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المحررين وعدّ د �أولو ّيات حكومته
التقى نقابة
ّ

لجنة التوا�صل النيابية تابعت لقاءاتها

�سالم :القوى الإقليمية والدولية ت�ؤيد انتخاب رئي�س للجمهورية

مكاري� :سنح�ضر جل�سة االنتخاب
وملتزمون بمر�شح � 14آذار

أمل رئيس الحكومة تمام سالم
أن يكون رئيس الجمهورية المقبل
«صناعة لبنانية بحتة كما كانت
حكومة المصلحة الوطنية» ،ولفت
ال��ى «أنّ م��واق��ف ال��ق��وى اإلقليمية
وال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ؤث��ر ف��ي ال��ش��أن
اللبناني مؤيدة النتخاب الرئيس».
وفي حديث تنشره مجلة «األمن
العام» في عددها السابع« :لم ألمس
حتى اآلن س��وى تأكيد الرغبة في
رؤية لبنان وقد أنجز هذا االستحقاق
الكبير الذي يشكل العالمة األبرز من
وحسن
عالمات االستقرار السياسي ُ
انتظام عمل المؤسسات».
وأكد «أنّ الحكومة ال تريد فراغا ً
في الرئاسة اآلولى وستعمل ك ّل ما
في وسعها من أجل تهيئة األج��واء
ال��م��ن��اس��ب��ة إلج�����راء االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية في موعدها».
وف��اخ��ر س�ل�ام ب��م��ا ان��ت��ه��ى إليه
تأليف الحكومة وهو «إلغاء بعض
ال��م��م��ارس��ات غير ال��دس��ت��وري��ة من
خالل إلغاء ما يُس ّمى الثلث الضامن
أو المعطل واعتماد مبدأ المداورة في
توزيع الحقائب».
وك��ش��ف أن���ه ط��ل��ب م��ن ال����وزراء
«انتقاء الملف ال��ذي يرتدي طابع
األولوية القصوى من بين الملفات
المطروحة ،ويمكن إنجازه في الفترة
القصيرة من عمر الحكومة».
وقارن بين تأليف حكومته وبين
الحكومات السابقة ،مشيرا ً إلى
«أن اللبنانيين تمكنوا بأنفسهم من
تأليفها من دون مؤتمرات خارجية
أو موفدين أو رسائل حملها سفراء
أو لقاءات جرت هنا وهناك» ،وقال:
«إنها صناعة لبنانية ،لكن المهم أن
تكون عالية الجودة ومتينة ومنيعة
وقادرة على التح ّمل».
وإذ وص����ف م��ل��ف ال��ن��ازح��ي��ن
السوريين بأنه األصعب ،اعتبر أنه
بات «أكبر من قدراتنا ،وال نريد أن
نصل إل��ى مرحلة نصبح فيها غير
قادرين على السيطرة عليه وعلى
تبعاته اإلن��س��ان��ي��ة واالجتماعية
واالق��ت��ص��ادي��ة واألم��ن��ي��ة» .وق��ال:
«لمست من القوى السياسية جميعا ً
رغبة في النأي بالوضع اللبناني
الداخلي عن االزم��ة في سورية .لم
يحصل ذلك ،ويا لألسف في الفترة

وطالب أبي رميا الرئيس سالم
بإيالء منطقة جبيل األولوية في ما
يتعلق بالمشاريع التي ستطرح على
جدول أعمال مجلس الوزراء ،فهناك
الكثير من األم��ور المطروحة على
الصعيد اإلنمائي إن كان بالنسبة
الى البنية التحتية أوالطرق.

سفيرة سويسرا

وتسلم سالم من سفيرة سويسرا
في لبنان روث فلنت ،رسالة تهنئة
م��ن ال��رئ��ي��س ال��س��وي��س��ري بنيل
الثقة .وعرض مع سفير اليابان في
لبنان سيتشي أوتسوكا ،االوضاع
والتطورات .

