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عربية وعالمية

»عاصفة نفايات« 
تواجه حكومة سالم 

غداً ما لم يتوافق 
وزراء »االشتراكي« 

و»الكتائب« 

برملان باكستان يقر محاكمة املتمردين أمام محاكم عسكرية
إسالم اباد ـ رويترز: وافق البرملان الباكستاني امس على تبني مشروع قرار لتعديل دستوري يقضي 
بتشكيل محاكم عسكرية حملاكمة املتمردين خالل العام احلالي 2015 بهدف استئصال »اإلرهاب الداخلي« 
عبر محاكمة املدنيني املشتبه بتورطهم في أعمال »إرهابية«.  وأجيز مشروع القانون مبوافقة 242 مشرعا 
أي بزيادة 14 صوتا عن أغلبية الثلثني املطلوبة، وامتنع عن التصويت نواب أحزاب دينية وحزب معارض 
يتزعمه العب الكريكيت السابق عمران خان. وينتظر مشروع القانون اآلن موافقة املجلس األعلى في 
البرملان وتوقيع الرئيس هذا األسبوع ليصبح قانونا.
وسيظل القانون معموال به ملدة عامني وهو ما يسمح للمحاكم العسكرية مبحاكمة كل من يتهم باإلرهاب.

»زينة« تلقي بوشاحها الثلجي على لبنان ومخيمات الالجئني السوريني

دمشق تلمح إلغالق احلدود أمام الشاحنات اللبنانية ردًا على »الڤيزا«
وحتفظات جنبالطية ودولية على إجراءات منع دخول الالجئني

الصراعات الدولية واإلقليمية 
على أرضهم.

النائب وليد جنبالط دعا 
الوزير نهاد املشنوق واملدير 
الع���ام لألم���ن الع���ام اللواء 
عب���اس إبراهيم إلى التوفيق 
العليا  الوطنية  بني املصلحة 
وحف���ظ كرام���ة الالجئ���ني 
السوريني الهاربني من النيران 

السورية.
وق���ال جنب���الط إن هذه 
اإلج���راءات تتطلب دراس���ة 
وافية، رغم األعباء التي يشكلها 
تزايد األع���داد على االقتصاد 

اللبناني.
جنب���الط وف���ي موقف���ه 
األس���بوعي ملوقع »األنباء« 
أكد أن من الضروري التمييز 
الذين هربوا  الس���وريني  بني 
وسيهربون من القتل والدمار 
في سورية وبني من يقصدون 
لبنان ألغراض أخرى وقد رأينا 
أمثالهم بالتظاهرات الغوغائية 
اثناء مسرحية التجديد للرئيس 

السوري.
وعلمت »األنباء« أن قوى 
الثامن من آذار باشرت دراسة 
إمكانية تعديل هذه اإلجراءات 
أو إعادة النظر بها، عبر وزرائها 
في احلكومة بناء على ضغوط 

ومراجعات.
وفي تقدير مصادر في 8 آذار 
أن الدخول على هذا املوضوع 
ميكن أن ينطلق من اثارة عدم 
وضع مجلس الوزراء في أجواء 
هذه اإلجراءات وأخذ موافقته، 
ورمبا تبن���ي تنفيذ مثل هذه 
اإلج���راءات يتطل���ب موافقة 

مجلس النواب.

حتالفه مع املستقبل.
بالنسبة لإلجراءات األمنية 
اللبنانية على احلدود السورية 
الت���ي بوش���ر بتطبيقها يوم 
االثنني، والتي أملت حصول 
الدخول  الراغب في  السوري 
إلى لبنان على تأش���يرة، من 
أجل احلد من تدفق الالجئني 
السوريني على لبنان بال مبرر، 
الواليات  أثارت حتف���ظ  فقد 
املتحدة ومعها املنظمة الدولية 

السامية حلقوق الالجئني.
بدوره، الس���فير السوري 
علي عبدالك���رمي علي اعتبر 
في تصريح جلريدة »األخبار« 
أن هذا اإلجراء »غير مقبول« 
اطالقا، ومثله نصري خوري 
العام للمجلس األعلى  األمني 
اللبناني � الس���وري املعطل، 
وقد كرر السفير علي املطالبة 
بالتنسيق بني البلدين، ملوحا 
مبن���ع ش���احنات الترانزيت 

