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لبنانية
إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب لألمل

 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت

lebnews@alanba.com.kw

»السفير« حتتجب أول أبريل و»اللواء« تفاوض امليقاتي
بيروت: أبلغت ادارة صحيفة »السفير« العاملني فيها عزمها التوقف عن الصدور اعتبارا من 
اول ابريل املقبل نتيجة مصاعب مالية فرضت على صاحبها ورئيس حتريرها طالل سلمان 
هذه اخلطوة. ويشمل التوقف املوقع االلكتروني ايضا مع احتمال عودة االخير بعد ترتيب 
االوضاع. وأشارت مصادر العاملني في »السفير« الى ان وقف الصحيفة الورقية ارتبط بعدم 
رغبة احد املستثمرين السوريني )اميركي اجلنسية( جمال دانيال في متابعة االستثمار الذي 
يعتبره خاسرا.وتواجه صحيفة »اللواء« البيروتية املصاعب عينها، ويجري رئيس حتريرها 
صالح سالم مفاوضات مع الرئيس جنيب ميقاتي لشرائها او الدخول كشريك.

العالمة علي محمد حسني أكد أن الكويت مبا متلك من حكمة قادرة على معاجلة هذه األزمة

فضل اهلل لـ»األنباء«: نراهن على مبادرات عربية لتقريب وجهات النظر بني السعودية وإيران
مصالح الش���عب السوري، 
وتس���تعيد في���ه س���ورية 
موقعها الكبير، ال أن يكون 

على حسابها.

هل السوريون 
قادرون على التدخل 

في املوضوع الرئاسي 
اللبناني؟

٭ أنا أقلب الس���ؤال ألقول 
ان اللبناني���ن قادرون على 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
وال أرى سببا وجيها ومقنعا 
مينع من حصول هذا االنتخاب 
في ظل الطروحات املوجودة، 
ولكن التعقي���دات الداخلية 
قد تكون الس���بب االساسي 
لتأخيره، وهذا ال يعني عدم 
تأثير اخلارج فيه، لكنه ليس 
معوقا له، بعدما بات واضحا 
إما مشغول عن  ان اخلارج 
الس���احة اللبناني���ة وغير 
مب���ال بها، او انه ال يريد إال 

االستقرار.
أما السوريون فاليزالون 
التأثي���ر من خالل  ميلكون 
حلفائهم، ويبدو انهم تركوا 
لهم حرية االختيار في هذا 

املجال.

السيد فضل اهلل 
يشارك مبؤمترات 

ونشاطات خارجية، هل 
تسمع ما يبعث على 
التفاؤل حيال لبنان؟

٭ ما أملسه في اخلارج ملست 
إعجابا مبن التقيتهم بالتنوع 
اإلنساني والسياسي والثقافي 
في لبنان، وبق���درة قادته، 

رغم كل الظ���روف امللتهبة 
احمليطة ب���ه، احملافظة على 
الى جانب  اس���تقراره، هذا 
املخاوف مما يشهده لبنان 
من ترد في عالقاته مع محيطه 

العربي.
وعن متابعاته خلطى والده 
الوحدة  الراحل على طريق 
اإلسالمية، قال: ندرك ان هذا 
الطري���ق صعب، خصوصا 
حينم���ا تث���ار العصبيات 
والغرائ���ز املذهبية ويخبو 
صوت العق���ل، لكني أعتبر 
ان العمل للوحدة اإلسالمية 
بن السنة والشيعة، ليس 
خيارا بن مجموعة خيارات 
بل واجب���ا وفريضة. وهذا 
ما يذكرنا ب���ه وقيمنا، وما 
تستدعيه مصاحلنا. وأنا ال 
أرى في كل ما يجري مشكلة 
سنية � شيعية، بقدر ما هي 
مشكلة سياسية تستغل فيها 
العناوين املذهبية حلسابات 
سياس���ية، وله���ذا دعون���ا 
املرجعيات الى احلضور في 
الساحة للتأكيد على القداسة 
املشتركة ومنع اإلساءة الى 

