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حمليات �سيا�سية

ح�سم الزبداني يفتح �أبواب عر�سال
وي�سرع التفاو�ض في ملف الع�سكريين
ّ
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عون يُخرج المعركة من «الم�سيحية» وحزب اهلل حليف حا�ضر
 روزانا ر ّمال

محمد حمية
من دون أي تمهيد او إعالن ،وعلى وقع غارات الطيران السوري
وصواريخ المقاومة ،فرضت معركة الزبداني نفسها على اإلعالم،
المتحصنين في منطقة لطالما شكلت شوكة
وطبعا ً على المسلحين
ّ
ً
ً
في ظهر العاصمة السورية وخط إمداد للمسلحين ذهابا وأيابا من
الجهة اللبنانية.
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،لم يعلن عن بدء
معركة الزبداني كما فعل في معركتي القلمون وج��رود عرسال،
فعنصر المفاجأة ف��ي ه��ذه المعركة ك��ان ه��ام�ا ً وح��اس�م�اً ،فلماذا
الزبداني؟ وما هو تأثير حسمها على الداخل اللبناني ،ال سيما على
جبهة عرسال وجرودها وملف العسكريين المخطوفين؟
تعتبر الزبداني معقل المجموعات المسلحة منذ بداية األزمة
السورية وهي الخاصرة الرخوة للعاصمة دمشق كما ُيقال ،وهي
مصدر تهديد للطريق الدولي من دمشق باتجاه الحدود اللبنانية في
نقطتي الحدود ،جديدة يابوس والمصنع ،كما تشكل حماية للمناطق
المتداخلة بين البلدين ،من سرغايا إلى الزبداني من الجهة الشرقية
السورية والنبي شيت وقوسايا وعنجر من الجهة الغربية اللبنانية.
اإلنجازات التي يحققها الجيش السوري والمقاومة اليوم على
جبهة الزبداني والتي تضعها على طريق الحسم ،تأتي عقب حسم
جبهات رئيسية في القلمون وجرود عرسال ،ما وضع المسلحين
أمام خناق بدأ يضيق أكثر فأكثر ،وبالتالي سيطرح من جديد مصير
ب�ل��دة ع��رس��ال وج��روده��ا بشك ٍل رس�م��ي وم��زي��د م��ن الضغط على
المسلحين فيها ،ليضع خيار االنسحاب وإنهاء ملف العسكريين
أي وقت مضى.
المخطوفين أقرب من ّ
ٍ
كهدف جدي ٍد لحزب الله
عرسال ،هي المكان الذي توقعه البعض،
بعد القلمون ،اال انّ الوجهة التي اختارها الحزب والجيش السوري
وبذكاء ،هي الزبداني ،وبالتالي أبعد عنه إحراجا ًمؤكدا ًيريد خصومه
ان يقع فيه داخل لبنان من خالل الغرق في حرب تأخذ طابعا ً مذهبيا ً
في عرسال ليشكل ذلك ذريعة لتيار المستقبل وحلفائه للتشدّد في
رفض إنهاء ملف عرسال ودخول الجيش اليها.
السيد نصرالله أكد م��رارا ً وت�ك��راراً ،أنّ المقاومة لن تدخل بلدة
ع��رس��ال ،ب��ل ذل��ك م��ن مهمة الجيش اللبناني وال��دول��ة ،لكنه جزم
�أي تكفيري على حدودنا وعلى مقربة من قرانا،
بأننا «لن نقبل ب� ّ
وانّ الهزيمة ستلحق باإلرهابيين ،والمسألة مسألة وقت ولسنا
مستعجلين ونعمل بهدوء لنحقق هذا الهدف».
عرسال التي ما زالت تحت االحتالل كما أعلن وزير الداخلية نهاد
المشنوق في تشرين األول من العام الماضي ،تقف الدولة اللبنانية
اليوم عاجزة عن تحريرها وع��ن تحرير العسكريين المخطوفين
الذين مضى عام على اختطافهم ،لكن حسم القلمون وتاليا ً حصار
المسلحين في جرود عرسال ،واليوم التقدّم على جبهة الزبداني،
معطيات ميدانية متتالية فرضها الجيش السوري والمقاومة ستشق
الطريق تلقائيا ً الى عرسال ،لتضع المسلحين أمام خيارين ،ال ثالث
لهما ،إم��ا الحصار وتضييق الخناق وإم��ا االنسحاب ال��ى الداخل
السوري واإلفراج عن العسكريين.
تتحدّث المعلومات أنّ قسما ً من المسلحين الذين ف ّروا بعد حرب
القلمون ،توجهوا ال��ى ج��رود عرسال الشمالية ال��ى المناطق التي
يتواجد فيها تنظيم «داعش» ،وقسم آخر ذهب باتجاه الزبداني من
الجهة الشرقية الشمالية.
وأك��د مصدر بقاعي لـ«البناء» أنّ العسكريين المخطوفين لدى
تنظيم «جبهة النصرة» والذين يبلغ عددهم خمسة عشر عسكريا ً
موجودون في داخل بلدة عرسال ،وليس خارجها في الجرود كما
ًيشاع ،وهم في حماية بعض النافذين في البلدة ،أما الموجودون
لدى تنظيم «داعش» وهم  12عسكريا ً موجودون في جرود عرسال
ف��ي ب��ؤرة تحت األرض م��وج��ودة منذ التسعينات أث �ن��اء الوجود
الفلسطيني في المنطقة.
ولفت المصدر الى أنّ ثالث محاوالت حصلت إللقاء القبض على
مسؤول «جبهة النصرة» في القلمون ابو مالك التلي إال أنها لم تنجح
بسبب انتقاله من مكان الى آخر قبل وص��ول القوة المهاجمة اليه
بوقت قصير.
وأوضح أنّ معركة الزبداني ستشكل مزيدا ً من الضغط وتضييق
الخناق على المسلحين وتسريع التفاوض على خط العسكريين
المخطوفين من خالل إيجاد منفذ آمن لمسلحي «النصرة» مقابل
اإلفراج عن العسكريين.
وأشار المصدر الى أنّ التعامل والتفاوض مع «النصرة» يختلف
كليا ً ع��ن ال�ت�ف��اوض م��ن تنظيم «داع���ش» ،وال ت�لازم بين الطرفين
اللذين باتا مؤخرا ً في حالة عداء وصراع بينهما على المال والنفوذ
والسيطرة.
تساؤالت عديدة تطرح حول موقف تيار المستقبل وق��وى 14
آذار التي م��ا زال��ت تمعن ف��ي اتهاماتها لحزب الله بأنه استجلب
اإلرهاب الى لبنان بتدخله في سورية ،فيما تنكر ما قام به لحماية
لبنان من اإلرهابيين ،ال سيما تمكنه والجيش السوري من تحرير
معظم مناطق القلمون وجرود عرسال ،أما السؤال :هل ستستفيد
الحكومة اللبنانية من إن�ج��ازات المقاومة الميدانية وتتخذ القرار
الحاسم بإنهاء ظاهرة اإلرهاب في عرسال والضغط باتجاه تحرير
العسكريين؟

