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من ر�أ�س العين �إلى عين العرب

 د .وفيق ابراهيم
تحلي ُل المطالب التي أرسلتها جبهة «النصرة» مع وسيط قطري
من أصل سوري «إرهابي» ،يميط اللثام عن خدعة كبيرة تتكئ على
سياسات اإلرجاء لتمرير موسم الثلوج والزمهرير .والهدف الثاني
لمطالب «النصرة» هو تأمين الحماية لعناصر من هجمات محتملة
لحزب الله والجيش ألشهر مقبلة ،ال يعرف إال الله والراسخون في
العلم عددها.
أوالً :كيف يمكن أن نجمع بين أسرى لبنانيين وأسيرات سوريات
في مفاوضات واحدة تتطلب سلفا ً موافقة المؤسسات السياسية
لبلدين :لبنان وسورية؟ ولبنان الذي ينأى بنفسه عن الحوادث في
سورية على حد قول اإلرهابيين في لبنان في حزب «المستقبل»،
يرفض التنسيق مع سورية .أما التنسيق في مسألة مختطفي أعزاز
فاقتصر على حزب الله واللواء عباس ابراهيم.
وهنا نصرخ :كيف ستوافق القيادة السورية على مطالبنا ونحن
نرفض الحديث معها في أي موضوع ألننا نطبق تعاليم الرياض
وإرش��ادات البيت األبيض ،متناسين أن أكثر من ثالثين جنديا ً من
أبنائنا ،يقبعون تحت سكين الذبح في أعالي عرسال؟
وفي كل مرة يصعد فيها الوسيط القطري ـ السوري إلى أعالي
عرسال ،يُنتظر أن يشحن معه مازوتا ً وثيابا ً شتوية للتدفئة وطعاما ً
للزوم شهر على األق��ل ،وقد ينقل بعد وصوله إلى عرسال ذخائر
وأسلحة .وبتكرار المرات صعودا ً ونزوال ً لمزيد من تذليل العقبات
يصبح لدينا جيشا ًلـ«النصرة» مجهزا ًبكامل العديد والعدّة ،يستطيع
قضاء فصول ثلج عدة وسط تصفيق المؤيدين في قطر وتركيا ،إذا ما
استثنينا المؤيدين في السعودية والواليات المتحدة.
تم ُّر كل هذه األالعيب ولم نصل بعد إلى مطالب «النصرة» .من
هم اإلرهابيون الذين تطلبهم؟ والنساء اللواتي تريد تحريرهن؟
أهن مجاهدات للنكاح أم مواطنات عاديات يراد استرقاقهن؟ وهل
تستطيع األنظمة القضائية في سورية ولبنان تمرير إخراج عدد كبير
من اإلرهابيين؟ وهذا البند بذاته يتطلب صعود الوسيط القطري
وعودته أشهرا ً من التموين والتذخير والحماية بحجة التدقيق في
األسماء المطلوبة والتغيير في أسماء آخرى ،مع احتمال إضافات
أسماء في الدقائق األخيرة تتطلب بدورها مهالً جديدة الستمزاج آراء
القيادتين في سورية ولبنان .وهكذا دواليك إلى أن يقضي الله أمرا ً
كان مفعوالً.
وتتعاون «النصرة» في ذلك مع وسائل االتصال اإلعالمي ووسائل
اإلع�لام والهواتف الخليوية ،إلث��ارة نزاعات بين الدولة وأهالي
المختطفين من العسكريين ،وبين «المستقبل» وحزب الله بحجة
أن ّ
تدخله في سورية والصومال والعراق وباكستان ومصر هو الذي
أنتج «داعش» والريفي وحبلص والعميد حمود والخ.
أما األلغام الخفية وهي المطلب األساسي إلرهابيي «النصرة»
فهي الفدى المالية والرشاوى المطلوبة من الشقيقة الغازية قطر
أن تدفعها ...وهي في الحقيقة استمرار للتمويل إنما بشكل مستتر
للتحايل على أنظمة التحويل المصرفي والرقابة الدولية ،فبذلك
تواصل قطر دعم اإلرهاب بألف لبوس ولبوس من دون أن تتعرض
للوم مجلس األمن الدولي حفظه الله وراعيته منظمة األمم المتحدة.
ألم تدفع الدوحة عشرات ماليين ال��دوالرات لـ«النصرة» مقابل
إفراجها عن جنود األمم المتحدة الذين اختطفوا بإشراف «إسرائيلي»
على مقربة من خطوط التماس بين األراض��ي السورية والجوالن
السوري المحتل من قبل «إسرائيل»؟ هي إذا ً سياسة االختطاف
للتمويل .والمعتقد أنها قد تتطور في نهاية موسم الثلوج لتصبح
وسيلة لتأمين انتقال هادئ لنحو أربعة آالف إرهابي مسلّح من
جرود القلمون إلى مناطق تسيطر عليها «النصرة» اإلرهابية في جبل
الزاوية في سورية .وهكذا تصبح الدولة اللبنانية دمية أالعيب قطر
وأثيرتها «النصرة».
لكن المعتقد أن القوى الوطنية في لبنان لن تسمح لهذا السيناريو
بالتطور على قاعدة أن المسألة ال تحتاج ألكثر من ثالثة أسابيع ،وإلاّ
فإن هذه القوى لن تقبل باالستمرار في الخضوع لالبتزاز اإلرهابي
والقطري وال يمكن تجاهل موقف الدولة السورية ،التي لن تقبل
الدخول في متاهة النفق.
ولن تقدم شروط صعبة ،إنها كما كل ال��دول تريد وف��دا ً لبنانيا ً
رسميا ً يفاوضها على مسألة الصفقة واألسيرات السوريات ،وال بد
أنها قد ُتص ّر على إنتاج تنسيق أمني في جرود القلمون بالحد األدنى
على األقل والذي يسمح بحماية البلدين.
وفي المحصلة ،يبدو للمراقبين أن القيادة السورية أحرص
على العسكريين اللبنانيين المختطفين من معظم القوى اللبنانية
المتورطة إلى جانب اإلرهاب في سورية ،وال بد أنها ستبذل جهودها
إلخراج هذا الملف من دائرة الرشاوى والتسليح وإعادته إلى حيث
يجب أن يكون ،تبادل بين بشر وبشر وإال فإن الحسم لن يكون إال
للميدان .كما يحدث اليوم في معظم أنحاء سورية التي يعيدها
الجيش العربي السوري إلى قلب الوطن.

