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...والحريري ّ
يهم بتقبيله (جوزف عيد ــ أ ف ب)

ومن املطار انتقل الحريري إلى دمشق للقاء األسد (أ ف ب)
ش �ع �ب��ان وم ��دي ��ر م �ك �ت��ب ال �ح ��ري ��ري نادر
ال � �ح� ��ري� ��ري ،س� ��ادت� ��ه «أج� � � � ��واء إيجابية
وش ��دي ��دة ال � ��وض � ��وح» ،ب �ح �س��ب مصادر
م �ط �ل �ع��ة .وأض� ��اف� ��ت امل � �ص� ��ادر إن � ��ه جرى
ت�ب��ادل وج�ه��ات النظر ف��ي ش��ؤون تخص
البلدين ،وإن شعبان حرصت على إبالغ
ن��ادر الحريري بكل ما في «جعبتها من
مالحظات عن بعض الشؤون التي تخص

عالقة الرئيس الحريري بدمشق» ،وإنها
سمعت «وج�ه��ة نظر ن��ادر ال�ح��ري��ري في
هذه املالحظات».
وق��ال��ت ش �ع �ب��ان ،ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،إن اللقاء
بني األسد والحريري «كان إيجابيًا جدًا،
وق ��د ج ��رى ال �ت �ط��رق خ�ل�ال��ه إل ��ى الزيارة
التقنية التي سيقوم بها رئيس الحكومة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل��دم �ش��ق» .وأش � � ��ارت شعبان

إسرائيلي في بعلبك!
ذكر مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» في برلني ،إلداد بك ،أمس أنه زار مدينة بعلبك
خ�لال األسابيع املاضية ،متحدثًا في تقرير نشره أم��س عن انتعاش املدينة وأهلها،
مقارنة مع ما رآه خالل «زيارة سابقة قبل  14عامًا»!
ّ
وفيما تعذر االتصال أمس بوزير الداخلية زياد بارود لسؤاله عن حقيقة األمر ،رأى
م�س��ؤول أمني رفيع أن الخبر «فضيحة لنا جميعًا ،كأجهزة أمنية ،ف��ي ح��ال ثبوت
صحته» .وتساءل مسؤول أمني آخر عن اإلج��راءات التي كانت املديرية العامة لألمن
العام اللبناني قد أعلنت اتخاذها على املعابر الحدودية من أجل منع تسلل إسرائيليني
بجوازات سفر أجنبية ،عقب اغتيال القيادي في حركة «حماس» محمود املبحوح في
دب��ي ،واكتشاف شرطة دبي أن مجموعة االغتيال استخدمت ج��وازات سفر أوروبية
لدخول اإلمارة الخليجية.
وكتب مراسل «يديعوت أحرونوت» أن األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
«بات يدرك أنه ال يكفي تخزين الصواريخ وأنه يجب شق الطرقات وتشجيع السياحة».
ً
وتحدث املراسل اإلسرائيلي عن أعمال «كبيرة جارية في ال�ش��وارع» ،ناقال عن أحد
املواطنني في بعلبك «تأكيده أن هذه األعمال تأتي على خلفية االنتخابات البلدية».
وادعى بك أن مواطنًا لبنانيًا آخر قال له إن «نصر الله أدرك أنه ينبغي التقرب من الناس.
فهو براغماتي وليس عقائديًا متشددًا ،وهو سياسي قلبًا وقالبًا .وإنه يعرف أنه ينبغي
القيام بتسويات ،ولذلك هو ال يبرز الجوانب الدينية لحزب الله ،بل يتحدث عن الكرامة
الوطنية والوحدة الوطنية ،ولهذا السبب هناك ّ
مؤيدون له بني الطوائف األخرى» .وقال
ً
بك إن املواطن اللبناني رأى أن نصر الله «ليس إنسانًا كامال ،ولديه أخطاء بينها أسر
الجنديني اإلسرائيليني في عام  2006الذي أدى إلى الحرب والدمار والخراب» .وأضاف
إنه «أزيلت مظاهر التحريض األرع��ن والعداء للسامية ضد إسرائيل على نحو كامل
تقريبًا من بعلبك ،وهي املظاهر التي كانت جزءًا ال يتجزأ من املدينة عندما زرتها في
املرة األول��ى» .ورغم ذلك ،كتب بك أنه ملس من خالل محادثات مع شبان لبنانيني من
جميع الطوائف تأييدهم لحزب الله «ألن الوحدة الوطنية الهشة تستند باألساس إلى
عداء بالغ ومطلق إلسرائيل» ،الفتًا إلى أن «هؤالء الشبان املولودين بعد الحرب األهلية
يخترعون أساطير تاريخية مريحة».
(األخبار ،يو بي آي)

