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الحريري في حالة »تأهب« 
والحكومة »مسألة أيام«

بيروت: أضيف »لقاء الرابية« بني الرئيس 
املكلف سعد احلريري والعماد ميشال عون 
الى جملة املؤشرات التي توحي بأن عملية 
تشكيل احلكومة دخلت مرحلتها األخيرة، 
مرحلة احلقائب واألس���ماء، وان والدتها 
أضحت مس���ألة أيام. العالقة بني الرجلني 
قطعت شوطا في »بناء الثقة« واملفاوضات 
الثنائية، وجها لوج���ه، دخلت التفاصيل 
احلساس���ة املتعلقة بتوزيع احلقائ���ب، حيث علم ان 
اتفاقا أوليا )مسودة اتفاق( مت التوصل اليه وتضمن 
»خيارات« وسيناريوهات عدة، وكل »توزيعة« تقوم 
على مبدأ »الس���لة الواح���دة«، أي ان تقبل كما هي أو 
ترف���ض. كما علم ان تنازال متبادال في العقدة املتصلة 
بوزير االتصاالت. فاحلريري وافق على توزير جبران 
باسيل في اطار حق كل فريق في تسمية وزرائه، وعون 
وافق عل���ى التخلي عن وزارة االتصاالت مقابل وزارة 

توازيها أهمية.
واتفق على عقد لقاء آخر يفترض انه األخير جلوجلة 
املقترح���ات والتوصل الى اتف���اق نهائي بعدما يكون 
احلريري أجرى لقاءات ومش���اورات مع فرقاء آخرين 
في املعارضة )الس���يما الرئيس ب���ري( وفي األكثرية 

)السيما د.جعجع(.
يتحرك الرئيس املكلف سعد احلريري خالل األيام 
املقبلة على »إيقاع سريع« لتذليل ما تبقى من عقبات 
»اجرائية«، وهو مدرك ان أوان حسم موضوع احلكومة 
قد حان، وان فرصة س���انحة تتوافر اآلن واذا ضاعت 
يصعب تعويضها، وان ال سبيل الى االعتذار من جديد 

ألن االعتذار هذه املرة سيكون ملرة ثانية وأخيرة.
في الواقع يتصرف احلريري هذه األيام كما لو انه 
دخل في مرحلة احلسم احلكومي ويقف في حالة تأهب 
واستعداد الجراء ما ميكن من »مفاوضات ومساومات 
ربع الساعة األخير«، وألخذ ما يلزم من قرارات صعبة. 
وهذه االندفاعة احلاسمة من جانبه حتركها وحتفزها 

األسباب والعوامل التالية:.
1- الضوء األخضر الذي أعطته القمة الس���ورية - 
السعودية لتشكيل حكومة وحدة وطنية )وفق صيغة 
15 – 10 - 5( وطبيعي ان يتجاوب احلريري وان ينسجم 
مع توجهات هذه القمة وان يتخذ منها غطاء للتقدم في 

اجتاه احلسم احلكومي.
2- طبيعة املرحلة االنتقالية التي جتتازها منطقة 
الشرق األوسط ويجب االفادة منها لتمرير احلكومة قبل 
ان يحني موعد املواجهات أو التسويات: فامللف االيراني 
عالق حاليا بني حوار صعب ومواجهة أصعب، وامللف 
العراقي ينتظر االنتخابات التي س���تحدد من سيحكم 
العراق بعد االنسحاب االميركي، وامللف الفلسطيني عالق 
بني اتفاق مترنح وانقسام متعمق، وعملية السالم عالقة 
بني »عجز أميركي وتطرف اسرائيلي وضعف فلسطيني«، 
واحلوار االميركي - الس���وري ينتظر التطورات على 

اجلبهتني العراقية والفلسطينية.
3- التطورات السياسية املستجدة في فترة التكليف 
الثاني والتي زادت ف���ي صعوبة مهمة احلريري وفي 
خلق ميزان قوى سياسي داخلي ال ينسجم مع نتائج 

