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 لبنان: المعارضة تحمل على جعجع واالستشارات الحكومية تُستأنف اليوم  
 سليمان ينفي نية دمشق عرقلة الحكومة والتدخل في الشؤون الداخلية 

  بيروت ـ عمر حبنجر
االلعــــاب  دورة    اخترقــــت 
الفرانكوفونية مســــار املشاورات 
املتواصلــــة لتشــــكيل احلكومة 
اللبنانية بافتتاحها من قبل الرئيس 
اللبناني ميشال سليمان مساء امس 
املكلف  بحضور رئيس احلكومة 
ســــعد احلريــــري ورئيس وزراء 
فرنسا فرانســــوا فيون وممثلي 
٤٢ دولــــة فرانكوفونية من اصل 
سبعني، ومبشــــاركة ثالثة آالف 
رياضي وفنان من مختلف القارات 
والبلدان على امل ان تستأنف هذه 
املشاورات اليوم لتستكمل من حيث 
املبدأ غدا، اال في حال برزت احلاجة 
الى املزيد مــــن االخذ والرد حول 
احلقائب واالسماء او الى االنتظار 
على رصيــــف التطورات الدولية 
النووي االيراني  املتصلة بامللف 

املتمدد واملثير للجدل.
  والحظت اوساط ديبلوماسية 
في بيروت همود احلماسة الداخلية 
املتفائلة بتشــــكيل احلكومة عما 
كانــــت عليه في اعقاب لقاء خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن 
الرئيس السوري  عبدالعزيز مع 
بشار االسد في جدة، وردت هذه 
االوساط االمر الى احتدام املوقف 
الدولــــي حيال ايــــران التي ردت 
باملزيــــد من التصعيــــد من خالل 
البعيدة املدى  اطالق صواريخها 
في اطار مناورة ضخمة للحرس 

الثوري.

  دمشق وعون

  وعلى الرغم من حرص مختلف 
الفعاليات اللبنانية على حصر ازمة 
احلكومة في الداخل اللبناني، فإن 
االوساط عينها نقلت لـ «األنباء» 
كالما عن مرجع سوري كبير الى 
مرجع ســــعودي كبير ايضا، ان 
دمشق متلك تأثيرا على حركة امل 
وحزب اهللا، لكن ال كلمة لها عند 
العماد ميشال عون دون االفصاح 
عن هوية صاحب الكلمة لدى جنرال 

التيار الوطني احلر.

  مشكلة أسماء وحقائب

  وفي الســــياق احلكومي، قال 
الرئيس ميشال سليمان ان حكومة 
اقطاب ميكن ان تكون حكومة وحدة 
وطنية، وحكومة التكنوقراط ميكن 
ان تكــــون حكومة وحدة وطنية، 
واملهم ان نتفق على هذه احلكومة، 
مشــــيرا الى ان تشكيل احلكومة 
لن يتأخر وسنســــتطيع تشكيل 

احلكومة في اقرب وقت.
  وعــــن توزير الراســــبني، اكد 

سليمان ان عدم توزير الراسبني 
ليس دستورا، مضيفا: اذا كان عرفا 
فقد خرق مــــرات عدة، واملصلحة 
الوطنيــــة هي االجــــدر بااللتزام 

بها.
  وقال سليمان لصحيفة «احلياة» 
انه ال يعتقد بوجود دور سوري 
او ايراني في العجز عن تشــــكيل 
حكومة لبنانية، معتبرا ان اصعب 
شيء كان االتفاق السياسي على 
حكومة الوحدة الوطنية وهذا مت، 
وهنا كانــــت الصعوبة، وان هذه 
الدول لو ارادت عرقلة االمر لكانت 
تدخلت ملنعه، لكــــن اخلالف في 
لبنان اصبح على توزيع احلقائب 

واالسماء.
  ولفت سليمان الى ان السوريني 
ال نية لديهم في العرقلة ابدا وكذلك 
االمر ليس لديهم النية في التدخل 
في الشؤون الداخلية ألن طبيعة 
العالقات بيننا مبنية على الثقة، 
ونحن اآلن بحاجة الثبات جدارتنا 