خفايا
خفايا

 د .هدى رزق
اعتقد أكراد سورية أنهم أصبحوا أمام فرصة نادرة من
أج��ل تحقيق تطلعاتهم القومية ،فقاموا ب��إدارة مناطقهم
ذاتيا ً بعد انسحاب الجيش السوري منها ،لكنهم ارتابوا
من ر ّد الفعل التركي .إذ إنّ تركيا ال تؤمن لفكرة حكم محلي
كردي .وهي تعتبر نفسها المتض ّرر األكبر من أية خطوة
استقاللية يمكنهم القيام بها ،األم��ر ال��ذي سيؤثر بشكل
أو بآخر في أكراد تركيا ،الذين سيطالبون بدورهم بحكم
ذاتي.
وعليه عملت على توسيع الهوة بين أط��راف المك ّون
ال� �ك ��ردي ،وال �ل �ع��ب ع �ل��ى ال �خ�لاف��ات ب �ي��ن ح ��زب االت �ح��اد
الديمقراطي ال��ذي تعود مرجعيته السياسية إل��ى حزب
العمال الكردستاني ،وأحزاب المجلس الوطني الكردستاني
ال��ذي يتخذ من أربيل مرجعية سياسية له .وال يخفى أنّ
االنقسام الكردي في سورية يرتبط بهذين الحزبين قبل أن
يتشكل حزب االتحاد الديمقراطي .حاول البرزاني رئيس
إقليم كردستان العراق استيعاب االنقسام بين األك��راد.
ورعى العديد من االجتماعات بين أحزاب المجلس الوطني
الكردستاني وحزب االتحاد الديمقراطي التي أسفرت عن
تشكيل الهيئة الكردية العليا المنوط بها اإلدارة المشتركة
للمناطق ال �ك��ردي��ة ،وق ��ام ب��اس�ت�ق�ب��ال ال�لاج�ئ�ي��ن األك ��راد
السوريين .نالت خطواته هذه مباركة تركية من أجل احتواء
حزب االتحاد الديمقراطي ودفع األكراد للقتال ض ّد النظام.

