
الجمعة 30 يوليو 2010   31عربية وعالمية

استبعاد الفتنة: نقل عن أوساط الرئيس احلريري استبعادها امكان 
وقوع فتنة شيعيةـ  سنية، »ألنه ال الشيعة يرغبون فيها وال السنة 
أيضا، ومهما كان القرار الظني فال توجد أرضية سنية مهيأة ألي رد 
فعل يندرج في خانة االنتقام، ألن املزاج السني ال يشبه ما كان عليه 

منذ ٥ أعوام حني كان التوتر في قمته«.
بري: تردد ان الرئيس نبيه بري دعا معاونيه الى عدم التطرق ال من قريب 
أو بعيد الى اجلدل الدائر اليوم حول احملكمة الدولية، وثمة من يقرأ في »صمت« 
رئيس مجلس النواب نبيه بري وسكوت النواب والقيادات احملسوبة عليه في 
اآلونة االخيرة وعدم ابداء التضامن مع حزب اهلل وهو يواجه احملكمة، موقفا 

الفتا ينطوي على مغاز ويبنى عليه ويؤخذ باحلسبان في قابل االيام.
وهم ومحاوالت فاشلة: تتوقف أوساط سياسية قريبة من دمشق عند 
»االعتقاد الوهم« بامكان فك حزب اهلل عن سورية أو العكس، وهو 
الوهم الذي لم يغادر عقل هذا الفريق وعقوال دولية حول امكان فك 
ســــورية عن ايران. وتقول هذه األوساط ان ثمة رسائل وصلت الى 
فريق 14 آذار مفادها ان رهان البعض في لبنان على فك عرى العالقة 
والتحالف ما بني سورية واملقاومة في لبنان هو عبارة عن »محاولة 
فاشلة«، وتضيف ان دمشق ستترك هؤالء نائمني ولن تطلب الى أي 

منهم ان يستفيق من هذا احللم.

اهتزاز العالقة بني الصفدي و»املستقبل«: للمرة الثانية 
خالل شهر تقريبا يحدث اهتزاز وتوتر في العالقة 
بني الوزير محمد الصفدي وتيار املستقبل، املرة 

األول��ى كانت في االنتخابات الفرعية في »املنية الضنية« التي التزم فيها 
الصفدي احلياد االيجابي ولم يؤيد مرش��ح تيار املس��تقبل كاظم صالح 
اخلير الذي انفرد به املستقبل من دون تنسيق مع حلفائه ومن دون مراعاة 
اعتبارات عائلية وتقاليد سياسية، ومنذ االنتخابات الفرعية انقطع التواصل 
ومازال، واملرة الثانية قبل يومني عندما أعلن الصفدي بعد زيارته العماد 
عون في الرابية ان توجيه اتهام الى حزب اهلل هو موضوع مرفوض أصال، 
وهذا املوقف لم يرق لتيار املس��تقبل ألنه ال ينسجم مع موقفه الرافض 
الس��تباق القرار الظني، وألنه صدر م��ن الرابية حيث أكد الصفدي على 
دور قيادي وأساس��ي ميكن لعون ان يلعبه في املساهمة في جمع شمل 
اللبنانيني. هذا االصطدام املتكرر طرح أكثر من عالمة استفهام حول موقع 
الوزير محمد الصفدي في حتالف 14 آذار،  وخصوصا حول واقع ومستقبل 
عالقته مع الرئيس س��عد احلريري مع اتساع الشرخ فيها، مقابل حتسن 
ملح��وظ في عالقة احلري��ري مع الرئيس عمر كرام��ي وانفتاح الوضع 
السياسي في طرابلس على مرحلة اعادة خلط أوراق التحالفات والعالقات 
واعادة متوضع قادتها السياسيني، مع االشارة هنا الى ان الرئيس جنيب 

ميقاتي الذي اتبع نهجا دقيقا ومتوازنا في األعوام 
األخيرة، يدرس التطورات ومسار األوضاع جيدا 

