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انتشرت في الساعات املاضية في الشوارع 
الرئيسية في مدينة طرابلس، صور كبيرة 
ومشتركة بتوقيع »ابن البلد« تضم الى جانب 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان، كال 
من خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
والرئيس السوري بش���ار األسد، وأمير قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس احلكومة 

التركي رجب طيب أردوغان، اضافة الى رئيس 
مجلس النواب نبيه ب���ري ورئيس احلكومة 
سعد احلريري، وتضمنت عبارة هي: »شعبنا 
يناديكم.. أنتم اخلالص واألمل«، والالفت في 
األمر ان صور األسد ترتفع في طرابلس للمرة 
األولى منذ خروج اجليش السوري من لبنان 

قبل نحو خمس سنوات.

صور األسد عادت إلى طرابلس

الـ »س - س« في قمة »االستقرار اللبناني«: استمرار مفاعيل »الدوحة« وتطبيق »الطائف«
اتفاق لبناني ـ سوري ـ سعودي على كيفية التعامل مع أي قرار للمحكمة.. ومصادر: الفتنة درئت والتسوية الكبرى سيسير فيها الجميع

عـون لــ »األنبـاء«: الزيـارة سـعي مشـكور إلزالـة االحتقـان.. وأحـس بحصانـة عربيـة كـون األسـدـ  عبـداهلل يحميـان المجتمـع اللبنانـي

)محمود الطويل( خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري د.بشار األسد لدى وصولهما معا على منت الطائرة امللكية السعودية  الرئيس السوري د.بشار األسد يروي شجرة أرز في حديقة قصر بعبدا بحضور خادم احلرمني والرئيس سليمان

الرئيس ميشال سليمان مرحبا بضيفيه الكبيرين خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري د.بشار األسد في بعبدا أمس

لقطات

 رافق الرئيس األس���د عن طريق البر وفد إعالمي س���وري 
كبير من ثالثني صحافيا.

 أول الواصل���ني إلى حفل الغداء ولي���د جنبالط ثم عاصم 
قانصوه.

 وصل رؤس���اء حترير الصحف السعودية برا من سورية 
قبل وصول امللك عبداهلل.

 جرى سالم حار بني الرئيس األسد والرئيس احلريري في 
املطار لفت جميع احلاضرين.

 جرت مصافحة للمرة األولى بني الرئيس األس���د ومروان 
حمادة )أش���د املناهضني لسورية في السنوات السابقة( على 

أرض املطار بصفته عضوا في مكتب مجلس النواب.
 دخل القادة الثالثة إلى القصر اجلمهوري يتوسطهم الرئيس 

سليمان.
 ف���ي القمة الثالثية جلس امللك عبداهلل في الوس���ط وعن 

ميينه الرئيس األسد وعن شماله الرئيس سليمان.
 لدى انضمام الرئيسني بري واحلريري إلى القمة الثالثية 

جلسا على شمال الرئيس سليمان.
 القمة الثالثية واالجتماع اخلماسي واالجتماع املوسع عقدت 
في صالون الس���فراء، وانتظر املدع���وون إلى الغداء في قاعة 

االستقالل وأقيم حفل الغداء في قاعة 25 أيار.

رئيس كتلة املس����تقبل الرئيس فؤاد الس����نيورة وضع زيارة امللك 
عبداهلل والرئيس االس����د الى لبنان في اطار احلرص على االس����تقرار 
في البلد وعدم جدوى ان يوتر اي فريق االجواء أو يأخذ األمور الى ما 

ليس فيه مصلحة لبنان.

