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ال�سل�سلة تراوح ...بانتظار االنتهاء من نهج ال�سنيورة

سالم وبو صعب والموسوي
أثبتت المداوالت السياسية التي
سبقت الجلسة العامة المخصصة
إلق���رار سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب،
أنّ الحوار الحاصل ليس إال حوار
طرشان وش ّد حبال مرتبط برئاسة
الجمهورية وسيستم ّر على هذا
المنوال إلى حين التوافق السياسي
على ك ّل القضايا العالقة.
لن يح ّل أيّ ملف من دون الملف
اآلخ��ر .باتت االنتخابات الرئاسية
والمجلس النيابي ومجلس الوزراء
ملفات متواصلة ومتماسكة يصعب
تجزئتها في الوقت الحاضر ،في ظ ّل
التعقيدات واألزم��ات التي تعيشها
المنطقة ال سيما في العراق وسورية.
وإل���ى أن يفتح ب���اب االن��ف��راج
السياسي واالجتماعي في لبنان.
فتح باب تعطيل المجلس النيابي
على مصراعيه من قبل رئيس تيار
المستقبل ف��ؤاد السنيورة ،تمهيدا ً
لفتح باب التعطيل لمجلس الوزراء،
فرئيس المستقبل ال ي��ري��د أيضا ً
لحكومة ال��رئ��ي��س ت��م��ام س�لام أن
تعمل ،األمر الذي سيأخذ البلد إلى
المجهول.
دفع نهج السنيورة رئيس مجلس
النواب نبيه بري الى إبقاء جلسة
المجلس التشريعية مفتوحة،
ت��م��ه��ي��دا ً ل��ل��ت��واف��ق ع��ل��ى السلسلة
وإف��س��اح المجال أم��ام االت��ص��االت.
لم يرجئ الرئيس بري الجلسة إلى
موعد جديد بعد أسبوع أو أسبوعين
ع��ل��ى غ���رار ال��ت��أج��ي��ل ف��ي ال��م��رات
السابقة ،فرئيس المجلس والكتل
السياسية مجتمعة أصبحوا في
حالة انتظار لضمير رئيس المستقبل
علّه يستيقظ من سباته .إال أن إعالن
ب��ري الق��ى استحسانا ً عند ن��واب
المستقبل ،ولم يعد ه��ؤالء ملزمين
بأي موعد أمام الرأي العام.
مكتب الرئيس بري ال��ذي تح ّول
إلى خلية نحل على مدى اليومين
الماضيين ل��م يثن السنيورة عن
موقفه .عقد بري سلسلة مشاورات
على ه��ام��ش الجلسة ال��ت��ي كانت

قا�سم� :أ�صحاب «القرار ال�سيادي»
في � 14آذار يعيقون �إ�صدار ال�سل�سلة

 ...ورحمة وفتفت

المؤتمر الصحافي ألعضاء هيئة التنسيق في المجلس النيابي
م���ق��� ّررة أم���س ت�����داول م���ع رئ��ي��س
الحكومة تمام سالم ،ووزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب
ووزير المال علي حسن خليل ووزير
األشغال العامة والنقل غازي زعيتر
وال��ن��واب بهية الحريري ،ابراهيم
ك��ن��ع��ان ،وآالن ع��ون ف��ي الموقف
المستقبلي الذي يسعى جاهدا ًَ إلى
تحميل أعباء السلسلة لذوي الدخل
المحدود في مقابل تجنيب تحميل
أصحاب األمالك العقارية والمالية
أية أعباء لتغطية النفقات.
ع��ل��ى ع��ك��س الجلسة السابقة
ح��ض��ر ال��رئ��ي��س ن��ج��ي��ب ميقاتي
واجتمع مع الرئيس بري كما حضر
النائبان غ��ازي العريضي وع�لاء
الدين ترو بغض النظر عن موقف
جبهة ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي ال��راف��ض
إلقرار السلسلة قبل تأمين التمويل.
وأك��د ت��رو لـ«البناء» أنّ الحضور
تأكيد على رفض تعطيل مؤسستي