قبل حتديد وجهته السياسية للمرحلة املقبلة.
سكاف يعدل في خريطة حتالفاته: يقول النائب السابق إيلي سكاف في 
مجالسه ان لديه تعديالت على خريطة حتالفاته السياسية من حيث 
الدور ال املوقع، وفي هذا املجال أشار الى انه يقوم بإعادة بناء العالقة 
مــــع رئيس اجلمهورية، والى اتصــــاالت مفتوحة بينه وبني كل من 
الرئيس سعد احلريري والنائب وليد جنبالط، والى عالقة متحسنة 

مع تيار املستقبل في البقاع األوسط والغربي.
كما يقول سكاف: »ال خالف في املضمون واخلط السياسي مع اجلنرال 
عون، وامنا اخلالف منحصر في الشكل، أما القوات اللبنانية، فللقوات 

مشروع سياسي ال يناسبنا وال امكان للقاء«.
املصاحلة بني سعد والبزري مؤجلة: رغم دخول سوري على خط مصاحلة 
رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد ورئيس بلدية صيدا السابق 
عبد الرحمن البزري، لم يحصل تقدم في هذا املجال، ومازال سعد يفضل 
ارجاء املوضوع الى وقت آخر ردا على موقف البزري منه في االنتخابات 

البلدية األخيرة.
البطريركية وامللفات احلساس�ة: تعطــــي دوائر البطريركية املارونية 

واملؤسسات التي تدور في فلكها أهمية متزايدة في هذه الفترة للملفات 
احلساسة التي لها عالقة بامليثاق والعيش املشترك والتوازن الوطني، 
بدءا من احلقوق الفلســــطينية ومتلك األجانب. األوســــاط الكنسية 
منكبــــة في هذه الفترة على دراســــة ملفات من نــــوع بيع األراضي 
للخليجيني، ومرسوم التجنيس الذي ثمة دراسات خطيرة عن تطور 
أرقامــــه بعد 16 عاما على إمراره، كما مــــن نوع التوازن امليثاقي في 
اإلدارة العامة، من قوى األمن الداخلي، إذ جندت الكنيسة حملة كبيرة 
للحض على التطوع في هذا السلك ـ يحكى أنها أدت املطلوب منها ـ 
إلــــى متابعة وضع بلدية بيروت وشــــرطتها، وصوال إلى الوزارات 

واملؤسسات العامة واملصالح املستقلة.
الورش�ة التنظيمية لالش�تراكي: أكثر من أحد عشر شهرا مرت من عمر 
الورشة التنظيمية في احلزب التقدمي االشتراكي، التي يفترض أن تنتهي 
مرحلته��ا األولى قريبا، بالعودة إلى اجلمعي��ة العمومية والتي ولدت من 
رحمها، على أن تبدأ املرحلة الثانية، بعد إجراء مراجعة تقييمية لالنطالقة 
املستجدة. ويفترض أن تشهد اجلمعية قراءة عميقة للنظام الداخلي، مع 
احتمال حصول تعديالت طفيفة، وتفعيل الدائرة السياسية التي ستتولى 
الكودرة احلزبية لالش��تراكيني، واالستمرار بالتثقيف السياسي مركزيا 

ومناطقيا.

أخبار وأسرار لبنانية

ماذا قال فرنجية للحريري؟

صفير يدعو لتأمين حرية العمل للمحكمة الدولية

بيروت: بعد »سيناريو الفتنة« الذي أشار اليه
العماد ميشــــال عون في لقائه مع السيد حسن 
نصــــراهلل، علم ان النائب ســــليمان فرجنية، وفي 
لقائه مع الرئيس سعد احلريري )معلومات مصادر 
املعارضة( وضع أمام ضيفه سيناريو خطيرا حتبكه 
دوائر االستخبارات األميركية واالسرائيلية، هدفه 
ضرب كل مقومات األمان واالســــتقرار، وصوال الى 
اشعال الفتنة املذهبية بني السنة والشيعة، واذا ما 
جنح هذا املخطط، ال سمح اهلل، فإن اجلميع في البلد 
سيحترق، وبالتالي الكل خسران: البلد والناس، وال 

مصلحة لنا جميعا بأخذ بلدنا الى احلريق.