االنتخابات.
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لبنان: »جوجلة« أسماء واسعة إلخراج الحكومة من الشرنقة
بيروت ـ عمر حبنجر

الرئيس  لق���اء  لم يحس���م 
املكلف بتشكيل احلكومة سعد 
احلريري مع مفوض املعارضة 
في عملية التشكيل العماد ميشال 
عون في الرابية عملية تشكيل 
احلكوم���ة، ورغم اضافة موائد 
الطعام على مقبالت العالقة بني 
الرجلني، فمازال��ت النتائج دون 
مستوى اخ��راج احلكوم��ة م��ن 
»الشرنقة« اإلقليمية، وبالتالي 
مازال املوقف يتطلب املزيد من 
املشاورات واللقاءات ريثما تنضج 
الظروف املالئمة ليتمخض اجلبل 
ويلد أرنبا، ويشيع التفاؤل، ال 
فأرا يخيب كل اآلمال املعلقة على 

التشكيلة العتيدة.

تطور المشاورات

واجلديد ان املشاورات تطورت 
من الطروحات الش���فهية، الى 
التص���ورات املكتوبة للحكومة 
املنتظ���رة، والتي س���يعرضها 
الرئي���س املكلف عل���ى قيادات 
األكثري���ة واملعارض���ة ه���ذا 

األسبوع.
ويبدو ان لقاء الرابية األخير 
دخل في حيز احلقائب وجوجلة 
األسماء، ونتجت عنه مجموعة 
تفاهمات أهمه���ا، اعطاء تكتل 
التغيير واالصالح 4 حقائب، من 
بينها وزارات:  العدل واالشغال 
العامة والتربية الوطنية والعمل 
والطاقة على ان تسحب وزارة 
التكتل  االتصاالت من جعب���ة 
العوني من دون حس���م مصير 
هذه احلقيبة التي ازدادت أهمية 
في املرحل���ة اللبنانية الراهنة، 
أمنيا وماليا، أتعطى لألكثرية 
النيابية، أم حتسب من حصة 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 

سليمان بالوسطية؟

التوزيع مسيحيًا

وتوزع احلقائب األربع على 
أساس 3 وزارات للتيار الوطني 
اثنتان منه���ا ملارونيني  احلر، 
وثالثة ألرثوذكس���ي وواحدة 
ألرمن���ي من حزب الطاش���ناق 
والرابعة »مارونيا« لتيار املردة 

احلليف.
أما عن تسمية الوزراء فإنها 
تعود الى التفاهم بني الرئيس 
املكلف والكتل النيابية املعنية، 
حيث يعطى رئيس الكتلة حق 
التسمية، وللرئيس املكلف حق 

االعتراض املعلل.
وس���يكون باإلمكان ادخال 

حلصلت قطيعة، متوقعا والدة 
احلكومة في »وقت قريب«.

صعوبة سياسية

النائب بطرس حرب، كان أول 
التي  النيابية،  أركان األكثرية 
التقاها الرئيس احلريري بعد 
تناوله الغداء على مائدة العماد 
عون، وقال حرب الذي يواجه 
صعوبة سياس���ية في القبول 
بتوزي���ر منافس���ه االنتخابي 
اخلاسر جبران باسيل، ان األمور 
متجهة نحو السلبية اكثر منها 
نحو اإليجابية، لكن هذا ال يعني 
ان كل املشاكل والعقبات قد ُحّلت، 
والتزال هن���اك حاجة للمزيد 
من االتصاالت، فاملطلوب عدم 
إسقاط موقع األكثرية كأكثرية 
ودون تغييب لألقلية، وشرط 

عدم بروز عقبات جديدة.

ازالة الموانع

في ه���ذا الوقت جدد عضو 
الوف���اء للمقاومة نواف  كتلة 
املوسوي تفاؤله بإزالة املوانع 
التي تعيق تشكيل احلكومة، 
وقال ال احلريري وال عون وراء 
التشكيل بل الضغوط  عرقلة 

األميركية على البعض.

