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بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو كتلت����ي »زحلة« 
و»الكتائب« النائب إيلي ماروني أن 
التفاتة العرب الدائمة نحو لبنان 
جيدة م����ن ناحية حرصهم على 
ترسيخ االستقرار والسلم األهلي 
فيه، والتأكي����د على عدم جلوء 
حزب اهلل إلى اس����تعمال العنف 
كلغة حلل األزم����ات واخلالفات 
العالقة ب����ني اللبنانيني، معتبرا 
في املقابل أن تلك االلتفاتة كرست 
التدخ����الت العربية في الش����أن 
اللبناني العتبارهم )اي العرب( 
ان اللبنانيني مازالوا غير راشدين 

وليس لديهم القدرة على معاجلة قضاياهم الداخلية، 
وبالتالي وضعت لبنان في موقع من يحتاج دائما 
إلى عناية عربية ودولية كي يتمكن اللبنانيون من 

اتخاذ قرار يتعلق مبصير بلدهم.
وعلق النائب مارون����ي في تصريح ل� »األنباء« 
على ما أس����ماه ال� »مزاجية« ف����ي توجيه الدعوات 
حلضور اللقاء الثالثي بني خادم احلرمني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس����ني ميشال سليمان وبشار 
األس����د في القصر اجلمهوري، متس����ائال ما إذا كان 
اللبنانيون قد اجادوا اس����تثمار الزيارات العربية 
الى لبنان جلمع ش����ملهم في القصر الرئاسي، وما 
إذا كان موجه الدعوات يرى أن املشهد السياسي قد 
اكتمل في ظل تغييب الرؤس����اء الروحيني ورؤساء 
اجلمهورية واحلكومة الس����ابقني ورؤساء االحزاب 
واستبدال حضورهم بحضور وزراء ونواب حاليني 
وسابقني، كما تس����اءل ايضا عن اجلديد الذي طرأ 
على بروتوك����ول القصر كي يتم تعمد تغييب لون 
أساسي عن احلضور، مؤكدا ان اسئلة كثيرة سوف 
يتوجه بها حزب الكتائب الحقا الى رئاسة اجلمهورية 

لتوضيح القصد من تغييب قيادات 
أساسية في املعادلة اللبنانية عن 
املشاركة في القمة الثالثية، الفتا 
الى ان املش����هد اللبناني الوطني 
واجلامع لم يكتمل في ظل تغييب 
املظلة املسيحية األكبر البطريرك 
صفير وفي ظل تغييب الزعامات 
املسيحية في قوى 14 آذار، وبالتالي 
فإن ما حصل في قصر بعبدا كان 
مجرد مأدبة غداء ملجلس رئاسي 

لبناني ال أكثر وال أقل.
هذا ودعا النائب ماروني بناء 
على ما »ارتكبه« برتوكول القصر 
اجلمهوري من أخطاء فادحة بحق 
فريق أساسي على الساحة اللبنانية، الى عقد لقاء 
موسع ملسيحيي قوى 14 آذار في بكركي حتت مظلة 
البطريك صفير، للتباحث ف����ي موضوع التغييب 
املتعمد للزعامات املسيحية عن اللقاء الثالثي واتخاذ 

املوقف املوحد منه.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت القمة الثالثية 
وبالشكل الذي اتت عليه ستثمر نتائج ايجابية تخفف 
االحتقان في الداخل اللبناني، اعرب النائب ماروني 
عن ش����كوكه باستطاعة قمة دامت ملدة ساعتني حل 
مشاكل مزمنة على الساحة اللبنانية، مستدركا بالقول 
انه ايا تكن نتائج القمة ال ميكن املس مبسار احملكمة 
الدولية الن الشريحة االكبر من اللبنانيني وعلى رأسهم 
ذوو الش����هداء متمسكون مبعرفة حقيقة من اغتال 
القيادات اللبنانية، معتبرا ان احدا من اللبنانيني لم 
يتهم حزب اهلل او عناصر منه بالضلوع في جرائم 
االغتيال، امنا حزب اهلل هو الذي س����ارع الى اتهام 
نفسه قبل صدور القرار الظني بشكل يشير وكأنه 
يعرف هوية الفاعلني وبدأ بعملية دفاعية استباقية 

غير مبررة قد تكون خلفياتها ابعد مما يعلنه.

