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أخبار وأسرار لبنانية  بري تس�لم دعوة لزيارة فرنسا: 
س���لمت باريس رئيس 
الن���واب نبيه  مجل���س 
بري دعوة رسمية لزيارة 

فرنسا ستتم في ش���هر نوفمبر املقبل، وبررت املصادر 
الفرنس���ية الدعوة باإلشارة إلى أن بري هو الوحيد من 
بني الرؤس���اء الثالثة الذي لم يزر فرنس���ا رسميا منذ 
وصول الرئيس ساركوزي إلى قصر االليزيه في ربيع 

عام 2007.
 االفطار الدموي: تقول أوساط الرئيس نبيه بري انه فور تلقيه 
خبر اندالع االش��تباكات في برج أبي حيدر اتصل بالرئيس 
ميشال سليمان واتفق معه على ضرورة انزال اجليش على 
األرض بغية ضبط الوضع ومنع متدد االشتباكات في أحياء 
العاصم��ة والعمل على ضبط ذي��ول »االفطار الدموي« في 
تلك الليلة، ويتحدث بري وهو يتألم ازاء ما وقع بني فريقني 
حليفني من حيث املبدأ، لكن ثمة تقارير تلقاها ان جهات عدة 
اس��تنفرت في العاصمة وانتشرت في أكثر من حي وهي ال 
تلتقي عقائديا مع األحباش، واستوقفه ما بلغه من أحدهم ان 
شابني كانا في سيارة بعد مرور ساعة على احلادث، وكيف 
أقدم أحدهما على اطالق قذيفة »ب 7« في الهواء في عائشة 

بكار وعلى مسافة أمتار من منزل الرئيس سليم احلص.
  املفتي واالحباش: حملت خطبة اجلمعة التي ألقاها مفتي 
اجلمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، في مسجد 
البسطة الذي تعرض إلطالق نار وإحراق جزء منه، في 
االشتباكات التي شهدتها بيروت، داللتني، متثلت أوالهما 
في التأكيد على أن املساجد ودور العبادة يجب أن تبقى 
مفتوحة رغم االعتداء عليها، وأن تبقى مبنأى عن الصراع 
املس���لح، والثانية أنها املرة األولى التي يؤم فيها مفتي 
اجلمهورية املصلني في هذا املسجد منذ الثمانينيات، ألنه 
من املساجد التي تضع جمعية »األحباش« يدها عليها، 
وهي مفارقة رمبا تؤشر إلى رغبة لدى »األحباش« للعودة 

إلى عباءة دار الفتوى بعد خصام طويل معها.
 فنت غير محس�وبة: رأى رئيس »تيار التوحيد« الوزير السابق 
وئ��ام وه��اب في كلمة خ��الل جولة ل��ه في بل��دة عترين 
الش��وفية، أن »الوضع السياسي س��يئ جدا ومازالت هناك 

محاول��ة الس��تثمار جرمية 
اغتي��ال الرئي��س احلريري 
أننا  إلى  وأشار  املستنكرة«، 
»إذ نرتاح للتفاهم الس��وري 
- السعودي ونعتبره مساحة جيدة إلراحة الوضع اللبناني، 
تبق��ى فئة من اللبنانيني مازالت تتعاطى بس��قف أعلى وقد 
تأت��ي بالويالت إلى لبنان، والس��قوف األخرى التي يراهن 
عليه��ا هذا البعض قد تؤدي إلى فنت كبيرة غير محس��وبة 

وميكن أن يدفع ثمنها كل اللبنانيني«.
 ازدي�اد النفور السياس�ي بني جنب�الط وحم�ادة: أبلغ رئيس اللقاء 
الدميوقراطي وليد جنبالط اثناء لقاء »نواب اجلبل« مع 
رئيس اجلمهورية غياب الوزير غازي العريضي بسبب 
وجوده خارج البالد، في ح���ني لم يبرر جنبالط غياب 
النائ���ب مروان حمادة رغم كونه م���ن النواب البارزين 
في كتلة اللقاء الدميوقراطي، وهذا ما يؤكد على التباعد 
والنفور السياسي بني جنبالط وحمادة الذي غادر لبنان 
مكتفيا بإبالغ جنبالط مبغادرته عبر الهاتف ومن مطار 
رفيق احلريري الدولي »انني مغادر الى فرنس���ا برحلة 
استجمام«، واقتصر االتصال على هذا األمر دون اي تطرق 
للمواضيع السياس���ية، علم���ا أن جنبالط ابلغ اجلميع 
اس���تياءه من مواقف حمادة السياسية، فيما األخير أكد 
جلنبالط متس���كه مبواقفه ورفضه التراجع عن افادته 
أمام احملكمة الدولية، وبالتالي فإن التباعد بني الطرفني 
اصبح عميقا، علما أن الكالم االخير جلنبالط والذي حمل 
انتقادات لبعض االعالميني لذكرهم كمال جنبالط، كان 
املقصود به احد االعالمي���ني املقربني من النائب مروان 