أكراد سورية ومعركة رأس العين (سري كانيه)

طرح أكراد سورية تساؤالت حول مستقبل الدولة ،وبالتالي
ح��ول مستقبلهم في ظ� ّل حشد المعارضة السورية لقواتها
م��ن أج��ل السيطرة بالقوة على مدينة «رأس العين» وباقي
المناطق الكردية .حاولت كتائب من «الجيش الحر» و«جبهة
النصرة»  -التي ال تؤمن بحقوق األقليات والطوائف وبالتالي
ال تعترف بحقوقهم  -السيطرة على مدينة «رأس العين» ،ما
أدّى إلى مواجهات دموية بين الجانبين .يعتقد «الجيش الحر»
بأنّ النظام السوري يستخدم ورقة حزب االتحاد الديمقراطي
في وجه تركيا وينقل القضية الكردية إلى حدودها .فالمناطق
الكردية تكتسب بالنسبة إلى «الجيش الحر» و«النصرة» أهمية
خاصة نظرا ًإلى استحواذها على ثروات استراتيجية مثل النفط
والغاز والقطن ،ما يجعلها منطقة تمويل ذاتي بالنسبة إلى هذه
المجموعات .لكن حزب االتحاد الديمقراطي الكردي يسيطر
على معظم المناطق ذات الغالبية الكردية الممتدّة من عفرين
شماالً إلى نهر دجلة في أقصى الشرق ،وقام بتشكيل جيش
كردي موحد في المناطق التي تسيطر عليها اللجان الشعبية
التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي وحقق من وراء المعركة
مع «الجيش الحر» و«النصرة» المزيد من الشرعية في الشارع
الكردي .بعد المواجهات العسكرية على األرض في مدينة رأس
العين (سري كانيه).
لم يتوصل المجلس الوطني الذي تدخل بين حزب االتحاد
الديمقراطي و«الجيش ال�ح��ر» س��وى إل��ى اتفاقية للتهدئة لم
ت��دم طويالً في ظ� ّل تعثر انضمام المجلس الوطني الكردي
إل��ى «االئ �ت�لاف الوطني ال �س��وري» ،فقد استمر ال �ص��دام من
أجل السيطرة على مدينة القامشلي االستراتيجية واستمرت

زار بري والمو�سوي والج�سر

المواجهات .حاولت كتائب «الحر» و«النصرة» القضاء على
البنية التنظيمية الكردية ،ما جعل األك��راد ينتهجون سياسة
براغماتية ت��وازن بين المعارضة والنظام من أجل المصلحة
القومية الكردية .وكشفت المعارك في منطقة رأس العين في
محافظة الحسكة مدى البراغماتية التركية التي دعمت «جبهة
النصرة» وتنظيم «داع ��ش» بالمال وال �س�لاح ،بعدما ألحقوا
الضربات بـ»الجيش الحر» المدعوم أيضا ًمن تركيا ،التي ال تريد
خسارة أي فريق تمكنه المساهمة في هدف إسقاط النظام.

