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أخبار وأسرار لبنانية

جنبالط ومواقف عون: علم ان النائب وليد 
جنبالط لم يرغب ان يتولى نوابه وقيادة 
حزبه ال����رد على العماد ع����ون، ومن هذا 
املنطلق لم تس����جل أي ردود اش����تراكية 
وذلك ألسباب عدة: أوال ان جنبالط يقوم 
بدور هادف للتهدئ����ة، ثانيا انه ال يرغب 
في ازعاج حزب اهلل بينما العالقات التزال 
تتفاع����ل بينهما، ثالثا ال يري����د أيضا ان 
يزعج سورية التي يعتبرها حليفة لعون، 
وأخي����را ال يرغ����ب جنب����الط ف����ي اثارة 
املس����يحيني في اجلبل، علما ان جنبالط 
أوثق عالقاته مع الرئيس ميشال سليمان 
في فترة اقامته في املقر الصيفي للرئاسة 
في بيت الدين، ولكن سجل خرق من قبل 
وزير الدولة وائل أبو فاعور الذي قال ان 
»الهجوم على رئيس اجلمهورية ميش����ال 
س����ليمان غير محق، ألن سليمان يشكل 

احلالة الوفاقية«.
مرحلة انتظار: أوساط إقليمية متابعة تشدد 
على ان حظوظ احلرب جد ضئيلة في منطقة 
الش��رق االوسط، ولبنان في صلبها، وتشير 
الى ان املنطقة متر الي��وم مبرحلة »انتظار« 
ممتدة ألش��هر هادئ��ة طويلة حتى حس��م 
»الكب��اش« احلالي حول العدي��د من امللفات 

الكبرى.
صدامات طي الكتمان: توقفت مصادر أمام 
طبيع����ة عالقة عون بب����ري والحظت ان 
منس����وب التوتر بني بع����ض وزراء األول 
والن����واب األعض����اء في كتل����ة »التنمية 
والتحرير« لم ينخفض، وهناك أمثلة كثيرة 
عن صدامات حصلت بني وزير الطاقة جبران 
باسيل وعدد من النواب بقيت طي الكتمان، 

السيما في خصوص مشكلة الكهرباء.
احلريري وكتلته يلتزمان الصمت: التزم الكثير 
من ن��واب املس��تقبل الصمت، فيم��ا اعتبر 
أحدهم ان ثمة سياس��ة عامة يس��ير التكتل 
على دربها ويضع رئيس احلكومة خطوطها 
العريض��ة. ولوحظ ان كتلة املس��تقبل التي 
اجتمعت أمس األول في اطار لقاءاتها الدورية 
برئاس��ة الرئيس فؤاد الس��نيورة لم تتطرق 
الى ما صدر ع��ن احلريري من مواقف. كما 
لوحظ ان احلريري آثر خالل ترؤس��ه جلسة 
مجل��س ال��وزراء التي عقدت برئاس��ته في 
السراي احلكومية، جتنب النقاش السياسي 
في اجللسة وطالب الوزراء باقتصار البحث 

على جدول األعمال العادي.
وقال��ت مص��ادر وزاري��ة إن احلريري 
افتتح اجللس��ة داعيا الوزراء الى »أال نحكي 
بالسياس��ة في هذه اجللسة إذ يكفي ما نحن 
فيه وقد تكلمنا كثيرا خالل الفترة الس��ابقة 
وأفضل أال نتكلم بالسياس��ة ك��ي ال يؤدي 
ذلك الى س��جال وأخذ ورد نحن بغنى عنه. 
لقد قلنا ما يكفي ووضعنا س��قفا لألمور وال 
ضرورة للعودة الى كل ذلك«. وأدى ذلك الى 
اقتصار البحث في نقاط جدول األعمال فلم 
تتم إثارة قضية الشهود الزور للمرة الثانية 
في مجلس الوزراء م��ن قبل حزب اهلل، ولم 
يج��ر أي نقاش حول انتق��ادات العماد عون 
للرئي��س س��ليمان ولوزراء الدف��اع والعدل 
والداخلية واإلعالم الذين سبق ان ردوا عليه 
ف��ي تصريحاتهم، كما لم تت��م إثارة ما أعلنه 
احلري��ري أول من أمس حول التس��رع في 
اتهام سوريا السياسي باغتيال والده وشهود 

الزور.

