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)أ.ف.پ( رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري لدى وصوله قصر »تشرين« في زيارته التاريخية للعاصمة السورية  جانب من املباحثات بني الرئيس السوري ورئيس الوزراء اللبناني

الحريري »طوى صفحة الماضي« بزيارة تاريخية للشام
الرئيس السوري استقبله بحرارة وبادله القبالت

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكتل »التغيير واالصالح« النائب 
ميش���ال احللو ان ما تسرب من معلومات عن 
مس���اعي وزارة اخلارجية اللبنانية لتجميد 
مفاعيل القرار الدولي رق���م 1559، وان كانت 
معلومات غير مؤكدة بعد، فهي تعتبر مبنزلة 
حيثية قائمة لدى غالبية الفعاليات السياسية 
االساسية في لبنان، معتبرا من جهة اخرى ان 
الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان وبحسب 
ما تناقلته بعض الوسائل االعالمية، قد أحسن 
عمال وقوال خالل زيارته الى الواليات املتحدة 
االميركية، حيث طالب بتجميد مفاعيل القرار 
املش���ار اليه، ودافع عن حق لبنان الش���رعي 
في مقاومة االحتالل، ومعتبرا ايضا ان البند 
االساسي من القرار 1559 الذي نص على انسحاب 
اجليش الس���وري من لبنان قد مت تنفيذه في 
ابريل من العام 2005، مشيرا الى ان ما تبقى من 
القرار املذكور لتنفيذه حيال سالح امليليشيات 

قد حسم امره على املستوى 
اللبناني الداخلي، اذ يحظى 
بشبه اجماع على اخراجه 
من التداول ووضعه خارج 
اجلدول���ة لدى كل من االمم 
املتح���دة ومجل���س االمن 
الدولي، كون لبنان يعتبر 
ان س���الح املقاوم���ة ليس 
سالحا ميليشويا، بل يعتبره 
سالحا مكرسا لبنانيا على 
املستويني الشعبي والرسمي، 
ودوره طليعي في الدفاع عن 
االرض وكرامة الشعب وفي 
العدو االسرائيلي من  ردع 

التمادي في اعتداءاته وتهديداته للبنان.
واكد النائب احلل���و ان لبنان ليس بوارد 
الدخول في مواجهة ال م���ع األمم املتحدة وال 
مع مجلس االمن لتجميد مفاعيل القرار 1559، 

وليس لدى احد من الفرقاء 
اللبنانيني أي نوايا الفتعال 
أسباب املواجهة معهما، وذلك 
العتباره ان االمر بالش���كل 
واملضمون ال يبت سوى على 
املستوى اللبناني الداخلي، 
مشيرا الى ان احالة السالح 
الى طاولة احلوار ليس سوى 
البرهان على حصرية البت 
لبنانيا ف���ي االمر موضوع 
الشق غير املنفذ من القرار 
املذكور، متسائال فيما لو لم 
يتم جتميد القرار 1559 عن 
آلية تنفيذه وعن اجلهة التي 

ستنفذ ما تبقى منه.
ومتس���ائال ايضا عما اذا كان املطلوب من 
تنفيذ القرار املذكور هو انكشاف لبنان بالكامل 
امام العدو االسرائيلي بشكل يسهل عليه تنفيذ 

مآربه العدوانية ضد الدولة اللبنانية، مؤكدا 
ان لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته قد اختار 
خالفا لنتائج تنفي���ذ القرار 1559، الدفاع عن 
االرض وكرامة الشعب واخراج احملتل بكافة 
الوسائل املشروعة قانونا، خصوصا مبوجب 
شرعة االمم املتحدة نفسها التي اجازت للشعوب 

مقاومة االحتالل ألراضيها.
على صعيد آخر وعن حتضيرات بكركي لعقد 
لقاء بني القادة املوارنة برعاية البطريرك صفير 
في الصرح البطريركي، اكد النائب احللو انفتاح 
العماد عون على كل حوار بناء بني اللبنانيني. 
فكم باحلري على حوار بني املسيحيني وحتديدا 
بني القادة املوارنة، مذك���را ان تكتل التغيير 
واالصالح والتيار الوطن���ي احلر قد وقعا ب� 
»شرعة العمل السياسي« وانطالقا من متسكهما 
بثوابت الكنيس���ة املارونية، في الوقت الذي 
امتنع غيرهما من االطراف املسيحية املقابلة 

عن التوقيع عليها.