مشاكل امنية

لكن املوسوي، تبنى اتهامات 
املس���ؤول السياس���ي للحزب 
العربي الدميوقراطي املعارض 
في طرابلس لألجهزة األمنية 
القذائف  في موضوع إط���الق 
عل���ى منطقتي بعل محس���ن 
والتبانة في عاصمة الشمال، 
كما حتدث عن »جهات بعينها« 
ويقصد مخابرات دولة عربية 
مبحاولة تفجير النزاع املذهبي 
في طرابلس، مما يعني برأيه 
ان هناك جهات عربية وغربية 
حترص عل���ى اال يت���م إنهاء 
التوترات بني اللبنانيني وحتقيق 

الوفاق فيما بينهم.

لقاء نيابي

من جهة اخرى اجتمع ممثلو 
النيابية امس االول في  الكتل 
النيابي وتباحثو في  املجلس 
أميني السر  انتخاب  جلس���ة 
الثالث���ة وأعضاء  واملفوضني 
اللجان البرملانية الثالثاء املقبل 
وضم االجتماع كال من النواب: 
سمير اجلسر، محمد رعد، اكرم 
شهيب، آالن عون وعلي حسن 

خليل.

مجلس الن��واب في لعبة »البازل« 
احلكومي��ة، كما يصفها العماد 
ع��ون، لتعويض اخلاسرين في 
عملية تشكيل احلكومة، بحيث 
ميكن اسناد رئاسة جلنة املال 
النيابي���ة، الى الكتل���ة التي قد 
تخرج أكثر غبنا من سواها في 

احلكومة املقبلة.

مكلف، في الوقت الذي كان فيه 
احلريري وكتلته النيابية الكبرى 
انتخبوا بري لرئاس���ة مجلس 
النواب رغ���م حتفظات بعض 

احللفاء.

مشاورات حاسمة

وبانتظار دورة جديدة من 

وهذا وضع تشكيل احلكومة 
وانتخاب اللج���ان النيابية في 
العشرين من اجلاري في وعاء 
واحد، بعد تفاهم رئيس املجلس 
النيابي مع الرئيس املكلف، وهو 
ما ليس ميس���را بع���د، نتيجة 
الرئيس  ارتدادات عدم تسمية 
بري وكتلته للحريري كرئيس 

املشاورات »التشكيلية« مع قادة 
األكثرية واملعارضة يفترض ان 
تكون حاسمة، تبقى الصورة 
احلكومية غي���ر مكتملة، لكن 
العماد عون قال بعد لقاء الرابية 
مع احلري���ري ان هناك اتفاقا 
مبدئيا مع الرئيس املكلف وهناك 
تقدم، ولو لم يكن هناك تقدم 

اجتماع ممثلي الكتل النيابية للبحث في جلسة انتخاب اللجان البرلمانية الثالثاء المقبل

)محمود الطويل( الرئيس االماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مستقبال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في ابو ظبي امس

ماذا أبلغ جنبالط نصراهلل؟: علم ان البحث الذي جرى بني األمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل ورئيس »احلزب التقدمي 
االش���تراكي« وليد جنبالط في شأن »تذليل العقبات أمام تأليف 
احلكومة في أسرع وقت«، خالل لقائهما اجلمعة املاضي، كما جاء 
في البيان الذي صدر عن احلزب، جاء بعد نقاش دعا فيه جنبالط 
الى ضرورة مساعدة احلريري على حلحلة العقد. وقالت مصادر 
مطلعة ان حزب اهلل يبدي استعدادا لتسهيل مهمة احلريري لكن 
م���ن دون التخلي عن العماد عون كحليف رئيس���ي. وأوضحت 
املص���ادر ان جنبالط ابلغ نص���ر اهلل ان احلريري قدم تنازالت 
وس���عى الى متثيل املعارضة بحقائب مهم���ة وتصرف مبرونة 
يفترض مقابلتها مبثلها، وانه مع مغادرته قوى 14 آذار فإنه ليس 