وقال فرجنيــــة للحريري: أنت تعرف ان أميركا 
واسرائيل عبر جواسيسهما جاهزتان لوضع املتفجرات 
وحصول اغتياالت، لكن فــــي املقابل حزب اهلل لن 
يكون كما في السابع من مايو، وسيواجه بشراسة 
وقسوة، ولديه امكانات كبيرة، وفي كل األحوال نحن 
معه ألننا ال نريد للمحكمة الدولية ان تكون مسيسة 
تخدم أعداء لبنان. وطالب فرجنية احلريري بعمل 
أي شيء لوقف القرار الظني، واذا لم يستطع ابالغ 
أصدقائه الدوليني بأن القرار ســــيؤدي الى حصول 
كارثة، فستسقط احلكومة والبلد سينهار، فوعده 

رئيس احلكومة خيرا.

بيروت: قال البطريرك املاروني نصراهلل صفير 
ان احملكمة الدولية نزيهة وحتكم باحلق، داعيا 

الى تأمني حرية العمل لها من دون التأثير عليها.
وشدد في تصريح جلريدة »اللواء« على ان لبنان 
بحاجة الى معرفة احلقيقة وصوال الى العدالة، وقال: 
قبل ذلك وبعده على احملكمة أن تكون منصفة، وال 

تزور األمور.
وأشار البطريرك صفير الى وجوب أن يتجاوز 
اجلميع السنة والشيعة واملسيحيون كل محاوالت 
اإليقاع بينهم، وأن يقدموا بإرادة صادقة على حوار 

صريح يحل مشــــاكلهم، ومتنــــى البطريرك صفير 
للمســــاعي العربية النجاح وللقــــادة العرب الذين 
سيحضرون الى لبنان اليوم التوفيق للحؤول دون 
عودة العنف ومســــاندة االستقرار في وطننا. وعن 
العالقة مع »موارنة املعارضة« قال صفير: رمبا يريد 
منا البعض ان منشي وراء مواقفه، لكن هذا صعب 
علينا، داعيا جميع األطراف الى التجاوب مع الرئيس 
سليمان. وعما اذا كان سيزور سورية والصالة في 
كنيســــة مار مارون في حلب، قال عندنا مار مارون 

في لبنان فمم يشكو؟!

خالد زهرمان

زهرمان ل� »األنباء«: هدفنا الوصول إلى الحقيقة والعدالة
وإذا كان لدى نصراهلل معطيات فليقدمها إلى »المحكمة«

بيروت � أحمد منصور
اعتبر عضو »كتلة لبنان اوال« 
النائب خالد زهرمان ان القرار 
االتهامي اخلاص باحملكمة الدولية 
ومعطيات التحقيق في جرمية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
ليست بحوزة أحد، مشيرا الى 
ان كل مـــا تناولته وكتبت عنه 
الصحف االجنبية واحمللية هو 
مجـــرد تكهنات، مؤكـــدا الثقة 
الكبيرة في احملكمة الدولية، داعيا 
الى انتظار ما سيتضمنه القرار، 
مشددا على ان هدفنا هو الوصول 

الى احلقيقة والعدالة.
وقـــال زهرمان في حديث لـ 
»األنباء«: »كفى مزايدات، فالذين 
يتحدثون عن تغيير في مسار 
التحقيق الدولي وتوجيه االتهام 

الى اشخاص ليست لهم عالقة 
بجرمية اغتيال احلريري، فعندها 
نكون نحن املتضررين، الننا ال 
نقبل ان نضيع حقيقة شهيدنا 
وتوجه اصابع االتهام الى اناس 

ليست لهم عالقة باجلرمية.
وعــــن كالم االمــــني العــــام 
الســــيد حســــن  حلــــزب اهلل 
نصراهلل حول امتالكه اثباتات 
وأدلة تدين شــــهود الزور قال 
زهرمــــان: »ان احملكمة الدولية 
لديها قضاة مشــــهود لهم، وال 
اعتقد ان التحقيق لديهم يستند 
على قول شــــخص معني، فهم 
بالتأكيد جمعوا معطيات مهمة 
جدا، ومن خالل هذه املعطيات 
سيعرفون من الذين شهاداتهم 
زور ومن شهاداتهم صحيحة، 

لذا فإن القول ان احملكمة الدولية 
تعتمد على شهادة شخص معني 
وانه شاهد زور، فهذا استخفاف 
بعقول اللبنانيني، واذا كان السيد 

حسن نصراهلل لديه معطيات 
فليقدمها الى احملكمة الدولية.

