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الحريري يوّقع إلغاء تأشيرات الدخول بين لبنان وتركيا في أنقرة غدًا

لبنان المصالحات: اليوم الشويفات وغداً الرابية.. والتعيينات بعهدة التوافقات
 بيروت ـ عمر حبنجر

محطتان تصاحليتان تستقطبان 
االهتم����ام في لبن����ان اليوم، على 
هامش استحقاق التعيينات االدارية 
واألمنية، الذي مير مبرحلة تهدئة 
ومراجعة من اجل التوصل الى اآللية 

السياسية واالدارة االفضل.
احملط����ة االولى س����تكون في 
الشويفات اليوم بني احلزب التقدمي 
االشتراكي واهالي الشويفات من 
جهة وحزب اهلل واهالي الضاحية 
املجاورة من جه����ة ثانية، وذلك 
في اط����ار ازالة ذيول احداث مايو 

.2008
ويشارك في هذا اللقاء حضوريا 
ممثلون عن قيادات احلزب التقدمي 
االش����تراكي وحزب اهلل وحركة 
أم����ل واحلزب الس����وري القومي 

االجتماعي.
وسيحضر اللقاء التصاحلي 
في الشويفات النائب وليد جنبالط 
زعي���م »التقدمي االش���تراكي« 
والنائب طالل ارسالن، وعن حزب 
اهلل النائب محمد رعد رئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة، وعن حركة أمل 
النائب علي حسن خليل املعاون 

السياسي للرئيس نبيه بري.
وس����تلقى كلم����ات تؤكد على 
املصاحلة وعلى اسف الطرفني ازاء 
الدماء الزكية التي سالت بني ابناء 

الوطن الواحد واجلوار الواحد.
ويتوقع النائب السابق مروان 
ابوفاض����ل نائ����ب رئيس احلزب 
الدميوقراط����ي اللبنان����ي ط����الل 
ارسالن، ان تشكل املصاحلة املقررة 
في الشويفات اليوم الدرع الفوالذية 

بوجه اسرائيل.
وقال مصدر مسؤول في حزب 
اهلل ل����� »األنب����اء« ان »مصاحلة 
اليوم ف����ي الش����ويفات تأتي في 
سياق مس����ار لتصفية كل االمور 

العالقة مبا مينع االستغالل ممن 
يعملون على االصطياد في املياه 
العكرة واالس����تثمار على بعض 
امللفات اخلالفية، وهذه املصاحلة 
العالقة بني  هي محاولة الع����ادة 
الناس وقد قطعنا ش����وطا كبيرا 
في هذا االجتاه«. واضاف املصدر 
»ان ملنطقة الشويفات خصوصية 
متعددة، ومصاحلة اليوم ستقفل 
امللف، وهي ليست مصاحلة  هذا 
فلكلورية، امنا مت وضع اسس متينة 
لها، وذلك عبر تسييل املصاحلة 
القائمة على مستوى القيادة وصوال 

الى القاعدة الشعبية«.
وشدد املصدر على »اصرار 
حزب اهلل على ان يكون من نتيجة 
هذه املصاحلات االساسية، الغاء 
تام ألي ذيول ممكنة وسنقوم بكل 
ما امكن لعودة االمور الى أفضل 
ما كانت عليه العالقة الشعبية 

قبل االحداث املؤسفة«.
واكد املصدر »ان الضمانة لهذه 
املصاحلة قائمة، فعندما يكون هناك 
قرار كبير س����واء من حزب اهلل 
او احلزب التقدمي االش����تراكي اذ 
الفعاليات االساسية وفي مقدمتها 
النائب ط����الل ارس����الن، فهؤالء 
جميعهم يشكلون ضمانة، كما ان 
الغطاء السياسي سيرفع عن كل 
عابث باملصاحلة، الن من يظن ان 
بامكانه ان يكون خارج املصاحلة 

سيجد نفسه معزوال بالكامل«.