حزب اهلل وحملة التحريض الصهيوني

ف����ي غضون ذلك الحظ����ت اذاعة النور الناطقة بلس����ان حزب اهلل 
استمرار حملة التحريض الصهيونية ضد حزب اهلل من باب احملكمة 
الدولي����ة عبر فبركة املزيد م����ن االتهامات واالفت����راءات التي تضخها 
وسائل االعالم االسرائيلية، مستندة الى مصادر استخباراتية اميركية 
وفرنس����ية ضمن مخطط مكش����وف االهداف يضع لبنان على برميل 
بارود سينفجر عند صدور القرار االتهامي كما عبرت القناة األولى في 

التلفزيون االسرائيلي.
ولفتت االذاعة الى عدم صدور أي تعليق عن الدوائر املعنية باحملكمة 

الدولية على كل هذه التسريبات املتوالية عن عمل احملكمة.

الشيخ قاسم: نحذر من الوقوع بالفتنة

بدوره الش����يخ نعيم قاسم نائب االمني العام حلزب اهلل قال: نحن 
عندما نرفع الصوت بوجه من يحاول اتهامنا ظلما وعدوانا امنا نرفعه 
محذرين من الوقوع في الفتنة وملساعدة اآلخرين على جتنبها، وال يقال 

بان صوتنا اوصل اليها.
واضاف: بالنس����بة الينا الق����رار باالتهام صدر لك����ن يبقى النطق 
باحلكم، وحزب اهلل ليس »مكس����ر عصا ألحد«، وليس معبرا ملشاريع 
اميركا واس����رائيل التي س����تتحطم باملوقف احلازم، ومن لم يختبرنا 

بعد فليختبر!
الناطقة باس����م احملكمة الدولية فاطمة عيساوي دعت الى االبتعاد 

عن التساؤالت حول القرار االتهامي.
وردا على س����ؤال ل� »رويترز« حول ماذا س����يحدث لو صدر القرار 
متناوال عناصر في حزب اهلل، قال عيساوي: ان احلكومة اللبنانية ملزمة 
باالستجابة ملطالب احملكمة باعتبار احلزب شريكا في احلكومة، وبناء 
عليه فهو يدعم احلكومة من حيث املبدأ، نافيا ان يكون للمحكمة دوافع 

سياسية، في معرض ردها على خطاب االمني العام حلزب اهلل.

مصطفى بدر الدين

وكان االعالم االسرائيلي واصل الدخول على خط احملكمة الدولية وفي 
جديده ادعاء التلفزة االسرائيلية حصولها على معلومات خاصة، مفادها 
ان القرار الظني سيصدر بحق عنصر من حزب اهلل يدعى مصطفى بدر 
الدين، املساعد العسكري للقيادي عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق.

بيروت ـ عمر حبنجر
يوم استثنائي في تاريخ لبنان املعاصر، امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
والرئيس بشار االس����د معا في بيروت ألول مرة، وللمرة االولى ايضا 
يجري البحث عن مخارج لألزمة اللبنانية على االراضي اللبنانية، وان 
كان ما جرى أمس في قصر بعبدا مبنزلة الترجمة لقمم ثنائية عقدها 
خادم احلرمني مع الرئيس الس����وري في دمش����ق وقبلها مع الرئيس 

املصري حسني مبارك في شرم الشيخ.
احلدث اللبناني � العربي انطلق في الواحدة ظهرا مع وصول امللك 
السعودي والرئيس السوري في الطائرة امللكية السعودية الى مطار 

رفيق احلريري الدولي.
وتناقلت وس����ائل إعالمية كالما للرئيس السوري بشار األسد لدى 
وصول����ه الى املطار بينم����ا كان ينزل من الطائرة م����ع خادم احلرمني 
الش����ريفني، حيث قال على مس����مع اجلميع: »بقي أبو مصطفى ينادي 

بالسني السني حتى أصبحت السني سني عنده«.
ه����دف الزيارة املزدوجة، احتواء التوت����ر في لبنان واحلرص على 
االس����تقرار والتوافق وإكمال مس����يرة حكومة الوحدة الوطنية حتت 
الرعاية الس����عودية � السورية التي سبق لها ان انتجت اتفاق الطائف 

