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 أعلى درجات التناغم: 
السياسي  التناغم 
ب���ن الرئيس نبيه 

بري والنائب وليد جنبالط في أعلى درجاته 
هذه األيام، وظهر في أربع نواح أخيرا:

- التش���ديد عل���ى أهمي���ة التفاه���م 
السوري

- السعودي وضرورة االستفادة منه.
- التمسك بالتهدئة واالستقرار وحصر 

اشتباك برج أبي حيدر في أضيق نطاق.
- التمييز بن احملكمة الدولية والقرار 
الظني، مبعنى التوقف عن مهاجمة احملكمة 
ملا يس���ببه ذلك من توتر وتشنج داخلي 
واتخاذ املوقف م���ن احملكمة في ضوء ما 

سيكون عليه القرار الظني اتهاما وأدلة.
- السعي الى اجلمع بن الرئيس سعد 
احلريري والسيد حسن نصراهلل وفتح حوار 

مباشر بينهما من دون شروط مسبقة.
 اح�داث بيروت قرب�ت بني احلريري وع�ون: لوحظ 
ان العماد ميش��ال عون لب��ى دعوة الرئيس 
س��عد احلريري »وجهت اليه بصفته رئيسا 
س��ابقا للحكومة« الى افطار الس��رايا الكبير 
رغم املواقف احلادة الت��ي أطلقها في اآلونة 

األخيرة في موضوع احملكمة الدولية.
كما لوح��ظ ان تكتل االص��اح والتغيير لم 
يص��در عن��ه أي موق��ف في ش��أن اقتراح 
»بيروت منزوعة الس��اح«، وم��ا صدر عن 
بع��ض أعضائه مثل النائ��ب ناجي غاريوس 
جاء مرحبا ومش��ددا عل��ى وجوب ان تكون 
بيروت منزوعة الساح، أو جاء متمايزا مثل 
النائ��ب نعم��ة اهلل أبي نصر ال��ذي لفت الى 
ان »املقاوم��ة يجب ان تق��وم بواجباتها عند 
احلدود بالتعاون التام والتنس��يق الكامل مع 

اجليش اللبناني ال أكثر وال أقل«.
 انتقاد: وجه حزب اهلل انتقادا للرئيس سعد 
احلريري على موقفه املرحب باس���تئناف 
املفاوض���ات املباش���رة الفلس���طينية - 
االس���رائيلية م���ن دون تفويض وقبل ان 
يصار الى بحث املوضوع على طاولة مجلس 

الوزراء.
 قرار ملجلس شورى الدولة : أصدر وزير الداخلية 
زياد بارود قرارا بإعادة ستة ضباط من رتب 
عالية إلى األمن الع��ام من بينهم العميد جان 
س��لوم والعقيد داني ف��ارس والعقيد منير 
عقيقي، استنادا إلى قرار من مجلس شورى 
الدول��ة، بعدم��ا كان وزير الداخلية الس��ابق 
حس��ن الس��بع ق��رر إعادتهم إل��ى اجليش 

قد  كان��وا  ال��ذي 
انتدبوا منه لشغل 
مهم��ات في األمن 
العام عندما كان اللواء جميل الس��يد يشغل 
منصب املدير العام فيه، وجاء قرار الس��بع 
آن��ذاك بالتزامن مع دخول اللواء الس��يد الى 

السجن.
 املعارضة تتوجه لروس�يا والصني: تكشف مراجع 
سياسية ان االتصاالت التي اجراها اكثر من 
طرف بأكثر من جهة دولية أظهرت على نحو 
واضح ان احملكمة خرجت عن اطار قدرة 
لبنان على التأثير عليها ومنع صدور القرار 
االتهامي او الغائ���ه، ويعرف من يعارض 
احملكمة ذلك، لذلك فان ما يجري يرمي الى 
توسل كل احملاوالت وعلى كل املستويات 
السياسية والديبلوماسية واالعالمية من 
اجل وقف صدور القرار االتهامي، وقد سجلت 
مناذج من هذه املستويات االسبوع املنصرم 
بصرف النظر عن النتائج التي قد تؤدي 

