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أنباء لبنانية 

حتليل إخباري

ال جديــد وال اختراق في معركة تشــكيل 
احلكومة التي دخلت على ما يبدو »مرحلة 
عض أصابع« ومن يقول »آخ« أوال ويقدم 

التنازل.
من حيث املبدأ، ووفق النص الدســتوري، 
فإن عملية تشكيل احلكومة منوطة برئيس 
اجلمهورية والرئيس املكلف، ولكن تشكيل 
احلكومات في لبنان خاضع على األقل منذ 
العام 2005 لـــ »قواعد ميثاقية« وتوازنات 
طائفية سياسية و»موازين القوى«. وبالتالي 
ليس في مقدور أي طرف جتاوز هذا الواقع 
والقفز فوقه والتســبب في أزمة سياسية 
مفتوحة على كل االحتمــاالت، إضافة الى 
اعتبارات سياسية جتعل أن الرئيس العماد 
ميشــال عون ليس فــي وارد االصطدام 
واخلالف مع حزب اهلل، وأن الرئيس املكلف 
سعد احلريري ليس من مصلحته االصطدام 
واخلالف مع الرئيس نبيه بري. واملسألة لم 
تعد مسألة حقيبة وزارية وإمنا أصبحت مسألة 
كباش سياسي وتوازن وطني، ظاهر املشكلة 
»عقدة فرجنية« ولكنها أبعد وأشمل من ذلك.
مما ال شك فيه أن هناك رابطا بني احلكومة 
اجلديــدة واالنتخابات النيابية املقبلة، أقله 
لناحية أن من يعزز موقعه في احلكومة يعزز 
فرصه في االنتخابات. ومما ال شك فيه أيضا 
أن املعركة السياسية الفعلية ليست معركة 
احلكومة االنتقالية، وإمنا معركة االنتخابات 
النيابية التي تعيد حتديد األحجام والتوازنات 
وترسم اخلارطة السياسية املقبلة، والفريق 
األقوى في االنتخابات النيابية هو من يتحكم 
في مســارات املرحلة املقبلة وصوال حتى 

معركة رئاسة اجلمهورية.
أي تأخير إضافي في إعالن احلكومة يتجاوز 
نهاية هذا العام يعني أن قانون االنتخابات 
اجلديد سيكون »الضحية األولى«، إذ سيكون 
من الصعب جدا في املهلة الفاصلة عن إجراء 
االنتخابات إقرار قانون جديد ووضعه موضع 
التطبيق، وســتصبح االنتخابات في خطر 
ومحصورة عمليا بني احتمالني وخيارين: 
٭ إما إجــراء االنتخابات في موعدها على 

أساس قانون الستني.
٭ إما تأجيل االنتخابــات »تأجيال تقنيا« 

لوضع قانون جديد.
تيار املستقبل كشف ورقته مع كشف الوزير 
نهاد املشنوق انحيازه الى قانون الستني، وهو 
قال )في مؤمتر اإلطار القانوني لالنتخابات 
البرملانية، وفي حضور ديبلوماسي عربي 
ودولــي( إنه »ليس متفائــال بقدرة القوى 
السياسية على التفاهم على قانون انتخاب 
جديد خالل شهر أو شهرين. فما عجزت 

عنه هذه القوى خالل أعوام لن تســتطيع 
الوصول إليه خالل شــهرين«. وإذ ذهب 
أبعد في املكاشفة بتأكيده أن »قانون الستني 
مرفوض من كل الناس علنا ورمبا مرغوب فيه 
سرا عند الكثير من القوى السياسية«، أكد 
أن وزارة الداخلية »جاهزة إلجراء االنتخابات 

النيابية وفق قانون الستني«.
النائب وليد جنبالط كان السباق واألوضح 
في إعالن تأييده العتماد قانون الستني. وأما 
ما قيل عن تأييده للقانون املختلط )املتفق 
عليه مع القوات واملستقبل(، فإنه كان تأييدا 
»موقتا وعابرا« ومن باب التكتيك السياسي 
ألنه يعرف أن أي قانون آخر لن يعطيه ما 
يعطيه قانون الســتني له من حصة نيابية 