الــــكالم عن تخوف  وحول 
مــــن احتمال خضــــات داخلية 
عند صــــدور القــــرار االتهامي 
قال زهرمــــان: »اننا ال نريد ان 
نشيع اخلوف لدى اللبنانيني، 
ان احلوار مفتوح بني كل الفرقاء 
حملاولة استيعاب الية خضة او 
تداعيات للقرار الظني، وبالتالي 
فإن االجواء تــــدل على انه لن 
يحدث شيء الن احلوار مستمر، 
السيما بني تيار املستقبل املعني 
االول مبوضوع احملكمة الدولية، 
وبحــــزب اهلل، واننــــا نأمل ان 
يتوصل احلوار الى نتيجة كي 
الداخلية وال  الســــاحة  يحض 
حتصــــل اية تداعيات الي قرار 

ظني يصدر عن احملكمة الدولية. 
وفي معرض سؤاله عن املؤمتر 
التأسيسي لتيار املستقبل اوضح 
زهرمان انه املؤمتر التأسيسي 
االول لتنظيم تيار املســـتقبل، 
معتبـــرا ان النقطـــة املهمة في 
هذا املؤمتر اننا قمنا مبراجعة 
لالخطاء التنظيمية التي حصلت 
خـــالل الفترة الســـابقة، واننا 
نحاول ان نصوب املسار حتى 
يكون علـــى الطريق الصحيح، 
وهو محاولة لتصويب االمور.

اضاف ان تيار املستقبل يطور 
نفسه مع املستقبل، فاخلطوة 
املهمة هي اننا نتعلم من اخطائنا 
خالل الفترة السابقة، وسيكون 
لنا مؤمتر عام كل فترة لدرس 

التجارب السابقة.

عضو كتلة »لبنان أواًل« رأى أن معطيات التحقيق ليست بحوزة أحد

مصدر ل� »األنباء«: ما سيصدر عن القمة الثالثية »سيفرح قلوب اللبنانيين«
واشنطن تدعو سورية لإلصغاء إلى خادم الحرمين واإلبتعاد عن طهران.. ودمشق ترد: ال يحق لكم التدخل

»قمة عربية مصغرة« في بعبدا: ماذا تعني؟ وماذا بعد؟
بيروت: قصر بعبدا الذي كان على امتداد 
الشهور املاضية مركزا حلوار وطني 
و»قمة لبنانية سياسية« مفتوحة، سيكون 
اليوم على موعد مع قمة عربية مصغرة 
ثالثية أو رباعية جتمع في ضيافة الرئيس 
ميشال سليمان قادة السعودية وسورية 
وقطر. وفي هذه القمة ما يشير الى اهتمام 
عربي اس��تثنائي بلبنان في هذه املرحلة 
وما يعك��س دقة الوضع وخطورت��ه، خصوصا في 
ظل التقاطع احلاصل بني التوتر الداخلي على خلفية 
احملكمة الدولية والتوت��ر اإلقليمي الناجم عن تدافع 
3 ملف��ات وتصادمها: امللف النووي اإليراني وعملية 

السالم والوضع في العراق.
ح��ول معاني »القمة العربي��ة املصغرة« في بعبدا 
ونتائجها املمكنة واملس��ار الذي يس��لكه الوضع من 
بعدها، تش��ير جهات سياسية واس��عة االطالع الى 

النقاط التالية:
1 � أهمي��ة احلضور العربي ال��ى بيروت في هذا 
الوقت وبهذه الطريقة يكمن في انه يهدف الى حفظ 
االستقرار اللبناني وتفادي انفجار الوضع واالندفاع 
الى الهاوية والفتنة. هذا هو العنوان والهدف للتحرك 
العربي حيث تلتقي جهود ومصلحة السعودية وسورية 
على تطويق وإجهاض الفتنة الش��يعية � السنية التي 
عادت تطل برأسها من جديد، والتي في حال وقوعها 
س��تصيب بش��ظاياها أرجاء املنطقة العربية التي ال 