إسرائيل تثأر من حزب اهلل: في تفسير 
لهذا االهتمام اإلسرائيلي االستثنائي 
واالستباقي بالقرار الظني للمحكمة 
الدولية، يرى محللون سياسيون في 
بيروت ان العامل االسرائيلي يتدخل 
ليستثمر في فرصة نادرة في اطار 
تفكيره املستمر منذ العام 2006 في 
كيفية الثأر من ح���زب اهلل وانهاء 
معضلة ظاهرته على حدوده الشمالية. 
ويتحكم في توجيه اسرائيل لالستثمار 
في هذه »الفرص���ة النادرة« املتاحة 
اآلن، عدة معطيات أساسية: جر حزب 
اهلل ومجمل الوضع اللبناني من يد 
القرار الظني الذي يتهم حزب اهلل، 
الى متاهة الفتنة السنية � الشيعية. 
وبحسب السيناريو االسرائيلي الذي 
يتقاطع مع السيناريو االميركي، فإن 
القرار الظني الذي يتهم عناصر في 
حزب اهلل، يؤسس لعقدة ذنب شيعية 

جتاه السنة في 
املنطق���ة، وهذا 
بدوره  يؤسس 

لبناء جدار أمام استمرار تدفق النفوذ 
اإليراني الى الشارع العربي. واملطلوب 
أيضا ضمن هذه الصيغة عزل حزب 
اهلل عربيا، وحتويله من مقاومة الى 
حالة شيعية إرهابية معادية لوجدان 
والس���ني  العرب���ي  محيطه���ا 

واإلسالمي.
3 عناوين لألزمة: يقول ديبلوماس��ي 
غربي في بيروت ان األزمة الراهنة في 
لبنان لها ثالثة عناوين أو ثالثة مداخل 

مرتبطة بها:
� املدخل األول هو ارتباط األزمة اللبنانية 

بالوضع العراقي.
� املدخ��ل الثان��ي هو ارتب��اط األزمة 
اللبناني��ة حتت عنوان احملكمة الدولية 
باحلملة العاملية بقيادة واشنطن لتنفيذ 

العقوبات  حزمات 
ي��ة  د قتصا ال ا
س��ية  لسيا ا و

املتدرجة في تشددها على إيران.
� املدخ��ل الثالث اس��مه ارتباط لبنان 
بس��يناريوهات الفتنة اإلسرائيلية في 
املنطقة، التي تريد اش��عالها كتعويض 
عن فقدانها للكثير من عناصر التفوق 
العسكري احلاسم واالستراتيجي الذي 

كانت متلكه خالل القرن املاضي.
احلريري يلتقي عون قريبا: أكدت أوساط 
الرئيس سعد احلريري انه سيلتقي 
قريبا العماد ميشال عون. من جهة 
أخرى، التق���ى احلريري قبل يومني 
على انفراد وملدة دقائق فيصل عمر 
كرامي، خالل حفل العشاء الذي أقامه 
على ش���رفه رئيس »حزب احلوار« 
فؤاد مخزومي. وتداول معه في االزمة 
املستجدة حول القرار الظني للمحكمة 

الدولية، وأبدى حرصه على معرفة 
جو اللقاء الذي جمعه والرئيس عمر 
كرامي مع الس���يد حسن نصر اهلل. 
وشدد احلريري على ضرورة احلوار 
للتوصل الى حل لهذه األزمة، مشددا 
على ان أحدا ال يعرف بدقة مضمون 
القرار الظني، وال داعي لالستعجال 

في احلكم على هذا األمر.
حضـور الفت: كان حضور الس��فير 
السوري في احتفال السفارة املصرية 
األس��بوع الفائت في ذكرى 23 يوليو 

الفتا بني السفراء احلاضرين.
ي���درس بعض  مجلس أمـن قومي: 
املسؤولني األمنيني امكان انشاء مجلس 
أم���ن قومي يضم األجه���زة األمنية 
املختلفة في صيغة جديدة تقوم على 
التع���اون والتنس���يق وليس على 
املنافس���ة واملناظرة كما هي احلال 

اآلن.