إلى أن الرئيسني توافقا على أن «األمور
ب�ين البلدين تسير ف��ي امل�س��ار الصحيح،
وقد تم االتفاق على تسريع عمل اللجان
املختصة ب��درس املعاهدات بني البلدين،
ً
وصوال إلى لقاء يجمع رئيسي حكومتي
البلدين».
وف �ي �م��ا «اح� �ت� �ف ��ت» وس ��ائ ��ل إع� �ل��ام تيار
املستقبل ب�ل�ق��اء ق�ص��ر ال�ش�ع��ب ال ��ذي دام
بحسب تلفزيون املستقبل أكثر من أربع
ساعات ،أش��ار مقربون من الحريري إلى
أن الزيارة تثبت أن «كل ما كان يقال خالل
األس��اب�ي��ع امل��اض�ي��ة ع��ن ف�ت��ور ف��ي العالقة
ب�ين رئ�ي��س الحكومة وال�ق�ي��ادة السورية
لم يكن له أساس من الصحة» .ولفت أحد
ه ��ؤالء إل��ى أن «ع�لاق��ة ًاألس ��د بالحريري
ممتازة ،وأن ثمة تواصال بني مساعديهما
بصورة شبه يومية» .وفي الوقت عينه،
وض �ع��ت م �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة ل �ل��زي��ارة لقاء
األس � ��د ال� �ح ��ري ��ري ض �م��ن اإلط � � ��ار «الذي
رسمه الرئيس األسد قبل يومني ،عندما
قال إن العالقة بني سوريا والحريري هي
في طور استكمال البناء».
الرسمية
السورية
ووزع��ت وكالة األنباء
ُ
وامل�ك�ت��ب اإلع�ل�ام��ي ل�ل�ح��ري��ري ب�ي��ان��ًا ذكر
ف �ي��ه أن ال��رئ �ي �س�ين ب �ح �ث��ا ف ��ي االجتماع
«العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني
وال �ت �ط ��ورات اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي تشهدها،
وأهمية البناء على ما تم ّ تحقيقه خالل
ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ،ب�م��ا ي�م��ك��ن م��ن تجاوز
العقبات التي قد تحول دون التقدم املأمول
في مسيرة العالقات وبما يخدم مصالح
ال�ش�ع�ب�ين ال �س��وري وال �ل �ب �ن��ان��ي» .أضاف
البيان إنه «تم تأكيد ض��رورة االستمرار
في تنسيق املواقف بني البلدين ملواجهة
التحديات التي تواجههما ،كما تم التطرق

أيضًا خالل اللقاء الى آخر التطورات ّعلى
ال�س��اح�ت�ين اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة .واطلع
الرئيس األسد من الرئيس الحريري على
ال �ج��ول��ة ال �ت��ي س�ي�ق��وم ب�ه��ا خ�ل�ال الفترة
امل �ق �ب �ل��ة وال� �ت ��ي ت �ش �م��ل ع � ��ددًا م ��ن الدول
ال�ع��رب�ي��ة واألج�ن�ب�ي��ة .ك�م��ا أط�ل��ع الرئيس
األس � ��د ال��رئ �ي��س ال �ح ��ري ��ري ع �ل��ى نتائج
زي��ارت ��ه ل�ت��رك�ي��ا ون �ت��ائ��ج زي� ��ارة الرئيس
ال ��روس ��ي دي �م �ت��ري م��دف �ي��دي��ف لدمشق.
وتم االتفاق على اإلس��راع في إنهاء عمل
اللجان التحضيرية اس�ت�ع��دادًا الجتماع
اللجنة العليا ال�س��وري��ة ـــــ اللبنانية في
أقرب وقت ممكن».

