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اخبار قصيرة
لقاءات رئيس الجمهورية

استقبل رئٌس الجمهورٌة مٌشال سلٌمان امس وزٌر الدولة عدنان القصار وعرض معه
.
التطورات السٌاسٌة السائدة على الساحة الداخلٌة
كذلك عرض االوضاع الراهنة مع وزٌر الصحة محمد جواد خلٌفة ،اضافة الى عمل وزارة
الفترة.
الصحة وتقدٌماتها فً هذه
مدٌنة صٌدا
وتناول رئٌس الجمهورٌة مع النائبة بهٌة الحرٌري شؤونا عامة واالوضاع فً
على الوضع
ومحٌطها وحاجاتها .واطلع الرئٌس سلٌمان من قائد الجٌش العماد جان قهوجً
االمنً فً البالد وشؤون المؤسسة العسكرٌة .
وزارة دولة

ّ
شدد الوزٌر عدنان القصار بعد لقائه رئٌس الجمهورٌة مٌشال سلٌمان على ضرورة تجنٌب البالد

المحكمة الدولٌة
"السقوط فً المجهول" ،وتحدٌدا على مستوى الخالف الكبٌر الحاصل حول
سبٌل ترسٌخ التهدئة
وقضٌة "شهود الزور" .ونقل عن الرئٌس سلٌمان ،أنه ال ٌألو جهداً فً
الجمهورٌة شدد على
وصوغ حلول ترٌح الوضع السٌاسً فً الداخل .ولفت الى ان رئٌس
ضرورة اطالق العمل الحكومً المنتج إذ سٌعمل مع الرئٌس سعد الحرٌري على تذلٌل ما امكن
من معوقات تعترض العمل الحكومً الذي ال ٌجوز ان ٌبقى على ما هو علٌه الٌوم .
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سهيمان نتجىة انسقوط تسثة انمحكمة
أكذ سئٛس انجًٕٓسٚت انعًاد يٛشال سهًٛاٌ أَّ نٍ ٚأنٕ جٓذا ف ٙسبٛم تشسٛخ
انتٓذئت ف ٙانبالد يٍ اجم تجُٛبٓا انسمٕط ،بسبب انخالف حٕل انًحكًت
انذٔنٛت ٔلضٛت شٕٓد انضٔس .كًا َمم انٕصٚش عذَاٌ انمصاس عٍ سهًٛاٌ ،تأكٛذِ أَّ
ٚعًم عهٗ صٛاغت حهٕل تشٚح انٕضع انسٛاس ٙانذاخه. ٙ
ٔكاٌ سهًٛاٌ لذ عشض يع صٔاس ف ٙلصش بعبذا ،ايس ،سهسهت يٕاضٛع سٛاسٛت
ٔاجتًاعٛت ٔصحٛت ٔأيُٛت .فاطهع يٍ لائذ انجٛش انعًاد جاٌ لٕٓج ٙعهٗ
انٕضع االيُ ٙف ٙانبالد ٔشؤٌٔ انًؤسست انعسكشٚت ٔاحتٛاجاتٓا .
ٔعشض يع ٔصٚش انصحت يحًذ جٕاد خهٛفت ،االٔضاع انشاُْت إضافت انٗ عًم
ٔصاستّ ٔتمذًٚاتٓا فْ ٙزِ انفتشةٔ .استمبم انُائبت بٓٛت انحشٚش٘ ،حٛث بحث
يعٓا شؤَٔا عايت ٔاألٔضاع ف ٙيذُٚت صٛذا ٔيحٛطٓا ٔاحتٛاجاتٓا .
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التقى القصار وخميفة وبيية الحريري

سليمان يبحث الوضع األمني مع قهوجي
انمستقثم  -انخميس  28تشريه األول  - 2010انعذد  - 3814شؤون نثىاوية  -صفحة 2

نقل زوار بعبدا أمس ،عن رئيس الجميورية ميشال سميمان تشديده عمى ضرورة "اطالق العمل الحكومي
المنتج وانو سيعمل مع رئيس مجمس الوزراء سعد الحريري عمى تذليل ما امكن من عقبات تعترض العمل
الحكومي الذي ال يجوز ان يبقى عمى ما ىو عميو اليوم".
وبحث الرئيس سميمان مع وزير الدولة عدنان القصار التطورات السياسية عمى الساحة الداخمية.