إلغاء التأشيرات بين لبنان وتركيا

الى جانب املصاحلات الداخلية 
يتابع رئيس احلكومة سعد احلريري 
مس����اعيه ملصاحلة اللبنانيني مع 
اخل����ارج، وابرز ما س����يحقق من 
زيارته املقررة الى انقرة غدا، توقيع 
اتفاق مع نظيره التركي رجب طيب 
اردوغان بإلغاء تأشيرات الدخول 

ملواطني البلدين.

جنبالط في الرابية

أما احملطة التصاحلية الثانية 
فستكون في الرابية غدا، استكماال 
للقاء ف����ي قصر بعبدا بني النائب 
وليد جنبالط والعماد ميشال عون، 
برعاية الرئيس ميش����ال سليمان 
حيث يزور جنبالط، على رأس وفد 
وزاري ونيابي من حزبه وكتلته، 
العماد ميشال عون الذي يستقبل 
ضيفه اللدود، بحشد نيابي ووزاري 
من تياره الوطني احلر، في زيارة 
اجلت من اخلميس املاضي الى الغد 

بسبب وفاة القاضي نهاد حزير.
ويعك����س اقتراب جنبالط من 
العماد عون املس����افة التي باتت 
فاصلة بني زعيم احلزب التقدمي 
االشتراكي وقوى 14 آذار بجانبه 

املسيحي على االقل.
وفيما يفت���رض ان يكون رد 
الزيارة من جان���ب العماد عون 
الى جنبالط في معقله »املختارة« 
تأكيدا لرسوخ املصاحلة، يبدو 
ان خط���وات تصاحلي���ة جديدة 
مطلوبة من جنبالط في س���ياق 
تسهيل طريقه الى دمشق، ومنها 
زيارة الرئيس اميل حلود، التي 
يفضلها جنب���الط عبر لقاء في 
القصر اجلمهوري، على غرار ما 
حصل بينه وبني العماد عون، لكن 
الرئيس السابق الذي لم يزر القصر 
اجلمهوري منذ مغادرته اياه، رغم 
توافر املناسبات البروتوكولية، 
مازال على حتفظه حيال املكان، 
الرئيس ميش���ال  رغم تخط���ي 
سليمان العتبارات كثيرة وصوال 
الى املصاحلات التي جعلها عنوان 

املرحلة الراهنة من عهده.
بيد ان عضو كتلة املس����تقبل 
النائ����ب احمد فتفت تس����اءل عن 

اسباب املساعي الكبيرة من جانب 
النائب وليد جنبالط لزيارة الرئيس 
ان  السوري بشار االسد، معتبرا 
هناك مجموعة من املعطيات دفعت 
بجنبالط الى السعي من اجل زيارة 

دمشق.
وقال فتفت في تصريح امس: 
في الواقع ال ميكننا احلكم عليه اال 
اذا كنا في موقعه، مشيرا الى انه 
لم تع����د هناك نقاط كثيرة جتمع 
بني تيار املستقبل ورئيس اللقاء 

الدميوقراطي.
واكد فتفت ان رئيس احلكومة 
سعد احلريري يعمل على تسخير 
اتصاالته وعالقاته من اجل مصلحة 

لبنان.
العام  من جهة أخ����رى االمني 
 � اللبنان����ي  للمجل����س االعل����ى 
السوري نصري خوري فقد رأى 
التوازن موجود في االتفاقات  ان 
بني لبنان وس����ورية، مشيرا الى 
ان ما يجب ان يتم البحث فيه هو 

آلية تطبيقها.
ولفت الى تشكيل جلنة ترسيم 
احلدود والى السعي العداد سلة 

متكاملة للعالقات بني البلدين.

