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حمليات �سيا�سية

الأهمية اال�ستراتيجية لحم�ص
في خريطة �سورية الع�سكرية
} العميد د .هشام جابر*
بعد أكثر من ثالث سنوات من الحرب األممية في سورية
وعلى سورية ،كيف يبدو الوضع الميداني؟ وما هي أبرز
النقاط ف��ي الخريطة العسكرية ال�س��وري��ة؟ وم��ا ه��ي أهمية
حمص ولماذا انتظر النظام السوري أكثر من سنتين إلزالة
ب��ؤرة المسلحين ف��ي حمص القديمة؟ وم��ا ه��ي األولويات
الميدانية على الساحة السورية بالنسبة إلى النظام السوري
للقضاء على مخطط تقسيم سورية والمحافظة على وحدة
هذا البلد؟ أسئلة كثيرة طرحت وال تزال تطرح.
ب��داي � ًة ،تنبع أهمية حمص م��ن كونها عاصمة المنطقة
ال��وس �ط��ى ال �ت��ي ت��رب��ط ب �ي��ن ال �ع��اص �م��ة دم �ش��ق والساحل
السوري الذي يقارب بأهميته االستراتيجية واالقتصادية،
أهمية سورية بحراً ،وليس العتبارات ديموغرافية ذات لون
طائفي وطابع مذهبي كما يدعي وير ّوج معلّقون ومحلّلون
كثر ي��رون في ه��ذا الساحل مشروع دول��ة علوية يمكن أن
تمتد وتتوسع إلى هاتاي شماالً وحمص شرقاً.
ف��ال�س��اح��ل ال �س��وري ذو ت �ن��وع دي �م��وغ��راف��ي واض���ح ،ال
يختلف كثيرا ً عن التنوع الديموغرافي في سورية بأسرها.
هنالك مئات أل��وف من السنّة يقطنون بانياس والالذقية،
وأكثر من مليون ونصف مليون مسيحي في وادي النصارى
وقضاءي طرطوس وصافيتا يعيشون منذ عقود طويلة مع
مواطنيهم العلويين .وقد تهجر من منطقة حمص أكثر من
مئتي ألف مسيحي إلى الساحل السوري ،هربا ً من تهديد
الجماعات التكفيرية المسلحة .ورغم أهمية حلب القصوى
والتي ال يمكن إنكارها ،كونها العاصمة الثانية لسورية ،فإن
حمص وكما ذكرنا تتخذ أهمية إستراتيجية قصوى.
أم ��ا ل��م��اذا ل��م ي�ح�س��م ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ق�ض�ي��ة حمص
عسكريا ً ومنذ البداية ،فالجواب ببساطة تامة هو التخفيف
قدر اإلمكان من الضحايا المدنيين ،وهي سياسة اتبعتها
س��وري��ة ال��دول��ة منذ ب��داي��ة ال �ح��وادث الدامية ف��ي ه��ذا القطر
الجريح.
تفيد اإلحصاءات التاريخية بأنّ ضحايا الحرب العالمية
الثانية الذي فاق  25مليون ضحية ،بلغ فيه عدد المدنيين
األبرياء ستة أضعاف إلى عدد العسكريين المقاتلين  .أما
في سورية فيشير آخر تقرير صدر عن المرصد السوري
لحقوق اإلنسان في  19أيار من العام الجاري .إلى أن عدد
ضحايا الحرب في سورية فاق حتى الساعة  165ألفا ً بينهم
 61ألف ضحية من العسكريين ،وهذه نسبة لم تشهدها أي
حرب في التاريخ المعاصر ،ما يؤكد ما ذكرناه أعاله.
أم��ا األول��وي��ات الميدانية استراتيجياً ،فرغم أن النظام
السوري يطمح إلى إعادة السيطرة على مدن وقرى ودساكر
سورية كافة ،فإن األولويات حاليا ً هي كاآلتي:
العاصمة دمشق وريفها ومحيطها ثم الساحل السوري،
�س��ر ال �ح��رص ع�ل��ى إع��ادة
وال �ط��رق ال �م��ؤدي��ة بينهما ،م��ا ي�ف� ّ
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ج �ب��ال ال�ق�ل�م��ون ب�ع��د ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى سهل
القصير وريف حمص.
وف��ي األول��وي��ات ال �ط��رق ال��دول �ي��ة ،وف��ي حين أن الطرق
المؤدية إل��ى تركيا وال�ع��راق خرجت إل��ى ح� ّد ما على نطاق
السيطرة ،فإن طريقي دمشق  -عمان ودمشق -بيروت،
تتخذ أهمية كبرى وتشكل خطوطا ً حمراء ،باإلضافة إلى
المطارات العسكرية ومطار حلب الدولي ال��ذي يشكل في
حال السيطرة عليه من قوى المعارضة نقلة نوعية يمكن أن
توضع في خانة اإلنفصال.
