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بيروت ـ اتحاد درويش
أك���د رئيس جلن���ة الدفاع 
والداخلية النائب سمير اجلسر 
ان العالقات بني لبنان وسورية 
تتطور بشكل ايجابي، مشيرا 
الى ان الزيارة االولى لرئيس 
احلكومة س���عد احلريري الى 
دمش���ق والتي كانت االصعب 
ش���كلت كس���را للجليد، وان 
الزيارة الثانية ستكون مبنزلة 
التأسيس لعالقة ثابتة تناقش 
فيه���ا كل املواضيع املطروحة 

بني البلدين.
وقال اجلس���ر منسق تيار 
املس���تقبل ف���ي الش���مال في 
تصريح ل� »األنباء« ان زيارة 
الرئي���س احلري���ري املرتقبة 
منتصف الش���هر اجلاري الى 
سورية ستبحث في االتفاقيات 
املوقعة بني البلدين وهو أوعز 
لهذه الغاية الى فريق وزاري 
سيرافقه في الزيارة الى اعداد 
امللفات املتعلقة بهذا املوضوع، 
مالحظا ان االتفاقيات التي جرى 
توقيعها بني لبنان وسورية لم 
تأخذ حيزها الى التطبيق كما 
انها لم تطبق بشكل صحيح.

وكشف ان الرئيس احلريري 
كان قد طلب من تيار املستقبل 
التهدئة وعدم التعرض لسورية، 

ألن هذا االمر ميس مبصداقيته 
هو بال���ذات ومبصداقية تيار 

املستقبل.
وأعلن النائب اجلس���ر ان 
تيار املستقبل يستعد إلطالق 
»حزب املستقبل« في وقت قريب 
جدا بعد ان أجرى سلسلة من 
االجتماعات مع كوادره في كل 
الهيكلية  احملافظات ووض���ع 

اجلديدة للحزب.

كل المكونات السياسية

ورحب عضو كتلة املستقبل 
بالزي���ارة التي قام بها رئيس 
اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط الى سورية، الفتا الى 
ان تيار املستقبل مع كل زيارة 
تؤدي الى حتس���ني وتنظيم 
العالقة مع سورية، وشدد على 
ان تشمل املصاحلة مع سورية 
كل املكونات السياسية اللبنانية 
دون استثناء، واكد ان قوى 14 
آذار رحبت بزيارة جنبالط الى 
سورية ولم تعترض عليها كما 
لم تعترض من قبل على زيارة 

الرئيس سعد احلريري.

التشويش على المحكمة

ووصف اجلسر كالم السيد 
حس���ن نصراهلل في مقابلته 

التلفزيونية الى قناة »املنار«، 
وال���ذي تناول في���ه احملكمة 
الدولية باله���ادئ والرصني، 
مثنيا على ما أبداه من تعاون 
مع احملكمة مذكرا مبواقف السيد 
نص���راهلل على طاولة احلوار 
وفي اكثر من خط���اب له انه 
مع احلقيقة، وأشار الى ان اي 
شخص يستدعى الى التحقيق 
س���واء أكان منتميا الى حزب 
أو جماع���ة وثبت انه متورط 
ال يعني بالضرورة ان احلزب 
أو اجلماع���ة اللذي���ن ينتمي 
اليهما متورطان، كما ال يعني 
بالضرورة ان أي شخص يطلب 
الى التحقيق ان معنى ذلك ان 

هذه اجله���ة أو تلك متهمة أو 
مسؤولة، وسأل في هذا املجال 
في حال ثبت تورط اي شخص 
ينتمي الى حزب أو جماعة فهل 
يجب الدفاع عنه؟ كما سأل ملاذا 
تكون احملكمة مسيسة في حال 
كان���ت لديها كل االثباتات عن 
شخص معني بأنه متورط فأين 

التسييس في ذلك؟
وق���ال اجلس���ر ان االمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل أعلن عن تعاون احلزب 
مع احملكمة لكن بضوابط ونحن 
نؤيد هذا االمر، مشيرا الى ان 
لدى السيد نصراهلل محاذير 
ويرفض تسييس احملكمة ومن 
حيث املبدأ ال نختلف معه في 

هذا املوضوع ايضا.
واستغرب اجلسر الضجة 
االعالمية الت���ي أثارها حلفاء 
حل���زب اهلل حول اس���تدعاء 
عناصر من احلزب أو مؤيدين 
ل���ه للتحقيق بصفة ش���هود، 
معتبرا االمر مبنزلة تشويش 
على احملكمة خصوصا انه كان 
قد سبق ان استدعت احملكمة 
عن طري���ق ح���زب اهلل ولم 
حتصل هذه الضجة. وأش���ار 
الى ان مدعي عام احملكمة دانيال 
بلمار سيالحق كل من يقدم على 

تسريب أي معلومات.

