
الثالثاء 15 يونيو 2010   55عربية وعالمية

مفارقة سياسية: سجلت مفارقة سياسية بعد تصويت مجلس الوزراء 
على املوقف اللبناني في مجلس األمن بالنسبة لقرار العقوبات ضد 
ايران، فالرئيس س����ليم احلص أبرز حلفاء حزب اهلل على الس����احة 
الس����نية أيد موقف االمتناع عن التصويت ليعود الى ايضاح موقفه 
الحقا، والرئيس عمر كرامي الذي حتالف حديثا مع الرئيس س����عد 
احلريري وصرف النظر عن مشروع جبهة وطنية معارضة، استهجن 
موقف الوزراء الذين امتنعوا وأيد املوقف الذي طالب برفض العقوبات 

والتصويت ضدها.
تدخ�الت سياس�ية: يقول نائب ماروني ان »تعيني املطارنة اجلدد وفي 
هذه املرحلة بالذات لن يكون باألمر الس��هل ولدينا معلومات عن تدخالت 

سياسية من مراجع كبيرة«.
وس�ام القديس غريغوريوس الكبير البابوي: أعلن في الڤاتيكان ان قداسة 
البابا بينيديكتوس الس����ادس عشر قرر منح نائب رئيس احلكومة 
الس����ابق عصام فارس وسام القديس غريغوريوس الكبير البابوي، 
وكل����ف البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير تقليد فارس 

هذا الوسام.
وباملناسبة، أبرق رئيس املجلس العام املاروني الوزير السابق وديع 
اخل����ازن الى فارس مهنئا، وجاء في البرقية: »لكم س����ررت ان تأتي 

اللفتة البابوية هذه املرة من أعلى سلطة روحية 
كاثوليكية في العالم بعدما منحتم وساما من 
أعلى س����لطة روحية أرثوذكسية في روسيا، 

انه خلبر يجسد اهتمام الكرسي الرسولي في روما ببلدنا وبوشائج 
العاطفة الدينية العميقة التي يكنها احلبر األعظم ألبنائه الذين رصعوا 

اجنازاتهم بالعطاءات في حركة امناء الشعوب وتقدمها في العالم.
اعتب�ارات جنبالط: قالت مصادر سياس��ية عليمة ان اتخاذ النائب وليد 
جنبالط ملوقف االمتناع في مجلس الوزراء عن التصويت على العقوبات 

على ايران مرده الى ثالثة اعتبارات:
- األول: ان زعيم املختارة ال يرغب في اتخاذ موقف مناقض ملوقف الرئيس 
احلريري حتى ال يؤدي التصويت في مجلس الوزراء الى نوع من الهزمية 

لرئيس احلكومة.
- الثاني: ان جنبالط اليزال حليفا لبعض الدول العربية وفي مقدمها اململكة 

العربية السعودية، وهو ال يريد اتخاذ موقف مغاير لرغبتها.
- الثالث: ان عالقة رئيس احلزب االشتراكي مع ايران مازالت غير طبيعية، 
أي ان حتسن هذه العالقة مرهون بعوامل اقليمية وعربية. والحظت املصادر 
ان االنتق��ادات التي وجهها النائب جنبالط في مقابلته االخيرة من برنامج 
»كالم الناس« ضد القيادة االيرانية كان لها مردود سلبي على امكانية فتح 

قن��وات التواصل بني جنبالط وايران مبا في ذلك 
السفارة االيرانية في بيروت.

سائح سياس�ي: فيما تتحدث مصادر النائب 
ولي����د جنبالط عن مرحلة متقدمة وصلت اليه����ا عالقته مع القيادة 
السورية، ينقل عن مصدر سوري ان عالقة جنبالط مع دمشق عادية 
وان زيارات����ه اليها خاصة وليس����ت رس����مية ويزورها ك� »س����ائح 

سياسي«.
تكرمي الس�فير الس�وري: يقيم النائب وليد جنبالط الس��بت املقبل حفال 
تكرمييا في املختارة للسفير السوري علي عبدالكرمي العلي، يشارك فيه 
العشرات من الشخصيات املوالية واملعارضة ممن تلقت دعوات للمناسبة، 

ويلقي جنبالط خالل االحتفال كلمة سياسية.
مفاجآت مثيرة: ينقل مقربون عن رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
وليد جنبالط توقعه أن تش����هد املنطقة مفاجآت مثيرة في األش����هر 
املقبل����ة، ناصحا العرب بالوق����وف »اجلماعي« إل����ى جانب اخليار 