في تشكيل احلكومة.
  في ســــياق متصل، قال عضو 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي 
السياسي  القرار  فياض ان صنع 
اللبناني هو دينامية داخلية وان 

من يجب ان يقرر مصير اللبنانيني 
هم اللبنانيون انفسهم، وان انتظار 
التطورات االقليمية ال يتناقض ابدا 
مع الدعوة الى ان يصنع اللبنانيون 
قرارهــــم السياســــي وحكومتهم 
بأنفسهم وان عليهم ان يلتقطوا 
التحوالت االقليمية بوصفها فرصا 

مواتية.
  في غضون ذلك، توجه رئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع الى 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان والى الرئيس املكلف سعد 
احلريري داعيــــا اياهما الى حزم 
امرهما وعدم ترك االزمة احلكومية 
تتحول الى ازمة نظام ودستور، واذا 
تأكد ما بينته جتربة االشهر الثالثة 
االخيرة انه ال نية لدى الفريق اآلخر 
في املشاركة في حكومة ائتالفية اال 
بشروطه هو ونحن طبعا نرفض 
ذلك فال يبقى امامكم اال تشكيل اي 

حكومة يجيزها الدستور.
اعتبــــرت عالية    وفي لهجــــة 
النبرة، طالب االكثرية بتشــــكيل 
التحكم  حكومة متثلهــــا، رافضا 
في الوزارات حتت عنوان حقوق 

الطائفة الشيعية.
  جعجع كان يتحدث في احتفال 

القوات بذكرى شهدائها في باحة 
مجمع فؤاد شــــهاب الرياضي في 
جونية برعاية البطريرك املاروني 
نصراهللا صفير ممثال في املطران 
روالن ابوجودة الذي حمل جماعات 
الداخل مسؤولية البحث عن حلول 
عملية الزمــــة تداخل فيها الدولي 
باالقليمي باحمللي، وحول مجتمعنا 
الى ســــاحة للتخاطب السطحي 

ولتحريك الغرائز.

  مجد لبنان للبطاركة

  وحتدث جعجع عن انتصارات 
حققتهــــا االكثرية في االنتخابات 
النيابيــــة، وتوجه الى البطريرك 
صفير بالقــــول: صاحب الغبطة، 
لم تسأل يوما ال عن مجد وال عن 
غيره، بل اثرت العمل لكل ما هو 
اعمق واشــــمل، لكن هذا ال مينع 
انك بالنســــبة لنا انتم واسالفكم 
االفذاذ صنعتم مجد لبنان، لذلك 

مجد لبنان اعطي لكم.
الدميوقراطية    ورفض جعجع 
التوافقية او العددية، نافيا وجود 
نية لدى احد فــــي اقصاء طائفة 
النسيج  كرمية عزيزة من صلب 
الوطني اللبناني كالطائفة الشيعية 

التي اختارت حزب اهللا وامل، لكن 
هذا ال يعني التحكم في الطوائف 

االخرى.

  رد معارض

  اوســــاط قيادية في املعارضة 
ردت على جعجــــع بالقول ان ما 
اورده هو رد علي التيار الوطني 
احلــــر وسياســــاته االنفتاحية، 
واضافت ان جعجع يســــعى الى 
ابراز دور اكبر من حجمه في الشارع 
املسيحي وهذا ما ظهر في عراضته 
املســــلحة الكالمية، والهادفة الى 
الرئيــــس املكلف متهيدا  توريط 
الحباطه بحيــــث يصبح بحاجة 
اكبر الى القوات اللبنانية وحزب 

الكتائب.
  من جهته، قال ممثل حزب اهللا 
في اجلنوب الشيخ نبيل قاووق ان 
حزب اهللا واملعارضة ال ينتظران 
ضوءا اخضر من اعماق الصحراء 
وال ضــــوءا احمر من وراء البحار 
لتشكيل احلكومة، مشيرا الى انه ال 
طريقة اال من خالل حكومة الوحدة 

الوطنية.
  واكد قاووق حرص املعارضة 
على تشــــكيل احلكومة، واعتبر 

ان تأخير التشكيل يعطي رسالة 
خاطئة الســــرائيل ويظهر لبنان 

ضعيفا.

