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بيروت ـ أحمد منصور
انتق���د نائب حزب الوطني���ن األحرار دوري 
شمعون رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط فرأى ان جنبالط ميش���ي اليوم بخطاب 
جديد وفي الغد يغير فكره وميشي بخطاب آخر، 
معتبرا ان العالقة مع سورية بهذا الشكل ال تقدم 
وال تؤخر، داعيا الى الغاء املجلس األعلى اللبناني 
– الس���وري كي ال يبقى التبادل الديبلوماسي ما 

بن البلدين مجرد صورة.
وقال شمعون في حديث ل� »األنباء«: »ان وليد 
جنبالط يساير سورية، وهو قرر ان ميحو كل ما 
قاله في املاضي، لذا نحن نريد االحترام املتبادل 
م���ا بن البلدين وضمن حس���ن اجلوار وال نريد 
أكثر من ذلك من س���ورية، وان اسلوب جنبالط 

غير أسلوبنا في التعاطي مع هذه املسألة، وهو قد يكون يفعل ما 
هو ملصلحته وملصلحة طائفته، ولكن في الوقت نفس���ه ال ندري 

ما يقوم به«.
وعلق شمعون على تكرمي جنبالط للسفير السوري في لبنان 
ف���ي قصر املختارة في قضاء الش���وف فقال: »وليد بك يحق له ان 
يستقبل الشخصية التي يريدها، فنحن ال مننعه، وعلى صعيدي، 
أنا لم أشارك في حفل استقبال وتكرمي السفير السوري في املختارة 
ألنن���ي لم أدع إليه، ولكن أؤكد انه لو وجهت لي الدعوة فإنني لن 
احضر ألنني أكون عندها اضحك على السفير السوري، فهو ليس 
س���فيرا بكل معنى الكلمة مادام هناك املجل���س األعلى اللبناني – 
السوري الذي يتعاطى بكل شيء وهو قابع فوق رأس السفير، لذا 
عندما يصبح سفيرا بكل معنى الكلمة في هذا اخلصوص فإنني أول 
األش���خاص الذين يقومون بزيارته، ان سفيرنا في دمشق وسفير 
س���ورية في بيروت هما سفيران باللقب فقط، وأما بالفعل فليس 

لديهما شيء يقومان به«.
وفي موضوع العالقة مع سورية قال شمعون: 
»أنا لست ضد ان تكون هناك زيارات متبادلة ما 
بن لبنان وس���ورية ال ان تكون من جهة واحدة 
ونظهر ان اللبناني يذهب الى سورية »ليشحذ« 
حقوقه منها، ان سورية اذا انزعجت من موضوع 
البحث في اعادة ترسيم احلدود البرية فلنبحث 

احلدود اجلوية أيضا.
واضاف »أنا لم انتقد زيارة رئيس اجلمهورية 
العماد ميش���ال سليمان لس���ورية، فأنا طالبت 
باالحترام الكامل حلس���ن اجل���وار، ولكن هناك 
موضوع ال نفهمه بعد، فنحن قمنا بالذي ال ميكن 
ان يقوم به أحد، ومش���ت معنا الدول األوروبية 
والعالم بالنسبة ملوضوع التبادل الديبلوماسي 
مع س���ورية، فقد حتقق هذا املوضوع »صوريا«، ألنه مادام هناك 
املجل���س األعلى اللبناني – الس���وري فإن الس���فراء صورة فقط، 

فالسفير السوري في لبنان كاملطران على مكة.
وحول انعكاسات املوقف اللبناني من موضوع فرض العقوبات 
على ايران قال: »في لبنان هناك فئة من اللبنانين هم مع ايران مهما 
فعلت، ونحن نريد احترام القوانن الدولية، فلبنان مسايرة امتنع 
عن التصويت على العقوبات الدولية ضد ايران وهذا ما اس���تطاع 
ان يقوم به لبنان من تنازالت نحن ال ميكننا ان منشي ضد قرارات 
مجلس األمن الدولي، وهذا املوضوع وإن تسبب في انقسام سياسي 
في لبنان فليس هناك من مش���كلة فيجب أال نظل نقدم التنازالت 
والتراجعات خوفا من االنقس���ام السياسي، فكل البلدان في العالم 
تشكو من االنقسامات السياسية، وهذه االنقسامات ال تهدد السلم 
األهلي كما يّدعي بها الذين قاموا بأحداث السابع من مايو في العام 

2008 ومازالوا يدفعون ثمنها.