االتفاقية االمنية

أما بشأن االتفاقية االمنية التي 
وقعتها الواليات املتحدة االميركية 
مع قوى األم���ن الداخلي فأبدى 
النائب اجلس���ر اس���تغرابه من 
الضجة املثارة حول هذه االتفاقية 
على الرغم من التوضيحات التي 
صدرت وأكدت انها هبة اميركية 
ذات شقني واحد يتعلق بالسالح 
وآخر بالتدريب، وأوضح انه في 
شهر س���بتمبر من العام 2007 
عرض���ت االتفاقية على مجلس 
الوزراء ولم يكن في حينه النصاب 
مكتمال، فطل���ب رئيس الوزراء 
من مدير عام قوى األمن الداخلي 
اللواء أشرف ريفي التوقيع عليها، 
وبعد أيام عرضت على مجلس 
الوزراء وج���رى تصديقها ع لى 

سبيل تسوية.
وأوض���ح ان النقاش���ات في 
اجللسة االخيرة للجنة االعالم 
واالتصاالت كانت شاملة وكافية 
وتوضحت فيها كل االمور. الفتا 
الى ان حكومة الوحدة الوطنية 
التي متثل كل الشرائح السياسية 
قد صوتت عل���ى هذه االتفاقية 
كما نصت، فما الذي تغير حتى 
يستفيقوا عليها اليوم ويثار كل 

هذا اللغط؟!
النائب اجلس���ر على  وعلق 
م���ا أورده الوزير محمد فنيش 
عن وجود ملح���ق يتعلق بهذه 
االتفاقية وقد جرى تهريبه في 
الوزراء بالقول: ان هذا  مجلس 
كالم عي���ب وال يجوز ان يصدر 
عن���ه، مؤكدا ان ه���ذا املوضوع 
كان مدرجا عل���ى جدول اعمال 
مجلس ال���وزراء بتاريخ 13 من 
يناير املاض���ي، فكيف يكون قد 

هرب؟
أما جلهة االنتخابات البلدية 
واالختيارية بعدما أحيل املشروع 
اللجان املش���تركة، فأعرب  الى 
النائب اجلس���ر عن اعتقاده ان 
االنتخاب���ات س���تجرى، وان ال 
سبب يحول دون اجرائها، وان 
التمديد للمجال���س البلدية هو 
أمر غير دستوري. الفتا الى ان 
االنتخابات البلدية هي من مهمة 
احلكومة والقانون هو من مهمة 
مجلس الن���واب، وان احلكومة 
جتري االنتخابات في ظل القانون 
القائم ومن هذا املنطلق دعا وزير 
الداخلي���ة والبلدي���ات الهيئات 
الناخبة لالنتخابات. معربا عن 
اعتقاده انه في حال جرى التمديد 
لالنتخابات، فإنه سيكون متديدا 

تقنيا فقط.

السفير السوري في البقاع قريبا: من املتوقع أن يقوم 
السفير السوري في لبنان بجولة بقاعية خالل 
االيام املقبلة، وتختتم بتناول طعام الغداء على 

مائ���دة رئيس حزب االحتاد عبد الرحيم مراد وبحضور قيادات في 
املعارضة وفعاليات بقاعية.

وفي هذا االطار تس���اءلت مصادر بقاعية إن كانت هذه الزيارة هي 
لشكر مراد على مواقفه السابقة أم إلعطائه دورا سياسيا في املرحلة 

املقبلة؟
مشاكل داخل املعارضة: يواجه تشكيل اجلبهة الوطنية العريضة تباينات 
ب��ارزة في ظل رفض رئيس احل��زب الدميوقراطي اللبناني وئام وهاب 
املش��اركة في اجلبهة في حال انضم اليه��ا رئيس تيار التوحيد اللبناني 
طالل ارسالن، علما ان وهاب س��يقيم غداء على شرف الرئيس كرامي 

في دارته في اجلاهلية بعد غد.
وفي إط��ار تشكيل اجلبهات السياس��ية ملواجهة االستحقاقات املقبلة، 
رفض احلزب الش��يوعي اللبناني االنضمام الى أي جبهة للمعارضة أو 
غيرها مع دعم��ه للمقاومة ودورها واس��تراتيجيتها في مواجهة العدو 