تقييم االتفاقات مع سورية

في ه����ذا الوقت، اجنز عدد من 
الوزراء وبن����اء على طلب رئيس 
اعادة  احلكومة س����عد احلريري 
تقييم املرحلة السابقة من االتفاقات 
املعق����ودة بني لبنان وس����ورية، 
وجرى في الوق����ت عينه حتريك 
ملف الالمركزية االدارية في اطار 
ملف التعيينات التي تش����مل 79 

مركزا شاغرا.
م����ن جانبه الرئيس ميش����ال 
سليمان اكد ان التعيينات ستجرى 
قريبا من خالل آلية يتوافق عليها 
وتعتمد معايير الكفاءة واخلبرة 

والنزاهة والعط����اء، الفتا الى ان 
هذه املعايير هي املدخل الطبيعي 
لتعيينات محترمة تنصف الكفاءات 
ضم����ن االدارات من غير االنغالق 
على سبل اخرى للتعيني اذا تعذر 
املعايي����ر املذكورة ضمن  وجود 

ادارات الدولة.
وتوقع الرئيس سليمان لصحيفة 
»اللواء« البيروتية ان تكون سنة 
2010 سنة العمل وتثبيت االستقرار 
والذي تأكد في العام املاضي رغم 

جميع الظروف.
التنمية  ق����ال وزي����ر  بدوره، 
االداري����ة محمد فني����ش )حزب 
اهلل( في تصريحات امس: ننتظر 
ساعة الصفر لننطلق بالعمل، كل 
شيء جاهز على املستوى التقني 
وانا حاضر لك����ي اعرض ما لدي 
من افكار، لكننا نحتاج بداية الى 
التوافق السياسي والى آلية تراعى 
فيها املناصفة واحملاصصة وكل 
التعقيدات السياسية، لكن املهمة 
تتطلب وقتا رغ����م ان االولويات 

ال تنتظر.
ويبدو ان ثم����ة ت توافقا بني 
الرؤساء سليمان وبري واحلريري 
على اعط����اء دور لهيئات الرقابة 
والتفتيش في حس����م اخليارات 
واالسماء.وس����يكون في اولويات 
التعيين����ات امللحة تعيني رئيس 
ملجلس اخلدمة املدنية محل رئيس 
املجلس منذر اخلطيب الذي احيل 

الى التقاعد منذ بضعة ايام.
وضمن االولويات التي حتظى 
باهتمام وزير الداخلية والبلديات 
زياد بارود ايضا موضوع الالمركزية 
االداري����ة الذي ورد ف����ي خطاب 
القس����م لرئيس اجلمهورية وفي 
البيان الوزاري، وحتدث بارود عن 
مقترحات بهذا اخلصوص باتت قيد 

الرئيس سعد احلريري خالل استقباله السيناتور جون ماكني  )محمود الطويل(الطبع وستوزع على النواب.

تساؤالت حول عرض رئيس اللقاء الديموقراطي عقد مؤتمر درزي شامل في سورية؟

جنبالط: لم يصلني شيء واضح من سورية  ألحدد موقفي 
 مصادر لـ »األنباء«: وهاب أمضى 5 أيام  في دمشق تحضيراً للزيارة

عواصم ـ هدىالعبود ـ عامر عز الدين:
أك����دت مص����ادر مطلعة في 
العاصمة الس����ورية دمشق أن 
الوزير الس����ابق وئام وهاب قد 
أمض����ى نحو خمس����ة أيام من 
االس����بوع الماضي في دمشق، 
وقالت المصادر ان وهاب تنقل 
بين منطقة يعفور وفندق ديديمان 
والتقى عددا من الش����خصيات 
االمنية والسياسية والبرلمانية 
الس����ورية، وان����ه بح����ث معها 
الواجب  الخطوات والترتيبات 
اتخاذها قبل زيارة رئيس اللقاء 
الديموقراطي النائب وليد جنبالط 

المتوقعة الى سورية.

