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حمليات �سيا�سية

«�إ�سرائيل» تقرع طبول الحرب
على حزب اهلل!
 هشام الهبيشان
في الوقت ال��ذي أش��ارت صحيفة «معاريف» الصهيونية إلى
أنّ اللواء  188مدرعات في الجيش «اإلسرائيلي» قد أنهى أخيرا ً
خاصة في منطقة ال�ج��والن ال�س��وري المحتل ،تحاكي
م�ن��اورة
ّ
احتالل قرية نموذجية في جنوب لبنان ،في إطار السيناريوات
ال�ت��ي يرسمها ال�ج�ي��ش الصهيوني للحرب المقبلة م��ع حزب
الله ،ومن ضمنها الدخول البري إلى لبنان .وتزامن ما أوردته
الصحيفة مع تصريح رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة
الدفاع «اإلسرائيلية ،اللواء عاموس غلعاد الذي لم يستبعد نشوب
حرب جديدة بين «إسرائيل» وحزب الله ،من جانب آخر كشفت
قيادة الجبهة الداخلية في جيش العدو مؤخرا ً أنّ حزب الله قادر
خالل الحرب المقبلة على إطالق ما بين  1000و 1500صاروخ
يوميا ً باتجاه األراض��ي الفلسطينية المحتلة ،ليؤكد بما ال يقطع
الش ّك بأنّ قادة الكيان الصهيوني بدأو بالفعل رسم سيناريوات
الحرب المقبلة مع حزب الله.
وكتب وزي��ر ال�ح��رب الصهيوني السابق موشيه آري�ن��ز في
صحيفة «هآرتس» مقاالً جاء فيه« :ك ّل عام يزداد تهديد الصواريخ
التي يملكها حزب الله من ناحية العدد والمدى والدقة» .وأضاف:
«رغ��م الجهود التي بذلت على م��دى سنوات لمنع نقل السالح
إلى حزب الله من إيران ومن سورية ،فإنّ قدرة المنظومة على
إلحاق ضرر جسيم بالسكان وبالبنى التحتية المدنية والعسكرية
إلسرائيل ازدادت ،وينبغي أن يكون واض�ح�ا ً أنّ األم��ل في أن
تتمكن إسرائيل من ردع حزب الله عن استخدام قدرته ال يمكن أن
يعتبر استراتيجية مناسبة» ،معتبرا ً «أنّ العامل األول والحيوي في
استراتيجية ناجعة لحماية السكان المدنيين من تهديد الصواريخ
يجب أن يستند إلى قدرة الجيش اإلسرائيلي على تعطيل مخزون
حزب الله في مدة ال تتعدى  48ساعة في أقصى األحوال ،فهذه
القدرة ستمنح إسرائيل خيارات عدة للتخلص من هذا التهديد».
بقراءة موضوعية لما جاء في اإلعالم الصهيوني الذي يعكس
بالضرورة الصدى الحقيقي لما يحاك داخل دوائر صنع القرار
الصهيوني ،يبدو أنّ «إسرائيل» بدأت تع ّد لحرب كبيرة ستفرض
وجودها بقوة على اإلقليم المضطرب في شكل كامل ،ويالحظ
جميع المتابعين ل�ت��داخ�لات وت�ق��اط�ع��ات ال�ف��وض��ى ف��ي اإلقليم
ومسار تحركات األهداف «اإلسرائيلية» في اإلقليم كك ّل ،أنّ لدى
«اإلسرائيليين» رغبة جامحة في التحرك عسكريا ً باتجاه فرض
ح��رب جديدة في المنطقة ،وخصوصا ً بعد فشلهم في تحقيق
األهداف االستراتيجية لعملية «الجرف الصامد» األخيرة في غزة.
من هذا المنطلق ،يتوقع غالبية المتابعين أن تكون أولى مغامرات
نتنياهو المقبلة بعد تشكيل حكومته هي القيام بعمل عسكري
ض ّد حزب الله ومن المتوقع أن يدعم نتنياهو بهذا المسعى الجديد
نخبة كبيرة من قادة الرأي «اإلسرائيليين» وبعض الساسة وعدد
كبير من جنراالت الجيش باإلضافة إلى دعم واشنطن وباريس
وحلفائهم في المنطقة لخوض هذه الحرب ض ّد حزب الله.