وازنة تصل الى 11 نائبا.
احملور الشــيعي، حزب اهلل وحركة »أمل« 
مع حلفائه، يضغط باجتاه قانون انتخابات 
جديد يقوم على أساس النسبية ويعول عليه 
إلعادة رسم خارطة نيابية جديدة حتد من 
حجم املستقبل وجنبالط، أو باألحرى تعزز 
من حجــم هذا احملور الذي يدرك حاليا أن 
تطبيق قانون الستني في ظل الواقع السياسي 
اجلديد والثنائيات املستحدثة، على أنقاض 8 
و14 آذار، ميكن أن يؤدي الى أكثرية نيابية 
تابعة للفريق أو التحالف الرباعي اجلديد، 
مع إمكانية انضمام جنبالط الى ثالثية »عون 

احلريري جعجع«.
الفريق الشيعي، والســيما الرئيس بري، 
يكرر اطمئنانه الى أولوية قانون االنتخابات 
اجلديد مستندا الى موقف الرئيس ميشال 
عون املؤيد لهذا التوجه، واســتنادا الى ما 
التــزم به في خطاب القســم، ومعتبرا أن 
هذه واحدة من نقاط التقاطع والتالقي التي 

مازالت جتمع بينهما.
ولكن الفريق الشيعي متوجس من إمكانية 
حدوث تغيير في املوقف املسيحي، وباجتاه 
تأييد قانون الستني لهذه الدورة ومرة أخيرة 
واستثنائيا استنادا الى الواقع اجلديد الذي 
يتالءم مع قانون الستني ويجعل منه اخليار 

األنسب لهذه املرحلة.
ويزداد التمسك بهذا القانون ويزداد اجلنوح 
في اجتاه حتالفات جديدة كلما قويت الضغوط 
على العهد واحلكومة، والتي تكاد تصل الى 
حدود الوصول الى االنتخابات مع حكومة 

تصريف األعمال.
ومن الواضح أن قانون االنتخابات بات العنوان 
األبرز للصراع السياسي في املرحلة املقبلة، 
وأن املوقف املسيحي الغامض من هذا القانون، 
مضافا الى االشتباك احلكومي، بات سببا 
من أسباب النفور والتوتر املسيحي الشيعي.

االنتخابات النيابية هي املعركة السياسية الفعلية

أنباء سورية

دميستورا: روسيا ترفض وقف النار إلجالء اجلرحى وتقترح ممرات آمنة

املعارضة تنصهر في »جيش حلب« والنظام يستعد حلرب شوارع
فــي املقابــل، قــال املرصد 
الســوري حلقــوق االنســان: 
»يعمــل النظام علــى تضييق 
اخلناق على ما تبقى من قسم 
حلب الشرقي الذي ما زال حتت 
سيطرة املعارضة«، مضيفا ان 
قوات النظام بعد سيطرتها على 
شمال شرق املدينة، باتت حتاول 
التقدم »شــرقا في محيط كرم 
اجلزماتــي وجنوبــا« في حي 
الشيخ سعيد الشاسع املساحة.

واوضح ان مئات من جنود 
احلرس اجلمهوري ومن الفرقة 
الرابعة انتشروا »متهيدا حلرب 
شــوارع« في املناطــق االكثر 
اكتظاظا بالســكان في شــرق 
حلب. واضاف انهم »يتقدمون 
لكنهم يخشون الكمائن في تلك 
املناطق بســبب كثافة السكان 

واملقاتلني«.
في غضون ذلك، قال املرصد 
وعاملــون بالدفــاع املدني إن 
الكثيفــة واألمطــار  الســحب 
حالت دون شن النظام وروسيا 
ضربــات جوية علــى املناطق 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة 
في شــرق حلب أمس وإن كان 
القصف املدفعي واالشتباكات 

العنيفة استمرا.
وأكــد إبراهيــم أبــو الليث 
املســؤول بالدفــاع املدني في 
الــذي تســيطر عليه  اجلــزء 
املعارضة من حلــب لرويترز 
إنه ال توجــد طائرات حربية. 
وأضــاف أن البعض يحرقون 
أمتعتهم أو أثاثهم لالستدفاء.

ومضــى قائــال إن وضــع 
النازحني سيئ للغاية وإنه ال 
توجــد لهم مالجئ أو وقود أو 
حطب وإن كثيرين ينامون في 

الشوارع.
وقال بيبرس مشــعل وهو 
عامــل إنقــاذ بالدفــاع املدنــي 
باملنطقة إن الكثير من األســر 
النازحة داخل حلب احملاصرة 

تعيش في منازل بال أبواب.
في املقابل، نشــر النظام 
الســوري مئات مــن جنوده 
الســتعادة االحيــاء االكثــر 
اكتظاظا بالســكان في شرق 
حلب وتسريع سقوط معقل 
املعارضــة الذي حذرت االمم 
املتحدة من حتوله الى »مقبرة 

ضخمة«.

