرض سمة الدخول للسوريني أتى متأخراً

عاصم عراجي لـ »األنباء«: موجة انتقاد سالم
 لن تبدل مسار احملكمة الدولية

مرجع رئاسي لـ »األنباء«: احلوار 
مفيد بانتظار الظرف املناسب للحلول

في سياق احلمالت املبرمجة 
ضد احملكم���ة الدولية والتي 
اعتاد اللبنانيون سماعها عند 
كل مفترق وإجراء في مسار 
احملكمة الدولية، مؤكدا بالتالي 
ان موجة انتقاد الرئيس سالم 
ومحاولة حتميله اخطاء لم 
يرتكبها ل���ن تبدل قيد امنلة 
في مس���ار احملكمة الدولية، 
ال بل س���يبقى قطار احملكمة 
مستمراً في مساره حتى بلوغه 
احملطة االخيرة، حيث حقيقة 
من حرض وخطط ونفذ عملية 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 

احلريري.

بيروت ـ داوود رمال

علمت »األنباء« ان مرجعا رئاس���يا تبلغ 
من س���فير دولة عربية كبرى »ارتياحه الى 
احلوارات اجلارية في لبنان ألن احلوار يعكس 

على الدوام أجواء من التهدئة«.
وأوض���ح املرجع انه رغم أال نتائج كبيرة 
ستظهر قريبا إال ان سيادة جو التهدئة مفيد 
جدا بانتظار اللحظة املناسبة التي يطرح فيها 
احلل أو احللول، وبالتالي يجب عدم حتميل 
احلوار في بداياته أكثر مما يحتمل ألن األمور في 
بداياتها، واجللسات هي في مرحلة استكشاف 

كل طرف لنوايا وتوجهات الطرف اآلخر.
وأكد املرجع ان املهم هو اس���تمرار احلوار 
وانطالقه في كل املسارات حتى لو ظلت املواقف 
تراوح مكانها، فاللقاء بني الفرقاء من ش���أنه 
املواتية الستيعاب وترجمة  الظروف  توفير 

احللول عندما يحني أوانها«.
وأشار املصدر الى ان »اإلرادة الدولية مستمرة 
في دعم استقرار لبنان والعمل اجلاد إلبعاده عن 
األحداث السلبية الناجمة عن الوضع املتفجر في 
احمليط وأن هذه اإلحاطة الدولية قائمة، وحتتاج 
الى إدراك الفرقاء اللبنانيني ووعيهم حلجم املخاطر 
املاثلة بالتوجه الى إمتام االستحقاقات السياسية 
وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية بعيدا 

عن احلسابات الشخصية او اجلمهورية«.
ورأى املص���در »انه م���ن املعيب ان يكون 
اخلارج، الصديق منه والشقيق مهما وساعيا 
الى توفير أسباب إنضاج االستحقاقات، وفي 
الوقت ذاته تتلكأ الق���وى املعنية في الداخل 
عن القيام بواجبها، ال بل تستمر في التمترس 
خلف مواقف جامدة غير قابلة للتحرك إيجابا 
نحو احللول، كأننا نعيش في منطقة يعمها 

االستقرار والسالم«.

بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو كتلة املستقبل 
النائب د.عاصم عراجي ان ما 
يتكبده حزب اهلل من خسائر 
بش���رية ومادية في سورية 
وما تكبده مؤخرا في فليطة 
� القلمون، كاف القتناعه بأن 
ينسحب من احلرب السورية 
ويجنب لبنان سقوط املزيد 
من شبابه خارج اراضيه في 
حرب ليست حربهم معتبرا ان 
ما لم يتنبه اليه حزب اهلل، هو 
ان النأي بلبنان عن محيطه 
لي���س اختراعا في  امللتهب، 
صناعة السياسة اخلارجية 
للدولة، وال هو لتغليب قوى 
14 آذار عليه وعلى غيره من 
القوى السياسية، إمنا حلماية 
كل لبنان بكل طوائفه ومذاهبه 
وفي مقدمها الطائفة الشيعية 