حتتمل »عراقا ثانيا«.
2 � الرسالة األساسية املشتركة التي يحملها خادم 

احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 
بشار األسد، هي دعوة اللبنانيني الى »التعقل والهدوء« 
حلماية استقرار بلدهم وجتنيبه خضات جديدة، ول� 
»ضبط إيقاع س��جاالتهم وخالفاته��م حول احملكمة 
الدولية«. فليس لألزم��ة اجلديدة ما يبررها وال أفق 
لها في ظل تقارب س��عودي � س��وري يزداد وثوقا 
وانفراج لبناني � س��وري يزداد وضوحا على قاعدة 

لقاءات احلريري مع األسد.
3 � أي تفاهم عربي يحمي لبنان من الفتنة ويقيم 
ش��بكة أمان لوضعه املضطرب ال يعني أيا من هذين 

األمرين:
� هذا التفاهم ال ميهد ل� »اتفاق لبناني« جديد برعاية 
عربي��ة ولن يحل محل »اتف��اق الدوحة« الذي مازال 
ساري املفعول مادامت الظروف التي أوجبته ال تزال 
قائمة، وهو يشكل املظلة العربية املرحلية لالستقرار 
اللبناني، بينما يستمر اتفاق الطائف في تأمني املظلة 

العربية الثابتة للمعادلة اللبنانية.
� التفاهم العربي حول استقرار لبنان ال يعني التدخل 
في عمل احملكمة الدولية وال يستدعي ذلك. وااللتقاء 
العربي حاصل على رفض »تسييس احملكمة« وعلى 
ضرورة الفصل بني مس��ار احملكمة الدولية ومسار 
الوض��ع الداخلي في لبن��ان )مثلما جرى الفصل في 
الفترة السابقة بني مسار احملكمة والعالقات اللبنانية 
� الس��ورية(. ولكن ال خط��ط وال توجهات في اجتاه 
التأثير على عمل احملكمة الدولية ومسارها وااللتفاف 
عليه��ا أو تقويضها وإلغائها، بغض النظر عن الفارق 
املوجود بني موقف سورية املبدئي في رفض أي اتهام 

حلزب اهلل، وموقف الس��عودية املبدئي في التمسك 
باحملكمة وبقرار دول��ي يعتبر العدالة طريقا حلماية 

استقرار لبنان.
4 � املخارج »على الطريقة اللبنانية« مازالت مجرد 
أفكار ومقترحات ولم تتبلور في صيغ عملية، خصوصا 
اذا استمر موقفا حزب اهلل واملستقبل على حالهما من 
التباعد واالفتراق: حزب اهلل أعلن احلرب على احملكمة 
الدولية ويخوض معركة إسقاط القرار الظني ويريد 
من اآلن موقفا وطنيا عاما يرفض اتهام حزب اهلل في 
مطلق األحوال وأي قرار ظني صادر في هذا التوجه. 
وتيار املستقبل يرفض استباق القرار الظني وينتظر 
صدوره ليبني على الشيء مقتضاه. فإذا كان القرار 
مس��تندا الى أدلة حس��ية وقاطعة وافق عليه وسلم 
ب��ه، وإذا لم يكن كذلك أعلن رفضه له، وهذا يعني ان 
ح��زب اهلل يظل في دائرة الش��بهة الى ما بعد القرار 
الظني وال يحصل على صك براءة قبل ذلك. ومبا ان 
املخ��رج القانوني ألزمة القرار الظني هو في متناول 
احملكمة الدولية وحدها فإن املخرج الوحيد املتاح هو 
في »حف��ظ امللف« اذا لم تكن األدلة واملعطيات كافية 

لتوجيه اتهام واالنتقال الى مرحلة احملاكمة.
أما املخرج السياسي فإنه يقتصر على تأجيل صدور 
الق��رار الظني الى ظروف أكث��ر مالءمة ويكون فيها 
فك االشتباك بني الوضع اللبناني والوضع اإلقليمي 
»متيس��را« وتكون فيها ق��درة التحكم بردات الفعل 
الداخلية والسيطرة عليها متوافرة. ولكن تأجيل صدور 
القرار اذا حصل، وهذا بات واردا ومرجحا، لن يكون 

إال تأجيال للمشكلة.