اللبنانية من العبور.
إذا اغلقت س���ورية  وقال 
الش���احنات  أم���ام  احل���دود 

سيتضرر لبنان أكثر منا.
مصادر لبنانية متابعة ردت 
هذه اإلج���راءات إلى تقاعس 
املجتمع الدولي عن تقدمي الدعم 
إلغاثة الالجئني السوريني، إال 
من خالل مساعدات مالية يذهب 
اقامة  ثلثها رواتب وب���دالت 
الدوليني املعينني،  للموظفني 
أو عينية ال تفي بالغرض، أو 
التكرم باستقبال بضع مئات 
من ه���ؤالء الالجئني، تاركني 
للبنان حتمل أعباء ما يوازي 
ثلث س���كانه م���ن املواطنني 
السوريني الذين حط بهم دهر 

حيث تسود القوانني العشائرية 
التي تغطي االعمال املخلة باالمن 
في وقت فرد اجليش جناحي 
امن���ه على مدين���ة طرابلس 
التي كانت حتت سيطرة قادة 
احملاور والتنظيمات االصولية 

املسلحة.
وتق���ول مص���ادر نيابية 
ل�»األنباء« ان موافقة احلزب 
على معاجلة هاتني املشكلتني 
االمنيتني اللتني تربكان الوضع 
في بعض املناطق ستس���هل 

امورا كثيرة.
اما على صعيد احلوار بني 
العماد عون ود.سمير جعجع 
ابراهيم كنعان  النائب  يقول 
ان احلوار مع القوات اللبنانية 
هدفه الوصول الى قاعدة عمل 
مشترك حول القضايا التي يتم 
التوصل فيه���ا الى تصورات 
مش���تركة، فض���ال عن وضع 
آلية لتنظيم العالقة في حال 
التفاهم او االختالف، متمنيا 
ان يصل حوار عني التينة بني 
تيار املستقبل وحزب اهلل الى 
نتائج ايجابية النه سينعكس 
على املناخ السياس���ي العام، 
مشددا على لبننة االستحقاق 
الرئاس���ي وان يكون اخليار 

االول فيه للمسيحيني.
التق���ى  كنع���ان  وكان 
املسؤول االعالمي في القوات 
الرياشي في  اللبنانية ملحم 
اطار التحضي���ر للقاء عون � 

جعجع.
ويبدو ان الطرفني متفقان 
على أال يطلب جعجع من عون 
فك تفاهمه مع حزب اهلل وال 
يطلب عون م���ن جعجع فك 

هذا امللف.
هذا االحتقان قد يترجم في 
جلس���ة مجلس الوزراء يوم 
اخلميس باملزيد من التباعد بني 
الوزيرين التقدمي االشتراكي 
والكتائبي، عندما يرفض وزراء 
حزب الكتائب مناقشة موضوع 

»مطمر الناعمة« للنفايات.
البيئة محمد  لكن وزي���ر 
املش���نوق رأى ف���ي مؤمت���ر 
صحافي انه م���ن غير املمكن 
االستغناء عن املطامر امال ان 
يعالج مجلس الوزراء االمر في 
جلسة اخلميس املقبل، مؤكدا 
احلاجة الى متديد العمل مبطمر 
الناعمة اشهرا اضافية عدةو بيد 
ان وزير الزراعة اكرم شهيب رد 
بالرفض مصرا على ان يغلق 
املطمر في املوعد املقرر وهو 

17 اجلاري.
العواصف  هذا من جه���ة 
الطبيعية والسياسية احمليقة 
بلبنان، ام���ا جلهة احلوارات 
املنعقدة او املرتقبة فقد انهى 
حوار املس���تقبل � حزب اهلل 
جلسته الثانية امس االول على 
كلمات مقتضبة: حصل تقدم 
في عن���وان تنفيس االحتقان 
املذهبي واالتف���اق على دعم 
استكمال اخلطة االمنية على 

كامل االراضي اللبنانية.
ويفهم من هذا ان ثمة تقدما 
حصل ح���ول كيفية معاجلة 
املقاومة  قضية وجود سرايا 
التي ميولها احلزب ويسلحها، 
انتش���ار  وكذلك على صعيد 
اجلي���ش في بع���ض املناطق 

