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 ح�زب اهلل متوج�س: أوضح���ت مصادر مقربة م���ن حزب اهلل ان 
احل���زب متوجس من طلب بلمار ولكنه ينظر اليه في كل األحوال 

بإيجابية.
وأضاف���ت: »احملكمة لم تتمتع يوما بحد أدنى من النزاهة وهي 
لطاملا كانت مسيسة مما يجعل احلزب ينظر بترقب الى ما يهدف 
اليه بلمار، خاصة انه من املستبعد متكن احملكمة من اجراء حتقيقات 
مع الطيارين االسرائيليني لسؤالهم عما صوروه، ولعل ما يحصل 

في ملف »أسطول احلرية« أكبر دليل.
وتقول مصادر مطلعة ان الرئيس ميشال سليمان، الذي يجري 
اتصاالت واسعة إلبعاد التوتر عن الساحة اللبنانية، يواجه معضلة 
تتمثل في أن فريق 14 آذار يرى أن طلب بلمار احلصول على املعطيات 
التي كشفها األمني العام حلزب اهلل يعفي احلكومة اللبنانية من أي 
دور ف���ي ملف احملكمة الدولية، فيما حزب اهلل وحلفاؤه اليزالون 
مصرين على وجوب أن تأخذ احلكومة اللبنانية املبادرة للتدقيق 
في املشاكل التي اعترت عمل احملققني الدوليني في جرمية اغتيال 

احلريري، وخاصة قضية شهود الزور ومن يقف خلفهم.
وق���د أكدت مصادر مقربة من ح���زب اهلل أن موقف احلزب من 
طلب بلمار احلصول على املعطيات التي كشفها نصر اهلل واضح 
منذ التاس���ع من أغس���طس، عندما أكد أن احلزب لن يتعاون مع 

احملكمة الدولية التي ال يثق بها، 
وأنه مستعد لتزويد السلطات 
اللبناني���ة، وأي جه���ة حتقيق 

موثوقة، ما لديه.
 ه�ل يتأجل صدور القرار؟ يرى محللون في بيروت ان اس��تجابة بلمار 
السريعة ملا طرحه نصراهلل، دليل على ارتياحه الى الوقائع التي بني يديه،  
وإلى انه سبق له أن دقق في وجهة اتهام إسرائيل ووصل الى نتائج في 
ه��ذا الصدد. وبالتالي هو قام مبا عليه جلهة اس��تنفاد كل الفرضيات، 

قبل إذاعة قراره الظني.
وقد تكون استجابة املدعي الدولي مخرجا من مخارج تأخير صدور 
الق��رار الظني كي يأخذ بلم��ار وقته »في التدقيق« مبعطيات الس��يد 
نصراهلل وهو التأخير الذي أشيع بعد القمة السعودية - السورية، أنها 
ستسعى إليه ريثما يتم ترتيب معاجلات تداعيات صدور القرار الظني. 
وبهذا املعنى يرى احملللون ان حصول بلمار على ما أعلنه نصراهلل قد 
يؤدي الى تأخير صدور القرار الظني لبعض الوقت نظرا الى حاجته ألن 
يعكف على دراسة التوجه الذي حتدث عنه نصراهلل. أما إذا تبني ان بلمار 
س��بق ان تعمق في االجتاه الذي طلب حزب اهلل اعتماده في التحقيق 
فإن القرار الظني لن يتأخر كثيرا، لكن في كل األحوال يكون ما حصل 
ساهم في املزيد من تبريد األجواء السياسية في البالد وهذا يشكل تالقيا 
بالصدفة مع اجلهود السعودية - السورية التي بذلت ومازالت مفاعيلها 

قائمة لتهدئة األمور في لبنان نتيجة 
اخلالف على احملكمة.

