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حمليات �سيا�سية

«فخامة تمام �سالم و�شركاه»
ّ
يعطلون انتخاب الرئي�س!
 د .وفيق ابراهيم
ُ
ضيف تمام سالم لقبا ً جديدا ًإلى ألقابه المتعددة ،استنادا ًإلى
ُي
الدستور الذي ينيط بالحكومة صالحيات رئيس الجمهورية،
في حال تعذر انتخاب خلف له بعد انتهاء واليته.
ف��ي ال�خ��ام��س وال�ع�ش��ري��ن م��ن أي��ار ال �ج��اري ي��رح��ل ميشال
سليمان كئيبا ُ ويصبح «التمام» رئيسا ً لجمهورية لطالما كانت
من أحالم الشهيد رفيق الحريري ،ولألمانة فإن اللقب سيشمل
مجلس ال��وزراء «مجتمعاً» إنما على مستوى تصريف األعمال
فحسب.
لك ّن الحبكة ليست هنا ،بل بدأت قبل عدة أشهر عندما قبل
ح��زب المستقبل ال��ذي يترأسه سعد الحريري ،اب��ن الشهيد،
بتشكيل حكومة مع ح��زب الله بعد امتناع دام عشرة أشهر
ونيّفاً .وكان «المستقبل» يشترط انسحاب حزب من سورية
كي يقبل بالحكومة ...وازدادت مشاركة الحزب في القتال في
سورية ،ونال «المستقبل» حصة األسد في حكومة تمام سالم،
تسوية بين مقاومة وانتهازي.
ف�ل�م��اذا ق�ب��ل إذن؟ لسببين :األول ن�ج��اح��ه ف��ي االستئثار
ب��وزارات أمنية واقتصادية وقضائية وخدماتية هي األهم من
نوعها ،إلى جانب رئيس الحكومة «التمام» ال��ذي ينتمي إليه.
والدهاء موجود في السبب الثاني ،ولعلّه من ابتكارات السنيورة
ومراجعه إقليميا ً ودولياً ،ويقتضي العمل فيه تعطيل انتخاب
رئاسة الجمهورية لتتسلم حكومة «س�لام» البالد في مرحلة
ال�ف��راغ الرئاسي .وه��ذا يتطلب ط��رح مرشحين غير مقبولين
من طرف حزب الله وحلفائه ،فالسنيورة يعرف أن الدستور
اللبناني يشجع بشكل غير مباشر على عقد التسويات في بلد
متعدّد المذهب والطائفة.
لذلك يشترط نصابا ً نيابيا ً بثلثي عدد المجلس ،وهذا مستحيل
من دون توافق مسبق بين المتناقضين .ولذلك يندرج ترشيح
السيد سمير جعجع المرفوض تاريخا ً وح��اض��را ً ومستقبالً
في إطار «نصب األزم��ة» ألهلها ،إنما عن قصد وإع��داد وتمهيد
للوصول إلى الفراغ الرئيسي.
ق��د ي�ب��ادر أح��ده��م إل��ى ال�ت�س��اؤل ع��ن ال�ه��دف م��ن وراء ذلك.
الجواب كامن في حكومة سالم نفسها التي يمسك «المستقبل»
القريب من السعودية بمجمل حقائبها األساسية ،العدل واألمن
وال��دف��اع واالت �ص��االت ،وه��ي ن�م��اذج كافية إلظ�ه��ار السيطرة
على الحكومة ...وربما تمكنت في مرحلة الفراغ الرئاسي من
تسيير مقاوالت وأعمال إضافية تربك المال العام والتوازن
االجتماعي ،مثلما فعل الشهيد رفيق الحريري ال��ذي تالعب
ب��ال��دوائ��ر االنتخابية ف��ي لبنان محدثا ً مناقالت ف��ي أصوات
الناخبين من دوائر إلى أخرى بسيطرته على وزارة الداخلية ،ما
أدى إلى تغيير في الهويات المذهبية والطائفية لبعض األقضية
والبلدات.
تستطيع حكومة تصريف األعمال أو حكومة «فخامة تمام
سالم وشركاه» افتعال إشكاالت داخ��ل الحكومة ،واالنقالب
على االتفاق بالعودة إل��ى نغمة تجريد ح��زب الله من سالحه
وض��رورة انسحابه من س��وري��ة ...ذل��ك كلّه ممكن ...لك ّن ما
يتجاهله مخطط السنيورة وقد ال يعرفه هو أن هناك طرفا ً وازنا ً
داخل «حكومة الفخامة» ممسوك من حزب الله وتحالفاته ولديه
قوة االستعصاء في وزاراته واإلفادة منها إلى الحدود القصوى.
واألهم أن «السلطة على األرض» هي في معظمها «لفخامة حزب
الله وشركاه» ،ما الذي يجعل مخطط السنيورة ومرجعياته في
اإلقليم وال�خ��ارج ،أشبه بإرهاصات مصابين بأحالم صبية
يحاولون اس�ت��دراج تدخل غربي و»إسرائيلي» ،متكلين على
التأثير السعودي ومكامن النفط والغاز في المتوسط.
هكذا يتضح أن تعطيل انتخاب رئاسة الجمهورية موجود
في طيات «ترشيح سمير جعجع» وإص��رار «المستقبل» عليه،
وترشيحه أسماء أخرى ال تتمتع بإمكانات توافقية .ما يؤكد
أن نية «المستقبل» الواضحة االستيالء على رئاسة الجمهورية
تحقيقا ً لحلم قديم كان يراود الشهيد الحريري الذي عمل ألكثر
من عقدين من الزمن لوضع يده على كامل لبنان ،مستندا ً إلى
فتوى من ولي األمر السعودي الذي أباح له بالد الشام.
فهل يرعوي الذين يضعون سالمة الوطن رهنا ً لمصالحهم
وينتبهون إلى أن ساعة «الغفلة» متى أتت فإنها تطيح َم ْن لم ينتبه
إليها .عودوا إلى رشدكم ،فتوازنات القوى في سورية والعراق
ب��دأت تميل لمصلحة «فخامة ح��زب الله وش��رك��اه» ف��ي عصر
القيصر بوتين الذي علم الجميع أن حدود بالد الشام أصبحت
في أوكرانيا ،وحدود لبنان ينصبها أبطال الجيش السوري في
تحرير حمص والقلمون وريف دمشق وأحياء حلب ،وصوالً
إلى السراي الحكومي في لبنان التي تحتاج إلى مجلس وزراء
يهتم بشؤون لبنان ال بمصالح النيوليبرالية المحلية والعالمية.
ال ش��ك ف��ي أنّ م��ن حفر ال�ح�ف��رة ه��و واق� � ٌع فيها ال محالة،
فالمشروع المقاوم منتصر من بحر قزوين إل��ى المتوسط،
بدماء أبطاله ،في حين أن المتآمرين والمتخاذلين ذاهبون إلى
جهنم و ِبئس المصير.