خفايا
خفايا

نجح التيار الوطني الحر في اختبار الشارع الذي كان
يسجل نقطة ضعف ف��ي تكتيك التيار
م��ن المفترض أن
ّ
وحساباته الموضوعة دائما ً بصورة «أنا أو ال أحد».
تصرف الشبّان باحترام لهالة المؤسسة العسكرية
ولم تسجل حاالت شاذة خرجت عن السلمية ،بالرغم من
يوجه
تعرض البعض منهم للضرب ما جعل العماد عون ّ
انتقادا ً الذعا ً إلى قيادة الجيش الحالية وما أعطت من أوامر
أوالً ،وم��ا ص��در عن ال�ي��رزة كوثيقة مغلوطة كما وصفها
ثانياً ،في خصوص توصيف الحادث.
وبطريقة غير مباشرة ظهر موقف العماد عون من قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي وه��و م��وق��ف سلبي يشرح
خلفيات ل��م يتحدث عنها ال�ع�م��اد ع��ون لكنها ظ�ه��رت في
طريقة انتقاده لما صدر عن اليرزة وكأنه يل ّمح إلى عدم
حيادية القيادة الحالية وكأنها ترى في المتظاهرين طرفا ً
خصما ً وتصدر بيانات تدافع عن إجراءاتها في وجههم
بدل كونها المؤسسة الحاضنة لهؤالء الشبان الذين تعهدوا
بأال يسمحوا ألحد أن يراهن على رسم شرخ بين الجيش
وبينهم أو البناء على استثمار أي ثغرة مستقبالً في أي
حراك مقبل ،وخصوصا ً أنّ عون وصف ما جرى في بداية
الطريق.
النزول إلى الشارع كان مسؤولية كبيرة جداً ،فعند التيار
يحضر مشهد السنوات السابقة في األذهان حين نزل تيار
المستقبل ومناصروه من حلفاء سياسيين وغيرهم إلى
الشارع للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس ال��وزراء حينذاك
نجيب ميقاتي وتحضر أمامهم أي�ض�ا ً استقالة الرئيس

