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رفيق الحريري «ال�سوري»

تجليات «جنيف »3
سعد الله الخليل
صمت أوباما ده��را ً ونطق كفراً ،قالها بالفم المآلن :ال
إمكانية إلقامة مناطق عازلة ال جبنا ً وال خوفا ً من خصم،
بل لصعوبة اإلمكانيات وغياب الظروف المواتية إلقامة
تلك المناطق ،يخاطب الحلفاء قبل الخصوم ويطلب في
رسالة خفية توفير العدّة والعديد لضمان أمن تلك المناطق
أي دور أميركي .وفي ذلك ما يحتمل إما
قبل الحديث عن ّ
المزيد من االبتزاز لحليفيه السعودي والتركي ،أو رسالة
مبطنة بضرورة االنخراط في التسويات ،أو ربما يع ّول
أوباما على ذاكرة السوريين التي يعتقد بأنها سطحية ،ولم
ينسوا بعد كيف أنه لم يجرؤ على فرض المناطق العازلة
حين كانت بوارجه قرابة السواحل تجوب البحار ،فكيف
اليوم والسماء واألرض السورية محمية بتحالف جوي
ج��دي ق��وام��ه ال�ط�ي��ران ال �س��وري وال��روس��ي والمضادات
الجوية الروسية بأقوى صواريخها «أس  ،»400ولو كانت
األمنيات تحقق الرغبات لما اضطر أوباما لالعتراف مرغما ً
بصعوبة المهمة ،فأمنيات أوباما ليست بعيدة عن أحالم
حليفه السلطان العثماني ،مع ف��ارق جوهري ب��أنّ رئيس
البيت األبيض ومن يقف وراءه في سدّة القرار األميركي
يعرف آلية ترويض األتباع ،وفي لحظات االستراحة يرفع
م��ن معنوياتهم تحضيرا ً لجولة ج��دي��دة ق��د يحتاج فيها
إل��ى بعض النباح لتقوية شروطها التفاوضية ولفرض
بعض المكاسب ،والتي كان آخرها نشر البنتاغون لنظام
(هيمارس) المدفعي الصاروخي لدعم عمليات واشنطن
ض � ّد تنظيم «داع ��ش» ف��ي ال�ع�ل��ن ،فيما ال �ه��دف الخفي هو
ال�س�ع��ي إل ��ى خ�ل��ق ن ��وع م��ن ال� �ت ��وازن ال�ع�س�ك��ري ف��ي ظ ّل
التواجد الروسي على األرض السورية ،بما يظهر األهداف
الحقيقية للخطوة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي م��واج�ه��ة روس �ي��ا على
األرض السورية بعيدا ً عن ادّعاء محاربة «داعش».
وف��ي خ�ض� ّم ال�م�ف��اوض��ات التركية لالنضمام لالتحاد
األوروب ��ي ال��ذي ال ت��زال بعيدة ع�ن��ه ،كما أعلنت مفوضة
السياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي فيديريكا
موغيريني ،والذي يبدو أنّ المخاوف األوروبية من انضمام
تركيا في محلها نظرا ً للتصريحات التركية ،وآخرها دعوة
رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان ،بالتزامن م��ع زيارة
موغيريني ،إل��ى ض��رورة أن يكون دستور تركيا المقبل
أي جزئية منه ،فهذا الطرح
«دينياً» ال مكان فيه للعلمانية في ّ
ال يق ّرب تركيا من أوروبا ،إنما يشي بإعادة أوهام السلطنة
العثمانية ،وبالتالي فإنّ مكان تركيا الطبيعي في ظ ّل الرؤية
التي يطلقها رئيس برلمان أردوغان هو إلى جانب «مملكة
ال��رم��ال» في فكرها وتطلعاتها للمستقبل .ويبدو دعمها
لتنظيمات «داعش» و«النصرة» في سياق مسارها الطبيعي
وتط ّورها كدولة دينية ،وفق رؤية كهرمان.
في جنيف جثمت المباحثات السورية كجثة هامدة في
ح��ال��ة م��وت س��ري��ري بانتظار َم��ن يكتب نعوتها دون أن
يجرؤ أحد على سحب ترياق الحياة وإعالن موتها تمهيدا ً
ل��دف�ن�ه��ا ،ول��ذل��ك س ��ارع ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الروسي
ميخائيل بوغدانوف إل��ى اإلع��راب عن أمله في استئناف
ال�م�ف��اوض��ات ال�س��وري��ة ـــ ال�س��وري��ة ف��ي ال�ع��اش��ر م��ن أيار
المقبل؛ وفي حيثيات المفاوضات وكواليسها التي أدرك
المشاركون فيها بمن فيهم الوفد السوري بأنّ المباحثات
لن تأتي بجديد من حيث االختراقات في المهد السوري،
ف�لا م��ان��ع م � ْن بعض المباحثات م��ع الوسيط األم�م��ي بما
يوضح وجهة النظر السورية على مبدأ «اللهم أشهد أني قد
بلغت» لقناعتها بأنّ األمم المتحدة ال سلطة حقيقية لها في
التأثير على مسار المفاوضات التي تغيب عنها التفاهمات
الدولية ،حول إيجاد الحلول الناجعة للمأساة السورية.
مضي األطراف اإلقليمية في المواجهة
ومع إدراك سورية
ّ
مع س��وري��ة ،ف��إنّ البقاء في المفاوضات مكسب إضافي
بعث برسائل ع��دة لألطراف كافة ،ب��دءا ً من وف��د الرياض
بأنّ المفاوضات ليست رهينة مشاركتها وللقوى الدولية
الراعية لها ب��وج��وب إع��ادة النظر بخياراتها ولمعارضة
الداخل بأنهم شركاء حقيقيون في مستقبل سورية.
وفيما الحسم في الميدان ،وهو ما يقوله الجعفري في
ق��رارة نفسه ،وي�ق� ّر ب��ه ك � ّل متابع للشأن ال �س��وري ،وفي
الوقت الذي أطلق َمن ُيوصف بكبير مفاوضي وفد الرياض
شرارة العودة للقتال وأوعز لمسلحيه بالعودة الستهداف
الجيش السوري ،فليتح ّمل النتائج و«من رفع الهزَار إلى
القمة فلينزله».