حمادة.
كذل���ك لم يبرر جنبالط غياب النائب جورج عدوان عن 
الوفد الذي ش���ارك فيه ممث���ل للعماد عون هو ناصيف 

قزي.
 الق�رار الظن�ي: أقر رئيس اللق��اء الدميوقراطي النائب وليد 
جنب��الط بأن املس��اعي اخلاصة بإرج��اء أو بتجميد القرار 
االتهامي للمدعي العام الدولي دانيال بلمار التزال تدور في 
حلقة مفرغة، ليش��ير إلى أن املسألة أكثر تعقيدا بكثير مما 

كان يعتقد.

مصدر ل� »األنباء«: التوقيت مناسب
إلحياء فكرة »بيروت منزوعة من السالح«

إسرائيل: لبنان يتحول إلى »دولة حزب اهلل« 
وسورية استعادت تأثيرها فيه

بيروت � محمد حرفوش
كان احلوار يدور حول االستراتيجية الدفاعية، فقفز فجأة 

عنوان البحث عن استراتيجية دفاعية المن بيروت.
اجلامع املشترك بني الطرحني هو حزب اهلل الذي يقود ايضا 
معركة استباقية في مواجهة القرار االتهامي في جرمية اغتيال 

الرئيس رفيق احلريري.
ولئن كانت اشتباكات الثالثاء الدامي بني حزب اهلل وجمعية 
املشاريع )االحباش( قد انتهت باملعنى امليداني، اال ان تداعياتها 
السياسية ما زالت تتفاعل، فكل طرف يحاول ان ينتهز اي فرصة 
لتس���جيل نقاط على خصمه، وهذا ما باشرته قوى 14 آذار في 
محاولة حلش���ر احلزب والعادة احياء مقولة بيروت منزوعة 
الس���الح بالتزامن مع التهديد باطالق »املقاوم���ة املدنية«، اما 
حزب اهلل الذي لم يفاجأ بردود الفعل تلك، فإن املهم بالنس���بة 
اليه هو ان جتربة برج ابي حي���در تخضع للقراءة واملراجعة 

الضروريتني.
ويرى مصدر في 14 آذار ان ما حصل في برج ابي حيدر ومحيطه 
يجب اال مير مرور الكرام، ال بل يجب ان يشكل مناسبة فعلية 
لتحوي���ل مقررات اتفاق الدوحة والقمة الثالثية في بعبدا، من 
مقررات نظرية تؤكد على االستقرار ومرجعية الدولة وحتظر 
استخدام السالح في الداخل، الى مقررات فعلية تتولى السلطة 
السياسية »التوافقية« ترجمتها مبنحها الغطاء السياسي الالزم 
للجيش بغية ضربه بني من حديد اي محاولة لضرب االستقرار 
في الداخل، ولعل اي تهاون او »استلشاق« في هذه املسألة يعني 
ان ما حصل في 7 مايو 2008 و24 اغسطس 2010 قابل للتكرار 
في اي وقت والتعميم على اي منطقة من لبنان، بينما يفترض 
ان يش���كل هذا احلادث محطة يكون ما قبله���ا غير ما بعدها، 
وهذا ما يس���تدعي من الدولة الكف عن االقتداء بسياسة »ابي 
ملحم« واتخاذ االجراءات السريعة للبدء باعالن مدينة بيروت 
منزوعة من السالح، اال من السالح الشرعي، ومن بعدها نشر 

هذه املبادرة على جميع املناطق اللبنانية.

