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حديقة للعيش املشترك في صيدا: جددت النائبة بهية احلريري 
تأكيدها على حماية السلم االهلي والعيش املشترك مشددة 
على ان الوحدة الوطنية هي امننا وخالصنا واس���تقرارنا، 

الننا شربنا معا مرارة التباعد واالنقسام والعبث بوحدتنا وعيشنا املشترك. واكدت 
احلريري من خالل توقيعها على مذكرة تفاهم حول انشاء حديقة العيش املشترك 
مع مطرانية صيدا للروم الكاثوليك ان صيدا ستبقى قلعة منيعة للعيش املشتركة 
وستبقى مع جيرانها منطقة االخوة اللبنانية � الفلسطينية العريقة، هذه االخوة 
التي ستكون منطلقا لبلوغنا معا غايتنا الكبرى وهي الصالة معا مسلمني ومسيحيني. 
املطران ايلي حداد اعتبر ان هذه اخلطوة تعوض ما شلته احلرب في دور املدرسة 
املشتركة واجلامعة املشتركة. وكانت وزعت بيانات مريبة تدعو املسيحيني ملغادرة 

هذه املنطقة وقد رد اللقاء االسالمي في صيدا ببيان شجب فيه البيان املشبوه.
 مالحظ�ات في »زيارة صفير وجعجع الى باريس«: اس��تحوذت زيارتا البطريرك املاروني مار 
نصراهلل بطرس صفير ورئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع الى باريس على اهتمام 
ومتابعة من أوس��اط لبنانية سياسية وديبلوماسية، ومتحور هذا االهتمام حول النقاط 

التالية:
- التزام��ن احلاصل بني زيارت��ي صفير وجعجع، وما اذا كان حص��ل بالصدفة أم كان 

مخططا له.
- اللقاءان املنفصالن الل��ذان عقدهما كل منهما مع املوفد الدولي املكلف بتطبيق القرار 

1559 تيري رود الرسن.
- اللقاء ذو الطابع البروتوكولي بني الرئيس ساركوزي والبطريرك صفير واستمر ثالثني 
دقيقة كان في خاللها ساركوزي مستمعا أكثر منه متكلما، وكان احلوار فيها متمحورا 
حول موضوع الوجود املس��يحي في لبنان والش��رق في ضوء زيارة البابا الى قبرص 

واملواقف التحذيرية التي أطلقها من هناك.

- صدور انتق��ادات واضحة من صفير وجعجع ضد حزب اهلل 
وسالحه: صفير قال ان لدى حزب اهلل جيشه اخلاص وجيرانه 
يزودونه باملال واألسلحة ولديه وجهات نظره اخلاصة عن لبنان، 
وجعجع حتدث عن استقرار نسبي يشوبه تقاسم السلطة في لبنان بني الدولة وحزب 
اهلل، مضافا الى ذلك وجود قرار استعمال سالح حزب اهلل خارج احلدود، ما سيؤدي 

الى خطر انقسام في الشعب واألرض وانهيار الدولة.
- الهجوم غير املسبوق من جانب البطريرك صفير »أمام جلنة الشؤون اخلارجية في 
مجلس النواب الفرنس��ي في لقاء استمر ساعة« على العماد ميشال عون، قال صفير 
ان للعماد عون طموحات سياس��ية وهو لم يجد حليفا له س��وى حزب اهلل،  متسائال 
عن جدوى هذا التحالف وفائدته على الساحة املسيحية، ومشيرا الى ان عون لم يعد 
قويا مبا يكفي مس��يحيا والى تراجع كبير في ش��عبيته بسبب طموحاته البعيدة عن 

املصالح املسيحية في لبنان واملنطقة.
- البعد العربي في مواقف ل� »جعجع« متيزت بانفتاح ومرونة وفي اجتاهني: التنسيق 
األمني مع سورية الذي يؤيده شرط ان يصب في مصلحة الطرفني، واعطاء تسهيالت 

