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بعد الثقة.. األنظار تتجه إلى زيارة الحريري لـ »دمشق«
بي����روت: حصل����ت حكومة
الرئيس سعد احلريري على 
»ثقة قياسية«: 121 نائبا منحوا 
الثقة من أصل 128، وتوزع النواب 
السبعة بني واحد حجب الثقة هو 
نقوال فت����وش وواحد امتنع عن 
التصويت هو عماد احلوت ممثل 
اجلماعة اإلسالمية،  وخمسة غابوا 
هم: نبيل نقوال، وحس����ن فضل اهلل )بداعي 
السفر(، وهاشم علم الدين )بداعي املرض(، 
وطالل ارسالن ودوري ش����معون )من دون 
سبب أو عذر(. وال تشكل الثقة غير املسبوقة 
أي مفاجئة وال تصنف اجنازا لرئيسها ألنها 
حكومة وحدة وطنية متثل كل الكتل واالجتاهات 
إضافة إلى أن الثقة العالية والكبيرة ال تعني 
حكومة قوية وقادرة. فحجم الثقة النيابية ليس 
معيارا أو مقياس����ا اللتفاف سياسي وشعبي 
حولها ولقاعدة سياسية شعبية واسعة وصلبة 
تستند إليها. إنها حكومة التناقضات، واملساكنة 
القصرية، والتسوية وأفضل املمكن، والتوازن 

الدقيق والهش.
بعد الثق����ة تتج����ه األنظار إلى دمش����ق 
وإلى أول استحقاق سياسي يواجهه رئيس 
احلكومة سعد احلريري في زيارته املرتقبة 
إلى العاصمة السورية والتي تستحق صفة 
الزيارة التاريخية. وهذه الزيارة التي تطوي 
صفحة السنوات األربع املاضية وتفتح صفحة 
جديدة بني احلريري والقيادة الس����ورية كما 
بني لبنان وسورية مقررة منذ أشهر وتشكل 
بندا من بنود التفاهم السوري - السعودي 
غير املعلن. ولكن طرأ ما أدى إلى تش����ويش 
مناخ الزيارة وإلى إضفاء شكوك على نتائجها 

ومردودها. 
وأظهرت التعقيدات السياسية األخيرة التي 
حدثت قبل خمسة أشهر خالل فترة تشكيل 
احلكومة والذي كان واضحا فيها مدى االشتباك 
اإلقليمي في داخلها وكذلك االشتباك الدولي 

أن سورية هي األقدر على ممارسة دور ضابط 
اإليقاع في التوازن الداخلي بس����بب صلتها 
الوثيقة باملعارضة وبس����بب انفتاحها على 
الس����عودية و»األكثرية العربية« في سياسة 
مختلفة متاما عن قمتي دمشق والدوحة اللتني 

شهدتا سياسة انقسام ومواجهة.
والبد من اإلقرار أن س����ورية جنحت هذا 
العام في استعادة دورها وتأثيرها في لبنان 
وفي تغيير النظ����رة الدولية والعربية إليها 
وإلى سياس����تها ودورها ف����ي لبنان لتصبح 
نظرة إيجابية ومشجعة بعدما اجتازت دمشق 
اختبارا ناجحا م����ن ثالث محطات: العالقات 
الديبلوماسية، االنتخابات النيابية وحكومة 

الوحدة الوطنية.
ولكن، حصلت في فترة ما بعد تش����كيل 
احلكومة تطورات وخطوات من جانب دمشق 
س����اهمت في »التشويش« على هذا االنطباع 

اإليجابي.
وهن����ا تتوقف املصادر عند »االس����تقبال 
الرس����مي« الذي خص به الرئيس الس����وري 
بشار األسد أمني عام املجلس األعلى اللبناني-
السوري نصري خوري موجها من خالل ذلك 
رسالة تفيد بأن دمشق راغبة في استمرار هذا 
املجلس رغم تبادل فتح السفارات وأن وضعه 