مقبل يبحث حاجات الجي�ش
مع نظيره الرو�سي ويلتقي كيريل
استه ّل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل اليوم األول من زيارته
العاصمة الروسية موسكو بالمشاركة في أعمال افتتاح جلسات مؤتمر األمن
الدولي الخامس .كما زار البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا،
وكانت مناسبة جرى خاللها تداول األوضاع الراهنة على الصعيدين الدولي
واإلقليمي ،ال سيما في لبنان إضافة إلى بعض الشؤون األرثوذكسية وما
يتعرض له مسيحيو الشرق بشكل عام من مضايقات وتهجير.
ونقل مقبل ح��رص البطريرك كيريل واهتمامه «ب��أوض��اع الطائفة
والمسيحيين بشكل عام والعمل على ك ّل ما يساهم في تثبيت وجودهم
وتجذرهم في هذا الشرق المعذب».
واجتمع مقبل الحقا ً إلى نظيره الروسي سيرغي شويغو ،حيث عرض
معه حاجات الجيش اللبناني الملحة التي تمكنه من الصمود والمواجهة مع
اإلصرار على تلبية هذه الحاجات دون إبطاء ،كما تطرق البحث إلى موضوع
النازحين السوريين إلى لبنان وضرورة معالجة هذا الشأن من قبل المجتمع
الدولي.
وأبدى شويغو تفهما لما طرحه مقبل مؤكدا ًَ أنّ روسيا «تدعم لبنان وجيشه
وتسعى إلحالل السالم في المنطقة انطالقا ً من محاربتها لإلرهاب».
وكان مقبل وصل إلى روسيا أول من أمس ،حيث كان في استقباله في
المطار في موسكو المطران نيفون سيقلي وسفير لبنان في روسيا شوقي بو
نصار ونائب وزير الدفاع الروسي على رأس وفد من كبار الضباط.