االسرائيلي.
موعد الزيارة غير محدد: كش���فت تقارير عن عدم حتديد موعد حتى 
اآلن لرئيس تي���ار التوحيد وئام وهاب في القصر اجلمهوري رغم 
مساعي وسطاء اخلير بني الطرفني، حيث من املتوقع أن تؤدي مواقف 
وهاب االخيرة املؤيدة والداعمة للرئيس سليمان بشأن املقاومة الى 
تقريب املسافات وحلحلة األمور بعد االنتقادات التي وجهها وهاب 

للرئيس سليمان.
الى ذلك قال سياس���ي مؤيد لرئي���س اجلمهورية ان الرئيس اثبت 
حي���اده بني احملورين املتصارعني، فهو في خالل أيام قليلة تعرض 

حلملة من وهاب، ثم النتقاد من د.سمير جعجع.
سورية مرتاحة: استغ��رب وزير سابق ورئيس مؤسسة مارونية فاعلة 
احلدي����ث ع��ن تغيي��ر أو تعديل حكومي وش��يك، مؤكدا أن ال تغيير 
حكوميا او تعديل وزاريا كما اش��يع مؤخرا، وسورية مرتاحة للحكومة 
احلالي��ة، كما انه��ا تثمن مواق��ف رئي��س اجلمهورية العماد ميش��ال 

سليمان.
استبعاد احلرب: أكد سفير غربي ان احلرب االسرائيلية على لبنان 
لن تقع، وذلك بات أمرا محسوما واجلهد اللبناني حاليا ينحصر في 
معاجلة اي تداعيات للمحكمة الدولية، كاش���فا أن هذا االمر يعالج 

اقليميا ملنع وقوع اي فتنة مذهبية في لبنان.

وفي س���ياق متصل، أكد مصدر ديبلوماسي ان 
اس���رائيل لن تقوم بأي ضربة الى لبنان ان لم 
تكن متأكدة من امكانية كسب املعركة مع حزب 

اهلل ما يؤدي فعليا الى استبعاد قرار احلرب بنسبة عالية.
لقاء تنسيقي: يعقد اليوم لقاء موسع يضم قيادات احلزبني االشتراكي 
والدميوقراط��ي اللبناني ف��ي مركز احلزب التقدمي االش��تراكي وطى 
املصيطبة وسيحضر االجتماع قيادات الصفني االول والثاني ومسؤولو 
املناطق والقرى لتعزيز خطوات التنسيق في اجلبل وحتديدا على الصعيد 

البلدي.
وفي هذا االطار كش��فت مصادر مطلعة ع��ن لقاءات بعيدة عن األضواء 
جرت بني التيار الوطني احلر واالش��تراكي متهيدا لتحالف محتمل في 

الشوف.
معركـة جونيه: بدأت تتضح صورة املعرك���ة البلدية في جونيه، 
حيث حصل اتفاق اولي بني السيد نعمة افرام والعماد ميشال عون 
لتشكيل الئحة موحدة في االنتخابات البلدية في جونيه في مقابل 
الئحة ثانية يجري العمل على بلورتهما برئاسة املهندس طوني فهد 
املدعوم���ة من بعض قوى املنطق���ة مثل النائب الس���ابق منصور 

البون.
قداس على نية فرنسا: كعادته كل سنة، ترأس البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير قداس��ا في »اثنني الباعوث« على نية فرنسا، في حضور السفير 

الفرنسي وأركان السفارة.
حترير 3 حراس في رومية: س���يطرت قوى األمن الداخلي على حركة 
احتجاجية نظمها سجناء في سجن رومية املركزي ليل االحد االثنني 

واستمرت حتى الفجر، ودون حاجة الستخدام القوة.
وتاب�����ع وزي��ر الداخلي��ة زي��اد بارود واملدير العام لألمن الداخلي 
اللواء أش���رف ريف���ي العمليات، حيث مت حتري���ر ثالثة من رجال 
األمن احتجزهم الس���جناء داخل عنبره���م، احتجاجا على طبيعة 

معاملتهم.
وقال مصدر أمني ل� »األنباء« ان الس���جناء احملتجني من احملكومني 

العاديني وليس بينهم حزبيون أو أصوليون.
قنابل صوتية في »الرشـيدية«: ف��ي صور )اجلنوب( ألقى مجهولون ثالث 
قنابل صوتية في مخيم الرش��يدية لالجئني الفلس��طينيني، وحيث مقر 
مسؤول فتح الس��ابق في لبنان اللواء سلطان أبوالعينني، دون تسجيل 
أضرار. مصادر أمنية ردت العمل الى الصراعات الداخلية بني قادة فتح 

لبنان.