بيروت: في تقرير صحافي عن النظرة االس���رائيلية الى حزب 
اهلل وكيفي���ة التعاطي معه في هذه املرحل���ة، نقل التقرير عن 
مسؤولني اسرائيليني اعتقادهم ان لبنان يتحول الى دولة حزب اهلل 
وأن سورية استعادت تأثيرها فيه الذي كان قبل 2005، وأن إسرائيل 
ترى ان هناك احتمال نش���وء منافسة بني سورية وإيران إذا أصبح 
حزب اهلل في موقع أقوى من سورية داخل لبنان، ولكن املصدر قال 
ان »مثل هذا التحليل اإلسرائيلي مفرط في التبسيط ألن حزب اهلل 

ليس دمية سورية أو إيرانية فقط فهو حزب لبناني«.
وتابع التقرير نقال عن ديبلوماس���ي غربي مطلع على السياسة 
اإلسرائيلية وملفات الشرق األوسط وعلى ما يدور من اخبار حول 
احملكمة الدولية اخلاصة باغتيال الرئيس احلريري، ان اس���رائيل 
تعتب���ر ان القرائن التي قدمها األمني العام للحزب الس���يد حس���ن 
نص���راهلل »عناصر بروباغندا، وح���زب اهلل يبحث عن مخارج من 
احتمال اتهامه الذي ميثل عنصر زعزعة استقرار في املنطقة، ولكن 

النظرة اإلسرائيلية الى احملكمة ليست اهتماما أو أولوية«.
كما نقل التقرير عن الديبلوماس���ي الغرب���ي ان هناك حيرة في 
إس���رائيل حول كيفية التعامل مع حزب اهلل، واإلدارة اإلسرائيلية 
لم جتد وصفة معجزة لذلك، والطريقة األخرى في التعامل مع هذا 
املوضوع قد تكون التوجه مباش���رة الى مصدر املشكلة اي دمشق 
أو طهران، وقال: »بالنسبة لدمشق ترى القيادة اإلسرائيلية ان ذلك 
سيكون خطيرا جدا وفي النهاية العالقة اإلسرائيلية بسورية هي ال 
حرب وال س���الم ولكن أقرب الى السلم من احلرب، اذن ترى القيادة 
اإلس���رائيلية ان ال فائدة من أن تخلق عدوا جديدا لذا لن تتجه الى 

معاجلة مشكلة حزب اهلل بحرب مع سورية«.
وال يرى الديبلوماسي احتمال وقوع حرب إسرائيلية على لبنان 
على املدى القصير رغم التوتر السائد في املنطقة بني مختلف األطراف، 
موضحا أن اسرائيل »مدركة ان ليس من مصلحتها أن تكرر ما حصل 
في حرب 2006 على لبنان وأنها إذا ش���نت حربا جديدة فس���تفتح 
عليها تدخال من األس���رة الدولية، وأيضا مثل هذه احلرب ستكون 
خطوة حمقاء ألنها ستؤدي الى التفاف الشعب اللبناني حول حزب 

اهلل وليس العكس«.

ئ »السحور الدمشقي« بين الحريري واألسد األجواء في لبنان؟ هل يهدِّ
حزب اهلل رداً على »بيروت منزوعة السالح«: فلتكن منزوعة األوهام ونظيفة من المتعاملين والمتآمرين

)أ.ف.پ( الرئيس السوري د. بشار األسد مستقبال رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري في دمشق مساء أمس األول 

بيروت: التقى االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
مساء االحد، الشيخ هشام قراقيرة رئيس جمعية املشاريع 
اخليرية االسالمية )االحباش( يرافقه الشيخ اسامة السيد وبحضور 
الشيخ عبداملجيد عمار واحلاج رفيق صفا، حيث مت استعراض 

احلادث االليم الذي وقع في برج ابي حيدر من جميع جوانبه.
وصدر عن اللقاء بيان اعتبر ان ما حصل بني احلزب واجلمعية 
حادث فردي مؤسف تطور بطريقة مأساوية، وبعيدا عن اي خلفية 

»سياسية او مذهبية اطالقا«.
وقد عبر الطرفان عن عميق االس����ف واحلزن ملا جرى، وقدما 
احر التعازي لعوائل الشهداء، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل، 
كما اكد الطرفان على بذل جميع اجلهود ملساعدة اجراءات التحقيق 
التي يقوم بها اجليش اللبناني ملعرفة ما حصل بدقة ومحاسبة 

الفاعلني.

واضاف البيان: يهمنا في هذا املجال التأكيد على دور اجليش في 
حفظ االمن، وعدم القبول باستهدافه او االساءة اليه واتهامه.

