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)محمود الطويل(الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد متوسطا الرؤساء الثالثة ميشال سليمان ونبيه بري وسعد احلريري بحضور رئيس احلكومة األسبق جنيب ميقاتي واجلنرال ميشال عون في عني التينة مساء أمس األول

)ا.ف.پ( حشود اللبنانيني الذين جتمعوا في ملعب بنت جبيل الستقبال الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد 

الرئيس اإليراني عرض على الحريري مبادرة حول »المحكمة« للحيلولة دون الفتنة
شهادة الدكتوراه الفخرية بالعلوم السياسية 
بحضور حشد من االساتذة اجلامعيني والطالب 
والشخصيات السياس���ية واحلزبية، وألقى 
خطاب���ا مطوال عن العل���م وأهميته في تقدم 
الشعوب. وقدم الرئيس االيراني مجموعة من 
التجهيزات التقنية والعلمية للجامعة، وأعلن 
تأسيس محطة للطاقة الكهربائية في لبنان 
لتنتج 7 أضعاف انت���اج الكهرباء من الطاقة 
الذرية. وقال ان العلم النووي مفيد، اال انهم 
مينعوننا من الدخول في هذا العالم، ليبقوا 

هم أسياد العالم.
من اجلامعة اللبنانية، الى السراي احلكومي 
في وسط بيروت، حيث أقام رئيس الوزراء سعد 
احلريري مأدبة غداء على شرف الرئيس االيراني 
بحضور شخصيات من مختلف املواقع الرسمية 
واالجتاهات السياسية، أبرزها الرئيسان ميشال 
سليمان ونبيه بري، وتخللها اجتماع ثنائي 
جمع الرئيس���ني احلريري وجن���اد دام ألكثر 

من ساعة.
وف���ي هذا اإلطار ذكرت قن���اة العربية أن 
الرئي���س جناد قدم للحريري مبادرة إيرانية 
حول احملكمة الدولية حلل األزمة السياسية في 

لبنان واحلؤول دون التدهور إلى فتنة.
ومن الس���راي الكبير الى اجلنوب، حيث 
كانت هناك محطتان، االولى في بنت جبيل، 
حيث أقيم له مهرجان حاشد في ملعبها وسط 
حشود جنوبية وأخرى من الضاحية اجلنوبية 
لبيروت والبقاع. والثانية في قانا، حيث زار 
مقبرة ش���هدائها الذين سقطوا بنيران الغدر 
االسرائيلي. ومن اجلنوب عاد جناد الى القصر 
اجلمهوري في بعبدا، حيث ودع الرئيس ميشال 
سليمان، وأكدت مصادر مطلعة انه خالفا ملا 
كان قد تردد ح���ول إمكان متديد زيارة جناد 
الى لبنان حتى الي���وم اجلمعة، على خلفية 
احتمال زيارة رئيس وزراء تركيا رجب طيب 
أردوغان، فإن عملية التمديد ليس���ت واردة، 
متاما كما هي زيارة أردوغان التي صدر نفي 

لها من تركيا.

لتسليح جيشنا.

اليوم الثاني حاشد وأخير

اليوم الثاني واالخير من زيارة جناد الى 
لبنان، كان جنوبيا، فبعد الفطور الصباحي 
ال���ذي أقامه في فندق الڤينيس���يا ملرجعيات 
دينية وسياسية، اعتذر عن عدم تلبية الدعوة 
اليه مفتي اجلمهورية الش���يخ محمد رشيد 
قبان���ي ومفتو احملافظات، ع���دا مفتي صيدا 
سليم سوس���ان، ثم انتقل الرئيس االيراني 
الى مدينة الرئيس رفيق احلريري اجلامعية، 
حيث مقر اجلامعة اللبنانية الذي بنته احدى 
حكومات الرئيس رفيق احلريري، وجرى منحه 

من جهته، أكد الرئيس نبيه بري وفي مأدبة 
العشاء التي أقامها على شرف جناد وبحضور 
رئيسي اجلمهورية واحلكومة، ان دعم ايران 
ملش���روع املقاومة، هو دعم لكل لبنان وليس 

تسليحا للشيعة.
وقال: اننا نريد جيش����ا قويا مبستوى 
آمال املواطنني ويشكل الى جانب املقاومة 
والشعب قوة دفاع وردع ألي نوايا اسرائيلية 
مبيتة التهديدات بأن احلرب االسرائيلية 
املقبلة على لبنان ستكون مصيرية وستغير 
وجه املنطقة، وهذا يس������تدعي تس����ليح 
جيش����نا بكل منظومات الدفاع. وفي هذا 
املجال شكر بري ايران إلعالنها االستعداد 

كبح جماحه، بحيث أظهر ضيفه كقائد لألمة 
اإلسالمية.