دروس فلسطين

 ازاء ذل����ك برز ف����ي اآلونة 
األخيرة التساؤل التالي:

هل عرض النائب وليد جنبالط 
اللبنانيين  عقد مؤتمر للدروز 
والس����وريين والفلسطينيين 
في س����ورية، خ����الل لقائه وفد 
دروز فلس����طين ف����ي قبرص، 
كمدخل ومخرج مشرف لزيارته 
المتأخرة الى دمشق، ومن الباب 

الفلسطيني؟
ف����ي األروقة  ال����كالم  يكثر 

السياسية عن موعد زيارة النائب 
وليد جنبالط الى سورية بعدما 
سبق له وأش����ار الى انه يزور 
سورية بعد ان يزورها رئيس 
الحكومة س����عد الحريري، غير 
ان أوس����اطا قريبة من جنبالط 
تشير الى ان الموضوع هو بين 
أيدي جنبالط ويرفض الحديث 
عنه، ويعتب����ر جنبالط انه هو 
الذي يتولى المعالجة من دون 

وسطاء.
بي����د ان بع����ض المطلعين 
ان يك����ون للنائب  يتوقع����ون 
جنب����الط، بعد لقائه األخير مع 
الوزير السابق وئام وهاب في 
منزل����ه في الجاهلي����ة وتناول 
الغداء الى مائدته، لقاءات تشمل 
العماد ميش����ال عون والرئيس 
اميل لحود، وبعضهم يشير الى 
لقاء مرتقب بينهم وبين اللواء 

جميل السيد.
ويحرص جنب����الط على ان 
يحوط حركته بالس����رية، غير 
ان زيارة دمشق وفق ما تشير 
المعلومات ليست قبل 14 فبراير 
بانتظار ما سيقوله جنبالط في 

الذكرى هذا العام.
وترى مص����ادر معارضة ان 

الزيارة واردة، اال انها بالتأكيد 
المنظور  المدى  لن تحصل في 
أو القري����ب، وهي في رأي هذه 
المصادر ال تزال في حاجة الى 
الدراسة والمتابعة،  المزيد من 
خصوصا ان هذا الزعيم لم يقطع 
بشكل كامل صالته مع المرحلة 
الماضية، اذ التزال بعض أوساطه 
اقليمية  تراهن على تط����ورات 

معينة.
ومن جهة أخرى، تطرح هذه 
المصادر تس����اؤالت وعالمات 
استفهام حول زيارة جنبالط الى 
قبرص، وسبب هذه التساؤالت ان 

اللقاءات التي عقدها لم تقتصر 
عل����ى العناوين التي أثيرت في 
وسائل االعالم، وهو التقى في 
فنادق الجزيرة شخصين يحمالن 

جنسية أوروبية.

الرسائل السورية

من جهته وردا على س����ؤاله 
حول الرس����ائل السورية التي 
نقلها النائب طالل ارسالن اليه 
بعدم طلب الرئيس االس����د منه 
ش����يئا قبل ذهابه الى سورية، 
قال جنبالط لم يصلني أي شيء 
واضح، وعندما يصلني اي شيء 

واضح ودقيق اذ ذاك س����أجيب 
في الوق����ت والمكان والظروف 

المناسبين.
 جنبالط شدد خالل استقباله 
وفد الكونغرس االميريكي برئاسة 
المرشح السابق للرئاسة جون 
ماكين يرافق����ه عدد من اعضاء 
الكونغرس والسفيرة االميركية 
في لبنان ميشيل سيسون، شدد 
على الموضوع المركزي بالنسبة 
للعرب والمسلمين وهو الصراع 
العربي � االسرائيلي وانه دون 
الوصول ال����ى حل عادل يعطي 
الفلس����طينيين حقهم الشرعي 
في إقامة دولة س����يبقى العالم 
العربي واالسالمي في هذه الحالة 
من الهيجان والرفض والغضب 
على السياسة االميركية وعلى 

السياسة الغربية.
ورأى جنبالط في مصالحة 
الش����ويفات اليوم تطورا مهما 
وتحوال في المعبر للرجال في 
مواجهة اسرائيل من الجبل الى 
الشويفات والضاحية كمنطقة 

واحدة وستبقى كذلك.
وبعد لقاء مع النائب جنبالط 
دام نحو ساعة ونصف اكد ماكين 
انه ناقش م����ع النائب جنبالط 

العربي  قضايا تبدأ بالص����راع 
� االس����رائيلي وتزويد الجيش 
اللبنان����ي بالمع����دات، وقضايا 
اخرى، وق����ال اننا نعرف وليد 
بك منذ الماضي ونقدر زعامته 
والصداقة التي تربطنا به وهو 
مثال تطور العالقة بين الواليات 

المتحدة االميركية ولبنان.