المجلس النيابي ومجلس الوزراء،
وأنّ أيّ تصويت من قبل نواب جبهة
النضال في أي جلسة سيأخذ في
االعتبار أرقام الواردات من الضرائب
التي يجب أن تكون عادلة.
أخ��ف��ق ال��ت��واص��ل السياسي في
إخ��راج السلسلة من عنق زجاجة
األرق���ام .ح��اول الرئيس نبيه بري
بشتى الوسائل اق��ن��اع السنيورة
بالسير بالسلسلة إال أنه لم يفلح
هذه المرة .لجأ بري في لقائه مع
السنيورة والنائب بهية الحريري
وال��ن��ائ��ب ج��م��ال ال��ج��راح والنائب
اب��راه��ي��م كنعان وال��وزي��ري��ن علي
حسن خليل والياس بوصعب ،إلى
االحتياط ف��ي ك � ّل ارق���ام ال���واردات
لكي يطمئنّ السنيورة .اقترح عليه
م��رة ج��دي��دة أن تخفض السلسلة
إلى  2000مليار في مقابل أن تكون
االيرادات  2300مليار .لكن ال حياة
بقي السنيورة مصرا ً
لمن تنادي.
َ

هيئة التن�سيق تعلن اليوم عن خطواتها الت�صعيدية

غريب :الحقوق هي البو�صلة في �سيا�ستنا النقابية
على وق��ع مناقشة ملف سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
في المجلس النيابي واستكمال المرحلة الثانية من
االمتحانات الرسمية ،كثفت هيئة التنسيق النقابية من
تحركاتها مجددة التأكيد على حقوقها الكاملة .وقد زار
وفد من الهيئة ،صباح أمس ،األمين العام لمجلس النواب
عدنان ضاهر وسلّمه مذكرة تؤكد أحقية المطالب.
وأعلنت الهيئة أنها ستبحث في الخطوات المتعلقة
باإلضراب ومقاطعة أسس التصحيح والتدقيق ،محذرة
من خطوات تصعيدية ستلجأ إليها الهيئة في حال بقيت
األمور على ما هي عليه.
وع��ق��دت هيئة التنسيق ال��ن��ق��اب��ي��ة اج��ت��م��اع �ا ً في
«األونيسكو» ،أعقبه مؤتمر صحافي إلعالن موقف الهيئة
من عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وأشار رئيس الهيئة حنا غريب إلى أنّ «الحقوق هي
البوصلة في سياستنا النقابية تجاه المواقف الصادرة من
السياسيين» ،مضيفاً« :في ما يتعلق بالسلسلة كسلسلة،
نعود ونكرر أنّ المسألة المرتبطة بالسلسلة ،هي أن نكون
ض ّد التمييز ،فالدولة ال تستطع أن تميز قطاعا ً عن آخر
وهي أعطت قطاعات  121في المئة من دون غيرها ،وهيئة
التنسيق النقابية ض ّد التمييز ،وال تقبل إال أن تقف مع

توحيد نسبة الزيادة لكل القطاعات من دون استثناء».
ورف���ض غ��ري��ب «ال��ك�لام ع��ن درج����ات ع��ل��ى سلسلة
مشوهة» ،وقال« :نريد الحقوق كما هي أي  121في المئة،
وليحسموا منها الزيادات التي أتت عامي  2008و،2012
وهذا ما أكدنا عليه عند الرئيس نبيه بري ،أما في ما يتعلق
بالمتعاقدين واألج��راء والمياومين والفاتورة والساعة،
فنحن معهم ألنهم أكثر الناس مظلومية ،وسنناضل معهم
إلسقاط مشروع التعاقد الوظيفي المدسوس في قلب هذه
السلسلة».
وت��اب��ع« :ل��ن نقبل بفرض الـ« »TVAعلى الفقراء
وأصحاب الدخل المحدود ،ونطالب كل النواب من دون
استثناء ،بعدم فرض الضرائب على الفقراء ،بل أن تفرض
على األغنياء والفساد والهدر والسرقة والنهب واألمالك
البحرية وغيرها ،فنحن لن نقبل بأي شكل بسلسلة على
حساب الفقير».
وأعلن أنّ الهيئة ستعقد اجتماعات غداً« ،للبحث في
الخطوات المتعلقة باإلضراب ومقاطعة أسس التصحيح
والتدقيق ،وسنعلن عن خطوات تصعيدية بعد إقرارها غدا ً
(اليوم) من قبل الهيئات ،في مقر نقابة معلمي المدارس
الخاصة».