وعرض مع وزير الصحة محمد جواد خميفة االوضاع الراىنة إضافة الى عمل و ازرة الصحة وتقديماتيا في

ىذه الفترة.
وقال القصار بعد لقائو سميمان بحسب بيان صادر عنو" :يأتي المقاء في اطار التشاور الدائم مع فخامتو
حول القضايا الراىنة المطروحة وال سيما الممفات الساخنة التي تقمق المواطنين ولالطالع عمى ما لدى

فخامتو من معطيات حول تطورات الوضع الراىن .وقد جرى الحديث حول المساعي الحثيثة التي يقوم بيا
الرئيس من اجل تجنيب البالد السقوط في المجيول و بالتحديد عمى مستوى الخالف الكبير الحاصل حول
المحكمة الدولية وقضية شيود الزور .وقد أكد فخامتو انو ال يألو جيداً في سبيل ترسيخ التيدئة في البالد
وعمى المستوى الحكومي يعمل فخامتو عمى صياغة حمول تريح الوضع السياسي في الداخل".

اضاف" :شدد فخامتو عمى ضرورة اطالق العمل الحكومي المنتج حيث سيعمل مع دولة الرئيس سعد
الحريري عمى تذليل ما امكن من عقبات تعترض العمل الحكومي الذي ال يجوز ان يبقى عمى ما ىو

عميو اليوم ".
وختم القصار " :إننا عمى يقين ان مصير المبنانيين ىو التفاىم واالتفاق عمى حد ادنى من القواسم
المشتركة ألن احدا ال يمكنو ان يتحمل ضياع البالد وخرابيا .فالكمفة ستقع عمى الجميع من دون استثناء".

وتناول مع رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بيية الحريري شؤوناً عامة واالوضاع في مدينة صيدا

ومحيطيا واحتياجاتيا.

واطمع سميمان من قائد الجيش العماد جان قيوجي عمى الوضع االمني في البالد وشؤون المؤسسة
العسكرية واحتياجاتيا.
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رئٍس الجمهىرٌة بحث وبهٍة الحرٌري أوضاع صٍدا
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عشض سئٛس انجًٕٓسٚت انعًاد يٛشال سهًٛاٌ يع صٔاسِ أيس يٕاضٛع سٛاسٛت
ٔاجتًاعٛت ٔصحٛت ٔأيُٛتٔ ،انتمٗ ٔصٚش انذٔنت عذَاٌ انمصّاس انز٘ لال بعذ انهماء ،بأٌ انهماء
يع سئٛس انجًٕٓسٚت ف ٙإطاس انتشأس انذائى يع انشئٛس سهًٛاٌ حٕل انمضاٚا انشاُْت
انًطشٔحت ٔال سًٛا انًهفاث انساخُت انت ٙتمهك انًٕاطُٔ ٍٛنالطالع عهٗ يا نذٖ سئٛس
انجًٕٓسٚت يٍ يعطٛاث حٕل تطٕساث انٕضع انشاٍْ·
ٔأشاس انٗ أٌ <انحذٚث تُأل انًساع ٙانحثٛثت انتٚ ٙمٕو بٓا انشئٛس سهًٛاٌ يٍ أجم
تجُٛب انبالد انسمٕط ف ٙانًجٕٓل ٔبانتحذٚذ عهٗ يستٕٖ انخالف انكبٛش انحاصم فٙ
شأٌ انًحكًت انذٔنٛت ٔلضٛت شٕٓد انضٔسٔ ،لذأكذ انشئٛس سهًٛاٌ أَّ ال ٚأنٕ جٓذاً فٙ
سبٛم تشسٛخ انتٓذئت ف ٙانبالد ْٕٔ ٚعًم عهٗ انًستٕٖ انحكٕي ٙنصٛاغت حهٕل تشٚح
انٕضع انسٛاس ٙف ٙانذاخم>·