وشدد الطرفان على اتخاذ جميع التدابير ملنع تكرار ما حدث، 
كما العمل الزالة اآلثار، ومنها االتفاق على تأليف جلنة مشتركة 

من الطرفني ملسح االضرار وتعويض املتضررين فورا.
وفي السياق عينه مت التوافق على مواصلة اللقاءات الكفيلة 
بعدم تكرار ما حصل على جميع الصعد، للتأكيد على اهمية تالحم 

الصف ومنع الفتنة خاصة بني السنة والشيعة.
كما اكد الطرفان على عدم استغالل وتوظيف هذه احلادثة مبا 

يؤدي الى تأجيج الفتنة وزعزعة مسيرة االمن واالستقرار.
وختم اللقاء بالتأكيد على العالقة الثنائية التي تربط الطرفني 
والعمل على تعزيزها وتطويرها خاصة ملواجهة التحديات التي 

تواجه لبنان.

شكّال لجنة مشتركة إلزالة اآلثار وتعويض األضرار

نصراهلل اتفق مع رئيس »األحباش« على منع تكرار »برج أبي حيدر«

)محمود الطويل( أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال رئيس جمعية »األحباش« هشام قراقيرة مساء أمس األول 
تس���تطيع ان تفكك مش���روعا 
اس���رائيليا – اميركيا لن تكون 
عاجزة عن تفكيك احالم واوهام 
الذين تعودوا الرقص على الدماء، 
فلم يتصرف���وا بلياقة وطنية 
وال مبس���ؤولية اخالقية جتاه 

ما حصل.
وقال فضل اهلل ان ذلك يتناقض 
مع كل ما سمعناه في تلك اخلطابات 

الرمضانية حول التهدئة.
ودعا من لم يس���مهم الى ان 
امكانية  ينزعوا من اوهامه���م 
حتقيق ما عجز عنه القرار 1559 
في نزع سالح املقاومة او النيل 

منها.
الوزير محمد فنيش )حزب 
اهلل( وخ���الل افطار في صور، 
شدد على وجوب التعاطي بجدية 
مع اقتراح السيد نصر اهلل حول 
تسليح اجليش وصون معادلة 

الشعب واجليش واملقاومة.
واستغرب ما وصفه باستغالل 
البعض حلادثة برج ابي حيدر من 
اجل اثارة االنقسام والتحريض 
واسقاط ما يطمح اليه من اهداف 

سياسية على هذه احلادثة.

الجيش من اوقف االشتباك

ومبواجهة احلملة على اجليش 
من زاوي����ة تأخره ف����ي التدخل 
وبالتالي فض االشتباك بني حزب 
اهلل واالحباش قال قائد اجليش 
العم����اد جان قهوج����ي لصحيفة 
»الس����فير« ان اجليش لم يقصر 
في واجباته بل هو من اخمد نار 
الفتنة، وقد كان حاسما على االرض 
متسائال عما اذا كان املطلوب ان 
العس����كريون واملدنيون  يقت����ل 
ليعتب����ر البعض ان اجليش غير 
مقصر، علما ان اجليش اطلق النار 
في محلة النويري على مجموعة 

مسلحة اثناء االشتباك.
واضاف: ان عمليات اجليش 
التزال مستمرة في املنطقة مالحقة 
املتورط����ني وان����ه مت حتى االن 
توقيف عشرة اشخاص ال اربعة 
فقط وان القضية س����تتابع حتى 
النهاية، معتبرا ان املطلوب هو ان 
ال ينفخ احد النار ثم يطالب اجليش 
باخماده، الفتا الى ان اجليش اخمد 
باجراءاته الفتنة وحسم الوضع 

وان اي كالم آخر غير دقيق.

القوى السياسية املعنية وقرار 
احلكومة.

حملة الحزب على الحريري

في غضون ذلك اطلق حزب 
اهلل حملة سياسية عنيفة ضد 
رئيس احلكومة سعد احلريري، 
دون ان يسميه منذ االحد وتعهدت 
مصادر ف���ي احلزب باملزيد من 
التصعي���د، ف���ي حال اس���تمر 
االستثمار املتمادي حلادث برج 
ابي حيدر من قبل االوركسترا 

املذهبية والطائفية.
وفي هذا السياق جاء تساؤل 
الوفاء للمقاومة  رئيس كتلة 
محمد رعد عما اذا كانت اجلوالت 
على مناطق االش���تباكات في 
برج ابي حيدر )قام بها الرئيس 
احلريري( تقع في خانة اذكاء 
االنقسام، متسائال مرة اخرى 
حول عدم قيام هؤالء بجوالت 
على املناطق املتضررة بعدوان 
يوليو االسرائيلي على اجلنوب 
والضاحي���ة اجلنوبية؟ وردا 
على ش���عار بيروت منزوعة 
الس���الح قال رعد »املطلوب 
أن تك���ون بي���روت منزوعة 
األوهام ونظيفة من املتعاميلن 

واملتآمرين«.
وفي ذكرى اسبوع مسؤول 
حزب اهلل في ب���رج أبي حيدر 
محمد فواز حتدث النائب حسن 
فضل اهلل مؤكدا ان املقاومة التي 

السيادة الوطنية بوجه العدوان 
االسرائيلي.