هو خارج البحث في الوقت احلاضر.
كما تتوق����ف املصادر مليا عن����د الزيارة 
الرس����مية للعماد ميش����ال عون إلى دمشق 

والطريقة اخلاصة التي استقبل بها.
ولكن التطور األبرز الذي أدى إلى توتير 
األجواء وإلى تعميق التساؤالت هو املتعلق 
باملذك����رات القضائية التي س����طرها القضاء 
السوري بناء على دعوة شخصية من اللواء 
جميل الس����يد عل����ى خلفية ش����هادات الزور 
التي أودت به مع ضباط آخرين إلى السجن 
خاص����ة وان نظرة تيار املس����تقبل وحلفائه 
إلى هذه املذكرات أنها »سياسية« في توقيتها 

ومغزاها.
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مشعل في بيروت قبل نهاية 
العام: يق����وم زعيم حركة 
حماس خالد مشعل بزيارة 

ال����ى بيروت قبل نهاي����ة العام مخصصة 
الجراء محادثات مع مس����ؤولني لبنانيني 
سياسيني وأمنيني بشأن العالقة اللبنانية 
� الفلسطينية وما يطرح من تشكيل وفد 
فلس����طيني موحد للحوار مع الس����لطة 
اللبنانية ومن اقامة مرجعية أمنية واحدة 
ف����ي املخيمات، وفي ح����ني تطرح مصادر 
لبنانية ضرورة الفصل بني امللف الفلسطيني 
في لبنان واالزمة الفلس����طينية الداخلية 
مبا هي عليه من انقسام وصراع حاد، فان 
مصادر فلسطينية ترى صعوبة في اتفاق 
فتح وحماس على ادارة مشتركة للمخيمات 
الفلس����طينية ف����ي لبن����ان وان الوضع 
الفلسطيني في لبنان بات جزءا من عملية 
احل����وار واملصاحل����ة املتعث����رة برعاية 

مصرية.
تبعات عضوية لبنان فـي مجلس األمن: مازالت 
أوساط ديبلوماسية غربية تفضل لو ان لبنان 
لم يدخل عضوية مجلس األمن بدءا من مطلع 
العام املقبل وملدة سنتني، ألن هذه املهمة في 
السياسة اخلارجية سترتب تبعات على الوضع 
الداخلي في لبنان والن الصراعات والتجاذبات 
االقليمي��ة ميكن ان تفجر اوضاعه الداخلية. 
وتس��أل هذه االوساط كيف س��يكون عليه 
موقف لبنان مثال وتصويته في مجلس األمن 
اذا عرض امللف النووي االيراني وذهب املوقف 
الدولي في اجتاه فرض عقوبات على ايران، 
وكيف سيكون وضعه الداخلي اذا راعى املوقف 
الدولي، وكيف تك��ون عالقته مع املجموعة 
الدولية اذا لم ينسجم مع قرارها وتوجهها؟

فتور بني احلريري واملشنوق: يتردد ان هناك 
فتورا في العالقة بني الرئيس سعد احلريري 
والنائب نهاد املشنوق وان السبب املباشر 
لذلك هو مبادرة املشنوق الى زيارة سورية 
قبل اس����ابيع من دون ان يكون قد نسق 
زيارته مع احلريري او أعلمه مسبقا بها.

احلريري وخيارات ما بعد 
دمشق: يرى مصدر سياسي 
قريب من دمشق ان الرئيس 
سعد احلريري سيجد نفسه بعد زيارته الى 
دمشق امام اعادة ترس��يم عالقته بحلفائه 
وامامه خياران: اما جذب هؤالء احللفاء نحو 
خياراته اجلديدة التي ميليها موقعه اجلديد 
كرئي��س حلكومة كل لبن��ان، واما ان ينأى 