أخبار وأسرار لبنانية

سمير اجلسر 

الرئيس السوري د.بشار االسد خالل استقباله النائب طالل ارسالن في قصر الشعب امس

انشغال لبناني بمخدرات وأسلحة »األرز«.. والمعارضة تصوّب على »القوات«
بيروت ـ عمر حبنجر

تنشط احلياة السياسية في لبنان اعتبارا من صباح اليوم الثالثاء 
بعد عطلة الفصح الطويلة واس���تباقا لطروحات التمديد للمجالس 
البلدية واالختيارية في لبنان قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود 
املع���ارض لتأجيل االنتخابات: ان احدا ال يعرف متى ينتهي التمديد، 

متسائال عن الفاصل بني التمديد التقني وغير التقني؟
وحتى يتبني هذا الفاصل ينش���غل اللبنانيون بقضية الس���الح 
واملخدرات التي صودرت من منطق���ة عيون ارغش في منطقة األرز 
حي���ث خصت قوى املعارضة العثور على طن من حشيش���ة الكيف 
وكمية األسلحة التي وجد بينها مضادات جوية باهتمام خاص وسألت 
اذاعة النور الناطقة بلس���ان حزب اهلل، إذا كان بإمكان مجموعة من 
بضعة اشخاص االحتفاظ بهذه األسلحة واملخدرات دون معرفة جهات 

كبيرة تقف وراءها.
كما دعا رئيس حركة التوحي���د وئام وهاب القضاء اللبناني الى 
اجراء التحقيقات الالزمة ملعرفة الدور احلقيقي للقوات اللبنانية في 
ترويج املخدرات، كما دعا النيابة العامة العسكرية الستدعاء رئيس 
القوات اللبنانية س���مير جعجع والتحقيق معه في موضوع السالح 

املضبوط، والذي استخدم بوجه مغاوير اجليش امس.
ووصف وهاب الس���الح املصادر والذي عليه عبارات اس���رائيلية 
بس���الح الفتنة كونه ال يسلم الفراد، وما حصل ليس من فعل رجلني 

كما تبني باملعلومات األولية.
وخاطب وهاب الرئيس ميشال سليمان بالقول ان االمن االجتماعي 
اهم من االستراتيجية الدفاعية التي قال وهاب انها محفوظة وان هناك 

ساهرين عليها وال احد ينتظر رأي احد.

استباق التحقيق

بدورها نفت الدائرة اإلعالمية في القوات اللبنانية في بيان توضيحي 
عالقتها بحادثة عيون ارغش معتبرة ان االتهامات التي ساقتها وسائل 
اعالم 8 آذار تعتبر اس���تباقا للتحقيق ولعمل القضاء اللبناني، الفتا 
الى ان املتهمني االثنني في هذه القضية مايزاالن موقوفني لدى مديرية 
املخابرات، ولم تتم احالتهما بعد الى احملاكم املختصة بسبب العطلة 
الرسمية وتس���اءلت كيف عرفت هذه الوسائل اإلعالمية بالتفاصيل 

التي اوردتها في نشراتها االخبارية؟
ولفتت الى ان املعطيات األولية املتوافرة ل� »القوات اللبنانية« تشير 
الى ان نزوح اهالي عيون ارغش عن منطقتهم في فصل الشتاء قد شجع 
بعض اللصوص على القيام بعمليات سرقة للمنازل واملمتلكات، وقد 
تدارك اهالي عيون ارغش االمر فانتدبوا لهذه الغاية نواطير حلراسة 
ممتلكاتهم وبتاريخ 2010/4/2 اشتبه بعض هؤالء النواطير في حتركات 
اشخاص مشبوهني في محيط عيون ارغش، فأطلقوا النار عليهم، مما 

حدا باجليش اللبناني الى توقيف شخصني على ذمة التحقيق.
واعلنت ان القوات اللبنانية تتحضر التخاذ كل التدابير القضائية 

الالزمة بحق وسائل إعالم 8 آذار التي ساقت هذه االكاذيب بحقها.
وفي سياق متصل، قال عضو كتلة املستقبل سبرج طور سركسيان 
ان حزب اهلل ليس وحده من يقتني السالح في لبنان، داعيا النتظار 