للفلسطينيني في حياتهم شرط اال تصب في التوطني.
ال اف�ق للمصاحلة بني جعجع وفرجني�ة: لم يكن االنطباع الذي عاد به الوفد املاروني 
الذي أرس���له البطريرك صفير مع آخر من الرابطة املارونية الى الشمال لتهدئة 
اخلواطر بعد حادثة ضهر العني الكورانية، مشجعا الى املزيد من التحرك إلعادة 
احياء الرغبة البطريركية في حتقيق املصاحلة بني رئيس تيار »املردة« النائب 
سليمان فرجنية ورئيس »القوات اللبنانية« د.سمير جعجع، فما سمعه أعضاء 
الوفد الكنس���ي واملدني من مواقف خالل طرحهم لفكرة املصاحلة لم يحمل أي 
عنصر ميكن التأس���يس علي���ه للمضي في املس���يرة التصاحلية بني الزعيمني 

الشماليني.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( موقع االنفجار الذي سبق زيارة البطريرك الى زحلة وفي االطار صفير ملوحا ملستقبليه امس

)ا.پ(

نشطاء في حملة المطالبة بمنح اللبنانيات المتزوجات من اجانب جنسيتهن الوالدهن خالل مظاهرة لهم في بيروت امس وفي االطار 
االميركية لين هورنغ تحمل الفتة كتب عليها »صنع في لبنان« في اشارة الى والدتها اللبنانية

لبنان يحظر »سفن الحرية«.. وإسرائيل تطالب الڤاتيكان بمنع مشاركة الراهبات
بيروت � عمر حبنجر

تأجج موضوع سفن املساعدات 
املنطلقة من ش����واطئ لبنان الى 
غزة حتت ضغوط داخلية ودولية 
ملنعها تالفيا ألي احتمال مواجهة 
مع اسرائيل، لذلك قرر لبنان تقدمي 
مذكرة ال����ى مجلس االمن برفض 
االتهامات والش����كوك ف����ي نوايا 
الناشطني من اجل فك احلصار عن 
غزة، التي وردت في رسالة مندوبة 
اسرائيل الى املجلس وتنفي املذكرة 
اي صلة محتملة بني الناش����طني 

وحزب اهلل.
التهدي��������دات  واس����ت��أثرت 
االس����رائيلية املباش����رة او عبر 
القنوات الديبلوماس����ية الدولية 
والتي لوحت باالستعداد للتعامل 
مع اي س����فينة تنطلق من لبنان 
على انه����ا تأتي من دولة معادية 
باهتم����ام املس����ؤولني اللبنانيني 
في ضوء مخ����اوف بان كي مون 
وممثله ف����ي لبنان مايكل وليامز 
من ان يؤدي املوقف االسرائيلي 

الى تفجير املوقف في لبنان.
غي����ر ان اع����الن ح����زب اهلل 
ابتعاده عن التحضيرات لس����فن 
احلري����ة املنطلقة من لبنان وهي 
»م����رمي« و»ناج����ي العل����ي« من 
ش����أنه احباط احلملة االعالمية 
االسرائيلية لصرف االهتمام عن 

فك احلصار.
وترافق مع هذا االعالن غياب 
اي طلب من اي جهة يتناول اقالع 
سفينة من تلك املشاركة في احلملة، 
ال من بيروت وال من طرابلس، ألن 
القوان����ني اللبنانية تفرض ذلك، 
علما ان هذه القوانني ال تسمح ان 
يكون على منت الباخرة اس����لحة 
كما تزعم اس����رائيل، وانه سيتم 
التأكد من الطابع االنساني واملدني 
للحمولة قبل الس����ماح للسفينة 

باالبحار.
والحظ رئيس املجلس التنفيذي 
حلزب اهلل السيد هاشم صفي الدين 
ان قدرة االس����رائيلي في تراجع 
وسقوط بينما قدرة املقاومة تزداد، 
مدلال على ذلك باخلشية من سفينة 
مدنية حتمل مساعدات انسانية 

الى غزة.
بيد انه س����جل تطورا جديدا 
على هذا الصعيد، حيث أفيد عن 
رسو سفينة ثانية تدعى جوليا 
في مرف����أ طرابلس بعدما كان مت 