الراحل عمر كرامي إثر اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق
الحريري ،فكانت المسؤولية على التيار الوطني الحر الذي
يعرف أنه اليوم الطرف اآلخر وليس الطرف الذي اعتاد هذا
ّ
بغض النظر عن دعمه
األسلوب في التعاطي مع الحكومات،
من أي جهة ،خارجية كانت أم داخلية ،باإلضافة إلى معرفة
التيار الوطني الحر أنه يتظاهر في أماكن تعتبر بمعظمها
منطقة مصالح الشارع المقابل أو الخصوم اللدودين.
يعرف العماد عون جيدا ً أنّ تيار المستقبل هوالذي يقف
في وج��ه أي مطلب يسعى إليه ،ويعرف أيضا ً أنّ رئيس
الحكومة تمام سالم هو لسان حال هذا التيار في الوقت
تحضر جيدا ً
ّ
الراهن بالنسبة للمواقف األخيرة ،ويبدو أنه
للمواجهة التي أظهرت أنّ هناك مديرا ً جيدا ً جدا ً يقف وراء
هذا التنسيق الواضح ،فبينما كان المتظاهرون على مقربة
من السراي الحكومية ،كان صوت الوزير جبران باسيل
يصدح داخلها ولكن قبل بدايتها مع تقصد وجود اإلعالم
كي يؤكد الجاهزية للمواجهة وليعلن أنّ التيار ربما خرج
عن أي قيد سيحرمه من استكمال الطريق نحو انتزاع حقه
مهما كان هذا الطريق معبدا ً بالمصاعب.
تمكن التيار الوطني الح ّر من خالل هذه التظاهرة الشبابية
من الحصول على اعتراف بحضوره ومكانته وقدرته على
صناعة الحدث ،فكشف عن شجاعة اإلقدام واإلصرار على
استكمال المعركة حتى النهاية ،وفي هذا رسالة سياسية
واضحة وضعت برسم المعنيين في الداخل والخارج.
عملياً ،نجح التحرك العوني في إيقاف مجلس الوزراء
عن االنعقاد لمدة أسبوعين يتم خاللهما البحث في مطالبه
وخصوصا ًالمطالب المتعلقة بصالحيات رئيس الجمهورية
خصص الجلسة المقبلة لهذا األمر.
على أن ُت ّ
أما العماد عون الذي يعرف تماما ً أنّ نزوله إلى الشارع

«الوفاء للمقاومة» :اللتزام التوافق
عند اتخاذ القرارات الحكومية

رعد مترئسا ً اجتماع كتلة «الوفاء للمقاومة»
ناقشت كتلة الوفاء للمقاومة خالل اجتماعها الدوري
أمس برئاسة النائب محمد رعد «األزمة السياسية المتفاقمة
في البالد وسبل الخروج منها بما يعيد تنشيط العمل
الحكومي والنيابي ويفتح آف��اق م��لء الشغور في سدة
الرئاسة» ،وأصدرت بيانا ً اعتبرت فيه أن «سياسة التفرد
واالستعالء وتهميش الشركاء في الوطن ،التي اعتمدها على
مدى السنوات الماضية حزب «المستقبل» وملحقاته ،ال تزال
تمعن في تخريب الدولة وتعطيل مؤسساتها الدستورية
وتدفع المغبونين للمطالبة الصارخة بحقوقهم التي
هدرها سوء تنفيذ اتفاق الطائف وخروج حزب «المستقبل»
وملحقاته على مضامينه س��واء لجهة االصالحات التي
طبقت استنسابيا ً أم لجهة العالقات المميزة مع سورية التي
تم التنكر لها والقيام بما يجعل لبنان ممرا ً آمنا ً لإلرهابيين
ومالذا ً لهم بهدف العبث باألمن واالستقرار في سورية األمر
الذي ارتد سلبا ً على بلدنا وأدخله في حال من الفوضى
والتعقيد والتعطيل لم يشهد لها مثيالً من قبل».
وأشارت الكتلة إلى «أن الحملة التي يقوم بها البعض
ضد أساليب التحرك التي يُدفع إليها التيار الوطني الحر،
ومواقفه لن تجدي في صرف انتباه اللبنانيين عن الدوافع
والسياسات المتفردة واإلقصائية التي ألجأت التيار الوطني
الحر إلط�لاق تحركه اإلعتراضي على الوضع المهترئ
برمته» .وأضافت« :إننا من منطلق التزامنا بالدستور
وبمقدمته التي هي جزء ال يتجزأ منه نجدد تضامننا مع
التيار الوطني الحر في مصلحة الوطن بالشراكة الحقيقية
وندعو الجميع إلى وقفة مراجعة شجاعة تعيد عبر الحوار