اليها هذه احملاوالت.
ففي مقابل اش����اعة اج����واء عن تغيير 
حكومي على خلفي����ة ان رئيس الوزراء 
سعد احلريري سيتعاون في ذلك وينسحب 
من الواجهة الفس����اح املجال امام حكومة 
تتخذ قرارات بهدف التراجع عن احملكمة، 
الحظت ه����ذه املصادر حتركات اخرى، اذ 
زار »لقاء االحزاب والقوى والشخصيات 
الوطني����ة اللبنانية«، الذي يضم بش����كل 
اساسي حزب اهلل واحزابا حليفة، املستشار 
األول في السفارة الروسية وسلمه رسالة 
وجهها »اللق����اء« الى الرئيس الروس����ي 
دميتري مدڤيديڤ يشرح فيها موقفه من 
احملكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، كما سلم السفير الصيني ليو 
زميينغ الرسالة نفسها من اجل تسليمها 
الى الرئيس الصيني هيو جينتاو علما ان 
الصن وروسيا من الدول الدائمة العضوية 

في مجلس األمن.
لألبح��اث  مرك��ز  ترتف�ع:  احلري�ري  ش�عبية   
واإلحص��اء يعرف عنه قربه السياس��ي من 
قوى 8 آذار أجرى هذا العام ثاثة استطاعات 
لرص��د اجتاهات ال��رأي العام حي��ال القادة 

السياسيني.
آخ��ر االس��تطاعات أجنز ف��ي 20 اجلاري، 
يؤكد أن رئيس احلكومة س��عد احلريري هو 
الوحيد ال��ذي ترتفع ش��عبيته لدى طوائف 

مختلفة وفي مناطق مختلفة.

الزيارة  بيروت: عكست نتائج 
الت��ي ق��ام بها الرئيس س��عد 
احلريري الى دمشق موقفا سوريا 
دقيقا و».متوازن��ا« ازاء التطورات 
األخي��رة ف��ي لبن��ان السياس��ية 

واألمنية.
تش��دد  الس��ورية  فالقي��ادة 
عل��ى أهمي��ة وضرورة اس��تمرار 
أجواء التهدئة واالس��تقرار، وعلى »أمن العاصمة 
بيروت«، وبالتالي هي ضد أي ش��كل من أشكال 
العنف واستخدام الساح في الداخل، ولذلك فإن 
دمش��ق كان��ت منزعجة من اش��تباكات برج أبي 
حيدر، لي��س فقط ألنها وقعت ب��ني حليفني لها، 
وامنا ألنها خرقت سقف التهدئة الذي حددته قمة 
بعبدا الثاثية. ولكن القيادة الس��ورية تشدد من 
جهة مقابلة عل��ى أهمية وضرورة حماية املقاومة 
واجليش والنأي بهما عن أي ش��كل من أش��كال 
االستهدافات واحلمات السياسية حتت أي شعار 
وعنوان، حتى لو كان من صنف الشعارات اجلذابة 
والقادرة على استقطاب الرأي العام والتي تتحدث 
عن بي��روت آمنة ومنزوعة الس��اح. ولذلك فإن 
دمشق كانت منزعجة من »التضخيم واالستغال 
السياس��ي« ال��ذي ج��رى ألحداث بي��روت وفي 
االجتاه الذي يؤدي الى حش��ر حزب اهلل وزيادة 
الضغ��وط عليه في هذه املرحل��ة، أو الذي يوحي 
بأن هناك محاولة للدخ��ول على خط العاقة بني 
ح��زب اهلل ودمش��ق واإليحاء بوج��ود تباين في 