�سعد يح ّمل �أميركا والرجعية العربية
م�س�ؤولية ما يح�صل في العراق
رأى األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد «أن الحملة
العسكرية التي تشنها حركة «داعش» اإلرهابية وحلفاؤها في العراق ،تشكل
خطرا ً على وحدة العراق ،وعلى حاضر الشعب العراقي ومستقبله ،وتشير إلى
أنّ اإلرهاب الذي انطلق قبل عقود في أفغانستان ض ّد الوجود السوفياتي آنذاك
تحت ستار الدين ،وبرعاية الواليات المتحدة وتمويل الرجعية العربية ،قد
انتشر اليوم في األقطار العربية كافة ،وفي الكثير من بلدان العالم ،وهو ال يزال
يخدم أهداف أميركا والرجعية العربية».
وقال سعد في بيان أمس «إنّ االحتالل األميركي للعراق هو المسؤول األول
عن تنامي اإلرهاب الذي يخدم هدف أميركا في إثارة الفتنة المذهبية ،وفي دفع
العراق وسائر األقطار العربية إلى مستنقع الفوضى والتقاتل األهلي وصوال ً
إلى التقسيم والتفتيت ،كما أنّ نظام المحاصصة الطائفية الذي أقامته أميركا
في بغداد ،يتح ّمل هو أيضا ً المسؤولية عن إثارة األجواء الطائفية التي شكلت
تربة خصبة لإلرهاب .من هنا يمكن القول إنّ أميركا التي خرجت من العراق
تج ّر أذيال الهزيمة والفشل ،قد تركت وراءها من يخوض الحرب بالنيابة عنها،
وينفذ مخططاتها».
ودعا «جميع القوى العراقية إلى توحيد جهودها لخوض مواجهة شاملة
ض � ّد اإلره���اب على مختلف الصعد ،وه��و ما يتطلب منها التخلي عن ك ّل
الطروحات الطائفية ،وإعالء راية الوطنية العراقية الجامعة والعروبة التقدمية
المنفتحة».
وحذر سعد من «انعكاسات ما يجري في العراق على سورية ،ومن تداعيات
تفجر
ذلك على لبنان» ،وق��ال« :إنّ ما يجري في العراق ،وبخاصة احتمال ّ
الصراع المذهبي ،يزيد حدة االستنفار المذهبي في لبنان ،وهو ما يشكل خطرا ً
بالغا ً على األمن واالستقرار».

(ت ّموز)
على زي��ادة الضريبة على القيمة
المضافة بنسبة  1في المئة على ك ّل
السلع االستهالكية.
خ���رج ال��م��ج��ت��م��ع��ون م��ن مكتب
ال��رئ��ي��س ب���ري ب��م��ن فيهم النائب
بهية الحريري أمس وأول من أمس
بانطباع ب��دا واض��ح �ا ً أن اإلص��رار
يأتي في إط��ار السعي لعدم إق��رار
السلسلة.
أخذ السنيورة ق��راره بالتعطيل
وال���ت���زم ب��ي��ت ال���وس���ط .فحضرت
هيئة التنسيق النقابية الى ساحة
النجمة وسلّمت أمين عام المجلس
ع��دن��ان ض��اه��ر م��ذك��رة بالمطالب،
وال��ت��ق��ت ال��رئ��ي��س ب����ري ووزي����ر
التربية ،ليحذر نقيب المعلمين في
المدارس الخاصة نعمة محفوض
من أنه إذا استم ّر الحال في مجلس
ال���ن���واب ع��ل��ى ح��ال��ه ،ف����إنّ البلد
ذاه��ب إلى انفجار اجتماعي كبير.
غ��ادر وف��د هيئة التنسيق .فحضر

