
الجمعة 26 مارس 2010   37عربية وعالمية

ورشة »تنظيمية« في 14 آذار على ثالث جبهات: من املتوقع ان يعلن 
رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية د.سمير جعجع )في 
االحتفال الذي تقيمه »القوات« في البيال السبت املقبل ملناسبة 

الذكرى السادسة عشر حلل احلزب القواتي( اطالق النقاش احلزبي الداخلي حول 
النظام االساسي للحزب الذي انتهت مناقشته في الهيئة التنفيذية. وسيعلن جعجع 
بدء ورش����ة النقاش على صعيد املناطق والقطاعات ومكاتب االغتراب القواتية في 
عملية تنتهي خالل اشهر قليلة بإقرار الصيغة النهائية للنظام وفتح باب االنتساب 

رسميا متهيدا إلجراء االنتخابات احلزبية في أواخر السنة احلالية.
� يعلن تيار املستقبل عن هيكليته التنظيمية اجلديدة في مؤمتره التأسيسي األول 
الذي سينعقد الشهر املقبل، وسيكون تنظيما سياسيا بقالب حزبي مع االبقاء على 
تسمية »تيار«. واستعدادا لهذا املؤمتر يجري يوم اجلمعة املقبل نقاش داخلي للنظام 
اجلديد برئاس����ة اللجنة اخلماسية التي شكلها احلريري )بعد تقدمي منسق التيار 
السابق سليم دياب استقالته في العام 2009( وتضم اللجنة منسق قطاع الشباب 
احمد احلريري، املنسق العام املساعد صالح فروخ، النائب السابق مصطفى علوش، 
نقيب املهندسني السابق سمير ضومط وم.فايز مكوك. تتحضر االمانة العامة لقوى 

14 آذار للدعوة الى خلوة موسعة تتضمن ثالثة مواضيع:
� مراجعة نقدية هادئة لكل املرحلة السابقة منذ 2005 حتى اليوم.

� وضع خطة عمل وبلورة رؤية للسنوات املقبلة.
� عمل 14 آذار ودور االمانة العامة وكيفية تفعيلها وحتسني أدائها.

لبنان مركز دولي حلوار احلضارات: االقتراح الذي تقدم به الرئيس ميشال سليمان من على 
منب��ر االمم املتحدة نهاية الع��ام 2008 والداعي الى ان يكون لبن��ان مركزا دوليا حلوار 

احلضارات والثقافات واالديان يش��ق طريقه تدريجيا الى أرض 
الواقع، وآخر اخلطوات على هذا الصعيد ان حركة عدم االنحياز 
التي عقدت اجتماعا اس��تثنائيا في العاصمة الفلبينية مانيال على 
مستوى وزاري بشأن احلوار والتعاون بني االديان من اجل السالم والتنمية، تبنت هذه 
املب��ادرة اللبنانية وتضمن »اع��الن مانيال« الصادر عن االجتماع بندا خاصا يش��جعها 
ويدعمها. واجلدير ذكره ان الس��فير فؤاد الترك رئيس منتدى سفراء لبنان كان أول من 
أطلق هذا املشروع »لبنان مركز دولي حلوار االديان واحلضارات«، من خلفية ان اعترافا 
دولي��ا من االمم املتح��دة بهذا املوقع والدور للبنان يس��اهم في حتيي��ده عن النزاعات 