الذي أنهى احلرب االهلية في لبنان، فاتفاق الدوحة.
وال ش����ك ان اج����واء ايجابية مهدت للقمة اللبنانية � الس����عودية � 
السورية في بعبدا، حتت رعاية س����ورية � سعودية، سواء أكان على 
الصعيد اللبناني الداخلي أو على الصعيد العربي والدولي، ففي بيروت 
خفت حدة املس����اجالت حول احملكمة الدولية والقرار االتهامي ملدعيها 
العام. وفي القاهرة كما في دمش����ق تخطت محادثات امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز مع الرئيس حسني مبارك والرئيس بشار االسد، الكثير من 
املوانع والعقبات لتبلغ عمق الضرورات القومية التي تفرض وجوب 

العمل على منع املزيد من التدهور في لبنان.

فرملة التدهور

ومن هذه الزاوية التقت مختلف االوساط اللبنانية على فهم إطاللة 
امللك السعودي والرئيس الس����وري، الى جانب ما ستعنيه من فرملة 

حلالة التدهور السياسي املشوب باألخطار االمنية.
وذكرت مصادر صحافية أن الرئيس السوري بشار األسد أبلغ »حزب 
اهلل« قبل نحو أس����بوع أنه س����يأتي الى لبنان برفقة امللك السعودي 

عبداهلل بن عبدالعزيز.
وبحس����ب هذه املصادر فقد مت التوص����ل خالل االجتماع املغلق في 
قصر بعبدا امس الى اتفاق لبناني � س����وري � سعودي بشأن التعامل 

مع أي قرار يصدر عن احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان.
وفي هذا السياق أكدت أوساط املستقبل أننا »تخطينا مرحلة اخلطر 

استمرار احلوار الوطني واتفاق الدوحة وتطبيق اتفاق الطائف واالبتعاد 
عن العنف.

قمة دمشق لتجاوز الخالفات

وكانت القمة السعودية – السورية انتهت الى بيان يدعو الى جتاوز 
اخلالفات ونب����ذ التفرقة بني اللبنانيني لتخطي املصاعب التي مير بها 

لبنان، ولتحقيق األمن والسالم لشعبه.
كما اكد البيان احلرص على دعم مسيرة التوافق التي شهدها لبنان 
منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وكل ما يثبت االستقرار والوحدة 

وكل ما يعزز االستقرار.
وتوقف البيان امام التطورات االقليمية بشقيها الفلسطيني والعراقي، 
واالجواء عينها تناولها البيان الصادر عن الرؤساء الثالثة، خصوصا 

جلهة دعم التوافق القائم منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

لقاء تشاوري بين سليمان والحريري

الرئيس س����ليمان كان عقد لقاء تشاوريا مع رئيس احلكومة سعد 
احلري����ري الذي اكد ل� »العربية« ان زيارة امللك الس����عودي والرئيس 
السوري تضفي استقرارا كبيرا على االوضاع في لبنان بعد التشنجات 

االقليمية.
وقال ان العالقات بني لبنان وسورية هي عالقات بني دولة ودولة، 
ومؤسس����ات ومؤسسات، واعتقد ان هناك الكثير من التأويالت ومنها 
ان بعض الناس لديهم هواجس، لكن نرى ان الزيارة مرتبطة بالتشنج 

في املنطقة.

ودرئ����ت الفتن����ة والتوجه حللحلة األوضاع بعد أن حصلت تس����وية 
كبرى تقضي بأن تس����ير العدالة مع الوحدة الداخلية«، مشيرة الى أن 
كل الفرقاء اللبنانيني يسيرون بهذه التسوية، وأن اخلطاب املتصاعد 
انتهى ونحن مقبلون على فترة تهدئة تليها إعادة ترتيب للبيت الداخلي 

حتت املظلة العربية.
وأكدت أنه ليس هناك أي تأجيل للقرار الظني، ألن ال أحد متأكدا إذا 