منسق األمانة العامة لقوى 14 آذار د.فارس 
س���عيد، توقف عند قول السيد نصراهلل ان 
له قدرة االنقالب على الوضع، ورأى س���عيد 
في هذا القول ش���يئا من االس���تعالء من قبل 

فريق مسلح.
بدوره النائب عمار حوري )املستقبل( قال 
ان خط���اب جناد في القصر اجلمهوري قارب 
كل األمور وأراح جميع اللبنانيني، أما خطابه 
في ملع���ب الراية فأتى كأي خطاب آخر، وقد 
يعود السبب في ذلك الى االستقبال اجلماهيري 

الذي لقيه.

التي حتمل اسمهم، دون ان يعرج على ضريح 
»الرئيس الصديق« الكائن في الساحة عينها، 
لت���الوة الفاحتة، كما يفع���ل معظم ضيوف 

لبنان!

14 آذار لعدم المشاغبة!

هذه املواق���ف كانت لها أصداء حذرة لدى 
قوى 14 آذار، التي أشار أحد قادتها ل� »األنباء«، 
بالقول: لقد حرصنا على عدم املشاغبة املجانية 
على الزيارة ثقة بأن الفريق اآلخر سيرتكب 
أخطاء وجتاوزات تتيح لنا الرد عليها في وقت 
الحق، وأكد ان م���ا حصل في مهرجان الراية 
حيث لم يستطع األمني العام السيد نصراهلل 

بيروت ـ عمر حبنجر
صورتان لزيارة الرئيس االيراني محمود 
أحمدي جناد، الصورة الرسمية التي عكست 
لقاءاته مع الرؤساء اللبنانيني، وكلماته الهادئة، 
والصورة الش���عبية من خالل لقائه جمهور 
حزب اهلل على طريق املطار وفي ملعب الراية 

في الضاحية اجلنوبية.
وأمام رئيس اجلمهورية ورئيسي املجلس 
النيابي ومجل���س الوزراء، وبحضور الطاقم 
النيابي والوزاري، الذي ضم معترضيه على 
السياس���ة اإليرانية ف���ي لبنان، حتدث جناد 
بنبرة هادئة طالب فيها بلبنان متحد متحرر 

وقوي وذي اقتدار.
ولم يشر جناد في هذا اخلطاب الى املقاومة، 
وال حتى إلسرائيل، مكتفيا بعبارة األعداء، في 
حني حرص الرئيس ميشال سليمان على تأكيد 
متسك لبنان بالقرار الدولي 1701، أمام الرئيس 
اإليراني والذي يتحفظ عليه حزب اهلل، ألنه 
يشمل سالحه، وذلك من زاوية الدعوة إلرغام 
اسرائيل على تنفيذ هذا القرار بكل مندرجاته، 
والسيما االنسحاب الكامل وغير املشروط من 
األراضي اللبنانية التي مازالت حتت االحتالل، 
كما أكد سليمان على حق لبنان في املقاومة.

لكن في خطابه مبلعب الراية، حتدث جناد 
عن االستكبار واالستعمار واملقاومة وحتمية 
إزالة دولة اسرائيل، كما حتدث للمرة األولى 
عن احملكمة الدولية، متطرقا الى جرمية اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، بالقول: ان 
يد الغدر اآلثمة ق���د امتدت الى صديق عزيز 
وش���خصية غيورة على وطنها، ليدخل الى 
موضوع احملكمة الدولية م���ن هذه الزاوية، 
مشيرا الى كيفية تلفيق األخبار، وكيف تشغل 
املجام���ع احلكومية، التابعة ألنظمة الهيمنة، 
بتوجيه االتهام الى بقية األصدقاء«. وقال: ان 
لبن���ان غّير املعادالت في املنطقة، معلنا قيام 

»جبهة الشعوب«.
والالفت ان الرئيس اإليراني وضع إكليال 
من الزهر على نصب شهداء لبنان، في الساحة 

