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محمد رحال

)محمود الطويل( الرؤساء ميشال سليمان وسعد احلريري ونبيه بري يستعرضون قوات اجليش خالل االحتفال بالعيد الوطني جانب من العرض العسكري مبناسبة عيد االستقالل 

لبنان احتفل بذكرى استقالله الـ 66 على وقع البيان الوزاري »الُمنتظر«
بيروت ـ عمر حبنجر

احتف���ل لبنان ام���س بذكرى 
اس���تقالله السادس���ة والستني، 
حي���ث ق���دم اجلي���ش اللبناني 
عرضا عسكريا تقليديا شاركت 
فيه وحدات م���ن مختلف ألوية 
اجلي���ش، ف���ي حض���ور رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان، 
ورئيس���ي املجلس النيابي نبيه 
بري واحلكومة سعد احلريري، 
فضال عن رؤساء سابقني ووزراء 
ونواب وس���فراء الدول العربية 

واالجنبية.
ومن ساحة العرض في جادة 
رئيس احلكومة الراحل ش���فيق 
انتقل  الوزان، في وسط بيروت 
الرؤس���اء الثالث���ة ال���ى القصر 
اجلمهوري، حيث تقبلوا التهاني 
باملناس���بة في مش���هد توافقي، 
يعكس مرحلة ما بعد ازمة تشكيل 
احلكومة، وميهد حلل مرتقب الزمة 
الوزاري املنتظر  البيان  صياغة 
حس���مها هذا االسبوع، من حيث 

املبدأ.
وعشية الذكرى اطلق الرئيس 
ميشال سليمان مجموعة عناوين 
وثوابت تضمنت رؤيته للمرحلة 
املقبلة، داخليا وخارجيا، من خالل 
أتبعها  التي  »رسالة االستقالل« 
بحوار مقتضب م���ع صحافيني 

واعالميني.

الطائفية السياسية

وشدد الرئيس سليمان »على 
ان اي اصالح او تطوير يجب ان 
يخدم هدفنا في بناء الدولة وبغية 
احلفاظ على املشاركة الكاملة مبا 
ال يناقض ميثاق العيش املشترك«، 
معربا عن تطلعه الى دور للحكومة 
في حتقيق ورشة االصالح، ولفت 
الرئي���س الى انه ميك���ن لهيئة 
التي س���تلتئم  الوطني،  احلوار 
قريبا، »والتي لن تكون س���لطة 
جديدة منافسة او موازية للسلطة 
التنفيذي���ة، وال تنوب عنها، وال 
تتعارض مع عملها ومبادراتها«، 
ايجاد املناخات املناسبة للمضي 
قدم���ا في هذا التوج���ه، متطلعا 
الى مش���روع اس���تقالل السلطة 
القضائية، ومعلقا آماال اصالحية 
على تطبيق مشروع الالمركزية 
االدارية املوس���عة، وتعزيز دور 
البلديات وحتقيق االمناء املتوازن 

للمناطق«.
واشار الى احلاجة الى تشكيل 
هيئ���ة وطنية إللغ���اء الطائفية 
السياس���ية، وتطوي���ر قان���ون 
النيابي���ة، واعادة  االنتخاب���ات 
احلقوق للمغترب���ني، معتبرا ان 
التوافق هو الش���رط الضروري 
التي  الجن���از ه���ذه االه���داف، 
لطاملا اكد عليه���ا وعلى حتقيق 
التوازن املطلوب بني الصالحيات 
واملسؤوليات، متكينا للمؤسسات، 
مبا فيها رئاسة اجلمهورية، من 
تأدية دورها الوطني، وذلك طبقا 

لنص وروح الدستور بعيدا عن 
احملاصصة، وتوزيع املسؤوليات 
وليس تنازع الصالحيات، وشدد 
على »ان هذا التوجه ال يستقيم من 
دون معاجلة الثغرات التي ظهرت 
في عمل السلطات الدستورية بعد 
اتفاق  مضي عقدين على اعتماد 
الطائف، الذي البد من املضي في 

السعي لتطبيق كامل بنوده«.