ديبلوماسية واسعة النطاق على 
الصعيد الدولي سعيا للضغط على 
احلكوم����ة اللبنانية ملنع انطالق 
املرتقبة من  البحري����ة  الرحل����ة 

الشواطئ اللبنانية نحو غزة.
ولفتت الصحيفة على موقعها 
االلكتروني الى انه في أعقاب طلبات 
اسرائيلية توجهت كل من اإلدارة 
األميركية وفرنسا واسبانيا واملانيا 
واألمم املتحدة ال����ى ان احلكومة 
اللبنانية ووجهت اليها رس����ائل 
شديدة اللهجة بوجوب منع رحلة 
الى غزة،  اللبنانيتني  السفينتني 
األمر الذي من ش����أنه ان يزعزع 

االستقرار في املنطقة.

سفينة مريم

وعلمت »هآرتس« ان اسرائيل 
توجهت ايضا � باالضافة الى الدول 
الغربية � الى الڤاتيكان نظرا ألنه 
من املرتقب ان تتواجد على ظهر 
س����فينة »مرمي« النسائية بضع 
الراهبات، وطلبت  عش����رات من 
من الكرس����ي الرس����ولي اإليعاز 
الى  الراهبات بعدم الصعود  إلى 
ظهر س����فينة »مرمي«. ونس����بت 
الصحيف����ة الى مصدر مس����ؤول 
في وزارة اخلارجية االسرائيلية 
قوله إن اسرائيل جتري اتصاالت 
مع العديد من الدول س����عيا ملنع 
اللبنانيتني  الس����فينتني  انطالق 
الديبلوماس����ية وذلك  بالط����رق 
جتنبا لالستيالء بالقوة عليهما. 
كما توجهت اس����رائيل الى مصر 
طالبة منها نقل رسائل الى لبنان 
بهذا اخلصوص، وقد التقى رئيس 
احلكومة املصرية نظيره اللبناني 
اليه  يوم اخلميس املاضي ونقل 
الرسالة االسرائيلية. من جهته، اكد 
قائد اجليش اللبناني العماد جان 
التام ملواجهة  قهوجي االستعداد 
كل التحدي����ات واالخطار احملدقة 
بالوطن. وخالل حفل تكرمي اقيم 
له ف����ي جونية مبناس����بة منحه 
جائ����ز االب بطرس ابي عقل، قال 
ان املؤسسة العسكرية ثابتة في 
مسلماتها العسكرية وفي مبادئها 
الوطني����ة في مواجهة اس����رائيل 
بأطماعها واعتداءاتها ومؤامراتها 
التص����دي لالرهاب بأصوله  الى 
وأفرع����ه، وتفاقم ش����روره والى 
التصدي للعابثني بأمن واستقرار 

الوطن من حني الى آخر.

املطار، ولن نعرض سمعة لبنان 
واللبناني����ني ألي اذى معن����وي 
او جس����دي، فهذه مس����ؤولياتي 

وسأحتملها.
م����ن جهتها، ذك����رت صحيفة 
»هآرتس« االسرائيلية ان اسرائيل 
تبذل منذ االربعاء املاضي جهودا 

لبناني الى قط����اع غزة، علما ان 
اجله����ة املنظمة لهذه الرحالت لم 
تتقدم حتى اآلن بطلب الى الوزارة 
لتحدد وجهة سفرها، وقال انه من 
املمكن اعط����اء ترخيص لالبحار 

باجتاه اي مرفأ اال غزة.
العريضي انتقد عبر »النهار« 

املزايدة في املوضوع، مشيرا الى 
ان الهدف هو اظهار الناس وكأن 
بعضهم مع فلسطني وبعضهم ضد 
فلسطني، وقال: ال اسمح ألحد ان 

يزايد علينا، وتاريخنا معروف.
وأك����د العريض����ي ان الدولة 
مس����ؤولة س����واء في املرافئ او 

التداول باسم السفينة مرمي.

