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أردوغان امللم: نقل عن مصدر مش���ارك 
في لقاءات أردوغان مع الزعماء السياسيني 
الس���نيورة،  اللبنانيني )اجلميل، عون، 
ميقاتي، جنبالط، جعجع، ووفد من حزب 
اهلل برئاسة محمد رعد( ان املسؤول التركي 
بدا ملما بأدق التفاصيل املتعلقة بالوضع 
اللبناني، لكنه لم يطرح مشروعا محددا، 
وهو ركز على ثالثة أمور أساس���ية هي: 
ضرورة االستمرار في حصر املأزق القائم 
ضمن اإلطار السياسي مبا ال يعطل عمل 
املؤسسات، والتش���ديد على محاذرة أي 
اهتزاز أمني، وعدم التشكيك في احملكمة 
الدولية قبل صدور القرار الظني، وحذر 
أردوغان من التقاهم من السياس���يني في 
جناحه في فندق فينيسيا من مخاطر انزالق 
لبنان الى الفوضى، مع إبداء حرصه على 
عدم املساس باحلزب كمقاومة، وان بالده 
مع حمايتها، ولفتهم الى خطورة التداعيات 
السلبية التي ستلي القرار ويجري تسويقها 
وانه ال يؤيدها، كما ال يرى اين الفائدة في 
ش���ل أعمال احلكومة وجلس���ات احلوار 
الوطن���ي ف���ي بعبدا قبل ص���دور القرار 

االتهامي.
مدخ�ل احلل: يشير مرجع لبناني إلى ان 
»اجلان��ب التركي حرص عل��ى ذكر انه على 
تنسيق مستمر مع اجلانب السوري في كل 

قضايا املنطقة، السيما 
الوضع في لبنان، وفي 
ذلك إشارة واضحة الى 

ان مدخل احلل في لبنان هو سورية.
أمل فرنس�ي باملس�ار )س – س(: على رغم 
الترحيب الفرنسي ب� »أي محاولة لسحب 
فتيل االنفجار«، يش���ير مصدر فرنسي 
ديبلوماسي متابع للملف اللبناني إلى أن 
باريس لم يكن »لديها أمل كبير« مبا ميكن 
أن يؤدي إليه مسار التفاوض بني دمشق 
والرياض وم���ا بات يعرف ب� »س – س« 
ألسباب متعددة، أولها ضعف حلقة القرار 
السعودي بسبب الضباب القائم في أعلى 
هرم السلطة السياسية وضرورة أخذ أي 
اتفاق مقبل في احلساب ل� »توجهات احلقبة 
املقبل���ة«، والثاني ناجت م���ن احلذر الذي 
يغلف املفاوضات نتيجة التطورات على 
الساحة العراقية، التي تنم عن »عدم الثقة 
املتبادلة«، السبب الثالث هو الترقب الذي 
يحيق بامللف اإليراني بسبب إشارات إلى 
»تصلب أوروبي مقابل ضبابية أميركية«، 
أما املعطى الراب���ع فهو غياب ردود فعل 
القاهرة على مس���ار التجاذب بني دمشق 
والرياض. وتتابع املصادر أنه في ظل هذه 
الغيوم املتلبدة في األفق اإلقليمي للبنان، 
البد من حترك يخرج البلد من طيات اجلمود 

في املنطقة لتجنيبه 
الع���ودة إلى مطبات 
العنف، وهو ما يقود 
إلى »مرحلة ضبط إيقاع الديبلوماس���ية 
الفرنسية بعودة إلى مربع انطالق التقارب 
الفرنسي السوري«، الذي أوصل إلى نتائج 
إيجابية ال تريد فرنس���ا إضاعتها اليوم. 
وفي هذا اإلطار تأتي زيارة الرئيس بشار 
األسد باريس قريبا، خصوصا أن مرض 
خادم احلرمني وبروز صورة النفق الذي 
ينتظر الوضع الداخلي اللبناني، دفعا إلى 
حترك فرنسي ستظهر بوادره في مطلع 