املصالح وادارة األوضاع.
ما تس��ّرب عن لقاء االسد احلريري على قلته 
يفيد بان دمش��ق باقية عل��ى التزامها مبوجبات 
العاقة الناش��ئة مع احلري��ري ومازالت في طور 
اع��ادة بناء الثقة، مب��ا في ذل��ك التزامها بتوفير 
احلماي��ة السياس��ية حلكوم��ة الوح��دة الوطنية 
ورئيس��ها، وتوفي��ر احلماية املعنوي��ة لبيروت 
وأمنها. ولكن دمشق غير الراضية متاما عن األداء 
السياسي حلليفها اجلديد الرئيس سعد احلريري 
تراعي موقف حليفها الثابت حزب اهلل وتأخذ في 
االعتبار مآخذه وانتقاداته املرتفعة حجما ووتيرة 
ضد احلريري وحلفائه في 14 آذار والتي حتولت 
بعد أحداث بيروت الى حملة منظمة، مستندة الى 
قرار اتخذه حزب اهلل بفتح النار السياس��ية على 

احلريري، ومركزة على النواحي التالية:
1- استقواء احلريري بس��وريا والعاقة التي 

أقامه��ا مع الرئيس بش��ار األس��د لرفع س��قفه 
السياسي، وفي ظل »قراءات  رهانات« لدى فريقه 
بوجود تباينات سورية - ايرانية في هذه املرحلة 

تعكس ارتباكا في عاقة حزب اهلل مع سورية.
2- عاقة احلريري مع األس��د تبدو حتى اآلن 
مجرد عاقة ش��خصية حميم��ة أكثر منها عاقة 
سياس��ية قائمة على أس��س واضح��ة ونهائية، 
بدليل ان القضايا التي فرقت أساس��ا بني دمشق 
وحكوم��ة الس��نيورة م��ازال احلري��ري ملتزما 
به��ا، بل يبدو أحيانا أكثر تش��ددا فيه��ا، كما ان 
التقارب بني احلريري ودمش��ق برعاية وتشجيع 
م��ن اململكة العربية الس��عودية يت��م على خلفية 
واستراتيجية ايجاد مس��افة بني عاقات سورية 
وكل من احلريري وحزب اهلل وعدم ربط العاقة 
السورية - احلريرية بتحس��ن العاقة بني حزب 

اهلل واملستقبل.
3- موقف احلريري من »القرار الظني« املزمع 
اصداره خال أش��هر مازال في دائرة »الغموض 
واالبهام«، فاالجتماعات التي عقدها معه حزب اهلل 
)عبر احلاج حس��ني اخلليل( ل��م تصل الى نتيجة 
واملوق��ف املنتظر منه )موقف س��لبي من القرار 
الظني( ل��م يصدر حتى اآلن وال مؤش��رات على 

صدوره قبل صدور القرار الظني.
4- أداء احلريري بعد اندالع اشتباكات بيروت 
والطريقة التي تفاعل به��ا مع هذه األحداث عمقا 
أزم��ة الثق��ة مع��ه. ويتوقف ح��زب اهلل هنا عند 
»ماحظات ومفارق��ات« منها جولة احلريري في 
ش��وارع بيروت التي يعتبره��ا احلريري تفقدية 
الحتواء نقمة الشارع فيما يراها حزب اهلل تصب 
في استنفار وتعبئة الشارع، واملسارعة الى طرح 
»بيروت منزوعة الس��اح« والتحدث عن قرارات 
جريئة ستتخذ عبر جلنة وزارية شكلت لهذه الغاية 
من دون الوقوف على رأي حزب اهلل الذي يصف 
هذا املش��روع بانه مش��بوه في توقيته وأهدافه 
وفي سياق عملية جارية حملاصرته والضغط عليه 
في موضوعي احملكمة الدولية والس��اح، وتقدمي 
تنازالت ف��ي املجالني بالتراجع عن اثارة موضوع 
ش��هود الزور واملوافقة على س��حب الساح من 
بي��روت كمرحلة أولى قبل ان يص��ار الى تعميم 
هذه التجربة عل��ى املناطق األخرى. بعد كل ذلك، 
هل تنجح دمشق في احتواء الوضع وجتنب أزمة 
حكومية بدءا من سحب مشروع بيروت منزوعة 