في وارد التخلي عن حتالفه مع احلريري.
خشـية رئيس اللقاء الدميوقراطي: نقل زوار جنبالط عنه قوله إنه 
يخشى من محاولة أميركية لتخريب اللقاء السعودي السوري، خاصة 
نتائجه اللبنانية، جلهة تثبيت صيغة 15 + 10 + 5 وقال جنبالط أمام 

زواره إنه ال تستطيع أي قوة داخلية لبنانية تعطيل 
ــعودي ـ السوري، وفي الوقت نفسه  التفاهم الس
لن يتمكن أي طرف لبناني من التنصل من االلتزامات 

ــص امللف  ــوري فيما خ ــعودي والس ــني اجلانبني الس ــتركة ب املش
اللبناني.

ــوري كبير ارتياحه الشديد  ــؤول س ــق عن مس ونقل زوار دمش
ــتمرة للنائب جنبالط، وقال إن أبواب سورية مفتوحة  للمواقف املس
أمامه وأمام أي مسؤول لبناني مؤمن بالعالقات التاريخية بني البلدين 

وبالعروبة وخيار املقاومة.
احلصة املارونية في الوزارة: اذا كانت احلصة املارونية )6 وزراء( 
واضحة في الوزراء اخلمسة: 1 )رئاسة اجلمهورية( 1 )كتائب( 2 
)التيار الوطني احل���ر(، 1 )القوات اللبنانية(، فمن ميثل الوزير 
املاروني السادس: كتلة القوات اللبنانية التي تضم 4 نواب موارنة 
)من 8( أو مجموعة املوارنة املس���تقلني في 14 آذار )قرنة شهوان 

سابقا(؟

معلومات تش���ير الى إمكانية دخول النائب 
بطرس حرب ممثال عن ه���ذه املجموعة ليحل 
محل الوزير نسيب حلود. وفي هذه احلال فإن 
القوات متثل مبقعدين أرثوذكسي )عماد واكيم( وكاثوليكي )النائب 
أنطوان بو خاطر(. وهذا املخ���رج يؤمن متثيل زحلة كاثوليكيا 
بعدم���ا فرط عقد كتلة زحلة بالقل���ب ومعها عالقة النائب نقوال 

فتوش باحلريري.
ــاط مقربة من الرئيس بري من  حتذيـر من اخلالف: حذرت أوس
ــرض موضوع وزارة  ــة للوقيعة بني بري وعون، من خالل ع محاول
الصحة، وشددت على أن مسؤولية الرئيس املكلف إيجاد صيغة حتظى 

مبوافقة اجلميع.
اتصاالت بيروتية: جرت اتصاالت بني عائالت بيروتية ملصلحة 
تعيني متام س���الم وزيرا في احلكوم���ة اجلديدة، على ان يتولى 

وزارة االعالم وليس الثقافة.
الطاشـناق في احلكومة: مصادر مقربة من الرئيس املكلف قالت 

ان احلريري يعمل من أجل ان يكون وزير الطاشناق هو النائب أغوب 
ــى صلة جيدة به، في حني يعمل بعض  ــان بعد ان أصبح عل بقرادوني
أركان احلزب على اعادة الوزير آالن طابوريان الى وزارة الطاقة بالذات. 
أما اذا كانت وزارة الشباب والرياضة ستعطى للطاشناق فاملرشح اليها 

الوزير السابق سيبوه هوفنانيان.
وكان النائب بقرادونيان قال أمس »لن نقبل بحقيبة وزارة دولة«، 
ــناق لتولي وزارة  ــة لدى حزب الطاش ــا عن عدم وجود حماس معرب

الطاقة من جديد.
انتقادات صفير: يسجل البطريرك في مجالسه مالحظات كثيرة 
على »س���لوك املس���يحيني« بش���كل عام. ال يعني في هذا املجال 
»سلوكهم السياس���ي« فقط، بل تغير سلم القيم في حياتهم. ف� 
»من روضوا اجلبال وسكنوها مستندين الى إميانهم باهلل وبوطنهم 
باتوا يختارون الدروب السهلة للهجرة ما جعل 3.3% من الجئي 
العالم من اللبنانيني بحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2009 

الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في بيروت«.

