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عون لّلبنانيين المغتربين: ال تخافوا على لبنان وال تلتفتوا لإلعالم الصهيوني
 بيروت ـ عمر حبنجر

وضع االنفجار الذي استهدف احد مكاتب حركة 
حماس ف���ي الضاحية اجلنوبية لبيروت، احلكومة 
اللبنانية امام اختبار القدرة على فتح ملف االنتشار 
الفلسطيني خارج املخيمات املخصصة لالجئني، في 
ضوء الذيول التي تولدت عن هذا االنفجار، وأهمها 
استمرار املرجعية األمنية في بعض املناطق خارج 
قبضة السلطة األمنية اللبنانية الشرعية التي منعت 

من الوصول الى »مسرح االنفجار«.
وكانت حماس ذكرت الحقا ان االنفجار ناجت عن 
صندوق للتبرعات مرسل باسم مسؤول حماس في 
لبنان اسامة حمدان ويبدو انه انفجر اثناء محاولة 
فتحه من قبل بعض املرافقني مما ادى الى مقتل اثنني 

منهم وجرح ستة آخرين.
رئيس الهيئ���ة التنفيذية لدى القوات اللبنانية 
د.س���مير جعجع س���أل وزير الداخلية زياد بارود 
عن مبرر وجود مكتب حلركة حماس في الضاحية 
اجلنوبية خارج املخيم���ات املعترف بها، وهل هذا 
املكتب حاصل على ترخيص؟ وهل من علم للدولة 

بوجوده؟

حمدان: مكتبنا معروف منذ 1992

وقد سارع اسامة حمدان الى الرد عبر قناة »املنار« 
مؤكدا ان هذا املكتب معروف منذ العام 1992.

ولم يستبعد حمدان تورط اسرائيل في هذا العمل، 
وقال ان االستنتاج بذلك تصرف طبيعي ومنطقي.

بدوره رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد 
جنبالط، وصف ما حصل في الضاحية »بالعملية 
التخريبية« التي تؤكد استمرار االعتداءات االسرائيلية 
على لبنان، س���واء من خالل االنتهاكات اجلوية او 
البرية او البحرية، او من خالل اعمال أمنية كهذه، 
علما ان مسؤول حماس في لبنان اسامة حمدان لم 
يطلق سهام االتهام بأي اجتاه حتى بالنسبة إلسرائيل 
بل على العكس ان العودة الى تصريحاته املتريثة 

واملضبوطة اعطت انطباعات مختلفة متاما.

النائب موسى: رسالة إسرائيلية

بدوره عض���و كتلة »التحرير والتنمية« النائب 
ميشال موس���ى اعتبر ان تفجير الضاحية رسالة 
اسرائيلية املنشأ تقول انه ميكننا الوصول الى اي 
مكان، مش���يرا الى ان ما حصل في الضاحية موجه 

الى )قوى( املمانعة وإلى املقاومة.
ولفت الى ان املقاومة أبدت جناحها وعلينا احملافظة 
عليها، وهناك حاضنة شعبية لهذه املقاومة، مؤكدا 
ان طاولة احلوار ستدرس االستراتيجية الدفاعية 
للدفاع عن لبنان، وق���ال: البيان الوزاري حاول ان 
يظهر ما للمقاومة من اهمية، واضعا الشق اخلالفي 
على طاولة احلوار، واشار الى ان طاولة احلوار تعزز 
مجلس الوزراء وال حتل وال يجوز ان حتل مكانه.