الساح من التداول؟

الجاسوس أديب العلم زود تل أبيب 
بمعلومات عن منشأة دير الزور

الجيش أوقف شابين في البقاع لالشتباه بتعاملهما مع إسرائيل

بيروت: ذكرت معلومات صحافية لبنانية امس أن مديرية استخبارات 
اجليش أوقفت ش����ابن في منطقة البقاع شرقي لبنان للتحقيق معهما 
في ش����بهات ترتب����ط بتلقيهما اتصاالت هاتفية من أرقام تس����تخدمها 
االستخبارات االسرائيلية لالتصال بعمالئها في لبنان وباشرت املديرية 
التحقيق معهما حملاولة حسم الشبهات سلبا أو ايجابا. من جهة أخرى، 
أفادت تقارير بأن العميل أديب العلم لعب دورا في جمع املعلومات حول 
املنشأة السورية في منطقة دير الزور التي قصفها الطيران االسرائيلي 
في ش����هر يوليو من العام 2007 بزعم أنها منش����أة نووية كانت تعمل 

دمشق على تطويرها بالتعاون مع كوريا الشمالية.

حزب اهلل: يوم نكون »فرق عملة« لن تبقى هناك عملة
مجلس الدفاع األعلى لمعالجة تفشي السالح واحتوائه.. والحريري: جرح بيروت آلم الجهتين

حوري ل� »األنباء«: »بيروت منزوعة السالح«
يحتاج لغطاء سياسي موحد ضمنه حزب اهلل

.. والمعارضة تعتبر الطرح تحايالً على سالح المقاومة
بيروت � محمد حرفوش

ال شك ان الشعار الذي أطلقته قوى 14 آذار حول 
جعل بيروت منزوعة من امليليشيات والسالح، يسلك 
طريقا سياس����ية »وعرة«، ال بل ان تنفيذه يواجه 

صعوبات موضوعية ال ميكن القفز فوقها.
لقد اتخذت 14 آذار من حادثة برج ابي حيدر بابا 
إلثارة ملف السالح من جديد، ويتكل هؤالء على ان 
مطلب نزع السالح من بيروت محل ترهيب سياسي 
وشعبي عام، لكن املشكلة هي في إطار هذه املطالب 
وخلفياتها التي تخفي الكثير، وإذا كان هؤالء يرفعون 
شعار بيروت منزوعة السالح بعيدا عن تسمية حزب 
اهلل وأنصاره، فإن النقاشات اجلارية في املجالس 
البيروتية التابعة أو القريبة من »تيار املس����تقبل« 
تعكس أجواء ش����بيهة مبا قبل 5 مايو 2008 حيث 
يردد نواب ومسؤولون في »املستقبل« ان أحداث برج 
أبي حيدر »بروڤة« ملا ميكن ان يحصل في الشوارع 

في حال صدور القرار االتهامي.
وف����ي اعتقاد حزب اهلل ان م����ا تطرحه قوى 14 
آذار على صعيد بيروت منزوعة الس����الح، هو كالم 
ح����ق يراد به باطل، أي ان هناك من يريد اللعب مع 
احلزب، مفترضا انه يستطيع ان يصب سالحه من 

خالل الشعار املذكور.
ويؤك����د املقربون من احلزب الذي ش����ن هجوما 
سياسيا اس����تباقيا على املطالبة بنزع السالح من 
العاصم����ة، انه ل����م يصدر بعد قرار بش����أن كيفية 
التعاط����ي مع هذا الطرح الذي يش����كل حتايال على 
سالح املقاومة، مشيرين الى ان البحث اليزال مركزا 
على أحداث برج أبي حيدر واالستغالل الذي يجري 
لهذا املوضوع، ومن األجواء التي يعكسها عدد من 
املطلعن على نقاش����ات احلزب: ان الفريق اآلخر لم 
يتصرف مبسؤولية وطنية لتصفية ذيول احلادثة، 

إمنا يسعى لتعميق اجلروح.
وتسير أجواء احلزب الى اكثر سلبية عبر الشعور 
بأن الفريق اآلخر تخلى عن الصيغة احلالية، للعودة 
الى ما قبل حكومة الوحدة الوطنية، وتوظيف أحداث 

بيروت في مشروع حصار املقاومة.
ثم تتساءل مصادر احلزب عما إذا كان متاحا سريان 
مفعول »بيروت منزوعة الس����الح« على املخيمات 
الفلسطينية الواقعة ضمن العاصمة، وهل من إمكانية 
واقعية في هذا الظرف احملل����ي واإلقليمي إلخراج 
الس����الح املوجود فيها، علما ان قرار طاولة احلوار 

بنزع السالح املوجود خارجها لم يطبق بعد.