بنفسه عن هؤالء احللفاء.
عجقة سـير على طـريق بيـروت ـ دمشــق: 
تتوقع جهة سياسية بارزة في املعارضة 
وبلهجة ال تخلو من التهكم »عجقة سير« 
عل��ى خط بيروت � دمش���ق وفي اجتاه 
واحد وحجا سياس���يا كثيفا بعد زيارة 
الرئيس س���عد احلريري، خصوصا في 
اوساط قيادات وشخصيات سنية لم تزر 
دمش���ق منذ اربع س���نوات تضامنا مع 
الس���نية  احلري���ري والتزام���ا باحلالة 

العامة.
اجتماع شهري لتكتل االصالح والتغيير: علم ان 
رئيس احلزب الدميوقراطي اللبناني النائب 
طالل ارس��الن اتخذ قرارا بالبقاء في تكتل 
االصالح والتغيير من دون حضور اجتماعاته 
االسبوعية، ويجاريه في الغياب النائب سليمان 
فرجنية الذي ال تس��تهويه ابدا االجتماعات 
الدورية، والتوجه هو الى عقد اجتماع شهري 
برئاس��ة العماد ميشال عون يضم فرجنية 
وارس��الن الى النائب الس��ابق ايلي سكاف 
وامني عام الطاش��ناق هوفيك مختاريان او 

النائب هاغوب بقرادونيان.
 ال زيارة قريبة جلعجع إلى سورية: سئل رئيس 
الهيئ��ة التنفيذي���ة للقوات اللبنانية د.

سمير جعجع عن امكانية زيارته لسورية 
فأجاب: »ال أملك موقعا« رسميا كي ازور 
سورية وال ميكن ان ازورها اال اذا سّوت 
اللبنانية اموره���ا معها »ملف  الدول���ة 
املفقودي��ن � ترس���يم احلدود � القواعد 
الفلس���طيني��ة خ�����ارج  العس���كري���ة 

املخيمات«.

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مستقبال رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري في مخيمه الصحراوي بروضة خرمي شرق الرياض أمس 

فتوش يصف ماروني بـ »الشاذ«
وصقر بأنه »بال حيثية وال شعبية«

بي����روت: رّد املكتب اإلعالم����ي للنائب نقوال فت����وش في بيان على
كالم النائبني ايلي ماروني وعقاب صقر لوكالة »أخبار اليوم« بحقه 
بع����د مداخلته في مجلس النواب قبل يومني، قائال: »كان فتوش قد آلى 
على نفسه منذ أشهر عدم الرد على مهاترات ماروني وشذوذه النفسي 
والسياسي نزوال عند رغبة العقالء من أبناء زحلة، وحرصا على جتنيب 
املدينة التوتر الذي سادها بسبب تصريحاته الرعناء«، مضيفا: »انبرى 
ماروني بأمر من )أسياده اجلدد( للرد على املداخلة في مجلس النواب 
والني����ل من فتوش، ولو كان ملاروني اجلرأة، لوقف في املجلس مدافعا 
عن رأيه ولم يصرح في جنح الظالم«، معتبرا أن صدقية مواقف فتوش 
وتأييد أهالي زحلة عرت ماروني من ادعاءاته وكشفت خداعه أمام الرأي 
العام األمر الذي أفقده صوابه وجعله يخرج عن أدب التخاطب السياسي 
وينحدر إلى أسفل الدركات. وبحسب البيان، ف� »لو كان ماروني زحليا 
أصي����ال في انتمائه وتوجهاته لكان ف����رح وهلل ملواقف فتوش والتزم 
مبداخلته الت����ي ركزت على القرار الزحلي وعدم التبعية، لكن ماروني 
امتهن استجداء املراكز صبيا في أزقة زحلة، متسوال على أبواب وأقدام 
املرجعيات، وكيف عقر األيدي التي أعانته يوم كان يس����تجدي النعمة 
والنيابة معا«. وأضاف البيان: »لقد تطاول ظل النائب الشاذ فظن نفسه 
ماردا، وما هو إال قزم متملق متس����لق، إال أن احلقائق التي سيواجهها 