أخبار وأسرار

القضاء العسكري يتسلم متطرفين 
راقبوا مراكز الجيش الستهدافها

انفجار طيرفلسية:
قذيفة قديمة وجريح واحد

اعتقال مشبوه بإلقاء القنابل
على الحواجز حول »عين الحلوة«

بيروت ـ سمر دياب
تسلم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ادعاء النيابة العامة 
العسكرية على مجموعة مؤلفة من سبعة فلسطينيني وسوريني 
اثنني بجرائم تأليف عصابة مسلحة واالنتماء الى تنظيم ارهابي 
والقيام بأعمال ارهابية ومراقبة مراكز للجيش اللبناني الستهدافها 
وهم الفلسطينيون: امني قاسم الشهابي، احمد محمود شحادة، رضا 
رياض ابراهيم، احمد نضال خليل، حمدان يونس، غازي عبداهلل، 
والس���وريان امين اللبابيدي وماهر القطرجني ومسؤول تنظيم 

»فتح االسالم« في مخيم عني احللوة اسامة الشهابي.

بي����روت: تع����ددت الرواي����ات بش����أن االنفجار ال����ذي حصل في 
بل����دة »طيرفلس����ية« الواقعة على الضف����ة اجلنوبية ملجرى نهر 
الليطاني مس����اء امس االول، بني قذيفة قدمية العهد او راجمة، وبني 

قتيل او 5 قتلى.
وتقع »طيرفلس����ية« الى الش����رق من مدينة صور، وضمن حدود 
القرار 1701 وقد وقع االنفجار في الثامنة والنصف مساء، داخل منزل 
املواطن عبدالناصر عيسى املؤلف من 3 طبقات، وهو عضو في املجلس 
البلدي ومس����ؤول محلي في حزب اهلل، ما أدى الى وقوع 4 إصابات 
على األقل يبدو ان بينها صاحب املنزل الذي اصيب بحروق بالغة من 
شهب القذيفة. غير ان تعذر وصول القوى األمنية في الوقت املناسب، 
وّلد هذه احلالة من الغموض، متاما كما حصل في انفجار مس����تودع 

األسلحة التابع حلزب اهلل في بلدة »خربة سلم« في وقت سابق.
لكن الوحدة اإلعالمية في حزب اهلل نفت سقوط قتلى، وحتدثت عن 

انفجار في مرآب أحد املنازل في طيرفلسية ووقوع جريح واحد.
وتوجهت إلى املكان دورية من اجليش اللبناني، وشوهدت دورية 
تابعة للكتيبة اإليطالية في القوات الدولية على مقربة من املكان، وحتديدا 
عند جسر طيرفلسية، حيث احلد الفاصل مع املنطقة اخلاضعة للقرار 
الدولي 1701. وفي بيان مقتضب، قالت الناطقة الدولية ياسمينا بوزيان 

ان اليونفيل تعمل مع اجليش اللبناني ملعرفة مالبسات احلادث.
اعتبرت اس����رائيل ان هذا احلادث يدل على ان حزب اهلل يحتفظ 

بذخائر في جنوب الليطاني، وطلبت من اليونفيل اجراء حتقيق.
والحقا اس����تغرب النائب نواف املوسوي عضو كتلة حزب اهلل، 
التضخيم اإلعالمي لالنفجار احلاصل، عبر إعطائه أبعادا سياس����ية، 
استغلتها اس����رائيل فورا، وأكد املوسوي على بيان حزب اهلل، الذي 
أش����ار الى انفجار في مرآب املنزل بدت أض����راره محدودة من خالل 

الصور املنشورة بالصحف.