لبنان يناقش »التنقيب النفطي« برلمانياً اليوم.. ووزارياً غداً
بري إلى دمشق غداً والحريري مطلع يوليو المقبل

دوري شمعون 

)محمود الطويل( الرئيسان ميشال سليمان وسعد احلريري وعدد كبير من الشخصيات السياسية واالجتماعية في حفل اعالن اسطفان نعمة طوبويا في دير قبريانوس ويوتسينا في كفيفان

رسم »حدود سياسية«: ثمة قراءة سياسية لدى فرقاء في 8 آذار 
تقول ان مواقف البطري���رك صفير التصعيدية تصيب أيضا 
في سياق اس���تهدافاتها الرئيس ميشال س���ليمان، أحد أكثر 

املتحمسن ملعادلة »الدولة والشعب واملقاومة«.
ويشير أصحاب هذه القراءة الى ان حملة البطريرك على سالح 
املقاومة تض���رب هذه املعادلة في صميمها وتش���كل جتاوزا 
لطاولة احلوار الوطني التي يترأس���ها سليمان، وان مواقف 
صفير متقاطعة مع اجلولة العربية والدولية لسمير جعجع 
وطروحات الرئيس أمن اجلميل في اجللسة األخيرة من طاولة 
احلوار إمنا تهدف الى ترس���يم »حدود سياس���ية« للرئيس 
س���ليمان في ملفي املقاومة والعالقة مع س���ورية، في أعقاب 

اندفاعته االخيرة.
احلقـوق املدنية: كش��فت مصادر مطلعة أنه فيما سترأس مايا 
املج��ذوب اجلانب اللبناني في جلنة احلوار اللبناني الفلس��طيني 
ال��ذي أعلن على طاولة احل��وار تفعيل عملها، ل��م يحدد الطرف 
الفلس��طيني ممثله، علما أن هناك حديث��ا جديا عن انطالق عمل 
اللجنة في األسبوع املقبل، ورأت املصادر أنه »ينبغي على الفلسطينيني 
اليوم التوجه إلى الزعماء املس��يحيني، بعدما أجمع املسلمون على 
دعمهم للقضية الفلسطينية احملقة، ليتحاوروا معهم ويبددوا من 
هواجسهم سعيا إلقرار حقوقهم املدنية، وخاصة حقي العمل والتملك 
في أسرع وقت ممكن قبل أن ينام اللبنانيون على القضية في حال 

استجد ما هو أهم على أجندتهم«.
شعار احلياد: في رأي مصدر معارض ان 
العمود الفق���ري لق���وى 14 آذار أي تيار 

املستقبل ال يستطيع ان يساير أو يجاري الرئيس أمن اجلميل 
أو غيره في ش���عار احلياد ألنه ميثل أو يس���تند الى جمهور 
عريض يرفض أص���ال مبدأ احلياد ويلتزم بش���دة بالقضايا 
العربية وفي مقدمتها القضية الفلس���طينية، وهو بالتالي ال 
ميكن ان يتجاهل هذا الواقع وهذه احلقيقة حتت أي ظرف من 
الظ���روف، واذا كان تيار املس���تقبل حريصا على العالقة مع 
احللفاء في 14 آذار، فإن شعار حياد لبنان يحرجه على الرغم 
من انه رمبا لديه مآخذ عديدة على الواقع القائم ولديه نظرة 
معينة تختلف عن نظ���رة حزب اهلل واآلخرين في املعارضة 
حول االستراتيجية الدفاعية، في رد غير مباشر على الرئيس 
اجلمي���ل قال الوزير علي العبداهلل انه ال يرى كلمة حياد »اال 
رديفة لعبارة السالم مع اسرائيل«، الفتا الى ان لبنان هو دولة 
مواجه���ة مع العدو »وكان واليزال ف���ي قلب الصراع، بل هو 

عنوان له وليس دولة حياد«.
بلدة الغجر: أش��ارت تقارير واردة الى بي��روت الى أن اجلانب 
اإلسرائيلي طرح ش��روطا، في اآلونة األخيرة على األمم املتحدة 
إزاء إمكان إخالئه اجلزء الش��مالي من بلدة الغجر احملتلة، منها أن 
تتس��لمها األمم املتحدة وأال يقدم اجلانب اللبناني على إحداث أي 

تغيي��ر عل��ى األرض فيه��ا وإال عاد اجليش 
اإلس��رائيلي اليه��ا، وأن لبن��ان رفض هذه 