مقبل يلتقي كيريل في حضور صيقلي

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
الحرب األهلية التي عاشها لبنان فرضت فكرة تقبّل
اللبناني تواجد األجنبي على أرضه وعلى طاولته السياسية،
وإن كانت طاولة مجلس الوزراء التي ش ّكلت مصغرا ً عن قوى
إقليمية حاضرة بشخصيات لبنانية ،فالحضور السوري
في لبنان بعدها عسكريا ً وأمنيا ً كان واضحاً ،والحضور
السعودي السياسي المستحدث كذلك ،وهو الدور نفسه الذي
كانت تطمح السعودية للدخول إليه في سورية وبالطريقة
نفسها التي تسمح لها بتنحية الرئيس السوري بشار األسد
أن تحضر بنفوذ سياسي وازن وزاريا ً أو نيابياً.
الدور السعودي المستحدث في لبنان نجح بما أسند للرئيس
الراحل رفيق الحريري حينها ،حيث كان األكثر حضورا ً في تلك
الحقبة ،وفي هذا اإلطار يتحدّث لـ«البناء» مصدر عايش دور
الحريري الذي يتعدّى فكرة أن يكون قد نفذ مخططا ً سعوديا ً
جاهزا ً محضراً ،فيقول« :إنّ دور الحريري وصل لدرجة اعتباره
«بذكاء ما» أنه هو مَن استطاع إدخال النفوذ السعودي إلى
البالد ،في وقت لم تكن قادرة السعودية على ذلك بالطريقة التي
كانت تصبو إليها .وهذا الحديث يعود إلى سياسة جدية قدّمها
الحريري للقيادة السعودية في مجالين أولهما :في طرحه
مخططا ً يدخل المملكة بنفوذ سياسي إلى أوروبا عبر فرنسا
تحديداً ،فكان دعم شيراك في االنتخابات فكرة الحريري ،وهو
صديق الحريري ،والثاني :الدخول السعودي للبنان من بوابة
اإلعمار واإلنماء الضروري بعد الحرب فكان أن أصبح الحريري
جزءا ً أساسيا ً من مرحلة اإلعمار في البالد.
حظي رفيق الحريري باحترام األسرة السعودية الحاكمة
وثقتها ومنح الجنسية السعودية في العام  ،1978وفي
مطلع الثمانينيات أصبح واحدا ً من بين أغنى مئة رجل في
العالم ،لكنه عمل أيضا ً في تلك المرحلة كمبعوث شخصي
لملك السعودية فهد بن عبد العزيز آل سعود في لبنان ،فكان

له دور ها ّم بصياغة اتفاق الطائف ووضع الحيثية السعودية
فيه.
تعيش سورية اليوم جزءا ً مشابها ً للواقع الذي عايشه
لبنان في مراحل اإلعداد للحلول السياسية التي دامت سنوات
طويلة مترافقة مع نيران مشتعلة من الجبهات والمحاور
كافة ،وجنيف اليوم شاهد على مثل هذا الواقع الذي يبدو فيه
شكل أو هوية «المفاوض» األمر األكثر تعقيداً ،فالمعارضة
التوحد ضمن إطار تنظيمي قادر على
السورية غير قادرة على
ّ
إرساء حالة وازنة توقع على اتفاق سلمي يوازي دقة المرحلة
في وج��ه النظام ال��ذي يبدو كتلة ديبلوماسية متماسكة
ومتوازنة.
الدور السوري في لبنان بعد الحرب واحد من األدوار التي
أنتجتها الحرب بك ّل مفاعيلها ،لكن هذا الدور لم يكن وحده
بحضور النفوذ السياسي السعودي المتمثل بالحريري
حينها ،لكن هذا األخير شهد على مخاض والدة الطائف وصاغ
االتفاق الذي تحتاج القوى المتخاصمة في سورية لشبيه له
«كإخراج» من أجل االنتقال للوضع السلمي.
تسمح مكانة روسيا العسكرية ومصالحها المتشابكة
مع النظام السوري ورؤيتها للح ّل وحرصها الالفت على
هويات المشاركين وتصنيفاتهم باتجاهها نحو خلق مفاوض
سوري قادر على دخول اللعبة السياسية السورية على شكل
دور روس��ي «غير مباشر» بعد دخولها اللعبة العسكرية
«مباشرة».
تجربة رفيق الحريري في هذا اإلط��ار لم تقتصر في ما
بعد على ما نتج من دخول له في العملية السياسية بالبالد
وتأسيس تيار جديد أو رؤية استطاعت خرق األحزاب التي
عايشت بأغلبها الحرب ،بل كان له دور أساسي في صياغة
الح ّل ومندرجاته ،أيّ أنه أحد أبرز المفاوضين الذين تبحث
روسيا عن مشابه له أيضا ً بعدما اتخذت من منبر الوسطية
موقفا ً على طاولة المفاوضات استقطبت على أساسها وفودا ً
معارضة عديدة.