والصراعات االقليمية والدولية.
»عيد البشارة« من ديني إلى وطني: توجه رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري بالتهنئة 
للبنانيني مبناس����بة »عيد البشارة« الرسمي الذي يقترن باسم السيدة مرمي عليها 
الس����الم. وقال احلريري ان هذا العيد يعبر عن ارادة احلياة املشتركة بني املسلمني 
واملسيحيني في لبنان وعن الثقافة املتنامية حلوار احلضارات في كل أرجاء العالم. 
وأضاف: لقد أردنا من اعالن هذا اليوم عيدا رسميا مناسبة لترسيخ املفاهيم الروحية 
والوطنية للتالقي بني اللبنانيني ورمزا لتكامل الرساالت السماوية التي اتخذت من 
هذا الش����رق العربي ومن وطننا لبنان حتديدا قاعدة للتفاعل الثقافي واالنس����اني 
وجسرا للتواصل الدائم بني الديانتني الكبيرتني االسالمية واملسيحية. وتابع يقول: 
نحن ال نريد ان يتحول هذا اليوم الى مجرد عدد يضاف الى ايام التعطيل الرسمي، 
وهنا تقع مس����ؤولية القيادات الرسمية ورجال الدين، كما تقع مسؤولية املجتمع 
املدني في جعل هذا اليوم مناسبة روحية ووطنية حقيقية تعني اللبنانيني جميعا، 

وجتعل من اسم السيدة مرمي العذراء عالمة مضيئة لسالمنا الوطني.

إسرائيل بين تسلح حزب اهلل.. وتحول جنبالط والحريريأخبار وأسرار لبنانية

ليبيا ترفض منح لبناني مرافق
لبان كي مون تأشيرة دخول

بي��روت: نقل��ت وس��ائل إعالم 
إسرائيلية عن رئيس أركان اجليش 
اإلسرائيلي غابي أشكنازي قوله، خالل 
مشاركته في اجتماع للجنة اخلارجية 
واألمن التابعة للكنيست، إن »سورية 
ترقص في عرسني، من جهة يتحدث 
)األسد( عن سالم ومن اجلهة األخرى 
يعمق عالقاته مع احملور الراديكالي 
ويعانق حزب اهلل«. وحول الوضع عند »احلدود« مع 
لبنان وسورية، قال أشكنازي إن »التوتر في الشمال 
في اآلونة األخيرة نابع من شائعات روجتها إيران 
حول إن اجليش اإلسرائيلي يوشك على مهاجمة 
سورية ولبنان«. وأضاف إن »احلدود الشمالية )مع 
لبنان( هادئة، لكن هذا الوضع قد يتغير«، معتبرا 
أن »ح��زب اهلل يكثف من قواته ش��مال الليطاني 
ويواصل التس��لح«. وحتت عنوان »نظرة خاطفة 
إلى الش��مال«، كتب محلل الشؤون العسكرية في 

صحيفة يديعوت أحرونوت، أليكس فيشمان، معلقا 
على »التحوالت« في الس��احة الداخلية اللبنانية، 
وواصف��ا مواقف النائب جنبالط من س��ورية ب� 
»التوبة، بعدما قاد التمرد على )الرئيس السوري( 
بشار األسد، ش��أنه شأن )رئيس احلكومة( سعد 
احلريري، وهما اللذان كانا يرمزان إلى األمل الكبير 
واألبيض لالعتدال اإلقليمي«. وبحسب الكاتب، الذي 
يعد أحد أهم كتبة الصحيفة وأقربهم من املؤسسة 
األمنية في تل أبيب، فإن »هاتني الشخصيتني أدركتا 
أين القوة« في املنطقة، بل يشيران إلى أن »املسألة 
تتعلق مبسار )إقليمي( مقلق جدا، يرمز إلى انهيار 
الدول املعتدلة في املنطقة، وتعاظم محور الشر«. 
وبحسب فيشمان، فإن »كل هذا يحدث بفضل سوء 
التدبير األميركي«. لقد ضرب )الرئيس األميركي 
السابق( جورج بوش، محور الشر في املكان غير 
الصحيح، ما أنش��أ وهما بأمل جديد في املنطقة، 

انطالقا من لبنان«.