الشروط.
ارتياح ملوقف األسد: أبدت مراجع فاعلة في قوى 14 آذار ارتياحها 
ملوقف الرئيس الس���وري بشار األس���د من الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان، معتبرة أن الكالم عن موقع رئاسة اجلمهورية 
كضمان للس���الم الداخلي ينسجم متاما مع املفهوم اللبناني، 
دس���تورا وعرفا، للموقع، وأكدت مصادر سياسية مواكبة أن 
انعقاد املجلس األعلى الس���وري اللبناني س���يكون في قصر 
بعبدا حتديدا »بعدما أشارت بعض املعلومات إلى املقر الصيفي 
في بيت الدين«، لكن ذلك ينتظر االتفاق على التعديالت النهائية 
لالتفاقيات املعقودة بن البلدين والتي س���تكون، في أغلبها، 
تعديالت شكلية، من دون املس بالوضع القانوني والعمالني 
للمجلس األعلى الذي تعتبره دمشق حيويا للغاية ومنوذجا 
للعالق���ات العربي���ة � العربي���ة، وبالطبع بع���د إخراجه من 

الثالجة.
بيد أن مصادر أخرى تقول إن الرئيس األس���د سيزور لبنان 
في أواخر شهر يوليو املقبل، على أن يعقد املجلس األعلى في 

مصيف بلودان في النصف األول من شهر أغسطس.
املجلـس األعلى: خالل النق��اش الذي جرى حول طاولة احلوار 
الوطني في اجتماعها األخير، تطرق اجلدل حول »املجلس األعلى« 

الى مدى دستوريته ومطابقته للقوانني اللبنانية، ونقل عن اخلبير 
القانوني فايز احلاج ش��اهني املقرب من الرئيس ميشال سليمان 
قوله ان في »معاهدة األخوة والتعاون والتنس��يق« بنودا تخالف 
الدس��تور اللبناني والقانون الدولي، ومنها تكوين املجلس األعلى 

وبعض السلطات االجرائية املناطة به.
احملكمة الدولية: رغم اعالن رئيس احملكمة الدولية أنطونيو 
كاس���يزي ان القرار الظني في قضي���ة اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري س���يصدر في اكتوبر املقبل، توافرت معلومات لدى 
وزير بارز في احلكومة باحتمال ان يصدر هذا القرار في شكل 
مباغت خالل ش���هر يوليو املقبل، ومبا يؤدي الى ارباك ردات 

الفعل عليه.
وفي هذا املجال، كشفت صحيفة »احلياة« نقال عن مصادر في 
باريس أن اخلارجية الفرنسية تلقت رسالة حملها الى باريس 
عضو في حزب اهلل شارك في ندوة فرنسية، وكانت السفارة 
الفرنس���ية في بيروت قد تلقت فحوى الرس���الة التي تتعلق 
باحملكمة الدولي���ة اخلاصة باغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
ومفاده ان التحقيق في هذا االغتيال فقد شرعيته ألن أساسه 
مت بناؤه على شاهد زور، وأنه إذا مت توقيف أو إحالة عناصر 
من حزب اهلل الى التحقيق وتعرضوا الى متاعب ينبغي على 
رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري أن يحل املشكلة ألن 

ذلك يشكل وصفة حلرب أهلية.

أخبار وأسرار لبنانية

مصدر لـ »األنباء«: »8 آذار« رفعت 
الغطاء السياسي عن مسؤول كبير

اعتقال مسؤول في »الخليوي« 
يتجسس لصالح إسرائيل 

أبوجمرة: لطيف استقال من »التيار« 
لرفضه الهيمنة العائلية

أكد أن للخطوة مدلوالتها التصحيحية لمسار قيادة التيار

بيروت: أبلغ���ت قيادات في 8 آذار كبار املس���ؤولن انزعاجها 
من تصرفات أحد املديرين العامن احملسوب عليها وكان يتمتع 
باحلصانة من قبل هذه القيادات. ويقول أحد النواب في الغالبية 
ان تغييرا طرأ في اآلونة األخيرة على عالقة املدير بالقوى املؤثرة 
في 8 آذار أس���هم في نزع الغطاء ع���ن املدير الذي كان يطمح ألن 
يت���م التمديد له في حال انتهاء مدته في موقعه. اال ان قيادات في 
األقلية أبلغت املعنين رفع الغطاء عن املدير في أكثر من مناسبة، 
األمر الذي اعتبره املراقبون مؤش���را مهما للتأكيد على ان الغطاء 

رفع عن املدير وان امكان تعين خلف له أمر ممكن.