  باسيل يرد على جعجع

  بدوره، رد وزيــــر االتصاالت 
جبران باسيل على جعجع بالقول 
ان من يدعي احلفاظ على حقوق 
املسيحيني ويبني انتصارات وهمية 

ال يقبل بفتات الوزارات.
  باسيل وخالل عشاء في البترون 
قال ان التيار الوطني احلر لن يقبل 
اال بوزارات وحقائب تعكس ارادة 
املسيحيني الذين ميثلهم في السلطة، 
في اشارة الى كالم جعجع قال: ما 
الذي مينع حصولنا على وزارتي 

االتصاالت والتربية معا؟

  كتلة بري: ال لحكومة األقطاب

  في ســــياق آخر، قــــال النائب 
التنمية  انور اخلليل عضو كتلة 
والتغيير التي يرأسها نبيه بري ان 
الكتلة ابلغت الرئيس املكلف انها ال 
ترى امكانية موضوعية حلكومة 
اقطاب او حكومة تكنوقراط، بل 
ان حكومة الوحدة هي القادرة على 

مواجهة االمور. 

 «نداء مسيحي» إلى الرئيس سليمان
  لتشكيل شبكة أمان داخلية 

 مصدر عربي في نيويورك لـ «األنباء»: اللبنانيون 
لم يطلبوا تدخًال عربيًا لحل مشكلة الحكومة

 أكد أنه ال وجود لقطيعة بينهم فالكل يتحدث إلى الكل  

  بيروت ـ محمد حرفوش
  تعكف قوى وشخصيات مسيحية ناشطة في 
املجتمـــع املدني على التحضير إلجناز نداء الى 
رئيس اجلمهورية العماد ميشـــال سليمان من 
أجل ان يبادر الى تشكيل «شبكة أمان داخلية» 
حلماية السلم األهلي وتوحيد اللبنانيني حتت 

شعار «لبنان أوال».
  وفي معلومات «األنبـــاء» ان جلنة مصغرة 
أجنزت مســـودة هـــذا النداء والذي ســـيكون 
مدار مناقشـــة خالل اجتماع موسع تعقده تلك 

الشـــخصيات هذا األسبوع متهيدا إلطالقه بعد 
حملة تواقيع عليه.

  أحد املبادرين الى هذه اخلطوة يعتقد ان ثمة 
محاولة إلعادة التصويب مجددا على رئاســـة 
اجلمهورية من أجل اخراج الرئيس ميشال سليمان 
من وسطيته مما يتطلب احاطته بدعم لتمكينه 
من االحتفاظ بهذه الوسطية والقيام مبا ميليه 
عليه واجبه ودوره الوطني وتشجيعه على تبني 
مبادرة وطنية تضع اجلميع أمام مسؤولياتهم 

ملنع انزالق البالد نحو الفوضى. 

  نيويورك ـ داود رمال
  رفض مصدر ديبلوماسي عربي في نيويورك 
في حديث لـ «األنباء» وصف «ما يدور في لبنان 
حول املوضوع احلكومـــي باألزمة» قائال «انها 
مشـــكلة ونحن نريد التدخـــل ولكن ليس على 
قاعدة تصعيد هذا املوضوع بحيث نحوله من 

حيث ندري أو ال ندري الى أزمة».
  واضاف املصدر: ان اللبنانيني يحاولون حل 
هذه املشكلة بدليل ان جميع الفرقاء يتحدثون 
الى بعضهم البعـــض وال توجد قطيعة بني أي 
طـــرف وآخر، فالكل يتحدث الى الكل، وهذا أمر 