حرية التعبير

ودافع ماكي����ن عن القرارات 
االخي����رة ف����ي ف����رض اميركا 
عقوبات على عدد من المحطات 
الت����ي برأيه تبث  التلفزيونية 
الناس للقيام  الكراهية ودف����ع 
بأعمال ارهابية، وقال ان الواليات 
المتحدة األميركية تدعم وتحرص 

على حرية التعبير.
الرئيس سعد  وحول زيارة 
الحريري االخيرة الى س����ورية 
والموقف منها، قال ماكين ليس 
العالقة  الواض����ح ماهي����ة  من 
اللبناني����ة � الس����ورية وه����ذا 

الموضوع يخص البلدين.
 وحضر االجتماع نجل جنبالط 
تيمور وعدد من وزراء ونواب 
اللقاء الديموقراطي ومشايخ من 

الطائفة الدرزية.

»القاعدة« في لبنان.. محطة توقف وتسلل أم استثمار للمرحلة المقبلة؟
بيروت: تقوم اس���تخبارات اجليش

بتكثيف مراقبتها ملناطق في اجلنوب 
اللبناني خوف���ا من عمليات إرهابية قد 
تستهدف القوات الدولية من قبل جماعات 
متطرفة مرتبطة بتنظيم »القاعدة« تسللت 
مؤخرا الى لبنان وموضوعة حتت مراقبة 

شديدة.
وعلم في هذا اإلطار ان مخابرات اجليش 
أوقفت قبل أيام أحد أهم املطلوبني من عناصر منظمة 
»فتح اإلس���الم« الذي يعد »صيدا« سمينا نظرا الى 

خطورته ومشاركته في أعمال إرهابية سابقة.
وقد دهم منزل في منطقة عائش���ة بكار وأوقف 

املطلوب فيه بعد تعقبه ومتابعته طوال 8 اشهر.
وأف���ادت املعلومات األمنية بأن املوقوف الذي لم 
يكشف اسمه كان يعد للقيام بأعمال إرهابية جديدة 

وهو فلسطيني مقيم في لبنان.
وقبل نهاية العام املاضي مت إلقاء القبض في أحد 
أحي���اء بيروت على إرهابي وصف بأنه خطر، وكان 

يتوقف في بيروت بطريقه من أثينا الى العراق.
ثم مت أخيرا إلقاء القبض على إرهابي خطر، يحمل 
اسما غير عربي، وكان سجل تنقالت مهماته اللوجستية 

قد شمل غزة ومصر والعراق وأفغانستان.
وبحس���ب املعلومات، ف���إن اإلرهابي املذكور هو 
من تابعي���ة دولة أجنبية، ولكن���ه من أصل عربي. 
وفي أح���دث التطورات على ه���ذا الصعيد مت رصد 
واعتقال إرهابي أصولي من تابعية دولة غربية من 
أصل عربي، وكان يقوم في لبنان بجولة استكشافية 
طالت مخيمات فلسطينية ومجموعة أهداف حيوية، 
إستراتيجية،  وقد مت تسليم اإلرهابي الى الدولة التي 
يحمل جنسيتها الستكمال التحقيق معه، وكشف كامل 
مالبسات انتمائه لتنظيم »القاعدة«. وخالل األشهر 
القليلة املاضية رصدت األجه���زة األمنية اتصاالت 
بني أشخاص موجودين في لبنان، ومفاصل أساسية 
تابعة ل� »القاع���دة« تقيم في تركيا واليونان ودول 