التركي.
اللقاء األهم: نواب في حزب اهلل وصفوا اللقاء األخير بني رئيس احلكومة 
س��عد احلريري واألمني العام حلزب اهلل حسن نصراهلل بأنه األهم، على 
األصعدة كافة، بني اللقاءات كافة التي عقدت بني »الشيخ سعد« و»سماحة 

الس��يد«. النواب أش��اروا إلى أن الرئيس احلريري خرج من اللقاء الذي 
انته��ى بعش��اء »مرتاحا للغاية« بالنس��بة إلى أكثر من مس��ألة تش��غل 

اهتمامه.
احملكمة الدولية: أبلغت احدى اجلهات اللبنانية مكتب املدعي العام 
ف����ي احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان دانيال بلمار بانها تعتزم وقف 
تعاونه����ا معه ما لم ينفذ اجراءات بحق ش����هود ال����زور خالل مهلة 

محددة.
جبل الدروز أم املسيحيني؟: لفت في مؤمتر صحافي عقده مطران زحلة 
أندره حداد للتعليق على حادثة عني دارة »اش��كال تخلله اطالق نار على 
خلفية الكس��ارات بني الشقيقني بيار وموسى فتوش من جهة وأصحاب 
الكسارات« ان املطران حداد اعتبر احلادثة سياسية وطائفية متهما جهات 
سياسية في اجلبل بالوقوف وراء دعم أصحاب الكسارات غير الشرعية 
ووراء محاولة اغتيال مدبرة لرجلي األعمال من كل فتوش. وعندما سئل 
املطران حداد كيف حتولت املسألة طائفية بني الكاثوليك والدروز؟ أجاب: 
»ألن أكثري��ة املعتدين هم من الدروز املدعومني من النائب وليد جنبالط، 
وقالوا: ارحلوا من هنا اجلبل ليس ملكا للمسيحيني«، وأضاف: »بالنتيجة 
لنأخذ رجوع املس��يحيني الى اجلبل وكم بات له��م يتحدثون عنها، ولم 

يرجعوا بعد ألنهم يتعرضون لضغوط«.

أخبار وأسرار لبنانية

سامي الجميل لخفض رواتب ومخصصات النواب
بعد اثارة باسيل ملف فواتير السياسيين الكهربائية 

سكاف يزور السعودية قريبًا

بيروت: بعد اقدام الوزير جبران باسيل على 
اثارة موضوع عدم تسديد السياسيني النافذين 
لفواتير الكهرباء والتلويح بقطع التيار الكهربائي 
عنهم، علم ان النائب س���امي اجلميل في صدد 
تقدمي مشروع قانون يهدف إلى خفض معاشات 
النواب ومخصصاتهم، وأال تكون رواتبهم ملدى 
احلياة، ويعمل فريقه على إعادة دراسة أغلب 
أبواب اإلنفاق املالي الكبيرة التي ال تزال قائمة 
في الدولة، وذلك بهدف البحث في إمكان خفض 
اإلنفاق غير الضروري، وستطرح أبواب جديدة 
للحصول على إي���رادات للدولة، منها ضرائب 
جديدة على م���واد اس���تهالكية مضرة وغير 

ضرورية وتعد من الكماليات.
ال���ى ذلك لوحظ ان النائب س���امي اجلميل 
حتول ف���ي خطاب���ه السياس���ي اإلعالمي من 
مصطلح »الفيدرالية والالمركزية السياسية« 
الى مصطلح »الالمركزية االدارية املوس���عة«، 
داعيا الى »اعادة النظر في التقس���يم االداري 
في شكل يالئم الواقع االجتماعي والدميغرافي 
املوجود في كل املناطق، والى انش���اء وحدات 
اقليمية تصبح ضمانة للمجموعات »الثقافية 
وللتعددية اللبنانية«، بحيث يكون بإمكان كل 
مجموعة ثقافية ايصال أفكارها وتطبيق منط 

احلياة الذي ترغب فيه.