األسبوع املقبل.
اجلميل يش�تكي للفرنس�يني جتاهله سياسيا: 
اشتكى الرئيس أمني اجلميل أثناء الغداء مع 
الس��فير الفرنس��ي دوني بييتون بحضور 
املستشار سجعان القزي من أن الديبلوماسية 
األوروبية عموما والفرنسية خصوصا تتجاهله 
سياسيا وال تأخذ بعني األهمية مواقفه شأنه 
ش��أن سائر القوى املس��يحية في األكثرية. 
وطلب في هذا الغداء من السفير ان ينقل الى 
إدارته ه��ذا العتب مؤكدا من موقعه كرئيس 
حزب عريق على الساحة املسيحية أن تعير 
الديبلوماسية الفرنسية االهتمام الالزم الذي 
يستحقه هذا احلزب التاريخي. ولفت الرئيس 
اجلميل مضيفه الفرنس��ي الى أن لديه عددا 

من املالحظات البروتوكولية، خصوصا أثناء 
زيارات املوفدين الفرنسيني الذين يزورون 
لبن��ان ويجتمع��ون مع عدد م��ن القياديني 
املسيحيني في مقراتهم اخلاصة في حني توجه 
الدع��وة للجمي��ل لالجتماع ب��ه في قصر 

الصنوبر.
تغيب فرجنية عن ذك�رى بيار: عدم مشاركة 
النائب س���ليمان فرجنية عبر ممثل عنه 
في القداس الذي أقيم في الذكرى الرابعة 
الستشهاد الوزير بيار اجلميل بخالف ما 
حصل العام املاض���ي عندما أوفد الوزير 
يوسف سعادة، كان املؤشر األوضح الى 
تراجع عالقته م���ع الكتائب وحتديدا مع 
النائب س���امي اجلميل، من جهة أخرى، 
االتصال الهاتفي الذي اجراه النائب جنبالط 
مع الرئيس اجلميل في ذكرى استش���هاد 
ابنه كان دليال على ان التواصل العائلي 
بينهما قائم ومس���تمر. وعالقة الصداقة 
التي جتم���ع بني النائب س���امي اجلميل 
وتيم���ور ترجمت بانكف���اء جنبالط عن 
ممارسة الهجوم بتصريحاته ضد الكتائب 
فيما احلمالت العنيفة ضد القوات اللبنانية 
تس���تمر ولو بصورة متقطعة، علما ان 
النائب فادي الهبر يشارك احلزب االشتراكي 
في جميع املناسبات االجتماعية واحلزبية 

في منطقة اجلبل.

أخبار وأسرار لبنانية

العميد أيوب مديرًا للتوجيه خلفًا للحاج سليمان
بيروت: بحضور رئيس االركان اللواء 
الركن شوقي املصري، وأعضاء املجلس 
العسكري، وعدد من كبار ضباط القيادة، 
واعالميني، أقيم مساء امس االول في النادي 
العسكري املركزي � املنارة، حفل تكرمي 
ملدير التوجيه في اجليش اللبناني العميد 
الركن صالح حاج سليمان، مبناسبة احالته 

الى التقاعد، وتعيني العميد الركن حسن 
أيوب خلفا له. وق����د ألقى العميد الركن 
حاج س����ليمان كلمة باملناسبة شكر فيها 
قيادة اجليش على ثقتها بشخصه، متمنيا 
للمدير اجلديد التوفيق في مهمته املقبلة، 
كما توجه بالشكر الى االعالميني، مثمنا 

تعاونهم االيجابي مع اجليش اللبناني.

نبيل نقوال 

)محمود الطويل( العميد الركن حسن أيوب مسلما درعا تكرميية لسلفه العميد الركن صالح حاج سليمان

نقوال ل� »األنباء«: كالم فيلتمان عن حزب اهلل
يلزم »الخارجية« بطرد السفيرة األميركية

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو تكت���ل »التغيير 
النائب نبيل نقوال  واالصالح« 
ان من واج���ب تركيا االعتراف 
بارتكابها »املجازر« بحق الشعب 
االرمني وطاب السماح منه، فيما 
ل���و ارادت فعال ان تظهر بوجه 
جدي���د مغاير للوجه العثماني، 
متس���ائال ما اذا كان اللبنانيون 
ق���د تناس���وا رمزي���ة نص���ب 
الش���هداء وسط س���احة البرج 
في بيروت وال���دور املذل الذي 
لعبه العثمانيون بحق اجدادهم، 
مشيرا الى انه ليس بصدد حتميل 
الشعب التركي مسؤولية املجازر 
العثمانية س���واء بحق الشعب 
األرمني او بحق اللبنانيني امنا 
هذا ال يعني ان تتنصل احلكومات 
التركي���ة املتعاقبة من ضرورة 
اعترافها باملجازر كنقطة سوداء 
في تاريخ تركيا وبالتالي االعتذار 