أضاف :كًا شذد سئٛس انجًٕٓسٚت عهٗ ضشٔسة اطالق انعًم انحكٕي ٙانًُتج حٛث
سٛعًم يع انشئٛس سعذ انحشٚش٘ عهٗ تزنٛم يا أيكٍ يٍ عمباث تعتشض انعًم انحكٕيٙ
انز٘ ال ٚجٕص أٌ ٚبمٗ عهٗ يا ْٕ عه ّٛانٕٛو·

ٔأكذ <أَُا عهٗ ٚم ٍٛأٌ يصٛش انهبُاَ ْٕ ٍٛٛانتفاْى ٔاالتفاق عهٗ حذ أدَٗ يٍ انمٕاسى
انًشتشكت ألٌ أحذاً ال ًٚكُّ أٌ ٚتحًم ضٛاع انبالد ٔخشابٓا ٔ ،انكهفت ستمع عهٗ انجًٛع
يٍ دٌٔ استثُاء>·
ٔعشض انشئٛس سهًٛاٌ يع ٔصٚش انصحت يحًذ جٕاد خهٛفت األٔضاع انشاُْت إضافت انٗ عًم
ٔصاسة انصحت ٔتمذًٚاتٓا فْ ٙزِ انفتشة· ٔتُأل يع انُائب بٓٛت انحشٚش٘ شؤَٔاً عايت
ٔاألٔضاع ف ٙيذُٚت صٛذا ٔيحٛطٓا ٔاحتٛاجاتٓا·
ٔاطهع يٍ لائذ انجٛش انعًاد جاٌ لٕٓج ٙعهٗ انٕضع األيُ ٙف ٙانبالد ٔشؤٌٔ
انًؤسست انعسكشٚت ٔاحتٛاجاتٓا
·
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محهيات نثىان
سهيمان عرض انتطورات مع وزراء ووواب واستقثم قائذ انجيش
عشض سئٛس انجًٕٓسٚت انعًاد يٛشال سهًٛاٌ ف ٙلصش بعبذا أيس يع ٔصٚش انذٔنت عذَاٌ انمصاس يجًم
انتطٕساث.
ٔبعذ انهماء لال انٕصٚش انمصاس اٌ انهماء ٚأت ٙف ٙاطاس انتشأس انذائى حٛال انمضاٚا انشاُْت انًطشٔحتٔ ،ال
سًٛا انًهفاث انساخُت انت ٙتمهك انًٕاطُٔ ٍٛنالطالع عهٗ يا نذٖ انشئٛس يٍ يعطٛاث حٛال تطٕساث
انٕضع انشأٍْ ،أٔضح اٌ انحذٚث تُأل انًساع ٙانحثٛثت انتٚ ٙمٕو بٓا انشئٛس يٍ اجم تجُٛب انبالد
انسمٕط ف ٙانًجٕٓل ٔبانتحذٚذ عهٗ يستٕٖ انخالف انكبٛش انحاصم ف ٙشأٌ انًحكًت انذٔنٛت ٔلضٛت
شٕٓد انضٔسٔ .لذ أكذ انشئٛس سهًٛاٌ اَّ ال ٚأنٕ جٓذا ف ٙسبٛم تشسٛخ انتٓذئت ف ٙانبالد ْٕٔ ٚعًم
عهٗ انًستٕٖ انحكٕي ٙنصٛاغت حهٕل تشٚح انٕضع انسٛاس ٙف ٙانذاخم.