األكراد ومعركة عين العرب (كوباني)

اختلفت ظ��روف ومعطيات معركة عين ال�ع��رب (كوباني)
التي تتوسط محافظة الحسكة بمدنها القامشلي ورأس العين
وعاموده ودرباسيه في الشرق ،ومنطقة عفرين في الغرب.
إن معركة كوباني تعني أوالً فصل المناطق الكردية السورية
عن بعضها جغرافيا ً بشكل نهائي ،ثانيا ً السيطرة على منطقة
جغرافية كبيرة ،تمت ّد من مدينة منبج في ريف حلب على الحدود
السورية ـ التركية شماالً إلى مشارف بغداد ،ثالثا ً استقطاب
«داعش» وضمه لمزيد من المقاتلين اآلتين عبر الحدود .رابعا ً
استغالل العامل االقتصادي الذي يمكن أن يؤ ّمنه التحكم بطرق
التجارة عبر الحدود.
ل��م ت�ح��رك ت��رك�ي��ا س��اك �ن �اً ،إن�م��ا ق��دم��ت ف�ق��ط م�س��اع��دة على
المستوى اإلنساني عبر استقبال آالف النازحين ،إذ بلغ عددهم
ق��راب��ة  200أل��ف ،واعتبرت أنّ المعركة ه��ي بين تنظيمين
إرهابيين .لكن تغيير األميركيين لسياستهم تجاه األكراد كان
مفاجئا ً لها ،صحيح أنه أتى بسبب الحرب ض ّد «داعش» ،لكنه
غيّر المعادالت.

تعليقا ً على انخفاض
أسعار النفط في األسواق
العالمية ،والذي تسبّبت
به سياسة اإلغراق
التي تتبعها السعودية
بالتنسيق مع الواليات
المتحدة وبعض الدول
المنتجة ،بهدف الضغط
االقتصادي على إيران
وروسيا ،قال خبير عتيق
في هذا المجال :إنّ ما
تفعله الرياض وواشنطن
وحلفاؤهما تنطبق عليه
حكاية ذلك الذي يعض
أنفه نكاية بوجهه ،ألنّ هذه
السياسة قد تؤذي طهران
وموسكو إلى ح ّد ما ،لكنها
في النهاية سترت ّد على
أصحابها الذين سيكون
حجم خسائرهم أربعة أو
خمسة أضعاف.

�سالم :التفاو�ض لتحرير الع�سكريين المخطوفين �صعب ومعقد

بالمبلي :لفتح الطريق �أمام انتخاب الرئي�س مجل�س الوزراء يرجئ المناق�صة ل�شبكتي الخليوي
ويوافق على نقل اعتمادات من الموازنة

رأى المنسق الخاص لألمم المتحدة
في لبنان ديريك بالمبلي «أن التمديد
للمجلس النيابي ج ّنب لبنان فراغا ً
اضافيا ً خطيرا ً في مؤسسات الدولة،
لكن من المؤسف أن يبقى لبنان ،غير
قادر على إجراء االنتخابات النيابية.
وع��ب��ر بالمبلي ع��ن اس��ت��ع��داد األم��م
المتحدة المستمر لدعم التحضيرات
لالنتخابات النيابية في أي وقت.
وتمنى بالمبلي «أن يكون مجلس
ال��ن��واب ق����ادرا ً على ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية من دون تأخير» ،ولفت
إل��ى «أن األمين العام لألمم المتحدة
يكرر ف��ي التقرير الجديد دع��وت��ه كل
االط��راف في لبنان ال��ى إب��داء ما يلزم
من إحساس بالعجالة والمرونة من
أجل فتح الطريق أمام انتخاب رئيس
جديد لما لذلك من أهمية بالنسبة إلى
وحدة لبنان وقدرة الدولة على مواجهة
التحديات الراهنة».
وأطلع بالمبلي رئيس مجلس النواب
على م��ا سيصدر ح��ول ال��ق��رار 1701
وعرض معه التطورات .ورحبا بالهدوء
السائد عند الخط األزرق وفي جنوب
لبنان.