عنها.
وردا على سؤال حول ما اذا 
كان موقفه الداعم للموقف االرمني 
من تركيا يشكل عائقا اساسيا امام 
ما تقدمه انقرة من دعم معنوي 
وسياسي للمقاومة في مواجهة 

اسرائيل، لفت نقوال في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان النظام الليبي 
يدعم املقاومة ايضا بالرغم من 
عدم وجود عالقات طبيعية بني 
لبنان وليبيا بسبب اختطافها 
لالمام موس���ى الصدر ورفيقيه 
وعدم اعترافها بتغييبهم قسرا، 
وبالتالي فإن دعم ليبيا املعنوي 
للمقاومة ال يلغي عملية اخفائها 
لالمام الصدر، كما ال يبطل واجبها 
باالفراج عنه، مع فارق بس���يط 
ان املطالبة باعتراف تركيا  هو 
باملجازر ال تعني املطالبة بقطع 

العالقات الديبلوماسية معها كما 
ال تعني عدم االعتراف بدورها 
املتقدم على مس���توى املنطقة 

الشرق اوسطية.
وفي س���ياق متص���ل اعرب 
النائب نقوال عن امله في أال تكون 
احلشود الشعبية التي شهدتها 
عكار وصيدا الس���تقبال رئيس 
وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، 
ردا على احلشود الشعبية التي 
الرئي���س االيراني  اس���تقبلت 
محمود احمدي جن���اد، معتبرا 
ان الترتيبات التي اعتمدت للرد 
على زيارة الرئيس جناد تركت 
انطباعا غير مطمئن لدى املراقبني 
السياس���يني مف���اده ان الفريق 
املنظم رد على املستوى الطائفي 
واملذهبي واثبت تبعيته املذهبية 
لدول اخلليج، وذلك العتباره ان 
اس���تقبال الرئيس اردوغان في 
عكار رسم عالمة استفهام كبيرة 
حول ابع���اده ومضمونه جلهة 
رمزي���ة املنطقة، بينما الرئيس 
جناد زار اجلنوب ليس لكونه ذا 
غالبية شيعية امنا لكونه يرمز 
الى حضور املقاومة وجهوزيتها 
وال���ى االرض الت���ي اس���قطت 

مقول���ة »اجليش الذي ال يقهر« 
وانتزعت قناع الزيف عن وجه 
جيش العدو االسرائيلي، والتي 
اثبتت حق الشعوب في الدفاع 
عن اراضيها وكراماتها، )علما ان 
زيارة اردوغان الى عكار ارتبطت 
بتدشني عدة مدارس بنتها تركيا(. 
وختم النائب نقوال مس���تغربا 
كالم مس���اعد وزيرة اخلارجية 
االميركية لشؤون الشرق االوسط 
جيفري فيلتمان الذي قال فيه انه 
»يريد متزيق حزب اهلل«، دون 
صدور اي رد رسمي من الدولة 
اللبنانية، معتبرا ان هذا الكالم 
يلزم وزارة اخلارجية باستدعاء 
الس���فيرة االميركية في لبنان 
مورا كونيلل���ي لتوضيح كالم 
فيلتمان وحمله���ا على مغادرة 
اللبنانية فورا، داعيا  االراضي 
الداخلية زياد  املقابل وزير  في 
بارود الى اقامة اللواء اش���رف 
ريفي والعقيد وس���ام احلسن 
من منصبيهم���ا كونهما ركنني 
اساس���يني في عملية التش���في 
من قوى املعارضة وحتديدا من 
»حزب اهلل« حتت عنوان احلقيقة 

واحملكمة الدولية.