بيروت: يعتزم رئيس الكتلة الشعبية ايلي 
سكاف القيام بزيارة الى السعودية قريبا، 
األمر الذي فسرته اوساط عونية بانه متوضع 
س���كافي جديد الى جانب رئيسي اجلمهورية 

واحلكومة.
بدوره نقل عن مصدر ف���ي التيار الوطني 
احلر في زحلة قوله بش���أن العالقة مع النائب 
السابق ايلي س���كاف »لقد أخطأ بحقنا وعليه 
ان يبادر لتصحيح اخلطأ، واذا كان يعتبر انه 

لم يخطئ، فال مجال للمصاحلة«.
وينق���ل عن مص���در في الكتلة الش���عبية 

الزحالوية ان اخلالف العوني السكافي تعبير 
»عن خالف شخصي مع النائب السابق سليم 
عون الذي استاء من انفتاح سكاف على عائلة 
الهراوي وكأنه يريد ان يكون وصيا على حتالفات 

وحتركات سكاف.
وهذا األمر مرفوض شكال ومضمونا، الياس 
س���كاف »ثابت« في موقعه السياسي، أي انه 
سيبقى حليفا ل�»التيار الوطني احلر«، مادامت 
جتمعهما خيارات وطنية استراتيجية مشتركة، 
ولكن »في الوقت نفسه، على )التيار( أن يتفهم 

اخلصوصية الزحلية«.

الرئيس ميشال سليمان مستقبال الوزير جان اوغاسبيان العائد من سورية في بعبدا امس

الغيوم تتلبّد في »السما الزرقا«: فتفت يستقيل من »المستقبل«.. و»الحبل عالجرار«!

بيروت � عمر حبنجر
رغ����م فوز تي����ار املس����تقبل 
باالنتخاب الفرعي عن املقعد النيابي 
لدائرة املنية � الضنية، فقد بادر 
نائب الدائ����رة د.أحمد فتفت الى 
تقدمي استقالته من التيار واضعا 
اياها بتص����رف رئيس احلكومة 
سعد احلريري وذلك بسبب نتائج 
االنتخاب����ات البلدية في محافظة 

الشمال.
وأكد تيار املس����تقبل في بيان 
له وضع فتفت استقالته بتصرف 
رئيس التيار، رئيس مجلس الوزراء، 
وقال فتفت ان قرار االستقالة قدمه 
في الثاني م����ن يونيو اال انه آثر 
جتميد اذاعت����ه الى ما بعد انتهاء 
االنتخابات الفرعية للمقعد النيابي 
والذي أثار حصول منافس مرشح 
التيار الفائز، املرشح اخلاسر كمال 
اخلير عل����ى ارقام أصوات عالية، 

اهتمام قيادة التيار.
بدورها اعلنت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان حبل االستقاالت من 
»املستقبل« على اجلرار وخاصة مع 
اقتراب اعالن الهيكلية التنظيمية 
للتيار وبسبب االخفاقات الكثيرة 

والكبيرة.
وكان����ت املعرك����ة االنتخابية 
النيابية الفرعية في قضاء املنية 
� الضنية قد انتهت بفوز مرش����ح 

وهي 20100 صوت، دون ان يقرنه 
بعدد األصوات التي حصل عليها 
املرشح اخلاسر كمال اخلير وهي 
ال� 14200 صوت بحس����ب  تفوق 

املاكينات االنتخابية.
ويقول مراقبون انتخابيون في 
املنية والضنية انه س����بق لكمال 
اخلير ان حصل في انتخابات العام 
2009 على خمسة آالف صوت فقط، 
ويرد املراقبون االنتخابيون الزيادة 
الكبيرة )نحو 9000 صوت( الى 
دعم عائلة النائب الراحل هاش����م 

علم الدين له هذه املرة.

تيار املستقبل كاظم صالح اخلير 
)26 سنة( مبواجهة منافسه رجل 
األعمال كمال اخلير املدعوم من قوى 
8 آذار، والذي هو زوج عمة الفائز 
كاظم، ولقد كان من أش����د مؤيدي 
والده النائب السابق صالح اخلير. 
ون����ال كاظم اخلير 20100 صوت، 
فيما أحرز كمال اخلير على 14200 
صوت، وق����درت وزارة الداخلية 

نسبة املقترعني ب� %34.
ولوحظ ان وزير الداخلية زياد 
بارود، اعل����ن األرقام التي حصل 
عليها املرشح الفائز كاظم اخلير 