كان هذا القرار سيصدر ومتى سيصدر.
بدوره اكد النائب اللبناني ميشال عون ل� »األنباء« ان الزيارة »سعي 
مشكور إلزالة االحتقان واملساعدة على تقومي االحتقان«، وأضاف »أحس 
ان لدى ميش����ال عون حصانة عربية والرئيس األس����د وامللك عبداهلل 

يحبان ان يحميا هذا املجتمع اللبناني«.
وردا على سؤال فيما إذا كانت الزيارة من أجل األمن قال عون: »هي 
فع����ال زيارة أمن وأمان وأرجو أن تكون زيارة من أجل األمن واألمان«، 

وأعرب عن أمله في أن تدوم »مفاعيل هذه القمة«.
ولدى وصولها قالت النائبة اللبنانية ستريدا جعجع »حدث اليوم 
كبير وتاريخ����ي ومن هذا املنطلق نحن موجودون هنا على الرغم من 

اخلطأ الشكلي مع رئيسنا د.سمير جعجع«.
وأضافت »في بناء األوطان تتجاوز الشكليات والقوات مؤمنة ببناء 
األوطان عن حق وساهمت في اتفاق الطائف وعلينا أال ننسى أن املضيف 
املوجود هنا امللك عبداهلل ساهم في استقرار لبنان وال يزال«، ولم تشر 

في حديثها إلى الرئيس السوري.
وبعد عقد القمة الثالثية السورية-السعودية-اللبنانية باالضافة 
إلى اللقاءات الثنائية صدر بيان عن املجتمعني اكدوا فيه على ضرورة 
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من أجواء الحدث

 احتفاء استثنائي: جرت في دمشق مراسم احتفاء كبيرة للعاهل 
السعودي امللك عبداهلل والوفد املرافق له. ونقل عن مصدر 
سوري رسمي ان استقبال األسد خلادم احلرمني الشريفني 
في املطار يعكس أهمية اهتمام سورية بضيفها الكبير. كما 
أشار الى ان التلفزيون السوري احلكومي نقل وقائع الوصول 
والزيارة على الهواء مباشرة، وهذا نادرا ما يحصل أيضا.

واعتبرت أوساط عربية ولبنانية أن مجيء الرئيس األسد 
في طائرة واحدة مع امللك السعودي من دمشق الى بيروت 
خطوة مهمة، لم تكن لتتم لو لم يكن هناك من أمل بتحقيق 
نتائج تتعدى التهدئة التي أنتجتها اتصاالت دمشق والدوحة 
ونصائح الرياض الحتواء التوتر الذي جنم عن التراش���ق 

اإلعالمي حول احملكمة خالل األسبوعني املاضيني.
 مـاذا أبلغ األسـد ـ عبـداهلل: ذكرت معلومات سياس��ية مصدرها 
»معارض« ان الرئيس بش��ار األسد عرض للملك عبداهلل وجهة 
نظ��ره حيال ملف التحقيق الدولي ف��ي جرمية اغتيال الرئيس 
رفيق احلري��ري، وأكد أن احملاولة الفاش��لة إللص��اق التهمة 

بسورية يراد اآلن إلصاقها باملقاومة في لبنان.
وقال املصدر إن األسد عرض تفاصيل كثيرة عن هذا امللف 
في إطار تأكيد رفض اتهام املقاومة والتآمر عليها. ولفت انتباه 
الس��عودية إلى ضرورة فعل ش��يء ملنع االنعكاسات السلبية 
لص��دور قرار اتهامي يتهم حزب اهلل زورا. وبحس��ب املرجع، 
فإن االقتراح الوحيد قيد التداول هو س��عي امللك عبداهلل لدى 
دوائر الق��رار الكبرى في الواليات املتح��دة وأوروبا إلى عدم 

إصدار القرار االتهامي اآلن.
من جهتها، مصادر ح��زب اهلل تنفي ان يكون احلزب طرح 
خالل أي اجتماع رس��مي تأجيل ص��دور القرار الظني بضعة 
 أش��هر أخرى ريثم��ا تتضح الظ��روف االقليمي��ة، وقالت ان

احلزب ال يعتبر تأخير القرار الظني حال بل يبقى سيفا مسلطا 
عليه.