السنة السادسة  /اخلميس  15 /أيار  / 2014العــدد 1485
Sixth year / Thursday / 15 May 2014 / Issue No. 1485

هكذا نجح الأ�سد في الحرب على الإرهاب ع�سكري ًا ودبلوما�سي ًا

خفايا
خفايا

ال�سعودية الم�صدومة منذ زيارة �أوباما ...تخ�سر الرهانات �ضد �سورية
وتفتح باب التفاو�ض مع �إيران لتفادي الهزيمة الكاملة
 محمد ابراهيم
منذ زيارة الرئيس األميركي األخيرة إلى الرياض أدركت
القيادة السعودية أنها تسير عكس التيار ،وأن رهاناتها على
تعديل الموقف لمصلحتها في حربها ضد سورية خاسرة.
وم��ع ذل��ك بقيت تكابر وت��دف��ع نحو ات�ج��اه توسيع وزي��ادة
الدعم العسكري للمجموعات اإلرهابية ،فضالً عن االستعانة
ببعض عوامل الضغط الدولية والغربية ،لكنها اصطدمت
بحائط م�س��دود ،ففشل سعيها ،مثل ال�م��رات السابقة ،إلى
استصدار ق��رار دول��ي ضد سورية أو كسب غطاء أميركي
وأوروب��ي لزيادة الدعم العسكري لما يسمى بـ»المعارضة
السورية».
لم تكتف العائلة المالكة السعودية بتلك المحاوالت ،بل
عمدت إلى تزويد المجموعات اإلرهابية التي تقاتل النظام
ال�س��وري أسلحة صاروخية متطورة وأع�ت��دة حديثة ،ظنا ً
منها أن ه��ذا ال��دع��م سيغير ال �م �ع��ادالت على األرض .لكن
جميع األساليب لم توقف عجلة انتصارات الجيش العربي
السوري ال��ذي تمكن من فرض سيطرته الكاملة والناجزة
على منطقة القلمون في ريف دمشق ،ووسع نطاق سيطرته
في الغوطة الشرقية ضمن الخطة المعدة لحماية وتحصين
أمن العاصمة.
بحسب قراءة عامة يقوم بها مصدر دبلوماسي مطلع فإن