ومن هنا ،فإنّ تصريحات وزراء وقاده أمنيين «إسرائيليين»
�ب في
وجميع التصريحات والتحليالت وال�س�ي�ن��اري��وات ت�ص� ّ
خانة التحرك شماالً باتجاة ضرب منظومة حزب الله العسكرية
واللوجستية ،وفي آخر هذه التصريحات قال رئيس أركان جيش
العدو بيني غانتس إنّ الجبهة الشمالية لـ«إسرائيل» ،أي الحدود
مع لبنان« ،قابلة لالنفجار في أي وقت ،ومن هنا يبدو واضحا ً
أنّ اإلسرائيليين قد ب��دأو بالفعل التحضير ورس��م سيناريوات
المعركة المقبلة مع حزب الله ،لكنهم ،على ما يبدو ،ينتظرون
إعالن ساعة الصفر من واشنطن لبدء المعركة.
في ظ ّل الحديث عن دور واشنطن في هذه الحرب المتوقعة،
كتكرار لنموذج حرب تموز  ،2006تركزت التقارير العسكرية
والسياسية األميركية في األسابيع واأليام القليلة الماضية ،على
تعاظم قوة حزب الله ،وتشير هذه التقارير إلى أنّ تعاظم قوة
حزب الله النارية والعسكرية تع ّد نكسة كبيرة للمشروع الرامي
إلى إعادة رسم موازين ومواقع القوى في المنطقة ،فلوجستية
الحزب العالية وق��وة ال��ردع العالية التي يملكها مقاتلو الحزب،
والمخزون الهائل من السالح المتطور الذي يملكه الحزب ،سوف
تؤدي بمجموعها إلى إحداث تغيير جذري في الخارطة العسكرية
ألطراف الصراع في المنطقة ،والمقصود بأطراف الصراع وفقا ً
للمقصد األميركي ،قوى المقاومة من جهة ،و«إسرائيل» وأدواتها
في المنطقة العربية ،من جهة أخرى.
من خالل هذه التقارير نستنتج أنّ قادة وصناع الرأي والقرار
األميركي ب��دأو يدركون أكثر من أي وقت مضى أنّ مشروعهم
األكبر الرامي إلى تعظيم قوة «إسرائيل» في المنطقة بدأ يواجه
خطرا ً وجوديا ً منذ هزيمة تموز  ،2006وبعد الهزيمة الكبرى
التي منيت بها «إسرائيل» في معركة «الجرف الصامد» في غزة،
لهذا تسعى دوائر صنع القرار األميركي إلى دفع «إسرائيل» نحو
حرب جديدة في المنطقة لعلها تستطيع استعادة جزء من هيبتها
في اإلقليم بعد هزائمها المتالحقة منذ عام  2000وحتى اليوم.
بالعودة إلى دوائ��ر صنع القرار الصهيوني ،فقد أص��درت تل
أبيب مؤخرا ً مجموعة التقارير العسكرية االستخباراتية أعدتها
مجموعة من كبار القادة العسكريين «اإلسرائيليين» ،وتشير هذه
التقارير إلى «أنّ ق��درة حزب الله اللوجستية وق��وة ال��ردع ،لدى
الحزب قد تحدثان تغييرا ً كبيرا ً في موازين القوى بين أطراف
الصراع في المنطقة ،وهنا يقول الرئيس السابق لقسم األبحاث
ف��ي شعبة االس �ت �خ �ب��ارات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال�ج�ن��رال إي �ت��اي ب��ارون
لصحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية« :في حرب لبنان المقبلة يستعد
حزب الله إلط�لاق أكثر من ألف ص��اروخ يوميا ً على إسرائيل»،
الفتا ً إلى «أنّ حزب الله سيحاول ضرب المنشآت االستراتيجية
في إسرائيل» .ويضيف« :خالفا ً لحرب لبنان الثانية أتوقع أننا
سنجد ق��وات ح��زب الله على أرضنا من خ�لال ط��رازي��ن ،األول
طراز العمليات ،طعنات محدّدة في نهاريا أو شلومي أو معلوت،
والثاني عمليات ملموسة للسيطرة على أراض إسرائيلية ،أي
سيطرة حزب الله على بلدة إسرائيلية كاملة».