ماذا قال األسد للحريري في السحور الرمضاني؟
بيروت: في البحث عن خلفيات ودوافع 
املوقف الهام الذي صدر عن الرئيس سعد 
احلريري )االعتراف بخطأ ارتكبه بحق سورية 
بتوجيه اتهام سياسي لها باغتيال الرئيس رفيق 
احلريري واالعتراف بوجود شهود الزور( ثمة 
حديث عن موقف سوري ضاغط في اجتاه احداث 
تغيير في أداء احلري����ري وفي اجتاه احتواء 
األزمة بينه وبني حزب اهلل، ساهم في صدور 
مثل هذا املوقف، وهذا املوقف السوري أبلغ الى 
اجلانب الس����عودي عبر األمير عبدالعزيز بن 
عبداهلل، وهو الذي مرره األسد للحريري في 

لقاء السحور الرمضاني مرفقا بنصائح.
املتوافرة من مصادر  وحس����ب املعلومات 
متابعة، فإن زيارة السحور التي قام بها الرئيس 
احلريري الى دمشق، شهدت كالما صريحا الى 
ابعد احلدود من الرئيس السوري بشار األسد. 
ففي تلك األمسية قال الرئيس السوري لضيفه 
رئيس احلكومة اللبنانية: »لقد زرتنا أكثر من 
مرة وس����معنا منك كالما كثي����را بقي في اطار 
الكالم ولم نر ش����يئا يطبق فعليا. فعدا الكالم 

اجلميل الذي نسمعه منك هنا، نرى في املقابل 
مواقف احمليطني بك التزال هي هي«.

وتورد هذه املعلومات ان الرئيس األس����د 
وخالل استعراض أحداث برج ابي حيدر، أبدى 
حرص دمش����ق على حماية الرئيس احلريري 
والشارع الذي يستند اليه، وأن التفاهم السوري 
- الس����عودي في هذا اإلطار واضح ودمشق 
متمسكة به. لكن الرئيس األسد استدرك قائال: 
»امنا بالنسبة لسورية فان املقاومة هي اخلط 

األحمر وليس فؤاد السنيورة«.
وبحسب املعلومات، فإن الرئيس األسد أكد 
خالل استقباله احلريري ضرورة قيامه بواجبه 
رئيسا حلكومة وحدة وطنية، وشدد على ضرورة 
وقف تسييس ملف شهود الزور والبدء مبحاسبة 
املسؤولني عنه متهيدا لرفع األذى عن املتضررين 

من هؤالء، ومنهم سورية.
وتضي����ف املعلومات ان األس����د حتدث مع 
احلريري بصراحة متناهية مركزا على موضوع 
املقاومة في لبنان، وأن مسألة دعمها وحمايتها 
هو قرار سوري استراتيجي ال رجعة فيه مهما 

كانت األثمان، وأن عنوان انتظام أي عالقة مع 
لبنان تنبع من هذه الثابتة، ومت توصيف هذا 
األمر على انه جزء ال يتجزأ من منظومة األمن 
القومي االس����تراتيجي السوري. وهي إذ تريد 
لبنان بلدا هادئا مس����تقرا بعي����دا عن الفتنة، 
فإنها فوق كل ذلك متمسكة باملقاومة التي هي 
عنصر القوة للبنان ولسورية وحملور املمانعة 
برمته. وما يجب ان يكون معروفا هو ان اخلط 
األحمر احلقيقي واملادي املوجود على االرض 
في لبنان هو املقاومة، ونقطة على الس����طر. 
فال نقاش في املقاومة، وهذا املوقف غير قابل 
للتأويل ولالجتهاد وال للمقايضة أو املبارزة. 
ان املقاومة ودعمها خط احمر. ومن ال يعتبرهما 
كذلك، فاملشكلة حتما قائمة معه. ومت في خالل 
الس����حور االنتقال من مرحل����ة بناء الثقة الى 
تكريس هذه الثقة عبر األفعال ال األقوال وفي 
مقدمها إقفال امللف األكثر توترا في العالقة بني 
احلريري وسورية وهو ملف االتهام السياسي 
لها في جرمية اغتيال الرئيس الش����هيد رفيق 

احلريري.