اإلبحار الى غزة

امنا اجلديد املهم في هذا السياق 
اعالن وزير االشغال العامة والنقل 
غازي العريضي عدم اعطاء املوافقة 
على ابحار اي س����فينة من ميناء 

الحكومة تنفي ارتباط الناشطين بحزب اهلل وسط ضغوط أميركية وفرنسية ورسائل مصرية

»الحوار«: مواعيد الجلسات تتباعد 
والخالفات تتسع

بيروت: يترس��خ اعتقاد أكثر فأكثر أن هيئة
احلوار الوطني لن تصل في املدى املنظور على 
األقل الى نتيجة حاسمة في مسألة االستراتيجية 
الدفاعية، وهو املوضوع الرئيسي الذي وجدت من 
أجله، وان احلوار حول هذه املس��ألة سيظل يدور 
في حلقة مفرغة وس��يمتد لفترة طويلة وبوتيرة 
متباع��دة ومتقطعة، ومع ذلك ف��إن طاولة احلوار 
من األفضل ان تس��تمر كإطار ثابت ودائم إلدارة 
الصراع السياس��ي وتقطيع »الوق��ت االقليمي الضائع«، وكحل 
أو مخ��رج ملأزق اخل��الف الداخلي حول ح��زب اهلل، وكأفضل 
جواب لبناني جاهز لدى املسؤولني اللبنانيني كل مرة التقوا فيها 
مسؤولني وديبلوماسيني غربيني وسئلوا عن موضوع حزب اهلل 
وس��الحه ودوره، فليس في األمر احراج��ا وطاولة احلوار هي 
أفضل جواب، وألن الوضع كذلك، فإن طاولة احلوار مس��تمرة 
رغم عدم جدواها حتى اآلن، والتشجيع الدولي الستمرارها مازال 
قائما رغم ان هذا التشجيع خرقته في اآلونة األخيرة تساؤالت 
وانتقادات بشأن طريقة عمل طاولة احلوار التي لم ترسل حتى 
اآلن إشارات جدية تدل على رغبة وإرادة سياسية في الوصول 
الى حسم االستراتيجية الدفاعية وإيجاد حلول لسالح حزب اهلل 

عن طريق احلوار والتوافق.
في اجللسة العاش��رة التي عقدتها هيئة احلوار الوطني في 
قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان سجلت هذه املالحظات 

واالنطباعات: 
1 - للمرة األولى ال تنعقد هيئة احلوار بكامل أعضائها وال يكون 
عقدها مكتمال، اذ تغيب كل من الرئيس فؤاد السنيورة والوزير 
محمد الصفدي ود.سمير جعجع بداعي السفر، وكلهم من فريق 
14 آذار الذي كان يتوقع ويفضل تأجيل اجللس��ة أسوة بتأجيل 
حصل قبل أسبوعني بسبب اضطرار الرئيس نبيه بري للسفر. 
وقد س��اهم غياب صقور 14 آذار في ان تكون اجللسة العاشرة 

»هادئة وباهتة« وان تخلو من عناصر املفاجأة والسخونة.
2 - غياب بعض أقطاب احلوار ترافق مع غياب »االستراتيجية 
الدفاعية« التي لم تكن مادة بحث ونقاش وإمنا جرى التطرق اليها 
عرضا من خالل مداخلة خطية لنائب رئيس مجلس النواب فريد 
مكاري، وتوسعت دائرة احلوار في عدة اجتاهات من التهديدات 
واخلروقات االسرائيلية الى العالقات مع سورية، ومن مزارع شبعا 
)فرعون( الى مبلغ ال� 500 مليون دوالر أميركي لتشويه صورة 
حزب اهلل )حردان(، ومن حياد لبنان الى حقوق الفلسطينيني، ومن 
ترس��يم احلدود البحرية الى موضوع الثروة النفطية البحرية، 
وألن احلوار كان متشعبا ومتناثرا وتناول »شيئا من كل شيء«، 
ف��إن البيان اخلتامي جاء مقتضبا ولم يتضمن ايجازا وملخصا 