الكتائب: نرفض نصائح نصر اهلل

وفي غضون ذلك أعلن ح���زب الكتائب رفضه، 
ما وصفه بالنصائح التي قدمها األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل للمسيحيني، في خطاب 
عاشوراء، وعلى العكس، فقد اعتبرها احلزب مبثابة 
حتذير الى املسيحيني، ودعاه الى تطبيق نصائحه 
على نفسه، من منطلق ان خياراته هي التي تورط 

لبنان وتنتقص من سيادته.
وعلى صعيد الطعن في البند السادس من البيان 
الوزاري قال ان احلزب لم يهدف الى املزايدة، بل لنقل 

املوضوع الى مستوى النقاش الدستوري.
من جهت���ه، النائ���ب احمد فتفت عض���و كتلة 
»املس���تقبل« اعتبر ان مشكلة حزب اهلل وسالحه، 
بدأت في 7 مايو عندما صوب س���الحه الى الداخل، 
مشيرا الى ان مسألة احلزب، او سالح احلزب أصبحت 
على طاولة احلوار الوطني، وان حزب اهلل سيدرك 
ان سالحه سيصبح عبئا عليه، اذا لم يحظ بشرعية 

كل اللبنانيني.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
تطرق الى الذين يحاولون ان يثيروا النقاش مجددا 
حول املقاومة وس���الحها بالق���ول: نحن اللبنانيني 
الذين جربنا مع اإلس���رائيليني ولم جند أجنع من 

لغة القوة، نؤكد ان خي���ار املقاومة هو الذي يبقي 
لكم ألسنة تتكلمون بها.

لكن فتفت رد على من يحصرون االعتراض على 
السالح في حزب الكتائب والقوات اللبنانية بالقول 

ان هذا املوضوع ليس مسيحيا بل وطني بامتياز.

حزب اهلل: »1559« انتهى  مفعوله

وردا على هذه الردود، قال مس���ؤول حزب اهلل 
في منطقة البقاع محمد ياغي، ان القرار الدولي رقم 
1559 انته���ى مفعوله وال قيمة ل���ه بعد اليوم على 

اإلطالق.
وأضاف: لقد أعددنا العدة الالزمة للعدو الصهيوني، 
وسيرى بأسنا عند أي مواجهة ولقاء على األرض، 
وسيرى قدرة وقوة املقاومة التي باتت األمل الوحيد في 
املنطقة وصانعة انتصارات في وجه العدو الذي بات 

يحسب لنا ألف حساب ويخاف قوتنا وإرادتنا.
وانتقد ياغي »أولئك الذين يريدون شرا باملقاومة 
ويرفضونها وسالحها، مؤكدا انهم لن يستطيعوا ان 
يغيروا في واقع احلال شيئا، كما اعتبر ان الطعن في 
البند السادس من البيان الوزاري لن يقدم أو يؤخر 

شيئا وال قيمة قانونية او دستورية له«.
بدوره دعا رئيس التيار الوطني احلر العماد ميشال 
عون، اللبنانيني املنتشرين في العالم الى عدم اخلوف 
على لبنان، ألنه دخل مرحل���ة الطمأنينة واألمان. 
محذرا من االنقياد الى االع���الم الغربي التضليلي 
املوظف خلدم���ة املصالح الصهيونية، ومؤكدا عدم 
االختالف ال مع الش���عب االميركي وال مع الش���عب 
االوروبي، لكن مع السياس���ة الداعمة إلسرائيل بال 

قيد أو شرط.

إقامة دولة مدنية

عون كان يتحدث أمس خالل عشاء »للجنة االنتشار 
في التيار الوطني احلر«. وقال: نحن نسعى إلقامة 
دولة مدنية من خالل القيم الوطنية، بالتناغم داخل 
الوطن ومع اجلوار، خاصة محاربة الفساد السياسي. 
معتبرا ان سياسة احلوار هي املدخل االساسي ألي حل، 
وإلسقاط احلواجز بني الناس، الفتا الى ان اللبنانيني 

ليسوا شعبا همجيا مثلما يعتقد البعض،
وقال: نحن نقيض للعرقية ولالصولية الدينية 
ولالصولية السياسية، ونكره الفكر االحادي من أي 
جهة أتى. ديانتنا كونية، ثقافتنا كونية، ونستطيع 
االنسجام مع كل البشر، لكن نقطة الضعف الوحيدة 
التي بإمكانه���ا ان تقتلنا وجتعلن���ا ننقرض، هي 
االنعزالية، التي هي خالف جلوهرنا وملهمتنا التي 