حق لبنان بالمقاومة

واكد الرئيس سليمان على ان 
استقاللنا هو فعل اميان باحلوار، 
الى  وبالعيش املشترك والتطلع 
دولة القانون واملؤسسات، معتبرا 
ان اي مش���روع اصالحي يحتاج 
الرادة وطني���ة جامعة نابعة من 
قيمه، واذ لفت الى ان هذه االرادة 
»جنحت في التص���دي للعدوان 
االسرائيلي وحترير معظم االرض 
ومواجهة ظاهرة االرهاب«، فانه 
شدد على ان لبنان يحتفظ بحقه 
في املقاومة السترجاع ما تبقى من 
اراضيه احملتلة بجميع الوسائل 
املشروعة والقدرات املتاحة، وشدد 
ايضا عل���ى ضرورة وضع خطة 
عملية من اجل منع اي شكل من 
اشكال التوطني، باالضافة الى تنقية 
العالقات اللبنانية � الفلسطينية 
الش���وائب، وتنفيذ مقررات  من 
املتعلقة  اللبناني  مؤمتر احلوار 
مبعاجلة السالح الفلسطيني الى 
جانب املس���ائل احلياتية، معلقا 
اآلمال على الدور الذي ميكن للبنان 

واض���اف س���ليمان ان دوره 
التوافقي يعرف جيدا كيف ميارسه 
وما قمت به خالل س���نة ونصف 
الس���نة أليس دليال على فاعلية 
هذا الدور التوافقي؟ واش���ار الى 
موض���وع قوى األم���ن الداخلي، 
مؤكدا ان هن���اك خلال وقد متت 
معاجلته، اخلطأ انه مت تسريبه 

الى االعالم.
نافيا ان يكون وزير الداخلية 
زياد بارود قد اعتكف وهو اعلن 
ذلك وانش���غاله ام���س واول من 
امس يعود لتمثيلي في اكثر من 

مناسبة.
وحول موض���وع الالمركزية 
االدارية قال س���ليمان: »ببراءة 
اقول حت���ى اآلن اجلميع يريدها 
ولكن يبقى ان ننتظر لنرى عند 

الطبيق«.

بدعوة من املجلس العام املاروني، 
وجرى خالل العشاء احتفال بعيد 
ميالد رئيس اجلمهورية الذي قطع 

قالب حلوى باملناسبة.
ومبناسبة االستقالل كذلك، أقام 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
حف���ال أوبراليا ايطاليا، بحضور 

العديد من املدعوين.
وخالل عشاء تكرميي اقامه على 
شرف املشاركني في مؤمتر غرف 
التجارة العربية، ش���دد الرئيس 
احلريري على انه سيكون رئيسا 

حلكومة كل لبنان.
وفي اش���ارة الى تصريحات 
لوزي���ر الداخلية زياد بارود قال 
فيها انه يعتبر رئيس اجلمهورية 
مرجع���ه االول واالخي���ر، ق���ال 
احلري���ري: ان كل وزير في هذه 
احلكومة، لن يكون ممثال لطرف 

معني.
وأمل احلريري ان تنال حكومته 
الثقة قريب���ا، الفتا الى ان اجناز 
البي���ان ال���وزاري يتطلب وقتا، 
خصوصا ان لدى هذه احلكومة 

طموحات كبيرة.

االستقالل في اتخاذ القرار

من جهته، العماد ميشال عون 
رئيس كتلة االصالح والتغيير، رأى 
ان االستقالل هو اتخاذ القرار على 
مستوى احلكم بحرية مطلقة، وعدم 
املس بالشرائع الدولية واملصالح 

احليوية للدول االخرى.
وقال عون ردا على سؤال بشأن 

ان يضطلع به من خالل عضويته 
غير الدائمة في مجلس األمن.