بيروت: رفضت »القنصلية الليبية في واش����نطن منح 
احد املرافقني الشخصيني لألمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون، وهو اللبناني محمد عبداحلسني، تأشيرة دخول 
الى ليبيا مع األمني العام، الذي سيشارك في القمة العربية 
في مدينة سرت«. ورجح مصدر ديبلوماسي جلريدة »النهار« 
اللبنانية التي نقلت اخلبر، ان »يكون السبب مرتبطا مبوقف 

لبنان من املشاركة في القمة«.
وسألت الصحيفة القائم بأعمال البعثة الليبية الدائمة 
لدى األمم املتحدة ابراهيم الدباشي عن صحة األمر، فأجاب 
بأنه: »صحيح، لقد تلقينا من سكرتارية األمم املتحدة الئحة 
بأسماء األشخاص الذين سيس����افرون الى ليبيا مع األمني 
العام، وأرس����لنا هذه الالئحة الى الس����فارة في واشنطن«، 
مضيفا: »لقد أبلغنا الحقا بان األمم املتحدة هي التي غيرت 

الالئحة وسحبت منها اسم املرافق اللبناني.
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الرئيس السوري د.بشار االسد خالل حديثه الى تلفزيون املنار مساء امس االول

)محمود الطويل( امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال النائب طالل ارسالن والشيخ نصرالدين الغريب امس

األسد: ندعم سليمان والحريري وال نبحث عن اعتذار من أحد
بيروت � يو.ب����ي.آي: بعد ايام على الدعوة 
التي وجهها الوزير السابق وئام وهاب للرئيس 
ميشال س����ليمان الى االستقالة واتهام اطراف 
لبنانية دمشق بالوقوف وراء هذه الدعوة، وبعد 
تعرض العالقة بني رئيس احلكومة اللبنانية 
سعد احلريري والرئيس السوري د.بشار االسد 
الى فتور جراء تصريحات احلريري للصحيفة 
االيطالية، اطل الرئيس الس����وري بشار االسد 
مس����اء امس االول عبر محط����ة املنار التابعة 
حلزب اهلل ليقطع الشك باليقني ويتحدث حول 

جميع امللفات
األس����د اكد أنه كان أول من طرح موضوع 
تبادل السفارات مع لبنان وأوضح »السفارة 
أنا من طرحها ف����ي عام 2005 ولم تكن طرحا 
لبنانيا ال أحد من حلفائنا السابقني وال الالحقني 

طرحها قبل أن أطرحها«.
وحول األثمان التي دفعتها سورية لتحسني 
عالقتها بالغرب ورمبا أيضا بالعرب كالقبول 
مثال بعالقات ديبلوماسية مع لبنان قال األسد: 
»هناك بعض األطراف أصرت على أنها حققت 
شيئا من سياستها خالل اخلمس سنوات املاضية 
وفي احلقيقة لم حتقق شيئا بل أدخلت لبنان 

في متاهات«.
وبخصوص العالقة بني س����ورية ولبنان 
وتباين اخلطاب في لبنان جتاه س����ورية قال 
األسد: »نحن نتمنى حلكومة الوحدة الوطنية 
ولرئيسها سعد احلريري التوفيق في مهامها 
الصعبة وفي الوقت نفسه نحن نحاول أن نبني 
عالقة جيدة أنا والرئيس احلريري بشكل مباشر 
وشخصي لكي تؤدي الى دفع اجلانب املؤسساتي 

في العالقة بني سورية ولبنان«.
ونفى األسد وقوف س����ورية وراء احلملة 
التي تستهدف الرئيس اللبناني ميشال سليمان 

باالنتقاد »نحن ندعم موقع الرئاسة وبالتالي 
موقع الرئيس«، وقال بالنسبة للشروط السورية 
المتام زيارة وليد جنبالط ان »سورية ال تبحث 
عن اعتذار وال تبحث عن مصطلح وليس����ت 
لدينا عقدة الق����وة أو التفوق أو االنتصار او 

الهزمية«.
 ومضى الى القول »جنبالط خرج باجتاه 
آخر واآلن يريد أن يعود وبالنسبة لنا هذا هو 
املضمون الذي يسميه البعض اعتذارا كمصطلح 