وفد أوروبي
واستقبل رئيس الحك

سالم مجتمعا ً إلى الوفد األوروبي في السراي
الماضية ،ما يجعلنا اليوم نحصد
ارتدادات الوضع السوري علينا».
وطالب سالم «القوى السياسية
بمراجعة حساباتها لنتمكن من
تحصين الوضع الداخلي من تفاقم
االرت��دادات ،وال سيما من العمليات
اإلرهابية التي تطاول مناطقنا».
وأك��د رئيس الحكومة «أن��ه على
مسافة واحدة من القوى السياسية
من دون أن يعني ذل��ك ع��دم وجود
م��وق��ف ،أو ع��دم ال��ح��زم ف��ي اتخاذ
القرارات التي تفرضها المرحلة».

الح ّل في سورية سياسي

وإذ اب���دى اع��ت��ق��اده ب��أن ال ح ّل
لألزمة السورية في القريب العاجل،
ش �دّد على أن «ال حل عسكريا ً في
س��وري��ة ألنّ ال��ح��ل الحقيقي لن
يكون اال سياسيا ً على رغ��م تعثر
مفاوضات جنيف».
وأش����اد ب��ال��م��ؤس��س��ات األم��ن��ي��ة
و»دوره����ا وق��درات��ه��ا وجهوزيتها
العالية التي تتصدى بكفاية كبيرة
جدا ً لكثير من األوضاع األمنية .لكنها
في حاجة إلى غطاء سياسي لتقوم
بمهمتها بقوة أكثر ،وبغطاء قادر
على أن يمتص االرت���دادات االمنية

على مستوى المواطنين والمجتمع
ويستوعبها».
وعدّد سالم أولويات حكومته على
الصعد االقتصادية واالجتماعية
والمالية ،وأب��رزه��ا اص��دار سندات
خ��زي��ن��ة وت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ارات
وم��ل��ف��ات ال��ط��اق��ة وسلسلة الرتب
والرواتب ومشروع قانون الموازنة
العامة .وتوقف عند ملفين رئيسيين
هما قانون االنتخاب وانتخابات
رئ��اس��ة الجمهورية ،وق���ال« :كنت
أقول قبل تأليف الحكومة كان البلد
في وضع سيّئ جداً ،وبعد تشكيلها
صار أق� ّل س��وءاً ،وبعد نيلها الثقة
أصبح أق � ّل أق � ّل س��وءاً ،واعتقد أنه
لن يشهد نقلة نوعية وفتح صفحة
جديدة إال بعد إج��راء االنتخابات
الرئاسية».

نقابة المح ّررين

وف���ي ن��ش��اط��ه ،اس��ت��ق��ب��ل س�لام
مجلس نقابة المح ّررين برئاسة
النقيب الياس عون الذي أشار إلى
«أنّ رئيس الحكومة متفائل بالنسبة
إلى األوض��اع اللبنانية ،خصوصا ً
لجهة تنفيذ الخطة األمنية التي
قام بها الجيش اللبناني أخيرا ً في

ط��راب��ل��س ،بحيث ه���دأت األح���وال
وعادت األمور الى نصابها».
ودع��ا س�لام بحسب ما نقل عنه
نقيب المح ّررين القوى السياسية
ف��ي لبنان ال��ى مقاربة استحقاق
ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة،
وال��ت��ض��ام��ن ح����ول ه����ذا ال��ح��دث
ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي ي��ج��ري ك�� ّل ست
س��ن��وات ،ف�لا يجب أن ننأى عنه،
خصوصا ً انّ هناك رجاال ً كبارا ً يمكن
ان نختار منهم مَن يمأل مركز رئاسة
الجمهورية.

أبي رميا

وتلقى رئيس الحكومة تهنئة تكتل
التغيير واإلص�لاح خالل لقائه في
السراي الحكومية النائب سيمون
أبي رميا ،الذي أشار إلى اإليجابية
في الشارع اللبناني نتيجة استعادة
المؤسسات الدستورية لحياتها
الطبيعية من خالل العمل التشريعي
ف��ي مجلس ال���ن���واب ،أوم���ن خ�لال
نشاط مجلس الوزراء وبداية العمل
المنتج من خالل ملء الشواغر في
الدولة اللبنانية ،إضافة الى الخطط
األمنية التي تأخذ منحاها اإليجابي
وخصوصا ً في مدينة طرابلس.