حققت القوات السورية النظامية تقدما ً ب��ارزا ً في منطقة
درع��ا ف��ي السيطرة ال�ت��ام��ة على ط��ري��ق القنيطرة دمشق،
م ��رورا ً بمدينة قطنا التي تتمركز بها ق�ي��ادة الفيلق األول
والفيلق  Corpsلمن يهمه األم��ر ه��و ث�لاث ث��م ق��وى على
الدعم اللوجستي ،أي نحو  50ألف جندي وضابط.
بنظرة إلى القدرات العسكرية لدى الجيش السوري ،فإن
ال�ق��وات البرية التي تتألف م��ن  12ف��رق��ة ،نصفها مردعة،
ونصفها مشاة مؤللة ،ثم أكثر من عشر ألوية من المغاوير
والقوات الخاصة ،أعيدت تعبئة كوادرها من االحتياط بعد
االنشقاقات التي حصلت وقدرت بـ  70ألف جندي ورتيب.
أم��ا على صعيد الضباط فلم تتجاوز االنشقاقات  %3من
عديد الضباط الذي يفوق  18ألف ضابط.
سالح الدفاع الجوي الذي يملك أسلحة استراتيجية ويبلغ
عديده  60ألف عنصر لم يتأثر بأي نسبة خسائر تذكر .كذلك
سالح الطيران الذي ال يزال يعمل بقدرة تفوق .%85
م ��اذا ع��ن ال �ق��وى ال �م �ع��ارض��ة؟ م��ا ه��ي ق��درات �ه��ا وم ��ا هو
عديدها؟
يقدر المراقبون عدد األف��راد الذين يقاتلون في صفوف
ال�م�ع��ارض��ة المسلحة بنحو  180أل��ف عنصر ،بينهم 60
ألف عنصر من الغرباء الذين أتوا من خارج البالد ،وهؤالء
مز ّودون بأسلحة مضادة للدروع متط ّورة منها صواريخ
 Tawوص��واري��خ  Milanوم��ا ي�ع��ادل�ه��ا ،وز ّودوا ع��ددا ً
محدودا ً من الصواريخ المضادة للطائرات تحمل على الكتف
من طراز سام  7وستنغر تقدر بخمسين صاروخ.
تتوالى الحوادث في سورية ،ويتقدم النظام في مناطق
األول��وي��ات ال�ت��ي ذك��رن��ا ،وي�ت��راج��ع ف��ي مناطق أخ ��رى ،وال
ي��وج��د ح��ل س�ي��اس��ي ف��ي األف���ق .إالّ أن ال�م�ص��ال�ح��ات التي
اعتمدها النظام في عدة أماكن ويستمر في اعتمادها تبشر
بتوسع سيطرته على مناطق إضافية ،ال سيما بعدما يئست
مجموعات كبيرة من المسلحين ،وتقلّصت البيئة الحاضنة
والسؤال األخير عن الحل المرتقب ،فنحن من القائلين منذ
أكثر من سنة إنه كان على السفير األخضر االبراهيمي البدء
بالخطوة األولى والحرص على تحقيق وقف إلطالق النار
بضمان الدول المساندة ،بدالً من القفز إلى الخطوة األخيرة
وبحث المستقبل السياسي في سورية في مؤتمر جنيف.2
هذا غيض من فيض .والحديث عن األوض��اع العسكرية
في سورية يستلزم مجلدات.
أخ�ي��را ً وليس آخ ��راً ،معظم المراقبين يأملون بحصول
تقدم كبير وقبل نهاية العام على الصعيد الميداني وبالتالي
ال �س �ي��اس��ي .أم ��ا إذا ح �ص��ل ت �ط��ور درام��ات �ي �ك��ي يستهدف
رأس النظام ،ال سمح الله ،ونكرر هذا الدعاء ،فإنّ سورية
ستدخل «الصوملة» والحرب األهلية وبالتالي التقسيم الذي
سيطول حتما ً دول الجوار ،خاصة العراق واألردن ولبنان
أي ضمانة ،فلواء
ولن تكون وحدة تركيا في مأمن ،أو ضمن ّ
إسكندرون السليب سينفصل حتما ً عن تركيا واألكراد الذين
أقاموا شريطا ً كخطوة أول��ى سيتصلون حتما ً بكردستان
العراق وأخوتهم في تركيا.
فهل ستعيد الواليات المتحدة أميركا البحث في الشرق
األوس� ��ط ال �ج��دي��د وت �س �ح��ب م��ن األدراج .م�خ�ط��ط هنري
كيسنجر ال��ذي ب��دأ في السبعينات وب��دأت بناء عليه حرب
لبنان ثم نام في األدراج لنحو ثالثة عقود من الزمن قبل أن
تحييه السيدة كونداليزا رايس ويعود يغفو مع إدارة أوباما؟
هذا ما ستجيب عنه األيام المقبلة.
 رئيس مركز الشرق األوسط
للدراسات والعالقات العامة
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الح�سابات ال�سعودية �أجه�ضت توافقات � ّأولية بين «الوطني الحر» و«الم�ستقبل» حول االنتخابات وغيرها