حلب«، بقيادة موحدة للحفاظ 
علــى املناطــق التي مــا زالت 
حتــت ســيطرتهم فــي الوقت 
الذي تواصل فيه قوات النظام 
وحلفاؤهــا محاوالتها اجتياح 
األحياء املكتظة بأكثر من ٢٠٠ 

ألف مدني.
وقالــت مصــادر ميدانيــة 
وأخرى اعالمية بحسب شبكة 
»شــام« إن الفصائل مبختلف 
مســمياتها قد »انصهرت« في 
بوتقة جيش حلب، بغية متتني 
جبهاتهــا ووقــف تقــدم آالف 
املقاتلني الذين يساندون النظام 
بدعم جوي روســي وحضور 

. ايراني طاٍغٍ
ووفقــا للمصــادر فقــد مت 
تعيني أبو عبدالرحمن نور قائدا 
عاما وأبو بشــير عمارة قائدا 
عسكريا، على أن يتم الغاء أي 
تسمية أو وجود أي قوة خارج 

هذا التشكيل.
بــدوره، نقــل موقع »عنب 
بلدي« عن مصدر في »اجليش 
احلــر« أن االندمــاج جاء بعد 
اجتمــاع كبــرى فصائل حلب 
الشرقية، وصدر القرار بتسمية 
»اجليش« في الساعات األولى 

من فجر أمس.
وأوضــح املصــدر أن أبرز 
الفصائل املنضوية في »جيش 
حلب« هي »اجلبهة الشــامية، 
أحرار الشام، نور الدين زنكي«، 
إلى جانب نحو سبعة فصائل 

أخرى.
وأكدت املصادر ان باكورة 
هذا االندماج هي احباط هجوم 
قوات النظام على حي الشيخ 
سعيد واستعادة بعض املناطق 
التــي ســيطر عليهــا النظــام 
في منطقة الســكن الشــبابي 
املجــاورة.  وقد اكدت رويترز 
خبر االندماج نقال عن فصيلني 
من الفصائل املعارضة. ونقلت 
عن مسؤولني معارضني حتدثا 
مــن تركيا ان التحالف اجلديد 
سيسمى »جيش حلب« ويرأسه 
قائد جماعة اجلبهة الشــامية 
أبو عبدالرحمن نور لقيادة هذا 

اجليش. 
وقــال مســؤول باجلبهــة 
الشامية لرويترز إن التحالف 
اجلديد سيســاعد في مركزية 

عملية اتخاذ القرار.

الهجمــة غيــر املســبوقة من 
النظام وامليليشــيات الرديفة 
له بدعم روســي واســع، على 
األحيــاء احملاصــرة في حلب، 
دفعت الفصائل املتواجدة داخل 
األحياء الشرقية إلى االندماج 
الكامل ضمن ما يسمى »جيش 

الغربيــني  تشــوركني متهمــا 
بالسعي الى »انقاذ ارهابيني« 
و»استغالل مشــاكل انسانية 

لغايات سياسية«.
ميدانيــا، دفعت التطورات 
التــي  املتالحقــة واخلســائر 
منيت بهــا املعارضــة نتيجة 

الســفير  قــال  بــدوره، 
البريطانــي ماثيو رايكروفت: 
»هــذا املجلس غيــر قادر على 
التحرك على االطالق« متسائال 
»ملاذا؟ الن روســيا تســتخدم 

الڤيتو مجددا«.
ورد السفير الروسي فيتالي 

التي حملتها مسؤولية تدهور 
الوضع في حلب.

وقالت السفيرة االميركية 
لــدى االمم املتحــدة ســامنتا 
بــاور »ان املجلس ال يرد على 
نداءات املدنيني الن روســيا ال 

تريد ذلك«.