وم��ة وف���دا ً م��ن المشاركين في
مؤتمر»تعزيز الكفاءات في مواجهة
األسلحة الكيماوية والبيولوجية
واإلش��ع��اع��ي��ة وال��ن��ووي��ة تتقدمهم
سفيرة اإلتحاد األوروب��ي في لبنان
أن��ج��ل��ي��ن��ا إي��خ��ه��ورس��ت ،ورئ��ي��س
وح��دة جهاز المساهمة في السالم
واالس��ت��ق��رار «االم���ان ال��ن��ووي» في
االتحاد االوروب��ي أدري��ان فندرمير،
ومديرالهيئة اللبنانية للطاقة
ال��ذري��ة ب�ل�ال ال��ن��ص��ول��ي واألم��ي��ن
العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء
الركن محمد خير الذين ناقشوا معه
جدول أعمال المؤتمر الذي انعقد في
السراي الحكومية.
ك��م��ا ب��ح��ث س��ل�ام ف���ي قضية
المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
مع ال��وزي��ر السابق عمر مسقاوي
الذي تمنى «أن ننهي المسؤوليات
التي تقع علينا في ما يتعلق بإعادة
تأهيل وتطوير المؤسسة والمجلس
الشرعي بحد ذاته ودوائر األوقاف
عموماً».
وم���ن زوار ال���س���راي :ال��وزي��ر
السابق شكيب قرطباوي ،النائب
السابق محمود ع��واد ،مدعي عام
التمييز القاضي سمير حمود ،وفد
من مجلس االنماء واإلعمار برئاسة
نبيل ال��ج��س��ر ،ووف���د م��ن جمعية
م��س��ت��وردي ال��س��ي��ارات ف��ي لبنان
برئاسة سمير حمصي.

�سجال بين خليل وكنعان على خلفية �إيرادات رخ�ص البناء

اللجان الم�شتركة تعود االثنين لمتابعة در�س ال�سل�سلة
تعود اللجان النيابية المشتركة
إل��ى االجتماع ي��وم االثنين المقبل
لمتابعة درس مشروعي قانوني
السلسلة وتمويلها.
وتركز النقاش في جلسة أمس
التي ترأسها نائب رئيس مجلس
النواب فريد مكاري حول موضوع
التمويل .فبعد أن س��اد الغموض
واالض��ط��راب المقاربات العامة في
ب��داي��ة ال��ن��ق��اش .دخ���ل المعنيون
مباشرة في الموضوع .طرح عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي
ف��ي��اض ال��م��ب��اش��رة ب���درس مصادر
السلسلة طالما أنّ الجميع متفقون
على إقرارها.
ولفت أحد النواب الذين شاركوا
ف��ي الجلسة إل��ى وجهتي نظر من
الـ  .TVAاألول��ى رأت أن ال حل في
تمويل السلسلة إال برفع  TVAإلى
 15%مع إعفاء ال��م��واد االساسية
التي تتصل بالطبقات الفقيرة وذوي
الدخل المحدود .أم��ا وجهة النظر
الثانية التي عبّر عنها نواب الوفاء
للمقاومة ،فتقول بحصر رفع TVA
إلى  15%على السلع الكمالية مع
التوسع بالئحة السلع الكمالية
التي تض ّمنها جدول أعمال اللجنة
الفرعية.
وباشرت بدرس مواد السلسلة،
ف��ب��دأت ب��ال��م��ادة األول���ى المتعلقة
بالزيادات ورفع الرسوم الجمركية
على قضايا عديدة ،فلم يت ّم التوافق
حولها فعلقت إلى جلسة االسبوع
المقبل .لتصل إل��ى ال��م��ادة الثانية
ال��ت��ي ت� ّم��ت ال��م��واف��ق��ة على صيغة
اللجنة الفرعية .كذلك أق ّرت المادة
الثالثة التي ج��اءت منسجمة بين
مشروع الحكومة وبين اقتراح اللجنة
الفرعية .فيما أق� ّرت المادة الرابعة
مع تعديالت ،ف��وزارة المال طلبت
التدقيق بالفروقات ،مع االتجاه الى
اعتماد االرقام األكثر احتياطاً.
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هناك مشروعان :مشروع السلسلة
ومشروع التمويل ،ولكن بالتعاون
مع المجلس النيابي يمكننا أن نخطو
خطوة إيجابية في هذا اإلطار».
وق����ال« :ه���ن���اك ت��ق��دم ملموس
في موضوع إق��رار ع��دد من المواد
بموضوع السلسلة ،وك��ان هناك
تعليق لمادتين لمزيد من التشاور.
والمسألة هي خيار وليست موضوع
أرق���ام ،كما أنّ األم��ر هو مسؤولية
م��ش��ت��رك��ة م���ع وزارة ال��م��ال��ي��ة»،
م��ض��ي��ف�اً« :ن��ح��ن نسمع للجميع،
والقرار في النهاية يعود إلى النواب،
وما نحاول عمله هو أن نتوصل الى
نتيجة مع ك ّل المعنيين ،مع التأكيد
ع��ل��ى االل���ت���زام ال��ك��ام��ل الستكمال
النقاش».