حني يفتح ملفه في وزارة السياحة ستهوي به إلى القعر«.
كما واعتبر البيان أن النائ����ب صقر من نواب الصدفة الذين جاءت 
بهم تلك املوجة الهيستيرية في االنتخابات النيابية، ووصفة ب� »بوق« 
لدى أس����ياده املعروفني في حملة واحدة متجنية على من أخذ بيدهما 

إلى الندوة البرملانية«.
وأضاف: »نس����ي صقر أنه بال حيثية شعبية، وال حتى عائلية، لكي 
يتحدث عن الصدقية والناخبني في قضاء زحلة، وكيف تغافل عن واقع 
أن صقر نفس����ه لم يقترع إلى نفسه، وقد هبط على دائرة زحلة مبظلة 
عجيبة بعد أن رفض رئيس احلكومة س����عد احلريري القبول بالنائب 

السابق محسن دلول رغم ما لديه من شعبية وحيثية سياسية«.
وقال: »إن أصحاب النخوة في قضاء زحلة رفعوا شعارا: »من يجد 
عقاب صقر في فرح أو ترح له جائزة مالية كبرى«، واكتش����فوا كم هو 
ماهر في التخفي والتلطي، كما برع في خداع وغش مجموعة واسعة من 
أبناء القضاء يطالبون مببالغ مالية من أجل أتعاب انتخابية«، مضيفا: 
»لقد لقب )بالقبوط( عبر الصحف االلكترونية العاملية واكتشفوا فيه 
عميال مزدوجا وس����نوزع ملخصا منه عل����ى الناخبني ليعرفوا من هو 

صقر احلقيقي«.

زحلة لم تعد في القلب

أخبار وأسرار

خادم الحرمين يستقبل الحريري ويهنئه على نيل »ثقة الشعب اللبناني«
بيروت ـ عمر حبنجر

أمض����ى لبنان يوم����ا مناخيا 
عاصفا أمس، يبدو انه س����يتكرر 
لبضعة أيام حتت تأثير منخفض 
ج����وي مصحوب بكت����ل هوائية 
وعواصف رعدية حّولت املطر إلى 
ثلوج كللت قمم اجلبال اللبنانية 
باألبيض الناصع من ارتفاع 1400 

وما فوق.
ه����ذا الطقس، ل����م يؤثر على 
ح����رارة احلراك السياس����ي التي 
بقيت مرتفعة، رغم سفر الرئيس 
ميش����ال س����ليمان الى واشنطن 
ووجود الرئيس س����عد احلريري 
الرياض وحتض����ره للزيارة  في 

املقررة الى دمشق.
وحول زيارة الرئيس احلريري  
إلى الرياض استقبله خادم احلرمني 
املل����ك عب����داهلل بن  الش����ريفني 
عبدالعزيز في مخيمه الصحراوي 
في روضة خرمي امس وهنأه على 
الثق����ة التي منحه إياها الش����عب 
اللبناني وتوليه رئاس����ة مجلس 

الوزراء.
وقالت وكالة االنباء السعودية 
الرسمية )واس( ان امللك عبداهلل 

هنأ في بداية االستقبال احلريري 
على »نيله ثقة الش����عب اللبناني 
وتوليه رئاسة مجلس الوزراء«، 
متمني����ا له »النج����اح والتوفيق 
ولعالقات البلدين الشقيقني مزيدا 

من التقدم«.
من جهته، أعرب احلريري عن 
تهنئته للملك عبداهلل مبناس����بة 
عودة األمير سلطان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس 
مجل����س ال����وزراء وزي����ر الدفاع 
والطيران إلى اململكة »ساملا معافى« 
بعد رحلته العالجية املوفقة خارج 

اململكة.
وأضافت »واس« أن احلريري 
عبر أيضا »عن ش����كره وتقديره 
الش����ريفني على  خلادم احلرمني 
اهتمامه ومؤازرته وحرصه الدائم 
على اس����تقرار األوضاع ووحدة 
الصف في لبنان ليستعيد مكانته 