ولكن املهم ما هو مضمونه«.
 وحول حتديد موعد زي����ارة جنبالط الى 
سورية قال األسد ان املوضوع منذ بدايته وحتى 
نهايته بيد حزب اهلل واألمني العام السيد حسن 
نصراهلل، مشيرا الى ان الزيارة رمبا تكون بعد 

القمة العربية في ليبيا بأيام او أسابيع.
وشدد األسد على ان سورية ال تقبل مصطلح 
املسامحة ألن من يقبل املسامحة هو من ارتكب 

اخلطأ. 
من جهة أخرى شدد األسد على أن إسرائيل 
ال تفهم سوى لغة القوة وان بالده ستخوض أي 
حرب تفرض عليها مستبعدا أن يكون السالم 

في املنطقة قريبا.
وقال في املقابلة التي بثت مساء امس االول 
»نحن متفقون أننا أمام عدو ال يفهم سوى لغة 
القوة حتى اآلن ومتفقون ان الس����الم على ما 
يبدو في املدى القريب ال يبدو قادما الى املنطقة 
ولكن مع ذلك حسابات احلرب تختلف بشكل 
كبير، هناك طرق كثي����رة تصل إليها ألهدافك 

ليس بالضرورة عبر احلرب«.
وأضاف ان سورية رفضت ان تكون »جزءا 
من مقامرة »تضعها« وسياساتها ومصاحلها 
كجزء من مشروع خارجي وهذا ما حصل في 
املرحلة األخيرة عندما طرح مش����روع الشرق 

األوسط، لكن سورية رفضته »وكان البد من 
دفع الثمن«.

وأشار الى فشل هذا املشروع وقال »باحملصلة 
هم فش����لوا ليس الواليات املتحدة األميركية 
إمنا كل أصحاب املشروع، نفترض ان صاحب 
املشروع هو )الرئيس األميركي السابق جورج( 

بوش«.
وميز األسد »بني اإلدارة )األميركية( السابقة 
واحلالية قائال »بكل تأكيد هناك فروقات، يعتقد 
البعض ان املشروع مستمر هو نفسه، في ذلك 
الوقت كانت الواليات املتحدة بإدارتها السابقة 

ومعها بعض الدول األوروبية، فرنسا وبريطانيا 
ومعها إسرائيل ومعها حلفاء آخرون في أوروبا 
وفي العالم وفي املنطقة باحملصلة فشلت هذه 

املشاريع«.
وحتدث عن »اختالفات واضحة« بني إدارة 
الرئيس األميركي السابق جورج بوش وإدارة 
الرئيس احلالي باراك اوباما »باملقارنة لم نعد 
نسمع لغة امالءات، هناك اختالف في وجهات 
النظر هذا شيء طبيعي ولكن ليس لغة امالءات 
ال نستطيع ان نقول ان هناك نتائج لسياسة 
أميركية معينة ولكن هناك أيضا مؤسسات في 

الواليات املتحدة رمبا لس����بب أو آلخر ال تريد 
للرئيس اوباما ان ينجح لذلك البد من التفريق 

كي نكون موضوعيني«.
وردا على سؤال: ملاذا ال تعلن سورية حربا 
حتريرية على إسرائيل أكد الرئيس السوري 
س����عي بالده للس����الم ألننا »أوال نتحدث عن 
السالم يقال الطالق أبغض احلالل، هو حالل 
لكنه بغيض، فأنت تبحث عن حل مشكلة قبل 
ان تصل الى األسوأ فيها نفس الشيء بالنسبة 
للحرب، احلرب هي األس����وأ ال أحد يبحث عن 
احلرب في أي مكان في العالم«، اال انه اعتبر انه 
ال »أمل في احلكومة اإلسرائيلية ولكن نعتقد ان 
إسرائيل اليوم بحسب ما نسمعه من أنصارها 