ب���دوره مستش���ار رئيس 
احلكومة الوزير السابق محمد 
شطح وصف ما حصل في برج ابي 
حيدر بأنه خطير جدا، ما يوجب 

معاجلة السالح املتفشي.
ش���طح اعتبر ان لبنان مير 
مبرحلة دقيقة للغاية داعيا الى 
حتصني الس���لم األهلي متوقعا 
ارتدادات سلبية لهذه األحداث 
عل���ى عملي���ة االس���تثمار في 

لبنان.

بارود لتنظيم رخص حمل السالح

إلى ذلك، وغداة اجتماع اللجنة 
الوزارية برئاسة الرئيس سعد 
احلريري، قال عضو اللجنة وزير 
الداخلية زياد بارود ان اللجنة 
س���تبحث في تنظي���م وضبط 
تراخيص حمل األسلحة وليس 
مطلوبا البحث في نزع س���الح 

املقاومة.
واضاف بارود ان س���الح 
املقاومة يعال���ج على طاولة 
احلوار وانه يقارب موضوع 
جعل بي���روت مدينة منزوعة 
السالح من الناحية الدستورية 
إذ ان كل دولة ذات سيادة تكون 
منزوعة السالح اال من سالح 
اجليش واالمن اال اننا نعرف 
اش���كالية املوض���وع، واحلل 
يكمن م���ن خالل التواصل مع 

بيروت � عمر حبنجر
اإلشارات األولية توحي بأن 
»السحور الدمشقي« هدأ من روع 
املرتاعني في بيروت، وكان املعيار 
مبا ص���در عن اللجنة الوزارية 
الثالثية، برئاسة الرئيس سعد 
ام���س، بعدما  احلريري عصر 
اشعل حزب اهلل املشهد بهجوم 
سياس���ي صاعق وشامل على 
رئيس احلكومة دون ان يسميه 
قبل ان يرد عليه تيار املستقبل 

على طريقة »من فمك ادينك«.
حمل���ة ح���زب اهلل أثارت 
انف���الت االمور  املخاوف من 
خصوصا ان الق���رار لم يكن 
ارجتاليا كم���ا قالت صحيفة 
»الس���فير« مش���يرة الى انه 
س���تكون للهجوم تتمة خالل 
االي���ام القليل���ة املقبلة، ولو 
ان تن���اول الرئيس احلريري 
الرئيس  السحور على مائدة 
بش���ار االس���د من ش���أنه ان 
يقل���ب هذه الص���ورة كما ان 
متابعة احلملة مرتبطة بوقف 
احلريري هجومه على محور 
»بيروت منزوعة السالح« اي 
سالح املقاومة بحسب مفهوم 

احلزب.

القانون فوق الجميع

وقبل توجهه الى دمشق اصر 
احلريري في مأدبة إفطار لرؤساء 
احلكومة السابقني والشخصيات 
الرس���مية في الس���راي الكبير 
على س���يادة القانون في لبنان 
وقال: املهم ان نعلم بأن القانون 
فوق اجلمي���ع، وان الدولة هي 
املسؤولة دون سواها عن ادارة 
الشأن العام وان االمن الوطني 
يجب ان يكون في رأس اهتمامات 
الدولة ومؤسساتها العسكرية 

واألمنية.
واض���اف: لبن���ان لن يكون 
ساحة مواجهة بني ابنائه ونحن 
في موقعنا برئاس���ة احلكومة 
او  سنرفض بشدة اي محاولة 
دعوة او توجه في هذا الش���أن 
وسنبقى على اصرارنا بوجوب 
ان تتحمل الدولة وقواها األمنية 
املختصة واجب الدفاع عن األمن 
الداخلي مبثل ما يتحمل اجليش 
اللبناني مس���ؤولية الدفاع عن 