اندفاع  املراقب����ون،  والح����ظ 
الناخبني في الضنية الى صناديق 
االقتراع في آخر حلظة، وقد رد هذا 
احلماس املتأخر نسبيا الى ضغوط 
مارسها نائب الضنية احمد فتفت، 
الذي اعتبر نفس����ه مستهدفا في 
هذه العملي����ة، فقام يطلق النفير 
متأخرا. ويسجل النائب فتفت على 
منسقي تيار املستقبل في الشمال 
مالحظات قاسية ضمنها تقريره 
الى الرئيس احلريري الذي تضمن 

وضع استقالته بتصرفه.
في هذا الوق����ت، تابع مجلس 

الوزراء اللبناني أمس، مناقش����ة 
بنود املوازنة العامة للعام 2010، 
وتوسع املجلس في مناقشة األرقام 
الواردة، اال انه لم يتوصل الى حسم 
النقاش كامال، وبقيت هناك قضية 
السدود املائية التي طرحها الوزير 
جبران باسيل، على ان تتم اليوم 
الصياغة األخيرة للمشروع، وفق 
ما يكون ق����د مت االتفاق عليه في 

جلسة مساء امس.
وكانت وزير املال ريا احلسن 
أصدرت بيانا حول طريق صرف 
ال� 11 مليار دوالر من خارج املوازنة 
وفق ما أش����ار اليه الرئيس نبيه 
بري، واعتبرت مصادر املعارضة 
عبر جريدة »السفير« ان توقيت 
اذاعة البيان عشية اجتماع مجلس 
الى حتويل  الوزراء امنا يه����دف 
االنظار م����ن مس����ؤولية رئيس 
احلكومة السابق فؤاد السنيورة، 
وبالتالي الى استدراج النواب الى 
سجال معها ومع احلكومة احلالية، 
واعتبرت الصحيفة ان البيان وقع 
في هفوة كبرى عندما أورد انه ال 
يوجد دستور أو قانون في العالم 
يلحظ طرق وأطر االنفاق بغياب 
موازنات لم تقر على مدى األربع 
سنوات املاضية، ما يؤشر ضمنا 
الى حصول االنفاق بطريقة غير 

مشروعة.

استنفار في قيادات التيار بعد نيل مرشح 8 آذار »الخاسر« نسبة أصوات عالية في فرعية المنية - الضنية!

إسرائيل تتهم إيران بتجهيز سفن مساعدات
تنطلق من لبنان وتتوعد بمنع عبورها إلى غزة

قمة لبنانية � سورية في دمشق اليوم

غزة وكاالت: اتهمت إسرائيل امس إيران بالوقوف 
وراء قافلة سفن املساعدات التي يجري جتهيزها 
في لبنان متهيدا إلرسالها إلى قطاع غزة احملاصر 

منذ أكثر من 3 سنوات.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصادر عسكرية 
زعمها »إن إيران هي التي تقف وراء قافلة السفن 
التي يجري اإلعداد لها في لبنان استعدادا النطالقها 
م���ن املوانئ اللبنانية إلى قط���اع غزة عبر البحر 

لكسر احلصار«.
وأضافت املصادر أن هذه القافلة لن يسمح لها 

بالوصول إل���ى قطاع غزة خاصة أن وزير الدفاع 
اإلسرائيلي إيهود باراك كان قد أصدر أوامره للجيش 
اإلس���رائيلي بعمل كل ما باستطاعته ملنع وصول 
أي سفينة إلى شواطئ غزة، مشددا على أنه يجب 

اإلبقاء على احلصار املفروض على قطاع غزة.
وفي السياق نفس���ه، قالت مصادر إسرائيلية 
رسمية إن إس���رائيل رفضت فكرة فحص جميع 
السفن في أحد املوانئ القبرصية للتأكد من خلوها 
من األسلحة قبل السماح لها بالتوجه مباشرة إلى 

قطاع غزة.