نعيش منذ فجر التاريخ.
واض���اف: اننا نعمل ع لى قتل سياس���ة اخلوف 
من بعضنا بعضا، ونبشر بثقافة االنفتاح واحملبة 

وثقافة احلوار.
واعلن عون حتويل التيار الوطني احلر من تيار 
ش���عبي الى حزب، وقال: اعتقد ان كلمة حزب بذلة 
ضيقة علينا، نحن أكبر من حزب، ألنه ليس لدينا 
فكر حزبي ضيق، نحن مشروع مجتمع جديد يقلب 
املقاييس السياسية والتقاليد القدمية البالية، لنواكب 

العصر من جديد.
وق���ال: من هنا، من هذا البالد خرجت اليهودية، 
واملسيحية واالسالم، كل االديان السماوية انبعثت من 
هذه املنطقة وكلها دعوات للتآخي. والذين حملوها 
العنف واالصولية ورفض اآلخر ش���وهوا معاملها 
وتاريخها، ألنه ال ميكن ان تقوم رسالة الهيئة على 

كره اآلخر أو العداء لآلخر.
وحث عون على محاربة الفساد السياسي، الذي 
يأتي باملال السياسي والذي يشكل معه دورة متكاملة، 
وال ميكن بناء وطن على اساس الفساد، واي مجتمع 

يتخلى عن قيمه محكوم باالنهيار.
وق���ال ان محبة الوطن تبدأ مبحبة س���كانه 
وليس مبحبة االرض، فهذه احملبة تصنع الوحدة 
وحتافظ عل���ى االرض، وأيد الدفاع عن االرض 

في اجلنوب.
واضاف: كنا مصنفني ضمن محور الش���ر واننا 
ارهابيون. وال أخج���ل ان قلت ان هذه الصهيونية 
والدولة الداعمة له���ا، ال نحن فجرنا نيويورك وال 

الپنتاغون وال مدريد.

االنفجار في مكتب حماس يثير موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات

تيمور وليد جنبالط

زياد اسود

)محمود الطويل(رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي عبد الرحمن العطية في السراي أمس

تفجير الضاحية والقرار 1559
إلى طاولة مجلس الوزراء

 هل يزور صفير سورية 
قبل جنبالط؟

عالمات استفهام حول العالقة 
بين »المستقبل« والجماعة اإلسالمية

بيروت: هل تكون زيارة البطريرك املاروني مار نصراهلل 
بطرس صفير الى س����ورية هي الزيارة التالية األهم 
بعد زيارة احلريري وقبل زيارة جنبالط، حتى لو اتخذت 
طابع زيارة دينية رعوية؟ فقد كش����ف مطران طرطوس 
والالذقية وحمص للموارنة يوس����ف مسعود انه يسعى 
الى تنظيم زيارة للبطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس 
صفير لسورية يوم عيد مار مارون في التاسع من فبراير 
املقبل، على ان تش����مل هذه الزيارة االبرشيات املارونية 
الثالث بدءا من دمش����ق مرورا بحلب وبراد، وصوال الى 
الالذقية، مشيرا الى انه سيعلن يوم عيد مارون والذكرى 
1600 لغيابه )عام اب الطائفة املارونية( ويبدأ 9 فبراير 
2010 وينته����ي في التاريخ عينه في س����نة 2011 ومتنى 
ان تتكلل مس����اعيه بالنجاح، معتبرا ان ال اسباب حتول 
دون امتام الزيارة، الفتا الى ان الدور املسيحي وحقوق 

املسيحيني في سورية كانت وال تزال مصونة.

بيروت: بعد امتناع ممثل »اجلماعة اإلسالمية« النائب عماد 
احلوت عن منح حكومة الرئيس س���عد احلريري 
الثقة خالل جلسات املناقشة في مجلس النواب، طرحت 
تساؤالت حول مستقبل التحالف بني تيار »املستقبل« 
و»اجلماعة االسالمية« التي تبدو عاتبة بصمت على 
عدم توزير أحد أعضائها خالفا ملا كانت وعدت به خالل 

االنتخابات النيابية األخيرة.