وأك���د س���ليمان ان العالقات 
اللبنانية � الس���ورية تخطو الى 
االمام مع الس���عي نحو عالقات 
متنامية مع سورية وسائر الدول 
العربية وتطويرها في املجاالت 

كافة.
ودع���ا ملواجه���ة العدواني���ة 
العنصري���ة االس���رائيلية ومنع 
اي شكل من اشكال التوطني عبر 
خطة تضمن ذلك اضافة الى تنقية 
العالقات اللبنانية � الفلسطينية 
من الش���وائب وتنفي���ذ مقررات 
مؤمت���ر احل���وار اللبناني حول 
السالح الفلس���طيني الى جانب 

املسائل احلياتية.
وفي دردش���ة مع الصحافيني 
وردا على سؤال حول امكان بحث 
هيئ���ة احل���وار مواضيع اخرى 
غي���ر االس���تراتيجية الدفاعية، 
اللغاء الطائفية السياس���ية لفت 
س���ليمان ال���ى ان طاولة احلوار 
الس���ابقة ناقشت مس���ائل غير 
االستراتيجية الدفاعية من ضمن 

جدول اعمالها.
كما كشف رئيس اجلمهورية عن 
ان هيئة احلوار يجري التحضير 
لها ومعيار التمثيل ليس شرطا 
ان يك���ون نيابيا وس���نحاول اال 
تصب���ح فضفاضة، ورمبا يكون 
على الطاولة شخص ليس نائبا وال 
وزيرا ولكن له حيثيته التمثيلية 

وموقعه في البلد.

وع���ن اتخ���اذ الق���رارات في 
احلكومة وما اذا كانت ستخضع 
للتوافق املسبق قبل عقد جلسات 
مجلس الوزراء للتصويت، اوضح 
سليمان انه في ذلك يجب العودة 
الى الدستور الذي يقول ان القرارات 
تؤخذ بالتوافق واذا تعذر التوافق 
تخضع للتصويت، ونحن علينا ان 
نبدأ من فوق وليس من األسفل، 
اي ان نب���دأ بالبحث عن التوافق 
ثم التواف���ق، واذا تعذر التوافق 

نلجأ الى التصويت.
وحتدث سليمان عن ان ترسيم 
احلدود مع سورية سيبدأ خالل 
ش���هرين، وال يهم من اي نقطة 
ينطلق، مبعزل عن قصة مزارع 
الرئيس سليمان  شبعا. وشارك 
والرئيس نبيه بري وسعد احلريري 
في عشاء حاشد في فندق الڤنيسيا، 

ما تبقى من اس����تقالل 1943، رب 
قائل ان احملافظة على االستقالل 
أصعب من احلصول عليه، لذلك 
خسر اللبنانيون استقاللهم ملرحلة 
طويلة، واس����تعادوه نسبيا عام 
2005، وما بقي منه او ما اس����ترد 
منه يقاس بحجم استقاللية صناع 

القرار في الوطن.
واضاف عون: رمبا كان شعور 
اللبنانيني باستقاللهم اصدق انباء 
من آراء السياسيني الذين ميارسون 

السلطة.
وفي غضون ذلك، تتالت املواقف 
من البيان الوزاري الذي ما زالت 
السياس����ية محور  بعض بنوده 
جت����اذب. واعلن رئي����س الهيئة 
اللبنانية  الق����وات  التنفيذية في 
س����مير جعجع ان نغمة التوافق 
في البيان الوزاري عند البعض في 
لبنان، تنسحب على اصغر موظف 
في اصغر دائرة، لكنها ال تنسحب 

على االستراتيجية الدفاعية.