ن��ائ��ب ال��ق��وات ف���ادي ك���رم ونائبا
ال��م��س��ت��ق��ب��ل أح��م��د ف��ت��ف��ت وج��م��ال
الجراح ليعقدوا مؤتمرا ً صحافيا ً
مشتركا ً أكد خالله الجراح أنّ أرقام
السلسلة خاضعة لحساسية معينة
تتأثر باالستقرار السياسي والنشاط
االقتصادي والسياحة واالستقرار
األم��ن��ي ،لذلك ف��إنّ درج��ة تحقيقها
فيها مخاطرة كبيرة وارتباطها بعدد
كبير من المعطيات والظروف التي
يمكن أن يمر بها البلد».
وقال« :على الجميع أن يتفضلوا
إلى المجلس لكي نق ّر الدرجات الست
والـ tvaونحن ال مشكلة لدينا،
ونحن مع إلغاء الرسوم الجمركية
واإلبقاء على الـ tvaوزيادتها ألن
الرسوم الجمركية تؤثر على مال
الدولة».
رف����ض ال����ج����راج ض��ري��ب��ة 15
في المئة على الكماليات ألن��ه من
الصعب تحصيله وف��رزه ويصبح
من خالله عملية «غ� ّ
�ش» للمواطن،
خصوصا ً ف��ي المحالت التجارية
الكبرى ،بعكس زي��ادة  1في المئة
على الضريبة على القيمة المضافة
على كامل السلع االستهالكية التي
كما ق��ال ال��ج��راح «تستثني السلّة
ال��غ��ذائ��ي��ة» ،إض��اف��ة إل��ى التربية
والتعليم والصحة واإلي��ج��ارات،
وبالتالي هذه الزيادة تصيب جزءا ً
بسيطا ً جدا ً من دخل الفقراء .لم يشر
الجراح إلى أنّ هذه الضريبة التي
ال تشمل السلع األساسية ،تفرض
على الصناعات التحويلية ،األمر
الذي سيرفع أسعار اإليجارات مثالً
مع ارتفاع أسعار الحديد ،وسيرفع
أسعار المواد الغذائية.
وإذا ك��ان النائب فتفت قد أشار
إل��ى «أننا ال نريد أن نك ّرر تجربة
العام  1991حينها انهارت الليرة
وحصلت ثورات شعبية» .أكد كرم
أنّ السلسلة أرقام وليست مزايدات
وهي سلسلة إصالحات» ،الفتا ً إلى
أنّ المطالبين بحقوقهم يطالبون
بحقوق مشروعة.

في�صل كرامي التقى الجماعة الإ�سالمية

استقبل الوزير السابق فيصل كرامي في دارته في طرابلس ،وفدا ً من الهيئة
السياسية في الجماعة اإلسالمية في الشمال برئاسة المسؤول السياسي في
الجماعة حسن الخيال ،وتم البحث في الوضع في طرابلس والشأنين اللبناني
والعربي .وت ّم االتفاق على ضرورة السعي لتجنيب لبنان أي انعكاس للفتنة
المذهبية الدائرة حاليا ً في العراق ،وعلى ضرورة ترشيد الخطاب السياسي.
كما ت � ّم البحث في ش��ؤون دار الفتوى وواق��ع مدينة طرابلس اإلنمائي
واالجتماعي ،واتفق الطرفان على استمرار التواصل الدائم لما فيه مصلحة
طرابلس ولبنان.

وجوه المشروع األميركي اإلسرائيلي
التكفيري ،وهذا المشروع سيسقط
في امتداداته في العراق مع التآزر
والوحدة وضرورة القيام باإلجراءات
المناسبة لمواجهته ،ليعلم الجميع
أنّ مشروع المقاومة لن يهدأ وسيبقى
حاضرا ً في الميدان ،وسيتم عدته
دائما ً لمواجهة التحديات».
وف���ي م��وض��وع سلسلة ال��رت��ب
وال��روات��ب ،لفت قاسم إل��ى أنّ «من
يعيق إق��رار السلسلة هم أصحاب
القرار السيادي من جماعة  14آذار
الذين ال يريدون استقرارا ً سياسياً،
وال يريدون حالً عمليا ً لمسيرة لبنان،
وإال ليدخلوا إل��ى المجلس النيابي
وليقدموا آراءهم وأطروحاتهم ،وإذا
ك��ان��وا غالبية يستطيعون إنجاح

أفكارهم في مقابل األفكار األخ��رى،
ول ُتنجز ه��ذه السلسلة كي ال يبقى
البلد معلقاً ،وكي ال يصبح التالمذة
ضحية س��واء في التصحيح أو في
مسارات أخ��رى ج��رت في السابق،
هذه مسؤولية كل القوى السياسية
الموجودة في البلد ،على كل حال
نحن رأينا التعطيل في السلسلة وفي
اجتماعات المجلس النيابي وفي
كل الحلول السياسية في البلد وفي
انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا
أمر ال ينفع أحداً».
وق��ال« :سنحاول دائما ً أن نعمل
إلنقاذ هذا البلد ،لكن نأمل أن يلتفت
إليه اآلخ��رون وأن ال يضيعوا فرصا ً
كبيرة لمصلحة العيش المشترك
ولمصلحة إنقاذ لبنان».