مقدسات بعضنا البعض.
السيد فضل اهلل  وأشار 
الى لقاءاته مع شيخ األزهر 
ومشاركته مبؤمتر وحدوية، 
واتفاقه مع شيخ األزهر في 
آخر لقاء قبل بضعة اشهر على 
العمل ضمن جلان مشتركة 
ملقاربة املوضوع االسالمي 
الوحدوي بطريقة مباشرة، 
الى طغيان املجامالت  الفتا 
واالساليب الديبلوماسية على 

مؤمتراتنا.

وما يستتبع ذلك من مآس بات 
الكل يعرفها، لقد صار واضحا 
مدى التعقيدات التي وصلت 
اليها األزمة السورية، بعدما 
خرجت من كونها مس���ألة 
تتصل باحلقوق واحلريات، 
وب���دور س���ورية، لتدخل 
في أت���ون الصراع اإلقليمي 
والدولي، وفي احلرب على 

اإلرهاب.
ونحن كنا ندعو دائما الى 
السبيل  انه  احلوار، ونؤكد 
لعالج هذه األزمات، كما كنا 
نش���دد على ان يجري على 
كل املستويات، ولكننا نريده 
ان يك���ون حوارا تتأمن فيه 

اآلن في س���ورية هو بداية 
طري���ق حلل، بعدم���ا بدأت 
تداعيات هذا الصراع تصل 
الى خارج احلدود املرسومة، 
أما اخلطوة الروسية، فإننا ال 
نراها إال ضمن مصالح روسيا، 
فهي دخلت لتأمن حضورها 
في الداخل السوري، ولتكون 
العبا أساسيا فيه، وليكون 
منص���ة لتعزي���ز مواقعها 
السياسية واالقتصادية على 
املستوى الدولي.. قد يكون من 
الطبيعي أن تعمل كل الدول 
ملصاحلها، ولكن ال يقبل أحد 
أن يتم ذلك من خالل استمرار 
نزيف الدم والدمار والنزوح، 

املنطقة العربية واإلسالمية 
برمتها، وعلى ما تشهده من 

أحداث.
وأنا أرى أن الكويت مبا 
متلكه من رصيد إنس���اني 
وأخالقي وإس���المي، ومبا 
تعيشه من حكمة في حركة 
مؤسساتها، وفي تطلعات أمير 
البالد، ميكنها أن تكون الطرف 
األفضل الذي يدخل على خط 
هذه األزمة ويعمل ملعاجلتها، 
خدمة لألمة االسالمية وللعالم 

العربي كله.
وعن املوقف في سورية، 
الروسي،  بضوء االنسحاب 
قال: نأمل أن يكون ما يجري 

ب���ن اجلمهورية  العالقات 
االسالمية في إيران واململكة 
الس���عودية ودول  العربية 
مجلس التع���اون اخلليجي 
تترك آثارها السلبية الكبرى 
على هذا امللف ألن سرعان ما 
يتم إدراجها في إطار الصراع 
املذهبي، بدال من إبقائها في 

إطارها السياسي.
ولكننا مازلنا نراهن على 
أن تنطل���ق مبادرات عربية 
وإسالمية لتقريب وجهات 
النظر بن إيران والسعودية، 
ألننا نعتق���د أن أي تقارب 
يحصل بن الطرفن، من شأنه 
أن ينعكس بردا وسالما على 

بيروت ـ منصور شعبان

أعرب العالمة السيد علي 
محمد حسن فضل اهلل عن 
الكبي���ر للكويت  التقدي���ر 
التي  وش���عبها، وللحيوية 
يش���هدها هذا البلد الكرمي، 
ال���ذي يحمل���ه  وللخي���ر 
الذي يش���كله  ولالحتضان 
بالنسبة للعرب، وخصوصا 
ألبناء اجلالية اللبنانية، بعيدا 
عما يراد من محاوالت لضرب 