الموسوي

وع�����رض ب�لام��ب��ل��ي م���ع م��س��ؤول
العالقات الدولية في حزب الله ع ّمار
ال��م��وس��وي ال��ت��ط��ورات السياسية
واألمنية .وأشاد الجانبان بـ»الجهود
التي يبذلها الجيش والقوى األمنية
من أجل ضبط األوضاع ومنع اإلخالل
باألمن ومالحقة المجموعات والخاليا
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بري خالل لقائه بالمبلي
اإلرهابية».
وع� ّب��را عن «ارتياحهما للمناخات
االيجابية الداعمة للخطوات األمنية
األمر الذي يشكل مزيدا ً من التحصين
لالستقرارالداخلي»،مؤكدين«تقديرهما
للمواقف الداعية إلى الحوار والتالقي
خصوصا ً ما أعلنه األمين العام لـ»حزب
الله» السيد حسن نصر الله في ذكرى
عاشوراء».
من جهة أخرى ،تناول اللقاء قضايا
أخرى مثل ملف النازحين السوريين،
إض��اف��ة ال���ى ال��ج��ه��ود ال��ت��ي يؤديها
المبعوث األممي المكلف متابعة األزمة
السورية ستيفان دي ميستورا.

الجسر

وزار ممثل األمم المتحدة في لبنان
النائب سمير الجسر ف��ي مكتبه في
مجلس النواب حيث جرى استعراض

األوض��اع السياسية الداخلية ومدى
امكانيةانتخابرئيسجديدللجمهورية
بعد التمديد للمجلس النيابي.
ون��اق��ش المجتمعون ال��وض��ع في
مدينة طرابلس ،فأكد الجسر لبالمبلي
«ض���رورة معالجة األم���ور باألسباب
وليس بالنتائج فقط ،م��ش��ددا ً على
«أهمية إطالق خطة اقتصادية متكاملة
من شأنها إزال��ة الفقر ورفع الظلم عن
الطرابلسيين ،على أن تراعي األولويات
حتى تجد نتائج سريعة لها».
ووع��د بالمبلي بـ»مراجعة األمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون بهذا
ال��خ��ص��وص ،ووض��ع��ه ف��ي ج��و واق��ع
طرابلس للوصول ربما إلى تكليف البنك
الدولي ،بإجراء دراسة اقتصادية شاملة
وكاملة ،عن مدينة طرابلس ،لمعرفة
حقيقة واقعها االقتصادي والعمل على
تحسينه».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
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كاتشا يسلم دريان كتابا ً عن زيارة البابا إلى لبنان