ما زال البحث عن خلفيات ودوافع الموقف الذي صدر عن رئيس الحكومة متواصالً

رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري الرئيس السوري د. بشار األسد

»14 آذار« تتفهم موقف الحريري.. وعون يطالبه باالعتذار

قماطي لـ »األنباء«: لقاء الحريري - نصراهلل بات ممكناً في أي وقت
بيروت ـ اتحاد درويش

اعرب عضو املجلس السياسي في حزب 
اهلل محم���ود قماطي ع���ن ارتياح احلزب 
للمواقف التي ادلى به���ا رئيس احلكومة 
سعد احلريري الى صحيفة »الشرق االوسط« 
والذي اقر فيها بوجود شهود زور ضللوا 
التحقيق الدولي في جرمية اغتيال الرئيس 
الش���هيد رفي���ق احلريري واس���اءوا اليه 
واالعتراف بارتكاب خطأ جس���يم في حق 

سورية عبر اتهامها سياسيا باجلرمية.
ورأى قماطي في تصريح ل� »األنباء« ان 
مواقف الرئيس سعد احلريري هي مبثابة 
انقالب وخطوة جريئة وشجاعة وتضع حدا 
لكل الذين يتالعبون في املوقف السياسي 
ويحاولون الدفاع عن شهود الزور وبالتالي 
نفيهم وجود شيء اسمه شهود زور، الفتا 
الى ان هذه املواقف للرئيس احلريري من 
شأنها ان تصب في خانة البدء ولو متأخرا، 
في وضع اخلطاب على السكة الصحيحة في 

موضوع التحقيق الدولي ومتابعة جرمية 
اغتيال الرئيس الش���هيد رفيق احلريري، 
وقال: لقد تأكد اليوم ما اتت به ش���هادات 
الزور من كوارث وطنية على الرئيس سعد 
احلريري قبل غيره، مشيرا الى ان مواقف 
االخير من ش���أنها خل���ق املزيد من اجواء 
القضايا اخلالفية  التهدئة والتفاهم حول 
في لبنان واالبتعاد عن االجواء الس���لبية 
التي تأتي مع الري���اح الدولية ومع رياح 

لعبة االمم عبر احملكمة الدولية.
واذ اشاد قماطي باملواقف التي ادلى بها 
الرئيس س���عد احلريري، ثم���ن عاليا هذا 
التطور االيجاب���ي الذي ميكن البناء عليه 
في املستقبل نحو عالقة مستقرة ال تشوبها 
شائبة مع الرئيس احلريري وتيار املستقبل، 
الفتا الى ان لقاء الرئيس احلريري والسيد 

حسن نصراهلل بات ممكنا في اي وقت.
وق���ال قماطي انه وبغ���ض النظر عن 
الرئيس احلريري  التي حملت  االس���باب 

على االعالن عن هذه املواقف فإن هذا االمر 
يعتبر خطوة مهمة من قبله ويشكل عامال 
مساعدا واساس���يا في موضوع الوصول 
ال���ى نتائج في محاكمة ومعاقبة ش���هود 
الزور الذين ادلوا بإفادات كاذبة امام جلنة 
التحقيق الدولية ومن يقف خلفهم في هذه 
اجلرمية الكبرى، الفتا الى ان ملف شهود 
الزور الذي بات في يد وزير العدل يجب ان 
يأخذ مجراه وفعاليته للوصول الى نتائج 

في هذا امللف.
ورأى قماطي ان على الفريق السياسي 
الذي ميثله الرئيس احلريري وكتلته النيابية 
وتيار املستقبل االنسجام مع مواقف رئيس 
تياره���م وان يتناغموا معها واعتباره انه 
يتصرف بطريقة مسؤولة، معتبرا ان الرئيس 
احلريري يعلم االبعاد احمللية واالقليمية 
لهذه التصريحات التي تؤكد على العالقة 
بني الرئيس احلريري وسورية خصوصا 

بعد املبادرة العربية االخيرة.