محاولة إثارة ملف مماثل للملف الكيماوي في وجه سورية
باءت بالفشل ولم تأخذ طريقها ال إلى مجلس األمن وال حتى
إلى األروق��ة الدولية .وشكلت الحقا ً استعادة حمص كاملة
إلى حضن النظام بواسطة الجيش العربي السوري صفعة
جديدة للسعودية والقوى األخرى المراهنة على المعارضة
والمجموعات اإلرهابية ،ترافقت مع تطورات ومتغيرات في
المنطقة تصب في فشل مشروع الحرب على سورية.
يضيف المصدر أن نجاح الحكومة العراقية في إجراء
االنتخابات النيابية ،وتحقيق رئيسها نوري المالكي مكاسب
إضافية ،كانا بمثابة رسالة إلى المراهنين على محاصرة
س��وري��ة وإض�ع��اف�ه��ا ،وف��ي مقدمهم السعودية ال�ت��ي باتت
تلمس أنها عاجزة عن تحقيق أي هدف من أهدافها ،بل إن
رهاناتها تسقط واحدا ً تلو اآلخر .ويرى المصدر أن القيادة
السورية نجحت في معركتها الدبلوماسية والسياسية التي
خاضتها منذ ب��داي��ة ال�ح��رب عليها حتى اآلن ،وأن مؤتمر
جنيف ـ  ،2ش ّكل منعطفا ً مهما ً في انتقالها من الدفاع إلى
الهجوم ،خاصة ما يتعلق بحربها على اإلره ��اب .ويشير
في هذا المجال إلى أن المس ّماة «معارضة سورية» فقدت
بعد ذلك معظم أوراقها في الخارج ،إذ اتضح للرأي العام
ال��دول��ي وللعديد م��ن األوس ��اط الغربية أنها ليست سوى
واجهة سياسية للمجموعات اإلرهابية التي تخوض القتال
في سورية.
يلفت المصدر أي�ض�ا ً إل��ى أن نجاح الجيش اللبناني في

اختتام �أعمال م�ؤتمر «مذكرة بكركي  -م�شروع وطن»

مالحقة المجموعات اإلره��اب�ي��ة ف��ي ال��داخ��ل وعلى الحدود
الشرقية والشمالية مثّل أيضا ً ضربة قوية ضد المراهنين
على توسيع رقعة اإلرهاب والفوضى ،وأسقط خطة زيادة
عوامل الضغط على سورية.
ه��ذه الوقائع والعوامل ،إضافة إل��ى عوامل دولية أخرى
تتصل بتراجع ال�م�ش��روع األم�ي��رك��ي ف��ي المنطقة وفشله،
جعلت السعودية تراجع حساباتها وتميل نحو الرضوخ
لألمر الواقع والقبول اليوم بما رفضته األمس.
من هنا ،وبحسب المصدر عينه ،كانت خطوة الرياض
األخيرة بفتح باب التواصل والتفاوض مع إيران الستدراك
هزيمة ساحقة لسياستها ومشروعها تلحق بها أكبر ضرر.
ماذا يعني الموقف السعودي المعلن؟
يجيب ال �م �ص��در :ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ن�ت��ائ��ج المفاوضات
المحتملة بين الرياض وطهران ،فإن مجرد إعالن السعودية
استعدادها الستقبال وزي��ر الخارجية وللحوار مع إيران
بعدما كانت رفضت مثل هذا األمر سابقا ً يعني أنها في موقف
ال تحسد عليه ،وأنها لم تعد تستطيع تجاهل حقيقة ما حققه
النظام والجيش السوريان من نجاحات سياسية وعسكرية.
الالفت أيضا ً أن هذا التراجع السعودي يترافق مع نجاح
ال�ق�ي��ادة ال�س��وري��ة ف��ي تحقيق المصالحات الداخلية ،وفي
السير باالستحقاقات الدستورية ،وفي مقدمها انتخابات
الرئاسة التي ستك ّرس انتصار الرئيس األس��د في الحرب
على اإلرهاب ،ومواجهة أوسع حملة على سورية.