م��ر ق��ان��ون التمديد ال����وارد إلى
مجلس ال����وزراء بصفة معجل في
شكل طبيعي وسط اعتراض وعدم
توقيع وزراء التيار الوطني الحر
وال��ط��اش��ن��اق وال��ك��ت��ائ��ب وال����وزراء
المحسوبين على رئيس الجمهورية
السابق ميشال سليمان ،علما ً ان
التوقيع على ال��ق��ان��ون ه��و خطوة
شكلية حيث سيصبح ن��اف��ذا ً بعد
اربعة ايام.
وأج��ل مجلس ال���وزراء موضوع
المناقصة العالمية إلدارة شبكتي
الخليوي ألجل االطالع على مالحظات
الوزراء على تقرير وزير االتصاالت».
ووافق مجلس الوزراء في جلسته
التي عقدها في السراي الحكومية
برئاسة الرئيس تمام س�لام ،على
نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة
العامة الى موازنة بعض ال��وزارات
لعام  2014على أس��اس القاعدة
االث��ن��ت��ي ع��ش��ري��ة ب��ن��اء لطلب تلك
الوزارات وتلبية لحاجاتها.
كما تمت الموافقة على طلب الهيئة
العليا لالغاثة اعطاءها سلفتي خزينة
قيمتهما نحو أربعة وخمسين مليار
ليرة لبنانية للتعويض عن األضرار
الناتجة من اشتباكات وانفجارات.
وواف��ق ع��ل��ى م��رس��وم ي��رم��ي إلى
تعديل ش���روط التعيين الخاصة
ببعض الوظائف الفنية ف��ي مالك
وزارة الصحة العامة ،كما وافق على
م��رس��وم ي��رم��ي ال���ى ت��م��دي��د العمل
بأحكام المرسوم  8781تاريخ -29
 1974-8المتضمن اح���داث مالك
موقت ف��ي وزارة االش��غ��ال العامة
والنقل وتمديد تعيين العاملين فيه
لغاية .2015-12-31
وواف����ق المجلس على م��ش��روع
قانون يتضمن أحكاما ً استثنائية
تتعلق بالتالمذة الذين ترشحوا عام
 2014لالمتحانات الرسمية لمختلف
ال��ش��ه��ادات ال��ت��ي ت��ص��دره��ا وزارة
التربية والتعليم العالي باستثناء

شهادتي اإلج���ازة الفنية واإلج��ازة
التعليمية الفنية.
وف ّوض المجلس وزير الخارجية
جبران باسيل توقيع اتفاق إلغاء
تأشيرات الدخول لحاملي جوازات
ال��س��ف��ر ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��خ��اص��ة
وج����وازات ال��خ��دم��ة م��ع جمهورية
صربيا».
وتمت الموافقة على اقتراح وزير
الزراعة تأليف لجنة وزارية لدراسة
االج�����راءات ال��ت��ي يمكن اعتمادها
لحماية زيت الزيتون المنتج محلياً،
وعلى الغاء قسم من تخطيط طريق
في منطقة صوفر.
ووافق المجلس على قبول بعض
الهبات المقدمة إلى بعض الوزارات
والمؤسسات الرسمية ،وعلى طلب
بعض الوزارات المشاركة في بعض
المؤتمرات.

سالم يذكر
بانتخاب الرئيس

وذك��ر رئيس الحكومة في بداية
الجلسة التي غاب عنها الوزيران وائل
أبو فاعور وأش��رف ريفي ،بضرورة
انتخاب رئيس جمهورية جديد لما
لمركز الرئيس من أهمية على انتظام
عمل المؤسسات الدستورية كافة،
آمالً في أن يتم هذا االنتخاب في أقرب
وقت.
بعد ذلك ،عرض سالم موضوع ما
توصل إليه التفاوض في شأن تحرير
العسكريين المخطوفين ،مشيرا ً إلى
أن هذا الموضوع صعب ومعقد ،والى
أن هناك بعض التقدم نرجو أن يؤدي
الى نتيجة ايجابية.
وكشف وزي��ر ال��م��ال علي حسن
خليل بعد الجلسة «أن االج��راءات
التي ضغط بها من أجل إق��رار ملف
الفيول ،أمنت وبعد المفاوضات التي
جرت وفرا ً بحدود خمسين مليار ليرة
لبنانية» .وأكد «إصراره على متابعة

الملف وفق األصول».