الكرمية.
ولفت عراجي في تصريح ل� 
»األنباء« الى ان اجلميع يدرك 
ان ح���زب اهلل ال ميلك قرار 
انسحابه من سورية، وال هو 
بوارد االنقالب على االجندة 
االيرانية في املنطقة، لذلك على 
ايران ان تثبت بالفعل وليس 
بالقول صحة ادعائها احلرص 
اللبنانية، من  الدول���ة  على 
خالل اتخاذها قرارا تاريخيا 
يقضي بسحب حزب اهلل من 
سورية، ملا في هذا االنسحاب 
من اهمية استراتيجية كبرى 
في حتصني الداخل اللبناني 
التوغل  وحماية احلدود من 
االرهابي، خصوصا ان ايران 
اكثر من يعل���م ان التركيبة 
الفريدة من نوعها  اللبنانية 
في املنطقة، ال حتتمل خروج 
اح���دى ركائزها ع���ن اعالن 
بعبدا وانغماسها في الوحول 

السورية.
وف���ي س���ياق متص���ل 
باحلرب السورية وعن قرار 
احلكومة بحصول السوريني 
عاصم عراجيعلى تأش���يرة لدخولهم الى 

في احتفال دار الفتوى باملولد النبوي الشريف

الشيخ قبالن: من يكره أبابكر وعمر وعثمان ابن حرام
املفتي دريان: نحب علي وعائشة والصحابة وآل البيت

االثم والعدوان حلفظ لبنان 
وأن نكون شجعانا نعمل 
ملصلحة الوطن وملصلحة 
لبنان ونتحرر من اخلالف 
ونعمل في س���بيل إنقاذه 
فلبن���ان جوه���رة ف���ي 

محيطه.
ورد مفتي لبنان الشيخ 
عبداللطيف دريان في كلمة 
له: نحن نحب عائشة رضي 
اهلل عنها كما نحب صحابة 

النبي ژ وآل بيته.
وأكد انه ل���ن تكون في 
لبن���ان فتن���ة طائفي���ة او 
مذهبية، وال بيئات حاضنة 
للتطرف واالره���اب، وكل 
من يراه���ن على الفتنة في 
لبنان هو واهم وخاس���ر، 
ألن اللبنانيني مبس���لميهم 
الوعي  ومسيحييهم لديهم 
الكامل للحيلولة دون وقوع 
الفتن���ة الت���ي ال جتلب إال 
الويالت والدمار واخلراب.

وقال نعّول على جناح 
حوار تيار املستقبل وحزب 
إزال���ة االحتقان  ف���ي  اهلل 
والتش���نج املذهب���ي، وفي 
ان يك���ون متهيدا حلوارات 
لبنانية اشمل، تنهي الشغور 
في سدة رئاسة اجلمهورية 
املزيد من  وجتنب لبن���ان 

االزمات.
بدوره، دعا ش���يخ عقل 
طائفة املوحدين الدروز نعيم 
القيادات السياسية  حسن 
اللبنانية الى ان يسلكوا عن 
قناعة وإميان طريق احلوار، 
وأن ينبذوا االنقسامات التي 
ال طائ���ل منها، وأن يقدموا 
العمل  منوذجا مختلفا في 
الوط���ن دون اي  ملصلحة 
اعتبار ملصالح فئوية ضيقة، 
وأن يتوجوا مس���ارا كهذا 
بانتخاب رئيس للجمهورية 
يعيد للبالد هيبتها وانتظام 

حياتها الدستورية.

التصفيق في القاعة مرددين 
ال سنية وال شيعية.

وقال الشيخ قبالن: ال 
فرق بني س���ني وشيعي 
ودرزي، وأنا اصال س���ني 
وشاء القدر ان اكون شيعيا، 
لذلك نطالبكم كما نطالب 
الدي���ن والعلماء  رج���ال 
املثقفني  واخلطب���اء وكل 
الطائفية  ب���ان يضع���وا 
جانبا فاملسلم اخو املسلم 

ال يظلمه وال يخذله.
وأض���اف ان الوح���دة 
شعار التوحيد، والتوحيد 
هو اجلامع لألمة، فلبنان 
مير في منحدرات صعبة 
ومتعبة، داعيا الى التحاور 
والتقارب والتواصل وننبذ 
والطائفي���ة  العصبي���ة 
واملذهبية وتوحيد الصفوف 
النتخاب رئيس جمهورية 
جديد والتعاون على البر 
والتقوى وال التعاون على 