نتائج التحقيق العسكري في قضية عيون ارغش.
وبالعودة الى الس���جال »البلدي« قالت إذاعة النور ان استحقاق 
االنتخاب���ات البلدية واالختيارية يعيش على وقع الترقب واالنتظار 
سواء جلهة حسم إجرائها اعتبارا من الثاني من مايو او تأجيلها تقنيا 
وإداريا لس���نة، بعد إقرار اإلصالحات املقترحة والتي يبقى مصيرها 

غير معروف، مع استمرار بحثها على طاولة »اللجان النيابية«.
النائ���ب إبراهيم كنعان قال ام���س، ان تكتل اإلصالح والتغيير ال 
ميانع في تأجيل االنتخابات البلدية تقنيا »ملدة شهر او أكثر« حسبما 

يتطلبه إقرار اإلصالحات.

عون واالنتخابات

وتعتقد قوى 14 آذار، ان العماد عون مازال ينتظر من حليفه حزب 
اهلل دع���م رغبته بتأجيل االنتخابات البلدية واالختيارية الى ما بعد 

اإلصالحات القانونية املطروحة على مجلس النواب.
لكن احلكومة وحتديدا وزير الداخلية املدعوم من رئيس اجلمهورية 

واحلكومة مازال مقتنعا بحتمية إجراء االنتخابات في موعدها.
ويبدي بارود ارتياحه لوجود املجلس الدستوري الذي هو ضمانة 
لعدم حصول تأجيل لالنتخابات، مش���ددا على ان اي قانون للتمديد 
للبلديات يحتاج الى مبررات وإلى أسباب مقنعة تبقى أهم من القانون 

بحد ذاته.
عضو كتلة التغيير واإلصالح النائب االن عون، وردا على اقتراح 
منسوب لرئيس مجلس النواب نبيه بري بتأجيل االنتخابات البلدية الى 
سنة ريثما يتم مترير اإلصالحات، قال: مؤسف ان يبقى هذا املوضوع 
بحالة غموض وضياع، ناسبا الى »مسلسل« مشروع قانون البلديات 

إضاعة الناس وإرباكهم، وحرمانهم من التحضير لالنتخابات.
واتهم عون بعض القوى السياسية باالصطفاف في عملية تضييع 
الوقت، داعيا كل األطراف الى االلتزام مبوعد محدد لالنتخابات والكف 

عن تغذية هذا الغموض القائم على صعيد الرأي العام.
وأضاف عون: نحن في التكتل نعتبر املعركة قائمة في الثاني من 
مايو، وإذا حصل التأجيل لشهر مثال، فهذا ال يغير من املوعد، وليس 
مطروحا التأجيل البعيد املدى. وقال: املطلوب من القوى السياس���ية 
ان حتدد مواقفها م���ن هذا املوضوع، والكف عن الكالم املتواصل عن 

التأجيل.

رغم اقتراح للرئيس بري بتأجيل البلديات لسنة.. المواقف السياسية المعلنة تدفع باتجاه إجراء االنتخابات

مصدر في 14 آذار لـ »األنباء«: ال يجوز 
الجيش يقبض على أحد المتهمين تحويل »الحوار« لمؤسسة ثابتة

بقتل العسكريين األربعة في رياق

جرح ونقل إلى المستشفى وسط مواكبة أمنية مشددة

مصادر لبنانية أكدت أن األعداد أكبر 

اليونيفيل: القنابل العنقودية تقتل 
28 وتجرح 248 منذ حرب يوليو

بيروت ـ محمد حرفوش
بدأت دوائ���ر قصر بعب���دا التحضيرات لعقد 
االجتماع الثاني لهيئة احلوار الوطني في 15 ابريل 
اجلاري الستكمال البحث في مسألة االستراتيجية 

الدفاعية.
مصدر في 14 آذار ابلغ »األنباء« ان »الفريق اآلخر« 
سيعتمد خالل االجتماع »خطة مركبة« تتضم��ن 
التأكيد على فصل الس���الح عن االس���تراتيجية 
الدفاعي��ة، واعتب��ار ه��ذا الس�����الح غي��ر قابل 
للنقاش، كما تتضمن توسيعا ملسألة االستراتيجية 
الدفاعية بحيث تشمل امورا، عدة مبا فيها السياسة 
اخلارجية للدولة، مبا يظهر »ان الدولة معلقة«، 
كما تتضمن اقتراحات بتوس���يع ج���دول اعمال 