هذه العالقة الوثيقة.
وفي حديثه ل� »األنباء«، 
أكد فض���ل اهلل أن ما ميخر 
أجواءنا من أوجه الكرب، ما 
هي إال غمامة صيف عابرة، 
ونس���أله عمن أصاب ومن 
أخط���أ، في حالن���ا الراهن، 
فيجيب: مبعزل عمن أخطأ 
ومن أصاب، ما نود أن نؤكد 
عليه هو أن  أي خالف يحصل 
داخل الساحة العربية، وأي 
توتر، هو خسارة للجميع، 
وخدمة ألعداء االمة العربية 

الذين ال يريدون لها خيرا.
أدع���و اجلامعة  وهن���ا، 
التعاون  العربية، ومنظمة 
االسالمي، وأي إطار نرتضيه، 
الى أن يكون مرجعية جامعة 
تؤدي دورها في التقليل من 
تداعيات ما جرى، والوصول 
الى حلول سريعة، منعا من 
اس���تغالل املتربصن باالمة 
لهذه التوترات، ومن دخول 
املشوشن على خط مثل هذه 

األزمات.
وفي رأي السيد فضل اهلل 
أن التعقيدات التي تشهدها 

)محمود الطويل( العالمة علي محمد حسني فضل اهلل خالل احلوار مع الزميل منصور شعبان  

تبخر نصاب جلسة االنتخاب السابعة بعد الثالثني!

بري: الرئاسة ثمرة نضجت وستسقط
تيار عون: لن تسقط ال بالنضوج وال باالهتراء!

امر يسحب نفسه في تعطيل 
التش����ريع وتقييد مجلس 
الوزراء، هذا االس����تحقاق 
ان يك����ون قريبا،  يج����ب 
فالثمرة نضجت، واخشى 

من سقوطها.
غي����ر ان تكتل التغيير 
واالصالح الذي يرأسه العماد 
ميشال عون عاد الى اثارة 
موض����وع امليثاقية، ناعيا 
جلسة االمس قبل انعقادها 

ومهاجما احلكومة.
الرئي����س  وردا عل����ى 
بري، قال الوزير الس����ابق 
س����ليم جريصاتي باسم 
الكتلة العونية: لن يسقط 
الرئاس����ي  االس����تحقاق 
اينعت، وال  التي  كالفاكهة 
باالنه����اك، بل س����يحصل 
بصورة طبيعية وسلسلة 
ملجرد االلت����زام بامليثاق، 
وبحكومة مصلحة وطنية 
ائتالفية مبنطلقاتها، واذ بها 
تتحول الى حكومة فجور 
واستئثار واختزال وحرف 

املسؤوليات.
ف����ي  غضون ذلك، تبدأ 
اليوم زي����ارة االمن العام 
لالمم املتحدة بان كي مون 
الى لبن����ان يرافقه رئيس 
البنك الدولي ورئيس البنك 
االسالمي للتنمية، علما ان 
اجلزء االكبر منها يصب في 

ملف النازحن الس����ورين 
واملساعدات املقدمة للبنان 

في هذا الصدد.
وس����يلتقي بان والوفد 
املراف����ق رئي����س مجلس 
النواب نبيه بري والرئيس 
متام س����الم الذي يقيم له 
مأدبة عشاء في السراي بعد 
اجراء احملادثات معه يعقبها 

مؤمتر صحافي مشترك.
ويزور بان كي مون مقر 
القيادة الدولية في الناقورة 
)جنوب لبنان( فضال عن 
مخيم لالجئن السورين.