بيروت ـ خلدون قواص

وصف نائ���ب رئيس 
املجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلى الش���يخ عبداالمير 
قبالن ان من يكره الصحابة 
ابا بكر وعمر وعثمان رضي 
اهلل عنهم بأنه ابن حرام، 
وطلب خالل االحتفال الكبير 
الذي اقامته دار الفتوى في 
قاعة الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري في مسجد االمني 
وسط بيروت بذكرى املولد 
النبوي الشريف، من مفتي 
لبنان الشيخ عبداللطيف 
دريان وشيخ عقل طائفة 
ال���دروز نعيم  املوحدين 
حس���ن ان يحب���وا االمام 
علي رضي اهلل عنه، فأجاب 
جميع احلض���ور بصوت 
عال وموح���د نحب االمام 
عل���ي، كما نحب عمر وأبا 
بك���ر وعثمان ايضا، وعال 

مفتي لبنان عبداللطيف دريان ملقيا كلمة له مبناسبة املولد النبوي بحضور زعماء الطوائف اإلسالمية                                                                                           )محمود الطويل(

اجلميل: لم أقدم ترشيحي لرئاسة اجلمهورية 
وحزب اهلل شريك في الوطن وليس عدواً

الشيعي في البلد متأثر بقوى 
أبعد من احلدود اللبنانية، 
وكذلك الفريق السني على 
مدى عق���ود من الزمن كان 
يتأثر ببعض اجلهات والقوى 
خارج احل���دود وهذا كان 
عنصر جتميع لهذه القوى، 
والبيئة املس���يحية تعيش 
ج���وا دميوقراطيا بامتياز. 
وأوض���ح أن اجلميع يهمه 
املسيحي في قانون االنتخاب 

ألنه سيرجح الكفة.
وأكد انه لم يقدم ترشيحه 

لرئاس���ة اجلمهورية، وأي 
رئي���س للجمهورية يجب 
القدرة على  ان يكون لديه 
التواص���ل ف���ي الداخل مع 

اجلميع.
وأن يك���ون هناك نوع 
الرؤية إلعادة تأسيس  من 
املؤسسات الوطنية ألن هناك 
استحقاقات كبيرة، واعتبر 
ان اعادة بن���اء الوطن تبدأ 
بالشفافية، ويجب بناء البنية 
التحتية، وهناك انظمة دولية 

حتمي الشفافية.

لم يكن هناك اي علم كتائب 
في املناطق احملتلة، ونحن 
عدنا الى اجلنوب لنمد يدنا 

للحوار.
وحول ما سرب عن توزير 
س���امي اجلميل في وزارة 
التس���وية  الداخلية ضمن 
املوع���ودة، ش���دد على أن 
الكتائ���ب ليس���ت مبوقع 
توزيع اجلبنة، وهي ليست 
بحاجة الى وزارات، واعتبر 
ان املسيحي مغلوب على أمره 
في الوقت احلالي، والفريق 

بيروت ـ منصور شعبان

رأى رئيس حزب الكتائب 
أم���ني اجلميل أن  الرئيس 
اخل���الف ش���يء والعداوة 
ش���يء آخر، وح���زب اهلل 
ليس عدوا بل هو ش���ريك 
الوط���ن، ونح���ن معا  في 
في الس���راء والضراء وإذا 
غرقت الس���فينة فسنكون 
معا، وأشار الى ان الشراكة 
التوصل  الوطنية تقتضي 
الى شراكة وطنية، وأكد ان 

مواقفه ف���ي اجلنوب كانت 
واضحة وصريحة، ونحن 
الى  نعمل عل���ى الوصول 
قناعات وطنية مشتركة وأهم 
شيء أال تتحول خالفاتنا الى 

عداوة أو سجال شرس.
وأوضح في حديث إذاعي 
أنه ال يعرف اذا كانت الكثير 
السياس���ية في  القوى  من 
لبنان قرارها بيدها أم ال، وأكد 
ان العلم الكتائبي ال ميكن ان 
يتأقلم مع العلم اإلسرائيلي، 
وخالل االحتالل اإلسرائيلي 

اإلجراءات اخلاصة 
بدخول السوريني 

إلى لبنان تنفذ 
اليوم

الشيخ نعيم 
قاسم: لو القلمون 
حتت سيطرتهم 
الجتاحوا أراضي 

لبنان

السنيورة يشدد 
على انتخاب رئيس 

للجمهورية