تتحدّث معلومات دبلوماسية مطلعة على العملية
السياسية في جنيف عن نيات روسية في ط��رح الوزير
السوري السابق قدري جميل كرئيس لالئتالف الذي ترغب
روسيا في رفعه كمفاوض أساسي ،هذا األمر تؤكده صحف
أميركية مراقبة ،ما يؤكد أنّ المشكلة األساسية عند الروس
هي غياب المفاوض القادر على إحداث فارق في المحادثات
ومقبولية بشكل أو بآخر ،وممكن جدا ً أن يلعب جميل هذا
ال��دور ،وهو الذي كان قد استقال من منصبه إثر حديث عن
خالف مع النظام بتبرير رسمي كان «غيابه عن مق ّر عمله
دون إذن مسبق وعدم متابعته لواجباته المكلف بها كنائب
اقتصادي في ظ ّل الظروف التي تعاني منها البالد ،باإلضافة
لقيامه بنشاطات خارج الوطن دون التنسيق مع الحكومة
وتجاوزه العمل المؤسساتي والهيكلية العامة للدولة» .وكان
ذلك بعد خروج جميل من سورية وذهابه إلى روسيا لخوض
مفاوضات من شأنها تسريع الح ّل السياسي في سورية.
هذه العالقة بين جميل والنظام السوري ليست مرفوضة
من قبل األخير ،فهو يبحث عن المعارضة المعتدلة القادرة
على االشتراك معه في الحكم ،وهو األمر نفسه الذي تبحث عنه
روسيا بطبيعة الحال والذي يشكل أكبر العقد الدبلوماسية
حتى اللحظة.
جميل ال��ذي يعتبر رجل أعمال نافذاً ،وصاحب العالقة
الجيدة جدا ً مع روسيا ،قادر أيضا ً أن يخوض المرحلة المقبلة
بزخم إنمائي مقبول ،فالتح ّرر الذي من المتوقع أن تشهده
سورية ينسحب على النظام االقتصادي واإلنمائي ،ومن
المرجح أن تكون عملية اإلعمار األضخم منذ عقود في المنطقة،
ما يستوجب تسليط الضوء على شخصية قادرة على لعب
دور فعّ ال خ�لال المفاوضات ،فال يمكن «إن���زال» أو فرض
شخصية بعد إنجاز الحلول ،بما يشبه ابتكار دور غير مقنع
للمجتمع السوري ،هذا ما عاشه رفيق الحريري فهل تعيشه
سورية ويكون قدري جميل هو رفيق الحريري السوري؟ أم أنّ
المفاوضات ستكشف اسما ً آخر بهذه المواصفات؟

رأى سياسي
مخضرم أنّ ما كشفه
مسؤول خليجي
سابق من معلومات
هامة وخطيرة تفضح
الدور التخريبي الذي
تضطلع به دولة
خليجية كبرى في
العالم العربي ،ال
سيما في سورية،
لم يكن ليظهر لو لم
يحصل المسؤول
المشار إليه على
ضوء أخضر من
دولة عظمى إلفشاء
مثل هذه األسرار،
بما يعني تفاقم
األزمة في العالقة
بين الدولتين العظمى
والخليجية!...