بيروت � عمر حبنجر � هدى العبود � داود رمال
القمة الثالثية االستثنائية في بيروت، من االحتمال 
الى احلقيقة، القصر اجلمهوري في بعبدا، اعاد توزيع 
بطاقات الدعوة الى الغداء التكرميي خلادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي يقيمه 
الرئيس سليمان بعد اضافة اسم الرئيس السوري 
بشار االسد الى خانة التكرمي، ما حسم بأن الرئيس 

االسد سيكون برفقة امللك عبداهلل.
وفي ضوء نتائج القمة غير املسبوقة بني خادم 
احلرمني ورئيســـي لبنان وسورية، يتحدد اجتاه 
االمور اللبنانية الداخلية بعد التشنج الذي فرضه 

موقف حزب اهلل من احملكمة الدولية.
وحتدثت املعلومات عن خلوة بني الرئيس سليمان 
وامللك عبداهلل والرئيس السوري قبل الغداء التكرميي 
ثم جتـــري بعدها لقاءات مع عدد من املســـؤولني 
والشخصيات يرجح ان تشمل اقطاب هيئة احلوار 
الوطني، وترددت معلومات عن امكان مشاركة األمني 
العام حلزب اهلل الغداء واملشاورات التي ستسبقه، 
لكن معلومات اخرى قللت من احتمال ذلك، بسبب 

االعتبارات االمنية للسيد نصر اهلل.
املصادر اللبنانية املتابعة اكدت لـ »األنباء« ان 
الوضـــع في لبنان كان في صلـــب محادثات امللك 
عبـــداهلل مع الرئيس املصري حســـني مبارك الى 
جانب املفاوضات الفلسطينيةـ  االسرائيلية املباشرة 
التي تضغط من اجلها واشنطن، كما ان االمر عينه 
جرى في دمشق على طاولة املباحثات السعودية 

ـ السورية.
واشار املصدر ان امللك عبداهلل والرئيس األسد 
سيصالن معا على منت الطائرة امللكية السعودية 
قادمني من دمشـــق وســـتحط الطائرة امللكية في 
مطار رفيق احلريري الدولي قرابة الواحدة ظهرا، 
حيث ســـيكون في مقدمة املســـتقبلني على أرض 
املطار رئيس اجلمهورية العماد ميشـــال سليمان، 
ورئيسا مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء 
سعد احلريري وأركان الدولة من الوزراء والنواب 
والسلك الديبلوماسي العربي والقيادات العسكرية 
واألمنية والقضائية، حيث ستقام مراسم االستقبال 
الرســـمية على أرض املطار قبل أن يصعد القادة 
الثالثة الى الســـيارة الرئاســـية التي ستقلهم في 
موكب رئاســـي الى القصر اجلمهوري في بعبدا، 
حيث تعقد على الفور قمة ثالثية تبحث في ثالثة 

ملفات رئيسية:
امللف االول يتعلق بالعالقات املشتركة وتطويرها 

وتعزيزها.
امللف الثاني يتصل بالتطورات في املنطقة، السيما 

عملية السالم وتنسيق املواقف حيالها.
امللف الثالث، وهو األهم، يتصل بالوضع الداخلي 
اللبناني واالجواء املؤثرة االخيرة وضرورة احلفاظ 
على االستقرار على الصعد كافة وتبريد هذه االجواء 
املتشـــنجة وتأكيد وجود مظلة عربية آمنة حتمي 
لبنـــان من أي مخاطر محدقة بـــه أو تطورات في 

املنطقة تنعكس عليه.