الجدي والمسؤول فتح منافذ التفاهم لتصويب األمور وإعادة
الحركة للمؤسسات وتأمين مصالح الناس».
وأكدت ان «الدستور اللبناني قد أناط برئيس الجمهورية
مسؤولية ضمان التوازن السياسي والدستوري في البالد.
وعند خلو موقع رئاسة الجمهورية ألي سبب من األسباب،
تنتقل هذه المسؤولية موقتا ً إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.
ولذا فإن الحكومة اللبنانية معنية في هذا الظرف االستثنائي
بالتزام آلية التوافق عند اتخاذ القرارات الحكومية لضمان
هذا التوازن المطلوب».
ورأت الكتلة أن «تعطيل عمل المجلس النيابي التشريعي
والرقابي ،فضالً عن أنه أض ّر بمصلحة البالد والمواطنين،
فقد ارت��د سلبا ً أيضا ً على انتظام عمل الحكومة وأدائها
وانتاجيتها .وأدى الى تعقيد أزمة الفراغ الرئاسي كما أثر
سلبا ً على المناخات التي تسمح بالتقاط فرص التفاهم أو
التداول المجدي لألفكار ولوجهات النظر المختلفة وصوال ً
الى تلمس المخارج».
وجددت الكتلة «تأكيدها ضرورة وأهمية انعقاد الجلسات
التشريعية العامة للمجلس النيابي حرصا ً على تحريك
عجلة الحكومة والبالد ،وأمالً في توفر فرصة استنقاذ أو
اعادة بناء».
واعتبرت الكتلة ي��وم القدس العالمي «ن��دا ًء تعبويا ً
متواصالً على مدى الزمان يستنهض أجيال األمة المتعاقبة
باتجاه التحرر من التبعية وتحرير األرض من االحتالل،
وتوحيد الجهود واالمكانات لمواجهة العدو الوجودي
المتمثل بالكيان االسرائيلي».

بطلب مسيحي على وطنيته ي�ع��رف أي �ض �ا ً أن��ه ن��زل إلى
الشارع بدعم كبير ومطلق من حزب الله الذي كان حاضرا ً
بقوة ،هذه القوة أرادت التأكيد على أنّ حزب الله الذي لم
ينزل إلى الشارع هو الحزب نفسه الذي يدعم عون حتى
تحقيق كامل مطالبه ،وتعرف قوى  14آذار أبعاد دعم حزب
الله الذي تعودت أنه ال يتراجع قبل أن يتمم ما يرى فيه حقا ً
وتعرف أيضا ً أنّ الحزب هو حليف استراتيجي للعماد عون
ال ينفع استغالل الشارع معه بلعبة أمنية عنوانها الظاهر
ع��ون والباطن ح��زب ال�ل��ه ،وخصوصا ً أنّ ال�ح��زب يعرف
جيدا ً أنّ هجوم «المستقبل» على العماد عون جرى بإيعاز
س�ع��ودي لقطع الطريق أم��ام ع��ون للوصول إل��ى رئاسة
الجمهورية ،وكل ذلك خلفيته «التحالف العوني مع حزب
ال�ل��ه» ،وبالتالي ف��إنّ  14آذار ت��درك تماما ً أنّ الدين الذي
وضعه حزب الله في عنقه بعد الوقفة الوطنية العونية مع
حزب الله في حرب تموز ومواقف التيار الداعمة للحزب
في ع��دة مكامن أبرزها مشاركته في القتال في سورية،
ستصرف يوما ً ما عند ح��زب الله دعما ً غير مسبوق في
المكان والزمان الذي يختاره عون.
أما ما يلفت ،فهو نجاح عون في تحويل المشهد الذي
بدا طائفيا ً للمصوبين إلى وطني بامتياز ،فح ّول المعركة
من معركة رئاسة جمهورية وتعيينات إلى معركة لقانون
االن�ت�خ��اب قبل أي ش ��يء ،فأصبح المطلب األس ��اس هو
الشروع في تجهيز قانون انتخاب يصلح للمعركة النيابية
المقبلة والتي لن يقبل التيار خوضها على ما أعلن من دون
انتخابات نيابية ،ما يشير إل��ى أنّ ع��ون ال يريد الوصول
إلى الرئاسة كيفما كان ،إنما بأسس شرعية ال تؤكد سوى
على يقينه من قدرة تياره على الفوز في أي قانون انتخاب
يوضع.