عون منفتح على أي حوار بين اللبنانيين.. فكيف بين الموارنة؟ 
الحلو لـ »األنباء«: لبنان اختار الدفاع عن األرض خالفاً لنتائج الـ »1559«

اللبنانيون يعودون إلى سورية.. وسورية تعود إلى لبنان »سياسيًا«
ومكافحة االرهاب وحاالت التطرف...

اجلدار السياسي والنفس���ي الذي ارتفع عاليا في السنوات 
املاضية بني سورية وأكثرية لبنانية تصدع ويقترب من حلظة 
الس���قوط الكامل عندما يطأ سعد رفيق احلريري أرض دمشق. 
ولكن الهدف املباشر للسوريني في عملية »تصفية آثار املرحلة 
السابقة واجناز عملية االنتقال الى الوضع اجلديد يبقى »حتالف 
14 آذار« الذي يش���كل مجتمعا الرمز األبرز لتلك املرحلة وشكل 
كجس���م سياسي ناشئ رأس احلربة السياسية في املواجهة مع 
سورية. واذا كانت دمشق حققت أبرز مكسب لها هذا العام في 
»خ���روج أو اخراج« جنبالط من ه���ذا التحالف وهو في صدد 
انهاء مرحلة تقدمي »أوراق اعتماده« لدمشق ملبيا كل ما تطلبه 
وتشترطه، فإنها تبدي اهتماما أكبر مبسألة اعادة بناء العالقة 
مع الرئيس س���عد احلريري ومن خالله مع الطائفة السنية في 
لبنان عبر سياسة »االحتواء املزدوج«، وفي سياق هذا التوجه، 
تتجه األنظار في املرحلة املقبلة الى مس���ألتني: عالقة احلريري 
مع مسيحيي 14 آذار وكيف ستتطور: في اجتاه التباين والتنافر 
أم في اجتاه التناغم والتكيف مع الواقع اجلديد )وهو املرجح(. 
واملس���ألة الثانية هي مصير ومستقبل األمانة العامة ل� 14 آذار 
التي هي »التجسيد العملي لهذا التحالف وحلقة الربط والتواصل 

بني مكوناته.
اال ان اخلطوات السورية، تثير حفيظة وحذر أطراف سياسية 
أكثرية من ان تكون العودة الى وضع ما قبل العام 2005 عودة 
الى س���يئات وس���لبيات مرحلة الوصاي���ة، وان يظل التعاطي 
السوري مع لبنان في عمقه وجوهره على ما كان عليه رغم ما 
حصل على صعيد االنسحاب العسكري والتمثيل الديبلوماسي 

واكتمال عقد املؤسسات اللبنانية الدستورية.

يرتس���م على األرض اللبنانية: حتالف 14 آذار وصل الى احلكم 
في العام 2005 ولكنه لم يس���تطع ان يحكم، وفاز في انتخابات 
الع���ام 2009 ولكنه فقد »أكثريته«. فريق املعارضة املرتكز الى 
»حتالف حزب اهلل عون« سجل خطوات متقدمة في احلكم وانتقل 

من حيازة حق الڤيتو الى الشراكة في القرار.
خلط األوراق بدأ. املشهد السياسي في لبنان الى تغيير ومعه 
قواعد اللعبة: الصراع السياسي الذي بلغ درجة عالية من احلدة 
واالنقس���ام وكاد يخرج عن السكة السياسية الى الشارع أكثر 
من مرة، سيهدأ وستكون فترة استقرار سياسي وهدنة طويلة 