عضو لبنان أوالً أكد أنه على الفريق اآلخر أن يقتنع بأن أسلوبه لن يوصله إلى مكان

يخدم مطلقه وال فريقه السياسي 
بشيء، الفتا الى ان كالم النائب 
فضل اهلل يوحي لسامعه وكأنهم 
يعترف���ون ب���ان املقاومة وراء 

احداث برج ابي حيدر.
وردا على سؤال، ختم النائب 
حوري مقرا بعدم سهولة تنفيذ 
مطلب »بيروت منزوعة السالح«، 
وذلك العتباره ان تنفيذ املطلب 
يحتاج الى غطاء سياسي موحد 
البد حلزب اهلل م���ن ان يكون 
جزء اساس���يا من���ه، مؤكدا ان 
مطلقي شعار »بيروت منزوعة 
السالح« ال يدعون الى مواجهات 
في شوارع بيروت لتنفيذه وال 
الى العنف لتطبيقه، معربا عن 
ثقته بان الفريق اآلخر سيصل 
ال���ى قناعة لتنفي���ذه امنا على 
ام���ل اال تطول الفترة لوصوله 
الى تل���ك القناعة بعد ان تدفع 
البالد االثمان الباهظة وحصول 
املزيد من اخلسائر في االرواح 
واملمتلكات، مذكرا بان الهيئات 
البيروتي���ة املنتخبة من نواب 
ومجلس بلدي ومخاتير قد اكدت 
مرارا ان شعار »بيروت منزوعة 
الس���الح« مقدمة للوصول الى 

»لبنان منزوع السالح«.

وردا على سؤال حول كالم 
عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائب حسن فضل اهلل الذي دعا 
فيه من هم في سدة املسؤولية 
»غام���زا م���ن قن���اة احلريري 
وفريقه« ومن معهم من جهات 
وق���وى داخلي���ة وخارجية ان 
»يصلوا الى مرحلة تكون فيها 
آذانهم منزوعة من كل وهم بأنهم 
قادرون على حتقيق ما عجز عن 
حتقيقه القرار 1559 وحرب متوز 
بالنيل من حزب اهلل وسالحه«، 
رد النائب حوري في تصريح ل� 
»األنباء« معتبرا ان هذا الكالم ال 

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« 
وتكتل »لبنان اوال« النائب عمار 
حوري انه ال ميكن وصف السالح 
العابث باالستقرار والسلم األهلي 
بسالح املقاومة، كون هذا االخير 
وانطالقا من قدسية مهامه ارفع 
من ان يدخل في حمى االقتتال 
الداخلي وحرق املساجد وترويع 
املواطنن والتعدي على املمتلكات 
العامة واخلاصة، جازما بانه ما 
من احد حتدث عن سالح املقاومة 
املوجه ضد العدو االسرائيلي او 
حاول ربطه مبا جرى في مناطق 
ب���رج ابي حي���در ورأس النبع 
والبس���طا واملزرعة، مستغربا 
موجة االنتقادات املوجهة ضد 
ردود الفعل عل���ى احداث برج 
ابي حيدر والت���ي عبرت فيها 
قيادات املستقبل وقوى 14 آذار 
عن اسفهم وسخطهم ملا جرى من 
احداث متنقلة في بيروت، واصفا 
تلك االنتقادات باملنطق املقلوب 
على قاعدة »رضي القتيل ولم 
يرض القاتل«، معربا عن اعتقاده 
بان هذا املنطق قد يكون نتيجة 
ش���عور الفريق اآلخر بفائض 

القوة الذي ميتلكه.