وزير حزبي حالي
يؤكد أنّ رئيس حزبه
لن يترشح لالستحقاق
الرئاسي إذا لم يضمن
نجاحه ،وفي المقابل
إذا كان البعض يطالب
فريقه السياسي
بتقديم تنازالت لصالح
شخصية مستقلة فعليه
أن يتخذ خطوة مماثلة.
مصدر دبلوماسي
تساءل عما إذا كان
الخيط الرفيع بين دولة
إقليمية كبرى ودولة
خليجية سيساهم في
انتخاب رئيس جديد
للبنان ،كما ساهم في
تشكيل حكومة سالم
وفي إنتاج بيانها
الوزاري.

ّ
المحقة
�أكد وقوف الحزب �إلى جانب الق�ضايا

الراعي :التزامنا الوطني يقت�ضي و�ضع النواب حردان :قواعد العدالة تقت�ضي التو�صل
�إلى مقاربة مو�ضوعية تن�صف المالك والم�ست�أجر
�أمام واجبهم وانتخاب رئي�س قبل � 25أيار
رأى البطريرك ال��م��ارون��ي أنّ
«ال��ت��زام��ن��ا ال��وط��ن��ي ال��م��ش��ت��رك
والمتجدّد يقتضي منا أن نضع
نواب األمة أمام واجبهم الوطني
الخطير ال���ذي يطالب ضميرهم
ال��م��س��ؤول ،أف����رادا ً وك��ت�لاً ،بحكم
الميثاق الوطني وال��دس��ت��ور ،أن
ينتخبوا رئيسا ً للجمهورية في
موعده الحاسم».
وفي كلمة ألقاها خالل اختتام

أع��م��ال مؤتمر «م��ذك��رة بكركي -
م��ش��روع وط���ن» ال���ذي ع��ق��د على
مدى يومين في فندق الهيلتون –
الحبتور ،قال الراعي« :إننا نرفض
بالمطلق الفراغ في سدة الرئاسة
ألن��ه يقصي ال��م��ك��ون المسيحي
عن السلطة الميثاقية ول��و ليوم
واح���د ويعطل ال��دس��ت��ور ،وإننا
نحمل المتسببين ب��ه نتائجه
التاريخية الوخيمة ،ألنّ كرامة

لبنان واللبنانيين تأبى بكل شدة
أن ترى أب��واب القصر الجمهوري
مقفلة في  25أيار».
وأض����اف« :ال ي��ح� ّ
�ق وال يليق
بالمجلس النيابي أن يخذل ثقة
الشعب ال���ذي و ّك��ل��ه وأن يحطم
آماله بداعي ص��راع القوى التي
تش ّل الدولة من جراء لعبة المحاور
اإلقليمية».

دو فريج� :سنقبل بالتمديد
�إذا ُخ ّيرنا بينه وبين الفراغ
ل��ف��ت وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون
التنمية اإلدارية نبيل دو فريج إلى
أنّ «الرئيس ميشال سليمان غير
متح ّمس للتمديد» ،مشيرا ً إلى أنّ
«حزب الله والتيار الوطني الحر
ي��ري��دان الرئيس سليمان خ��ارج
قصر بعبدا في  26أيار».
وق����ال دو ف��ري��ج ف���ي ح��دي��ث
ت��ل��ف��زي��ون��ي أم�����س« :ن���ح���ن في
المبدأ ض ّد تعديل الدستور ومع
انتخاب رئيس جديد للجمهورية،
لكن إذا خيّرنا م��ا بين التمديد
لفترة وال��ف��راغ ،فالتمديد أفضل
بالتأكيد».