باولي :الطائف
المرجعية الدستورية

وك��ان رئيس الحكومة تبلغ من
السفير الفرنسي في لبنان باتريس
باولي أن ب�لاده ستبدأ بالخطوات
العملية م��ن أج��ل تسليح الجيش
اللبناني.
وأطلع باولي رئيس الحكومة على
توقيع االتفاق الفرنسي  -السعودي
الذي حصل في الرياض والذي يسمح
بوضع الهبة السعودية المقدمة
للجيش اللبناني موضع التنفيذ وهي
بقيمة ثالثة مليارات دوالر أميركي.
وقال« :نحن نسير في هذه المسألة
مع شركائنا السعوديين واللبنانيين
وقائد الجيش العماد جان قهوجي
الذي كان في الرياض لهذه المناسبة،
ونعمل لوضع ما هو ضروري موضع
التنفيذ لدعم الجيش اللبناني في
وقت يواجه فيه البلد تهديدا ً خطيرا ً
بالنسبة الى أمنه حيث البلد منخرط
في معركة ضد اإلرهاب».
وأك���د ب��اول��ي ل��رئ��ي��س الحكومة
دعم بالده للعملية التي حصلت في
طرابلس أخيرا ً ودعم الجيش.
ورأى «أن التمديد ال��ذي حصل
من قبل النواب والمجلس النيابي
يؤكد ض��رورة إع��ادة سير العمل في
شكل منتظم للمؤسسات» ،الفتا ً
إلى «أن انتخاب رئيس للجمهورية
ه��و أول��وي��ة األول���وي���ات وي��ج��ب أن
يعيد سير العمل ف��ي المؤسسات
ويسمح ب��إج��راء ان��ت��خ��اب��ات التي
ه��ي ق��اع��دة للعمل الديمقراطي».
ونفى الحديث «أن فرنسا تؤيد إعادة
النظر في اتفاق الطائف» ،مشيرا ً إلى
«أن ب�لاده ملتزمة لصالح التوازن
الذي أقر في االتفاق الذي بالنسبة
إل��ي��ن��ا ه��و المرجعية ال��دس��ت��وري��ة
اللبنانية».

(داالتي ونهرا)

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الوزير السابق البير
منصور األوض��اع الراهنة واستقبل رئيس التفتيش المركزي القاضي
جورج عواد.
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى
السفير البابوي غابرييل كاتشا ،في حضور األمين العام للجنة الوطنية
للحوار اإلسالمي – المسيحي محمد السماك.
وقدم السفير البابوي التهاني للمفتي دريان بانتخابه مفتيا ً للجمهورية
اللبنانية وسلمه كتابا ً عن زيارة البابا إلى لبنان ،وت ّم تبادل اآلراء حول
تعزيز العالقات اإلسالمية – المسيحية في لبنان والمنطقة العربية،
كما ت ّم التوافق على مواصلة الحوار والتالقي وتوطيد العالقات بين دار
الفتوى في الجمهورية اللبنانية الفاتيكان.
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة مع
القائم باألعمال بالوكالة لدى السفارة السويسرية في لبنان السفير
فرنسوا باراس األوضاع العامة عالقات التعاون بين جيشي البلدين.
(تموز)

جانب من جلسة مجلس الوزراء

االتحاد الأوروبي يدعو النتخاب رئي�س
888057$0.-#
قهوجي مستقبالً سفير سويسرا

(مديرية التوجيه)

دع��ا االت��ح��اد األوروب���ي الجهات
السياسية المعنية إلى عدم التأخير
أكثر في انتخاب رئيس للجمهورية.
وأس���ف ل��ع��دم ت��م��ك��ن المواطنين
اللبنانيين من ممارسة حقهم في
التصويت ولتأجيل االنتخابات مرة
أخرى.

ودعا االتحاد األوروب��ي في بيان
ص��در عن بعثة االت��ح��اد األوروب��ي
بعد موافقة رؤس��اء بعثات ال��دول
األع��ض��اء ف��ي االت��ح��اد ف��ي لبنان،
«الحكومة اللبنانية وجميع األحزاب
السياسية إلى االستفادة بأقصى
حد ممكن من التمديد لتحقيق تقدم

سريع في وض��ع قانون انتخابي
ج���دي���د وف����ي ت��ش��ري��ع��ات أخ���رى
ملحة».
وأش��ار إلى «أن��ه سيبقى ملتزما ً
حيال المؤسسات اللبنانية ومع
المجتمع المدني لتنفيذ التشريعات
المعتمدة».