 إعادة التوازن: رأت صحيفة »الوطن« السورية امس األول أن 
»الوصول اجلماعي« خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس الس���وري بشار األسد وأمير قطر 
حمد بن خليفة آل ثاني إل���ى بيروت »يحمل في أحد أكثر 
معانيه داللة، ذلك الطاب���ع الوقائي اآليل إلى محاولة منع 
وقوع أزمة مفتوحة في لبنان«، مضيفة: »اآلن، ومع الهجوم 

احملتمل ل� »القرار الظني« للمحكمة الدولية على حزب اهلل 
واملقاومة، يبدو احلضور الرئاسي وامللكي واألميري لسورية 
والس���عودية وقطر وكأنه استجماع وضم التفاق الطائف 
وتس���وية الدوحة معا، وهي عملية ال ميكن أن تفضي إال 
إلى معنى واحد وهو إعادة الت���وازن بني الدولة اللبنانية 

واملقاومة مبا يعيدها جملة سياسية واحدة«.
وخلصت إلى القول إنه »إذا ما جنحت هذه العملية، فإن 
حفرة سان جورج تكون قد ردمت متاما، وإال فإن القرار الظني 
سيتمكن من ضرب الطائف والدوحة معا، وإعادة لبنان إلى 

مربع حفرة سان جورج، ذات القرار اإلسرائيلي«.
 اسـتثناء فـي الدعوات على الغداء الرئاسـي: ذك��رت مصادر أن دعوة 
الرئاسة اللبنانية كبار املس��ؤولني والوزراء والنواب الى الغداء 
الذي يقيمه الرئيس ميش��ال س��ليمان على ش��رف الضيفني 
السعودي والسوري أمس لن تشمل دعوة أعضاء »هيئة احلوار 
الوطني«، بحيث يس��تثنى رئيس حزب »القوات اللبنانية« من 
حضورها، وهو ما اعتبره املراقبون جتنبا ملصافحة بني جعجع 

والرئيس األسد.
وقالت مصادر رسمية انه في املقابل متت دعوة الى العشاء 
الذي يقيمه س��ليمان مساء اليوم على شرف أمير قطر الشيخ 
حم��د بن خليفة، باعتباره راع��ي اتفاق الدوحة الذي نص على 

إحياء هيئة للحوار.
وذكرت مصادر أخرى ان البروتوكول الس��وري رغب في 
توجيه الدعوة إلى الشخصيات اللبنانية التي سيلتقيها األسد، 
عل��ى أن تقتصر على الوزراء والنواب. وانطوى هذا الش��رط 
على إرادة األسد في أال يلتقي بشخصيتني لبنانيتني تناصبان 
سورية العداء، هما بطريرك املوارنة مار نصر اهلل بطرس صفير 

ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع.
وعل��م ان الرئيس��ني أمني اجلميل لم يتل��ق دعوة، في حني 
ت��ردد ان الرئيس إميل حلود تلقى دعوة. وذكرت معلومات ان 
نواب ووزراء حزب الكتائب الذين تلقوا دعوات قرروا املقاطعة 
لع��دم توجيه دعوة الى رئيس احلزب أمني اجلميل، في حني ان 
نواب »القوات« ووزراءها سيشاركون، علما ان النائب أنطوان 
زهرا عضو في هيئة مكتب مجلس النواب الذين سيحضرون 

االستقبال والغداء.