بيروت: أفاد تقرير لبناني بأن مخابرات اجليش ألقت القبض على 
رئيس قسم البث واالرسال في شركة اخللوي اللبنانية »ألفا« بتهمة 

تزويد اسرائيل مبعلومات حساسة متس األمن القومي اللبناني.
وقالت صحيفة »الديار« اللبنانية في عددها الصادر امس إن املعتقل 
»ش. ق« مت توقيفه اخلميس املاضي وهو يشغل مركزا حساسا جدا 
حيث بإمكانه الوصول الى معلومات بن القالئل الذين يس����تطيعون 
احلصول عليها. وعلمت الصحيفة أن مخابرات اجليش اللبناني تواصل 
التحقي����ق مع »ش.ق« للتوصل الى آخرين يعملون معه وملعرفة من 
يساعده في اعطاء املعلومات الى اسرائيل. وحسب الصحيفة »ستعلن 
مديرية املخابرات في اجليش اللبناني بعد استكمال التحقيق وكشف 

بقية الشبكة عن كل التفاصيل املتعلقة بهذا املوضوع«.

بيروت ـ عمر حبنجر
تنعقد اللجان النيابية املش���تركة في مجلس 
النواب اللبناني اليوم للنظر في اقتراح القانون 
الذي قدمه عضو كتل���ة التنمية والتحرير علي 
حس���ن خليل حول التنقيب عن النفط في املياه 

اإلقليمية اللبنانية.
ويرأس جلسة اليوم الرئيس نبيه بري، الذي 
قرر معاجلة املوضوع شخصيا إثر فقدان نصاب 
اجتماع هذه اللجان االسبوع املاضي نتيجة تباين 
في اآلراء بن كتلتي التحرير واملس���تقبل، وذلك 
قبل انتقاله الى دمش���ق غدا للمشاركة في اعمال 
الدورة االستثنائية ملؤمتر احتاد برملانات الدول 

االسالمية.
ويقف اخلالف حول صالحية اقرار قانون النفط 
والغاز بن مجلسي النواب والوزراء حائال دون 
والدة هذا القانون بالسرعة التي تتطلبها الظروف 

احمللية واالقليمية.

الوزير باسيل وسيطًا

من جهته جال وزير الطاقة واملياه جبران باسيل 
بن مقر رئاس���ة املجلس في ع���ن التينة ومقرر 
رئاسة احلكومة في بيت الوسط، مقربا املسافات 
ومدورا الزوايا، فيما ش���دد وزير الزراعة حسن 
احلاج حسن )حزب اهلل( على ضرورة إنهاء اجلدل 
القائم بن السلطتن التشريعية والتنفيذية، حول 
قانون الثروات النفطية، معتبرا ان كالم املسؤولن 
االس���رائيلين حول الثروة النفطية اعتداء على 
لبنان وثروته وان التهديدات اجلوفاء ال متنعنا 

من الدفاع عن ثرواتنا وحقوقنا.
وانتقد الوزير احلاج حسن صمت دول الثماني 
أو العشرين املعنية حيال هذه التهديدات، وهي 
التي كانت ستبادر الى رفع الصوت باالستنكار 

لو ان التهديد موجه للعدو االسرائيلي.

خليل: مصرون على اقتراحنا

املعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب 
علي حس���ن خليل صاحب اقت���راح القانون في 
مجلس النواب اكد امس االصرار على اقتراحه امام 
اللجان النيابية اليوم، ليس على قاعدة التحدي، 
إمن���ا التأخير حتى اآلن يحمل عناوين واهية لم 

تقنع احدا.
ورأى خليل ان لبنان يخسر الكثير من األموال 
خاص���ة بعدما بدأت اس���رائيل بتركيب منصات 

الستخراج الغاز من عشرات احلقول.

الحص يستعجل القانون

وفي السياق عينه اكد الرئيس سليم احلص 
ان عل���ى لبنان ان يطلق بأس���رع ما ميكن فرق 
عمل لترسيم احلدود البحرية اللبنانية ومباشرة 
التنقيب عن النفط داخل املياه اإلقليمية اللبنانية 
ومباش���رة االتصاالت مع الدول العربية واألمم 
املتحدة. وتوج���ه احلص الى رئيس اجلمهورية 
واحلكومة للمبادرة الى املطلوب على هذا الصعيد 
ف���ورا، معتبرا ان اي تأثي���ر ال يصب في خدمة 

املصلحة اللبنانية وامنا يش���كل خدمة مجانية 
للعدو االسرائيلي.