لم يعد لديها خيار سوى السالم.
قوة الردع اإلسرائيلية تآكلت مع الوقت مع 
ان إسرائيل تزداد قوة من الناحية العسكرية 
لكن مفهوم املقاومة باملقابل يزداد لدى الشارع 

العربي«.
وحول القمة العربية املنعقدة في ليبيا غدا، 
أكد الرئيس السوري احلاجة ل� »مأسسة القمة 
العربية«، مش����يرا الى ان سورية ستقدم الى 
القمة في ليبيا ورقة عمل حول مأسسة القمة 
حتى تتحقق نتائج ملموسة ومثمرة خالل عقد 

القمم العربية.
 وقال ان »القمة هي عبارة عن يوم ونصف 
من كل العام واملشكلة في أدائنا كدول عربية 
واملش����كلة بالنس����بة للقمة في مأسسة القمة 

نفسها«.
 وأضاف ان القمة اليوم هي جتمع او لقاء 
الرؤساء وامللوك واألمراء العرب لكنها »تخضع 
كثيرا لطريقة أدائنا الشخصية وليست فيها 

ضوابط محددة«.
 وأشار الى ان األمل في القمة »يبدأ عندما 

منأسس هذه القمة«.
 وقال ان الوضع العربي أصبح أقل سوءا 
من الس����ابق وان »الرؤية تقترب الننا تعلمنا 

من السنوات املاضية«.
 وحول املوقف الس����وري في القمة القادمة 
من املبادرة العربية للس����الم قال األسد »نحن 

ندعم ما أتى في املبادرة العربية«.
ورفض األس����د الدعوات الى إلغاء املبادرة 
العربية الن ذلك »يعن����ي التنكر للمرجعيات 
وهذا شيء سيكون في مصلحة إسرائيل وهناك 
فرق ب����ني إلغاء املبادرة وب����ني إيقاف مبادرة 

السالم«.
وشدد على الدور األميركي في عملية السالم 
ألنه »حتى ف����ي اللحظات أو األوقات الصعبة 
للعالقة األميركية � الس����ورية بقينا نقول ان 
الدور األميركي هو أساسي، هذا ال يرتبط مبن 

هو الرئيس«. 
وأشار األسد الى دعم سورية للمقاومة في 
فلسطني ووقوفها على مسافة واحدة من الفصائل 
مكررا موقف ب����الده الداعم للمقاومة وصمود 
املقاومني بينما موقف السلطة )الفلسطينية( 
واضح وموقف الرئيس محمود عباس واضح 

وال يؤيد املقاومة.
نحن ال نخفي موقفنا وهو ال يخفي موقفه، 
ولكن نحن نقف في الوسط فعال في موضوع 
املصاحلة الفلسطينية انطالقا من ان املصاحلة 
ال تبدأ م����ن خالل وقوفك مع طرف ضد طرف 

أو تكون منحازا.
من جهة أخرى قال األسد انه لم يسمع من 
إيران انها »ضد حتقيق السالم أو عودة األراضي 
أو عملية الس����الم والدليل هو تصريح إيران 
خالل املفاوضات غير املباشرة في تركيا بأنهم 

يدعمون سورية في هذه املفاوضات«.

رفض أن تكون سورية جزءاً من أي مشروع خارجي مؤكداً أن إسرائيل ال تفهم سوى لغة القوة ومطالباً بمأسسة القمة العربية

هاشم لـ »األنباء«: المدافعون عن الرئاسة هم من أساءوا إليها
بيروت ـ أحمد منصور

اكد عضو كتل���ة »التنمية والتحرير« 
النائب قاس���م هاشم ان جميع اللبنانيني 
يقدرون دور رئي���س اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان وموقع الرئاسة، معتبرا 
ان من يتنطح اليوم للدفاع عن الرئاسة 
هم من اس���اءوا لها منذ سنوات وحاولوا 