الفراغ ّ
مر�شح لال�ستمرار ب�ضعة �أ�شهر حتى اختمار المعطيات الإقليمية
 حسن سالمه
ب��ات ال�س��ؤال األس��اس��ي :لِ � َم استحال التوافق على رئيس
توافقي وتط ّورت األمور نحو الفراغ في رئاسة الجمهورية في
انتظار اختمار المعطيات الداخلية والخارجية؟
ض��روري ،ب��دءاً ،التو ّقف عند بعض المعطيات والملفات
التي نوقشت في األسابيع األخيرة بين التيار الوطني الحر
وتيار «المستقبل» مباشرة مع رئيسه سعد الحريري أو مع
مستشاره نادر الحريري .وفي المعلومات التي توافرت لدى
مصادر سياسية مطلعة أن هذا الحوار انطلق أصالً من الرغبة
في الوصول إلى موقف مشترك حول شخص الرئيس الجديد،
وكان مطروحا ً أن يدعم «المستقبل» ترشيح العماد عون في
ح��ال ال��وص��ول إل��ى م�ق��ارب��ات مشتركة .وت��وض��ح المصادر
أن ثالثة أمور أساسية كانت مدار حوار بين الطرفين وت ّمت
مقاربتها وهي:
ـ أن يتقدم العماد ع��ون بضمانات ح��ول ال�ت��زام��ه باتفاق
الطائف ،فقدم الجنرال ضمانات بذلك ،وإذا كانت هناك حاجة
إل��ى بعض التعديالت الدستورية في ما يتعلق بصالحيات
رئيس الجمهورية فهي خاضعة للحوار والتوافق.
ـ في موضوع المحكمة الدولية ،ك��ان هناك تشاور حول
م��وق��ف ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر منها ،وك ��ان ال �ج��واب أن��ه رغم
االعتراضات على سلوكيات المحكمة ف��إنّ التيار الوطني لم
يقف ضدها.
ـ في موضوع س�لاح ح��زب الله ،ك��ان هناك موقف التيار
الموجه
الوطني الحر أن ال أحد مع سالح الداخل ،لكن السالح
ّ

ضد «إسرائيل» ال يمكن أن نقف ضده.
ـ في موضوع دعم «المستقبل» ترشيح العماد عون ،كان ثمة
اتجاه لدى رئيس «المستقبل» للسير فيه ،رغم أنه حاول ربطه
بحصول توافق بين «الجنرال» ومسيحيي « 14آذار» ،وبالتالي
ك��ان الحريري يتجه نحو دع��م العماد ع��ون ،إال أن الموقف
السعودي أسقط تلك الرغبة.
لذلك ،فإن السؤال الثاني هو :لِ َم عادت األمور إلى المربع
األول واستحال التوافق على العماد عون أو حتى على شخصية
سواه قبل نهاية والية الرئيس ميشال سليمان؟
وف��ق األج� ��واء والمعطيات ال�ت��ي ظ�ه��رت ف��ي األسبوعين
الماضيين ،تالحظ المصادر ما حال دون التوافق على النحو
اآلتي:
ـ أوالً ،تبين أن رئيس «المستقبل» ال يملك قرار اتخاذ الموقف
من موضوع االنتخابات الرئاسية ،بل إن هذا القرار يبقى في
يد السعودية التي اعترضت على رغبة الحريري في السير
بالعماد عون كمرشح توافقي.
ثانياً ،إصرار سمير جعجع في مناورة الترشيح ،رغم إدراكه
أن ثمة استحالة لتأمين النصاب إذا لم يعزف عن الترشيح ولم
يتوقف عن دفع األم��ور نحو الفراغ في رئاسة الجمهورية،
تمسك
وترى المصادر أن الموقف السعودي ليس بعيدا ً عن ّ
ّ
بترشحه.
جعجع
ثالثاً ،من ذلك كله يتأكد أن قرار السعودية السير بمرشح
ت��واف�ق��ي ل��م يتضح حتى االن ف��ي ان�ت�ظ��ار ب �ل��ورة األوض ��اع
اإلقليمية .وتتساءل المصادر «كيف يمكن للسعودية أن تقر
بدور إيراني غير مباشر في تقرير شخصية الرئيس الجديد،
في ظل التحالف بين العماد عون وحزب الله ،فيما لم تحصل