عواصم - وكاالت: لم يجد 
املدنيون الســوريون الفارون 
واحملاصرون في شــرق حلب 
نصيــرا إال األحــوال اجلويــة 
التي ساعدت في وقف الغارات 
الروسية وغارات النظام، فيما 
باءت جميع اجلهود الدولية في 
التوصل ولــو الى اتفاق لرفع 
احلصار او ادخال مســاعدات 
آلالف احملاصرين الذين تقطعت 
بهم السبل. فقد اقترحت روسيا 
اقامة اربعة ممرات انسانية الى 
شرق حلب الذي حتاصره الى 
جانب قوات النظام، للســماح 
بدخول املساعدات واجالء مئات 
احلاالت الطبيــة الطارئة، كما 

اعلنت االمم املتحدة أمس.
وقــال يــان ايغالند رئيس 
مجموعة العمل حول املساعدة 
االنسانية في سورية، التابعة 
لالمم املتحدة للصحافيني: ان 
»االحتاد الروسي اعلن رغبته 
في اقامة اربعة ممرات انسانية 
بالتعاون مع مجموعتنا هناك« 
وان يبحــث »كيــف ميكننــا 
استخدام املمرات االربعة الجالء 

الناس«.
وذلــك بعدما اعلن مبعوث 
األمم املتحدة اخلاص لسورية 
ستافان دميستورا أن روسيا 
والنظام السوري رفضا طلبا 
من األمم املتحدة لوقف مؤقت 
للقتال إلجالء نحو 4٠٠ مريض 
ومصاب في حاجة ماسة للعالج 
واستعاضت عن ذلك باقتراح 
ممرات آمنة. واضاف ان 3٠ ألف 
شخص يتلقون املساعدات بعد 
أن فروا من منطقة شرق حلب 
احملاصــرة في األيــام القليلة 
املاضية ليصل إجمالي النازحني 

في املدينة إلى 4٠٠ ألف.
وقال إيغالند إن األمم املتحدة 
لديهــا غــذاء يكفــي ١5٠ ألــف 
شــخص جاهز في غرب حلب 
لكن ال ميكنها حتى اآلن الوصول 
إلى نحو ٢٠٠ ألف شــخص ما 
زالوا في املنطقة التي نفدت بها 
مخزونــات الغذاء وجترى بها 
العمليات اجلراحية في أقبية 

املباني بدون مخدر.
وفــي مجلس االمــن، تكرر 
السجال نفسه منذ اندالع احلرب 
الســورية قبل خمس سنوات 
بني روســيا والــدول الغربية 

معالم الدوحة مضاءة بألوان علم الثورة السورية

احلريري يستغرب استمرار العرقالت

أمل وحزب اهلل لفك تفاهم عون - القوات لتسهيل احلكومة

القــوات  مصــادر  أمــا 
اللبنانيــة فقــد اســتغربت 
العقــدة  ان  الــكالم.. عــن 
احلكومية تكمن في االتفاق 
بينهــا وبــني التيــار احلر، 
السياســية  الوقائــع  فيمــا 
اظهــرت ان العقــدة هي من 
طبيعــة وطنية ال حكومية، 
وتتصل مبحاوالت لتقليب 
العهد علــى ثالثــة جوانب 
اساسية: سعيه الى تطبيق 
الدستور وحتالفاته الداخلية، 
وعالقاتــه اخلارجيــة. وأما 
املشــكلة األساسية فهي في 
سعي البعض الدؤوب الى فك 
التحالف بني القوات والتيار.

ومتنت مصادر القوات لو 
ان تلك اجلهــود تتركز على 
بناء الدولة وتعزيز الشراكة 
الوطنية، بدل سياسة »فرق 
تسد« القدمية املتجددة التي 
كان يتبعها عهد الوصاية الذي 
فقد صوابه اثر مصاحلة اجلبل 
بني البطريرك الســابق نصر 
اهلل صفير وبني وليد جنبالط، 
واآلن بني عون وسمير جعجع.

وبوزارة اساسية أخرى، هي 
االشغال العامة أو الصحة.