تر ّددت معلومات عن
أنّ وراء عملية تصوير
شريط تعذيب
السجناء في سجن
رومية نائبا ً شماليا ً
ودولة خليجية تولّت
تمويل العملية ،وذلك
إلحراج الرئيس سعد
الحريري أمام طائفته،
لكن األخير استدرك
األمر وسارع إلى
احتواء الموقف بعدما
علم بـ«المكيدة» المع ّدة
وتدخل شخصيا ً
ّ
له،
لتهدئة األوضاع
في الشارع الذي
تظاهر وقطع الطرق
احتجاجا ً على تعذيب
السجناء.

زواره
بري يبحث التطورات مع ّ

قنديل :لمالقاة التح ّوالت الكبرى
بمزيد من الإيجابية واالنفتاح
عرض رئيس مجلس النواب نبيه
بري التطورات واألوض��اع العامة مع
زواره في عين التينة ،حيث استقبل
رئيس تحرير «البناء» النائب السابق
ناصر قنديل الذي قال بعد اللقاء« :في
زمن التح ّوالت الكبرى التي تستع ّد لها
المنطقة ،يحتاج لبنان إلى بوصلة دولة
الرئيس بري .أمام متغيّرات كبرى يبدو
أنّ طالئعها سوف تكون في الساعات
المقبلة مع التفاهم النووي اإليراني
ودخ���ول ال��ع��ال��م مرحلة ج��دي��دة مع
وصول الحرب على سورية الى طريق
مسدود وإجماع دول��ي وإقليمي على
قيادة الرئيس األسد» ،مضيفا ً «انّ على
اللبنانيين المزيد من الهدوء والمزيد من
المقاربات العاقلة وتج ّنب االنزالق إلى
فوضى الوقت الضائع ،ألنّ اللبنانيين
انتظروا وتح ّملوا طويالً حتى يبزغ
فجر التسويات في المنطقة ليستثمروا
عليها ،نأمل أال نضيّع اللحظة المقبلة
النشغالنا بصغائر ونقاط ضعف».
وأض��اف« :أعتقد أنّ دول��ة الرئيس
بري في هذه المرحلة هو صمام أمان
يحتاج إليه اللبنانيون لئال يخرجوا
غالبا ً ومغلوبا ً ومنتصرا ً ومهزوماً،
ألنه عندما يهزم فريق من اللبنانيين

بري مستقبالً قنديل في عين التينة
يهزمون جميعاً ،وال انتصار للبناني
على آخر .ويجب أن يستع ّد اللبنانيون
لزمن التسويات اإلقليمية بمزيد من
اإليجابية واالن��ف��ت��اح ول��غ��ة ال��ح��وار
والسيطرة على العصبيات وعلى نقاط
التوتر ،ربما تكون ه��ذه من عناوين
«اشتدّي أزمة تنفرجي».
وك��ان ب��ري التقى رئيس جمعية

القضاة والمحامين األميركيين وليم
هابارد والوفد المرافق ومجلس نقابة
المحامين في بيروت برئاسة النقيب
جورج جريج ،في حضور المستشار
اإلعالمي علي حمدان ،ومسؤول مكتب
المهن ال��ح��رة ف��ي ح��رك��ة أم��ل سامر
عاصي ورئيس دائ��رة المحامين في
الحركة مصطفى قبالن.