لقاء في مركز «القومي» بين قيادته وقيادة التيار الوطني الحر

با�سيل :ن�ضع ّ
كل جهدنا لمواجهة «�إ�سرائيل» والإرهاب المتماهي معها وبناء الدولة المدنية
حردان :ندعو الجميع �إلى االلتقاء على الم�شتركات التي ّ
تحد من الخطر على بالدنا وت�سهل مواجهته
استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان ،رئيس حزب التيار الوطني الح ّر
وزير خارجية لبنان جبران باسيل ،على رأس وفد ض ّم
نائبه الوزير السابق نقوال صحناوي ،وزير التربية الياس
بو صعب ،النائب زياد أسود ،النائب نبيل نقوال ،والوزير
السابق فادي عبّود.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء إل��ى ج��ان��ب ح���ردان رئ��ي��س المكتب
السياسي المركزي الوزير السابق علي قانصو ،ومدير
الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية.
ج��رى خ�لال اللقاء ت��داول في األوض��اع العامة على
صعيد لبنان والمنطقة ،وك��ان الموقف متطابقا ً في
توصيف وتحديد األخطار التي تواجه لبنان ،سواء الخطر
«اإلسرائيلي» أم الخطر اإلرهابي ،وضرورة مواجهة هذه
األخطار من خالل ثبات الموقف الوطني وتحصين الوحدة
الداخلية.
وش���دّد الجانبان على أهمية ال��وص��ول إل��ى قانون
انتخابات يقوم على النسبية والدائرة األوسع من أجل
الوصول إلى دولة مدنية ال طائفية.
واتفق المجتمعون على ترجمة العالقة الثنائية بين
الحزبين من خالل التنسيق في مختلف القضايا ،ال سيما
اإلنمائية منها.
وبعد اللقاء ص�� ّرح الوزير باسيل قائالً :قمنا بهذه
الزيارة في إط��ار العالقة الطبيعية التي تجمع التيار
الوطني الحر بالحزب ال��س��وري القومي االجتماعي،
تأكيدا ً على هذه العالقة وعلى ما نتفق عليه ،في األمور
االستراتيجية والعميقة في البلد ،أوال ً «إسرائيل» وخطرها
الدائم على لبنان وعلى المنطقة كلها ،وثانيا ً موضوع
اإلرهاب المتماهي مع «إسرائيل» ،ونحن نضع ك ّل جهدنا
السياسي وما يلزم لمواجهة هذين الخطرين.
وف��ي الموضوع الداخلي قناعتنا التامة بوجوب
الوصول إلى الدولة المدنية والعلمنة الشاملة والتخلص
من األمراض الطائفية ،وهذا األمر يشكل حماية للجميع
ولألقليات ،وللمسيحيين إذا كانوا محسوبين من الجميع،
وهذا يعبّر عنه بقانون انتخاب يؤ ّمن الشراكة الفعلية
والتمثيل الصحيح ويعطي ال��دور للتيارات واألح��زاب
السياسية ،وهو قانون النسبية والدائرة األوس��ع إلى
أوسع مدى ،وهذا األمر يحقق اإلصالح واإلنقاذ الوطني
الحقيقي ،ونأمل في ظ ّل النقاش الوطني لقانون االنتخاب
أن نتمكن نحن والقوميين من الدفع في هذا االتجاه ،حتى

خالل اللقاء بين حردان وباسيل في حضور أعضاء من قيادتي «القومي» و«الوطني الحر»

با�سيل ينفي �صحة ما ن�سب للتيار
حول العالقة بالرئي�س بري
وحردان يثني على ّ
كل �أمر ي�س ّهل التفاهم
نزيد القناعة الوطنية بخصوص هذا القانون.
كما كانت مناسبة عابرة في ظ ّل أج��واء االنتخابات
البلدية التي نم ّر بها ،لنؤكد أنّ تفاهمنا على األم��ور
السياسية ،قائم بلديا ً بشكل طبيعي ،من دون أن نجبر
أحدا ً به أو يجبرنا أحد ،فاألمور تسير بشكل طبيعي على
المستوى المحلي والبلدي.
وختم باسيل :نشكر الحزب القومي على هذا االستقبال
اللطيف ،ونؤكد على استمرار التعاون في ما بيننا على

هذه المبادئ األساسية.
وجدّد حردان ،من جهته ،الترحيب بمعالي رئيس حزب
التيار الوطني الحر والوفد القيادي ،معتبرا ً أنّ األمور
واللقاءات بين الحزبين طبيعية ،واللقاء اليوم جاء في
هذا السياق.
ولفت حردان إلى أنّ اللقاء بحث في األمور التي تتهدّد
البلد والمنطقة ،واالستقرار األمني واالجتماعي ،هذا
االستقرار المهدّد بشكل دائم من قبل «إسرائيل» واإلرهاب،