خليجية عربية مختلفة.
وما يجمع بني هؤالء اإلرهابيني هو وصفهم بأنه 
أشخاص خطرون، ولديهم مواقع مفصلية في الشبكات 
العاملية الرئيسية التابعة ل� »القاعدة«، واألمر الثاني 
الذي يجمع بينهم هو انهم جميعهم تقريبا يستخدمون 
لبنان كمحطة توقف بني نقطة انطالق من اليونان في 
الغالب، وبنقطة وصول و»ساحة اجلهاد« هي العراق 
وأفغانستان. واألمر الثالث هو ان جميع هؤالء خالل 

وجودهم في لبنان قاموا مبهمات رصد ملجموعة من 
األهداف أهمها: املخيمات الفلسطينية وبخاصة عني 
احللوة والبداوي، مواق���ع تابعة للجيش اللبناني، 
وأخرى تابعة لقوات »اليونيفيل« في اجلنوب، وبخاصة 
طرق اإلمداد التي تستخدمها. وتتوقف محافل أمنية 
عند مالحظات عدة تشكل هاجسا أمنيا خالل املرحلة 
املقبلة، األمر الذي يطرح سؤاال عما اذا كان لل� »القاعدة« 
مشروع لالس���تثمار األمني والعسكري في املرحلة 

املقبلة في امللف الفلسطيني في لبنان.
وأشارت تقارير أمنية الى تسلل مجموعات أصولية 
من تنظيم »القاعدة« الى مخيم عني احللوة برئاسة 
مسؤول فلسطيني لقبه »أبوإسراء« وهو من خبراء 
التفجير، وس���بق ان كان من الناشطني البارزين في 
القاعدة في مناطق ديالى واألنبار في العراق. وأبدت 
التقارير مخاوفها من ان يكون تسلل العناصر األصولية 
الى ع���ني احللوة بهدف افتعال أح���داث داخلية في 
املخيم، والقيام باغتياالت وتكرار جتربة مخيم نهر 
البارد. ولوح���ظ ان األجهزة األمنية العائدة حلركة 
»فتح« أعلنت منذ شهر استنفارها لرصد التحركات 
الس���رية للخاليا واملجموعات األصولية واإلرهابية 

داخل املخيمات.
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اعتبر أن »المارونية السياسية جعلت لبنان سويسرا الشرق«

المطران الراعي: تمنيت لو توجه نصراهلل 
بالنصح للبنانيين وليس للمسيحيين فقط

 بيروت: استبعد املطران بشارة الراعي ان يكون
م����ن حق احد غير اصحاب الس����لطة الروحية ان 
يوجه كالما عاما للمسلمني او للمسيحيني، واال ادرج 
هذا النصح في اطار االستكبار والتحريض على الفتنة، 
لكنه اعطى احلق في إس����داء النصح وسواه الى ذلك 
الزعيم املسيحي او املسلم وليس للمسلمني او املسيحيني 
عموما. واضاف املطران الراعي: ال يجوز هذا الربط بني 
االنتماء الديني والشأن السياسي، ألن مثل هذا الربط 
هو تسييس للدين، نحن نرفضه باملطلق، ألن النظام 
في لبنان يفصل بني الدين والسياس����ة ويتميز بأنه 
متوس����ط بني الثيوقراطية وبني العلمنة الكاملة، انه 
نظام معرفي يعترف بكل االديان وال يسمح بتوجيه 
خطاب سياسي للمس����يحيني او املسلمني، بل يوجه 

اخلطاب الى حزب او الى زعيم.
لذلك، قال املط����ران الراعي نحن لم نقبل اخلطاب 
الذي يسيس الدين، فنحن لسنا في نظام ثيوقراطي، 
وانا كنت امتنى على السيد حسن نصراهلل ان يوجه 

خطابه الى اللبنانيني وليس فقط الى املسيحيني.
وحول التعيينات االدارية قال املطران بشارة الراعي 