نجاد: مستعد ألكون جندياً صغيراً يدافع عن لبنان وفلسطين.. والصهاينة إلى زوال

الجامعة اللبنانية منحت نجاد الدكتوراه الفخرية.. وشخصيات سياسية ودينية قاطعت »اإلفطار الصباحي«

وسط استنفار إسرائيلي على طول الحدود.. وطلعات جوية لطائرات التجسس

مصادر لـ »األنباء«: زيارة نجاد كّرست
شراكة طهران مع دمشق والرياض

زار نجاد وأثنى على اتصاله بخادم الحرمين 

جنبالط: »المحكمة« تهدد لبنان وكل اإلنجازات
بيروت ـ أحمد منصور

أكد رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب ولي����د جنبالط ان النقطة 
املركزية الي����وم التي تهدد وحدة 
لبنان وته����دد كل اإلجنازات التي 
املقاومة  إيران وقدمته����ا  قدمتها 
أال وه����ي مفاعيل الق����رار الظني 

إذا ما ص����در وكيفية معاجلة هذا 
األمر. وأثنى جنبالط بعد زيارته 
الرئي����س اإليراني في مقر إقامته 
على االتصال الذي مت بني الرئيس 
جناد وخادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، معتبرا ان 
ذلك االتصال ل����ه أهمية قصوى، 

متمني����ا على الرئي����س اإليراني 
االس����تمرار في االتص����االت بينه 
وبني السعودية وغيرها من الدول 
العربية ملعاجل����ة الوضع املتأزم 
في لبنان، بني العائالت اإلسالمية، 
معوال ج����دا على تلك االتصاالت. 
ورأى جنبالط ان احملكمة في يد 

إسرائيل وأميركا التي تريد تفجير 
الوضع في لبنان والبد من معاجلة 
هذا األمر بهدوء وأعصاب هادئة من 
قبل جميع الفرقاء كي ال نقع في فخ 
منصوب لضرب املقاومة وإجنازاتها 
والوحدة الوطنية التي كانت إيران 

وسورية الداعمني لها.

بيروت ـ محمد حرفوش
اعتبرت مصادر في 14 آذار ان الرئيس محمود 
احمدي جناد قد جسد في زيارته الى اجلنوب 
اللبناني امس دور ايران املباشر في الصراع مع 
اسرائيل، هذا الصراع الذي تريد ايران التأكيد 
عل����ى دورها احملوري بالتأثي����ر في اجتاهاته 
العسكرية والسلمية، مبعنى انه ال ميكن حل 
هذا الصراع مبعزل عن طهران. ورأت املصادر 
انه ليس من املصلحة االيرانية اقدام حزب اهلل 
على تصعيد سياسي او ميداني بعد زيارة جناد 
مباشرة، الن صدقية الدولة االيرانية وسمعتها 
على احملك، كونه من مصلحة الرئيس االيراني 

اظهار قدرته على متديد فترة الهدنة القائمة في 
لبنان، هذه الهدنة التي تعود اسبابها بشكل او 
آخر، الى خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار االسد 
بعد زيارتهما املشتركة الى لبنان وعقدهما مع 
الرئيس ميشال سليمان قمة ثالثية في بعبدا. 
واك����دت املصادر ان من مصلح����ة جناد ايضا 
استثمار الهدنة واعادة متديدها في اشارة الى 
كل من يهمه االمر بامتالكه اوراق اللعبة على 
الساحة اللبنانية، اي ان جناد كرس بزيارته 
الى لبنان شراكة طهران مع دمشق والرياض 
في املل����ف اللبناني، وبالتالي رفع منس����وب 

الضغط بغية مواصلة املس����اعي مع املجتمع 
الدول����ي تأجيال للقرار االتهامي، ومع الرئيس 
احلريري تخليا عن احملكم����ة الدولية. وازاء 
ذلك تعتبر املصادر ان من مصلحة ايران متديد 
فترة الهدنة القائمة ال تفجير الوضع اللبناني 
قبل استثمار مفاعيل زيارة جناد اللبنانية، ان 
بتأجيل القرار االتهامي او باش����راك ايران في 
مساعي السالم اجلارية على مستوى املنطقة، 
وبالتالي ال مصلحة موضوعية اليران أن تكون 
زيارة رئيس����ها، زيارة عابر سبيل ال تأثير له 
على توجهات حزب اهلل، وفاقد الوراق اللعبة 

على املستوى السياسي.