 رئي��س احلكوم��ة س��عد احلريري مس��تقبال خادم احلرم��ني الش��ريفني امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزي��ز بحضور مفت��ي اجلمهورية 
الطويـل( )محمـود  د. محمد رشيد قباني ورئيس احلكومة السابق فؤاد السنيورة في بيت الوسط أمس         

جنبالط: على الحريري أن يختار بين سعد ورفيق
بيروت: نسب إلى رئيس احلزب التقدمي االشتراكي 
النائب وليد جنبالط أخيرا، في معرض حديثه 
ع���ن املأزق الذي يتخبط فيه احلريري االبن، قوله: 
»إن على األخير املفاضلة بني أحد خيارين، أن يختار 

بني رفيق احلريري وسعد احلريري«.
كان املقصود بذل���ك أن على احلريري أن يختار 
ب���ني دم والده الراحل ورئاس���ة احلكومة، ألن لكل 
منهما مسارا مختلفا من شأن تالزمهما أن يفضي في 
حلظة ما إلى تناقض حاد، ال يسعه أن يكون رئيسا 
حلكومة كل لبنان، وفي الوقت نفسه ال يكتفي بأنه 
ال ميلك حال التهام حزب لبناني عضو في حكومته 
باغتيال احلريري األب، بل يلزم الصمت إزاء القرار 
االتهامي، خصوصا أن االتهام املبكر بدأ يطابق بني 

حزب اهلل وطائفته.
والعارفون مبا هدف اليه السيد حسن نصراهلل 
م���ن توجيه التحية الى الزعي���م الدرزي ال يقتصر 
على ال���دور اجلديد � القدمي ال���ذي يضطلع به بل 
يشمل أيضا صراحته واعترافه بأن التسييس ينخر 
جس���م احملكمة الدولية الناظرة في جرمية اغتيال 
الرئيس احلريري، وقد س���مع منه ه���ذا الكالم في 
اجتماع املصاحلة األول الذي عقده مع جنبالط قبل 
صدور مجلة »دير شبيغل« االملانية في شهر مايو 
من العام 2009، يومئذ أبلغ نصراهلل أكثر من قيادي 
في املعارضة وقائع ما تضمنه االجتماع مع جنبالط 
بهذا اخلصوص، حيث أخبره األخير بأنه بات على 
قناعة بأنه ال ميكن ان يتوقع العدالة ومعرفة حقيقة 
من قتل الرئيس احلريري على يد احملكمة التي تعمل 
على ما يبدو وفق مخططات مشبوهة ألهداف وغايات 

سياسية بحتة.
وقال جنبالط: »اذا كان م���روان حمادة متورطا 
في قضايا ش���هود الزور فأنا مستعد لرفع الغطاء 
عنه«، هذا الكالم اعلن���ه النائب وليد جنبالط امام 
وفد من حزب اهلل زاره ملزيد من التشاور والتنسيق، 
لكن الكالم اجلنبالطي اتى ردا على مقررات املؤمتر 
التأسيسي حلزب املستقبل في البيال الذي انتخب 
مبوجبه الزميل علي حمادة في املكتب السياس���ي 
بعدما كان جنبالط يؤكد امام الصقور في حزبه أن 

مروان وعلي هما من اهل البيت االشتراكي.

رئيس اللقاء الديموقراطي أبدى استعداده لرفع الغطاء عن حمادة إذا كان متورطاً في قضية شهود الزور

أوباما يمدد إجراءات 
معاقبة من »يهدد 

سيادة لبنان«
واش���نطن � أ.ف.پ: ق���رر الرئيس 
األميركي باراك أوباما في رسالة وجهها 
الكونغرس، امس، متديد إجراءات  إلى 
كانت قد اتخذتها إدارة سلفه جورج بوش 
عام 2007 تتعلق بفرض عقوبات على من 

تعتبرهم »يهددون سيادة لبنان«.
وتنص ه���ذه العقوبات على جتميد 
املادية ألش���خاص  األم���وال واألصول 
يقومون بأعمال تصفها الواليات املتحدة 

بأنها تهدد لبنان.
 وقال أوباما في رس���الة وجهها إلى 
الكونغرس إن���ه »رغم التقدم اإليجابي 
في العالقات اللبنانية - السورية فإن 
استمرار نقل األسلحة إلى حزب اهلل يؤدي 

إلى إضعاف السيادة اللبنانية«.
وأضاف أن اإلجراءات التي اتخذتها 
اإلدارة األميركية في األول من أغسطس 
2007 يجب أن يستمر العمل بها ابتداء 

من األول من أغسطس 2010.
وتنص الوثيقة األصلية لإلجراءات 
الت���ي اتخذها بوش في هذا الصدد عام 
2007 عل���ى أن ما س���متها »التحركات 
اجلارية الس���تعادة السيطرة والتأثير 
الس���وري في لبنان تشكل تهديدا غير 
عادي لألم���ن القومي للواليات املتحدة 

وسياستها اخلارجية«.