بيروت � داود رمال
يتوجه رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد 
ميشال سليمان الى سورية اليوم في زيارة 
تستمر لساعات يلتقي خاللها نظيره السوري 
بش����ار األس����د وس����تكون العالقات الثنائية 
والتطورات في املنطق����ة محوري احملادثات 
الرئيسيني. ويرافق الرئيس سليمان وفد رسمي 
يضم وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة 
ووزير الدولة عدنان القصار وفريق استشاري 
قوامه الوزير السابق ناجي البستاني واملستشار 
السياس����ي ناظم اخلوري ومدير عام رئاسة 

اجلمهورية السفير ناجي أبي عاصي.
ويقول مصدر مواكب للزيارة ل� »األنباء« ان 
»امللفات اإلقليمية الساخنة ستفرض نفسها على 
احملادثات من اجلرمية االسرائيلية بحق اسطول 
احلرية الى القرار الدولي 1929 الذي يفرض رزمة 
عقوبات جديدة على ايران خصوصا ان أصداء 
هذا القرار مازالت تتردد لبنانيا في قوى االمتناع 
اللبناني عن التصويت، السيما ان لهذا القرار 
مترتبات ملزمة جلميع البلدان من النواحي 
املعرفية ومراقبة األشخاص باملوانئ البحرية 

والبرية واجلوية، والنقل البحري«.
واوضح املصدر ان »التهديدات االسرائيلية 
الدائمة للبنان وسورية وامكان اندالع حرب في 

أي وقت على رغم تراجع احتماالتها سيكون 
محورا في احملادثات الس����يما جلهة التشاور 
والتنسيق املس����تمر في سبيل مواجهة هذه 
التهديدات«. ولف����ت املصدر الى ان »عناوين 
البحث ستتطرق الى ما أجنزته اللجان املشتركة 
من تعديل لالتفاقات الثنائية أو اقتراحات أخرى 
جديدة خصوص����ا ان الوفد االداري والتقني 
برئاس����ة الوزير جان اوغاسبيان متكن من 
وضع احدى عشرة اتفاقية على طاولة التوقيع 
النهائية عند التئام أول اجتماع للجنة املشتركة 

برئاسة رئيسي حكومتي البلدين«.
وقال املصدر انه »س����يتم خالل القمة بني 
سليمان واألسد استعراض بنود البيان املشترك 
الصادر في القمة الثنائية التي انعقدت بينهما 
في 13 أغس����طس 2008 وكيفية تفعيل ما لم 
يكتمل تنفيذه بعد ووسائل هذا التفعيل بني 
اجلانب����ني، كما س����يتم التأكيد على احلرص 
التنسيق والتعاون  املتبادل على اس����تمرار 
لتفعيل العالق����ات الثنائية على قاعدة ما مت 
بحثه سابقا، كما ان القيادة السورية ستجدد 
دعمها الش����خصي للرئيس سليمان وملوقع 
رئاسة اجلمهورية وتأييدها للخطوات التي 
يقوم بها من أجل حتقيق الوفاق واالستقرار 

السياسي واألمني في لبنان«.

تبحث العالقات الثنائية والمستجدات الساخنة في المنطقة

علي خريس 

)محمود الطويل( جمهور تيار املستقبل يحتفل بفوز مرشحه كاظم اخلير في املنية - الضنية.. وفي االطار صورة لنائب املنطقة املستقيل من »املستقبل« احمد فتفت 

خريس ل� »األنباء«: الموقف الكويتي من المبادرة العربية مشّرف 
وطهران ستتعاطى مع الحريري بكل إيجابية

بيروت � أحمد منصور
اك���د عض���و كتل���ة التنمية 
والتحري���ر النائب علي خريس 
ان املوقف البرملاني الكويتي كان 
مش���رفا وش���جاعا، في املطالبة 
بسحب املبادرة العربية، ردا على 
املجزرة االسرائيلية بحق اسطول 
احلرية وحصار غزة، مشددا على 
ان الكويت ترفض الظلم والطغيان 
واالستبداد االسرائيلي، الفتا الى 
ان هذه املواقف ليست جديدة على 
الكويت فهي عودتنا على مثل هذه 
املواقف في لبنان، وعلى مساحة 

الدول العربية.
وق���ال خري���س ف���ي حديث 
ل� »األنباء«: »إنن���ا في لبنان ال 
ننس���ى ابدا مواقف قادة وشعب 
الكويت ودعمهم للبنان بش���تى 
الوسائل االمنائية والسياسية، 
فخدمات الكويت مزروعة في كل 
املناطق اللبنانية عبر الصندوق 
الكويتي للتنمي���ة، وهي لعبت 
دورا مهم���ا ومازال���ت في اعادة 
العديد من املؤسس���ات  اعم���ار 
واملشاريع التربوية`واالستشفائية 