 مخرج سياس�ي لألزمة: تعتبر 
مصادر سياس���ية في ق���وى 14 آذار أن الوضع م���ازال دقيقا 
وصعبا رغم اجلهود الس���عودية السورية التي هدأت األمور 
ولكن الى حني، مادامت عملية البحث عن مخرج سياسي ألزمة 
احملكمة الدولية والقرار الظني تدور في حلقة مفرغة، ومادام 
يصعب التوفيق بني موقف���ني متعارضني لكل من حزب اهلل 

وتيار املستقبل.
وترى هذه املصادر ان الس���يد حس���ن نصراهلل حدد بوضوح 
ما يريده بعدما رفض مخارج مطروحة وافتراضية للقرار الظني 
املرتقب ومنها اعتبار االتهام موجها ضد عناصر غير منضبطة في 
احلزب، ومنها تأجيل صدور القرار الظني ريثما يصار الى احتواء 

تداعياته قبل صدوره.
وما يريده نص���راهلل بوضوح هو الغاء القرار الظني وصدور 
موق���ف عن الرئيس س���عد احلريري يعلن في���ه رفضه ألي قرار 
يتضم���ن اتهاما حلزب اهلل أو لعناصر من���ه، باعتبار ان احملكمة 
اس���رائيلية وحتولت مش���روع فتنة ومصدر تهديد وخطر على 

االستقرار األمني في لبنان.
 معركة الرأي العام: يرى ديبلوماسي غربي ان ليس من مصلحة حزب 

اهلل أن يهاجم احملكمة الدولية س��يما إذا كان في حوزته دالئل وقرائن 
على تورط إسرائيل.

على العكس، إن الناحية اإلس��رائيلية يجب أن تكون مدخال لتعاون 
حزب اهلل مع احملكمة حتى إذا اعتقد حزب اهلل أن احملكمة »مسيس��ة«. 
وألن األم��ني العام حلزب اهلل عرض صورا ولديه وثائق و»قرائن« على 
تورط إس��رائيل لرمبا حان الوقت ملفاجأة تعاون��ه مع احملكمة الدولية 

تلبية لدعوة بلمار، فيضع إسرائيل في خانة القلق.
ويرى محلل سياسي لبناني ان األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل جنح في كسب جولة في ما وصفه »معركة الرأي العام«، لكن 
م��ن نتائج النجاح الذي حققه نص��راهلل في عرضه حججه، هو متكني 
احلزب واجلهات احلليفة له من اتهام خصومه إذا لم يأخذوا بفرضيته، 

بأنهم مع »إسرائيل« وأنهم »يبرئون اسرائيل«.
وقد يتطور االتهام الى ما هو أكثر من ذلك في سياق خوض احلزب 
»معركة الرأي العام«، والتي يرجح ان متهد ملعركة سياسية مقبلة حول 
املوقف من احملكمة الدولية، إذا هي وجهت االتهام في غير الوجهة التي 

أكد عليها السيد نصراهلل.
بل ان ما تسوقه اسرائيل من اتهامات للحزب بالضلوع في اجلرمية، 
يس��هل على احلزب اتهام احملكمة بأنها »مش��روع إسرائيلي«، واتهام 
خصومه الذين يدافعون عن احملكمة بأنهم بالتالي، ينسجمون مع هذا 

املشروع.

العرب جسم واحد.. ما يصيب الفرد يصيب الجميع
اكد س���فير اململكة العربية الس���عودية في لبنان علي

بن سعيد بن عواض عسيري ان من أولويات السياسة 
الس���عودية احلفاظ على املصلحة العلي���ا للدول العربية 
واململكة العربية السعودية تشعر مبسؤولية قومية في هذا 
الشأن وخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
صاحب مواقف ال ميكن تعدادها في هذا املجال منذ كان وليا 
للعهد واستمر كذلك بعد تسلمه مقاليد السلطة في اململكة 
ولديه قناعة راس���خة بأن العرب جسم واحد وما يصيب 

الفرد يصيب اجلميع، لذا فهو يتحرك بشكل دائم على خط 
ترتيب البيت العربي وحتقيق املصاحلات بني القادة العرب، 
أما بالنسبة للتصعيد في عدد من دول املنطقة فيعود الى 
ان بعض اجلهات وعلى رأسها اسرائيل تريد إبقاء الوضع 
متأججا بدءا من فلسطني وصوال الى العراق تارة للضغط 
وت���ارة لتحقيق أطماع سياس���ية او اقتصادية وهذا األمر 
يحتم على الدول العربية توحيد رؤيتها ومواقفها للتصدي 

لهذه االعتداءات.