أمير الكويت

ف��ي ب �ي��روت ،ه� ّ�ب أرك ��ان الحكم أم��س إلى
مطار رفيق ال�ح��ري��ري ال��دول��ي الستقبال
أم� �ي ��ر ال �ك ��وي ��ت ص� �ب ��اح األح� �م ��د الجابر
الصباح ،ال��ذي ب��دأ زي��ارة للبنان ّتستمر
ي ��وم�ي�ن ،وه ��ي ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ت �غ��ن��ى بها
سياسيون ورج��ال دي��ن على م��دى األيام
القليلة امل��اض�ي��ة .وب�ع��د انتقاله إل��ى مقر
إق��ام�ت��ه ف��ي ف �ن��دق ال�ح�ب�ت��ور ب�س��ن الفيل،
استقبل الصباح رئ�ي��س مجلس النواب
ن�ب�ي��ه ب ��ري .وب�ع�ي��د ال �س��ادس��ة م��ن مساء
أمس ،استقبل رئيس الجمهورية ميشال
سليمان أم�ي��ر ال�ك��وي��ت ف��ي ق�ص��ر بعبدا،
ح �ي��ث ع �ق��دا ل �ق� ً
�اء ث�ن��ائ�ي��ًا ق �ب��ل أن يرأسا
اجتماعًا ضم وزراء من الجانبني ،انتهى
بتوقيع اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم
في مجاالت اإلعالم والتجارة والثقافة.
وأق� ��ام رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة م��أدب��ة عشاء
ع� �ل ��ى ش � � ��رف ض� �ي� �ف ��ه وال� � ��وف� � ��د املرافق،
ح �ض ��ره ��ا ع � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن السياسيني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .وأل �ق��ى س�ل�ي�م��ان ك�ل�م��ة شكر
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فيها «وق ��وف ال�ك��وي��ت ال��دائ��م ال��ى جانب
�دوان تموز ،2006
لبنان» وخاصة بعد ع� ّ
مؤكدًا «احتفاظ لبنان بحقه في تحرير
أو استرجاع ما بقي من أراضيه املحتلة،
بالطرق املتاحة واملشروعة ،بالتزامن مع
سعيه إلى التوافق عن طريق الحوار على
استراتيجية وطنية دفاعية» .من جهته،
أك��د أم�ي��ر الكويت «ال�ح��رص على حماية
لبنان وازدهاره وتقدمه».

ّ
األمم املتحدة :تبدد التوتر

ف � ��ي ن� � �ي � ��وي � ��ورك ،أب � �ل� ��غ م� �ن � ّ�س ��ق عملية
ال �ت �س��وي��ة ال �خ��اص ف��ي ال �ش��رق األوسط،
روب��رت س�ي��ري ،مجلس األم��ن ال��دول��ي أن
ّ
التوتر قد تبدد بني لبنان وإسرائيل في
ّ
أعقاب مزاعم إسرائيلية عن ت��زود حزب
ال �ل ��ه ب��أس �ل �ح��ة «ن��وع �ي��ة م� �ت� �ط ��ورة» عبر
ال �ح��دود ال�س��وري��ة .وع��زا الفضل ف��ي ذلك
إل��ى اتصاالت أجراها «زعماء أوروبيون
وعرب» باألطراف كافة .وقال سيري ،في
ت�ق��ري��ره ال�ش�ه��ري ملجلس األم ��ن الدولي،
إن القيادات اللبنانية والسورية وقيادة
حزب الله جميعها نفت تلك املزاعم «نفيًا
قاطعًا» ،علمًا بأن قيادة حزب الله كانت
قد كررت أنها تحتفظ بالحق في امتالك
أي ن��وع م��ن ال�س�لاح م��ن دون س�ق��ف ،ولم
تنف الحصول على أي صواريخ
تؤكد أو ِ
من طراز «سكود».
ووصف سيري االحتجاج الذي قاده قاسم
هاشم على خرق إسرائيلي في منطقتي
العباسية وشبعا في نيسان املاضي بأنه
خرق للقرار  ،1701مشيدًا بالهدوء الذي
ج��رت خالله جولتا االنتخابات البلدية
في لبنان.
(األخبار)