واذ كرر الق���ول ان الرئيس احلريري 
يعلم ابعاد ه���ذه املواقف اقليميا وعربيا، 
رأى انها س���تؤدي الى متت���ني العالقة مع 
سورية وتكريس���ها وتعزيزها، وان هذه 
املواقف هي خطوة اولى كانت سبقتها بعض 
التس���ريبات حول موضوع القرائن التي 
قدمها السيد نصراهلل جتاه اتهام اسرائيل، 
كاشفا ان هذه التسريبات جاءت ايجابية 
ووصلت الى حد ان الرئيس احلريري سرب 
عنه انه قال »اذا رفضت اسرائيل التجاوب 
مع التحقيق الدولي فإنها س���تعتبر مدانة 
بالنسبة اليه في جرمية االغتيال«، ولفت 
الى ان هذا املوقف املتقدم وااليجابي للرئيس 
احلريري ال ميكن فصله عن ملف ش���هود 
الزور وعن ملف القرائن التي تتهم اسرائيل 
باغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
واكد ان هذا االم���ر اعطانا دفعة من االمل 
كبيرة بأن امكانية التفاهم حول هذه امللفات 

هي امكانية كبيرة.

الكامل من اجل عدم الوقوع في اي فخ يدفع ثمنه اجلميع 
من دون اس���تثناء، داعيا الى املزيد م���ن احلوار للتوافق 
على حتصني دور اجليش والتغطية السياسية له على كل 

االراضي اللبنانية.
فرعون تطرق الى اخلالف بني وزارتي املال واالتصاالت 
ح���ول عائدات االخيرة، رافضا ان تتح���ول كل وزارة الى 

جمهورية وكل وزير مسؤول عن هذه اجلمهورية.
ولم ير فرعون مبررا لتهجم العماد عون على الرئيس 

سليمان، واعتبر التهدئة القائمة مسؤولية.
في هذا الوقت، مازالت مستجدات الرئيس سعد احلريري 
السياسية حتت الضوء، قوى 14 آذار بني متفهم وبني مستغرب، 
بينما بري وجنبالط وجميع االوساط الوسطية او املنتمية 

الى 8 آذار ترحب وتطلب املزيد من هذه الشجاعة.
قيادات 14 آذار كانت على موعد مع اجتماع امس، اال ان 
االجتماع ارجئ واستعيض عنه مبداوالت ثنائية محورها 
النائ���ب مروان حمادة العائد من باريس والذي كان التقى 
الرئيس احلريري قبل س���فره الى الس���عودية في اجازة 
العيد، ثم التقى رئي���س اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد 

جنبالط.

14 آذار في حيرة

وتقول املصادر املتابعة ل� »األنباء« ان تباينا حصل حول 
اخلطوة املطلوبة من جانب مسيحيي 14 آذار، رئيس القوات 
اللبنانية د.سمير جعجع متوجس من خطوة احلريري التي 
قد تكون مقدمة لفك العالقة معه، لكن منسق االمانة العامة 
ل� 14 آذار د.فارس سعيد رفض الرد بالصوت العالي، مفضال 
جلعجع التصرف كم���ا حصل يوم انعطاف وليد جنبالط 

في الثاني من اغسطس ما قبل املاضي.
وفي معلومات »األنباء« ان 14 آذار مازالت تراهن على 
فصل موق���ف احلريري كرئيس للحكومة عن موقف تيار 

املستقبل الذي لم تأت كتلته.

واضاف الوزير العبداهلل: في هذه احلالة ال ميكن ألي 
طرف سياسي التعليق على توقيف احد العمالء السرائيل 

اذ ال ميكن الدفاع عنه.
الوزير ميشال فرعون وصف اجواء جلسة مجلس الوزراء 
الثالثاء املاضي بالهادئة، وانها عكست املساعي التي بذلت 
الحتواء التشنجات واحلمالت الناجتة عن احلمالت االخيرة 
التي اعتبرت خرقا التفاق الدوحة، حول عدم استعمال السالح 
في الداخل، على الرغم من الهجوم االخير للعماد عون على 

رئيس اجلمهورية والذي ترك استياء كبيرا.
الوزير فرعون )كتلة املستقبل( دعا الى ادارة لبنانية 
وعربية حكيمة حلماية لبنان من املخاطر اضافة الى الوعي 

وه���ذا أمر نقدره اذا حصل ألنه لم يترك احدا إال واتهمه ال 
صحف وال سياسيني.

وفي اجتماع تكتل اإلصالح والتغيير األسبوعي استغرب 
»احلملة الشعواء« التي شنت ضده، معتبرا ان ذلك مرده 

مطالبة املسؤولني بتحمل مسؤولياتهم.

قضية العميد كرم

وزير الرياضة والشباب النائب علي العبداهلل )امل( قال 
في تصريح اذاعي امس ان حملة العماد عون على الرئيس 
ميشال سليمان بات س���ببها معروفا وهو توقيف العميد 

فايز كرم بشبهة التعامل مع اسرائيل.