الفاعلة بني أشقائه في املنطقة«.
وأضافت الوكالة انه جرى خالل 
اللقاء »بحث مجمل التطورات في 
املنطقة وموقف البلدين الشقيقني 
منها إضافة إلى آفاق التعاون بني 
البلدين وسبل دعمها وتعزيزها 

معلومات عن زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق االثنين ال يؤكدها نوابه

في جميع املجاالت«.
إلى  أما عن زي����ارة احلريري 
سورية فبعض صحف املعارضة 
»الس����فير واألخب����ار« أك����دت ان 
احلريري سيكون في دمشق غدا 
االثنني، بينم����ا توقعتها »اللواء« 
القريبة من قريطم، اليوم األحد، 
في حني تفيد معلومات ل� »األنباء« 

بان الزيارة ستتم االثنني وان لقاء 
احلريري مع الرئيس بشار األسد 
سيتم في احلادية عشرة قبل الظهر 

بتوقيت بيروت.
غير ان النائ����ب عمار حوري 
عضو كتل����ة »لبن����ان أوال« قال 
لتلفزيون املستقبل أمس ان زيارة 
رئيس احلكومة الى سورية قررت، 

لكن موعدها لم يحدد بعد، وان كل 
الكالم املذكور في وسائل اإلعالم 
مجرد تكهنات، معتبرا ان توقيت 
املذكرات القضائية السورية سيئ 
وفيه رسالة سياسية وان املوضوع 

مناط بالقضاء اللبناني.
وق����ال النائب حوري ردا على 
سؤال ان الرئيس احلريري أكبر من 

ان يتعاطى مع هذه األمور.
ن����واب األكثرية  ونفى بعض 
ل� »األنباء« علمهم بتحديد موعد 
الزي����ارة االثن����ني أو االحد بدليل 
عدم التداول في برنامجها، بيد ان 
مصادر »توافقية« لفتت الى ان هذا 
املوضوع كان ضمن املباحثات التي 
أجراها الرئيس سعد احلريري مع 

الرئيس سليمان قبل مغادرة األول 
الى الرياض، والثاني الى واشنطن، 
لكن االعتبارات األمنية حتظر كشف 

توقيتها قبل حلوله بأيام.
وفي معلومات املصادر املطلعة 
ان رئيس وزراء لبنان سيغادر الى 
الدمنارك بعد غد الثالثاء حلضور 
الدولي ملكافحة  اختتام املؤمت����ر 
االحتباس احلراري يرافقه وزير 
البيئة محمد رحال وسفير لبنان 
في األمم املتحدة نواف سالم. وقبل 
مغادرته بيروت الى الرياض مساء 
اجلمعة افتتح احلريري املعرض 
السنوي للكتاب الذي يقيمه النادي 
الثقافي العربي في بيروت، ثم توجه 
مباشرة الى املطار. وقال احلريري 
خالل االفتتاح ان لبنان على مشارف 
مرحلة جديدة نريد ان تكتمل فيها 
عناصر االستقرار السياسي واألمني 
مع التقدم االجتماعي واالقتصادي. 
وشدد رئيس احلكومة على عدم 
تضيي����ع الطاق����ات اللبنانية في 

زواريب الطوائف.
وقال ان رس����الة لبنان هي ان 
يكون وطنا للحوار والتالقي وهذا 
هو مفهوم العيش املشترك الذي 

نريد له ان يبقى ركنا رئيسيا من 
اركان النظام اللبناني، وهذا هو البلد 
الذي ال يجوز بعد اليوم ان نضيع 

طاقاته االنسانية والثقافية.
احلريري تلقى دعوة من النائب 
االول للرئيس االيراني محمد رضا 
رحيمي لزيارة ايران في اطار برقية 
تهنئة وجهها الى رئيس احلكومة 
مبناسبة تشكيل احلكومة. بدوره 
النائب احمد فتفت )املس����تقبل( 
وصف املذكرات القضائية السورية 
التي وجهت الى بيروت وتتناول 
استدعاء شخصيات لبنانية رسمية 
واعالمية الى دمشق الستجوابها 
في دع����اوى اقامها اللواء املتقاعد 
جميل السيد ب� »الزكزكات ومحاولة 
العرقلة«. وعن زيارة وليد جنبالط 
املنتظرة الى دمشق، قال فتفت ان 
دور جنب����الط التاريخي في قيام 
ثورة االرز لن يس����هل هضمه في 
دمش����ق، معتبرا ان كل التنازالت 