سفير اململكة العربية السعودية في لبنان علي بن سعيد بن عواض عسيري

علي عسيري ل� »األنباء«: نصراهلل يتمتع بحس كبير للمسؤولية 
وإسرائيل تريد إبقاء الوضع العربي متأججاً وخاصة لبنان

س��عادة الس��فير، ُس��رت قلوب اللبناني��ني بزيارة خ��ادم احلرمني 
الشريفني الى بيروت، وبصحبته الرئيس بشار األسد، ودخلت الطمأنينة 
الى نفوس��هم بعد فيض القلق الذي انتابهم بتأثير التش��نجات املرتبطة 
بق��رار املدعي الدولي املرتقب في جرمية اغتيال الرئيس الش��هيد رفيق 
احلري��ري، ما تقييمكم لردود الفعل اللبنانية على الزيارة امليمونة، والى 
اي م��دى جتاوب األطراف اللبنانية مع سياس��ة التهدئ��ة التي دعا اليها 

خادم احلرمني الشريفني؟
من املعروف عن خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
حفظه اهلل، انه راعي الوفاق العربي وال يدخر أي جهد في س���بيل 
تعزيز املصاحلات العربية وأجواء التهدئة بني األشقاء العرب ليواجهوا 
معا برؤي���ة موحدة األخطار التي حتيط بهم ومبنطقتهم، والزيارة 
التي قام بها الى س���ورية ولبنان أت���ت ضمن هذه العناوين والقت 
ترحيبا من كل األطراف اللبنانيني ألن اجلميع يكّن للمملكة العربية 
الس���عودية وقيادتها احملبة والتقدير لدورها األخوي الذي ال يريد 
سوى مصلحة لبنان وشعبه الشقيق، واحلقيقة انه منذ اإلعالن عن 
الزيارة وأثناءها وبعدها دخل الوضع في لبنان واخلطاب السياسي 
بشكل عام في مرحلة تهدئة وابتعاد عن التشنج وهذا يعكس مدى 
جتاوب املسؤولني اللبنانيني من جميع اجلهات مع الرسالة الرمزية 
التي حملها خادم احلرمني الشريفني أثناء زيارته وهي تغليب العقل 
واحلكمة على التوتر واإلفس���اح في املجال للحوار الهادئ وتعزيز 
الوحدة الداخلية وعدم اعطاء اس���رائيل أي فرصة لتخريب الوضع 
خاصة ان تهديداتها املباش���رة كثرت في الفترة األخيرة، كما ان هذا 
التجاوب يعكس مدى املسؤولية الوطنية التي يتحلى بها املسؤولون 
اللبنانيون الذين يقع عليه���م أوال وآخرا دور احملافظة على البالد 

وعلى املصلحة الوطنية العليا والسلم األهلي.
تعتقد األوس��اط السياس��ية في بيروت، ان مظلة األمان العربية التي 

أعتقد ان القرار في هذا الش���أن يعود للدولة اللبنانية وأجهزتها 
العس���كرية واألمنية، وأهم ما في هذا األمر هو التنبه دائما الى ان 
إسرائيل ال توفر اي فرصة لضرب االستقرار في الدول العربية وخاصة 

في لبنان وعلينا جميعا ان نتصدى لها مبواقف موحدة.

زيارة بيت الوسط لدعم حكومة الوحدة

زي��ارة خادم احلرمني الش��ريفني ال��ى الرئيس س��عد احلريري في 
»بيت الوس��ط« مكرمة الفتة وغير مسبوقة، وفهمها اللبنانيون على انها 
زيارة أبوية، فماذا بوس��ع س��عادتكم أن تضيفوا إليها من حيث املعاني 

والدالالت؟
لقد حرص خادم احلرمني الشريفني على زيارة رئيس احلكومة الشيخ 
س����عد احلريري بعد زيارة القصر اجلمهوري للتعبير عن دعم اململكة 
العربية السعودية للحكومة اللبنانية، وهي حكومة وحدة وطنية تضم 
جميع التيارات السياسية ومتثل جميع اللبنانيني، وقد أراد من وراء ذلك 
اإلشارة الى ضرورة ان يوفر اجلميع لهذه احلكومة الدعم املطلوب ألنها 
متثل السلطة التنفيذية في البالد واملؤسسة التي ترعى شؤون جميع 

املواطنني واملعنية بإيجاد احللول جلميع املشكالت العالقة.