بي���روت: بعد ان أكد ان إيران س���تبقى مع لبنان إلى األبد وانه
شخصيا مستعد أن يكون »جنديا صغيرا في الدفاع عن السيادة 
اللبنانية والفلسطينية ضد األعداء«، أنهى الرئيس اإليراني احمدي 
جناد يومه الثاني من الزيارة »التاريخية« إلى لبنان بزيارته منطقة 
اجلنوب. وألقى خطابا ش���ديد اللهجة في مدينة بنت جبيل الذي 
أكد فيه ان »املقاومة هي رمز انتصار الشعب اللبناني وكل شعوب 
املنطقة، وال شك أن كل أبناء الشعب اللبناني من أتباع كل الديانات 
السماوية وكل الطوائف الكرمية تقف في صف واحد وفي سد منيع 
ضد الطغيان واالحتالل«، مشيرا إلى ان »أعداءنا وأعداءكم يخافون 
من احت���اد صفوفكم ووحدة كلمتكم، فالوح���دة هي رمز املقاومة 

واالنتصار، والوحدة رمز البقاء والثبات واالنتصار«.

خطاب للمجاهدين

وتوجه جناد للجماهير الغفيرة قائال: »لوال مقاومتكم وصمودكم 
البطول���ي، مل���ا كان معلوما أن خط احلدود بني لبنان وإس���رائيل 
واالحتالل، في أي نقطة كان مس���تقرا الي���وم«، متوجها بحديثه 
ال���ى املجاهدين اثبتوا »ان دماءكم وصبركم وثباتكم أقوى من كل 
األساطيل والبوارج والدبابات والطائرات«، مؤكدا »أنتم أيها األعزة 
أثبتم للقاصي والداني أن إميانكم وصبركم وجهدكم وجهادكم أقوى 
من كل اجلهود الظاملة بيد العدو اإلس���رائيلي، أنتم أثبتم أن ما من 

قوة في العالم ميكنها أن تقهر مقاومتكم«.
واعتب���ر جناد ان »مقاومة الش���عب اللبناني نابعة من اإلميان 
والصب���ر والثبات والتحمل، وحتول اإلنس���ان املقاوم إلى منوذج 
يحتذى من قبل كل ش���عوب املنطقة والعال���م«، الفتا الى ان »كل 
الشعوب تعتبر أنها مدينة بعزتها وكرامتها ملقاومتكم الباسلة في 

هذا البلد الشقيق«.
جناد ش���كر اهلل على »ان الش���عب اللبناني كافة بكل دياناته 
وطوائفه قد حتلى ب���روح الوحدة والعزة والصبر فبات منتصرا 
ومحقا«، مضيفا ان »بنت جبيل موئل احلرية ومعقل الشرفاء، وهي 
قلعة املقاومة وعرين االنتصارات«، مشيرا إلى ان »العالم يعلم أن 
الصهاينة خططوا ودبروا الهجوم على هذه املدينة لوضع حد للشعب 
اللبناني بحسب ما ظنوا، أما اآلن فأين هم وأين أنتم أيها األبطال؟«، 
معلنا »أن بنت جبيل حية وباقي���ة، وتقف اليوم مرفوعة الرأس 
والهام���ة وتقف عزيزة أمام كل األعداء، بينما الصهاينة إلى زوال، 

ولقد استطاع أبناء بنت جبيل أن يذيقوا العدو طعم اخلسارة«.

شكر للشعب اللبناني

وقال الرئيس اإليراني »انكم استطعتم إدخال اليأس إلى قلوب 
كل الشياطني واملستكبرين وإلى قلوب الصهاينة«، معتبرا انه »لم 
يعد هناك أي خيار أمام الصهاينة اليوم إال االستسالم لألمر الواقع 
وإما العودة لبلدانهم األصلية«، موجها الشكر للشعب اللبناني »من 

قبل الشعب اإليراني، من الشعب اإليراني الثوري واملقاوم«.
وأكد جناد »أن فلس���طني ستحرر بفضل قوة وإميان املقاومة«، 
مش���ددا على ان »راية العدالة قادمة ال محالة، والعش���ق واحملبة 
قادمان ال محالة«، الفتا إلى ان »املستضعفني سوف يصلون للحرية، 
ورجال اهلل سيأتون، وحفيظ الرس���ول األكبر سيأتي بإذن اهلل، 
والسيد املسيح س���وف يكون رفيقا وعونا له«، معلنا ان »الظلم 
سيزول والطغيان س���يمحى وكل مستضعفي هذا العالم سيكتب 

لهم االنتصار«.
وختم جناد بالقول »كونوا على ثقة تامة أن شعب اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية سيبقى على الدوام وفي كل الظروف إلى جانبكم 
أيها الشعب اللبناني وإلى جانب كل شعوب املنطقة، أنتم كاجلبل 

الراسخ ونحن نعتز بكم ونفتخر بكم وسنبقى معكم أبدا«.