عضو تكتل »التغيير واإلصالح« رأى أن انفجار الضاحية رسالة أكثر منه عماًل إرهابيًا

أسوَد لـ »األنباء«: انفتاح حزب اهلل يعرضه للخروقات األمنية
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو تكت���ل »التغيير 
واالصالح« النائب زياد اسود ان 
انفتاح حزب اهلل بشكل عام سواء 
على الداخل اللبناني او على بعض 
االطراف الدولية يعرضه خلروقات 
أمنية، وذلك العتباره ان اسلوب 
عمل حزب اهلل واملقاومة مختلف 
ش���كال ومضمونا عن االساليب 
التقليدية املعتمدة عادة، السيما 
عن اسلوب مؤسس���ات الدولة، 
معتبرا ان سر قوة احلزب تكمن 
في مدى انغالقه على نفسه وفي 
تعتيم املقاومة على كل اجراء أمني 
وتقني � عسكري تتخذه، الفتا الى 
ان انفج���ار الضاحية اجلنوبية 
الذي اس���تهدف حركة  لبيروت 
»حماس« يثبت النظرية الداعية 
الى عدم الطلب من حزب اهلل ما 
ال ميكن القب���ول به من الناحية 
األمنية والفني���ة املتعلقة بأمنه 
وبأمن االماكن التي يتواجد فيها 
قادته، مبعنى آخر ال ميكن للحزب 
االعتماد سوى على أمنه الذاتي 
حلماي���ة املقاومة من اخلروقات 

وحلماي���ة قادتها من التصفيات 
واالغتياالت كونهم مس���تهدفني 
مباش���رة من العدو االسرائيلي 
الذي ميلك كامل تقنيات التجسس 
والكثير الكثير من العمالء لتنفيذ 

مآربه.
ولفت النائب اسود في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان االجهزة االمنية 
اللبنانية مخروقة في العديد من 
املواقع، بحيث ادت تلك اخلروقات 
فيها الى وقوع جملة من االغتياالت 
واالشكاالت األمنية الكبيرة التي 
لم تتوصل التحقيقات الى معرفة 
هوية منفذيها والكشف عن اجلهة 
التي تقف وراءهم، ولذلك وانطالقا 
من الزاوية نفسها اعرب اسود عن 
تفهمه اسباب تطويق حزب اهلل 
للمكان الذي حصل فيه االنفجار 
وسبب استبعاده االجهزة االمنية 
التحقيقات، وذلك  اللبنانية عن 
املوق���ع »الضاحية«  الن رمزية 
ودالالته تسمح للحزب بالتشدد 
من خالل اتخاذ التدابير االحترازية 
واالجراءات األمنية بشكلها املنغلق 
واملقفل منعا لتكرار اعمال أمنية 

مشابهة، معتبرا ان مجرد التوصل 
الى وضع متفجرة في الضاحية 
ضد اي كان، دلي���ل على وجود 
أمنية وسط الضاحية  خروقات 

يجب التنبه اليها ومواجهتها.
ورأى النائب اسود ان انفجار 
اكثر منه عمال  الضاحية رسالة 
ارهابيا يهدف الى خربطة الوضع 
االمني، معتب���را ان صغر حجم 
االنفجار ذو رمزية معينة مفادها 
ان واضعي���ه ارادوا م���ن خالله 

توجيه رسالة الى احلزب بأنهم 
قادرون على خرق أمنياته ساعة 
يشاؤون، االمر الذي يوصل الى 
اس���تنتاج واح���د والى خالصة 
موحدة مفادها ان انفتاح حزب اهلل 
يعرضه للخروقات األمنية، وان 
على الدولة اللبنانية التشبه بعمل 
احلزب على املستوى األمني فيما 
لو ارادت فعليا االمساك بالبالد 
واستتباب األمن فيها، معتبرا ان 
ما عدا ذلك سيبقي البالد ضمن 