وباملناسبة، وجه الرئيس 
ميشال سليمان لالمن العام 
لالمم املتحدة بان كي مون 
ملناسبة زيارته الى لبنان 
كلم����ة تتضمن ش����ؤونا 
داخلية والش����أن السوري 
في مؤمت����ر صحافي عقده 
 � في مقر لقاء اجلمهورية 
احلازمية اشار فيه الى ان 
تراجع االقتصاد يؤثر على 
االرهاب، متسائال عن دور 
الوزراء مبوضوع النفايات 

بدءا بوزارة البيئة.
وقال سليمان: يجب ازالة 
ما يس����مى بداعش، وهذه 
مس����ؤولية مجلس االمن 
بالتعاون م����ع الدول التي 
يتمركز فيه����ا االرهابيون 

النهائه.

قراره متى يش����اء، ونحن 
نتمنى عليه ان يحضر وهو 
من يتحكم بقراره، وانا بالي 

طويل كتير.
وقيل للحريري: العماد 
عون يقول هذا املجلس غير 
شرعي، فأجاب: مع احترامي 
للجنرال عون هذا املجلس 
النيابي شرعي، وهذا املجلس 
لو انتخب ميشال عون هل 

كان ظل غير شرعي؟
وعن احلوار السعودي � 
االيراني، قال: انه حوار بن 
دولتن، وفي لبنان مرشحن 
م����ن 8 آذار وال افهم كيف 
يتحدث السيد نصراهلل عن 
انتص����ار دون الذهاب الى 

االحتفال باالنتصار.
وقال: بدل ان ينزل التيار 
احلر الى الشارع لينزل الى 

مجلس النواب.
ب����ري  الرئي����س  وكان 
القول ان االستحقاق  كرر 
الرئاسي ثمرة نضجت وحان 
قطافها، واضاف: مشكلتنا 
اآلن هي في انتخاب رئيس، 
مع ان الدس����تور ال مينع 
ان تعم����ل احلكومة بكامل 
النيابي  طاقتها، واملجلس 
بكامل طاقاته، علما ان كل 
هذه املؤسس����ات مرتبطة 
بانتخاب رئيس للجمهورية، 
ذلك ان تغييب رأس الدولة 

بيروت ـ عمر حبنجر

تبخرت اجللسة السابعة 
والثالث����ن ملجلس النواب 
اللبناني النتخاب رئيس 
للجمهوري����ة نتيجة عدم 
اكتمال النصاب االنتخابي 
الذي يفترض حضور 86 
نائبا من اص����ل 127 نائبا 
هم اعض����اء البرملان اآلن، 
وذلك ملقاطعة نواب حزب 
اهلل والتيار الوطني احلر 
واملردة، حتى ان احلضور 
انخفض عن اجللسة السابقة 
التي بلغ فيها 72 نائبا فيما 
لم يتجاوز احلضور امس 

ال� 62 نائبا.
وثمة مالحظ����ة تبدت 
امس ومتثل����ت مبصادفة 
مرور س����نتن عل����ى اول 
دعوة وجهها رئيس مجلس 
النواب نبيه بري النتخاب 

رئيس.
وتعليق����ا، امل الرئيس 
السابق ميشال سليمان ان 
تكون جلس����ة االمس آخر 
»بروڤة« جللسات االنتخاب، 
الظ����روف  تس����مح  وان 
بانتخاب رئيس جديد في 
اجللسة املقبلة التي حددها 
الرئي����س نبيه بري في 18 

ابريل املقبل.
وش����ارك في اجللس����ة 
الرئيس سعد احلريري الذي 
حتدث الى الصحافين بعد 
اعالن التأجيل، مبديا اسفه 
الستمرار تعطيل اجللسات 
االنتخابية، وقال: رأيي كرأي 
الرئيس نبيه بري، وهو ان 
انتخاب الرئيس هو احلل 
للكثير م����ن االزمات، وان 
غياب بعض النواب يظهر 
ان هناك من يريد تعطيل 
الرئاسة، ومن غير املعقول 