اخلاضعة ألحزاب وعشائر،
وحتديدا محي���ط بعلبك، 

بيروت ـ عمر حبنجر

الثلجية  العاصف���ة  ألقت 
»زين���ة« بوش���احها االبيض 
فوق جب���ال لبنان ومخيمات 
الالجئني السوريني في البقاع، 
وفرضت حالة من السكون على 
اللبنانيني الذين التزم معظمهم 
البيوت بعي���دا عن الطرقات 
الغارق���ة بالثلوج او اجلليد، 
واعلن وزي���ر التربية الياس 
بوصعب اصدار قرار باغالق 
املدارس واجلامعات اليوم وغدا 
وهما اليومان املتبقيان من عمر 

العاصفة بضيافة لبنان.
الوزير احملسوب على كتلة 
التغيير واالصالح حتدث ايضا 
عن حتركات ملواجهة عاصفة 
اخرى اش���د مرارة قد تضرب 
ال���وزراء ي���وم غد،  مجلس 
حيث سيستأنف اجتماعاته 
بعد اجازات االعياد، ليواجه 
مش���كلتني معقدتني، االولى 
تتصل مبلف الفساد الغذائي 
وما انتجه من رياح ساخنة بني 
وزيري الصحة االشتراكي وائل 
ابوفاعور واالقتصاد الكتائبي 
آالن حكي���م والثانية تتناول 
ازمة مطمر نفاي���ات بيروت 
وجبل لبنان في منطقة الناعمة 
بني وزير الزراعة اكرم شهيب 
ومن خلفه احل���زب التقدمي 
االشتراكي ووزير البيئة محمد 
سالم املؤازر من رئيس مجلس 

الوزراء متام سالم.
العاصفة السياسية،  هذه 
يقول الوزي���ر بوصعب، انه 
الوزراء  بصدد معاجلتها مع 
املختلفني حتى ال تنفجر نفايات 
احلكومة السالمية وفي ذلك 

خسارة للجميع.
وتبقى العاصفة املستمرة 
منذ 25 مايو املاضي عاصفة 
الت���ي  الرئاس���ية  الش���غور 
سيتحدث عنها الرئيس ميشال 
سليمان في اطاللة مع تلفزيون 

»املستقبل« مساء اليوم.
ويتزامن حديث س���ليمان 
مع الفش���ل اجلدي���د ملجلس 
النواب في تأمني نصاب جلسة 
املقررة  الرئاس���ية  االنتخاب 

اليوم ايضا.
على الصعيد احلكومي، تبدو 
احلكومة السالمية كالواقفة 
على برميل نفايات مرش���ح 

لالنفجار في اي حلظة.
به���ذا، قدمت املؤسس���ة 
اللبنانية لالرس���ال لنشرتها 
املس���ائية اول م���ن امس في 
أصرح تعبير عن حالة الوضع 
انفجار  ان  احلكومي، معتبرا 
االحتقان بني وزيري االقتصاد 
والصحة العام���ة آالن حكيم 
ووائ���ل ابوفاع���ور لن يكون 
س���وى عارض من عوارض 

أكد أن قرار التأشيرة للسوريني أمني وال يتصل بالعمل السياسي

فارس بويز لـ »األنباء«: احلديث عن تفاهم مسيحي 
على رئيس عملية هروب من الواقع اإلقليمي والدولي

واحدة تشير الى ان قوى 14 
آذار تعتبره مرشحا وفاقيا.

عل���ى صعي���د مختل���ف 
وانطالق���ا من كونه ش���غل 
منصب وزير اخلارجية لفترة 
طويلة، لفت بويز الى ان قرار 
احلكومة بوج���وب حصول 
السوريني على تأشيرة لدخول 
االراضي اللبنانية وعلى الرغم 
من كون���ه يتناقض وتاريخ 
العالقات بني الشعبني اللبناني 
والسوري، هو خطوة امنية 
ال تتصل بالعمل السياس���ي 
مبكان، فلبنان وسورية جاران 
ومن املفترض ان تكون هناك 
عالقات خاصة بهذه اجليرة، 
كما هو حال كل الدول املجاورة 
ان م���ا جرى  اال  لبعضه���ا، 
ويجري عمليا هو ان االزمة 
السورية جعلت ما ال يقل عن 
مليون ونصف املليون سوري 
يأتون الى لبنان، في وقت ان 
قدرة لبنان ال تتحمل، سواء 
على املستوى الدميوغرافي 
او االقتص���ادي او االمني او 
االجتماعي هذا العدد املخيف 

من السوريني على اراضيه.