مرحلة التلهي والتسلية.
على صعيد آخر وعن ترسيم 
العمل به  الذي س���يبدأ  احلدود 
خ���الل االي���ام القليل���ة املقبلة، 
اعرب النائب اس���ود عن اميانه 
املطل���ق بأن الصفح���ة اجلديدة 
م���ع س���ورية س���تكون منتجة 
على املس���توى اللبناني الى حد 
كبير وذلك العتباره ان البلدين 
حكومة وشعبا يرغبان في طي 
صفحة املاضي األليم وما تخللها 
من جتاوزات ملفهوم اجليرة بني 
بلدين شقيقني، االمر الذي يشير 
حكما الى صدق النوايا حيال بدء 

ترسيم احلدود، الفتا الى وجوب 
البدء في الترسيم من شمال لبنان 
وصوال الى جنوبه، وذلك ليس 
حتديا او استفزازا لفريق معني 
وامنا تس���هيل لعملية الترسيم 
بحيث يبدأ من النقطة االس���هل 
الى النقطة االصعب التي تواجهها 
عقبات وصعوبات تقنية تستدعي 
الكثي���ر من التدقيق في الوثائق 

التاريخية.
هذا وختم النائب اسود معربا 
اهالي  اعتق���اده ان زي���ارة  عن 
قرية الغجر لرئيس الكنيس���ت 
االسرائيلي وابرازهم امامه خريطة 
تركية تبني ان القرية تعود بشقيها 
الش���مالي واجلنوبي لس���ورية 
دلي���ل على ان البدء بالترس���يم 
من اجلنوب س���يأخذ الكثير من 
الوقت مما مين���ع عملية التقدم 
السريع النهاء هذا امللف، وبالتالي 
يعتبر النائب اس���ود ان التقدم 
ولو كان جزئيا يبقى افضل من 
الوقوف عند نقطة واحدة الى حني 
حلحلة تعقيداتها من حيث تشابك 

املستندات  والوقائع.

بي���روت: ذك���رت معلوم���ات ان وزراء 
سيثيرون في جلسة مجلس الوزراء املقبلة 
موضوع انفجار حارة حريك، وسيطلبون 
ايضاحات تفصيلية عما جرى، السيما من 
حيث »اقصاء« اجلهات الشرعية القضائية 
واألمنية في الساعات التي أعقبت االنفجار 

عن االضطالع مبهماتها.
وكانت مسألة عدم السماح ألجهزة األمن 
اللبنانية بدخول املكان فور حصول االنفجار قد تفاعلت 
أمس، مما دفع مف���وض احلكومة املعاون لدى احملكمة 
العس���كرية القاضي رهيف رمضان الى توضيح واقعة 
حضوره الى مكان االنفجار في حارة حريك ليل السبت 

األحد.
والحظ مراقبون ان حزب اهلل لم يقارب انفجار حارة 
حريك ال من قري���ب وال من بعيد بالرغم من »دالالته«، 
السيما ان األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
الذي خاض في كل االمور في ختام ذكرى عاشوراء، لم 
ي���أت على ذكر االنفجار، وكأن هناك ما يش���به »القرار 
املرك���زي« بعدم التعليق، خصوص���ا أن نواب احلزب 

ومصادره يجيبون من يسألهم عنه »ال معطيات«.
كما تخشى اوساط سياسية مراقبة ان ينتقل اجلدل 
حول الق���رار 1559 الى مجلس ال���وزراء بقصد افتعال 
مشكلة أو جعله مشروع خالف في الوقت املناسب، عله 
يش���كل ورقة ضغط على السلطة وعلى مصير حكومة 

ما يسمى »وحدة وطنية«.
ومما ال شك فيه انه في حال طرح هذا املوضوع على 
مجلس الوزراء ليتخذ قرار في ش���أنه باعتباره املرجع 
القانوني الصالح، فإن ذلك قد يكون كافيا إلحداث انقسام 
حاد قد يعرض احلكومة برمتها الى االستقالة، في توقيت 
معني اذا كان هذا القرار يحتاج الى موافقة غالبية الثلثني، 
أو يصير اتفاقا أو ال يتخذ قرارا في ش���أنه إال بالتوافق 
وليس بالتصويت، مع العلم ان مجلس االمن الذي يتخذ 

القرارات يعود اليه وحده حق إلغائها.