تعطيل دور رئيس اجلمهورية.
وقال هاشم في حديث ل� »األنباء«: »ان 
موضوع الهج��وم على رئاسة اجلمهورية 
ال يتعدى اط��ار وجهة نظر ورؤية سياسية 
لدى ش���خصي��ة لبناني��ة سياس���ي��ة، 
فالدستور اللبنان��ي سمح واحترم حرية 
الرأي، لذا فم��ن الطبيعي ان يكون هناك 
وجهات نظر سياسي متباينة حول الكثير 
من القضايا، منذ مدة كان هناك مواقف لقوى 
سياسية في مواقع اخرى وقامت بحملة 
على رئيس اجلمهورية، ولكن لم نر مثل 
هذه الهجمة للدفاع عن موقع الرئاسة«.

واعتبر هاشم ان البعض يحاول اليوم 
اس���تغالل هذا املوقف السياس���ي البراز 
دورهم وحرصهم على الرئاسة العتباراتهم 
الش���خصية وحس���اباتهم الضيقة ال من 
اجل الرئيس وموقع الرئاسة او من اجل 

الوطن، مشددا على ان من يكون حريصا 
على هذا املوقع ال يعتدى عليه ال س���ابقا 
وال حاض���را وال مس���تقبال، الفتا الى كل 
االطراف جنل رئيس اجلمهورية ودوره 

بشكل اساسي.
ورأى هاشم ان احضار موضوع سالح 
املقاومة بش���كل دائم لدى فريق سياسي 
لديه ارتباطات��ه اخلارجية املعروفة يحمل 
عالمات استفهام كبيرة وال يطمئن النها ال 
تؤمن بحتمية الصراع العربي � االسرائيلي 
وهي تظهر نواياها العدائية جتاه املقاومة 
والتي اثبتت جدواها في اعادة الس���يادة 
الوطنية الجزاء كبيرة من اجلنوب اللبناني 
وحمت لبنان من االطماع االس���رائيلية، 
وبالتالي وضعت حدا لها من خالل توازن 
الرع���ب الذي اوجده س���الح املقاومة مع 

الصهيوني.
واكد هاشم انه ال ميكن الرهان ال على 
القرارات الدولية وال على املجتمع الدولي، 
مشيرا الى ان اسرائيل دائما تتنصل من 
القرارات الدولية، وه���ي لم تلتزم حتى 
اليوم مبوجبات القرار 1701 وهي تستمر 
في احتاللها لالراضي اللبنانية وخروقاتها 
اليومية للس���يادة اللبنانية، معتبرا ان 

الدفاعية  موضوع بحث االس���ترتيجية 
على طاولة احلوار يهدف الى اس���تهداف 
سالح املقاومة بش���كل مباشر، داعيا الى 
بناء االستراتيجية الدفاعية من منطلقات 

احلكومة في بيانها الوزاري.
ورأى هاش���م ان خطوة الرئيس فؤاد 
الس���نيورة في شطب كلمة املقاومة على 
طاولة احلوار كش���ف رؤيت���ه الواضحة 
وهي التلطي وراء لغة ديبلوماسية وكأننا 
نخاطب املجتمع الدولي حيث ال يريد ان 
يخدش شعور االميركي احلريص دائما على 
املصالح االسرائيلية قوال وفعال، معتبرا 
ان مفاعيل هذه املس���ألة بدأت منذ حرب 
يوليو 2006 من خالل محاولة مس���ايرة 

االميركي وعدم اغضابه.
وقال: ان هذا املوضوع ينم عن خلفية 
ورؤية سياسية، فلكل رؤيته ومنطقه في 
التعاطي مع القضايا الوطنية، وال ش���ك 
فإن موضوع املقاومة ومدى قناعة فريق 
سياسي بهذا اخليار، فهذا املوضوع اخذ 
الكثير في اجلدل والنقاش وال شك ان هناك 
فريقا ال يؤمن باملقاومة، وهو يحاول بكثير 
من امل���رات وان يناور من خالل التالعب 

والتحايل على بعض املفردات.