عمار حوري
)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري خال افطار جمعية املقاصد اخليرية بحضور مفتي اجلمهورية الشيخ د. محمد رشيد قباني والرئيسني السابقني حسني احلسيني وفؤاد السنيورة وحرمه 

وجواره شكل خرقا لالستقرار 
العام في العاصمة، لكن ال أعتقد 
ان هذا األمر سينعكس توترا 
سياس���يا على جلسة مجلس 

الوزراء اليوم في بعبدا.
ب�ي����د ان ه��ذا ال مينع، من 
ضمن من���اخ التهدئة املطلوب 
والتأكي���د على من����اخ القمة 
الثالثية التي انعقدت في بيروت 
الش���هر املاضي، من مواصلة 
الى بي���روت منزوعة  الدعوة 

السالح.
وقال: نحن نطالب بهذا ليس 
للتمييز بن طائفة ومذهب، او 
بن طرف وآخر، جل األمر هو 
التأكيد على ح���ق كل لبناني 
بحياة كرمية آمنة، وإبعاد كل 

ما يهدف الى الفوضى.

معالجة السالح

ب���دوره اعتبر وزير الدولة 
عدنان السيد حسن انه »يجب 
معاجلة مس���ألة نزع السالح 
من الشوارع بحسب االصول 
الوطنية والقانونية«، مضيفا 
الوطنية تفرض  ان »االصول 
اال يك���ون هن���اك فوضى في 
التسلح وانتشار للسالح بهذا 

الشكل«.
وفي اتصال مع »اجلديد«، 
اشار الى ان »السالح موجود في 
الشوارع ليس فقط في بيروت 
امنا ف���ي ب���اب التبانة وجبل 
محسن وفي االوزاعي وبعلبك 
واحيانا في اجلبل«، وقال: »ال 
شيء ينفع س���وى ان تتحمل 
السلطات مس���ؤوليتها ومنها 
املجلس االعلى للدفاع الذي هو 
اعلى س���لطة امنية في لبنان 
برئاس���ة رئيس اجلمهورية«، 
مؤكدا ان »سالح املقاومة يناقش 

في الهيئة الوطنية للحوار«.

هناك عملة«.
وردا عل���ى انتقاد رعد، في 
تصريح سابق، زيارة رئيس 
احلكومة س���عد احلريري الى 
منطق���ة برج أب���ي حيدر، قال 
النائب عقاب صقر عضو كتلة 
املس���تقبل ان زيارة احلريري 
ج����اءت م����ن أج�����ل رف�����ع 
االح�ت�ق�ان مشيرا الى ان ما قاله 
احلريري للضاحية اجلنوبية او 
اجلنوب، هو سيف االغتياالت 
الذي كان مس���لطا على رقاب 

اجلميع.
وزير الدولة جان أوغاسبيان، 
قال ردا على سؤال إذاعي أمس، 
ان ما حدث في برج أبي حيدر 

من أجل توظيفه في التحريض 
املذهبي وتكريس االصطفاف.

وأضاف: يطالبون بالهدوء 
واالستقرار، ليتوغلوا في التآمر 
عل���ى املقاوم���ة، اال ان تقارير 
صحافية نقلت عن مصدر في 
حزب اهلل تأكي���ده ان حادث 
برج أبي حي���در »فردي« وان 
ال���ردود الهوجاء مؤامرة على 
سالح املقاومة، كما أعرب عن 
اطمئنان احلزب ملتانة عالقته 
مع س���ورية، الفتا في املقابل 
انتباه من يعتقد ان حزب اهلل قد 
يكون فرق عملة في أي تسوية 
اقليمية، ال���ى انه »يوم يكون 
حزب اهلل فرق عملة، لن تبقى 

الواجب ان نتحرك على وجه 
السرعة في مجلس الوزراء وان 
نضع االصبع على اجلرح لنعلن 
مسؤولية الدولة عن أمن الناس 
ووجوب املبادرة الى اجراءات 

متنع تكرار ما حصل.
باملقابل، خفت حدة ردود فعل 
حزب اهلل على رئيس احلكومة 
ومن ينادون ببيروت منزوعة 
الس���الح، واكتفى رئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب محمد 
رعد بالدعوة الى جعل بيروت 