وردا ً على س��ؤال ح��ول جلسة
اليوم النيابية أجاب« :لغاية اآلن
ليس هناك من جديد والمشاورات
ال تزال جارية ،إال أنّ المضحك -
المبكي ه��و أنّ ه��ذه المشاورات
ت��ح��دث خ���ارج ل��ب��ن��ان ،وق��د ك��ان
ب��إم��ك��ان االس��ت��ح��ق��اق أن يكون
لبنانيا ً  100في المئة لو نجحت
الجلسة األول��ى التي ض ّمت 124
نائبا ً في القاعة ،وت ّم إجراء دورة
ثانية وثالثة داخل المجلس».
وأضاف« :إنّ كل نائب انسحب
من هذه الجلسة ال يريد انتخاب
رئ��ي��س لبناني ،ب��ل تعيينه من

حردان مجتمعا ً إلى وفد لجنة الدفاع عن المستأجرين

ال��خ��ارج ،وه���ذا يعني أن ال نية
للفريق اآلخر في تطبيق الدستور.
فأيّ شخص يف ّكر بمصلحة لبنان
ال يمكن أن يقبل بمبدأ الفراغ ،وهذا
الفراغ يشكل هاجسا ً لدى الرئيس
سعد الحريري ألنه يمكن أن يؤدي
إلى فراغ في كل المؤسسات».
وأش�����ار دو ف��ري��ج إل����ى «أنّ
االت��ص��االت بين ال��ت��ي��ار الوطني
الحر وتيار المستقبل ب��دأت منذ
فترة ،وقد أعطت نتائج إيجابية
ع��ل��ى صعيد تشكيل الحكومة
والتعيينات اإلدارية وعلى أصعدة
أخرى عدة».

أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان وقوف الحزب «إلى جانب ك ّل قضية محقة
أو مطلب محق» ،مجدّدا ً رفضه «أي زيادة تطاول الضريبة
تمس ك ّل الشرائح االجتماعية
على القيمة المضافة ،ألنها
ّ
الفقيرة والمتوسطة».
ورأى أنّ ق��واع��د ال��ع��دال��ة وقيَمها تقتضي مقاربة
موضوعية لقانون اإليجار للوصول إلى صيغة تنصف
المالك والمستأجر.
واستقبل النائب أسعد حردان وفدا ً من لجنة الدفاع عن
حقوق المستأجرين ض ّم زكي طه ،مرسل مرسل وأنطوان
كرم ،وذلك بحضور رئيس المكتب السياسي الوزير السابق
علي قانصو والعميدين نزيه روحانا ومعن حمية.
ووضع الوفد حردان في طبيعة تح ّركه االعتراضي على
قانون اإليجار الجديد ،ألنه يلحق ضررا ًبالغا ًبالمستأجرين
وير ّتب تداعيات كبيرة ،مؤكدا ً اتجاه اللجنة إلى الطعن
بالقانون وإعادة درسه وربطه بسياسة إسكانية واضحة
تحول دون تشريد عشرات آالف العائالت.
بدوره ،رأى حردان «أنّ قواعد العدالة وقيَمها تقتضي

م��ق��ارب��ة م��وض��وع��ي��ة ل��ه��ذا ال��م��وض��وع تنصف المالك
والمستأجر ،وللوصول إلى هذه النتيجة ال ب ّد من إطالق
حوار واضح وشفاف حول هذه القضية ،والتوصل إلى
صيَغ يُبنى عليها قانون جديد لإليجارات ،يحقق العدل
واإلنصاف للمالك والمستأجر في آن».
كما أكد «أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يقف إلى
جانب ك ّل قضية محقة أو مطلب محق ،انطالقا ً من قناعته
الراسخة بضرورة رفض اإلجحاف حين يلحق بأيّ فرد أو
شريحة في المجتمع».
وشدّد على «أنّ الحزب يقف إلى جانب الناس ومطالبهم
االجتماعية المحقة ،ال سيما إقرار سلسلة الرتب والرواتب،
ويرفض أي زيادة تطاول الضريبة على القيمة المضافة،
تمس ك ّل الشرائح االجتماعية الفقيرة والمتوسطة،
ألنها
ّ
وهو يدعم مواقف وتحركات االتحاد العمالي العام وجميع
القوى والهيئات النقابية والعمالية».
وأك��د ح��ردان «أهمية إبقاء الحوار مفتوحا ً على ك ّل
الصعد ،حتى ال تأتي القوانين واإلجراءات بشأن القضايا
االجتماعية مبتورة ومجحفة بحق الناس».