العماد عون الى قصر بعبدا 
سيما انه اعرب خالل حديث 
تلفزيوني ع���ن تفاؤله بأن 
القوات اللبنانية س���تصوت 
لصاحل���ه ف���ي االنتخابات 
الرئاس���ية، اعرب بويز عن 
عدم اعتقاده ان تذهب خارطة 
ونوايا القوى السياسية الى 
حد تغليب فريق على فريق 
آخر من خالل اختيار رئيس 
للجمهوري���ة م���ن صفوفه، 
مش���يرا الى ان توازن القوى 
بني الفريقني 8 و14 آذار حتتم 
عدم جناح اي منهما في ايصال 
مرش���حه الى سدة الرئاسة، 
وعليه يؤكد بويز انه لن يكون 
للبنان اال رئيس وفاقي وعلى 
الفريقني،  مسافة واحدة من 
مس���تدركا ردا على سؤال ان 
العم���اد عون له كل احلق ان 
يترشح لرئاسة اجلمهورية، 
خصوص���ا ان لدي���ه متثيل 
شعبي يؤهله لهذا املنصب، 
اال انه يبقى فريقا سياس���يا 
في املعادلة اللبنانية، بدليل 
انه مرشح قوى 8 آذار، وحتى 
الساعة ليس هناك من بادرة 

واك���د بوي���ز ان���ه ليس 
بالض���رورة ان يكون اس���م 
العتيد  اللبنان���ي  الرئي���س 
ال���دول االقليمية  في جعبة 
او الغربي���ة، اال ان التفاه���م 
الكفيل بوضع  اخلارجي هو 
العناوين العريضة للمرحلة 
املقبلة التي على اللبنانيني ان 
يختاروا من خاللها الشخصية 
االكثر تأهيال لسدة الرئاسة، 
مذكرا بأنه كان اول من توقع 
اكث���ر من س���نة وعبر  منذ 
»األنباء« ب���أال ميكن في ظل 
املناخ الراه���ن انتاج رئيس 
الرئاس���ة  للجمهورية، وان 
في لبنان س���تتأخر الى حني 
حصول تفاهم���ات اقليمية � 
دولي���ة، وذل���ك انطالقا من 
اللبنانية  الرئاسة  ان  رؤيته 
مرتبطة بتبدي���د الصراعني 
الغرب���ي � االيراني من جهة 
والس���ني � الشيعي من جهة 
الى فتح  ثانية ليصار بعده 
الطريق واس���عة وخالل 24 
ساعة امام اللبنانيني الختيار 

رئيس للجمهورية.
وع���ن احتم���ال وصول 

»األنب���اء« الى ان ما يقال عن 
وجوب تفاهم املسيحيني على 
رئيس ليصار ال���ى انتخابه 
النيابي، كناية  في املجل���س 
عن عملية هروب من الواقع 
االقليمي والدولي، مبعنى ان 
من يطلق هذه املعادلة يتجاهل 
ان لبن���ان رهين���ة الصراع 
واالصطف���اف الدولي الكبير 
بني الواليات املتحدة واوروبا 
العربية من  الدول  وعدد من 
جه���ة وبني ايران وروس���يا 
وسورية وحلفائهم من جهة 
اخرى، كما يتجاهل ايضا انه 
رهينة واقع الصراع السني � 
الكبير في املنطقة،  الشيعي 
لذلك يعتبر بويز ان الكالم عن 
توافق املسيحيني على رئيس 
مجرد فقاقيع اعالمية، معربا 
عن امله في ان تؤدي مفاوضات 
الغرب مع اي���ران الى نتائج 
ايجابية تنعكس على الواقع 
االقليمي في العراق وسورية 
ولبنان وحتديدا على الصراع 
السني � الشيعي بشكل ميكن 
لبنان من اس���تنباط احللول 

الزماته الداخلية.