ا�ستغرب تغييب بند الواردات عن النقا�ش

عبّود :ال�ضرائب التي تلحظها ال�سل�سلة غير عادلة
اعتبر الوزير السابق فادي عبود أنّ «مشروع سلسلة
الرتب والرواتب يتطلب إعادة النظر به وخصوصا ً لجهة
الواردات ،مستهجنا ً حصر النقاش الدائر حاليا ً بموضوع
النسب والدرجات وتغييب البند األبرز عن النقاش وهو
بند الواردات».
ووصف عبود ،في حديث لـ«النشرة» ،الضرائب التي
تلحظها السلسلة بـ«غير العادلة والكافية» ،الفتا ً إلى أنّ
األرقام المطروحة «تخمينية وغير واقعية» ،وقال« :هناك
واردات أكثر عدالة تحتاج لمخيّلة جديدة ،وعلينا أن
نطرق أبوابا ً تتطلب بعض الذكاء ،فالحل األمثل ليس رفع
الـ TVAوفرض مزيد من الضرائب على السيارات في بلد
ال نقل عام فيه».
واستغرب غياب «النقاش اإلصالحي» عن المشاورات
الحاصلة حالياً ،واصفا ً األم��ر بـ«الخطير» ،وتساءل:
«أين الهيئات االقتصادية والمجتمع المدني والهيئات
العمالية»؟ ودع��ا للمطالبة ب���واردات ع��ادل��ة «بنفس

الشراسة التي تجري فيها المطالبة بدرجات السلسلة».
ولفت إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سالم طلب منذ حوالي
ثالثة أشهر تأجيل البت بقانون حول حرية الحصول على
المعلومات ،وحتى الساعة لم تتم إعادة طرح الموضوع.
وف��ي ش��أن االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ،نبه ع��ب��ود «من
خطر االعتياد على تسيير أعمال الدولة بغياب رئيس
الجمهورية» ،مشدّدا ً على أنّ «زم��ن فرض رئيس على
المسيحيين وال��م��وارن��ة و ّل��ى إل��ى غير رج��ع��ة» ،معربا ً
عن استغرابه «ل��خ��روج من م���دّدوا ألنفسهم وبالتالي
للمجلس النيابي الحالي ليتحدثوا بما هو دستوري وغير
دستوري» ،وقال« :ليسوا من يقررون دستورية مقاطعة
جلسات انتخاب الرئيس».
واعتبر أنّ الطرح القائل بإجراء انتخابات نيابية على أن
يق ّرر الفائز فيها الرئيس المقبل للبالد« ،قمة الديمقراطية»،
مشيرا ً في المقابل إلى أنّ اللجوء لتمديد ثان للمجلس
النيابي الحالي «قمة الالديمقراطية».

اللقاء الديمقراطي :مواقف عون
تن�سف بدعة ادعائه �أنه مر�شح توافقي
أك���د ال��ل��ق��اء ال��دي��م��ق��راط��ي تمسك
رئيسه النائب وليد جنبالط بترشيح
النائب هنري حلو للرئاسة ،معتبرا ً
أنّ المواقف التي أطلقها عون مؤخرا ً
«تنسف ب��دع��ة ادع��ائ��ه أن��ه مرشح
توافقي ،وتؤسس النقالب على الطائف
وعلى موقع رئاسة الجمهورية».