عموما األجواء السياسية متيل نحو االنفراج 
عشية جلسة اللجان النيابية املشتركة التي تنعقد 
اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري، ملناقشة اآللية 
القانونية ملوضوع النفط والغاز علما ان هذه اآللية 
ستكون على طاولة اللجنة الوزارية املكلفة مبتابعة 
هذا امللف، وبرئاسة الرئيس سعد احلريري لتسريع 

إحالة مشروع القانون على مجلس الوزراء.

باسيل لمرور القانون في الحكومة أواًل

الوزير جبران باسيل قال بعد اجلولة، ان اجلميع 
مقتنع بأن اقرار قانون التنقيب عن النفط يحتاج 
إلى إجناز في احلكومة اوال، والتصويت عليه في 

مجلس النواب تاليا.
النائب محمد قباني رئيس جلنة الطاقة النيابية 
قال ب����دوره انه ال خالفات جوهرية والس����اعات 
الفاصلة عن موعد جلسة اللجان ستحمل املزيد 
من املشاورات لتقريب وجهات النظر حول الشكل 
القانوني علما ان كتلة املستقبل اكدت حضورها 
جلسة اللجان النيابية اليوم، الى جانب مختلف 

الكتل النيابية.
النائب هاني قبيسي )أمل( اكد عدم وجود خالف 
سياسي على املبدأ فيما خص اقتراح القانون املتعلق 
بالتنقيب ع����ن النفط في لبنان، الفتا الى ان ثمة 

امورا غير واضحة لدى بعض االطراف.
وق����ال الذاعة »النور« ان ما يهمنا اقرار قانون 
على مستوى الدولة اللبنانية بشكل كامل لكي ال 
تعتبر اسرائيل اننا ال نسعى الستغالل ما يتوافر 

لنا من امكانات وقدرات حول هذا املوضوع.

نقوال: سالح الحزب للدفاع عن الثروة!

وعلى خط مواز اعتبر النائب ندمي نقوال، عضو 
كتلة التغيير واالصالح التي يرأسها العماد عون 
ان س���الح حزب اهلل واملقاومة اصبحا ضرورة 
وحاجة للدف���اع عن ثروات لبنان خصوصا بعد 
اكتشاف حقول النفط والغاز والتهديد االسرائيلي 
بنهبها، الفتا الى ان موضوع التنقيب عن النفط 
موضوع حيوي وميكن ان يخرج لبنان من االزمة 
االقتصادية التي يتخبط فيها، ويؤمن فرص عمل 
للبنانين. في هذا الوقت، سجلت جوالت لسفيري 
سورية وايران، علي عبدالكرمي علي وغضنفر ابادي 
على فعاليات طرابلس والشمال، في حن التقى 
االمن العام للمجلس االعلى اللبناني � السوري، 
الرئيس ميش���ال سليمان ثم قائد اجليش العماد 
جان قهوجي، في حن اقام احلزب الدميوقراطي 
اللبناني الذي يرأسه النائب طالل ارسالن، احتفاال 

في مصيف »صوفر« تضامنا مع ايران.

الحريري في دمشق مطلع يوليو

وفي سياق متصل حتدثت صحيفة »الوطن« 
السورية عن حتديد موعد لزيارة رئيس احلكومة 
لدمش���ق في اخلامس او الس���ادس م���ن يوليو 

املقبل.

بيروت: أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء االسبق اللواء 
عصام ابو جمرة في حديث صحافي أسباب استقالة اللواء 
ندمي لطيف من التيار الوطني احلر، وذلك قطعا للطريق على 
محاولة الرابية اعادت��ه ال��ى كنفه��ا عل��ى حس�����اب كرامت��ه، 
واش���ار الى ان هذه االس���تقالة البالغة االهمية لها مدلوالتها 
التصحيحي��ة ملس���ار قيادة التيار وله���ا تأثيرها املعنوي في 
احلفاظ على املبادئ التي تأسس ونشأ عليها هذا التيار، ولها 
مدلولها في رفض اللواء لطيف تفرد العماد ميشال عون وليس 
التي���ار بإمرة التيار من دون قيادة، موضحا ان عون ردد على 
الهواء وعلى مس���مع كل الناس »أنا القائد وكلهم مستشارون 