بيروت ـ زينة طبارة

رأى وزير اخلارجية السابق 
فارس بويز ان اي من احلوار 
القائم بني ح���زب اهلل وتيار 
املستقبل واملرتقب بني العماد 
ميشال عون ود.سمير جعجع 
ال يشكل املفتاح االوحد للولوج 
الى انتخابات رئاسية، لكن مما 
ال شك فيه ان حوار حزب اهلل 
� املستقبل ضروري واساسي 
ومهم للغاي���ة لكونه يحّضر 
املناخ ومين���ع تفاقم االمور 
ويبقي االوضاع هادئة حتسبا 
لتفاهمات دولية واقليمية، اكثر 
مما يشكل بحد ذاته حال جذريا 
للصراعات القائمة على الساحة 
السنية � الشيعية، كما ان حوار 
جعجع � عون ال يكفي وحده 
النتاج رئي���س للجمهورية، 
اال ان���ه يهيء االج���واء حتى 
ما اذا اتى التفاهم االقليمي � 
الدولي تكون االزمات اللبنانية 
الداخلية جاه���زة ملالقاة هذا 
التفاهم���ي وااللتحاق  املناخ 

بركبه.
ولفت بويز في تصريح ل� 

فارس بويز 

)محمود الطويل( الثلوج تغطي املرتفعات وامواج البحر العاتية تتالطم على الشاطئ جراء العاصفة القطبية »زينة«  

واشنطن »قلقة« من فرض لبنان 
تأشيرة دخول على السوريني

واشنطن � وكاالت: أعربت واشنطن عن قلقها إزاء 
قيام لبنان بفرض إجراءات جديدة لوقف دخول الالجئني 
السوريني إلى أراضيها، داعية إياها إلى السماح لهؤالء 

الالجئني بالدخول.
وقالت املتحدثة الرسمية باسم اخلارجية األميركية 
جنيفر ساكي خالل موجز الوزارة من واشنطن: »نحن 
قلقون من املتطلبات اجلديدة للحصول على سمة دخول 
)فيزا( للسوريني الداخلني إلى لبنان كونه سيخلق املزيد 
من التحديات لالجئني الفارين من الصراع السوري«.

ودعت ساكي، احلكومة اللبنانية إلى »التنسيق الوثيق 
مع األمم املتحدة في ايجاد معايير تضمن للهاربني من 
العنف واالضطهاد أن يكون���وا قادرين على الوصول 
إلى لبنان«، مبينة أن بالدها ستواصل »دفع احلكومة 
بقوة لتشجيع حكومات املنطقة على منح املأوى لطالبي 

اللجوء«.
كما أعربت عن شكر بالدها »حلكومات وشعب لبنان 
وتركيا واألردن والعراق الستضافتهم أكثر من 3 ماليني 
الجئ من س���ورية بشكل عام .. نحن ندرك التحديات 

الهائلة التي القتصاداتهم وخدماتهم العامة«.
وجاء ذلك بعدما ب���دأ فعليا اعتبارا من امس األول 
تطبيق فرض الفيزا على السوريني، حيث أعلن وزير 
الشؤون االجتماعية اللبناني رشيد درباس، أن إجراء 
فرض سمة )تأشيرة( دخول على السوريني الراغبني 
بدخول لبنان، بدأ اإلثنني، مشيرا الى أن هذه اخلطوة 
من اجلانب اللبناني ال تفرض على السوري أن يكون 
حامال جلواز س���فر »بل تكفي بطاقة الهوية واألسباب 

املوجبة للدخول«.
وقال الوزير درباس ل� »األناضول« إن فرض سمة 
دخول على السوريني الراغبني بدخول األراضي اللبنانية 
»أتى من أجل التمييز بني الالجئ وغير الالجئ«، مشيرا 
الى أن »القضية ليس���ت مجرد فرض الس���مة، بل هي 

لتنظيم واحلد من دخول الالجئني الى لبنان«.
يذكر أن عملية التنقل بني البلدين اللذين يتشاركان 
بح���دود متتد بطول 330 كلم كانت تتم من خالل إبراز 
الهوية الشخصية فقط، دون احلاجة إلى أي مستندات 