جنبالط يتمسك بالنص القديم

وحول كيفية مقاربة موضوع 
املقاومة واالستراتيجية الدفاعية 
في البيان ال����وزاري بني مؤيد أو 
مع����ارض أو مطالب بالعودة الى 
نص بيان احلكومة السابقة، اعتبر 
النائب وليد جنبالط ان فيه املخرج 

ألنه ال مبرر للخروج عنه.
جنبالط وبعد لقاء مطول في 
قصر املختارة م����ع النائب طالل 
ارسالن، اتس����م بالطابع العائلي، 

دعا الى التمس����ك بالثوابت، الفتا 
الى قرب استئ ناف طاولة احلوار 
الوطني بحضور النائب ارسالن، 

ملناقشة االستراتيجية الدفاعية.
من جانبه، وزير حزب الكتائب 
في احلكومة سليم الصايغ رأى ان 
مناقشات جلنة البيان الوزاري تتم 
في جو راق، وبإدارة جيدة لرئيس 
احلكومة سعد احلريري. الصايغ 
قال ان القضية العالقة على صلة 
باملقاومة وبازدواجية قرار احلرب 

والسلم.

لطريق التسامح والمحبة

رئيس حزب الكتاب أمني اجلميل 
دعا احلكومة اجلديدة الى ان تكون 

حكومة وفاق وطني حقيقي.
وفي كلم����ة له بع����د القداس 
ال����ذي اقي����م مبناس����بة الذكرى 
الرابعة الستش����هاد جنله الوزير 
بيار اجلميل، الذي حضره حشد 
سياسي يتقدمه رئيس احلكومة 
سعد احلريري، قال ان االمل في ان 
تنجح احلكومة في ايصال لبنان الى 
مرفأ األمان. واضاف: لقد تشكلت 
حكوم����ة وحدة وطني����ة، جمعت 
كل لبن����ان، كل الفئات والطوائف 
واالجتاهات، نريدها حكومة وفاق، 
وأخوك ورفيقك )سعد احلريري( 
على رأسها، نريد لها النجاح، وكأنك 
من مكانك، من املكان االبدي حتذرنا 
وتنبهنا الى انه ليس غير طريق 
التس����امح واحملبة ميكن ان ينقذ 

لبنان.

سليمان يعد بالبدء في ترسيم الحدود مع سورية خالل شهرين

»14 آذار«: تراجع سياسي وتقدم ميداني
بيروت: الواقع السياسي ل� 14 آذار في مكان
و»الواقع امليداني« في مكان آخر. في 
السياسة 14 آذار تتراجع وتضعف. على 

األرض 14 آذار تتقدم وتقوى.
وبعد فوز مريح في نقابة أطباء األسنان 
تصدرته »القوات اللبنانية«، حتقق قوى 
14 آذار فوزا واضحا في انتخابات اجلامعة 

االميركية تصدره تيار املستقبل.
فقد اس���تطاعت قوى 14 آذار أن تكتس���ح بقوة، 
خصوصا في أكب���ر كليات اجلامع���ة، أي »اآلداب 
والعلوم«، حيث نال���ت 21 مقعدا من أصل 33، كما 
فازت في كليات الهندسة )التي انتزعتها من »التيار 

الوطني احلر«(، والزراعة، وإدارة األعمال.
بينما توزع فوز املعارضة، ومعها املستقلون، على 
آليت���ي الطب والتمريض. وكانت احلصيلة األولية 
لالنتخابات 109 فائزين، إذ فازت املواالة ب� 53 مقعدا، 

واملعارضة ب� 35 مقعدا، واملستقلون ب� 21 مقعدا.
وتعليق���ا على فوز 14 آذار النقابي والطالبي في 
أكثر من مكان، قال املنس���ق العام ل� 14 آذار النائب 
السابق فارس سعيد: »ان انتصارات 14 آذار هي تأكيد 
بأن شعب هذه احلركة أفضل من قياداته السياسية. 
فالقيادات السياسية لها حساباتها، وهي في صلب 
اللعبة السياسية، واملواقف واملواقع التي تتبوأها 
اليوم تفرض عليها تسويات وتدوير الزوايا، إمنا 
شعب 14 آذار ال يتفهم هذا السلوك وهو مستمر في 
احلفاظ على مبادئ ثورة األرز بأمانة استثنائية«.