أخبار وأسرار لبنانية

شخصية 14 آذارية: الكالم عن إعادة تفويض سورية مغلوط
بيروت ـ محمد حرفوش

تعكف مختلف القوى واالطراف السياسية على 
دراسة وتقييم نتائج احلركة العربية باجتاه لبنان 
السيما القمة الثالثية اللبنانية � السعودية � السورية 
التي انعقدت في قصر بعبدا. وبحسب شخصية 14 
آذارية واكبت هذه احلركة فإن تلك القمة كانت مهمة 
جدا من زاوية تأكيد التضامن العربي مع لبنان، ومن 
زاوية تأكيد ان ما سمي في وقت من االوقات االتفاق 
السعودي � السوري ليس فقط مستمرا لكنه يتضمن 
معطيات تعززه، اي مستجدات تبرر استمراره، ومن 
زاوية تأكيد ان التطورات االقليمية املتس����ارعة اي 

فيما يتعلق باملواجه����ة الدولية االيرانية قد تكون 
دفعت املوقف العربي الى االسراع في احلسم. ونفت 
الشخصية ال� 14 آذارية تس����ريبات مفادها ان قمة 
بعبدا قد كرست العودة السورية الى لبنان او قمة 
جتديد التفويض الدولي �� العربي لسورية بلبنان، او 
انها قمة التأسيس لترحيل القرار االتهامي للمحكمة 
الدولية، واكدت الشخصية ان املقدمات والسياقات 
العربية واخلارجية ال تفيد ان لبنان ذاهب في مقابل 
احلصول على اس����تقراره باجت����اه وصاية عربية � 
سورية جديدة بغطاء دولي، بل الى نوع من شبكة 

احلماية العربية � الدولية.

بيروت ـ داود رمال
اولى ترجمات املظلة العربية 
لالستقرار اللبناني والذي اجمعت 
عليه القمة الثالثية التي جمعت 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 
السوري بشار األسد والرئيس 
اللبناني العماد ميشال سليمان 
كانت في املشهد الوطني اجلامع 
في اجلن���وب وحتديدا في بنت 
جبيل احملاذية للحدود مع فلسطني 
احملتلة، حيث حضر اركان الدولة 
جنبا الى جنب تدشني ازالة آثار 
العدوان االسرائيلي عام 2006، اذ 
فاجأ رئيس مجلس الوزراء سعد 
احلريري اجلنوبيني بحضوره 
املعبر كل محطات اليوم القطري 
الطويل ألمير دولة قطر الشيخ 
حم���د بن خليف���ة آل ثاني، هذا 
احلض���ور الذي كان ل���ه الوقع 
اإليجاب���ي واملؤثر مب���ا يعني 
الوفاق  أن صفحة جديدة م���ن 
والوئام والوح���دة الوطنية قد 
فتحت ملواجهة التحديات احملدقة 
بلبنان وف���ي طليعتها العدوان 
االسرائيلي املستمر ضد لبنان 
تهديدا وخروقات يومية وشبكات 
جتسس، ملنع اصابع الفتنة من 