نائب »التغيير واإلصالح« دعا بارود إلقالة ريفي والحسن

فريد حبيب 

نائب الرئيس االيراني محمد رضا رحيمي مستقبال رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري في طهران

بيروت � زينة طّبارة
رأى عض���و كتل���ة »القوات 
اللبناني���ة« النائب فريد حبيب 
ان ما ُيرمى في الوسط اإلعالمي 
عن تسوية بني الفرقاء اللبنانيني 
حول القرار االتهامي وما ُيسمى 
مبلف شهود الزور، كالم غير قابل 
للترجمة عمليا على أرض الواقع، 
التسوية لن  ان  وذلك العتباره 
تبّدل في هوية املتهمني ولن حتول 
دون اشراق شمس احلقيقة للداللة 
على من اغت���ال الرئيس رفيق 
احلريري وس���ائر شهداء ثورة 
األرز، الفتا الى ان احملكمة الدولية 
غير آبهة مل���ا يجري في الداخل 
اللبناني من نزاعات قانونية بني 
الفرقاء س���واء حول االدعاءات 
بتسييسها ووصفها بأنها محكمة 
أميركية – اس���رائيلية أو حول 
ما يس���مى مبلف شهود الزور، 
وبالتال���ي يعتبر النائب حبيب 
ان أية تسوية في اإلطار املذكور 
ومهما كانت أسبابها ونتائجها لن 
تشكل عنوانا للتحول في دوائر 
الهاي، مشيرا الى انه إذا كان البد 
من إبرام تس���وية ما فيجب ان 
تتمحور حول كيفية التعامل مع 

القرار االتهامي بعد صدوره.

فريق واهم

ولفت النائب حبيب في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان الفريق اآلخر 
واهم فيما يعتقده بأنه بالتسويات 
قد ينجح في متري���ر طروحاته 
وحتقيق املرجو منها عبر حمل 
الرئي���س احلري���ري ومن خلفه 
القوانني  احلكومة على جت���اوز 
وأصول احملاكمات وإحالة ما ُيسمى 
مبلف ش���هود الزور الى املجلس 
العدلي وبالتال���ي وقف مفاعيل 

احملكمة الدولية بدءا من التحقيقات 
وصوال ال���ى القرار االتهامي وما 
بينهما، مؤكدا انه لن تكون هناك 
أية مساومة على احملكمة الدولية 
ال عبر املساعي العربية والدولية 
املشكورة للتهدئة وال حتى نتيجة 
التفاهم الس���عودي – السوري، 
الفتا الى ان احلل الوحيد لألزمة 
الراهنة يكمن في االحتكام الى لغة 
العق���ل واملنطق والى النصوص 
القانونية والدستورية، وانتظار 
صدور القرار االتهامي لُيبنى بعدها 

على الشيء مقتضاه.
على صعيد آخ���ر وردا على 
سؤال حول كالم العماد عون بأن 
توقيف العميد املتقاعد فايز كرم 
سياس���ي وهو بريء من التهمة 
املنس���وبة الي���ه بالتع���اون مع 
النائب حبيب  اس���رائيل، أعرب 
عن عدم استغرابه استباق العماد 
عون التحقيقات واصداره األحكام 
سواء بالتبرئة أم باإلدانة نيابة عن 
القضاء، مشيرا الى ان اللبنانيني 
باتوا مدركني لتقلبات العماد عون 
ومزاجيته السيما ان مواقفه تتبدل 
وتتلّون بحسب موقعه من امللفات 
املطروحة، مذكرا بأن العماد عون 

كان أول من يسارع الى املطالبة 
بانتظار نتائ���ج التحقيقات عند 
كل رد فعل شعبي إثر كل اغتيال 
ُنفذ بحق أحد قادة قوى 14 آذار، 
مستدركا بالقول انه بغض النظر 
عن املواقف اإليجابية التي اتخذتها 
قوى 14 آذار حيال توقيف العميد 
املتقاعد فايز كرم بتهمة العمالة اال 
انها تترك للقضاء املختص كلمة 
الفصل في حتديد مدى ضلوعه 

أو براءته من هذه التهمة.

زيارة الحريري إلى طهران

وعن زيارة الرئيس احلريري 
النائب  املرتقب���ة إليران، خت���م 
حبي���ب الفتا الى ان هذه الزيارة 
تأتي ضمن الزيارات الرسمية التي 
يقوم بها الرئيس احلريري كرئيس 
حلكومة لبنان أسوة بكل جوالته 
الى حتقيق  الهادف���ة  اخلارجية 
املصلحة اللبنانية عامة، متمنيا 
على الرئيس جناد اتخاذ خطوات 
عملية تترجم فعليا الدعم املشار 
إليه من خ���الل ردع حلفائه في 
الداخ���ل اللبناني عن أخذ الدولة 
الى رهانات تخص موقع إيران في 

نزاعاتها مع املجتمع الدولي.