وفي هذا السياق، يقول القيادي في تيار املستقبل 
النائب السابق مصطفى علوش: »الوصول الى منطق 
بناء الدولة ال يعني أن احلاجة الى شعارات ومبادئ 
هذه الثورة ورجاالتها قد انتفت، وال أن املخاطر التي 
تواجه لبنان داخلي���ا وخارجيا أصبحت في حكم 
املنتهية، وتكفي نظرة سريعة وواقعية على الداخل 

واحمليط لنتأكد بأن وقت االسترخاء لم يأت بعد.
لذلك فقبل أن تستنتج، كما فعل البعض بأن ثورة 
األرز قد ذهب زمانها، وقبل أن ينسي منطق احلكم 
والسلطة واحلصص واملغامن من ناضلوا للوصول 
الى هذه املرحلة، فإن احلاجة التزال قائمة الستمرار 
األصوات العالية واملستعدة للمواجهة في أي حلظة 
حتى ال نؤخذ من جديد على حني غرة بعد أن تكون 
الث���ورة قد أكلت أبناءها بالتضحية بهم على مذبح 

التسويات ووهم التوافق«.
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ت
ما بين بكركي والرابية:

مساحة ثوابت مسيحية
بيروت: ع����ادت االتص����االت بني بكركي

والرابية من أجل ترتيب األجواء والتهيئة 
لزي����ارة يقوم بها العماد ميش����ال عون الى 
الصرح وعقد اجتماع مع البطريرك صفير 
يتناول مختلف املواضيع على الساحة بعد 
املواقف التي صدرت مؤخرا عن بكركي وعلق 
عليه����ا نواب من التي����ار الوطني احلر مبن 
فيهم عون نفسه. وعلى الرغم من العالقات 
شبه املقطوعة بني الرابية وبكركي تؤكد أوساط سياسية 
في التيار ان االتصاالت تكثف����ت في اآلونة األخيرة بني 
املوقعني عبر أصدقاء مشتركني. وفي هذا االطار، يطرح 
النائب ابراهيم كنعان، أرضية وطنية سياسية مشتركة 

للبحث واحلوار، وهي مبنية على خمس نقاط:
1 � ضوابط وآليات النظ����ام الذي يحكم البلد في ظل 
دعوة البطريرك صفير ألكثر من مرة إلى مقولة »األكثرية 
حتكم واألقلية تعارض«. وفي هذا السياق ركزت شرعة 
العمل الكنس����ي على التفاهم والدميوقراطية التوافقية. 
ولعل النقاش املفترض بني اجلانبني من شأنه أن يشبع هذا 
املوضوع متحيصا من أجل التوصل إلى اإلجابة عن سؤال: 
أي من الضوابط تتوافق والنسيج اللبناني التوافقية أو 

»الفلسفة اليعقوبية« القائمة على األكثرية العددية؟
2 � التوطني الذي لطاملا يحذر منه العماد عون، وأورده 
البطريرك في تصريحه األخير عن أن »لبنان بالكاد يتسع 
ألبنائه«. ومن هنا يأتي اللقاء ل� »قراءة التوطني بش����كل 
جيد ورؤية ما هي اخليارات السياسية التي علينا اتخاذها 

لكي تؤهلنا ملواجهته«.
3 � الصراع مع إسرائيل ومسألة السالح. والثابت في 
هذا اإلطار أن مقاربة س����الح املقاومة ال ميكن أن تتم من 
دون األخذ بعني االعتبار الوجود الفلسطيني في لبنان، 
وبالتالي سيدور النقاش حول سؤال »هل ميكن أن يتخلى 
لبنان في الصراع مع إسرائيل عن ورقة قوة في يده قبل 
حل املس����ألة الفلسطينية؟ وإذا فعل ماذا سيتبقى له من 

أوراق؟«.
4 � الالمركزية اإلدارية املوسعة انطالقا من أن »املسيحيني 

هم أكثر املتضررين من غيابها«.
5 � صالحيات رئيس اجلمهورية. فحتى اليوم ال ميلك 
رئي����س اجلمهورية ال صفارة احلكم في يده وال بطاقات 
الوقف امللونة وفقا ملا نص عليه الدس����تور من دون أن 