بيروت ـ عمر حبنجر
في وقت توجهت فيه قوى 14 آذار الى استيعاب املوقف 
املستجد لرئيس احلكومة سعد احلريري من تبرئته سورية 
من ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري ومن قضية 
ما يوصف بشهود الزور، استمرت حملة العماد ميشال عون 
على الرئيس ميشال سليمان وعلى بعض وزراء احلكومة، 

ما استدعى استمرار موجة الردود على هذه احلملة.
وما زاد الطني بلة، انعدام الوساطات بني بعبدا والرابية، 
وهذا مردود الى استمرار احلملة، كما تقول مصادر بعبدا 

التي توجب وقف احلمالت أوال.
وحول إشارة »األنباء« الى احتمال مقاطعة عون للقصر 
اجلمهوري، وبالتالي ملؤمتر احلوار الوطني في جلس���ته 
املقبلة، قالت مصادر بعبدا انه ال علم لها بذلك، وان دوائر 

القصر اجلمهوري لم تبلغ بشيء في هذا الصدد.
وكان ع���ون واصل حملته، وقال بع���د اجتماع كتلته 
ان���ه يطالب البعض في حالة العجز بالعودة الى بيته، اال 
انه اس���تدرك نافيا مطالبته بتغيير حكومي، ما يعني انه 

يستهدف غير احلكومة.
بدوره رئيس املجلس النيابي نبيه بري وصف احلمالت 
على رئيس اجلمهورية بالقشور. وردا على سؤال ل� »األنباء« 
عن قراءته حلديث رئيس احلكومة سعد احلريري الى »الشرق 
األوسط« قال: »ان هذا احلديث يشكل »دفرسوار« أو نافذة 
على احلقيقة، و»دفرسوار« مهما كنت قد أحملت اليه خالل 

خطابي في صور، السيما فيما يتعلق بشهود الزور.

الدعوة لالعتذار إلى سورية

العماد ميشال عون طالب البعض »ممن كنا دعوناهم 
ال���ى التعقل، بدال م���ن توجيه أصابع االته���ام جزافا الى 
سورية« باالعتذار، بعدما كان اتهمنا ببيع السيادة وعقد 

الصفقات.
وأضاف: لنر من ستكون عنده الشجاعة لالعتذار أوال، 

بري رداً على سؤال لـ »األنباء«: حديث رئيس الحكومة يشكل »دفرسوار« ونافذة على الحقيقة ..والتعرض لسليمان قشور

عضو المجلس السياسي في حزب اهلل أكد أن رئيس الحكومة يدرك األبعاد اإلقليمية والمحلية لمواقفه األخيرة

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس املجلس نبيه بري في بعبدا أمس 

محمود قماطي

الحريري بلسان الوزير منيمنة:
»نعيش مرحلة في غاية الدقة«

صقر: تصريح الحريري رّد اعتبار لسورية
واالعتذار إليها يأتي بعد قرار المحكمة

بيروت � خلدون قواص: رأى وزير التربية 
حسني منيمنة ان األمن في لبنان ال ميكن 
ان يتجزأ او يجتزأ منه وعلى حس���ابه، وقال 
باس���م رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري 
خالل حفل افطار جمعي���ة متخرجي املقاصد، 
احلريص على األمن عليه ان يكون على قدر هذه 
املسؤولية ويعي ان اي خلل قد يحصل ستكون 
عواقبه وخيمة على اجلميع دون استثناء، وال 
اعتقد ان اي مواطن او مسؤول او حزب يرضى 
ان يتحول البلد الى بقعة يتقاتل فيها ابناؤه، 
نعيش اليوم مرحلة في غاية الدقة ومسؤوليتنا 
جميعا ان نعمل معا على تخطيها من دون اي 
ضرر ميكن ان يحلق بنا، لقد نلنا كفايتنا من 
حروب ونزاعات لنخرج من بعدها ونتلو فعل 

الندامة ال اكثر وال اقل.