استنفار إسرائيلي

وتزامنا مع خطاب جناد في اجلنوب، رفع اجليش اإلسرائيلي 
حالة االستنفار التي أعلنها قبل يومني على طول حدوده الشمالية 
مع لبنان حيث حتدثت املعلومات، بحسب ما أفادت تقارير صحافية، 
عن دخول تعزيزات إضافية آلية وبش���رية ال���ى املواقع األمامية 
املتاخمة للمناطق احملررة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان في 
ظل حتليق مكثف للطيران احلربي املروحي وطائرات استطالع من 

نوع MK فوق اجلليل وصوال الى شبعا احملتلة.
وفي اجلانب اللبناني، كثفت قوات اليونيفيل واجليش اللبناني 
من دورياتهما الراجلة واملؤللة على طول اخلط األزرق وأقاما نقاط 

مراقبة ثابتة وظرفية ملراقبة التحركات اإلسرائيلية.

على هامش الزيارة
550 طلبـا إعالميا لتغطية الزيارة: عكس احلجم االعالمي الكبير أهمية 
الزيارة ودالالتها االقليمية، وقد تهافت مئات الصحافيني لتغطية 
احلدث وخاصة من الدول األوروبية واألميركية ومن مؤسسات 
اعالمي����ة كبرى ومعروفة، وأكدت مص����ادر اعالمية في القصر 
اجلمهوري ان الطلبات التي وصلت الى دوائر القصر للتغطية 
االعالمية بلغت 550 طلبا من مؤسسات واعالميني من أكثر دول 
العالم، وهو رقم غير مس����بوق اطالق����ا، ولفتت الى ان من بني 
الذين تقدموا للحصول على موافقات لهذه التغطية 50 صحافيا 
أميركيا و40 كنديا و35 فرنسيا، اضافة الى العديد من االعالميني 
من الدامنارك واليابان والصني، ومعظم الدول األوروبية، فضال 
عن الدول العربية، اضافة ال����ى الفريق االعالمي الضخم الذي 

يرافق الرئيس جناد.
اجـراءات أمنية ثالثيـة: االجراءات األمنية اتخ��ذت طابعها اجلدي قبل 
وصول جناد بأسبوع، حيث مت وضع مخطط دقيق وغرفة عمليات 
منسقة بني حزب اهلل واجليش اللبناني والفريق األمني االيراني الذي 
يتولى احلماية الش��خصية للرئيس الضي��ف، ومن هذه االجراءات 
عزل ومراقبة مكان اقامة الرئيس، وتأمني أماكن اقامة بديلة في أكثر 
من مكان، وتأمني السيارات الشبيهة الستخدامها في مواكب متويه 

أثناء تنقالت الرئيس.
نصراهلل أشـرف شخصيا على اخلطة األمنية: وضع حزب اهلل كل أجهزته 
في حال اس����تنفار تام، حتضيرا الجن����از أعظم جناح للزيارة 
على كل الصعد، وأشرف األمني العام للحزب شخصيا على كل 

اخلطوات املتخذة.
مفاجآت احلضور السياسـي في اسـتقباالت جناد:  احلشد السياسي الذي 
دعي من الرئيس س��ليمان كان ش��امال، وقد شكل حضور 
بعض الوجوه السياس��ية واألمنية املناهضة علنا للسياس��ة 
االيرانية والرئيس جناد مفاجأة لدى امل�حتشدين في بعبدا، 
فأثار وصول د.س��مير جعجع بلبلة في أروقة القصر متاما 
كتصدر املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي 
والنائب أحمد فتفت والقاضي سعيد ميرزا الصفوف األولى 
للمس��تقبلني، ومن مفارقات الغداء الرس��مي أيضا مشاركة 
النائ��ب مروان حمادة التي دحضت كل االش��اعات عن تركه 

لبنان الى فرنسا.