حبيب ل� »األنباء«: لن تكون هناك أي تسوية على المحكمة
ال عبر المساعي الدولية وال حتى نتيجة »س. س«

تمنى على الرئيس نجاد اتخاذ خطوات عملية تترجم فعليًا دعم إيران لحكومة الحريري

طهران تستقبل الحريري ب�»خوش آمديد«.. والرياض تنفي تعثر مساعيها مع دمشق
بيروت � عمر حبنجر

س����عد احلريري ف����ي طهران، 
والثالثاء في باريس، في العاصمة 
اإليرانية زيارة سياسية واقتصادية 
ممي����زة بحكم اتصاله����ا الوثيق 
اللبنانية  بتداعي����ات األوض����اع 
الدولية، حيث  املتصلة باحملكمة 
اللبنانية  يلتقي رئيس احلكومة 
مرش����د الثورة علي خامنئي في 
لقاء ه����و األول م����ن نوعه، وفي 
باريس س����يكون لق����اء الرئيس 
الفرنسي ساركوزي على قدر من 
الضرورة الطالع الرئيس احلريري 
على نتائج محادثات مضيفه مع 
األطراف اللبنانية التي تقاطرت على 
باريس مؤخرا، فضال عن املعطيات 
الدولية املرتبطة باحملكمة الدولية، 
وانعكاسات القرار االتهامي املرتقب 

على الواقع اللبناني.

خطاب جديد لنصراهلل

ومبوازاة هذا احلراك اخلارجي 
لرئيس احلكومة يتوقع ان يخرق 
السكون الداخلي خطاب لألمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
ظهر اليوم مبناسبة حزبية يتطرق 
الفنية  التحقيقات  الى جديد  فيه 
في عمليات التس����لل اإلسرائيلية 
الى اجه����زة االتصاالت اللبنانية، 
التي كشفت عنها وزارة االتصاالت 
واظهرت ان االسرائيليني توصلوا 
الى تقنيات تستطيع التحدث من 

هاتف اي كان، من دون علمه.
وتأخذ اطاللة السيد نصراهلل 
اجلديدة اهمية مضاعفة بوجود 
س����عد احلريري في طهران اليوم 
وبالع����د التنازلي ال����ذي بدأ من 
الي����وم لصدور ق����رار االتهام في 
العشر األول من ديسمبر بحسب 

»التسريبات«.
أما صحيفة »املس����تقبل« فقد 
نقلت عن مصادر قريبة من حزب 
املقبل سيحمل  اهلل، ان االسبوع 
إيجابية عل����ى صعيد  مفاج����آت 
� السعودية  التسوية الس����ورية 
واحتمال ص����دور القرار االتهامي 

ويتزامن هذا التحرك اخلارجي 
للحريري، مع مسار التهدئة من 
أجل فك ارتباط الوضع الداخلي 
مبلف احملكم���ة اخلاصة بلبنان 
واحلديث عن قرب صدور القرار 
االتهامي بجرمية اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري ورفاقه، وتاليا 
اصرار ق���وى املعارضة على ان 
يكون ملف ش���هود ال���زور امام 
املجلس العدلي ش���رطا للعودة 
الى طاولة مجلس الوزراء وتاليا 
للحوار، اضافة الى موقف مطلوب 
باخلارج من الرئيس احلريري، 
ينفي في���ه فعل اميانه باحملكمة 
الدولي���ة. ويرف���ض الرئي���س 
احلري���ري مث���ل هذا الش���رط، 
واالعتقاد في بيروت ان نفيه عبر 
وكالة أنباء »ايرنا« االيرانية ان 
يكون اتهم حزب اهلل باجلرمية، 
هو أقصى ما يستطيع تقدميه على 
هذا الصعيد، علما ان احلريري 
لم يتهم احدا باألصل، وهو دائما 
كان يرى ان االتهام القانوني شأن 

احملكمة الدولية وحدها.