التسلل مجددا الى لبنان.
الش���عبي  ولف���ت احلضور 
الكبي���ر في اس���تقبال الضيف 
القطري الكبير والرئيس سليمان 
والرئيس���ني نبيه بري وسعد 
التي  احلريري في هذه املنطقة 
تع���رف بأنها من مناطق النفوذ 
الكبير حلزب اهلل، ولفت ايضا 
التفاعل الشعبي املميز مع حضور 
احلريري مبا يدحض كل املقوالت 
عما يزعم من وجود انقسام ذي 
طابع طائفي او مذهبي، فاحلريري 
يدا بيد مع ب���ري ورعد برعاية 
الرئيس سليمان والشيخ حمد 
املل���ك عبداهلل  ومبتابع���ة من 

والرئيس األسد.
وفي اليوم الثاني من زيارته 
امس جال امير دولة قطر سمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 
اجلنوب برفقة رئيس اجلمهورية 
وترافقهما عقيلتاهما الش���يخة 
موزة بنت ناصر املسند والسيدة 

وفاء سليمان.

بنت جبيل

وبدأ الرئيس سليمان وضيفه 
االمير الشيخ حمد وعقيلتاهما 

اجلولة في بلدة بنت جبيل حيث 
اقيم لهم اس���تقبال شعبي على 
جانبي الطريق ليتوجهوا من ثم 
الى بوابة املجد في ساحة البلدة 
حث كان في اس���تقبالهم رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ورئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري، 
ووفد من كتلة الوفاء للمقاومة 
برئاسة ممثل االمني العام حلزب 
اهلل النائب محمد رعد، ووفد من 
كتلة التنمية والتحرير، والشيخ 
نبيل قاووق على رأس وفد قيادي 
من حزب اهلل وفاعليات سياسية 

واجتماعية وامنائية.
وبعدما ازاح الرئيس سليمان 
واالمير حمد وعقيلتاهما الستارة 
عن اللوحة التذكارية لسوق بنت 
جبيل اعرب امير قطر عن سعادته 
لوج���وده في هذا امل���كان الذي 
تعرض لعدوان، واراه اآلن وقد 
عاد البناء واالعمار فيه، شاكرا 
»املجاهدين الذين ضحوا بحياتهم 
وبأموالهم في س���بيل رفعة هذا 
الوطن والذي ال ميثل لبنان وحده 

وامنا العرب مجتمعني«.
وقال الشيخ حمد »باملقاومة 
رفعتم رؤوس لبنان والعرب«، 
الرئيس س���ليمان  وبعد جولة 
واالمير حم���د وعقيلتيهما في 

س���وق البلدة انتقل املوكب الى 
مستشفى بنت جبيل.

حيث القى النائب محمد رعد 
كلمة ش���كر فيها قطر واميرها 
وشعبها على االسراع في اعادة 
اعمار مربع بنت جبيل � عيناثا 
� عيتا الش���عب واخليام وبناء 
املساجد واحلسينيات والكنائس 

في لبنان.
واشاد رعد بجهود الشيخ حمد 
ايام احلرب لوقفها منذ اللحظة 
االولى الندالعه، وباتفاق الدوحة 

التس���ييس الواض���ح من اجل 
حتقيق اهداف اسرائيل مجددا في 
لبنان بعدما عجزت عن حتقيقها 
في حرب متوز العدوانية العام 
2006، وقال ان التسييس هو ألد 

اعداء احلقيقة.

عناصر المقاومة

كما ألقى الرئيس بري كلمة 
اشاد فيها بقطر وبأميرها املمتلئ 
باحلب، الراف���ض لبيع احلرية 

والضمير، والدين.