نصراهلل يتمتع بحس المسؤولية

كيف تقرأون إعالن األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل انه 
وحزبه حتت سقف التهدئة التي أقرتها القمة الثالثية في بيروت؟

ال شك ان امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل يتمتع بحس 
كبير للمسؤولية وليس لدينا أدنى شك بأن جميع املسؤولني اللبنانيني 
حريصون كل احلرص على مصلحة لبنان واملصلحة العربية العليا 
وأعتقد ان التهدئة واعتماد لغة احلوار هما السبيل األجنح للتوصل 

الى حلول إيجابية جلميع املواضيع.

نش��رها خادم احلرم��ني الش��ريفني والرئيس الس��وري معنية بحماية 
االس��تقرار الداخلي، وبالتالي دميومة حكومة الوحدة الوطنية برئاس��ة 
س��عد احلريري، والس��ؤال: هل فعالية هذه املظلة محصورة في الداخل 

اللبناني، أم ان لها دورا ما في ردع املخاطر اخلارجية عن هذا البلد؟
إن ما قام به خادم احلرمني الشريفني هو من باب األخّوة واحلرص 
على املصلحة العربية بشكل عام واملصلحة اللبنانية بشكل خاص، 
واجلميع يعرف ان للمملكة العربية الس���عودية ولسورية عالقات 
خاصة باملسؤولني اللبنانيني وميكنهما معا ان يتشجعا املسؤولني 
اللبنانيني على اتخاذ مواقف أو القيام بخطوات تصب في مصلحة 
لبن���ان وهذا األمر ينعكس بش���كل طبيعي بص���ورة إيجابية على 
االس���تقرار الداخلي وعلى وضع احلكومة وقد كان البيان اخلتامي 

الذي صدر بع���د الزيارة واضحا جدا فيما يتعلق بدعم الش���رعية 
واملؤسس���ات الرسمية وعلى رأس���ها احلكومة ألن اجلميع يريد ان 
تس���تعيد الدولة اللبنانية قدراتها وحلكومة الوحدة الوطنية التي 
يتمثل فيها جميع األطراف ان تقود املس���يرة السياسية في البالد. 
وكما ان الزيارة والقمة الثالثية التي عقدت خاللها عكس���ت أجواء 
إيجابي���ة جدا على الوضع الداخلي اللبناني، كذلك فإن حترك خادم 
احلرمني الشريفني باجتاه عدد من الدول العربية الشقيقة من شأنه 
أيضا ان يحفز اجلهود واالتصاالت العربية لكي تسعى بدورها الى 

جتنيب لبنان أي خطر يحدق به.
اس��تطرادا، هل من دور ما لعبته هذه املظلة في كبح تطور املواجهات 

بني اجليش اللبناني والقوات اإلسرائيلية في العديسة مؤخرا؟

بيروت � عمر حبنجر

قال س�فير اململكة العربية السعودية في لبنان علي بن سعيد بن عواض 
عس�يري، ان الرس�الة الرمزية التي حملها خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز في زيارته االخيرة الى بيروت، هي تغليب العقل واحلكمة 
على التوتر واالفس�اح في املجال للحوار الهادئ وتعزي�ز الوحدة الداخلية، 
وعدم اعطاء اس�رائيل اي فرصة لتخريب الوضع، خاصة ان تهديداتها كثرت 

في اآلونة االخيرة.

واضاف في حديث ل� »األنباء«، ان اجلميع يعرف ان للمملكة وسورية عالقات 
خاصة باملسؤولني اللبنانيني، وميكنهما معا تشجيع هؤالء املسؤولني على 
القيام بخطوات ملصلحة االستقرار الداخلي واحلكومي، وقد كان البيان اخلتامي 
واضحا بدعم الشرعية وعلى رأسها احلكومة، اما حترك خادم احلرمني باجتاه 

عدد من الدول الشقيقة فقد كان هدفه جتنيب لبنان اي خطر يحدق به.
السفير عسيري، نبه الى ان اسرائيل ال توفر اي فرصة لضرب االستقرار في 
الدول العربية وخاصة في لبنان داعيا للتصدي لها مبواقف موحدة، واعتبر ان 

زيارة خادم احلرمني الشريفني الى الرئيس سعد احلريري في »بيت الوسط« 
بعد زيارته القصر اجلمهوري تعبير عن دعم اململكة حلكومة الوحدة الوطنية 