جيد جدا.
  واوضح املصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: انه 
مادامت املساعي بني الفرقاء اللبنانيني جارية حلل 
مشكلة احلكومة فهذا أمر جيد، وال داعي لتدخل 
عربي أو غير عربي مادام اللبنانيون أنفسهم لم 
يطلبوا من أحد التدخل، فلندع اللبنانيني يحاولون 

حل هذه املشكلة وأخذ األمور بأيديهم».
  وردا على سؤال عما إذا كان العرب متفائلني 
بتوصل اللبنانيني الى حل فيما بينهم، قال املصدر 
«نعم بكل تأكيد وبالطبع» واضاف ضاحكا «إن 

شاء اهللا هذه السنة وليس السنة القادمة».

  خسارة فاروق حسني

  وعن سبب خسارة املرشح العربي ملنصب مدير 
عام اليونسكو وزير الثقافة املصري فاروق حسني 

أوضح املصدر الديبلوماسي العربي «أنا ال أعرف 
ملـــاذا كان العرب يتأملون خيرا، علما انه ومنذ 
البداية كنا نعرف ان املعركة قاسية، وخيضت 
معركة قاســـية وعاملية ضد الوزير حسني من 
قبل األميركيني واإلسرائيليني، وإعالنهما بأنهما 
ال يعترضان على ترشيحه أكان بالعلن أو بالسر 
فقد عملوا بقوة ضده ملنع وصوله الى هذا املوقع 
بدليل ان املرشحة البلغارية حازت في البداية 
ثمانية أصوات وفازت الحقا بتسعة وعشرين 
صوتا، علما ان فاروق حسني حاز في اجلولة 

األولى اثنني وعشرين صوتا».

  يريدون مطواعًا

  ولدى ســـؤاله عن سبب احلملة األميركية – 
االسرائيلية على فاروق حسني، اعتبر املصدر «ان 
السبب هو ان فاروق حسني لن يكون خاضعا 
لهم بالكامل وهم يريدون لهذا املوقع من يقول لهم 
نعم في كل شيء وأال يعترض على شيء. بينما 
نحن العرب وعبر فاروق حسني كنا سنسبب لهم 
إزعاجا كبيرا، ألن هناك مسائل تتعلق بالتراث 
وبالقدس وبتغيير هويتهـــا العربية، وحقوق 
اإلنسان، وتزوير التاريخ والسبب األساسي أيضا 
هو املواجهة بني اإلسالم والغرب، وهم ال يريدون 
شخصا في هذا املوقع يسبب لهم مشاكل ويقف 
عائقا أمام مشـــاريعهم، علما ان فاروق حسني 

ليس من املدافعني عن اإلسالم. 

  (محمود الطويل)  الرؤساء الـ٤ وشخصيات سياسية واجتماعيةخالل افتتاح الدورة الـ٦ لاللعاب الفرنكوفونية في بيروت أمس 

 فضل اهللا يحّذر من إشغال المسلمين 
بعضهم ببعض إلنهاء القضية الفلسطينية
 بيــــروت: حذر املرجع االســــالمي اللبناني الســــيد محمد حســـني
  فضـــل اهللا من أن اإلســـالم يتعـــرض حلرب عاملية تســـتخدم 
فيها العناويـــن الثقافية والفنيـــة واألمنية إضافـــة إلى االحتالل 
لتشـــويه صورته ولتدميـــر الواقع اإلســـالمي بالفـــنت املذهبية.
  ودعا في تصريحات له أمس الى رصد احلركة الثقافية املعادية 
وعـــدم االكتفاء بالزهو عندما تتحدث مراكـــز البحوث الغربية عن 

اإلسالم كدين أول على مستوى االنبعاث في العالم.
  واعتبر أن اخلطة التي يعمل لها اآلن هي إشغال املسلمني بعضهم 
ببعـــض متهيـــدا إلنهاء القضية الفلســـطينية داعيـــا إلى مواجهة 
املســـتكبرين واجلهات املغالية والتكفيرية معا وفضح اجلهلة في 