طعمة

بارود ي�ستغرب
ا�ستخدام المحكمة
في �أمور خارجة
عن نطاق عملها
اعتبر الوزير السابق زياد بارود «أنّ
اختصاص المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان ينحصر في جريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري والجرائم
المتصلة.
واس��ت��غ��رب ب�����ارود ف���ي ح��دي��ث
تلفزيوني استخدام المحكمة جرائم
وعقوبات في أم��ر خ��ارج عن نطاق
عملها ،موضحا ً أنّ «الجرم المدّعى به
في هذه القضية ليس جرما ً بسيطا ً
بل ُفرض بقواعد اإلجراءات واإلثبات
وليس باإلحالة إلى القانون اللبناني،
وليسبنظامالمحكمةالدولية»،مشيرا ً
الى «أنّ األنظمة أعطت القضاة الحق
بكتابة قواعد إجراءات وإثبات لتنظيم
األم��ور اإلجرائية ،ولكن هل يجوز أن
تنسحب هذه األم��ور اإلجرائية على
استحداث جرائم جديدة ،وربما يُحكم
نص ورد
على أشخاص باالستناد إلى ّ
في قواعد إجرائية تحت عنوان الخطأ
المهني»؟

اعتبر نائب األمين العام لـ«حزب
ال��ل��ه» الشيخ نعيم قاسم «أنّ من
يعيق إقرار سلسلة الرتب والرواتب
ه��م أص��ح��اب ال��ق��رار ال��س��ي��ادي في
ق���وى  14آذار ال��ذي��ن ال ي��ري��دون
استقرارا ً سياسياً ،وال يريدون حالً
عمليا ً لمسيرة لبنان» ،مشدّدا ً على
«ضرورة إنجاز السلسلة كي ال يبقى
البلد معلقاً ،وكي ال يصبح التالمذة
ضحية س��واء في التصحيح أو في
مسارات أخرى جرت سابقاً».
وخ��ل��ال اح���ت���ف���ال ت���رب���وي في
الحدث ،لفت قاسم إلى أنّ «المشروع
األميركي اإلسرائيلي التكفيري واحد
على رغم أننا نراه تار ًة في فلسطين
المحتلة ،وأخرى في سورية ،وثالثة
ف��ي ال��ع��راق ،وراب��ع��ة عندما كانت
االع���ت���داءات تحصل ع��ل��ى لبنان،
وخ��ام��س��ة ف��ي أم��اك��ن م��ت��ع��ددة في
عالمنا اإلسالمي ،هذا المشروع له
أشكال وأدوات مختلفة لكنه يريد أن
يقضي على كرامتنا وعزتنا وأال يُبقي
لنا قرار وأال يمكننا أن نأخذ خياراتنا
وأن نفكر كما نريد وأن نطيع الله
بقناعتنا وراحتنا».
ورأى «أنّ هذا المشروع سيسقط،
كما سقط في لبنان بمواجهة المشروع
اإلسرائيلي ،وأخ��رج إسرائيل ذليل ًة
في ع��ام  ،2000وأخرجها مهزومة
في عام  ،2006وكما حصل أيضا ً في
فلسطين المحتلة في مواجهة الشعب
الفلسطيني ف��ي غ��زة ل�لاع��ت��داءات
اإلسرائيلية ،وكما حصل في سورية
بإسقاط المشروع التكفيري كوج ٍه من
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وأك��د عضو اللقاء النائب نعمة
طعمة أنّ ج��ن��ب�لاط «ي��ت��ع��ام��ل مع
مسار التطورات المحلية واإلقليمية،
بحكمة ودراية تامة لكونه يستشرف
آفاق المرحلة وما يحيط بالبلد ومن
حوله م��ن أخ��ط��ار جمة ووسطيته
كان لها الدور اإليجابي في ترسيخ
االستقرار على مستوى الجبل وعلى
الصعيد الوطني العام» ،مشيرا ً إلى
أنّ «لقاءاته في باريس تأتي في إطار
التشاور حول االستحقاق الرئاسي
وتأكيد الثوابت التي أعلنها جنبالط
عبر التمسك بمرشح الكتلة التوافقي
ه��ن��ري حلو ألنّ المرحلة الراهنة
تقتضي مرشحا ً توافقيا ً يكون على
مسافة واحدة من كافة األفرقاء».

وتمنى طعمة في تصريح ،على «كل
القادة السياسيين والحزبيين وإلى
أي جهة انتموا أن يعوا دقة المرحلة
والتطورات الهائلة في المنطقة ورياح
التغيير التي تهب عليها ،باالنكباب
على تحصين الساحة الداخلية لجبه
ه��ذه ال��ت��ط��ورات ف��ي سياق توافقي
بعيدا ً عن لغة التصعيد السياسي
والنبرة العالية أو تسعير الخطاب
المذهبي والطائفي» ،معتبرا ً «ما
يحصل يتخطى لبنان وله تداعياته
وارت����دادات����ه ع��ل��ى دول المنطقة
كافة ولبنان ليس بمنأى عن هذه
التطورات».