خليل :للحفاظ على مرتكزات حماية الوطن

دريان يلتقي البعريني
و�سفيري م�صر والعراق
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،في دار الفتوى،
السفير المصري محمد بدر الدين زايد ،الذي أكد أنّ «مصر دوما ً حريصة
على استقرار لبنان ،وعلى انتهاء األزم��ات الحالية» .وق��ال« :مصر منذ
البداية تتح ّفظ على استمرار الشغور الرئاسي ،وتعتبر أنه أمر يجب
التعامل معه بجدية كافية .مصر تؤكد ضرورة إبعاد لبنان عن الصراعات
اإلقليمية وعن أي مظاهر لعدم االستقرار .إنّ الوضع الراهن والمواجهة
الكبيرة التي تواجهها المنطقة ضد قوى الظالم واإلرهاب تفرض علينا أن
ندعم لبنان ،وخصوصا ً في ظ ّل العالقات والروابط التاريخية الكبيرة بين
البلدين».
ثم التقى دريان سفير العراق علي عباس بندر العامري وبحث معه
أوضاع المنطقة وسبل تطوير وتوطيد العالقات بين لبنان والعراق.
كما استقبل مفتي الجمهورية رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب
السابق وجيه البعريني الذي شكر المفتي على مواساته له بوفاة والدته،
وبحث معه في أوضاع منطقة عكار االجتماعية والدينية ،مؤكدا ً أنّ دار
الفتوى هي لجميع اللبنانيين.

خليل متحدثا ً خالل إفطار المكتب العمالي لحركة أمل
اعتبر وزير المالية علي حسن خليل أنّ «هذا الواقع
االق��ت��ص��ادي واالجتماعي ال ينفصل عما نعانيه على
المستوى السياسي حيث من حقنا أن نعارض وأن نوالي
وأن نعبّر عن رأينا بالطريقة الديمقراطية التي نراها
مناسبة في التعبير والرفض والمقاطعة ،والتعاطي مع
القضايا بالوسائل الديمقراطية ،لكن ما يجب أن يكون
الثابت في حركتنا وفعلنا وعملنا السياسي هو الحفاظ
على المرتكزات التي تحمي الوطن ،وأساس هذه القواعد
أن نبقى مدافعين أكيدين عن وحدة هذا البلد».
وقال خليل في كلمة ألقاها خالل اإلفطار السنوي للمكتب
العمالي المركزي في حركة أمل في فندق «كورال بيتش»:
«بك ّل مسؤولية أق��ول لشركائنا في الوطن وإلخوتنا
على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم إياكم أن تقعوا في

فخ الشعارات التي تعيدنا إلى زمن لغة االنقسام ولغة
التقسيم في لبنان ،والتي سندفع أثمانها جميعا ً دون
استثناء ،وال قوة لطائفة أو مك ّون في الدعوة إلى أيّ شكل
من أشكال التقسيم».
وأض���اف« :أم��ا في ما يتعلق بالدعوة إل��ى جلسات
المجلس النيابي فالرئيس نبيه بري هو أول من اخترع
صياغة الميثاقية وأعادها إلى الحياة وقدّمها للبنانيين
كقاعدة لمالقاتهم م��ع بعضهم البعض للحفاظ على
مك ّوناتهم وأدوارها داخل هذه المؤسسات .واليوم ،وكما
كان الحريص دوما ً على صورة هذا البلد والحفاظ على
مك ّوناته بمسيحييه ومسلميه بك ّل طوائفه وتشكيالته هو
أحرص اليوم على ترجمة هذا الحق الدستوري بما يخدم
التوجه الوطني العام».

ن�شاطات

دريان والبعريني خالل لقائهما في دار الفتوى

استقبل رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب
العماد ميشال عون ،في دارته في الرابية النائب نقوال
فتوش وعرض معه التطورات.
بمناسبة تسلمه مه ّماته الديبلوماسية ،زار السفير
البرتغالي الجديد جو بريستريللو رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون وبحث معه العالقات
الثنائية واألوض���اع العامة في حضور المسؤول عن
العالقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال
دي شادارافيان.
كما زار بريستريللو متروبوليت بيروت وتوابعها للروم
األرثوذكس المطران الياس عوده.

عادت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ ،مساء أمس إلى بيروت ،آتية من نيويورك.
واصل السفير الفرنسي باتريس باولي جولته
الوداعية على المسؤولين ،بمناسبة قرب انتهاء مه ّماته
الديبلوماسية في لبنان ،فزار أمس رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون ،في دارت��ه في الرابية.
كما زار رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد
السنيورة.
التقى شيخ عقل الموحدين ال��دروز الشيخ نعيم
حسن السفير اإليطالي الجديد في لبنان في ماسيمو
ماروتي وعرض معه التطورات.