على الثمن ال��ذي ت��ري��ده مقابل تسهيل ال��وص��ول إل��ى رئيس
توافقي سواء في العراق أو في دورها على الصعيد اإلقليمي»؟
وهنا أيضاً ،األميركي ليس بعيدا ً عن هذا التوجه.
رابعاً ،إن من يعتقد أن العماد عون خاصة وقوى  8آذار عامة
سيسلّمان بإيصال رئيس للجمهورية «كيفما كان» هو واهم،
فمن حق «الجنرال» ال��ذي يملك كتلة كبيرة و ُيعتبر المرجع
المسيحي األول أن يكون له القرار الفصل في تقرير االنتخابات
الرئاسية ،وبالتالي تحديد شخصية الرئيس .وتقول المصادر
إن ال العماد ع��ون وال ق��وى  8آذار يترأسون جمعية خيرية
للقبول بتحديد شخصية الرئيس الجديد من قبل الفريق اآلخر،
علما ً أن ثمة خالفات جذرية حول الثوابت الوطنية ،وتحديدا ً
ما يتعلق بسالح المقاومة ،رغم أن التيار الوطني الحر يتفهم
حيثيات موقف الحريري ألن القرار ليس في يده.
إذن ما هي االحتماالت المطروحة حول إنجاز االستحقاق
الرئاسي؟
ترى المصادر أنه مع عجز القوى الداخلية على لبننة انتخاب
الرئيس الجديد ،فإن القدرة على إنجاز هذا االستحقاق باتت
مرتبطة من لحظة خ��روج الرئيس سليمان من قصر بعبدا
باختمار المعطيات اإلقليمية .ل��ذا ف��إن ال��وص��ول إل��ى توافق
داخلي حول شخصية الرئيس العتيد مرتبط بمسار الوضع
ال �س��وري بعد االن�ت�خ��اب��ات الرئاسية مطلع الشهر المقبل،
وبمسار تشكيل الحكومة الجديدة في العراق ،وبالوصول إلى
اتفاق بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووي ،وأخيرا ً ما
سيحصل على صعيد العالقات اإليرانية ـ السعودية ،ووصول
البلدين إلى توافقات حول القضايا الخالفية ...وذلك كلّه قد يتم
خالل أشهر قليلة ،أو قد يمتد إلى أشهر عديدة.

مجل�س الوزراء ع ّين �إدارة م�ست�شفى بيروت الحكومي

لحود مه ّن ً
ئا بعيد المقاومة والتحرير:
وفد من «القومي» يزور ّ

�سالم :لت�ضافر الجهود وعدم ال�سماح
لفترة ال�شغور �أن تطول

النتخاب رئي�س يحمي عنا�صر قوة لبنان
ويه ّيئ لقيام الدولة المدنية القوية

عيّن مجلس الوزراء مجلس إدارة لمستشفى
بيروت الحكومي ،كما عيّن سوزان الخوري
حنا مديرا عاما لألحوال الشخصية ،وعمر
حمزة مديرا ً عاما للبلديات وهدى سلوم إلدارة
السير والمركبات.
وأق� ّر المجلس في جلسة عقدها بعد ظهر
أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس
الحكومة تمام سالم ،مبلغ  18مليون دوالر
لتنفيذ طريق تنورين التحتا ،ومبلغ  6مليون
دوالر لتنفيذ طريق إهمج  -اللقلوق.
وبناء على اقتراح وزير العمل سجعان قزي،
أق ّر مجلس الوزراء تنفيذ مشروع طريق حارة
صخر -درع��ون حريصا -عشقوت وطريق
ميروبا -جورة الترمس -وادي الذهب.
ووافق المجلس على اقتراح وزير الداخلية
نهاد المشنوق إص��دار ج��وازات سفر جديدة