ف���ي  واخلدماتي���ة والس���كنية 
الضاحية اجلنوبية وفي اجلنوب 
بعد العدوان االسرائيلي الغاشم 
على لبنان في يوليو 2006، فلبنان 
يدين للكويت واميرها وحكومته 
وش���عبه بكل احملب���ة والتقدير 
واالحترام، وم���ا فعلته الكويت 
في لبنان يؤكد االخوة اجلمعاء 
التي جتمع البلدين والش���عبني، 
وان لبنان لن ينسى تلك املواقف 
التي هي نابعة من تفهم الكويت 
الفلسطينية والقضية  للقضية 
اللبنانية والعربية«، مشددا على ان 
الكويت بلسمة جراح اللبنانيني في 
االزمات والشدائد، السيما االخطار 
والتهديدات االسرائيلية، مؤكدا ان 
هذه املواقف تركت ارتياحا واثرا 
كبيرا في نفوس اللبنانيني، منددا 
بالعدوانية االسرائيلية التي تطول 
جميع ال���دول العربية وتضرب 
املواثيق  بع���رض احلائ���ط كل 
الدولية،  واالعراف واالتفاق���ات 
محييا املوقف التركي من املجازر 

واالجرام االسرائيليني.
وحول املوقف الذي جرى في 

داخل مجلس الوزراء بالنس���بة 
ملوضوع فرض العقوبات الدولية 
على ايران قال خريس: »ان ما جرى 
في مجلس الوزراء، كنا نتمنى اال 
يحصل بهذا الشكل، على الرغم 
من ان هذا املوضوع اصبح خلف 
ظهورنا، ولكن البد من موقف ورأي 
من هذه املسألة السيما اننا ننتمي 
الى تيار سياس���ي مقاوم للعدو 
االس���رائيلي، ولقد كان يفترض 
على لبن���ان ان يكون موقفه هو 

رفض تلك العقوبات وضدها على 
ايران، وكما قال الرئيس نبيه بري 
»ان املوقف اللبناني كان يجب ان 
يكون في نفس املستوى من املوقف 
التركي والبرازيلي، خصوصا ان 
لبنان مقاوم السرائيل واحتالالتها 

ومجازرها وعدوانيتها«.
واضاف خريس »ان اجلمهورية 
االس���المية االيرانية كانت سندا 
للبنان واملقاومة، وكلنا جميعا 
ش���اهد الدور الذي لعبته ايران 
الناحية االمنائية بعد  ايضا من 
العدوان االسرائيلي على لبنان في 
العام 2006 في لبنان وما قدمته 
في هذا املجال، لذا كان يفترض 
على لبنان ان يقف ضد العقوبات 
عليها ال ان ميتنع، الن االمتناع 
كأنه عملي���ة »ال لون وال رائحة 
له«، فلبنان ليس هذا هو لونه، 
فلونه مقاوم، وسيبقى كذلك ضد 

املشروع االسرائيلي.
واذ اسف خريس للموقف الذي 
اتخذه مجلس ال���وزراء في هذا 
املوضوع، رأى ان ما جرى اظهر 
بوضوح ان هناك موقفني وانقساما 

في مجلس ال���وزراء، معتبرا ان 
املبررات من هذه القضية لم تكن 
كافية، الفت���ا الى ان االمتناع لم 
يكن ملصلحة ايران وال ملصلحة 

املنطقة.
واكد ان هذه املسألة قد تترك 
تداعي���ات في املرحل���ة املقبلة، 
مش���ددا على اهمي���ة وضرورة 
وحدة الصف الداخلي في مواجهة 
الفنت واملؤامرات االس���رائيلية، 
مؤكدا ان افض���ل وجوه احلرب 
الداخلي  مع اسرائيل هي السلم 
وتكاتف اللبنانيني، مستبعدا اي 
تعديل او تغيير حكومي في هذه 

الظروف احلالية.
وحول زيارة رئيس احلكومة 
سعد احلريري املرتقبة اليران اكد 
خريس ان ايران تنظر الى لبنان 
وشعبه بكل ايجابية وستتعاطى 
مع رئيس احلكومة بكل ايجابية، 
مشددا على ان مسار العالقات بني 
لبنان وايران ال يتغير، مش���يرا 
الى ان ايران لن تستس���لم على 
الرغم ما جرى في مجلس االمن 

الدولي.

أكد أنه كان يفترض على لبنان الوقوف ضد العقوبات على إيران ال االمتناع