احلوار.
واك��د املصدر ان 14 آذار ستص��ر ف��ي املقاب��ل 
عل��ى ض�����رورة »حص��ر مهم��ة هيئ��ة احل��وار 
مبوض��وع االستراتيجي��ة الدفاعي��ة ومن ضمنها 
السالح، مع التشديد على اهمية اعالن جميع االطراف 
السياسية املعنية ان الدفاع الوطني هو مسؤولية 
الدولة من خالل سلطاتها الشرعية ومؤسساتها 
الدستورية وجيشها الوطني، وهذا االمر امنا يتم 
على قاعدة متكني الدولة واقدارها واحترام قرارها 

وسلطتها«.
ورأى املصدر انه ال يجوز حتويل هيئة احلوار 
الى مؤسس���ة ثابتة من مؤسس���ات النظام النها 
تتناقض مع البعد االصالحي الوارد في الطائف، 
كما ال يجوز ايضا ابقاؤها مفتوحة زمنيا، وبالتالي 
من مس���ؤولية رئيس اجلمهورية حتديد اطارها 

وزمنها.
وجدد املصدر الدعوة الى وجوب مشاركة اجلامعة 
العربية في وضع القاعدة االساسية الستراتيجية 

الدفاع اللبناني.

بيروت: أكدت تقارير صحافية امس أن مخابرات اجليش 
اللبناني ألق��ت القب��ض عل��ى املدع�و )محمد ش.( أح��د 
املتهمي��ن بقت��ل العس���كريي�ن األربع�ة الع��ام املاضي في 
محلة التعاض��د ف��ي رياق بالبقاع، وعلم أن )محمد ش.( 
ج���رح أثناء عملية القبض علي���ه، وأن قوة اجليش نقلته 
بعد ظهر امس إلى املستشفى العسكري في بيروت وسط 

مواكبة أمنية مشددة.

بيروت: قال القائد العام للقوة الدولية العاملة في جنوب 
لبنان )اليونيفيل( اجلنرال االس���باني ألبرتو سارتا ان 
القنابل العنقودية التي تركتها إس���رائيل في اجلنوب أدت 

الى مقتل 28 مدنيا وجرح 248.
وجاء كالم سارتا خالل احتفال قواته ب�� »اليوم العاملي 

لالحتفال بنزع األلغام واملساعدة على نزعها«.
وقال س���ارتا: »منذ نهاية حرب يوليو 2006 على لبنان 

قتلت القنابل واأللغام نحو 28 مدنيا وجرحت 248«.
لك��ن مص�����ادر لبنانية تقول ان ع���دد ضحايا األلغام 
والقنابل العنقودية اإلسرائيلية وصل الى 47 قتيال و293 

جريحا.

الجسر لـ »األنباء«: نؤيد وضع ضوابط للتعامل مع المحكمة
وال نختلف مع السيد نصراهلل على ضرورة عدم تسييسها

رئيس لجنة الدفاع والداخلية أعلن عن والدة »حزب المستقبل« في وقت قريب

أرسالن شكر األسد
لحرصه على مصلحة لبنان

دمشق ـ هدى العبود
استقبل الرئيس السوري د.بشار األسد أمس 
رئيس احلزب الدميوقراطي اللبناني النائب طالل 
أرسالن وتباحثا حول اجلهود املبذولة لتعزيز 

العالقات السورية � اللبنانية.
ونقل بيان رئاس���ي س���وري ان األسد أشاد 
»بالدور الذي يقوم به أرس���الن على الس���احة 
اللبنانية لتعزيز التوافق بني اللبنانيني وبثبات 
املواقف الوطنية له خالل األعوام املاضية والتي 
كان لها دور إلى جانب القوى الوطنية األخرى 

في لبنان في إعادة االستقرار إلى لبنان«.
من جانبه شكر أرسالن، بحسب البيان، األسد 
»حلرص���ه على إقامة أفضل العالقات مع لبنان 
وانفتاح���ه على جميع القوى الداعمة للمقاومة 
واحلريصة على مس���تقبل العالقات السورية � 

اللبنانية«.
وكان األسد استقبل األسبوع الفائت النائب 
اللبناني وليد جنبالط ويطوى بذلك 6 سنوات 
من القطيعة بني سورية وجنبالط عقب وساطة 
من حزب اهلل اللبناني وتغير مواقف جنبالط 

حيال دمشق.

بحثا تعزيز العالقات بين دمشق وبيروت