أخرى.
وتشمل املعايير اجلديدة املفروضة على السوريني 
أنواعا مختلفة من السمات واإلقامة، هي السمة السياحية، 
وس���مات للراغبني بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر 
مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمني للعالج أو 
ملراجعة سفارة أجنبية. ونصت املعايير اجلديدة على 
حصر دخول السوريني بهذه األسباب إال »في حال وجود 
مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، أقامته، س���كنه 

ونشاطه، وذلك مبوجب تعهد باملسؤولية«.
وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة 
أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دوالر أميركي، 
وهوية أو جواز سفر، على أن مينح سمة »تتناسب مع 

مدة احلجز الفندقي قابلة للتجديد«. 
أما زيارة العمل، فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة 
ملدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب باحلصول عليها 
»ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف 
في القطاع العام السوري، رجل دين«، أو »تعهد إجمالي 
أو إفرادي باملس���ؤولية من شركة كبيرة او متوسطة 
او مؤسس���ة عامة حلضور اجتماع عمل او للمشاركة 

في مؤمتر«.
كما مينح القادم للعالج س���مة ملدة 72 ساعة فقط 
قابلة للتجديد ملرة واحدة، على أن يقدم »تقارير طبية 
أو افادة متابعة عالج لدى احدى املستشفيات في لبنان 

أو لدى احد االطباء بعد التأكد من صحة ادعائه«.

داعش تطالب لبنان بتشكيل جلنة 
ثالثية للتفاوض حول املخطوفني

بيروت: على صعيد قضية العسكريني احملتجزين لدى 
داعش والنصرة، دعت داعش الرئيس سعد احلريري 
والنائب وليد جنبالط ود.سمير جعجع، الذين سبق 
أن اتهمتهم بالعمالة لفرنسا، دعتهم أمس الى تشكيل 
جلنة تضم ممثلني عنهم، باإلضافة إلى الشيخ وسام 

املصري لتولي التفاوض واملقايضة.
وفي هذا املجال يقول املصري: أنا جاهز لالستمرار 
في املفاوضة، لكن على الدولة اللبنانية أن حتسم  أمرها 
إما بتكليف اللجنة الثالثية التي طلبها اخلاطفون أو 
تكليف شخص آخر أو تكلفني رسميا، لكنني لن أصعد 
مجددا الى جرود عرسال إال بتكليف رسمي من الدولة 

التي أصبحت الكرة في ملعبها اآلن.

النائب العام يحيل 
»ضابطة اجلمارك« إلى التحقيق 

لعدم إبالغها عن آنية ملوثة باألشعة
بيروت ـ يوسف دياب

كلف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود 
احملامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان بإجراء 
التحقيق مع الضابطة اجلمركية بش���أن التقصير في 
دورها، بعدم إبالغ النيابة العامة بوجود مواد يشتبه 
في أنها مشّعة في مطار رفيق احلريري الدولي ومرفأ 
بيروت، والتي كش���فها وزير املال علي حس���ن خليل 
خالل جولة له في املرفأ أول من أمس، وتش���كل هذه 
امل���واد خطرا على صحة اللبنانيني، كونها تتطلب 85 

سنة كي تتبدد.
وطلب القاضي حمود من النائب العام االستئنافي 
في بيروت زياد بوحيدر والنائب العام االستئنافي في 
جبل لبنان القاضي كلود كرم، كل حسب صالحياته، 
إجراء التحقيق الفوري بش���أن ه���ذه املواد، وحتديد 
املسؤوليات، واتخاذ اإلجراءات القضائية الالزمة بحق 

املسؤولني عنها.
واملواد امللوثة هي عبارة عن أوان مطبخية )صوان 
ومالعق وشوك وسكاكني( وأدوات كهربائية تبني أنها 
مستوردة من الهند. وقد قرر وزير املال إلزام املستورد 
بردها الى بلد املنش���أ بعد انته���اء التحقيق وحتديد 
املسؤولية منعا لتس���ريبها الى االسواق اللبنانية أو 
دفنها في األرض اللبنانية كونها حتوي مادة كوبالت 

96 املضرة باإلنسان.