األمة وكشفهم.
  وشدد على أن الساحة اإلســـالمية تزخر بالطاقات اخليرة التي 
ينبغي العمل الستجماعها واستنباتها ملنع سعاة الفتنة وللعمل في 
سبيل التوحد وعدم الغرق في وحول السياسة واملطامع الشخصية 

والعصبيات االنفعالية واستسهال الفنت.
  ونبه الى ما تتعرض له مسيرة الوحدة اإلسالمية من حتديات 
في ظل املساعي التي يقوم بها أطراف دوليون وإقليميون لإليقاع 
بني املسلمني مشددا على حتويل املناسبات اإلسالمية الى مناسبات 
وحدوية جتمع السنة والشـــيعة في خط واحد حلماية اإلسالم 

واملسلمني وصون الوحدة الوطنية. 

 في رد على دعوة جعجع خالل االحتفال بذكرى شهداء القوات اللبنانية

 أبي رميا لـ «األنباء»: من شّجع سابقًا على انتخاب الرئيس 
بالنصف + ١ يعود إلى الدعوة لقيام حكومة من لون واحد

  بيروت ـ زينة طّبارة
  رد عضو تكتـــل «التغيير 
النائب ســـيمون  واإلصالح» 
أبي رميا علـــى دعوة رئيس 
التنفيذية في «القوات  الهيئة 
اللبنانية» د.ســـمير جعجع 
التـــي وجهها خـــالل القداس 
االحتفالي بذكرى شهداء القوات 
اللبنانية الى كل من الرئيسين 
ســـليمان والحريري لتشكيل 
أيـــة حكومة تنقـــذ البالد في 
حال تعثر قيام حكومة وحدة 
وطنية، معتبرا في كالم جعجع 
دعوة صريحة لتشكيل حكومة 
أكثرية منبثقة برأيه عن احترام 
النصوص الدستورية واتفاق 
الطائف، ومذكرا د.جعجع وكل 
من يشـــاطره الرأي والتوجه 
المذكور، بـــأن اتفاق الطائف 
أصبح يعرف فيما بعد بوثيقة 
«الوفاق الوطني»، أي ان الوفاق 
والتوافق هما العنوانان األكبر 
لالتفاق الذي يدعو جعجع الى 
احترامه، بمعنى آخر يذكر النائب 
أبي رميا أن أية حكومة وحدة 
أو وفاق وطني ليست خيارا 
معتمدا من قبل البعض إنما هي 
إلزامية بحسب الدستور واتفاق 
الطائف، وان المخالفة الكبرى 
لهذين األخيرين تكمن في عدم 
االلتزام بالتوافق الوطني حيال 

تشكيل الحكومة.
  ولفت النائب أبي رميا في 
تصريح لـ «األنباء» الى ان كالم 
د.جعجع عن اختصار «حزب 
اهللا» وحركـــة أمـــل للطائفة 
الكريمة بهما، والى  الشيعية 
المشـــترك  العيش  ان منطق 
وصيغة ان ال سلطة لشرعية 
تتناقض معه، تفرض استحالة 
قيام حكومة في لبنان ال تتمثل 
فيها جميع الطوائف والفرقاء 
تمثيال عادال وليس فولكلوريا، 
وبالتالي إذا كان هناك تمثيل 
عادل للطائفة الشيعية يجب ان 

يكون حكما من خالل حزب اهللا 
وحركة أمل، كونهما الفريقين 
اللذين  الشيعيين الوحيدين 
النيابي،  المجلـــس  الى  دخال 
معتبرا ان األمر نفسه ينطبق 
على الطائفة المسيحية بحيث 
تأخذ بعين االعتبار أحجام الكتل 
التي  والقوى السياسية منها 
النيابية،  أفرزتها االنتخابات 
ومعتبـــرا أيضا انـــه انطالقا 
مما سبق شـــرحه ال يحلمّن 
أحد بقيام حكومة غير مبنية 
على منطق الشراكة الحقيقية 

وصيغة الوحدة الوطنية.