انتظار تهدئة األجواء

واالقتناع بات شبه تام، هنا 
ان القرار االتهامي صيغ بالصورة 
النهائية، وان املطلوب أجواء هادئة 

في لبنان لتمرير صدوره.
ونق���ل زوار قصر بعبدا عن 
الرئيس ميش���ال س���ليمان، ان 
ثمة اتصاالت لعقد هيئة احلوار 
الوطني قريبا، وتساءل الرئيس 
أمام زواره قائال: إذا لم تعقد هذه 
الهيئة في ظل أزمة فمتى تنعقد؟ 
وتوات���رت معلومات عن انعقاد 
قريب ملجلس الوزراء بغية مترير 
بعض العقود املبرمة مع االدارات 
وبعض املؤسسات العامة وإقرار 
التعيينات خصوصا في  بعض 
منصب املدير العام لألمن العام 
بعد خلوه في الشهر املقبل نتيجة 
إحالة الل���واء وفيق جزيني الى 
التقاعد، عل���ى ان يعاد تعيينه 

بصفة مدنية ال عسكرية.

قائ����ال ان هن����اك مواضيع كثيرة 
موضع اهتمام مشترك، ليس بني 
لبنان وإيران وحسب، بل بني لبنان 
ودول املنطقة التي هي أولى بحل 

مشاكلها بنفسها.
وأض����اف: هن����اك اتص����االت 
إيرانية � عربية، وبش����كل خاص 
مع السعودية، وبالطبع مع سورية، 
مس����تغربا احلديث عن حساسية 
ايران حيال زيارة رئيس الوزراء 
الى  التركي رجب طيب أردوغان 
لبنان، وقال عل����ى العكس متاما 
نحن نرحب بالتحرك التركي جتاه 
لبنان، لكنه لم يتطرق الى غيابه 
عن اس����تقبال أردوغان في مطار 
بيروت أسوة بالسفراء اآلخرين. 
وقال أبادي ان هدف زيارة احلريري 
كسر كل احلواجز النفسية وإعادة 
األمور الى مجراها الطبيعي وتعزيز 
التعاون في كل املجاالت، وأش����ار 
الى ان السياس����ة اإليرانية تهدف 
الى احب����اط مخط����ط الفتنة في 
لبنان واالنفتاح على كل األطراف 

السياسيني.
وسأله مندوب »النهار« عما اذا 
كانت سياسة االنفتاح التي يعتمدها 
ستش����مل د.سمير جعجع رئيس 
اللبناني����ة أجاب: التزال  القوات 
الديبلوماسيني اإليرانيني  مسألة 
األربعة املخطوف����ني عالقة، وهذا 
امللف يحول دون اللقاء، وردا على 
القول بأن جعجع لم يكن مسؤوال 
في مكان احلادث، أجاب أبادي: كان 
الشمال ومن  مسؤوال في منطقة 

خطفهم سلمهم الى اسرائيل.

من طهران إلى باريس مباشرة

ومن طهران سينتقل احلريري 
الى باريس الثالثاء للقاء الرئيس 
نيكوال س����اركوزي، بناء لدعوة 
تس����لمها م����ن وزي����ر اخلارجية 
الفرنس����ية برنار كوشنير قبيل 
مغادرته »الكي دورس����ييه« في 
التعديل الوزاري الفرنسي األخير، 
وسيكون اللقاء على غداء عمل مع 

ساركوزي.

رح����ب بالزي����ارة، ورئيس حزب 
ام����ني اجلمي����ل متنى  الكتائ����ب 
للحريري التوفيق فيها.لبنان جزء 

من اجلامعة العربية
هذا ونقلت صحيفة »واشنطن 
بوست« عن الرئيس سعد احلريري 
قوله لها انه أعرب للرئيس االيراني 
محمود احمدي جناد لدى زيارته 
بيروت رفضه ان يكون لبنان جزءا 
من محور، وأبلغته ان لبنان جزء 

من اجلامعة العربية.
وف����ي الش����أن اللبنان����ي قال 
احلريري ان ما يح����اول التركيز 
عليه هو كيفية احلفاظ على البلد، 
وعلى وحدة اللبنانيني وهما مهمتان 

صعبتان للغاية.
وأكد احلريري انه يسعى الى 

بالرئيس محم����ود احمدي جناد 
ونائبه محم����د رحيمي ورئيس 
البرملان علي الريجاني، ورئيس 
املجلس األعلى لألمن القومي سعيد 
جليلي، إضافة الى وزير اخلارجية 

منوچهر متكي وآخرين.
ورافق الرئيس احلريري وفد 
وزاري موسع يضم سبعة وزراء 
ممن يتولون قضاي����ا اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وبينهم وزير 
حزب اهلل محمد فنيش، لكن لم يكن 
بني ال����وزراء وزيرا الدفاع إلياس 
املر والداخلية زياد بارود بيد ان 
هذا لن يحول دون زيارة رئيس 
الى معرض لألس����لحة  احلكومة 
اإليرانية واالط����الع على قدرات 
اي����ران العس����كرية، بعدما ابدت 

حتقيق العدالة لبالده، ألن ال شيء 
يعيد لي والدي.