الذي اجنز برعاية سمو االمير، 
وفتح الطريق امام عودة احلياة 
السياسية الى طبيعتها، وفجر 
الرئاسية والنيابية  االنتخابات 
وبعدها مت تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية وانعقدت هيئة احلوار 

الوطني.
اال ان رعد لفت الى ان االستقرار 
الذي شهده لبنان منذ ذلك االتفاق 
يتعرض اليوم، ولالسف لتهديد 
جديد عبر التسلل تلفيقا وفبركة 
لصياغة قرار ظني ظالم ميليه 

واش���ار بري الى ان عناصر 
املقاومة الي عدوان اس���رائيلي 
اكتملت اليوم حيث ان لبنان ميلك 
اوال قوة الردع املتمثلة دائما، في 
سالح الوحدة الوطنية والشعب 
واجليش واملقاومة، وثانيا: عملية 
النهوض بعد اعم���ار ما هدمته 
احلرب االسرائيلية االخيرة بدعم 
ومتويل م���ن دولة قطر، دن ان 
ننسى فضل االخوة في الكويت 
واململك���ة العربية الس���عودية 
ودولة االمارات العربية وسورية 

واجلمهورية االسالمية في ايران 
على مساحة عدد كبير من البلدات 
والقرى وثالثا حتصني املنطقة 
احلدودية بخط دفاع صحي يتمثل 

في مستشفى الدوحة.
واض���اف: اآلن وحدها قطر 
تعرف الكلفة املادية العادة اعمار 
بنت جبيل، ونحن نعرف معنى 
النصر واعادة  تكامل صناع���ة 

البناء.
ورد الشيخ حمد قائال: يشرفنا 
ان نكون معك���م اليوم في هذه 
البقعة بال���ذات من لبنان، وفي 
افتتاح هذا املشروع الذي يحظى 
باهتمامكم واهتمامنا وبالقرب 
من حياة جموع الشعب اللبناني 

ومواطنيه.
واضاف: احلقيقة اننا نرى في 
هذا املشروع، في هذا املوقع وهذه 
االجواء، رمزا مؤثرا وخالقا وسط 
ش���عب ميلك القدرة والشجاعة 
على م���داواة جراحه واالرتفاع 
ف���وق آالمه رغ���م كل الطوارئ 

واالزمات.

المزيد من التحديات

وتابع: ومع ذلك ما يزال لبنان 
يواجه الكثير من التحديات، وهو 
اه���ل ملواجهتها، وعلى رأس���ها 
حتدي اعمار املجتم���ع واعادة 

بناء املواطن، انها معركة ال ميكن 
تقسيم اللبنانيني فيها الى خاسر 
ورابح، فاما ان يكسبها اللبنانيون 
معا ويكس���بها معهم العرب او 
يخسروها جميعا ومعهم العرب 

ايضا.
الش���يخ حمد قائال:  ومضى 
ليس لدينا شك في أن لبنان قد 
اختار ان يواجه هذا التحدي وان 
يكسب هذا النزال، وهذا اخليار 
يعني التمس���ك بعروبة لبنان، 
فهي التي جتمع اهله وتربطهم 
مبحيطهم، كما يعني هذا اخليار 
التمسك باملواطنة اساسا لالنتماء 
الى هذا الوطن الذي يتسع جلميع 

الديانات واملذاهب.
وتابع قائال: وليس لدينا شك 
في ان لبنان يع���رف مصلحته 
وميكن���ه ان يتخذ قراره بحكمة 
وروي���ة، وقد وج���دمت الدوحة 
والطائ���ف وغيرهم���ا من املدن 
العربية جاهزة الحتضان لقاءاتكم 
لكنكم لن حتتاجوا ملثل هذا في 
املستقبل ان شاء اهلل، غير انكم 
سوف جتدوننا داعمني الزدهار 
لبن���ان وتنميته، ومس���اندين 
لصوت احلكمة والعقل والعيش 
املشترك لكل مواطنيه، لبنانيني 
عربا،مسلمني ومسيحيني، سنة 

وشيعة.