عن املوضوعات التي متت مناقشتها.
3 - هدوء اجللسة خرقه الرئيس أمني اجلميل مبداخلة تطرقت 
الى مسألتي املعاهدة اللبنانية � السورية وحياد لبنان. فقد فاجأ 
الرئيس اجلميل احلضور بإثارته معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق 
بني لبنان وس��ورية، مشيرا الى ان تصحيح املوضوع من خالل 
التفاهم الثنائي هو األفضل، لكن إذا تعذر ذلك فال مانع من رفع 
األمر إلى جلنة التحكيم الدولية في الهاي. وبالنسبة لالستراتيجية 
الدفاعي��ة، اقترح اجلميل أن يصار إلى حتييد لبنان، على األقل 
عسكريا وسياسيا، في املرحلة احلالية احلافلة باألخطار اإلقليمية 
والدولية. ووعد بتحضير طرح مفصل عن احلياد اإليجابي الذي 
يكفل استقرار لبنان من جهة، وال يحول دون تضامنه مع قضايا 

العرب وفي طليعتها القضية الفلسطينية.
التصدي للرئيس اجلميل في موض��وع »املعاهدة« جاء من 
الرئيس جني��ب ميقاتي الذي اعتب��ر كالم اجلميل حول عرض 
معاهدة األخوة مع سورية على محكمة الهاي انه أخطر ما قيل 
في اجللسة، وهو ال ميثل مصلحة للبنان وال يعطي زخما للعمل 

اجلاري لتنقية العالقات وتصحيحها.
وفي موضوع احلياد تصدى جنبالط للجميل بطريقة عكست 
توترا سياسيا بني الطرفني هو امتداد للتوتر الذي كان قد اندلع 
بني جنبالط والنائب س��امي اجلميل في اجللس��ة النيابية حول 

موضوع حقوق الفلسطينيني.
وبعدما واجه اجلميل جنبالط وأحرجه بحديث صحافي أدلى 
به األخير »في 23 فبراير 2007 الى صحيفة »النهار« ويدعو فيه 
حرفيا الى »حتييد لبنان في الصراع العربي � االسرائيلي، اذ بعد 
30 عاما من احلروب واخلراب والدمار، وخصوصا في اجلنوب، 
يحق لنا القول: كفى«. جاءت املساندة جلنبالط من فرجنية الذي 

ذكر اجلميل بتقلباته السياسية.
4 - موضوعان جديدان أضيفا الى جدول أعمال طاولة احلوار: 
األول يحظ��ى باهتمام ملحوظ من الرئي��س نبيه بري ويتعلق 
مبوضوع النفط املكتش��ف حديثا في املياه االقليمية اللبنانية، 
وطرح بري هذا املوضوع من زاويتني: األطماع االسرائيلية بالنفط 
وضرورة مواجهتها بترسيم احلدود البحرية بني لبنان وإسرائيل، 
ووضع االطار القانوني ملوضوع النفط )قانون النفط(... والثاني 
يحظى باهتمام جنبالط، خصوصا ويتعلق بحقوق الفلسطينيني 
الذي س��يكون عنوانا رئيس��يا من عناوين املرحلة واجللسات 
املقبل��ة، ولكن ليس مبعزل عن مجمل العناوين األخرى املتصلة 
به »التوطني والس��الح الفلس��طيني خارج املخيمات واألوضاع 

داخل املخيمات«.
جلسة احلوار ال� 11 حددت بعد شهرين )19 اغسطس املقبل(. 
املسافة الزمنية بني اجللسات تتسع... وكذلك الفوارق واخلالفات 

السياسية، ولكن خارج نطاق االستراتيجية الدفاعية. 
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لقاء قريب في دمشق لقيادات »حماس« 
و»حزب اهلل« والفصائل مع قادة إيرانيين

مصادر ل� »األنباء«: عون في دمشق غدًا

صي����دا: أفادت مصادر فلس����طينية رفيعة املس����توى ل� »األنباء« 
بأن حركة »حماس« جتري حتضيرات مع »حزب اهلل« للقاء على 
مس����توى قادة الفصائل الفلسطينية املعارضة، يعقد في دمشق قبل 