 biometricلتصبح الجوازات الحالية غير
صالحة مع بداية العام المقبل.
وك��ان س�لام أك��د في مسته ّل الجلسة أنه
«ف��ي انتظار انتخاب رئ��ي��س للجمهورية،
فإنّ الحكومة سوف تقوم بواجباتها كاملة
لجهة رعاية شؤون اللبنانيين والسهر على
مصالحهم» ،داع��ي�ا ً إل��ى «تضافر جهود ك ّل
القوى السياسية النتخاب رئيس جديد ،وعدم
السماح لفترة الشغور أن تطول».
وأش���ار س�لام إل��ى «أنّ أج���واء ال��ل��ق��اءات
مع المسؤولين السعوديين كانت ممتازة،
وسمعت من القادة السعوديين وعودا ً بشأن
عودة رعاياهم إلى لبنان».
وقد حضر الجلسة جميع ال��وزراء ،وكان
على جدول أعمالها  100بند إضافة إلى بنود
من خارج الجدول.

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي

(ت ّموز)

زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي رئيس الجمهورية
لحود ،وض ّم الوفد المندوب السياسي للحزب في
السابق العماد إميل ّ
جبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر ،ومدير دائرة المحامين ريشار
رياشي والمنفذون العامون للمتن الشمالي والضاحية الشرقية وجبيل
وكسروان ،سمعان الخراط ،أنطون يزبك ،غسان بولس ،وربيع واكيم،
وعضو المندوبية السياسية فاروق أبو جودة وعدد من المسؤولين.
�ح��ود ،بمناسبة عيد المقاومة
وق��دم الوفد التهاني للرئيس ل� ّ
والتحرير ،وأثنى على مواقفه التي شكلت األساس المتين لمعادلة
الجيش والشعب والمقاومة ،ما جعل منه رمزا ً مقاوما ً يعتز به ك ّل
الشرفاء والمقاومين.
لحود قامة كبيرة وقد عبّر بمواقفه
وأكد الوفد القومي أنّ الرئيس ّ
عن إرادة اللبنانيين الذين قدموا تضحيات كبيرة لدحر االحتالل
الصهيوني وتحرير معظم األراضي اللبنانية.
لحود األوضاع العامة في البالد ،واستمع
وبحث الوفد مع الرئيس ّ
إلى رؤيته حول مجمل المواضيع ،وكان تشديد على ضرورة إنجاز
االستحقاق الرئاسي ،وانتخاب رئيس جديد ،يحمي عناصر قوة لبنان،

ذكرت مصادر
مطلعة على االتصاالت
الدبلوماسية أنّ
كالم األميركيين
والفرنسيين العلني
بعدم الممانعة في
أي كان
انتخاب ّ
لرئاسة الجمهورية
يتناقض مع كالمهم
في الكواليس.
رسائل خارجية
وصلت أخيرا ً إلى
لبنان تفتح األبواب
أمام احتماالت وتقفلها
أمام أخرى ،وقد ت ّم
إبالغ المسؤولين
المعنيين وضع فيتو
على أسماء مرشحة
وقبول أسماء أخرى.

ويرسخ معادلة الجيش والشعب والمقاومة ،ويشكل رمزا ًوطنيا ً يسير
ّ
بلبنان نحو الخالص من أزماته الطائفية والمذهبية ويهيّئ بيئة لقيام
دولة مدنية ديمقراطية قوية.
لحود في شكل
وبعد الزيارة قال خنيصر« :نحن نزور الرئيس ّ
وخصصنا الزيارة اليوم لتكون في شهر التحرير ،لكون
متواصل،
ّ
لحود هو عماد التحرير ،ونحن نقدّر مواقفه إبان توليه قيادة
الرئيس ّ
الجيش ورئاسة الجمهورية إلى يومنا هذا».

رئيس الرابطة السريانية

وكان خنيصر والخراط ويزبك زاروا في وقت سابق رئيس الرابطة
السريانية حبيب فرام وبحثوا معه عددا ً من المواضيع.
وتط ّرق اللقاء إلى األوضاع في سورية واستهداف القوى اإلرهابية
المتطرفة لشرائح شعبية معينة ،مؤكدين أهمية وح��دة النسيج
السوري بك ّل أطيافه ،وضرورة التعاضد في مواجهة اإلرهاب.
وقد أثنى فرام على الدور «القومي» في الشام في حماية النسيج
االجتماعي ومواجهة اإلرهاب والتطرف.