التي قدمها ال تبدو كافية.
من جهته، رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، قال امس ان مرحلة الثقة 
باحلكومة انته����ت وبدأت مرحلة 

العمل.

عون يدافع عن زيارة الرئيس ألميركا ويؤكد: سورية تعتبر »المذكرات« شأنًا قضائيًا

بيروت ـ داود رمال
قبل مغادرته الى واشنطن، التقى الرئيس ميشال سليمان، رئيس 
كتلة االصالح والتغيير العماد ميش���ال عون في بعبدا، ليعلن بعد 
اللقاء ان رئيس اجلمهورية حر في قراره زيارة أو عدم زيارة أي بلد، 
كما ان باس���تطاعته زيارة أي بلد أينما وجد مصلحة في ذلك، على 
اعتبار ان كل العالقات اخلارجية ترتبط بصالحياته وفقا للمادة 52 

من الدستور التي يستطيع ان ميارسها كيفما ومتى اراد ذلك.
ك�الم العم�اد ع�ون ه�ذا عب�ر في�ه ع�ن رفض�ه االش�ارات السلبي�ة 

الت�ي أطلقه�ا البعض ضد زيارة الرئيس سليمان الى واشنط�ن.
واض���اف عون: مت في اللقاء اس���تعراض مواضيع عدة كالعادة، 
وتناولت الشؤون الداخلية والنشاطات التي قمنا بها مؤخرا والتي 
تساعد على تركيز االستقرار واألمن في البلد. وهكذا يذهب الرئيس 
في زيارته مطمئنا اكثر. وهو يتابع بالتأكيد ما يجري وليس بعيدا 
عنه. أما عن الزيارة الى س���ورية، فيب���دو ان افكارنا متطابقة في 

املواضيع االساسية، وهذا امر جيد.
وردا على القائلني ان الرئيس االس���د حمله أي رسالة ألي طرف 

س���يادة الرئيس. وهذا امر محبذ، وقد بنينا عالقة صداقة شخصية 
معه، وذلك محبب لدى السوريني واللبنانيني معا. وكنا دائما نقول، 
حتى في أحلك الظروف، ان العالقات مع سورية يجب ان تكون على 
افضل االحوال. واذا كان املسؤولون السياسيون أو من هم في احلكم 

اصدقاء فهذا يعود باخلير على البلدين معا.
وانطالقا من ذلك، مت ارجاء الزيارة بسبب االنتخابات. وكنا في 
وارد تلبيتها بعد تشكيل احلكومة، اال ان ذلك استغرق خمسة اشهر، 
فقررنا ان نقوم بها بعد نيل الثقة، حيث عبرنا عن موقفنا في جلسة 
مناقشة البيان الوزاري. فوجدنا اننا فيما لو ذهبنا بعد ذلك مباشرة 
يكون رئيس اجلمهورية في زيارته الى اميركا، وحينها تأخذ الزيارة 
الى سورية طابعا غير جيد. فحشرنا في هذه الفترة القصيرة، وقررنا 
الذهاب الثالثاء ليال، اال ان الدعوة مفتوحة دائما لزيارة سورية بجو 
من الصداقة، وذلك لتبادل وجهات النظر، وليس على اساس عالقات 
مع افراد أو التبادل بالعالقات الرسمية بني البلدين. وحول العالقة 
املمتازة مع سورية وما اذا ساهمت في »تكريسكم الرقم الصعب على 
الساحة املسيحية في لبنان«؟ قال: ذهبت كرقم صعب قبل الذهاب 