بيروت ـ عمر حبنجر
تعددت الق����راءات في بيروت 
لتصريحات الرئيس بشار االسد 
حول لبنان، وعبر لقاء طويل خص 
به تلفزيون »املنار« الناطق بلسان 
حزب اهلل ووضع فيه النقاط على 
احلروف في مس����ائل عدة تعني 
البلدين على ان االنطباع الغالب 
رجح كفة النظ����رة االيجابية الى 
مجمل كالم االس����د الذي اتس����م 
بصراحة ملحوظة. ورغم االنشغال 
اللبناني الداخلي بقانون االنتخابات 
البلدية املتعثر وبالقمة العربية 
التي استحقت احلكومة شكر رئيس 
النواب نبي����ه بري على  مجلس 
خفضها مستوى احلضور الى درجة 
مندوب لبنان في اجلامعة العربية 
السفير خالد زيادة والقائم بأعمال 
السفارة في طرابلس نزيه عاشور، 
فقد استقطبت تصريحات االسد 
اهتماما داخليا واسعا خصوصا 
انها تضمنت سلسلة رسائل الى 
الداخل اللبناني متيزت بالسالسة 
واملرون����ة وابرزها جتاه الرئيس 
ميشال سليمان الذي اكد دعمه له، 
كما لرئيس مجلس الوزراء سعد 
احلريري »املعني بصدقيته ومواقف 

فريقه السياسي واالعالمي«.
الى ذلك علمت »األنباء« ان ما 
اشيع في بعض وسائل االعالم عن 
زيارة الوزير السابق وئام وهاب 
الى القصر اجلمهوري اليوم ليس 
صحيحا واال موعد له حتى اآلن.

وقال����ت االوس����اط املتابعة ل� 
»األنب����اء« ان القيادة الس����ورية 
منزعجة من الس����قف الذي بلغه 
وهاب في حملت����ه على الرئيس 
ميشال سليمان، وانه � اي وهاب 
� سيزور دمشق وسيسمع احتجاجا 
س����وريا على موقفه، وفي ضوء 
ذلك يتحدد موعد زيارته للقصر 

اجلمهوري في بعبدا.
وكان وهاب نفى عبر القنوات 
التلفزيوني����ة ان يكون ذاهبا الى 
بعبدا اليوم، موحيا وكأنه ال يريد 
الزيارة. الحظ وزير العدل ابراهيم 
جنار ان الرئيس الس����وري بشار 
األسد، كان حريصا على طمأنة الرأي 
العام اللبناني على ان عالقته مع 
الرئيس ميشال سليمان والرئيس 

باجتاه عالقات صحيحة وممتازة 
في املستقبل بني البلدين.

وردا على سؤال حول تعليق 
األس����د على الس����نوات اخلمس 
املاضية، اعتبر فتفت ان القناعة 
السورية بإنشاء السفارتني لم تأت 
من ال شيء، واصفا تشبيه الوضع 
ب� 17 مايو بأنه أمر ال يطابق الواقع 

اللبناني.
مشددا على ان اجنازات 14 آذار 
مهمة جدا وتسعى إلمتام عالقات 
مميزة مع س����ورية، لكنه أكد ان 
القراءة السورية حق لسورية، نافيا 
وجود خالفات داخل 14 آذار على 
مساندة احلريري فيما يقوم به من 
بناء عالقات ممتازة بني البلدين.

اخلروج من التفاصيل جيد
ب����دوره النائب أحم����د فتفت 
)املستقبل( اعتبر انه اذا خرجت 
سورية فعال من التفاصيل كما قال 
الرئيس األسد فهذا يعني اننا تقدمنا 
باجتاه عالقات صحيحة وممتازة 

في املستقبل بني البلدين.
وردا على سؤال حول تعليق 
األس����د على الس����نوات اخلمس 
املاضية، اعتبر فتفت ان القناعة 

سعد احلريري، عالقة ثابتة، وغير 
خاضعة للتصريحات مهما كانت 
عنيفة. ووصف املقابلة التلفزيونية 
للرئيس األسد عبر قناة »املنار« 
الناطقة بلس����ان حزب اهلل بأنها 
مقابل����ة لطمأنة اللبنانيني الى ان 
العالقات بني لبنان وسورية ميكن 

ان تكون عالقة جيدة ونقية.