أمير قطر: الدوحة مستعدة الحتضان اللبنانيين لكنهم لن يحتاجوا ذلك مستقباًل
دشن مشاريع إعادة اإلعمار القطرية في الجنوب وسط حضور رسمي وشعبي حاشد

إيلي ماروني 

)محمود الطويل(

جنوبيون يرحبون بأمير قطر رافعني صوره واالعالم اللبنانية والقطرية 

والقيادي في حزب اهلل الشيخ نبيل قاووق خالل مرافقة أمير قطر في اجلولة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني برفقة الرئيس ميشال سليمان خالل جولتهما في بلدة بنت جبيل

 »الكتائب« يدعو للقاء لمسيحيي قوى 14 آذار 
في بكركي للتباحث في تغييبهم عن القمة

بيروت ـ عمر حبنجر
اللبناني،  كان يوم اجلمع����ة 
امس االول، يوما سعوديا � سوريا 
بامتياز، واذا بيومي السبت واألحد 
يومان قطريان حافالن وحصيلة 
األي����ام الثالث����ة تثبي����ت دعائم 
مظلة األمان العربية فوق لبنان 
املؤسس����ة على منبع اللجوء إلى 
العنف واالحتكام الى الش����رعية 
واملؤسسات الدستورية وحكومة 

الوحدة الوطنية حلل اخلالفات.
وقد تبلورت هذه الدعائم في 
البيان اخلتامي للقمة الثالثية في 
قصر بعبدا بني الرئيس ميش����ال 
س����ليمان وخ����ادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 

بشار االسد.
وما لم ي����ورده البي����ان قاله 
مس����ؤول بارز وفي����ه ان اجواء 
اقليمي����ة مواتي����ة حلماية لبنان 
وتهدئة التوتر فيه، قد نضجت، 
لكن الالفت ان اكبر الغائبني عن 
البيان اخلتامي للقمة الثالثية كان 
احملكمة الدولية والقرار االتهامي 
ملدعيه����ا الع����ام ويلي����ه االلتزام 

باملقاومة، لكن بعض املعلومات 
ذك����رت ان خادم احلرمني اش����ار 
الى مساع تبذل ملعاجلة موضوع 
قرار االتهام بيد ان املسألة ليست 
بهذه السهولة باعتبار ان احملكمة 
اصبحت بيد املجتمع الدولي، فضال 
عن أن حزب اهلل يرفض التأجيل 
ويصر على اسقاط االتهامات ضده 

حتى قبل ان تصدر رسميا.
وفي معلومات مؤكدة ل� »األنباء« 
ان الهجوم الكاسح من حزب اهلل، 
قيادة وكوادر على القرار االتهامي 
مردود الى ان املعلومات املتوافرة 
لدى احلزب تفي����د بأن القرار لم 
يستثن احدا من قياداته وهذا ما 
يفسر املواقف الرافضة والغاضبة 
لألمني العام للحزب السيد حسن 

نصراهلل.
القمة الثالثية شغلت اللبنانيني 
طيلة يوم اجلمعة وعكست الوقائع 
والتحليالت حجمها وأهميتها وعاد 
االنتظار س����يد املوق����ف، انتظار 
املس����اعي لتأجيل ق����رار االتهام 
رغم رفض حزب اهلل وانتظار ما 
سيقوله االمني العام للحزب يومي 

3 و11 اجل����اري، مع التعويل على 
التاري����خ االخير احملكوم بنتائج 
املساعي وبعودة رئيس احلكومة 
سعد احلريري من إجازة عائلية 
في سردينيا تبدأ اليوم األحد، بعد 
احتفال عيد اجليش، ومغادرة امير 

قطر وتستمر عشرة أيام.

لبنان من التوتر إلى االسترخاء

وفي هذا السياق تقول صحيفة 
الس����فير القريبة من دمش����ق إن 
الزيارة املزدوجة للملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس بشار االسد 
قد نقلت او مهدت لنقل لبنان من 
املناخ املوبوء الذي يهدد وحدته 
واستقراره الى شيء من االسترخاء 
بعد توكيل الرعاية العربية الثنائية 
بأموره جميعا، السياسية اساسا 
ومن ثم االمنية وس����ائر اسباب 