وأضاف املصدر ان »اجتماعا موسعا سيعقب القمة 
الثالثية يحضره الرئيسان بري واحلريري ورمبا 
بعض القيادات االساســـية من شأنه أن يؤدي الى 
طي صفحة التوتر وفتح صفحة جديدة من التعاون 
البناء سواء على الصعيد احلكومي وإنتاجيته أو 
على صعيد مواجهة كل التحديات املرتقبة. ويعقب 
هذه احملادثات حفل غداء يقيمه الرئيس ســـليمان 
على شـــرف ضيفيه يحضره كبـــار أركان الدولة 
والقادة الروحيون، وســـيتخلله أحاديث جانبية 
رمبا تؤدي الى كسر اجلليد في العالقة بني أطراف 
لبنانيني وكل من السعودية وسورية وحتديدا بني 
البطريرك املاروني الكاردينال مار نصراهلل صفير 

والرئيس السوري بشار االسد«.
وأكد املصدر ان ما ســـيصدر عن القمة الثالثية 
سيفرح قلوب اللبنانيني ببدء عهد جديد من الوفاق 
والوئام اللبناني ـ اللبناني برعاية عربية ـ عربية 
مباشـــرة ومن الدولتني ذواتي التأثير االكبر على 

الساحة اللبنانية.
ولفت املصدر الى ان زيارة خادم احلرمني والرئيس 
االسد ستستمر زهاء أربع ساعات يغادران بعدها 
لبنـــان، اذ يتوجه امللك عبداهلل الى االردن ويعود 

الرئيس االسد الى سورية.
من ناحية أخرى دعت وزارة اخلارجية االميركية 
سورية الى ان »تنأى بنفسها عن ايران، اذا كانت 
تريد لعالقاتها ان تتحســـن مع الواليات املتحدة 

واملنطقة والعالم«.
زيارة خادم احلرمني الى سورية كانت مدار سجال 
بني دمشق وواشنطن. فالناطق الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية االميركية فيليب كراولي حض الرئيس 
السوري بشار االسد والقادة السوريني على »االصغاء 
الى ما سيبلغهم اياه العاهل السعودي امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز خالل الزيارة التي يقوم بها لسورية 
ولبنان«، وقال: ان وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون 
بحثت مع نظيرها السعودي االمير سعود الفيصل 
عبر الهاتف اجلهود التي تقوم بها اململكة من اجل 
تعزيز مبادرة الســـالم العربية«، مشيدا بـ »الدور 
الذي يضطلع به العاهل السعودي لتحقيق السالم 

وترويج مبادرة السالم العربية«.
من جانبها انتقدت ســـورية امس تصريحات 
كراولـــي، حيث اعرب مصدر مســـؤول في وزارة 
اخلارجية السورية »عن استغراب الوزارة ملضمون 
التصريح الذي ادلى به الناطق باســـم اخلارجية 
االميركية مؤكدا انه ليس من مهام الواليات املتحدة 
وال يحق لها ان حتدد عالقاتنا مع دول املنطقة وال 
ان تتدخل مبضمون احملادثات التي ستجري خالل 

زيارة العاهل السعودي الى دمشق«.
واكد املصدر ان ســـورية والســـعودية بلدان 
مستقالن ينتميان الى هذه املنطقة ويعرفان اكثر 
من غيرهما مصالح شعوب املنطقة وكيفية العمل 
لتحقيق هذه املصالح بعيدا عن اي تدخل خارجي 
وكالهما االقدر على حتديد سياساتهما مبا يحقق 

االمن واالستقرار في املنطقة.
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حدد موعد الغداء الرئاسي التكرميي 
للملــــك عبداهلل والرئيس األســــد في 

الساعة 2.1٥ من بعد الظهر وبلغ عدد املدعوين 
1٥0 شخصية من رؤساء حاليني وسابقني ووزراء 
ونواب ورؤســــاء بعثات ديبلوماسية عربية 

وأجنبية.
تس��لم الوزراء دعواتهم إلى الغداء الرئاسي 
للضيفني الكبيرين، خالل جلس��ة مجلس الوزراء 

التي انعقدت مساء في السراي الكبير.

ذّكرت مصادر لبنانية بأن زيارة 
األسد إلى بيروت، تأتي تلبية لدعوة 
الرئيس ميشال سليمان، الذي زار دمشق أكثر 

من مرة.
غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري املستشفى 
امس، بعد ان أجرى عملية تفتيت حصوة في الكليتني، 
وعاده الرئيس س��عد احلريري في املستش��فى قبل 
مغادرته، وسيكون اليوم في استقبال الزعماء العرب 

إلى جانب الرئيسني سليمان واحلريري.

لقطات
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