ان نكمل في هذا املجال.
واضاف: نحن منفتحون 
على حوار حقيقي الخراج 
البلد من املخاطر التي منر 
اذا كان  بها، ومتفائل بأنه 
هناك بعض الضغط سيكون 
احلضور اكبر، الى 80 او 83 

نائبا ورمبا اكثر.
وس����ئل احلريري عن 
مبرر غياب مرشحه سليمان 
فرجنية، فأجاب: سليمان بك 
هو سيد قراره، وهو يتخذ 

الرئيسان متام سالم وسعد احلريري وعدد من النواب في القاعة العامة للمجلس النيابي النتخاب الرئيس والتي تأجلت الى 18 ابريل لعدم اكتمال النصاب  )محمود الطويل(

حقوق الالجئني حتت مجهر
 طالب احلقوق في محاكمة صورية

بيروت ـ جويل رياشي

شارك طالب املاجستير والدكتوراه في احلقوق 
من جنسيات وخلفيات مختلفة، السيما من لبنان 
وسورية ومصر في مسابقة احملاكمة الصورية 
في مقر مكتب االونيسكو اإلقليمي في بيروت 
وناقشوا أحد املواضيع األكثر إحلاحا في الشرق 

األوسط خالل 2016، أي حقوق الالجئن.
املس���ابقة التي امتدت على مدى ثالثة أيام 
نظمتها الوكالة اجلامعية للفرانكوفونية واملعهد 
العالي للدكتوراه في احلقوق في الشرق األوسط 
)EDDMO( بالتعاون مع االونيس���كو ومجلس 
الالجئن النرويجي. وقد جرت باللغتن العربية 
والفرنسية وهي تهدف، بحسب املنظمن، إلى 
»تعزيز قدرة الطالب على املشاركة في النقاشات 
التي تتناول مسائل مهمة مرتبطة بالسياسات 
العامة. كما من شأنها أن حتثهم على املشاركة 
في األبحاث القانونية وصياغة احلجج املناسبة 

من خالل عمل جماعي«.

وشملت مس���ابقة احملاكمة الصورية التي 
جاءت تزامنا مع فعاليات شهر الفرانكوفونية 
ندوة عقدت امس حول قانون الالجئن أدارها 
مهنيون في مجال القانون وممارسون أكادمييون 

أتوا من مختلف أنحاء العالم.
يذكر ان الوكال���ة اجلامعية للفرانكوفونية 
منظمة دولية تضم جامعات ومؤسسات تعليم 
عال وش���بكات جامعية ومراك���ز بحث علمي 
فرانكوفونية أو شبه فرانكوفونية من مختلف 
أنحاء العالم. فيما تقضي مهمة املكتب اإلقليمي 
لالونيس���كو في بيروت باملساهمة في التنمية 
البشرية املستدامة في إطار ثقافة السالم املرتكزة 
على التسامح والدميوقراطية وحقوق اإلنسان 
من خالل برامج ومش���اريع تصب في التربية 
والعلوم الطبيعية واالجتماعية، باإلضافة إلى 
أما مجلس  الثقافة واالتص���االت واملعلومات. 
الالجئ���ن النرويجي فهو منظمة ناش���طة في 
لبنان منذ العام 2006 وقد طورت عملها بشكل 

ملحوظ منذ بداية األزمة السورية.

أخبار وأسرار لبنانية
املشنوق يحذر من ثغرات أمنية في مطار بيروت: حضر 
جانب من الواقع األمني في زيارة الوزير نهاد 
املشنوق الرسمية الى لندن في ظل تفجيرات 
بروكسيل اإلرهابية وهو يتصل بأمن مطار 

بيروت. وبدا الفتا أن املشنوق أكد عقب لقاءاته 
في العاصمة البريطانية أنه سيعطي األولوية 

فور عودته الى بيروت ملعاجلة الثغرات 
األمنية في املطار، محذرا من »أن الثغرات في 
املطار قد توازي تلك التي كانت موجودة في 
مطار شرم الشيخ وتسببت بتفجير الطائرة 