ال تهددها اال تطورات مفاجئة في املنطقة.
انتظم اجلميع تقريبا حتت مظلة التفاهم السوري السعودي 
وطرأ حتول ملموس على اخلطاب السياس���ي ملختلف األطراف 
الذي بات مياال الى العناوين وامللفات غير السياس���ية. خارطة 
العالق���ات والتحالفات الى تبدل وليس مفاجئا ومس���تغربا ان 
ن���رى جنبالط في الرابية قريبا، والعالقة تتوطد بني احلريري 
وفرجني���ة، وعالقة التعاون والتنس���يق تعود بني قصر بعبدا 

وقصر املهاجرين...
سورية التي أصبحت مرحلة الضغوط الدولية وراءها استعادت 
مكانتها السياس���ية في لبنان، وهي اآلن بصدد استعادة دورها 
الفاعل واملباشر، وما تريده وتعمل له هو الغاء مفاعيل املرحلة 
الس���ابقة والس���نوات »العجاف« املمتدة من مطلع 2005 حتى 
أواسط 2005، وقد حققت نتائج جيدة في هذا االجتاه: العالقة بني 
الرئيسني سليمان واألسد تأخذ طريقها الى »االنسجام والثبات« 
لتغادر مرحلة االهتزاز بعدما اجتازت بنجاح اختبار العام األول 
و»فترة السماح«. عملية التنسيق األمني بني اجليشني اللبناني 
والس���وري تعود الى س���ابق عهدها في مجاالت ضبط احلدود 

الواليات املتحدة، وحتالف مستجد مع تركيا، ومصاحلة راسخة 
مع الس���عودية، وكل ذلك من دون التخلي عن أي من حتالفاتها 
وأوراقها في املنطقة. جنحت أيضا في استعادة زمام املبادرة في 
لبنان وفي اظهار حجم نفوذها وتأثيرها املستمرين بقوة، وان 
دورها احملوري في لبنان ال تستمده من وجودها العسكري على 
أرضه وامنا م���ن عوامل أخرى ثابتة »جيوبوليتيكية تاريخية 

واقتصادية واجتماعية«.
ما أقامته سورية طيلة فترة وجودها املديد على مدى عقود في 
لبنان من بنية حتتية سياسية أمنية وشبكة عالقات ومصالح 

يساعدها في استعادة ما خسرته وفي اعادة وصل ما انقطع.
ولكن عودتها السياسية الى لبنان لم تكن لتتم بهذه السرعة 
والقوة لوال ظروف ومتغيرات مساعدة أفادت دمشق التي حتسن 
سياسة »كسب الوقت والنفس الطويل وانتظار املتغيرات والتقاط 
الفرص«، والتي لم تتأخر في االفادة من متغيرات دولية واقليمية 
ولبنانية تسارع إيقاعها في األشهر األخيرة منذ وصول الرئيس 
باراك أوباما الى البيت األبيض ومعه أساليب وخطط وأولويات 
جديدة، ومع تقدم الهاجس األمني في العالم العربي على ما عداه، 
ووصول اليمني املتطرف الى احلكم في اسرائيل وتعطل عملية 
السالم،  وتعاظم النفوذ االيراني في املنطقة ومعه صعود قوى 
املمانعة. أما في لبنان فقد تغيرت أشياء كثيرة منذ اتفاق الدوحة 
وجاءت النتيج���ة ايجابية ومرحبًا بها دولي���ا، ان جلهة اعادة 
بناء املؤسسات الدس���تورية واكتمال عقدها، أو جلهة ما أبدته 
دمشق ومارسته من دور ايجابي مسهل في اجناز االستحقاقات 
املتالحقة من انتخابات الرئاسة الى االنتخابات النيابية الى تشكيل 
احلكومة، اضافة الى االستجابة للمطلب الدولي بإقامة عالقات 
ديبلوماس���ية مع لبنان. وحصل ذلك في وقت كان واقع جديد 