مرحلة جديدة

عضو كتلة »لبنان أوال« النائب 
عم����ار حوري رأى م����ن جهته ان 
تصريحات األس����د ح����ول لبنان 
جاءت في سياق املرحلة اجلديدة 
للعالقة بني لبنان وسورية، حيث 
رس����م عالقة بني دول����ة ودولة، 
واصف����ا حديثه ع����ن عالقات بني 
املؤسس����ات ودعوته الى إخراج 
سورية من التفاصيل الداخلية في 
لبنان باإليجاب����ي واملريح، داعيا 
الى استخالص العبر من املاضي 

والتأسيس ملرحلة جديدة.
ب����دوره النائب أحم����د فتفت 
)املستقبل( اعتبر انه اذا خرجت 
سورية فعال من التفاصيل كما قال 
الرئيس األسد فهذا يعني اننا تقدمنا 

السورية بإنشاء السفارتني لم تأت 
من ال شيء، واصفا تشبيه الوضع 
ب� 17 مايو بأنه أمر ال يطابق الواقع 

اللبناني.
مشددا على ان اجنازات 14 آذار 
مهمة جدا وتسعى إلمتام عالقات 
مميزة مع س����ورية، لكنه أكد ان 
القراءة الس����ورية حق لسورية، 
نافيا وجود خالفات داخل 14 آذار 
على مساندة احلريري فيما يقوم 
به من بناء عالق����ات ممتازة بني 

البلدين.

تحية لسليمان والحريري

في ه����ذا الوقت توجه رئيس 
مجلس النواب نبيه بري بالتقدير 
لرئاس����ة اجلمهورية ورئاس����ة 
احلكومة ملوقفهما املوحد مبقاطعة 
القمة العربية في ليبيا استنكارا 
إلخف����اء اإلم����ام موس����ى الصدر 

ورفيقيه.
واعتبر بري ان التمثيل الذي 
تقرر يؤكد هذه املقاطعة، ويؤكد 
املوق����ف اللبناني املوحد باعتبار 
ان من س����يحضر كان أصال بني 
احلضور سواء سفيرنا في اجلامعة 
العربية او القائم باألعمال في ليبيا، 
وقال ان ه����ذا املوقف الذي تأخر 
عقودا من الزمن يضع لبنان على 
خارطة الوحدة التي فيها كل منعة 

للبنان.

االنتخابات البلدية في ضياع تام

أما على صعي����د االنتخابات 
البلدية فقد استغرب الوزير عدنان 
السيد حسني ووزراء كتلة العماد 
عون وتيار املردة: إطالة أمد النقاش 
حول قان����ون االنتخابات البلدية 
في اللجان النيابية، مشيرا الى ان 
مجلس الوزراء بتركيبته احلالية 
»برملان مصغر«، وسبق له ان ناقش 
اإلصالحات الواردة في املشروع، 
فلماذا التأخير في إقرارها نيابيا، 
وهل هناك أزمة ثقة بني الكتل ام 

ان بعضها قد بدل رأيه.
والحظ الوزراء ان هناك حالة 
ضياع سائدة بسبب الغموض الذي 
يحيط مبصير االنتخابات، فكان 
اجلواب ان هذا امللف بات في حوزة 

مجلس النواب وحده.

عضو كتلة »التنمية والتحرير« أكد احترام وتقدير اللبنانيين لموقع رئاسة الجمهورية

أصداء حديث األسد تتردد إيجاباً في لبنان
مصادر لـ »األنباء«: دمشق منزعجة من وهاب