هيئة التنسيق

اللجان المشتركة خالل اجتماعها
ليصل المجتمعون إل��ى المادة
الخامسة المتعلقة بالطابع المالي
ورخ��ص البناء .فلما ك��ان مشروع
الحكومة قد قدر الكلفة بـ 600مليار،
ف��إنّ مشروع اللجنة الفرعية قدر
الكلفة بـ  305مليار ،ليقدر الوزير
خليل الكلفة ب 75ملياراً.
وأم����ام ال��ت��ف��اوت ف��ي احتساب
األرقام بشأن إيرادات رخص البناء،
حصل تالسن حاد بين وزي��ر المال
علي حسن خليل وامين سر تكتل
التغيير واالص�لاح النائب ابراهيم
كنعان .ففيما أكد الوزير خليل أن
أرقامه صحيحة ودقيقة ومسؤول
عنها ،وش �دّد على أنه ال يجوز ألي
أحد أن يعتبرها غير دقيقة ،اعتبر
محصلة
كنعان أنّ معلوماته كانت
ّ
عمل اللجنة المختصة التي ض ّمت
نقابة المهندسين والتنظيم المدني

(ت ّموز)
وع��دد من الخبراء .وبنتيجة ذلك
علقت ال��م��ادة الخامسة بانتظار
اج��ت��م��اع وزي���ر ال��م��ال م��ع اللجنة
المختصة.
ب��ع��د ذل���ك ان��ت��ق��ل ال��ن��ق��اش إل��ى
المادتين السادسة والسابعة اللتين
حذفتا ،فيما أقرت المادة الثامنة على
الرغم من اختالف في تقدير األرقام
بين اللجنة الفرعية وبين وزارة
المال ،لتحذف المادة التاسعة ألنّ
عائداتها ليست لتمويل السلسلة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع
النائب كنعان بعد انتهاء االجتماع
أعلن وزير المال أنه ت ّم اإلجماع على
مسلّمة واح���دة خ�لال الجلسة من
قبل كل القوى السياسية ،وهي أننا
أم��ام مطلب محق إلق��رار السلسلة،
ولم نسمع في النقاش والمداخالت
وج��ه��ات نظر مختلفة ،ك��ان هناك

وضوح بأنّ السلسلة هي واحدة من
الحقوق التي يجب أن تق ّر في أسرع
وقت ممكن».
وق��ال« :نحن معنيون بالبحث
الجدي عن م��وارد مالية وباشرت
اللجنة بالبحث في ال��م��وارد مادة
م��ادة .وإق���رار السلسلة هو التزام
سياسي ووطني نتيجة قناعة بأنّ
التراكمات السابقة التي تجاهلت
م��ع��دالت التضخم وال���زي���ادات في
األس���ع���ار ،أدت إل���ى أن تصبح
السلسلة بهذا الحجم الكبير.
وأش��ار إل��ى «أنّ المشكلة ليست
مشكلة أرقام بل قضية خيارات يجب
اإلجابة عليها ،وكان هناك بحث عن
مصادر للتمويل والحديث عنها اآلن
سابق ألوانه».
وأوض���ح كنعان «أنّ اإلي���رادات
في ملف السلسلة مهمة جداً ،ولهذا