لبناني، خصوصا ان هناك حتضيرات لزيارة رئيس احلكومة سعد 
احلريري الى دمش���ق قريبا. أجاب: دائما عندما اذهب في زيارة الى 
اخلارج سواء كانت الى اميركا او دولة شقيقة أو اي بلد آخر، ابحث 
في مواضيع عامة تتعلق بالسياسة العامة بني البلدين وتفيد لبنان. 
واني ال أحمل رس���الة وال اقوم بوس���اطات. وحول قراءته املذكرات 
القضائية السورية عش���ية زيارة رئيس احلكومة الى سورية قال 
عون: س���آخذ املوقف الرسمي السوري الذي يفيد بأن هناك لبنانيا 
رفع دعوى في س���ورية وقبلت قضائيا، فيتم التعامل مع الدعوى 

قضائيا. وهم ال يعطونها معنى سياسيا.
ورفض عون االتهامات املوجهة لرئي���س اجلمهورية باالنحياز 
الى فريق اكثر من الفريق اآلخر، كما اضاف: فخطاب القس���م اليزال 
واضحا وقد صفق له اجلميع. وال اس���لوب جديدا لفخامة الرئيس، 
فهو اليزال يحترم هذا اخلطاب. وحول ما اذا كانت الزيارة الثانية ردا 
على زيارة فخامة الرئيس الى اميركا؟ قال عون: ليس من عالقة أو 
ارتباط بينهما. هل تعلم منذ متى ارجئت هذه الزيارة؟ فهي أرجئت 
بس���بب االنتخابات النيابية، وكان هناك دعوة وتعارف بيننا وبني 

الى س���ورية فهل كنت رقما س���هال قبل ان اذهب؟ على العكس؟ ان 
هذه الصعوبة تتحول انفراجا على كل األرض اللبنانية، وهي تعيد 
االس���تقرار. وبعد لقاء عون غادر رئيس اجلمهورية الى واشنطن 
ام���س في زيارة رس���مية تلبية لدعوة من نظي���ره االميركي باراك 
أوباما س���بق ان نقلها اليه نائب الرئيس االميركي جو بايدن خالل 
زيارته الى بيروت في مايو املاضي، وذلك إلجراء محادثات مع كبار 
املسؤولني االميركيني وفي مقدمهم الرئيس اوباما. ويرافق الرئيس 
سليمان وفد رسمي يضم وزراء اخلارجية واملغتربني علي الشامي، 
الدفاع الوطني الياس املر والدول���ة وائل أبوفاعور اضافة الى وفد 
اداري واعالمي وأمني. وأش���ار مصدر مواكب للزيارة الرئاسية الى 
ان رئيس اجلمهورية وخالل كل لقاءاته سيؤكد على ثوابت املوقف 
اللبناني جلهة رفض لبنان توطني الالجئني الفلسطينيني في لبنان 

ووجوب اقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وضرورة العمل اجلدي من اجل انقاذ عملية السالم واعادة احياء 
طاول���ة املفاوضات العربية � االس���رائيلية وجلم اس���رائيل ووقف 

اعتداءاتها وتهديداتها املستمرة على الشعب الفلسطيني.

سليمان حمل ثوابت الموقف حول رفض التوطين ولجم إسرائيل إلى واشنطن

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال العماد ميشال عون في بعبدا قبل توجهه الى واشنطن امس

وفاة مجد األسد شقيق 
الرئيس السوري

صورة عائلية ويظهر الراحل مجد األسد خلف والده الرئيس الراحل حافظ االسد

دمشق ـ هدى العبود
اعلن����ت وكال����ة األنب����اء 
الس����ورية )سانا( امس وفاة 
مجد حافظ االس����د ش����قيق 
الرئيس السوري د.بشار األسد 
بعد معاناة مع مرض عضال 
في العاصمة السورية دمشق. 
ومجد هو اصغر ابناء الرئيس 
السوري الراحل حافظ االسد 
ويحمل اجازة في االقتصاد من 

جامعة دمشق.