وتقول االوســاط املتابعة 
لـ »األنباء« ان الرئيس املكلف 
ينتظر عودة وزير اخلارجية 
جبران باسل السبت أو االحد 
املقبــل، كونــه كان الطــرف 
التفاهمــات  الرئيســي فــي 
التــي حصلت بني املســتقبل 
والتيار الوطنــي احلر. وفي 
معلومــات املصــادر املتابعة 
لـــ »األنباء« ان الرئيس بري 
يطالب الرئيس ميشال عون 
بالتخلي عن التفاهم الذي عقده 
مع رئيس القــوات اللبنانية 
ســمير جعجع، قبل انتخابه 

رئيسا للجمهورية.
ويريد من الرئيس املكلف 
ســعد احلريري جتاوز وعده 
جلعجع بحقيبة وزارة االشغال 
العامة اخلدماتية، وبعدها ميكنه 
إقناع سليمان فرجنية، بوزارة 
التربية الوطنية او سواها، كما 
ميكنه اقناع جنبالط بأي وزارة، 
لكن احلريري لم يستجب لهذا 

الطرح.

االسباب اكتفى بالقول: الذي 
يؤخــر هــو نفــس املطلوب 
منه ان يسهل ويسرع والدة 
الزوار  احلكومة. واســتنتج 
ان احلريــري يغمز من قناة 
بري، الذي يرد بالقول: قبلنا 
االنتقــال من تشــكيلة الـ 3٠ 
وزيرا إلــى الـــ ٢4 وتخلينا 
عــن حقيبة وزاريــة وقبلنا 
بوزارة دولة، تسهيال للمهمة، 
وبالتالي املشكلة ليست عندنا. 
وال يخفــي زوار احلريــري، 
اســتغرابه بعــض املواقــف 
املتراجعة، ســواء كان حتت 
ضغــط التهديدات املباشــرة 
أو احلســابات املتجددة، فقد 
أدى التطاحن على الوزارات 
األساســية الى حصر حصة 
تيار املستقبل بحقيبة اساسية 
واحدة هــي الداخلية، وبات 
علــى احلريــري التخلي عن 
وزارات أخــرى كاالتصاالت 
والطاقة، واالكتفاء بوزارات 
هامشية كالبيئة والسياحة، 
في حني يتمسك بري بوزارة 
املال، التي هــي ام الوزارات، 

بيروت ـ عمر حبنجر

مع حلول األول من ديسمبر 
أمس، يكون مضى الشهر األول 
من عمر رئاسة العماد ميشال 
عون للجمهورية والشهر األول 
على الفراغ احلكومي في العهد 
اجلديــد. وقد يكــون تأليف 
احلكومة مــازال ضمن املهلة 
الدستورية املعقولة، لكن تآكل 
املهلة الزمنية املرتبطة بإجراء 
االنتخابات النيابية املفترضة 
في مايو املقبل، يعطي املبرر 
املنطقي لالستعجال واإلحلاح 
القائمني على وجوب ان تقوم 
احلكومة. ومع توافر معطيات 
اقليمية مساعدة تبقى لعبة 
شد احلبل الداخلية مستمرة 
بــني رئيس مجلــس النواب 
نبيه بري ومعــه حزب اهلل 
من جهــة، والتيــار الوطني 
احلر ومعه القوات اللبنانية 
من جهة ثانيــة. وواضح ان 
التعقيــدات الظاهــرة حــول 
احلقائب واألسماء واألوزان 
ملضامــني  غالفــات  مجــرد 
مختلفــة، حقيقتها التنافس 
على االمساك بزمام القرار في 

السلطة واحلكومة.
بــدوره، رئيــس مجلس 
النــواب نبيه بــري أكد امس 
متسكه مبواقفه، معتبرا انه 
قــدم كل التســهيالت، فيمــا 
اشــار النائــب أيــوب حميد 
عضــو كتلــة بــري صراحة 
الــى ان املشــكلة تكمــن في 
حتالــف التيار الوطني احلر 
اللبنانية! وقال  القــوات  مع 
حميد: ان الرئيس املكلف سعد 
احلريري لم يستطع جتاوز 
هذه التحالف، وعندما يتجاوز 
هذا االتفاق تســهل املشاركة 

احلقيقية لكل االطراف.
لكن زوار الرئيس احلريري 
نقلوا عنه امس استغرابه هذا 
الكم من العراقيل املوضوعة 
في طريق تشــكيل حكومته، 
مــع تأكيــده على أنــه مازال 
الطبيعيــة  املهلــة  ضمــن 
للتشــكيل، وعندما سئل عن 