بيروت: ذكرت مصادر فلس���طينية ل� »األنب���اء« ان الفصائل
الفلسطينية اعتقلت شخصا يشتبه بأنه متورط بالقاء قنابل 
»مولوت���وف« على حواجز اجليش في محيط مخيم عني احللوة، 
وان املوقوف ينتمي الى جماعة »جند الشام« االصولية. ومت تسليم 

املشتبه به الى مخابرات اجليش في اطار التفاهمات القائمة.
 وتراف���ق ذلك م���ع محاولة اغتيال احد مس���ؤولي »فتح« في 
املخيم خالد املش���عور، باطالق الرصاص لكنه لم يصب. واتفقت 
الفصائل على اعتقال كل من يثبت تورطه بالتوتير األمني في أي 

مخيم فلسطيني.

نائب عوني لـ »األنباء«: أمامنا أيام فاصلة
بيروت ـ ناجي يونس

قال نائب في كتلة االصالح والتغيير ل� »األنباء« ان استمرار 
تعطي���ل تش���كيل احلكومة قد يقود الى توت���رات تقود الى عدم 

تشكيلها.
النائب الذي حرص على عدم ذكر اس���مه الحظ ان اهم ما ظهر 
من القمة السورية - السعودية ان الرياض ودمشق قررتا ترطيب 
االجواء وترتيب شؤونهما والعمل على ارساء التهدئة في العالم 
العربي وهو ما سينسحب على لبنان بشكل اساسي مع االشارة 
الى انه يجب ان تشكل احلكومة اللبنانية مع انهما تركتا للبنانيني 
ان يتولوا بأنفس���هم القيام بهذه العملية السياس���ية والوطنية 

والسيادية.
وقال: س���توفر القمة مزيدا من الدفع االيجابي على الس���احة 
اللبنانية وسط التعقيدات التي ال حتصى وال تعد وعلى رأسها انه 
على الرئيس املكلف سعد احلريري ان يقدم التوضيحات املتعلقة 
بنظرته للتش���كيل بعد التكليف الثاني حيث يبدو ان هذا االخير 
لن يقوم بأي خطوة قبل ان يطلع على مجريات االمور وما حتقق 

في دمشق بني امللك عبداهلل والرئيس االسد.
واضاف ان اي اتفاق على تشكيل احلكومة سينطلق من صيغة 
15 � 10 � 5 وبات مس���لما به ان جبران باسيل سيبقى في السلطة 
االجرائية مع ان هوية احلقيبة التي سيتس���لمها ستحدد الحقا 
وان ما سيطرحه التيار الوطني وتكتل التغيير واالصالح في هذا 

السياق لم يرسم بعد بصيغته النهائية.
واس���تبعد ان يطرح املوالون توزير راس���بني في االنتخابات 
اذ ان���ه ال مجال لذلك في احلصص املخصصة للوزراء املس���لمني 
وس���يبقى هناك مقعدان مارونيان للمسيحيني في االكثرية اذ ان 

تكتل التغيير واالصالح سيحصل على 3 وزراء موارنة وسيعطى 
ماروني للرئيس سليمان، فهل سيتخلى حزبا الكتائب عن وزيريهما 

لقاء ارضاء د.فارس سعيد على سبيل املثال؟
واخلشية في مطلق االحوال ان يستمر القرار االميركي بالتعطيل 
مما س���يبقي لبنان وسط اخلوف من تصاعد االزمة ومن احتمال 
االنزالق الى مزيد من املش���اكل والتوترات على مختلف االصعدة 