تتبعه القوانني التطبيقية الالزمة.
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الوزير عبود: المقاومة كنز لبنان
وهي طورت اقتصاده السياحي

بيروت ـ محمد حرفوش
اكد وزير الس����ياحة فادي عبود ان املقاومة هي كنز لبنان النها 
اساس قوته، مشيرا الى ان املقاومة هي التي رفعت رأس لبنان عاليا 
وعززت دوره في العالم وطورت اقتصاده الس����ياحي، حيث يقصد 
الكثير من الس����ياح لبنان املقاوم ملعرفة سحر مقاومته التي قهرت 
العدو االس����رائيلي. عبود وفي حديث امس لفت الى ان الس����ياحة 
الداخلية وسياحة املناطق خارج بيروت، هي االساس في عمله، وان 

الضاحية اجلنوبية واجلنوب قريبان الى قلبه كما قريته.

رّحال لـ »األنباء«: الجميع يعقد النوايا إليجاد أرضية 
للبيان.. والنقاش حول السالح غير مقفل

بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزي���ر البيئ���ة )تي���ار 
املستقبل( محمد رحال في اخلالف 
حول صياغة الشق السياسي من 
البيان الوزاري، السيما اخلالف 
حول بند السالح منه، ان هناك 
اتفاقا س���ابقا إلزالة السالح الى 
طاولة احلوار، االمر الذي يوضح 
كيفي���ة صياغة البن���د املذكور 
واخلروج منه دون اس���تحداث 
اخلالفات ب���ني الفرقاء واعضاء 
جلن���ة الصياغ���ة، معرب���ا عن 
اعتقاده بان اجلميع سيتجاوز 
كل املالبسات احلاصلة ويصل الى 
صياغة نهائية ترضي اجلميع، 
املقابل ان محاوالت  معتبرا في 
البعض لترحيل عدد من العناوين 
اخلالفية غير السالح الى طاولة 
احلوار غي���ر جائز كونه يعطل 
الحقا دور احلكومة ورئيسها، 
مذكرا بأن ما يجب ترحيله فقط 
هو ملف السالح ملناقشته ضمن 
ملف االستراتيجية الدفاعية، على 
العناوين  ان تتم مناقش���ة كل 
االخرى على طاولة جلنة صياغة 

البيان الوزاري.
وحول وجود الهواجس لدى 
قوى 14 آذار التي تسبب اخلالفات 
حول بند الس���الح في صياغة 
البي���ان الوزاري، لف���ت الوزير 
رحال في تصري���ح ل� »األنباء« 
الى ان غزوة بيروت تركت آثارها 
الس���لبية في تفكير اللبنانيني 
اذهانهم مس���اوئ  وطبعت في 
اس���تعمال السالح، مما ادى الى 
اخذهم احلذر الدائم حياله، االمر 
الذي يوجب معاجلته إلعادة الثقة 

مطروح مهما كان حجمه ووزنه 
السياسي، مشيرا الى انه لن يكون 
داخل احلكومة وزير من 8 آذار 
وآخر من 14 آذار كون كل القادة 
اللبنانيني املمثلني داخل احلكومة 
سيكونون مسؤولني عن تنفيذ 

كل قرار تتخذه احلكومة.
عل���ى صعيد آخر، وردا على 
سؤال حول ما آلت اليه االمور من 
خالفات في وزارة الداخلية زياد 
بارود ومدير عام األمن الداخلي 
اللواء اشرف ريفي، قال ان اخلالف 
املذكور يحل داخل مؤسسة قوى 
األمن وفقا لالصول وملا تقتضيه 
الداخلي  النظ���ام  التراتبية في 
اخل���اص بها، مناش���دا اجلميع 
ابعاد املوضوع عن التس���ييس 
كي ال يأخذ ابعادا غير واقعية ال 
متت الى اخلالف بصلة، مؤكدا ان 
محاوالت تسييس املوضوع لن 
جتدي نفعا ولن تساعد اال على 
تأجيج االمر واعطائه حجمها أكبر 
مما هو عليه بواقعه وتفاصيله، 
ومؤكدا ايضا ان تيار املستقبل 
وعلى رأسه دولة الرئيس سعد 
الدول���ة بكل  احلري���ري يدعم 
مؤسساتها، وذلك وفقا ملا تقتضيه 
االنظمة الداخلية لتلك املؤسسات 

والقوانني املرعية االجراء.