»مدينة منزوعة األوهام«.
وقال: ان حادث���ة برج أبي 
حيدر وظفت واستخدمت، وعمل 
أصح���اب القرار 1559 وأدواته 

بيروت � عمر حبنجر
»التهدئة« ع���ادت الوصفة 
العرب  الوح�ي���دة للحكم���اء 
املهتم���ن مبعاجل���ة األوضاع 
في لبنان، وبال���ذات تداعيات 
احلوادث التي حصلت في برج 
أبي حيدر وج���واره، في مثل 
يوم امس الثالثاء من األسبوع 

املاضي.
لكن أي تهدئ���ة؟ وعلى أي 
أساس؟ رئيس احلكومة سعد 
احلريري قال في دردش���ة مع 
ان���ه ال احد يريد  الصحافين 
الفتنة في لبنان، وان ما جرى 
في برج أبي حيدر يجب ان يأخذ 
حجمه الطبيع���ي واال يتكرر، 
داعي���ا اجلميع ال���ى مراجعة 
مواقفهم مذكرا بدعوته الدائمة 
الى الكلمة الطيبة في معاجلة 

األمور.

الدعوة لتهدئة النفوس

وفي افطار جلمعية املقاصد 
اخليرية االسالمية أقيم في قاعة 
بيال، حت���دث احلريري، ألول 
مرة بعد سحوره مع الرئيس 
بشار األس���د في دمشق فقال 
ان الدعوة الى معاجلة الوضع 
األمني ليس���ت موجهة لطرف 
دون آخ���ر، داعيا ال���ى تهدئة 
النفوس ألنه ال هوية طائفية 
أو مذهبية لألمن »وال أخال أن 
أحدا يريد أمنا ذاتيا لبيروت أو 

غير بيروت«.
احلريري كان يتحدث وإلى 
الرئيسية  جانبه على املنصة 
النائب السابق عدنان طرابلسي 
املسؤول في »األحباش« ألول 
مرة: وأضاف قائال: أنا أعلم ان 
اجلرح الذي أصاب بيروت ليس 
من جهة واحدة، امنا هو واقع 
ومؤلم من اجلهتن، وقد كان من 

ما بين الحريري وحزب اهلل.. ودمشق

طالب عشية الذكرى الـ 32 الختفائه ورفيقيه بالضغط على القذافي 

نجل اإلمام موسى الصدر:
والدي مازال على قيد الحياة في ليبيا

أخبار وأسرار لبنانية

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

مجلس األمن جدد لليونيفيل عاماً إضافياً 
نيوي����ورك � وكاالت: قرر مجلس األمن باإلجماع مس����اء أمس األول 
جتديد تفويض عملية حفظ السالم في جنوب لبنان عاما آخر، بسبب 

عدم استقرار الوضع هناك.
وص����وت أعضاء املجلس ال� 15 لصالح ق����رار متديد تفويض بعثة 
حفظ الس����الم التابعة لألمم املتحدة في لبن����ان »اليونيفيل« حتى 31 
أغسطس 2011.  وقال املجلس إن تلك القوة واجليش اللبناني هيآ »بيئة 
اس����تراتيجية جديدة« في جنوب لبنان منذ 2006، عقب حرب قصيرة 

بن إسرائيل وحزب اهلل في تلك املنطقة.

االمام موسى الصدر

بي��روت � وكاالت: قال صدر الدين الصدر جنل رئيس 
املجلس اإلس��امي الش��يعي األعلى اإلمام موسى الصدر 
الذي اختفى قبل 32 عاما مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب 
والصحاف��ي عباس بدر الدين ان وال��ده ورفيقيه مازالوا 

على قيد احلياة في ليبيا.
وقال الصدر االب��ن »القضية ال لبس فيها وال لغز وال 
غموض وال شيء يحتاج الى جاء، األمر واضح في قضية 

االمام. فهو اليزال واقفا ورفيقيه خلف القضبان«.
واض��اف: »حتري��ر االم��ام الصدر والش��يخ يعقوب 
والس��يد بدر الدي��ن يكون بالضغط عل��ى القذافي كي ال 

يكذب مجددا«.