لحود مستقبالً الوفد «القومي»
ّ

(داالتي ونهرا)

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

سالم مستقبالً قهوجي

سليمان يتسلّم أوراق اعتماد السفير اإليراني الجديد
تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
صباح أمس ،أوراق اعتماد سفير إيران الجديد محمد فتح
علي.
وقد أقيمت في القصر الجمهوري التشريفات الالزمة
للمناسبة.
وع��رض سليمان للعالقات بين لبنان واالت��ح��اد
األوروبي مع سفيرة االتحاد أنجلينا إيخهورست .وتم
خالل اللقاء البحث في الدعم الذي يقدمه االتحاد على
المستوى الثنائي ومن خالل المجموعة الدولية لدعم
لبنان ،انطالقا ً من خالصات مؤتمر نيويورك األخير.
وأعربت إيخهورست عن تقديرها ل��ـ«ال��دور ال��ذي قام
به الرئيس سليمان من أجل حفظ االستقرار والوحدة
الوطنية بين اللبنانيين».
كما استقبل الوزير السابق زياد بارود الذي شكر له
منحه وسام األرز الوطني من رتبة ضابط أكبر ،متمنيا ً

له المزيد من العطاء والنجاح.
ومن زوار بعبدا وفد تج ّمع البيوتات الثقافية برئاسة
البروفسور جورج طربيه ،ووفد من جمعية فرح العطاء
برئاسة ملحم خلف.
ومنح رئيس الجمهورية ممثالً بنائب رئيس الحكومة
وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل وس��ام األرز الوطني
من رتبة ضابط لرئيس مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»
الدكتور طالل مقدسي ،في حفل أقيم مساء أمس في فندق
فينيسيا.
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
الحكومية أمس ،قائد الجيش العماد جان قهوجي وت ّم
عرض لألوضاع األمنية في البالد.
ثم التقى سالم عضو جبهة النضال الوطني النائب عالء
الدين ترو ،وبحثا في التطورات في لبنان والمنطقة.
أكد وزير العمل سجعان قزي« :ضرورة أن يحصل

االستحقاق الرئاسي ،ألنه واجب دستوري وتجسيد لدور
المسيحيين ،ليس في لبنان فقط بل في الشرق ،وتجسيد
لدور الموارنة تحديداً ،ال في لبنان والشرق فقط إنما في
العالم ،ألنّ رئاسة الجمهورية في لبنان هي المنصب
الوحيد الذي يشغله ماروني في العالم».
وخالل زيارته أمس ،مقر الرابطة المارونية حيث التقى
رئيسها سمير أبي اللمع وأعضاء اللجنة التنفيذية ،دعا
ق ّزي« :كل القوى السياسية ،وال سيما المسيحية منها،
إلى التزام حضور جلسات االنتخاب لتأمين انتخاب
لرئيس للجمهورية».
ثم التقى ق ّزي في مكتبه في الوزارة ،منسق المساعدات
اإلنسانية لألمم المتحدة في لبنان روس ماونتن ،وعرض
معه ملف الالجئين السوريين إلى لبنان وضرورة التزام
المجتمع الدولي مساعدة لبنان على تجاوز تبعات هذا
الموضوع اقتصاديا ً وأمنياً.

(داالتي ونهرا)
استقبل وزي��ر الشباب والرياضة عبد المطلب
ح��ن��اوي ف��ي مكتبه ف��ي ال����وزارة ،وف��د ن��ادي السفارة
األميركية الرياضي برئاسة رئيس النادي أسعد النخل.
ثم التقى رئيس نادي بالما الرياضي عصمت فخر
الدين ،ورئيس نادي الرياضي هشام جارودي.
عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي األوض��اع العامة مع زواره في الصرح
البطريركي في بكركي ،حيث التقى رئيس المجلس
الدستوري عصام سليمان ،ثم استقبل الوزير السابق
جان لوي قرداحي وعرض معهما التطورات الراهنة.
كما التقى الراعي وفدا ً من رابطة مختاري كسروان -
الفتوح برئاسة رئيس الرابطة جو ناضر.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه
في اليرزة ،أالمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري
وتناول البحث األوضاع العامة في البالد.