التي متثل جميع اللبنانيني.
وردا على سؤال حول اعالن االمني العام حلزب اهلل انه حتت سقف التهدئة، 
قال السفير عسيري ان السيد حسن نصراهلل يتمتع بحس كبير للمسؤولية، 

والحظ ان اسرائيل تريد ابقاء الوضع العربي متأججا.
وفيما يلي تفاصيل احلوار:

سفير المملكة العربية السعودية في بيروت أكد أن تحرك خادم الحرمين باتجاه الدول الشقيقة هدفه تجنيب لبنان المخاطر

حزب اهلل: هل يجرأ بلمار على التحقيق مع اإلسرائيليين؟
بيروت � عمر حبنجر

كشف حزب اهلل انه ال يعتبر 
نفسه معنيا بطلب املدعي العام 
الدولي دانيال بلمار من احلكومة 
اللبنانية معطيات السيد حسن 
نصراهلل على تورط اسرائيل في 
جرمية اغتيال الرئيس الش���هيد 
رفيق احلريري ورفاقه اآلخرين 
تبعا ملوقف عدم الثقة باحملكمة 

الدولية.
على ان فريقا في احلزب قال 
ان املعطيات تسلم للحكومة ولها 
ان تتصرف، فيما دعا حلفاءه في 
الى تش���كيل  الوطنية  األحزاب 
محكمة لبنانية خاصة للنظر بهذه 
املعطيات، التي تفترض التحقيق 

مع إسرائيليني.
وتعقيبا قالت مصادر في أمانة 
14 آذار ل� »األنباء« ان طلب بلمار 
معطيات نصر اهلل، أحرجت احلزب 

بينما كان املطلوب العكس.
وف���ي رأي هذه املص���ادر ان 
احل���زب أراد التمهي���د منذ اآلن 
لتبرير وج���ود عناصر له على 
مقربة من مس���رح اجلرمية يوم 
14 فبراي���ر 2005، وفق معطيات 
الدولية، وهنا  التحقي���ق  جلنة 
يقول احلزب بحسب هذه املصادر 
ان عناصره كانت تطارد العميد 
العميل غسان اجلد، الذي شوهد 
في املكان كما أكد السيد نصراهلل 

قبل يوم من اجلرمية.
وزادت مصادر 14 آذار بالقول 
ان اجلهات العربية املعنية أظهرت 
رفضها املس����اومة عل����ى احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان، وهو املوقف 
عينه للرئيس س����عد احلريري، 

بحسب العناصر عينها.
وف���ي ه���ذا الس���ياق، قالت 

الرئيس ميش���ال  ان  »األخبار« 
س���ليمان الذي يجري اتصاالت 
واسعة إلبعاد التوتر عن الساحة 
اللبنانية، يواجه معضلة تتمثل 
في ان فريق 14 آذار يرى ان طلب 
بلمار احلص���ول على املعطيات 
العام حلزب  التي كشفها األمني 
اهلل يعفي احلكومة اللبنانية من 
أي دور في ملف احملكمة الدولية، 
فيما حزب اهلل وحلفاؤه مصرون 
على ان تأخذ احلكومة اللبنانية 
املبادرة الى التدقيق في املشاكل 

مبا لديه.
ال����ى ذلك ذكرت مصادر 8 آذار 
انها تخشى ان يكون طلب بلمار 
املعطي����ات الت����ي أعلنها الس����يد 
نصراهلل محاولة لتعزيز مصداقية 

احملكمة الدولية.
بيد ان عضو املكتب السياسي 
حلزب اهلل غالب أبوزينب قال أمس 
ان احلزب ال يريد شيئا وال يخاف 
من احملكمة، امنا يخشى على لبنان 
واملنطقة من االستخدام األميركي 
� اإلس����رائيلي للمحكمة من أجل 

التي اعترت عمل احملققني الدوليني 
ف���ي جرمي���ة اغتي���ال الرئيس 

احلريري.
ونقلت الصحيفة عن مصادر 
مقربة من ح����زب اهلل ان موقف 
احل����زب من طلب بلمار احلصول 
على معطيات نص����راهلل واضح 
منذ التاس����ع من أغسطس عندما 
أك����د ان احلزب ل����ن يتعاون مع 
احملكمة الدولية التي ال يثق بها، 
لكنه مس����تعد لتزويد السلطات 
اللبنانية وأي جهة حتقيق موثوقة 