ن�شاطات �سيا�سيةو�أمنية

التقى ممثل المحكمة الخا�صة بلبنان

�سليمان �أكد الحر�ص على حرية ال�صحافة
سالم مترئسا ً االجتماع في السراي

سليمان مستقبال الخازن
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من ممثل المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان أنطوني ل��ودج على عمل المحكمة وم��وض��وع استدعاء
صحافيين وإعالميين لبنانيين إلى الهاي ،مشيرا ً إلى «أنّ لبنان يؤيد قيام
المحكمة وحريص في الوقت نفسه على حرية الصحافة والعمل اإلعالمي تحت
سقف القانون».
وتابع سليمان األوضاع الرقابية واألمنية مع ك ّل من رئيس مجلس شورى
الدولة القاضي شكري صادر والمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص ،و»ضرورة تفعيل العمل في المرحلة المقبلة وخصوصا ً بعد  24أيار
الجاري».
وعرض رئيس الجمهورية مع النائب أمين وهبي لألجواء النيابية عشية عقد
الجلسة الرابعة النتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ثم استقبل الوزير السابق وديع الخازن وعرض معه التطورات الراهنة في
لبنان.
وزار بعبدا الوزيران السابقان شكيب قرطباوي وعبدالله فرحات ،والوزير
السابق مروان شربل مع وفد من العائلة لشكر الرئيس سليمان على مواساته
وتعزيته بوفاة والده.

خصص

ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سالم ،أمس اجتماعا ً ّ
للبحث في أوض��اع مدينة طرابلس والشمال ،حضره وزراء الشؤون
االجتماعية رشيد درباس ،العدل أشرف ريفي والمهجرين أليس شبطيني،
كما حضر الجلسة رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر واألمين العام
للهيئة العليا لإلغاثة باإلنابة اللواء محمد خير.
وكان سالم استقبل وفدا ً من عائلة الوزير السابق مروان شربل شكره على
مواساته بوفاة والده.
 التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،سفير الواليات
المتحدة األميركية دايفيد هِ ْل الذي سلّمه رسالة من نظيره األميركي جون
كيري.
من جهة ثانية ،تلقى الوزير باسيل اتصاال ً هاتفيا ً من نظيرته األوسترالية
جولي بيشوب التي شددت على المزيد من التعاون بين لبنان وأوستراليا
وأبلغته تقديم بالدها مساعدات إضافية في موضوع النازحين السوريين
في لبنان.
كما تبلغ وزير الخارجية استعداد البلدان االسكندنافية االستمرار في
مساعدة لبنان في موضوع النازحين السوريين وذلك خالل لقائه سفراء:
الدنمارك رولف هالمبو ،وفنلندا كاري كاهيلوتو ،النروج سفاين آس والسويد
نيكالس كيبون.

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،سفير المملكة
العربية السعودية علي عواض عسيري ،في حضور وزير السياحة ميشال
فرعون والقائم باألعمال السعودي عبدالله زهران ،وكانت مناسبة لعرض
مجمل التطورات اللبنانية والعربية.
 بحث وزير الثقافة ريمون عريجي في العالقات الثنائية بين لبنان

باسيل مجتمعا ً إلى سفراء الدول االسكندنافية

عريجي وسفير أوستراليا
وأوستراليا مع السفير األوسترالي أليكس بارتليم ،كما تط ّرق البحث إلى
أوضاع الجالية اللبنانية في أوستراليا.
 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران
الياس عودة النائب سيرج طور سركيسيان وعرض معه األوضاع العامة ال
سيما ملف االستحقاق الرئاسي.
كما استقبل عودة الوزير السابق نقوال صحناوي.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة السفير
الفرنسي باتريس باولي ،يرافقه الملحق العسكري العقيد أوليفييه البروس،

عودة وصحناوي

(داالتي ونهرا)

وتناول البحث األوضاع العامة والعالقات الثنائية بين جيشي البلدين.
ثم استقبل قهوجي رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة
دوفريج.
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في
مكتبه في ثكنة المقر العام ،سفير السويد في لبنان نيكوالس كيبون،
يرافقه مديرا شركة «فولفو» مروان نافي وناجي أبو عضل ،وت ّم البحث في
سبل التعاون والتنسيق ،منها مشاريع تطوير السالمة المرورية في لبنان،
خصوصا ً أنّ السويد تعتبر من الدول الرائدة واألكثر تقدّما ً في هذا المجال.