وعن حزب اهلل قال هو حزب 
سياسي ونحن مختلفون سياسيا، 
لك����ن هذا ال يعني ان����ه ال ميكننا 
التحاور. في املقابل السفير اإليراني 
أبادي  في بيروت غضنف����ر ركن 
واللبناني في طهران زين املوسوي 
وصفا زيارة رئيس مجلس الوزراء 
سعد احلريري باملهمة والتاريخية 
باعتباره انه يزورها للمرة األولى 
كرئيس للحكومة في حني ان والده 
الش����هيد رفيق احلريري كان اول 
رئيس حكوم����ة لبنانية يزورها 

عام 1997.
وحتدث أبادي الى الصحافيني 
في الطائرة التي أقلتهم الى طهران 

طهران استعدادتها لتقدمي مساعدات 
عسكرية للجيش اللبناني.

إلى ذلك اعطى احلريري بعدا 
اقليميا لزيارته حينما قال ان ما 
العربية  ايران والدول  يجمع بني 
يحتم علين����ا التواصل، ومتطرقا 
الى الدور السعودي � السوري في 

حل األزمة اللبنانية.
وعلى صعيد العالقات الثنائية 
الرئيس احلريري ما  سيستكمل 
توصل إليه البل����دان من اتفاقات 
خ����الل زيارة الرئي����س جناد الى 

لبنان.
وواضح ان زيارة احلريري الى 
طهران حتظى بدعم حلفائه على 
الساحة املس����يحية، فالبطريرك 
املاروني نصراهلل بطرس صفير 

لن يكون قبل العاشر من ديسمبر 
املقبل، وان صيغة هذه التسوية 
تنطوي على اتفاق مكتوب يبلغ 
الى االطراف اللبنانية، مشيرة الى 
اهمية املوقف الذي سيعلنه حزب 

اهلل اليوم.
وهذا ما اكده السفير السعودي 
في بيروت علي عواض عسيري 
نافيا ما تردد عن جمود في املساعي 
السورية � السعودية او تراجعها، 
مؤكدا ان االتصاالت وان كانت غير 
رسمية اال انها موصولة ومتواصلة 
عبر مختلف الوسائل، ولم تتأثر 
بالظرف الصحي الذي ألم بخادم 
احلرمني الش����ريفني الذي تعافى 

وسيعود الى وطنه قريبا.
ولفت عسيري في حديث لقناة 
»ان ب����ي ان« التي يش����رف على 
سياس����تها رئيس مجلس النواب 
نبيه ب����ري، الى ان الس����عودية 
تب����ارك اي حل لبنان����ي � لبناني 
يحول دون دخول لبنان في نفق 
مظلم وان اي جه����د عربي وغير 
عربي مرحب به ويصب في عملية 
حتصني الداخل اللبناني ويقود الى 

استقرار لبنان.
وحتدث عن افكار ومساع سورية 
� سعودية وليس عن ورقة مكتوبة 
وتساءل: ملاذا التعجل في حلول قد 
ال تفي بالغرض؟ ودعا الى التوقف 
عن����د التناقضات التي تنش����رها 
وسائل اإلعالم اخلارجية بدءا من 
»دير شبيغل« وصوال الى تقرير 
»سي بي إس« والتفكير مبسؤولية 
بالهدف من هذه التسريبات التي 
تريد لألفرق����اء في لبنان ان ينال 

بعضهم من بعض.

أبواب مشرعة

وحتى موعد ذلك القرار املنتظر 
يبدو ان احلريري وجد ابواب طهران 
مشرعة امامه، على مستوى قادة 
الثورة االس����المية والدولة معا، 
اذ يستقبله املرشد األعلى السيد 
الفقيه  الولي  علي خامنئي، وهو 
لدى حزب اهلل الى جانب لقاءاته 

رئيس الحكومة أكد لنجاد أن لبنان جزء من الجامعة العربية وليس أي محور.. ونصراهلل يواكب زيارته بخطاب جديد اليوم