المجلس األعلى اللبناني - السوري إلى أين؟
بيروت: تفيد مصادر قانونية ان مقدمة نص نظام املجلس 
األعلى اللبناني - الس��وري الذي تتمس��ك دمش��ق بإبقائه 
تتعارض مع مهمة الس��فارة التي انش��ئت وتأخ��ذ الكثير من 
صالحياته��ا، كالتعبي��ر عن العالقات اللبنانية - الس��ورية في 
املجال السياسي والثقافي واالقتصادي. ورغم انشاء العالقات 
الديبلوماس��ية، فان تركيبة املجلس تعطيه صالحية التنس��يق 
والتعاون ب��ني الدولتني في املجاالت السياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة. كما ان قراراته »إلزامية ونافذة املفعول في اطار 
النظ��م الدس��تورية«. ولفتت ال��ى ان نظامه ينص عل��ى ان يجتمع مرة كل 
س��نة، وقد انقضت س��نوات عدة من دون ان يجتمع. كما ان »هيئة املتابعة 
والتنس��يق« يرأسها رئيس��ا وزراء البلدين مع الوزراء املختصني ومهمتها 
متابعة تنفيذ قرارات املجلس االعلى، على ان جتتمع مرة كل س��تة اش��هر. 
وق��د توقفت عن ذل��ك منذ مدة طويلة. وتوقعت مص��ادر وزارية ان تبحث 
التعدي��الت التي يجب ادخالها على نظام املجلس، لدى زيارة رئيس الوزراء 
الس��وري محمد ناجي العطري لبيروت اوائل الس��نة املقبلة على رأس وفد 
وزاري، للش��روع في درس امللفات املطروحة ومناقشتها. وكانت معلومات 
ذك��رت ان احملادثات بني الرئيس بش��ار االس��د والرئيس س��عد احلريري 
خلصت الى االتفاق على ابقاء املجلس األعلى موقتا، مع البحث في »تطوير« 
أدائه وحتديد مسؤولياته، بعدما أصبح هناك تبادل ديبلوماسي بني البلدين،  
وبالتالي الس��عي الى منع التضارب في الصالحي��ات بني املجلس الذي كان 
يرعى العالقات الثنائية بني البلدين منذ منتصف التسعينات وبني السفارتني 
اللت��ني أنش��ئتا العام املاضي. وكان االس��د حرص على اس��تقبال أمني عام 
املجل��س األعلى نصري خوري منفردا وعل��ى ان يكون حاضرا على طاولة 
العش��اء الذي أقيم على شرف احلريري في رسالة واضحة تتعلق باملجلس 
األعلى ومتس��ك س��ورية به. وتعتب��ر مصادر في 14 آذار ان دمش��ق تريد 
استمرار املجلس األعلى اطارا للعالقة بني البلدين في كل ما يتعلق بالشؤون 
االس��تراتيجية والسياسات العليا في اطار »وحدة املس��ار واملصير«، فيما 
يبدو دور السفارتني أقرب الى دور »اداري تقني« يتعلق خصوصا بتسيير 
ش��ؤون العالقات بني البلدين. وتالحظ هذه املص��ادر ان طلب البعض الغاء 
املعاه��دة املوقعة بني لبنان وس��ورية مبا في ذلك املجل��س األعلى اللبناني  
السوري مسألة مرفوضة من دمشق، ألن سورية متمسكة باملعاهدة وتعتبر 

بالتالي االتفاقيات املوقعة بني البلدين جزءا مكمال لهذه املعاهدة.
وتوضح املصادر ان أي س��عي إللغاء هذه االتفاقي��ات يعني علميا الغاء 
املعاهدة، والعكس صحيح أيضا، لكنها في الوقت ذاته على اس��تعداد للبحث 

مبضمون االتفاقيات لتصحيح وتصويب ما يجب تصويبه.