نهاية هذا الشهر مع وفد قيادي ايراني برعاية سورية.
وجرى ترتيب اللقاء في طهران اثناء وجود وفود الفصائل الفلسطينية 
وحزب اهلل في االول من يونيو، ملناسبة والدة االمام اخلميني، بناء 
على رغب����ة الفصائل بغرض تفعيل ق����وى املواجهة في املنطقة، في 
ضوء احتمال ضربة اسرائيلية اليران، ودور هذه القوى في املواجهة 

او قيام اسرائيل مبغامرة ضد »حزب اهلل« في اجلنوب.
في غضون ذلك ذكرت مصادر فلسطينية مسؤولة ل� »األنباء« ان 
فصائل التحالف الوطني الفلس����طيني املعارض واملقرب من سورية 
ش����رعت في اقامة مراك����ز لها في مخيمات الفلس����طينيني في منطقة 
صور، وحتديدا في البص والرشيدية، والتي كانت حكرا على فصائل 

منظمة التحرير.

دمشق � هدى العبود
علمت »األنباء« من مصادر رفيعة في العاصمة الس����ورية دمشق 
أن رئيس التيار الوطني احلر في لبنان النائب ميش����ال عون سيقوم 
بزيارة الى دمشق غدا الثالثاء. ومن املتوقع أن يبحث عون في دمشق 
مع كبار املسؤولني السوريني آخر املستجدات في املنطقة على ضوء 
التطورات األخيرة والتهديدات اإلسرائيلية للبنان باإلضافة إلى العالقات 
الثنائية. وكان عون زار في فبراير املاضي مدينة حلب السورية حيث 
ش����ارك في ذكرى مرور 1600 عام على وفاة القديس مارون، والتقى 

الرئيس السوري بشار األسد.

مراكز لفصائل المعارضة الفلسطينية جنوب الليطاني

شمعون ل� »األنباء«: إعطاء الفلسطينيين حقوقهم 
مدخل لتوطينهم وخدمة مجانية إلسرائيل

بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو قوى 14 آذار النائب 
الش���وفي دوري ش���معون ان 
البعض في لبنان يتعاطى العمل 
السياسي ملجرد االستعراض 
واملزايدة من خالل عناوين باتت 
فولكلورية، ويتهم مقابل ذلك 
اآلخرين بالغباء دون ان يكون 
لدي���ه برنامج أو رؤية وطنية 
تخ���دم قيام الدولة وترّس���خ 
مقوماتها وأسسها الدستورية 
والقانوني���ة، معتبرا ان اتهام 
النائب جنبالط لليمني اللبناني 
بالغباء في غير مكانه ومرود 
إليه، وذلك العتباره ان اليمني 
منع ارتهان لبنان لدول اخلارج 
أيا تكن تلك الدول، وحافظ من 
خالل سياسته على كيان الدولة 
اللبنانية، ولو انتقص البعض 
منها جراء إنش���ائه لدويالت 
ومربعات أمنية وحظرها على 
الشرعية اللبنانية، سائال النائب 
جنب���الط ان يتك���رم ويخبر 

ال يتكلم سوى لغة الدم والقمع 
وكبت احلريات وتعميم الفقر 
إياه  وتأميم االقتصاد ومذكرا 
الى  الذي توج���ه فيه  بالقول 
اللبناني في س���احة  اليم���ني 
احلرية خالل ذكرى 14 فبراير 
2006 »اعذرونا لقد ركبنا خيلكم 

متأخرين«.
النائب ش���معون في  وأكد 
حديث ل� »األنب���اء« ان اليمني 
اللبناني مع إعطاء الفلسطينيني 
كامل حقوقهم املدنية، إمنا بشرط 
الفلسطيني خاضعا  ان يكون 
لقرار الشرعية اللبنانية وملتزما 
مبقومات الدول���ة وبقوانينها 
املرعية اإلجراء، متس���ائال عن 
كيفية إعطاء احلقوق املدنية ملن 
حّول املخيمات الى بؤر أمنية 
تسرح فيها العديد من املنظمات 
اإلرهابية وإلى ملجأ للفارين 
من العدالة والقضاء اللبناني، 
وأيضا ملن يكتنز السالح خارج 
املخيمات بحجة مقاومة العدو 