مجل�س الوزراء يوافق على ت�شكيل لجنة
لدرا�سة دفتر �شروط المحارق
ع��ق��د مجلس ال�����وزراء جلسته
األس��ب��وع��ي��ة أم���س ف���ي ال��س��راي
الحكومية ،برئاسة الرئيس تمام
سالم وفي حضور ال���وزراء ،الذين
غاب منهم وزيرا الدفاع سمير مقبل
والتنمية اإلدارية نبيل دوفريج.
بعد انتهاء الجلسة التي استمرت
نحو أربع ساعات ،تال وزير اإلعالم
رم��زي جريج المق ّررات الرسمية،
الفتا ً إلى أنّ الرئيس سالم ك ّرر في
مستهل الجلسة «المطالبة بضرورة
انتخاب رئيس جمهورية بأسرع
وقت ،ألنّ استمرار الشغور الرئاسي
يؤثر بصورة سلبية على عمل سائر
المؤسسات الدستورية ،وال سيما
المجلس النيابي ،ويضر بالمصلحة
الوطنية».
بعد ذلك انتقل المجلس الى بحث
البنود ال���واردة على ج��دول أعمال
الجلسة ،فتمت مناقشتها وأب��دى
الوزراء وجهات نظرهم في صددها،
وبنتيجة ال��ت��داول إتخذ المجلس
القرارات الالزمة في شأنها وأهمها:
ـ الموافقة على مشروع مرسوم
يرمي إل��ى تحديد المساحة التي
تشغلها ال��ل��وح��ات اإلع�لان��ي��ة من
األم�لاك العمومية الحتساب رسم
الطابع المالي.
ـ الموافقة على طلب وزارة المال
استثناء اتفاقيات الهبات مع البنك
ال��دول��ي عند توقيعها ب��األح��رف

مضيفاً :نحن كنا وما زلنا ندعو ك ّل الناس إلى المشاركة
في عملية مواجهة اإلرهاب وتهديداته ،وهذه المواجهة،
تكون عمليا ً بصيانة وتحصين الوضع الداخلي للبنان،
ومن هنا يأتي تعزيز العالقات الثنائية بين الحزب القومي
والتيار الوطني الحر ،ونحن ندفع بها إلى األمام ،وندعو
جميع الفرقاء إلى االلتقاء والتفاهم على المشتركات التي
تح ّد من الخطر على بالدنا وتسهّل مواجهته.
أضاف حردان :كما ّ
تفضل معالي الوزير جبران باسيل،
نحن متفقون على ك ّل ما يسهّل أمور الناس ويع ّزز الدولة،
والدولة التي نريدها نحن والتيار ،دولة قوية قادرة فاعلة
تقوم بواجباتها تجاه المواطن ،وتشكل مرجعية له
وتمتلك القدرة الفعلية لمواجهة ك ّل المخاطر.
وتابع ح��ردان :على ك ّل المستويات ،البلدية وغير
البلدية ،واأله ّم قانون االنتخاب ،وهذا أمر ها ّم مطروح،
حتى ال يبقى اللبناني يشعر أنه مغبون أو مظلوم ،ونحن
نرى أنّ المخرج المه ّم الذي نتطلع إليه ،وهو مج ّرب في
العالم ومعمول به ،هو قانون انتخابات يقوم على النسبية
والدائرة الواسعة ،لتمكين اللبنانيين من المشاركة في
هذا االستحقاق بشكل سليم وواقعي ،فيشعرون برفع
الظلم عنهم جميعاً.
وختم ح��ردان م��ك�� ّررا ً الترحيب برئيس ح��زب التيار
والوفد القيادي.
ور ّدا ً على سؤال حول ما ورد في صحيفة «األخبار»
أمس عن االنتخابات البلدية والتيار الوطني الحر ،نفى
الوزير باسيل ما نسب إلى التيار ،وق��ال :اطلعت على
ما كتب حول عالقتنا بحركة أمل والرئيس نبيه بري،
وبعض ما ُنسب فيه للتيار الوطني الحر ،وما أريد تأكيده
أنّ هذا األمر غير صحيح ،ال عالقة للتيار به ،وال عالقة أليّ
مسؤول فيه بهذا الكالم ،وهذه الطريقة المنسوبة بشكل
غير صحيح ،ليس لنا عالقة فيها ،وليس هذا موقفنا وال
هذا رأينا.
أما ح��ردان فقد تطرق إلى ما تناولته وسائل اإلعالم
حول الخطوة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري
والترحيب المتبادل ،الفتا ً إلى أنّ الرئيس بري من موقعه
المسؤول والوطني مهت ّم بإيجاد الحلول والمخارج،
وتسهيل األمور في البلد ،وأعتقد أنّ ما اتخذه الرئيس بري
نابع من حكمته ،وموقف تكتل التغيير واإلصالح شجع
وأثنى على هذا الموضوع ،ونحن بدورنا نثني على ك ّل أمر
يسهّل التفاهم في البلد ،ونأمل ذلك دائماً.