خطة عمل بيئية

البيئ���ي  وع���ن املوض���وع 
الوزارية،  اختصاص حقيبت���ه 
امتالكه  الى  الوزير رحال  اشار 
الى  خطة عمل س���يتقدم به���ا 
مجلس الوزراء، والى ارس���اله 
امللفات املنوي طرحها واجنازها 

الى نفوس املواطنني، معتبرا في 
املقابل ان النقاش حول السالح 
غير ُمقفل وان التوصل الى تفاهم 
في خصوصه ليس ببعيد، كون 
اجلميع يعقد النوايا إليجاد أرضية 
مشتركة حياله حرصا منهم على 
انطالق عجلة احلكومة باجتاه 
اعادة بناء الدولة ومؤسس���اتها 

الدستورية واالدارية.
ان  الوزير رح���ال  وتوق���ع 
تتبرمج االمور ملا فيه مصلحة 
لبنان واللبنانيني، وذلك العتباره 
ان اجلميع عازم بصدق على ان 
يسود التفاهم فيما بينهم، مؤكدا ان 
حكومة الرئيس احلريري ستكون 
حكومة عمل جدي ومضن ولن 
تكون حكومة نظريات ووعود، 
ومؤكدا ايضا ان ما بذله الرئيسان 
ميشال سليمان وسعد احلريري 
من اج���ل والدة حكومة الوحدة 
الوطنية لن يذهب ادراج الرياح، 
الفتا الى انهما لن يس���محا بأن 
يعيق انطالقتها اي عنوان أو ملف 

الى جلنة صياغة البيان الوزاري 
ملراعاتها فيه، مذكرا بأنه ال ميلك 
عصا سحرية للخروج من االزمات 
البيئية الكثيرة في البالد وعلى 
رأس���ها أزمة احملارق واملكبات، 
امنا س���يعمل بش���كل متواصل 
للوصول الى بيئة لبنانية ذات 
وجه حضاري، كاش���فا وللمرة 
االولى عن حضور دولة الرئيس 
احلري���ري ش���خصيا ملؤمت���ر 
كوبنهاغن املخص���ص للبحث 
بالبيئة، وذلك اميانا من الرئيس 
احلري���ري بأهمي���ة املوضوع 
وحرصا منه عل���ى اجناز بيئة 

لبنانية متعافية.
وختم الوزير رحال، متمنيا 
ان تكون مرحلة صياغة البيان 
ال���وزاري مرحلة غس���ل قلوب 
تؤدي الى اجناز بيان يبدد من 
خالل تطبيقه كل اخلالفات بني 
اللبنانيني، متمنيا ايضا  القادة 
استمرار املصاحلات وانسحابها 
على كل الفرقاء، وذلك العتباره 
انها الوسيلة املثلى للعبور الى 
الدولة التي رفعت شعارها قوى 
14 آذار منذ االنتخابات النيابية 
االخي���رة، معتب���را - ردا على 
سؤال - ان مصاحلة رئيس اللقاء 
الدميوقراطي وليد جنبالط مع 
رئيس كتلة لبنان املوحد النائب 
سليمان فرجنية، أتت في اطار 
اللقاء فقط بني الرجلني، وهي لم 
تكن مصاحلة حول خالف سياسي 
جذري بينهما، مبعنى آخر يرى 
الوزير رحال ان املصاحلة املذكورة 
أتت إلعادة التواصل الذي انقطع 
بينهما خالل املرحلة املنصرمة.

وزير البيئة كشف عن مشاركة الرئيس الحريري في مؤتمر كوبنهاغن للبيئة