تيمور جنبالط يهرب من البروتوكوالت 
ويلجأ وحيداً إلى مقهى باألشرفية!

اعتبر أن الشعب اللبناني كان ضحية الصراعات والخالفات السياسية

مصدر لـ »األنباء«: لسنا قادرين على إلغاء أي قرار دولي
سليمان اليوم في باريس مع عائلته لتمضية األعياد ويلتقي ساركوزي

بيروت- داود رمال
دخلت البالد في عطلة األعياد، مع تأجيل جلسة مجلس 
الوزراء الى العام اجلديد حيث ينتظرها استحقاقات أبرزها 
التعيين���ات التي مت التوافق على فص���ل اإلداري فيها عن 

األمني.
وقال مصدر رسمي ل� »األنباء« ان »رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال س���ليمان يتوجه مع عائلته ظهر اليوم الى 
العاصمة الفرنس���ية باريس لتمضية عطلة األعياد هناك، 
حيث س���تكون فترة للتأمل والتفكير استعدادا للمرحلة 
املقبلة التي ستش���هد إعادة إطالق احل���وار الوطني وفق 
تركيبة جديدة للممثلني على طاولة احلوار والسعي إلمتام 
إجناز املصاحلات الوطنية، مبا يؤمن انطالق احلوار بأجواء 

انفتاحية مشجعة«.
واضاف املصدر »انه من املرجح ان يلتقي الرئيس سليمان 
خالل متضية اإلجازة بالرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في 
لقاء مجاملة قد يتطرق بشكل عام الى العالقات في املنطقة 
واألوضاع في املنطقة واملساعي الفرنسية واألوروبية إلعادة 

إطالق عملية التسوية«.

على صعيد آخر، أوضح مصدر وزاري لبناني ل� »األنباء« 
ان اللغ���ط الذي دار ح���ول مصير الق���رار 1559 »ليس ذا 
موضوع ألن البي���ان الوزاري ركز على الق���رار 1701 ولم 
يسم اي قرار برقمه ما خال هذا القرار وحتدث عن احترام 
القرارات الدولية من دون تسميتها، وأكد على تطبيق هذا 

القرار مبندرجاته كافة«.
وأش���ار املصدر الى ان »اجلهة التي تصدر القرار وهي 
مجلس األمن الدولي هي القادرة على إلغائه وليس لبنان، 
وعضوية لبنان غير الدائمة في مجلس األمن ال تعني انه 
أصبح دولة عظمى يستطيع ان يلزم أعضاء مجلس األمن 
بالسير في توجهه بش���أن القرار 1559، واملوقف اللبناني 
بش���أن بند الس���الح في القرار هو محل إجماع لبناني وال 
خالف عليه وهو ان س���الح حزب اهلل متروك للحوار بني 
اللبنانيني وليس موضوع���ا يفرضه املجتمع الدولي على 
لبنان وال أحد يس���تطيع ان يفرض علينا طريقة التعاطي 
بشأنه، فسالح حزب اهلل هو سالح املقاومة وليس سالح 
ميليش���يا، وبالتالي ليس من مصلح���ة لبنان ان يخوض 

معركة إلغاء القرار الذي ال منلك حق إلغائه«.

بيروت: ش����وهد تيم����ور وليد جنبالط يجلس وح����ده وحيدا في أحد مقاهي االش����رفية، 
دون مرافقة، يشرب البيرة، يقلب صفحات مجلة أجنبية، ويستمع من خالل سماعات وضعها 
في أذنيه ملوسيقى غربية، وقال لرواد في املقهى تعرفوا اليه انه يحب كثيرا املطالعة واجللوس 
وحيدا واالستماع للموسيقى، واالبتعاد عن املظاهر والبروتوكوالت، معتبرا ان الشعب اللبناني 
كان ضحية الصراعات واخلالفات السياس����ية. وأبدى رغبت����ه في زيارة كل املناطق اللبنانية 

والتعرف على هموم الناس ومشاكلها بالطبع ريثما تسمح الظروف واألجواء األمنية. ري
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