اغراض سياسية.
وتساءل أبوزينب عما اذا كان 
بلمار س����يجرؤ على فتح حتقيق 
اتهام إلسرائيل؟ علما  أو توجيه 
ان أبوزين����ب أكد على ان حزبه ال 
الدولية، بل  يتعاطى مع احملكمة 
السلطات اللبنانية هي التي يتعاطى 
معها، مشيرا الى رفض اسرائيل 
التوقيع على احملكمة ذات الطابع 
الدولي، مؤكدا ان اتهام عناصر في 
حزب اهلل هو نفسه اتهام للحزب 

والنتيجة واحدة.

مصادر 14 آذار لـ »األنباء«: جهات عربية معنية رفضت المساومة على المحكمة الدولية

»واشنطن بوست«: الدعوات لوقف تمويل 
الجيش اللبناني تضيق الخناق على أوباما

مصدر ل� »األنباء« : مجلس الوزراء ينعقد
في قصر بيت الدين األربعاء المقبل

واش���نطن � وكاالت: يج���د الرئيس األميركي 
باراك أوباما نفس���ه في وضع صعب بعد تعالي 
األصوات املطالبة في أميركا بوقف متويل اجليش 
اللبناني إثر االشتباكات التي شهدتها مؤخرا احلدود 
اللبنانية - اإلس���رائيلية ب���ني اجليش اللبناني 

وقوات االحتالل.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 
انه بعدما قرر الرئيس األميركي السابق جورج 
بوش تقدمي املساعدة للجيش اللبناني بعد احلرب 
بني اسرائيل وحزب اهلل في العام 2006 بغية خلق 
حالة توزن قوى مع حزب اهلل تتعالى األصوات 

في الكابيتول بعد االشتباك الدموي مطالبة بوقف 
متويل اجليش اللبناني.

ولفت���ت الصحيفة إلى انه فيما مازالت وزارة 
اخلارجية األميركية تقول ان مس���اعدة اجليش 
اللبناني تصب في مصلحة الواليات املتحدة تكثر 
االحتجاجات في الكونغرس ما يعني ان الرئيس 
األميركي قد يجد نفسه أمام معضلة إما التخلي 
عن جهد بوش ببناء املؤسسة العسكرية اللبنانية 
ألنها لن تواجه ح���زب اهلل أو املضي في متويل 
اجليش للحفاظ على االستقرار وقتال املجموعات 

املسلحة األخرى التي يرغب في مواجهتها.

بيروت � داود رمال
رغم انتقال رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان اليوم الى املقر الصيفي لرئاسة اجلمهورية 
في بيت الدي���ن، إال ان ذلك ال يعني تراجع زخم 
امللفات التي تنتظ���ر البحث والنقاش واملتابعة، 
كون لبنان حفل في األس���ابيع األخيرة مبحطات 
بارزة تس���تدعي مواكبته���ا وترجمتها وحكومة 

الوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر وزاري ل� »األنباء« 
ان »مجلس الوزراء وبعد انقطاع أس���بوعني من 
االجتماع سيعاود عقد جلساته أسبوعيا«، ستعقد 
اجللس���ة املقبلة يوم األربعاء في املقر الصيفي 
لرئاس���ة اجلمهورية في قصر بيت الدين، وهي 

املرة االولى، منذ اتف���اق الطائف عام 1989 التي 
ينعقد فيها مجلس الوزراء في املقر الصيفي، وذلك 
برئاسة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري 
والوزراء، وس���يبحث في جدول أعمال عادي من 
92 بندا، اضافة الى امور طارئة التخاذ القرارات 
املناسبة بشأنها. وأوضح املصدر »ان أهمية اجللسة 
املقبلة ملجلس الوزراء ليست في مكان انعقادها 
وال في جدول أعمالها املعلن، إمنا في املوضوعات 
السياس���ية واألمنية التي ستطرح، إذ تأتي بعد 
القمة الثالثية التي انعقدت في قصر بعبدا وجمعت 
زعماء لبنان والسعودية وسورية، التي أكدت على 

سيادة االستقرار والهدوء في لبنان.

من أجواء  »طلب بلمار ورد حزب اهلل«

)محمود الطويل(الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبال قائد اجليش العماد جان قهوجي في بعبدا أمس