بيروت: خرجت س���ورية من لبنان عسكريا عام 
2005 بقرار اميركي )1559(  وبعد أربع سنوات 
واجهت فيها حصارا ديبلوماس���يا دوليا واستخدم 
لبنان من خاللها منصة لالطالق في اجتاهها وساحة 
ضغوط عليها، ووصلت العالقات اللبنانية - السورية 
الى أدنى مس���توياتها والى أقصى درجات التشنج 
والتوتر وأحيانا »العدائية«، تعود سورية الى لبنان 
»سياسيا« وليس في حس���اباتها وخططها العودة 
عسكريا بعدما ثبت لها ان الوضع اجلديد »مردوده أكثر وكلفته 
أقل« ويوفر عليها الكثير من االحراجات واملمارسات السياسية 
واألعباء املالية واللوجس���تية. هذا ليس استنتاجا مبكرا وامنا 
أصب���ح واقعا ظاهرا للعيان تتراكم عناصره تباعا منذ أش���هر 
وحتديدا منذ اتفاق الدوحة الذي كان نقطة التحول في مس���ار 

الوضع الداخلي وميزان القوى السياسي فيه.
وتؤكد عليه وقائع وتطورات ومؤش���رات لبنانية حس���ية 
بدءا من التحول الدراماتيكي في سياسة النائب وليد جنبالط، 
وصوال بعودة التواصل بني القيادة الس���ورية والرئيس سعد 
احلريري الذي كرس���ته زيارة احلريري الى دمش���ق، وقبلهما 
»احلشد اللبناني الرسمي والسياسي« املتدفق بأشكال مختلفة 

الى القرداحة مبناسبة وفاة شقيق الرئيس السوري.
ومع ان الدفق اللبناني حتكمه اعتبارات ولياقات اجتماعية 
وانسانية، اال انه ال ميكن اغفال األبعاد واملعاني السياسية في 
هذا »املشهد« الذي يدل الى ان اللبنانيني »يعودون« الى سورية 

في موازاة عودة سورية الى لبنان.
س���ورية التي جنحت في كسر عزلتها الدولية العربية عبر 
عالقة تعاون وتفاهم غير مسبوقة مع فرنسا، وحوار متجدد مع 
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جنبالط خـرج وجمهوره لم يخـرج:  يقول 
قيادي في 14 آذار ان وليد جنبالط خرج 
من 14 آذار ولكن جمهوره اليزال جزءا 
منها بدليل انه يؤيد مرشحي 14 آذار 
في اجلامعات والنقابات، ويضيف: 14 
آذار مستمرة وقوية على األرض ولكن 

رأس 14 آذار يعاني من مشكلة.
دور أرسالن:  تؤكد مصادر مواكبة مللف 
املهجرين في مرحلة ما بعد لقاء جنبالط 
وعون في قصر بعبدا، ان هناك دورا للنائب 
طالل أرسالن في إدارة ورعاية هذا امللف 
في منطقة الشحار الغربي، خصوصا ان 
احد ابرز املعترضني على عودة املسيحيني 
الى هذه املنطقة هو الش��يخ ناصر الدين 
الغريب، ش��يخ العقل املس��مى في دارة 
أرسالن في خلدة وهو من بلدة كفرمتى 

احدى بلدات الشحار الغربي.
متايز:  لوحظ ان النائب احمد فتفت 
والنائب السابق مصطفى علوش وكالهما 

من الشمال مستمران في احلملة على 
سالح حزب اهلل من ضمن إطار 14 آذار 
وبشكل متمايز عن املناخ السياسي لتيار 

املستقبل وخطابه في هذه املرحلة.
فتـرة هدوء: يقول ديبلوماس��ي غربي 
ان امام لبنان فت��رة من الهدوء قد متتد 
حت��ى الربيع املقبل، علي��ه اإلفادة منها، 
وعليه االنصراف ملعاجلة شؤونه الداخلية 
وتعويض ما فات، واستعجال اخلطوات 