)محمود الطويل( سيول وامطار تغرق الشوراع اللبنانية في اول ايام عاصفة »البربارة«   

قطر تضيء معاملها بألوان علم الثورة تضامناً مع حلب

تركيا وروسيا تتفقان على احلاجة لهدنة في حلب وأردوغان يتراجع عن تصريحاته حول األسد
عواصمـ  رويترز: قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أمس إن العملية العسكرية »درع الفرات« 
التي تقودها تركيا دعما ملقاتلي املعارضة في شمال 
سورية ال تستهدف أي بلد أو شخص وإمنا تستهدف 
التنظيمات اإلرهابية، فيما بدا تراجعا عن تصريحات 
نسبت اليه الثالثاء املاضي قال فيها إن القوات التركية 
موجودة في سورية »إلنهاء حكم األسد الوحشي«. 
وجاءت التصريحات اجلديدة بعد ساعات من اتصال 
هاتفي بني اردوغان ونظيره الروسي فالدميير بوتني 
ناقشا فيه الوضع في حلب و»اتفقا كذلك على احلاجة 
لوقف إطالق النار فيها« بحسب مصادر في مكتب 

أردوغان.
مبوازاة ذلك، قالت تركيا وروسيا أنهما اتفقتا على 
احلاجة لوقف القتال وتوفير املســاعدات في مدينة 
حلــب لكن اخلالفات بينهما فيمــا يتعلق بالصراع 

مازالت عميقة.
وقال وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
إنه اتفق مع نظيره الروســي سيرغي الڤروڤ على 
احلاجــة لوقف إطالق النار في حلب لكنه أضاف أن 
موقف تركيا إزاء الرئيس السوري بشار األسد لم يتغير.
وأضاف جاويش أوغلــو خالل مؤمتر صحافي 
مشترك في مدينة أالنيا التركية على البحر املتوسط 

»يجب التوصل إلى وقف إلطالق النار في كل أنحاء 
سورية وخصوصا في حلب«. وأكد أن تركيا متفقة مع 
روسيا بشأن احلاجة لوقف إطالق النار واملساعدات 

اإلنسانية واالنتقال السياسي.
مــن جهته، قال الڤروڤ إنــه يجب وضع نهاية 
إلراقة الدم في سورية واملنطقة وإن موسكو مستعدة 
إلجراء محادثات مع كل أطراف احلرب وستبقى على 
تعاونها مع تركيا. لكنه تعهد أيضا بأن تواصل روسيا 
عملياتها في شرق حلب وتنقذ املدينة السورية من 
»اإلرهابيني« وهو الوصف الذي يســتخدمه النظام 

وداعموه للمعارضة.

عواصــم - وكاالت: أضــاءت دولة قطــر أمس عددا من 
مبانيها الرئيســية بألوان علم الثورة الســورية، تضامنا 
مع مدينة حلب، التي تتعرض منذ نحو أســبوعني لقصف 
عنيف من النظام وحليفته روسيا، أوقع أكثر من 7٠٠ قتيل.

وبحسب وكالة األنباء القطرية، فإن أمير الدولة صاحب 
الســمو الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني أصدر قرارا يقضي 
بإضاءة املعالم األساســية في مدينة الدوحة بعلم الثورة، 
تضامنا مع الشعب السوري بشكل عام، ومدينة حلب بشكل 
خاص، وذلك ابتداء من مساء أمس األول وحتى مساء أمس.

وقال وزير اخلارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، في 
تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، »تضاء 
مباني قطر بعلم الثورة الســورية تضامنا مع إخوتنا في 

حلب، تعبير رمزي لدعم مقاومة أبية من شعب عظيم«.
وقالت صحيفة العرب القطرية بدورها: »اكتسى عدد من 
مباني مدينة الدوحة بألوان علم الثورة السورية، تضامنا 
مع حلب بعد املجزرة التي ارتكبها النظام بحق النازحني في 
بلدة جب القبة، حيث ظهر فندق شــيراتون الدوحة وبرج 

الشعلة بألوان األحمر واألخضر«.
ولقي احلدث تأييدا وشكرا من نشطاء التواصل، مؤكدين 
ان مواقــف قطر مضيئــة في دعم قضايــا األمتني العربية 
واإلسالمية باألقوال واألفعال. وقد تداول ناشطون سوريون 
صورا للمعالم التي أضاءت معالم الدوحة الرئيسية ومنها 
املتحف اإلسالمي وفنادق الشيراتون والشعلة في الدوحة.

 زوار احلريري
لـ »األنباء«: بانتظار 

عودة باسيل 
الستفساره

عن مصير التفاهم 
مع املستقبل!
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