استكماالً لسياسة سلفه بوش 

شمعون لـ »األنباء«: الجميع يرفض الفتنة 
والتهويالت مجرد »فّشة خلق«

بيروت ـ أحمد منصور
اكد رئيس حزب الوطنيني االحرار النائب دوري 
ش����معون ان جميع االطراف ف����ي لبنان يرفضون 
وينبذون الفتنة النها ليست من مصلحة احد، معتبرا 
ان التهويالت هي كناية عن »فش����ة خلق«، مشيرا 
الى ان تصاعد اخلطاب والكالم املتشنج يبعث على 

القلق في نفوس اللبنانيني.
وقال ش����معون في حديث ل� »األنباء«: »من غير 
املمكن حملكمة دولية وخلفها سمعة اكبر دول العالم 
ان تك����ون متحيزة وحتيد ع����ن القانون، فالبعض 
ممن ال تعجبهم احملكمة الدولية والسباب معروفة 
يشعرون بأن القرار الظني الذي سيصدر عن احملكمة 
قد يضرهم، لذلك يحاولون ان يقوموا بشيء حتى 
يبعدوه عنهم حيث يخافون من نتائجها، لذا فالناس 

سئمت التصرفات واملواجهات التي تسيء حلياتهم، فال يجوز الترفع 
على القانون ومصلحة الوطن«.

وعلق ش����معون على خطاب االمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل االخير ف����رأى انه ليس في مكانه ابدا، معتبرا انه يحاول ان 
يعطينا امثلة كيف ميكن ان تكون عالقتنا مع سورية، وقال: »ال نريد 
ه����ذه االمثلة من احد، وخصوصا من االش����خاص الذين ادخلوا لبنان 
في حروب ودمار وقتل، وهؤالء س����محوا النفسهم بأن يحتلوا وسط 
بيروت ويتس����ببوا في شله، وكذلك س����محوا النفسهم بأن يقوموا ب� 
»7 مايو 2008« وان يس����تخدموا س����الحهم بالداخل، فال يحق لهم ان 
يعطوا اآلخرين تقريرا ابدا. اضاف ش����معون »اعتقد انهم لن يتجرأوا 
على استخدام س����الحهم بالداخل مرة اخرى، النهم عندما استخدموه 
في املرة االولى لم تكن نتائجه عظيمة، لذا ال ارى انهم سيستخدمونه 
مرة ثانية في الداخل حيث ليس من مصلحتهم ولن يعطيهم النتائج 

واملبررات الستخدام السالح«.

وعن شهود الزور قال شمعون: »كله كالم، فكل 
ف����رد لديه طريقة بالتفكي����ر، ولكن الذي هو معني 
مباش����رة باالمر ويخاف من نتائج احملكمة الدولية 
يحاول ان يحيدها عنه بأي اسلوب كان، ولكن في 
حال استعملوا العنف فعندها يوجهون اصابع كل 
العالم اليهم وتدل عليهم. واكد ش����معون ارتياحه 
وعدم تخوفه من حرب داخلية حتى ولو صدر القرار 

االتهامي عن احملكمة الدولية.