وقبيل االج��ت��م��اع التقى مكاري
وف��دا ً من هيئة التنسيق النقابية
برئاسة حنا غريب ،وأعرب مكاري
�وج��ه مجلس
ع��ن اع��ت��ق��اده ب���أنّ ت� ّ
النواب هو في اتجاه إق��رار سلسلة
الرتب والرواتب.
وق���ال« :ل��دي��ن��ا ك�� ّل ال��رغ��ب��ة بأن
يحصل ك ّل العمال وك� ّل الموظفين
على حقهم على أك��م��ل وج���ه ،أما
كيفية ت��م��وي��ل السلسلة ف��ه��و من
واج��ب الحكومة وخصوصا ً وزارة
المالية».
أم��ا غ��ري��ب ف��أك��د أن��ه��م ي��ري��دون
س��ل��س��ل��ة رت����ب وروات������ب تحفظ
الحقوق وال تضربها ،مشددا ً على
ض���رورة إق���رار الحقوق المكتسبة
في ك ّل القطاعات  % 121من دون
استثناءات.
ولفت غريب ،إل��ى أنّ أيّ تأجيل
في إقرار السلسلة سيؤدي إلى مزيد
من التصعيد وص��وال ً إلى االض��راب
ال��م��ف��ت��وح وم��ق��اط��ع��ة االم��ت��ح��ان��ات
الرسمية.

(أكرم عبدالخالق)

لجنة التواصل عند مكاري
تابعت لجنة التواصل النيابية المكلفة من رئاسة
مجلس ال��ن��واب ،ال��ت��ش��اور م��ع الكتل النيابية بشأن
االستحقاق الرئاسي ،لقاءاتها أمس وزارت نائب رئيس
مجلس النواب فريد مكاري ،الذي قال بعد اللقاء« :بعد
تجربة الجلسات النيابية التشريعية التي كانت منتجة،
آمل أن تبقى هذه الحماسة وهذه اإلنتاجية مترافقة مع هذا
المجلس إلنتاج رئيس جمهورية جديد للبنان» .وبإذن
الله ،سنكون موجودين في جلسة االنتخاب ،ألنّ هذا
واجب وطني تجاه الشعب اللبناني ،واللبنانيون جميعا ً
ينتظرونه لما فيه مصلحة البلد.
وأض���اف« :ن��ري��د رئيسا ً ق��وي �ا ً بوطنيته وبتمسكه

بالسيادة وبمشروع الدولة ،رئيسا ً قويا ً بقدراته ،نبني
معه دولة المؤسسات ،يدعم الجيش واالقتصاد الوطني
ويحافظ على الليرة اللبنانية».
وردا ً على سؤال حول موقفه من ترشح رئيس «القوات
اللبنانية» سمير جعجع ،أجاب مكاري« :هناك مرشحون
توجهات سياسية تجاه كل
كثر لهذا الموقع ،وهناك
ّ
مرشح ،وأنا في النهاية جزء من فريق  14آذار ،وبالتالي
سأكون مع مَن يدعمه هذا الفريق ،وسنرى موقف الرئيس
سعد الحريري من هذا الموضوع».
كما زارت اللجنة كال من النائب نقوال فتوش ،ورئيس
حزب الوطنيين األحرار النائب دوري شمعون.

لقاء بين حزب اهلل والوطني الحر

ال�س ّيد :لت�أمين الظروف المواتية
لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي
أكد رئيس المجلس السياسي في
حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد
م��وق��ف ح��زب ال��ل��ه ال��داع��م إلج��راء
االنتخابات الرئاسية في موعدها
وض���رورة العمل لتأمين الظروف
المواتية إلن��ج��از ه��ذا االستحقاق
الوطني والدستوري.
وخالل استقباله وفدا ً من التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ب��رئ��اس��ة م��س��ؤول
العالقات السياسية مع األح��زاب
د .بسام الهاشم ،أكد السيد أهمية
ال��دور ال��ذي تلعبه وثيقة التفاهم
بين ح��زب ال��ل��ه وال��ت��ي��ار الوطني
ال��ح��ر ف��ي ص��وغ «رؤي���ة سياسية
جديدة في لبنان تهدف إل��ى فتح
آف����اق ال��م��ش��ارك��ة وال���ح���وار بين