لتفعيل دور املؤسسات.
زيارة ميتشيل: أكدت مصادر ديبلوماسية 
عربية ان جولة املوفد الرئاسي األميركي 
لشؤون الشرق األوسط جورج ميتشيل 
في املنطقة التي تشمل لبنان وسورية، 
مردها ان هناك حكومة تشكلت ونالت 
الثقة، بحيث يستطلع خطتها السياسية 
واالقتصادية ويضع املس����ؤولني في 
ص����ورة التحرك األميركي في ش����أن 

السالم.

ميشال احللو

عواصم ـ عمر حبنجر- هدى العبود
التاريخية املوعودة  الزي����ارة 
اللبنانية سعد  لرئيس احلكومة 
احلريري الى دمشق متت امس، وفي 
معلومات ل� »األنباء« ان مداخالت 
سعودية وتركية لعبت دورا في 
ازالة آخ����ر العقبات م����ن طريق 
الزيارة التي طوت صفحة املاضي، 
والتي متثلت باملذكرات القضائية 
السورية، املشار اليها مجازا حتت 
اسم »استنابات« ضد شخصيات 
لبنان، والتي اعتبرتها دمشق بال 
خلفية سياس����ية، واعتبرت انها 

بحت قضائية.
الرئيس السوري  واستقبل 
الوزراء  بش���ار االس���د رئيس 
اللبناني سعد احلريري في قصر 
تشرين »بحرارة« وتبادال القبالت، 
ثم بدءا جلسة مباحثات ثنائية 

بعد التقاط الصور التذكارية.
وكان احلريري قد وصل الى 
مطار دمشق الدولي بعد ظهر امس 
على منت طائرته اخلاصة حيث 
كان في استقباله وزير شؤون 
رئاس���ة اجلمهورية الس���وري 
منصور عزام والسفير اللبناني 

في سورية ميشال اخلوري.
وذكرت وكالة االنباء السورية 
الرسمية )سانا( امس ان زيارة 
احلريري لس���ورية تس���تغرق 

يومني.
وأعلن مكتب احلريري امس 
انه س���يبحث مع األسد تطوير 
العالقات بني البلدين كما سيقدم 
التعازي لألس���د بوفاة شقيقه 

مجد.
ول���م يض���م الوف���د املرافق 
للحريري ايا من االشخاص الذين 
وردت اسماؤهم في االستنابات 
القضائي���ة الت���ي نص���ت على 
دعوة ش���خصيات لالس���تماع 
امام  اليها في قضي���ة مرفوعة 
القضاء السوري تتصل باغتيال 

احلريري.
وتأتي هذه االستدعاءات في 
اطار شكوى تقدم بها املدير العام 
اللبناني  العام  الس���ابق لالمن 
اللواء الركن جميل الس���يد ضد 
»خمسة ش���هود زور« سوريني 
و»شركائهم اللبنانيني«، محمال 
اياهم مسؤولية اعتقاله ملدة تناهز 
اربع سنوات في قضية اغتيال 

احلريري.

للكثير من املؤسسات االستثمارية 
فيه وفي الشرق االوسط.من جهته 
الرئيس ميشال سليمان حتدث 
عن االوضاع الداخلية املستقرة 
على كل املستويات، والتي تشكل 
فرصة جيدة لالستثمار في لبنان، 
القائم  التعاون  متمنيا استمرار 
مع فرنسا حتت عنوان العالقات 
التاريخية واجلي���دة بني لبنان 

وفرنسا.
الوزيرة الغ����ارد زارت ايضا 
رئيس الوزراء سعد احلريري الذي 
اقام على ش����رفها مأدبة غداء في 
السراي احلكومي، ثم رعى توقيع 
ملحق التف����اق باريس 3 يقضي 
بتقدمي اجلانب الفرنس����ي قرضا 
بقيمة 125 مليون يورو الى القطاع 
اخلاص في لبنان لتمويل مشاريع 
من خالل املصارف، مؤكدا ان صمود 
االقتصاد لم يعد يحتاج الى االثبات 
مشددا على ان اولويات احلكومة 