  أحجام الكتل

أبي رميا  النائـــب    واعتبر 
من شجع سابقا على انتخاب 
الرئيـــس بالنصف زائد واحد 
يعود اليوم الى التشجيع على 
قيام حكومة مـــن لون واحد 
والمغامرة مـــن جديد بوحدة 
الى  الشـــعب والبالد، مشيرا 
ان أيـــة حكومة ال تأخذ بعين 
االعتبار أحجام الكتل النيابية 
بحقيقتها وواقعها السياسي 

والشعبي لن يكتب لها إبصار 
النور، مؤكدا فـــي المقابل ان 
الحر ال يتقدم  الوطني  التيار 
بأية مطالـــب تعجيزية حيال 
تشـــكيل الحكومة كما يحاول 
البعض تسويقه لتبرير أسس 
حكومة اللون الواحد، موضحا 
ان مطالب التيار ليست سوى 
حق مكتسب له وعلى القّيمين 
اعطاؤها له مـــن أجل قبوله 
بالمشاركة التي يدعون إليها.

  وردا على السؤال الذي توجه 

المسيحيين  الى  به د.جعجع 
«أيهمـــا أفضـــل للمجتمـــع 
المسيحي وزارة االتصاالت أم 
وزارة التربية؟» لفت النائب أبي 
رميا الى ان حقوق المسيحيين 
ومصلحتهم ليست محصورة 
في وزارة واحدة بل تتجســـد 
في جميـــع الـــوزارات، وهي 
تأتي من خالل نهج اصالحي 
الدولة،  قائم على مبدأ بنـــاء 
معتبرا انه مهما كبر أو صغر 
حجم الوزارة المطالب بها فإن 
الوزير على رأســـها هو الذي 
يميز وزارته عن أخرى ويساهم 
في بناء الدولة من خالل نهجه 
االصالحي التغييري، األمر الذي 
ينعكس إيجابا وخيرا لصالح 
المجتمـــع المســـيحي، مذكرا 
د.جعجع بأن «الحرتقة» من قبل 
من أراد إقصاء التيار الوطني 
الحر عنوة وألسباب كيدية من 
وزارة االتصاالت جاءت بسبب 
وضع الوزير «باسيل» يده على 
ملفات أساسية متعلقة بالفساد 
وبهدر المال العام حولت الى 
النيابـــة العامة ولم يتم البت 

بها حتى اآلن.
  ورأى النائب أبي رميا انه 
من غير المعقول ايقاف وزراء 
التيار الوطني الحر عن مسارهم 
االصالحـــي واســـتبدالهم في 
منتصف الطريق بوزراء آخرين 
من خالل طرح مبدأ المداورة 
الـــوزارات، معتبرا  في تولي 
المداورة  انه يصح تطبيـــق 
علـــى وزارات يتوالها التيار 
الوطني الحر بعد مرور فترة 
زمنية طويلة مـــن توليه لها 
أسوة بتولي وزارتي الصحة 
والخارجيـــة من قبـــل وزراء 
محسوبين على «حركة أمل» 
وأســـوة أيضا بتولي وزارتي 
المالية والتربية من قبل تيار 

«المستقبل».

  األكثرية النيابية والشعبية

  وردا على تأكيد د.جعجع 
النيابية تمثل  بأن األكثريـــة 
األكثريـــة الشـــعبية، وصف 
النائـــب أبـــي رميـــا النقاش 
البيزنطي  المذكور بالجـــدل 
العقيم وشـــبهه بما جرى في 
االنتخابات الرئاسية األميركية 
ما قبل األخيرة بين بوش وآل 
غور، حيث حصل هذا األخير 
على أكثرية األصوات الشعبية، 
فيما آلت الرئاســـة األميركية 
الى بوش بعد ان نال أصوات 
الكبار أو ما يسمى  الناخبين 
باألصوات المرجحة، مشـــيرا 
الى ان األمر نفســـه ينسحب 
على الداخـــل اللبناني بحيث 
أعطت التقسيمات االدارية في 
القانون االنتخابي قوى ١٤ آذار 
األكثرية النيابية داخل المجلس 
النيابي فيما حصلت المعارضة 
في المقابل على أكثرية األصوات 
الشعبية، مستشهدا على ذلك 
بتقاريـــر المراقبين الدوليين 
والمؤسسات الرسمية المعنية 

باألمر.