أضاف :كًا شذد سئٛس انجًٕٓسٚت عهٗ ضشٔسة اطالق انعًم انحكٕي ٙانًُتج حٛث سٛعًم يع انشئٛس
سعذ انحشٚش٘ عهٗ تزنٛم يا ايكٍ يٍ عمباث تعتشض انعًم انحكٕي ٙانز٘ ال ٚجٕص اٌ ٚبمٗ عهٗ يا ْٕ
عه ّٛانٕٛو ،يؤكذا اَُا عهٗ ٚم ٍٛاٌ يصٛش انهبُاَ ْٕ ٍٛٛانتفاْى ٔانتفاق عهٗ حذ ادَٗ يٍ انمٕاسى
انًشتشكت ألٌ احذا ال ًٚكُّ اٌ ٚتحًم ضٛاع انبالد ٔ خشابٓا .فانكهفت ستمع عهٗ انجًٛع يٍ دٌٔ
استثُاء.
ثى استمبم انشئٛس سهًٛاٌ ٔصٚش انصحت يحًذ جٕاد خهٛفت ٔبحث يعّ ف ٙتمذًٚاث ٔصاسة انصحت
نهًٕاطُ.ٍٛ
كزنك استمبم سئٛس انجًٕٓسٚت سئٛست نجُت انتشبٛت انُٛابٛت انُائبت بٓٛت انحشٚش٘.
ٔاطهع انشئٛس سهًٛاٌ يٍ لائذ انجٛش انعًاد جاٌ لٕٓج ٙعهٗ انٕضع االيُ ٙف ٙانبالد ٔشؤٌٔ
انًؤسست انعسكشٚت ٔاحتٛاجاتٓا.

Back to Top
سليمان أمام زوار بعبدا :
له وألى جهداً في سبيل التهدئة
وتذليل عقبات العمل الحكىمي
أكذ سئٛس انجًٕٓسٚت انعًاد يٛشال سهًٛاٌ اَّ ال ٚأنٕ جٓذاً ف ٙسبٛم تشسٛخ انتٓذئت ف ٙانبالد،
يشذداً عهٗ ضشٔسة اطالق انعًم انحكٕي ٙانًُتج ،الفتاً انٗ اَّ ٚعًم يع سئٛس انحكٕيت سعذ
انحشٚش٘ عهٗ تزنٛم يا أيكٍ يٍ عمباث تعتشض انعًم انحكٕي. ٙ
كالو سهًٛاٌ َمهّ عُّ ٔصٚش انذٔنت عذَاٌ انمصاس ،انز٘ أشاس انٗ اٌ انحذٚث جشٖ «حٕل
انًساع ٙانحثٛثت انتٚ ٙمٕو بٓا انشئٛس يٍ أجم تجُٛب انبالد انسمٕط ف ٙانًجٕٓل ٔبانتحذٚذ
عهٗ يستٕٖ انخالف انكبٛش انحاصم حٕل انًحكًت انذٔنٛت ٔلضٛت شٕٓد انضٔسٔ ،عه ّٛكاٌ تشذٚذ
يٍ فخايتّ عهٗ ضشٔسة اطالق انعًم انحكٕي ٙانًُتج حٛث سٛعًم يع دٔنت انشئٛس سعذ

انحشٚش٘ عهٗ تزنٛم يا أيكٍ يٍ عمباث انز٘ ال ٚجٕص اٌ ٚبمٗ عهٗ يا ْٕ عه ّٛانٕٛو .
ذ ادَٗ يٍ انمٕاسى
ٔاضاف« :اَُا عهٗ ٚم ٍٛاٌ يصٛش انهبُاَ ْٕ ٍٛٛانتفاْى ٔاالتفاق عهٗ ح ّ
انًشتشكت ألٌ احذاً ال ًٚكُّ اٌ ٚتحًم ضٛاع انبالد ٔخشابٓا .فانكهفت ستمع عهٗ انجًٛع يٍ دٌٔ
استثُاء ».
ٔكاٌ سهًٛاٌ بحث يع صٔاس لصش بعبذا ايس ،سهسهت يٕاضٛع سٛاسٛت ٔاجتًاعٛت ٔصحٛت ٔأيُٛت .
ٔعشض يع ٔصٚش انصحت يحًذ جٕاد خهٛفت باألٔضاع انشاُْت اضافت انٗ عًم ٔصاسة انصحت ٔتمذًٚاتٓا
فْ ٙزِ انفتشة .
ٔتُأل يع انُائبت بٓٛت انحشٚش٘ شؤَٔاً عايت ٔاألٔضاع ف ٙيذُٚت صٛذا ٔيحٛطٓا ٔاحتٛاجاتٓا .
كًا اطهع انشئٛس سهًٛاٌ يٍ لائذ انجٛش جاٌ لٕٓج ٙعهٗ انٕضع االيُ ٙف ٙانبالد ٔشؤٌٔ
انًؤسست انعسكشٚت