تأمني مناخ افضل لالستثمارات.
واعلنت الوزيرة الفرنس���ية 
التمديد ملدة س���نة قرضا بقيمة 
125 مليون يورو من اجل اتاحة 
الفرصة للحكومة لتحقيق الشروط 
املطلوبة للحصول على هذا املبلغ 
وهي حترير قط���اع االتصاالت 
اخللوية وتنفيذ االصالحات في 
قطاع الكهرب���اء، كما اكدت دعم 
فرنسا انضمام لبنان الى منظمة 
التجارة العاملية، وفي احلصول 
على مساعدات اوروبية في اطار 
الشراكة االورومتوسطية. وفي 
هذا الوقت كان رئيس الغالبية في 
اجلمعية الوطنية الفرنسية جان 
فرانسوا كوبيه على رأس عدد من 
املسؤولني اللبنانيني وزار رئيس 
احلكومة سعد احلريري الذي اقام 
مأدبة عشاء على شرفه، كما التقى 
كوبيه الرئيس فؤاد السنيورة، 
معتبرا ان هذه الزيارات هي لتأكيد 
الصداقة الفرنسية للبنان الذي 
يش���هد بعد مصاعب سياسية 
كثيرة انطالقة جديدة، مش���ددا 
على ان وضع املنطقة يقلق فرنسا 
كثيرا. في غض���ون ذلك واصل 
مساعد املوفد االميركي اخلاص 
جورج ميتش���ل، فردريك هوف 
جولته على املسؤولني اللبنانيني 
حتضيرا جلولة ميتشل واجتمع 
امس مع رئيس احلكومة سعد 

احلريري.

من جهته يقول التيار الوطني 
احلر بزعامة العماد ميشال عون ان 
هذه الزيارة »لطي صفحة من تاريخ 
لبنان احلديث، يكون في ضوئها 
لبنان« متصاحلا مع نفس����ه ومع 
محيطه، كما تقول اذاعة »صوت 

املدى« الناطقة بلسان التيار.
واكثر من ذلك فان عضو كتلة 
االصالح والتغيير النائب عباس 
هاش����م، يرى ان زيارة احلريري 
الى دمشق حصلت سياسيا، بكالم 
الرئيس احلريري وبكالم احمليطني 
به، ويبقى اللقاء الشخصي الذي 

حصل الحقا.

زيارة جنبالط

اما عن زيارة وليد جنبالط الى 
دمشق فقد رأى النائب هاشم ان 
جنبالط كان ترأس حملة التحريض 
على اسقاط النظام السوري علنا في 

احملافل الدولية واحمللية واالقليمية، 
ومع ذلك فان الوضع سيختلف بعد 

زيارة احلريري الى دمشق.
الزاعمة  هاشم تناول االخبار 
ان ثم����ة »توت����را« ب����ني الرئيس 
ميشال س����ليمان ورئيس القوات 
اللبنانية س����مير جعجع، مؤكدا 
ان هن����اك تصريحات صدرت عن 
جعجع بهذا اخلصوص، عبر اتهامه 
الرئيس باالنحياز الى قوى 8 آذار، 
واضاف: مسيو جعجع لم يخف 
هذا االمر، ودعا الى معايير جديدة 
مختلفة لطاول����ة احلوار، التي ال 
القرار  تعد اساسية بعدما اعتمد 
السياس����ي للحكومة وهو بيانها 
الوزاري، اعتمد املقاومة، وقد اكد 
الرئيس س����ليمان هذا االمر امام 

الرئيس االميركي باراك اوباما.
وكان جعجع حمل على العماد 
ميش����ال عون، في لقاء مع طالب 