 وهاب: األسد اتخذ القرار باستعادة 
  الجوالن بالديبلوماسية أو بالقوة

ــابق املعارض ــال الوزير الس  بيروت: ق
  وئام وهاب في اجتماع لرجال دين دروز 
ــورية وفلسطني ان املوحدين  من لبنان وس

الدروز ليسوا عددا بل دور.
ــو ضمان وجودنا    واضاف: ان دورنا ه
وقوتنا، الدور الذي حدده اجدادنا وآباؤنا، نحن 
سيوف هذه االمة، وال نقبل اال ان نكون في 

طليعة املدافعني عنها. وتابع يقول: اعلموا ان 
اجلوالن عائد، وكل احلركة الديبلوماسية اليوم 
ومحورها سورية عنوانها استعادة اجلوالن، 
واؤكد لكم واقول ان قرار استعادة اجلوالن 
ــار االسد، واذا  قد اتخذ من قبل الرئيس بش
ــلت الديبلوماسية في استعادة اجلوالن  فش

فسوف تستعاد بالقوة مهما كلف االمر. 

 سيمون ابي رميا 

 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من األسد
  دمشق ـ هدى العبود  - والوكاالت

  تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز امس 
رسالة من الرئيس السوري بشار األسد لم يكشف عن مضمونها. 
وذكرت وكالة األنباء الســـعودية ان الرسالة تسلمها وزير الثقافة 
واإلعالم د.عبدالعزيز خوجة خالل اســـتقباله امس وزير اإلعالم 
الســـوري د.محسن بالل الذي غادر مدينة جدة بعد زيارة قصيرة 
للسعودية. من جهة اخري أكدت مصادر سورية مطلعة «أن زيارة 
خادم الحرمين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز إلى دمشـــق ليســـت 
مرتبطة بتشـــكيل الحكومة اللبنانية، موضحة أنها ستتم في أي 
وقت يناســـب جدول أعمال الرئيس بشار األسد والملك عبداهللا». 
وقالت المصادر لصحيفة الوطن الســـورية «إن الزيارة المرتقبة 
لخادم الحرمين الشريفين، هدفها تعزيز العالقات الثنائية السورية 
- السعودية، والتشاور حول أوضاع المنطقة، والدور الذي يمكن 
للبلدين الشـــقيقين القيام به من أجل تعزيز الموقف العربي في 
مختلف القضايا، وفي مقدمتها قضية السالم والرفض اإلسرائيلي 
للمبادرة األميركية والتهديدات التي تواجه المنطقة بسبب سياسات 
إسرائيل، كما سيتم البحث في العالقات العربية والوضع في لبنان». 
وذكـــرت المصادر أن العالقة بين دمشـــق والرياض «ال تمر عبر 
بيروت، وأن سورية والسعودية متفقتان على أن شؤون لبنان تدار 
من قبل اللبنانيين». وفي الملف الحكومي اللبناني كشفت مصادر 
ديبلوماسية عربية للصحيفة ان عقدة تأليف الحكومة زالت، وأن 
تشـــكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية سيتم قبل العاشر من 
شـــهر أكتوبر المقبل.  وأشارت الصحيفة السورية شبه الرسمية 
في عددها أمس إلى أن رئيس الوزراء المكلف ســـعد الحريري لن 
يتدخل في تسمية الوزراء وسيكتفي في المشاورات التي يجريها 

حاليا بتحديد الحقائب وحصص الكتل النيابية. 