يازجي ي�شكر ّ
كل
من وا�ساه بفقدان والدته
أعرب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس البطريرك
يوحنا العاشر ،في بيان اليوم ،عن خالص «الشكر والتقدير والمشاعر
القلبية وذلك لمواساتكم ومشاركتكم في الصالة لراحة نفس أمة الله
المرحومة روز نقوال موسي ،ويسأل لكم وألخصائكم الصحة والعمر
المديد».

ن�شاطات

مجلس الوزراء منعقدا ً في السراي برئاسة سالم
األولى من واجب عرضها على هيئة
التشريع واالستشارات في وزارة
العدل ومركز االستشارات القانونية
واألبحاث في وزارة الخارجية.
ـ الموافقة على تشكيل لجنة من
الوزارات المختصة لوضع مشروع
الحصول على الموارد البيولوجية
والجينية اللبنانية وتقاسم المنافع
الناتجة عن استخدامها.
ـ الموافقة على مشروع مرسوم
يرمي إلى تحديد المبادىء العامة
التي ترعى اإلعالنات التي تتناول

السلع والخدمات.
ـ الموافقة المبدئية بناء على
اقتراح وزير الزراعة على تعويض
أصحاب مزارع الطيور التي أتلفت
الطيور فيها بسبب إنفلونزا الطيور.
ـ تكليف وزير الطاقة التفاوض مع
الشركات المؤهلة إلنتاج الكهرباء
من ال��ري��اح وع��رض النتيجة على
مجلس الوزراء.
ـ الموافقة على التمديد لسنة
مهلة إعطاء حركة االتصاالت كاملة
لألجهزة األمنية والعسكرية ابتداء

(داالتي ونهرا)
من .2016/5/1
ـ الموافقة على مشروع مرسوم
يرمي الى تحديد المواصفات الفنية
للملجأ ودرسه وآلية استيفائه.
تاسعا :الموافقة على طلب بعض
ال�����وزارات ش���راء س��ي��ارات تلبية
لحاجاتها.
ـ ال��م��واف��ق��ة على تشكيل لجنة
وزاري���ة برئاسة رئيس الحكومة
ل���دراس���ة دف��ت��ر ال���ش���روط العائد
ل��ل��م��ح��ارق ال��م��ت��ع��ل��ق��ة بمعالجة
النفايات».

عرض رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط التطورات
مع السفير التونسي محمد كريم بودالي.
كما إلتقى جنبالط نائب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية»
النائب جورج عدوان وعرض معه األوضاع العامة.
من جهة أخ��رى ،إلتقى جنبالط وف��دا من مرشحي حملة «بيروت
مدينتي» ضم :رئيس الالئحة المهندس إبراهيم منيمنه ،نائب رئيس
الالئحة طارق عمار ،والدكتور وليد العلمي.
 استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط ،السفير األلماني
ف��ي لبنان م��ارت��ن ه��وث وع��رض معه ال�ت�ط��ورات الراهنة والعالقات
الثنائية بين البلدين.
كما استقبل الحريري منسق األمانة العامة لقوى  14آذار فارس
سعيد ،ف��ي حضور مستشاره غطاس خ��وري وت�ط��رق البحث إلى
األوضاع السياسية في البالد.
 يعقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية خلوة تستمر طيلة
يوم السبت المقبل  30الجاري ،برئاسة رئيس الرابطة النقيب انطوان
قليموس وفي حضور جميع االعضاء ،لدراسة برنامج عمل الرابطة
للمرحلة المقبلة.