العالقة مع جنبالط وكالم عون

وعن عالقته مع النائب وليد جنبالط قال شمعون 
»عالقتي دائما مع وليد بك هي خارج السياسة، عالقات 
وحدة منطقة واحدة وجبل واحد، وكل واحد حر في 
رأيه والحقا ستظهر االيام من هو املخطئ ومن هو 

على صواب وهذه املسألة نتركها للظروف وللناس كي حتكم.
ورفض شمعون كالم رئيس تكتل االصالح والتغيير العماد ميشال 
عون حول اجتياح املناطق املسيحية فرأى ان كالمه غير مسؤول، مبديا 
استغرابه من ان يصدر كالم كهذا من شخص وصل الى ما وصل اليه. 
وقال: »كيف يسمح لنفسه ان يتحدث بهذا الكالم غير املسؤول وبهذا 
االس����لوب اخلطر على البلد؟!، فيكفين����ا كالم بلهجة تصاعدية وكأنه 

يحاول ان يرمي فتنة«.

العالقة مع سورية

وعن العالقة مع س����ورية رأى انها بدأت تتحس����ن ووضعت على 
الس����كة الصحيحة، مشددا على اهمية وضرورة االحترام املتبادل بني 
بلدين شقيقني، الى جانب احترام القوانني الدولية وقال: هناك حتسن 
في العالقة، ولكن غير راض كليا عن تلك العالقة، فالسوريون مازالوا 

يتدخلون، واننا نأمل ان يتحسن خطابهم.

أكد عدم تخوفه من حرب في حال صدر القرار االتهامي

دوري شمعون

أمير قطر وصل بيروت في زيارة رسمية لثالثة أيام

املدفعي����ة 21 طلقة حتية لألمير 
الضيف، ثم قدم طفالن باللباس 
التراثي اللبناني باقتي زهر الى 
األمي����ر وعقيلته. وبعد التوجه 
إلى املنصة الرئيسية قدم احلرس 
الس����الح وعزفت  اجلمه����وري 

القطري  النش����يدين  املوسيقى 
واللبناني، ورفع العلم القطري 

على السارية أمام املنصة. 
ان اس����تعرض األمير  وبعد 
القط����ري والرئيس س����ليمان 
حرس الشرف، توجها الى اجلناح 

الرئاسي في املطار. وبعد استراحة 
قصي����رة انتق����ال في الس����يارة 
الرئاسية الى مقر إقامة أمير قطر. 
وبعد حوالي الساعة من وصوله 
تواف����د املدعوون الى العش����اء 
الرئاس����ي الذي أقام����ه الرئيس 

سليمان على ش����رف أمير قطر 
وعقيلته، وحضره الرئيس امني 
اجلميل ود.سمير جعجع اللذان 
لم يدعيا إلى الغداء الرئاسي الذي 
أقيم على شرف خادم احلرمني 

والرئيس السوري.

بيروت: بع����د دقائق من 
مغ����ادرة خ����ادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن  الش����ريفني 
عبدالعزيز والرئيس السوري 
بشار األسد لبنان، وصل أمير 
قطر الش����يخ حمد بن خليفة 
آل ثاني إلى بيروت من مساء 
امس، في زيارة رسمية تستمر 
ثالث����ة أيام، ترافق����ه عقيلته 
الش����يخة م����وزة بنت ناصر 
املس����ند ووفد رس����مي يضم 
القطريني.  كبار املس����ؤولني 
وأقيمت لألمير القطري مراسم 
استقبال رسمية في مطار رفيق 
احلريري الدول����ي � بيروت، 
بحض����ور رئيس اجلمهورية 
ميش����ال س����ليمان والسيدة 
اللبنانية األولى وفاء سليمان، 
ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري، ورئيس مجلس الوزراء 
سعد احلريري، ونائب رئيس 
النواب فريد مكاري،  مجلس 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الياس املر، وعدد 

من الوزراء والسفراء.
ول����دى ن����زول أمير قطر 
الطائرة اخلاصة، أطلقت  من 

ترافقه الشيخة موزة بنت ناصر المسند وعدد من مسؤولي الدولة الكبار

الرئيس ميشال سليمان وعقيلته خالل استقبال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وعقيلته الشيخة موزة بنت ناصر في مطار بيروت مساء أمس 