اضاف: اليوم نحن في حاجة الى الوعي واحلكمة 
واي انقياد غريزي يعني دمار الوطن، لقد سمعنا 
ف���ي اآلونة االخيرة الكثير من الكالم التصعيدي 
والتهدي���دي اطلقه البع���ض بذريعة ان احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان مسيسة واسرائيلية وما 
الى هناك من تعابير ال متت الى الواقع واحلقيقة 

بصلة.
ان احملكمة الدولية جسم مستقل توافقنا عليها 
جميعا وعلينا جميعا ان نحترمه، ان ارادة احلياة 
تبدأ او تنتهي من حرصن���ا على العدالة التي ال 
نريدها لالنتقام بل الحقاق احلق فالعدالة ال ميكن 
ان جتتزأ ودماء ش���هدائنا ل���ن تذهب هدرا، حق 
رفيق احلريري علينا هنا في هذا املكان الذي احب 
ان تأخذ العدالة فيه مجراها وان نس���عى جميعا 

للوصول الى هذه الغاية.

بيروت: اعتبر عضو تكت����ل »لبنان أوال« 
النائ����ب عقاب صقر أن »كالم رئيس احلكومة 
س����عد احلريري ال يحتاج إل����ى تبرير وهذا واضح 
وليس هناك ال خجل وال عيب في كالمه«، مؤكدا أن 
»االعتذار جريء وجزء من ثقافة سياسية دميوقراطية 
للرئيس احلريري، ومشيرا إلى أن »كل فريق الرئيس 
احلري����ري موافق على هذا ال����كالم وقد وضع كتلة 
املس����تقبل في اجتماعها األخير في أجواء احلديث 
الذي أدلى به لصحيفة الشرق األوسط حول ضرورة 
تصحيح اخلطأ مع سورية واملزورين الذين أسماهم 
سياس����يا ش����هود الزور«. صقر، وفي حديث لقناة 
تلفزيونية قال إن تصريح احلريري هو »رد اعتبار 
إلى سورية، أما االعتذار فسيكون بعد صدور قرار 
احملكمة الدولية، وقد قالها الرئيس احلريري سابقا 
في مقابلة تلفزيونية، أي انه إذا ثبتت براءة سورية 

فسيعتذر منها علنا«، متمنيا على اجلميع أن »يقبل 
كالم الرئيس احلريري كله وال نسمع بعد فترة أن هذا 

الكالم غير كاف ونريد املزيد فهذا غير مقبول«.
وعن دعوة البعض احلريري إلى تبرئة »حزب 
اهلل«، أش����ار صقر إلى أن »الرئيس احلريري ليس 
احملكم����ة ليبرئ أو يتهم أحدا، وهو لم يتهم »حزب 
اهلل« أص����ال ليبرئه كما أنه ف����ي حديثه األخير لم 
يبرئ سورية بل قال إن هناك مزورين أو كما سماهم 
ش����هود زور ضللوا التحقيق«. وذكر أن »الرئيس 
سعد احلريري وصف الشاهد محمد زهير الصديق 
باملجرم في العام 2007«، مشددا على وجوب »إنزال 
أشد العقوبات بشهود الزور وأن يحاكموا باإلعدام 

ألنهم أساءوا إلى دول ال إلى أشخاص فقط«.
وأكد أنه »إذا ثبت أن الضباط ال� 4 أوقفوا مبوجب 

شهادات الزور فقط فسنعتذر منهم«.

مصادر لـ»األنباء«: بدء التحضيرات لزيارة 
سليمان إلى نيويورك والمكسيك

أكدت أن الرئيس يحضر الخطابات التي سيلقيها

بيروت: علمت »األنباء« أن دوائر رئاسة اجلمهورية بدأت 
التحضير لزيارة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
إلى نيويورك في 22 س���بتمبر اجلاري مترئسا وفد لبنان إلى 
االجتماعات الدورية للهيئة العامة لألمم املتحدة والتي ستليها 
زيارة رسمية الى املكسيك، حيث جالية لبنانية كبيرة، وينكب 
الرئيس س���ليمان مع فريقه االستش���اري على حتضير ملف 
الزيارتني السيما اخلطابات التي سيلقيها ومحاور احملادثات مع 
املسؤولني الذين سيلتقيهم في نيويورك على هامش اجتماعات 

اجلمعية العامة مع القيادة املكسيكية.
يذكر أن بعث���ة لبنان في نيويورك ب���دأت حتضر مواعيد 
 وترتيبات اللقاءات املرجح عقدها بني الرئيس س���ليمان وعدد
من قادة الدول املش���اركني في اجتماع���ات الهيئة العامة لألمم 

املتحدة.