وما في لزوم للقيادة«.
ولفت ابو جمرة ل� »الديار« الى ان احد ابرز أسباب استقالة 
لطيف يعود الى امتناع رئيس التيار عن تطبيق النظام الذي 
اقر في الع���ام 2006، اذ ال انتخابات وال تعيينات وال مجالس 

وال موازنات وال رقابة.
وسأل »أين نواب الرئيس واملكاتب والهيئة التنفيذية واملجلس 
الوطني؟« ولفت الى ان لهذه االستقالة مدلولها في رفض الهيمنة 
العائلية التي دخل حضرة العماد في ش���ركها وظهر امتدادها 
من التوظيف السياسي الى االستئثار في متليك شركات خاصة 
في نطاق حزب التيار دون ان يعطي التيار حقه في اس���تثمار 

مردودها املادي.
مشيرا الى ان العماد عون تدخل وأوقف حتقيقا كانت تقوم 
به هيئ��ة التحكي��م برئاس�����ة الل�����واء لطيف في العام 2008 
وسحبه ووضعه في الدرج ألنه طال بعض االنسباء والعاملن 
في الرابية ما حمل اللواء لطيف في حينه على االس���تقالة من 

الهيئة.

شمعون لـ »األنباء«: السفير السوري في لبنان كالمطران في مكة
دعا إللغاء المجلس األعلى اللبناني - السوري كي ال يبقى التبادل الديبلوماسي مجرد صورة 

مصادر حزب اهلل: نأسف المتعاض البعض من زيارتنا للسفارة البابوية
داود رمال

يواصل »حزب اهلل« خطواته 
التي بدأها منذ سنوات لتعزيز 
التواصل واحلوار مع شرائح 
املجتمع اللبناني كافة، واجلديد 
البارز هو ما بدأه من حوار مع 
رأس الكنيسة الكاثوليكية في 
العالم املمثل في لبنان بالسفير 
املونسونير غبريللي كاتشيا 

فوق العادة.
ويق���ول مصدر مس���ؤول 
في »ح���زب اهلل« على عالقة 

به���ذا احلوار ل���� »األنباء« ان 
االنفت���اح من طبيع���ة االمور 
وضمن مس���ار يقوم به حزب 
اهلل، ومن الطبيعي ان نلتقي 
عبره كل الفعاليات وخصوصا 

املسيحية.
انه مت االتفاق مع  واوضح 
السفير البابوي على خطوات 
وتباح���ث متبادل ح���ول كل 
املوضوع���ات، ونأمل ان يأخذ 

هذا التفاعل مداه األقصى«.
وأعرب املصدر عن »اسفه 

الن يك���ون البع���ض قد ابدى 
امتعاضه من زيارة ممثل حزب 
اهلل الى السفارة البابوية، بدال 
من اب���داء راحته الكبرى لهذه 
العالقة وه���ذا احلوار، اللذين 
يصبان في املصلحة اللبنانية 
املباش���رة، اذ ان البع���ض لم 
يستطع جتاوز عقلية احلسابات 
اللبنانية الضيقة،  التكتيكية 
وتصوير االمر على انه شكوى 
على البطريرك صفير لتشويه 

اللقاء«.

وفي حن اشارت املعلومات 
الى ان قنوات االتصال مفتوحة 
بن حزب اهلل والسفير البابوي، 
حيث ابدى االخير رغبة صريحة 
في استمرار هذه اللقاءات، قال 
مصدر عمل عل���ى خط امتام 
هذا اللقاء ان حزب اهلل منفتح 
على جميع االفرقاء اللبنانين 
وباالحرى اذا كان االمر يتعلق 
مبرجعية كب���رى كالڤاتيكان، 
فهناك رغبة واضحة من حزب 
اهلل وم���ن الس���فارة البابوية 

لتطوير هذه العالقة.
ووفق املصدر فانه لن يكون 
للقاء عالقة بالتوتر االخير الذي 
حصل بن حزب اهلل والبطريرك 
صفي���ر، اذ ان االجتماع االول 
حصل قبل حدوث هذا التوتر. 
واك���دت مص���ادر مطلعة »ان 
السفير البابوي ارسل تقريرا 
مفصال الى الڤاتيكان حول لقائه 
مع ممثل حزب اهلل اوصى فيه 
بأهمية اس���تمرار هذا احلوار 

وتطويره«.

نفت أن يكون للقاء أي عالقة بالتوتر المستجد مع البطريرك