سعد

من جهته ،أع��رب النائب أنطوان
سعد عن «تخوف النائب جنبالط
من هاجس الفراغ الرئاسي الذي قد
ينسحب على مجلس ال����وزراء في
ظل التباين ح��ول صالحياته إزاء
الشغور الرئاسي ،وال��ذي قد يمتد
ليطاول المجلس النيابي تعطيالً
وشلالً ،وص��وال ً إلى تعطيل عمل كل
ال��م��ؤس��س��ات وال��ع��ودة إل��ى أج��واء

االغتياالت والتفجيرات وبؤر اإلرهاب
وإبقاء لبنان مكشوفا ً على المستوى
األمني ،ومعرضا ً لالنهيار االقتصادي
مع تفاقم أوض��اع النازحين وزيادة
األعباء االقتصادية».
وحمل سعد ف��ي تصريح أم��س،
رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
م��ي��ش��ال ع���ون «م��س��ؤول��ي��ة ال��ف��راغ
الحاصل في رئاسة الجمهورية»،
معتبرا ً أنّ المواقف التي أطلقها خالل
مقابلته التلفزيونية األخيرة« ،تنسف
بدعة ادع��ائ��ه أن��ه مرشح توافقي،
وتؤسس النقالب على الطائف وعلى
موقع رئاسة الجمهورية».
وع�����ن زي�������ارة رئ���ي���س ال��ل��ق��اء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط
لفرنسا للقاء الرئيس سعد الحريري
اعتبر أنّ «اللقاء ضروري وفي لحظة
استثنائية أك��ث��ر م��ا نحتاج فيها
إلى لغة العقل وإلى روح الوفاق ال
الشقاق ،وإلى مقاربة االستحقاقات
الداخلية بمسؤولية وطنية ،وفي
مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية
ينقذ ال��ب�لاد م��ن االن��ق��س��ام وال��ف��راغ
والتعطيل».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

مقبل وقهوجي
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري
برقية من نظيره اليمني يحيى علي الراعي،
مهنئا ً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
استقبل وزير المالية علي حسن خليل
في مكتبه في الوزارة ،سفراء فرنسا باتريس
باولي وألمانيا كرستيان كالج والدنمارك
رول��ف هالمبو ،وج��رى البحث ف��ي مسائل
مشتركة.
استقبل ق��ائ��د الجيش ال��ع��م��اد جان

(مديرية التوجيه)
قهوجي ،في مكتبه في اليرزة ،نائب رئيس
الحكومة وزي��ر الدفاع سمير مقبل ،وتناول
البحث األوضاع األمنية في البالد ،وشؤونا ً
تتعلق بالمؤسسة العسكرية واحتياجاتها.
من جهة ثانية ،استقبل قائد الجيش رئيس
تحرير صحيفة «ال��ش��رق» عوني الكعكي،
ث��م ال��ك��ات��ب وال��م��ح��ل��ل ال��س��ي��اس��ي سليمان
تقي الدين ،ومدير عام إذاع��ة صوت لبنان
(ضبية) الشيخ عماد الخازن ،وجرى البحث

ابراهيم وضيا
في األوضاع العامة.
استقبل المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم في مكتبه ،كالً من سفير السويد
في لبنان نيكالس كيبون ،وسفير الباراغوي
حسن ضيا ،وبحث معهما األوض��اع العامة
والتعاون القائم بين األمن العام وسفارتي
الدولتين.
استقبل ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى األم��ن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ،في مكتبه

بثكنة المقر العام ،وفد رابطة مخاتير مدينة
طرابلس.
وأعرب الوفد عن دعمه وتقديره للجهود،
وال��دور الذي تضطلع به المؤسسة للحفاظ
على أمن واستقرار البالد.
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها
للروم األرثوذكس المطران الياس عوده ،في
دار المطرانية في األشرفية ،الوزير السابق
الياس المر وبحث معه التطورات العامة.