الشيخ قبالن يطالب القذافي
بكشف مصير اإلمام الصدر

بيروت: عش��ية الذكرى الس��نوية الثاني��ة والثالثني 
لتغييب االمام موس��ى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد 
يعق��وب والصحافي عباس بدر الدين التي تصادف اليوم، 
طالب نائب رئيس املجلس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ 
عبداالمير قب��الن الرئيس الليبي معمر القذافي بكش��ف 

مصير االمام الصدر ورفيقيه.
وتساءل قبالن بقوله: ملصلحة من بقاء الصدر ورفيقيه 
مغيب��ني عن وطنه��م وامتهم وس��احات جهادهم، كما دعا 
قبالن االمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر 

االسالمي الى املطالبة بكشف احلقيقة واالفراج عنهم.

معلومات ل�»األنباء«: اتجاه لتكليف »هيئة اإلغاثة« 
بتعويض متضرري حادث برج أبي حيدر

داود رمال
يعقد مجلس الوزراء اللبناني 
جلس���ة عادية غدا االربعاء في 
القص���ر اجلمه���وري برئاس���ة 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان الذي ينتقل مساء اليوم 
من املقر الصيفي في بيت الدين 

الى بعبدا.
وقال مصدر مطلع ل� »األنباء« 
ان »اجللس���ة التي ستبحث في 
جدول اعمال من 56 بندا عاديا، 
اثارة  ستش���هد في مس���تهلها 
ملواضيع راهنة ابرزها االشتباك 
في محلة ب���رج ابي حيدر، وما 
توصل اليه وزير العدل ابراهيم 
جنار في مسألة شهود الزور التي 

سبق ان كلف مبتابعتها«.
واوضح املصدر »ان مقاربة 

ملف برج ابي حيدر س���تتم من 
زاوية بحث االس���باب والنتائج 
والتداعيات واالجراءات املتخذة 
والت���ي يج���ب ان تتخ���ذ ملنع 
تكرار ه���ذا احلادث اخلطير في 
اي منطقة لبنانية، اذ س���يؤكد 
رئيس اجلمهورية على وجوب 
جتاوز ما حصل واعتباره محطة 
مؤملة نأخ���ذ العبر منها تدفعنا 
ملزيد من الوفاق وتعزيز الوحدة 
الرئيس  الوطنية، كما سيطرح 
س���عد احلريري م���ا توصلت 
اليه اللجنة التي يرأس���ها بهذا 
اخلصوص، مع االجتاه لتحمل 
الدولة مسؤولياتها في معاجلة 
االضرار وذلك عبر تكليف الهيئة 
العلي���ا لالغاث���ة بالتعاون مع 
االدارات املعنية وبلدية بيروت 

مبسح االضرار للتعويض على 
االهالي املتضررين«.

ولفت املصدر الى ان »الرئيس 
سليمان سيضع مجلس الوزراء 
في اجواء املصاحلة التاريخية بني 
ابناء بلدة بريح الشوفية برعاية 
النائب وليد جنبالط  وحضور 
والتي تؤسس النهاء ملف العودة 
وسيدعو الوزارات واالدارات كافة 
للقي���ام بواجباتها جتاه مناطق 
العودة عبر مش���اريع امنائية 
وتقدمي اخلدمات لتثبيت االهالي 
في قراهم وبلداتهم ومدنهم، كما 
سيضع الرئيس احلريري مجلس 
الوزراء في نتائج زيارته السريعة 
الرئيس  الى دمش���ق ولقائ���ه 
الس���وري بشار االس���د والتي 
تندرج في اطار تعزيز وتطوير 

العالقات والتنسيق الثنائي في 
قضايا تخص البلدين«.

واكد املصدر ان »اجلو داخل 
مجلس الوزراء سيكون ممسوكا 
من قبل رئيس اجلمهورية الذي 
لن يس���مح الي توتر او تشنج 
حتت اي مسبب كان، خصوصا ان 
موضوعي برج ابي حيدر وشهود 
الزور لم تنته اللجنتان املعنيتان 

من االحاطة بكل تفاصيلهما«.
وكش���ف املصدر ان »رئيس 
ل���ن يتأخر كثيرا«  اجلمهورية 
في دعوة املجلس االعلى للدفاع 
لالنعقاد لبحث خطة تس���ليح 
اجليش متهيدا لرفع غير السري 
منها الى مجلس الوزراء لدراستها 
املناس���بة  الق���رارات  واتخ���اذ 

بشأنها«.

جلسة عادية للحكومة غداً تتصدرها إشكاالت بيروت