اللبنانيني عما أفضى إليه ذكاء 
يساريته وعما أنتجه اليسار في 
لبنان س���وى االرتهان لبعض 
القوى اإلقليمية وتس���ليمها 
الق���رار اللبناني حتت عنوان 
»املمانعة«، س���ائال إياه أيضا 
عن سبب تخليه عن يساريته 
إثر استش���هاد الرئيس رفيق 
احلريري لو لم يجد ان اليسار 

اإلسرائيلي وحترير فلسطني، 
خصوص���ا ان س���الحه يأمتر 
بغير الشرعية اللبنانية، ويقدم 
على مهاجمة الدولة اللبنانية 
حكومة ومؤسسات دستورية 
كلما أوعز إلي���ه ذلك من قبل 
بعض القيادات خارج احلدود 
اللبنانية، معتبرا واحلالة تلك 
ان إعطاء الفلسطينيني حقوقهم 
املدنية يش���كل خرقا للقوانني 
اللبنانية ومدخال لتوطينهم في 
لبنان، وبالتالي خدمة مجانية 

إلسرائيل.
وتعليقا عل���ى اإلبقاء على 
 � اللبناني  املجل���س األعل���ى 
السوري، وصف النائب شمعون 
هذا القرار باخلطأ الكبير، وذلك 
العتباره ان معنى اإلبقاء عليه 
هو مبثاب���ة الدالل���ة على ان 
السفارات واملسار الديبلوماسي 
اجلديد بني لبنان وسورية مجرد 
عناوين فولكلورية حتى إشعار 

آخر.

دعا جنبالط ليتكرم ويخبر عما أفضى إليه ذكاء يساريته وعما أنتجته للبنان

دوري شمعون 

انفجار أوقع قتياًل وجريحين سبق زيارة صفير لزحلة
زحلة: دش���ن البطريرك املاروني نصراهلل صفير كاتدرائية مار

مارون في مدينة زحلة )كسارة( وسط حشد رسمي وشعبي تقدمته 
عائلة الرئيس الراحل الياس الهراوي الذي تبنى هذا املش���روع قبل 

وفاته وتابعته عائلته من بعده مبساعدة عدد من امليسورين.
وفي القداس الذي أقيم باملناس���بة حي���ا البطريرك صفير أهالي 
زحلة ودعاهم الى رص الصفوف واملصاحلة، إذا كان الوضع يستدعي 
املصاحلة، وهذا يعزز والشك الوجود القائم في هذه املنطقة والتفاهم 
بني س���ائر ابنائها على اختالف انتماءاتهم الدينية، وتعرفون املثل 
السائد الذي يقول: »بالتضامن قوة وبالتشرذم الضعف«، ولكل من 
ابناء هذه الطوائف وجوده الفاعل وسعيه الى اخلير وقد جتمع في 
هذه الرقعة عدد من اللبنانيني على اختالف نزعاتهم وأصابها ما أصاب 
سواها في فترة االضطراب، لكن العقل تغلب على النزعات الفردية 

وسادت روح التسامح والعيش املشترك وهذا ما نهنئكم عليه.
وكان انفجار كبي���ر هز مدينة زحلة فجر امس األحد، فيما كانت 

املدينة تستعد الستقبال البطريرك نصر اهلل صفير في الصباح.
وقع االنفجار في متجر لبيع قطع السيارات املستعملة ميلكه خالد 
يوس���ف دلة من بر الياس ما أدى الى اندالع النيران فيه واضرار في 

املتاجر املجاورة.
وذكرت مصادر أمنية ان ش���خصا يدعى عامر العجمي اخرج من 
سيارة وهو يحترق امام املكان وقد مت نقله الى املستشفى اللبناني 
الفرنس���ي، وعثر على جثة زياد احلسيني حتت االنقاض، وأسعف 
جريح آخر يدعى خالد حمزة. ومييل التحقيق األولي الى ان االنفجار 
حصل اثناء االعداد لعبوة ناسفة ولهذا مت توقيف اجلريحني وصاحب 

احملل على ذمة التحقيق.