مختلف األفرقاء في مواجهة العقلية
اإلقصائية واالن��ع��زال��ي��ة ،وتعزيز
مفهوم التالقي بين مختلف القيادات
الوطنية لتعزيز قوة لبنان بوحدة
أب��ن��ائ��ه والتفافهم ح��ول جيشهم
ومقاومتهم ال��ت��ي صنعت العزة
والمجد للوطن».
وق���ال« :إنّ اللبنانيين اليوم
م��دع��وون لتعزيز ق��وة بلدهم من
خالل دعم مؤسسة الجيش وحماية
المقاومة ،اللذين يشكالن معا ً األمل
الحقيقي للشعب اللبناني للحفاظ
على السيادة واالستقالل وحماية
األرض والكرامة واإلنسان».
من جهته ،شدّد وفد التيار الوطني
الحر «على متانة التحالف القائم

بين الطرفين» ،مشيدا ً «بتضحيات
المقاومة ف��ي سبيل رف��ع��ة وع��زة
الوطن ،وبالمواقف الوطنية لقيادة
حزب الله».
كما أشاد «بتضحيات اللبنانيين
عموما ً ومؤسسة الجيش بشكل
خاص في مواجهة القتل واإلج��رام
الذي تمارسه العصابات التكفيرية
المدعومة إقليمياً».
وأش���ار ال��وف��د إل��ى «أنّ سياسة
االنفتاح التي ينتهجها الوطني الحر
تأتي من المنطلقات نفسها التي
جرى الحديث عنها والتي تهدف إلى
بناء الثقة وم ّد جسور التعاون بين
جميع اللبنانيين في سبيل مصلحة
الوطن.

جعجع يفتتح الماراتون الرئا�سي
وكرامي ير ّد� :أنقذوا الموارنة من «�إ�سرائيل»
بدأ السباق نحو القصر الجمهوري فعل ّيا ً باألمس ،وأفتتح
رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الماراتون الرئاسي،
وذلك بعدما «حسمت كتلته النيابية في اجتماع استثنائي»
عقدته أمس ،قرارها بمعزل عن حلفائها في قوى الرابع عشر
من آذار باإلعالن عن ترشيح جعجع ،الذي قال خالل
االجتماع« :إنّ الخطوة التي نحن بصدد مناقشتها واتخاذ
القرار النهائي بشأنها ،يمكن أن تشكل مفترقا ً مه ّما ً في تاريخ
لبنان ،من هنا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق ك ّل منكم في
اتخاذ القرار الصائب.
وأكد جعجع أنه سيدخل إلى قصر بعبدا ،في حال فوزه،
«بالخطاب السياسي ذاته مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية
إضافية».

كرامي

وقد ب��رزت العديد من المواقف الرافضة والمعترضة
على ترشيح جعجع للرئاسة األول��ى ،كان أبرزها موقف
الوزير السابق فيصل كرامي الذي طالب البطريرك الماروني
مار بشارة بطرس الراعي بـ«موقف تاريخي يتالءم مع
األدوار التي لعبها أسالفه الكبار في حفظ لبنان والموارنة
خصوصا».
وقال كرامي في بيان أمس« :في هذا اليوم األسود من تاريخ
لبنان ،نجح قاتل رشيد كرامي في تقديم الصورة النموذجية
لمدى االن��ح��دار األخ�لاق��ي ال��ذي وصلت إليه أس��س العقد
تأسس عليها هذا الوطن».
االجتماعي اللبناني والقيم التي ّ
وأض���اف« :لقد جمع المحكوم ب��اإلع��دام وال��خ��ارج من
السجن بعفو غير دستوري وغير قانوني ،أرك��ان حزبه
«العروبي المقاوم العاشق للبنان ولألشقاء العرب ،وربما

الحقا ً لفلسطين أيضاً» ،بهدف التشاور حول ترشحه لرئاسة
الجمهورية ،وطبعا ً أسفر التشاور «الديمقراطي» عن طرح هذا
المجرم مرشحا ً منقذا ً للبالد والعباد».
وتابع :أنا ،فيصل عمر عبد الحميد كرامي ،ال أستطيع منع
هذا المجرم من الوصول الى رئاسة لبنان ،لكنّ روح رشيد
كرامي الغاضبة تقول للبطريرك الراعي في هذا اليوم المظلم،
إنّ لبنان الذي نعرفه على طريق الزوال ،وعلى الموارنة أن
يجترحوا مجدّدا ً الدور العظيم في حفظ هذا الوطن ،وفي إنقاذ
الموارنة من إسرائيل».