جامعي����ني حيث ق����ال ان تربية 
اجلنرال تقوم على محبة السلطة 
واالميان بأن حزب اهلل وسورية 
يشكالن رافعات تاريخية للوصول 
الى هذه السلطة. واضاف جعجع: 
وال يوم من االيام طلبنا من اجلنرال 
عون ان يعطينا شهادة بالتربية 
املس����يحية او الوطنية، وتساءل 
بقوله: اي اميان او محبة او رجاء 
يقوم على محبة السلطة؟ او يقوم 
على االميان بأن حزب اهلل وسورية 
يشكالن رافعات تاريخية للوصول 
الى هذه الس����لطة، او يقوم على 
الرجاء بأن يقوم حزب اهلل وسورية 
بانهاء كل مس����يحي حر من درب 
اجلن����رال. وردا على هذا حتدثت 
اذاعة »صوت املدى« الناطقة بلسان 
التيار الوطني احلر، على جعجع 
دون ان تسميه بالقول: ان اصواتا 
يضيرها التوافق حتاول ان تسيء 

إليه بنشوزها ومبخالفتها للجو 
السائد مع علمها االكيد بأنها اصوات 
هراء، ال اصوات صارخة في البرية، 

كما توهم نفسها.

استبعاد القرار 1559 من النقاش

عن القرار 1559 الصادر في 2004 
مطالبا بنزع س����الح امليليشيات 
اللبنانية، وغير اللبنانية وبوقف 
التدخل اخلارجي في لبنان واجراء 
انتخابات رئاسية حرة، استبعدت 
مصادر رسمية امكانية الغاء هذا 
القرار الدولي. اما سالح املقاومة 
فاعتبر ان املوضوع غير مطروح 
للنقاش من زاوية القرار الدولي، 
كما قال الرئيس سليمان للرئيس 
االميركي اوباما، في حني يتبقى منه 
موضوع السالح الفلسطيني خارج 
املخيمات والذي هو بدوره موضع 
حوار لبناني، وفيه خطوات اتفق 

عليها ويجب الشروع بتنفيذها.

قاسم: المقاومة في موقع الدفاع

من جهته الش����يخ نعيم قاسم 
ق����ال: ان املقاومة حق النها تعمل 
لتحرير االرض وتريد االستقالل 
ف����ي حديث  واحلري����ة، واضاف 
عاش����ورائي امس، ان اهلل خلقنا 
احرارا ال لنكون عبيدا ال السرائيل 
وال ألميركا، واملقاومة كانت دائما 
ف����ي املوقع الدفاعي، واس����رائيل 
هي املعتدية دائما. واشار الى انه 
لو لم يكن لبن����ان قويا باملقاومة 
والشعب واجليش لداسته اسرائيل 
في كل يوم وحولته الى مستعمرة 

اسرائيلية.

تحرك فرنسي في بيروت

ام���س دعم  والى ذل���ك برز 
فرنسي للبنان من خالل جولة 

مسؤولني فرنسيني على املسؤولني 
في بيروت، وافتتاح محل ازياء 
لكريستيان ديور في وسط بيروت، 
رأى فيه الرئيس سعد احلريري 
الذي حضر حفل االفتتاح »دليال 
على استعادة لبنان عافيته« وقد 
جالت وزيرة االقتصاد والصناعة 
والعمل الفرنس���ية كريس���تينا 
الغارد على املسؤولني اللبنانيني 
واستهلت لقاءاتها بالرئيس ميشال 
سليمان في قصر بعبدا في حضور 
السفير الفرنسي ومت البحث في 
سبل التعاون باملجالني االقتصادي 

واالستثماري.
الفرنس���ية أملت  الوزي���رة 
توس���يع دائرة االس���تثمارات 
الفرنسية في لبنان، خصوصا 
الطاقة واالتصاالت  في مجاالت 
والنقل، واش���ارت الى ان لبنان 
س���يكون مركزا اقليميا رئيسيا 

الرئيس السوري د. بشار األسد مستقبال ضيفه رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري بالقبالت