اي انه ال حكومة ستتشكل.
واخلش���ية ايضا من ان يس���تمر املوالون في الرهان على ان 
التعطيل افضل اداة لهم بانتظار ان تطرأ ظروف تالئم سياساتهم 
اكثر وهو ما كانوا اقدموا عليه عشية االنتخابات الرئاسية فكان ان 
دفعوا الثمن في 7 مايو وصوال الى اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس 

سليمان والثلث الضامن وهم قد يكررون التجربة نفسها.
ومن هنا اكد املصدر ان االفضل للموالني ان يذهبوا الى تشكيل 
احلكومة اليوم قبل الغد بكل واقعية وان كانوا س���يتنازلون في 
ه���ذا االمر او ذاك لئال يعمدوا الى االنتظار فتكون النتيجة مزيدا 

من اخلسائر باثمان باهظة عليهم.
وتابع ان اخلشية ايضا من ان تقع املنزلقات وسط حالة الفراغ 
واالنتظار الثقيل وان بغياب اي قرار بافتعال ذلك فمن سيضمن 

اال يحدث كل هذا في االشهر القليلة املقبلة؟
وتوقع ان يكون اللبنانيني امام ايام فاصلة واذا تبني ان تشكيل 
احلكومة س���ينطلق بسرعة فانهم سيتفادون االنزالق الى ما هو 
اكثر س���وءا من االوضاع السائدة حاليا. وسيكون موعد انتخاب 
رؤساء اللجان النيابية واعضائها املؤشر فإذا حصل ذلك فإن قطار 
تشكيل احلكومة وحتريك املؤسسات سيكون قد انطلق واال فمن 

يدري الى متى سيستمر هذا التعطيل وما ستكون نتائجه؟

أكد أن باسيل باٍق وزيرًا

بري عالج قضية المبعدين مع رئيس اإلمارات:
ليطمئن الجميع أنهم في أيٍد أمينة.. والقضية ُحّلت

بيروت ـ أحمد عزالدين
أكد رئيس مجلس الن���واب اللبناني نبيه بري بعد 
لقائه رئيس دولة اإلمارات العربية الش���يخ خليفة بن 
زاي���د ان قضية اللبنانيني في دول���ة اإلمارات قد حلت 

وقال: ليطمئن اجلميع انهم في أيد أمينة.

الوضع العربي

وأش���ار الرئيس بري الى ان الزيارة كانت ملناقشة 
الوضع العربي في اإلمارات، بلد الوحدة، التي يجب ان 

تكون منوذجا يحتذى للعالم العربي في هذا الظرف.
وأشاد برئيس الدولة الراحل الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان الذي أعاد بناء سد مأرب كرمز الستعادة الوحدة 

التي متزقت بني قبائل العرب ونزفت ذات يوم.
وثمن املساهمة اإلماراتية في دعم لبنان منذ مشاركتها 
في قوات الردع العربية عام 1976 وصوال الى مساهمتها 

في نزع األلغام التي تركتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
وأخيرا احتضانها لعشرات اآلالف من اللبنانيني الذين 
يعترف���ون ويؤكدون انهم في بلده���م الثاني، وبفضل 

اإلمارات وعنايتها.

لقاء اكثر من ناجح

وتطرق الرئيس بري الى وضع اللبنانيني في اإلمارات 
بعد أزمة اإلبعاد التي تعرض لها بعضهم، وقال: كان اللقاء 
أكثر من ناجح حلرص رئيس البالد واإلمارات على ان 
تبقى دائما بيتا مفتوحا امام اللبنانيني متاما كما لبنان 
امام اإلماراتيني، وحرص على ان اللبنانيني املقيمني لهم 
نفس الرعاية دون اي تفرقة كما مع االماراتيني واحلفاظ 

عليهم وعلى حقوقهم وعلى شمولهم بعدالته.
وختم بري باختصار: ليطمئن اجلميع انهم في أيد 

أمينة.

تفاهم عون - الحريري: 4 حقائب للعونيين »العدل واألشـغال والتربية والطاقة«.. واالتصاالت لإلكثرية أو الرئيس