االطمئنان.
وفي املعلوم����ات ان موضوع 
احملكم����ة الدولي����ة ط����رح خالل 
احملادثات الثنائية بني امللك عبداهلل 
والرئيس بشار األسد في دمشق 
التي استمرت حتى ساعة متقدمة 

ليال وأفض����ت إلى صيغة مخرج 
أملت زيارة سريعة قام بها األمير 
عبدالعزيز بن عبداهلل إلى بيروت 
ليل اخلميس � اجلمعة موفدا من 
امللك حيث التقى الرئيس س����عد 
احلريري ومت استعراض بعض 
الصيغ للخروج من املأزق والتي 
مت تداول بعضها امس األول وقبل 
وصول امللك السعودي والرئيس 
السوري، مع رئيس مجلس النواب 

نبيه بري وقيادة حزب اهلل.
وتقضي الصيغة التي طرحت 
بالعمل عل����ى تأجيل اصدار قرار 
االته����ام، على ان جت����ري خالل 
املهلة اجلدي����دة محاولة اليجاد 
مخ����رج نهائ����ي للموضوع، لكن 
حزب اهلل رف����ض هذه الصيغة، 
وعلمت »األنباء« ان ممثليه اصروا 
على وج����وب صدور نفي لعالقة 
احلزب باجلرمية من جانب رئيس 
احلكومة سعد احلريري، ودحض 
لالتهامات احملكي عن ورودها في 
الق����رار االتهامي، في الوقت الذي 
ترى اوس����اط الرئيس احلريري 
انه من غير املنطقي التعامل مع 

ل����و صح ذلك  فرضيات، وحتى 
امام  فإن دحض االتهامات يكون 
املرجع القضائي املعني الذي هو 
احملكمة الدولية، وليس بالبيانات 

او التصريحات السياسية.

األولوية لالستقرار األمني والحكومي

وتقول املص����ادر ان االولوية 
لدى اجلانبني السعودي والسوري 
في احلفاظ على حكومة الوحدة 
الوطني����ة وع����دم تعريضها ألي 
اهت����زاز الى جانب ب����روز رغبة 
س����عودية ف����ي احلص����ول على 
ضمانات حيال املوضوع االمني 
واحلكومة، وحتدثت املصادر عن 
وعود س����عودية مبعاجلة االزمة 
الناش����ئة في لبنان حول القرار 

االتهامي واحملكمة الدولية.
وطبقا الحد نواب املس����تقبل 
فإن البيان الصادر عن القمة اعطى 
غطاء سعوديا � سوريا لالستقرار 
في لبنان وتطمينا للفرقاء جميعا 
كما ش����كلت زيارة امللك عبداهلل 
الى بيت الوس����ط اش����ارة بالغة 

الداللة.

ماروني لـ »األنباء«: ما حصل في قصر بعبدا مجرد مأدبة غداء لمجلس رئاسي لبناني

معلومات لـ »األنباء«: حزب اهلل مستاء من المحكمة
 لعلمه باستهداف قرارها االتهامي جميع قياداته

ردود فعل حذرة بانتظار مفاعيل مظلة األمانة العربية فوق لبنان!

لقطات
بري متأبط���ًا ذراع احلريري: توجه رئيس البرملان 
نبيه بري متأبطا ذراع رئيس احلكومة سعد احلريري 
إلى القاعة »أدهم خنجر«التي اقيم فيها الغداء على شرف 

األمير القطري.
كان الرئيس س��عد احلريري ضمن مس��تقبلي الشيخ 
حمد في بنت جبيل لكنه لم يرافق املوكب الى اخليام وبنت 
جبيل حيث توجه الى صي��دا ثم عاد الى دارة الرئيس بري 

للمشاركة في الغداء التكرميي.
مفاتيح ثالث بلدات جنوبية: تسلم أمير قطر الشيخ 
حمد مفاتيح ثالث بلدات جنوبية اعادت قطر بناءها بعد 
ان دمره���ا عدوان 2006، والبلدات هي بنت جبيل ودير 

ميماس واخليام.