الروسية، وذلك حسب التقارير الغربية«، 
وشكا من أن »التجاوب كان محدودا في 

مجلس الوزراء الذي لم يأخذ في االعتبار 
حجم األخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة 

مطار بيروت الدولية«. وأعلن انه التقى قائد 
جهاز أمن املطار العميد جورج ضومط وأعطاه 

التعليمات »بضرورة رفع اجلهوزية األمنية 
في مطار بيروت، باإلضافة الى الطلب من 

مختلف األجهزة األمنية رفع درجات احليطة 
واحلذر وتشديد اإلجراءات االحترازية«.

بكركي تستبعد انتخاب رئيس في أبريل: تستبعد 
مصادر بكركي انتخاب رئيس جمهورية 
في ابريل )في إشارة الى ما قاله الرئيس 

سعد احلريري في هذا اخلصوص(، وتقول 
»ال مؤشر ملموسا الى هذا األمر، وكل ما 

يحكى كالم ال يستند الى وقائع«.وتكشف 
املصادر »أن أحدا من سفراء أو مسؤولي 

الدول الكبرى وخصوصا الواليات املتحدة 
األميركية والدول اإلقليمية، ال يحمل جوابا 
على قرب نهاية األزمة الرئاسية اللبنانية، 

على الرغم من أن اجلزء األكبر منها 
مرتبط بأزمات اخلارج وخصوصا األزمة 

السورية«، مشيرة الى أن »السفراء يدعون 
اللبنانين الى انتخاب رئيس فقط، وال 

ميلكون معطيات حسية، وال يعدون بأن 
دولهم ستتحرك قريبا للقيام بأي مبادرة 

رئاسية«.
خطة احلسيني للخروج من األزمة: يطرح الرئيس 
حسني احلسيني خطة سياسية أو »خارطة 

طريق« للخروج من األزمة الوطنية والسياسية 
املستحكمة، تبدأ بانتخاب رئيس انتقالي ملدة 
سنة وبتأليف حكومة انتقالية مبوجب املادة 

68 من الدستور لتحل محل رئيس اجلمهورية 
وتقرر انتخابات نيابية. واحلكومة االنتقالية 

تكون بصفتها حكومة واقعية ومجلس 
النواب احلالي بصفته واقعيا وليس دستوريا 

وشرعيا. والهدف استرجاع الشرعية الى 
املؤسسات ثم توليد الشرعية اجلديدة. 

أمل أبوزيد مرشح عون في جزين.. وفائز بالتزكية: على 
الرغم من الشكوك التي تثار حول االستحقاق 
االنتخابي البلدي والنيابي الفرعي في جزين 
الذي شغر بوفاة النائب ميشال احللو، أعلن 

تكتل اإلصالح والتغيير اسم مرشحه لهذا 
املقعد وهو أمل أبو زيد، علما أن االنتخابني 

سيجريان بالتزامن بعضهما مع بعض.
وترجح مصادر في جزين إعالن فوز أبو زيد 
بالتزكية مستبعدة وجود مرشحني منافسني 

جديني في ظل وجود عاملني إيجابيني:
٭ األول هو العالقة اجلديدة بني القوات 

اللبنانية والتيار الوطني احلر بعد اتفاق معراب 
والذي ستترجم عمليا على أرض جزين.

٭ الثاني هو إحجام الرئيس بري رغم عالقته 
املتأزمة مع عون عن خوض معركة في جزين 

عبر مرشحه املزمن سمير عازار. فالرئيس 
بري ال يريد تغييرا في اخلارطة النيابية، كما 
أنه يكن تقديرا واحتراما لألستاذ أمل أبو زيد 

الوثيق الصلة بجزين وأهلها ومحيطها وصاحب 
احلضور الدائم عبر أنشطة اجتماعية وإمنائية.