رحمة

وأشار عضو كتلة لبنان الحر الموحد النائب إميل رحمة
في حديث الى تلفزيون «المنار» إلى أنّ «ترشح جعجع
سيكون للتعطيل على العماد ميشال عون ،كما أنه سيُحدِث
مشكلة داخل تركيبة  14آذار ،وجعجع مشكلته مستحيلة،
والرئيس ال يمكن ان يكون مختلفا ً مع طائفة بكاملها ومع
أقرب الناس اليه ويصل الى الرئاسة ،بعكس فرنجية وعون
فهما شخصيتان تريحان خصمهما وقريبهما في الوقت
نفسه».
واعتبر ان «ترشح جعجع سيشكل عقبة ،ويحمل في
طياته هدفين :الوصول الى الرئاسة وتعطيل من سيصل من
المرشحين االقوياء»،
واشار رحمة الى ان «الخطة االمنية ستسري في البقاع
النّ هناك قرارا ً سياسيا ً من الجميع ،مشدّدا ً على «انه يجب
وضع اليد بيد الدولة من اجل دعم السواد األعظم من أهلنا في
بعلبك الهرمل الذين يشكلون خزان منطقة هي رمز التعايش
والتآخي».

العدد ال�سابع من «الأمن العام»

مشاورات جانبية بين بو صعب وبزّي وفضل الله

غريب وأعضاء هيئة التنسيق خالل المؤتمر الصحافي في المجلس

صدر عن المديرية العامة لالمن
العام العدد السابع من مجلة «األمن
ال��ع��ام» ،وف��ي��ه مقابلة م��ع رئيس
الحكومة تمام س�لام ال��ذي أم��ل في
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
يكون «صناعة لبنانية» ،متطلعا ً
ال��ى إج��راء االستحقاق في موعده
«ل��ل��ح��ؤول دون ال���ف���راغ» .وأب��دى
خشيته من «فقدان السيطرة على
ملف النازحين السوريين».
وفي العدد أيضا ً يتحدث الوزير
السابق ميشال اده عن تجربته في
انتخابات رئاسة الجمهورية منذ
عام  1982حتى عام  ،2007وموقفه
من االستحقاق الحالي ونظرته الى
مواصفات الرئيس الجديد والظروف
التي تحيط بانتخابه.

ويروي المدير العام لألمن العام
ال��ل��واء عباس ابراهيم ف��ي حديث
خ��اص وق��ائ��ع ال��س��اع��ات األخ��ي��رة
م��ن إط��ل�اق راه���ب���ات دي���ر معلوال
واالتصاالت االقليمية التي أحاطت
ب��إط�لاق��ه��نّ  ،وم��راح��ل ت��ح��ري��ره��نّ
من يبرود ال��ى عرسال ال��ى جديدة
يابوس .ويكتب اللواء ابراهيم في
افتتاحية ال��ع��دد «ل��ب��ن��ان :الوطن
ال��رس��ال��ة» ،إض��اف��ة ال��ى مقابالت
مع ال��وزي��ر الجديد لالقتصاد اآلن
حكيم ،والمدير العام للتعليم العالي
ال��دك��ت��ور اح��م��د ال��ج��م��ال ،والمدير
العام لوزارة الشباب والرياضة زيد
خيامي.
ويتض ّمن العدد مواضيع تتناول
التوافقية بين النص والممارسة مع

الرئيس حسين الحسيني والوزيرين
السابقين خالد قباني وابراهيم
نجار ،وتطوير التشريعات وبرامج
الحماية مع النائب غسان مخيبر
والوزير السابق زياد بارود ،وواقع
بالتصحر،
المياه في لبنان الذي ينذر
ّ
إضافة الى تحقيقات عن مركز األمن
العام في المصنع ،ومكتب الشؤون
القانونية واالنضباط في المديرية،
وتكريم اللواء ابراهيم في الجامعة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا،
والعيد العشرين لمركز الرعاية
الدائمة ،و»اليوم العالمي للمرأة»،
ال��ى األب���واب الثابتة ف��ي التربية
وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي واالق��ت��ص��اد
والثقافة وال��ري��اض��ة وإح��ص��اءات
الشهر.