لصوت لبنان نحن كوجود مسيحي بتنا غائبني كليا عن 
االدارات العامة، وظائف الفئة األولى مازالت محفوظة 
ألنها مدرجة بالدس����تور، وانا ضد احملاصصة، لهذا 
السياسي او ذاك، نحن مع احترام املشاركة والتقاسم 
بني املسلمني واملسيحيني لشؤون الدولة، اما ان نأتي 
بالتعيينات على قياس هذا الزعيم أو ذاك فلن يكون. 
وعن السالح خارج املخيمات الفلسطينية وسالح حزب 
اهلل الذي هو س����الح املقاومة قال: الكنيسة املارونية 
عبرت عن موقفها في شرعة العمل السياسي، بالقول: 
من االلتزامات الضروري����ة النهاض الدولة اللبنانية 
وحتصني سيادتها، تنظيم العالقات بني الدولة اللبنانية، 
والسلطة الفلسطينية وايجاد حل ملشكلة السالح داخل 
املخيمات وخارجهاوقال املطران الراعي: حتى س����نة 
1990 كانت املارونية السياسية تقرر وبالرغم من كل 
ثغرات تلك املرحلة فإن املارونية السياسية جعلت من 
لبنان سويسرا الشرق، كانت احلريات العامة مصونة 
والكرامات مصونة واالزدهار قائما، وبعد الطائف، اعتبر 
ان ما يسمى املارونية السياسية انتهى، ليبدأ الصراع 

بني السنة السياسية والشيعة السياسية.

وليامز: »الغجر« مشمولة بالقرار 1701

لبنان يطالب بإعادة النظر في مشروع 
قرار الكونغرس لمنع قنوات تلفزيونية

بي���روت: أكد ماي���كل وليامز ممثل األمني الع���ام لألمم املتحدة
في لبنان ان قرية الغجر احلدودية مشمولة بالقرار الدولي 1701، 
وان اجلهود ستتواصل لتحقيق االنسحاب االسرائيلي منها، كما 

شدد على ضرورة تنفيذ ما لم ينفذ من القرارات الدولية.
وكان وليام���ز التقى وزير الدفاع الي���اس املر، واألمانة العامة 
لقوى 14 آذار، وكان االمتناع االسرائيلي عن االنسحاب من الغجر 

محور هذه املباحثات.

بيروت: طلب الرئيس اللبناني ميش����ال سليمان خالل استقباله
عضو مجلس الش���يوخ االميركي جون ماكني مس���اء أمس 
األول إعادة النظر في قرار قد يتخذه الكونغرس االميركي ملنع 
قنوات تلفزيونية بينها املنار الناطقة باسم حزب اهلل، مؤكدا 

ان »احلريات االعالمية ميزة اساسية للبنان«.
من جهة اخرى، اكد س���ليمان مجددا ان لبنان »ينعم مبناخ 
من الهدوء واالستقرار وان التدابير املتخذة في املطار جيدة جدا 
واثبتت فاعليتها«، في اش���ارة الى التدابير التي تنوي االدارة 

االميركية اتخاذها حيال املسافرين اليها من لبنان.
وقال بيان رئاسي ان سليمان طالب بإعادة النظر في القرار 
القاضي مبنع بث بعض القنوات التلفزيونية ومنها قناة املنار، 
مؤكدا ان »موضوع احلريات االعالمية والدفاع عنها ميزة اساسية 

للبنان واحترامه حرية التعبير«.
ويأتي كالم الرئيس اللبناني ردا على ما تردد من ان الكونغرس 
االميركي في صدد تبني قانون يف���رض عقوبات على االقمار 
الصناعية التي تسمح ببث قنوات تلفزيونية تتهمها الواليات 

املتحدة باالرهاب.
واكد البيان ان الرئيس اللبناني »اعطى توجيهاته للمعنيني 

في لبنان والسفراء في اخلارج ملتابعة هذا املوضوع«.
من جهة اخرى، قال البيان ان الرئيس س���ليمان عبر ملاكني 
بحضور الس���فيرة االميركية ميش���ال سيس���ون عن »الشكر 
للمساعدات التي تقدمها الواليات املتحدة للبنان« لكنه »طالب 

بتطوير نوعيتها«.
وليد جنبالطوئام وهاب