Back to Top

سليمان تابع مع زواره قضايا الساعة ونشاطات وزارية
تابع رئٛس انجًٕٓرٚت انعًاد يٛشال سهًٛاٌ لضاٚا انساعت يع سٔارِ
أيس ف ٙلصز بعبذأ .استٓم َشاطّ باجتًاع يع ٔسٚز انذٔنت عذَاٌ
انمصار انذ٘ لال ف ٙتصزٚح نّ :جاء انهماء يع فخايت انزئٛس فٙ
إطار انتشأر انذائى حٕل انمضاٚا انزاُْت انًطزٔحت ،السًٛا
انًهفاث انساخُت انت ٙتمهك انًٕاطُٔ ٍٛنالطالع عهٗ يا نذٖ فخايتّ
يٍ يعطٛاث حٕل تطٕراث انٕضع انزأٍْ .لذ جزٖ انحذٚث حٕل انًساعٙ
انحثٛثت انتٚ ٙمٕو بٓا انزئٛس يٍ أجم تجُٛب انبالد انسمٕط فٙ
انًجٕٓل ٔبانتحذٚذ عهٗ يستٕٖ انخالف انكبٛز انحاصم حٕل انًحكًت
انذٔنٛت ٔلضٛت انشٕٓد انشٔرٔ .لذ أكذ فخايتّ اَّ ال ٚأنٕ جٓذا فٙ
سبٛم تزسٛخ انتٓذئت ف ٙانبالد ٔعهٗ انًستٕٖ انحكٕيٚ ٙعًم فخايتّ
عهٗ صٛاغت حهٕل تزٚح انٕضع انسٛاس ٙف ٙانذاخم.
أضاف :كاٌ تشذٚذ يٍ فخايتّ عهٗ ضزٔرة إطالق انعًم انحكٕي ٙانًُتج
حٛث سٛعًم يع دٔنت انزئٛس سعذ انحزٚز٘ عهٗ تذنٛم يا أيكٍ يٍ
عمباث تعتزض انعًم انحكٕي ٙانذ٘ ال ٚجٕس اٌ ٚبمٗ عهٗ يا ْٕ عهّٛ
انٕٛؤ .إَُا عهٗ ٚم ٍٛاٌ يصٛز انهبُاَ ْٕ ٍٛٛانتفاْى ٔاالتفاق
عهٗ حذ أدَٗ يٍ انمٕاسى انًشتزكت ألٌ أحذا ال ًٚكُّ اٌ ٚتحًم ضٛاع
انبالد ٔخزابٓا .فانكهفت ستمع عهٗ انجًٛع يٍ دٌٔ استثُاء.
كًا بحث انزئٛس سهًٛاٌ يع ٔسٚز انصحت يحًذ جٕاد خهٛفت ،عًم
ٔسارة انصحت ٔتمذًٚاتٓا فْ ٙذِ انفتزةٔ .تُأل يع انُائب بٓٛت
انحزٚز٘ شؤَٔا عايت ٔاألٔضاع ف ٙيذُٚت صٛذا ٔيحٛطٓا ٔاحتٛاجاتٓا.
ٔاطهع انزئٛس سهًٛاٌ يٍ لائذ انجٛش انعًاد جاٌ لٕٓج ٙعهٗ انٕضع
األيُ ٙف ٙانبالد ٔشؤٌٔ انًؤسست انعسكزٚت ٔاحتٛاجاتٓا.
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