أما حزب الله ،فهو دروه متيقن من حتمية المواجهة المؤجلة
منذ زمن مع «اإلسرائيليين» ،ولكن هذه المرة ستكون المواجهة
مختلفة ،ول�ي�س��ت ك�م��واج�ه��ة ح��رب ت�م��وز  ،2006ف�ح��زب الله
سيواجهه ثالثة أع��داء هذه المرة ،وه��م :أع��داء الداخل اللبناني،
تنظيما «النصرة» و«داعش» ،وبعض التنظيمات المسلحة األخرى
على الجانب اآلخ��ر من الحدود السورية ،باإلضافة إل��ى العدو
الرئيسي «إسرائيل» ،وك ّل هؤالء يجمعهم هدف واحد هو ضرب
وش� ّل ال�ق��درات اللوجستية والعسكرية للحزب ،وه��ذا ال يخفي
حقيقة وج��ود دع��م إقليمي ـ عربي ـ دول��ي م��ن ال��دول الشريكة
علنا ًفي الحرب على قوى المقاومة في المنطقة من أجل تصفية
الحزب عسكرياً ،وهذا ما تؤكد عليه دوائر صنع القرار األميركي
ف��ي شكل دائ ��م ،باعثة رس��ائ��ل طمأنة ل�ـ«إس��رائ�ي��ل» ،مضمونها
أنّ حربك المستقبلية مع حزب الله ،ستثير ردود فعل إقليمية
وعربية مؤيدة.
بات واضحا ً أنّ «اإلسرائيليين» وأدواتهم في المنطقة وداعميهم
في الغرب ،مصممون أكثر من أي وقت مضى على إعالن قريب
لبداية الحرب على حزب الله ،مستغلين فوضى اإلقليم ،فبعد أن
ت ّمت شيطنة الحزب إعالمياً ،والرهانات الكبرى على مدى قدرة
الحزب على الصمود في المواجهات الكبرى ،هناك قناعة شاملة
عند الكثير من المتابعين لمسيرة الحزب التاريخية ،بأنّ الحزب
وبما يملكه من قوة ردع نارية عسكرية وبشرية ،واألهم من ذلك
عمق التحالفات مع بعض قوى اإلقليم ،مؤهل للتصدي وردع أي
عدوان ،وسننتظر األشهر الثالثة المقبلة لتعطينا إجابات واضحة
على ك ّل تساؤالتنا.

هل �سير ّد حزب اهلل على «�إ�سرائيل»؟
روزانا رمال
أص�ب��ح ث��اب�ت�ا ً أنّ «إس��رائ �ي��ل» ن� ّف��ذت غ��ارة على األق� � ّل على
األراض��ي السورية في اليومين الماضيين ،وهي التي أعلن
عنها «اإلسرائيليون» في الجوالن حيث أكدت سلطات االحتالل
أنها استهدفت مسلحين أثناء زرعهم عبوة ناسفة على تخوم
الجوالن المحت ّل ،وقد أش��اد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء
«اإلسرائيلي» بالعملية لصحيفة «تايمز اوف إسرائيل» ،وشكر
جنود بالده على «اليقظة» التي أظهروها وأدّت إلى تنفيذ هذه
العملية السريعة والدقيقة حسب تعبيره.
إذا لم يكن اإلع�لان الرسمي عن انّ غ��ارة «إسرائيلية» في
القلمون استهدفت مواقع لحزب الله وللجيش السوري قد ت ّم
من جهة حزب الله أو من جهة «االسرائيليين» على ح ّد سواء،
فإنّ الغارة الثانية التي نفذتها «إسرائيل» ردا ً على محاوالت
تنفيذ عملية داخل مناطق تواجدهم اعترفت بها «إسرائيل» وتد ّل
أنّ شيئا ً ما قد حدث تزامنا ً معها ،وتؤكد أنّ هذه العملية جاءت
على شكل ر ّد فعل يمكن ان يكون بح ّد ذاته دليالً على حجم
الغارة ،وذل��ك من خالل مالحظة طريقة ال��ر ّد وتعاطي حزب
الله تحديدا ًمعه ،خصوصا ً أنّ تقارير إعالمية عددة تحدّثت عن
انّ مستودعات لسالح ثقيل واستراتيجي لحزب الله والجيش
السوري قد تع ّرضت للقصف في غارة القلمون ،ما يعني أوالً
أنه إذا ت ّم تبنّي فكرة أنّ يكون الشبان السوريون تح ّركوا للر ّد
على غ��ارة القلمون المفترضة ف��إنّ هذا األم��ر يكشف مفاتيح
المشهد أكثر ويوضح حجم الغارة ويدحض اللبس.
العارف بطريقة تعاطي حزب الله بالتجربة يدرك انه ال يعمد
أي عدوان يتع ّرض له ،خصوصا ً إذا كان هناك
عادة الى إخفاء ّ
شهداء ،وقد أثبتت عملية القنيطرة هذا حيث لم تعلن «إسرائيل»

خفايا
خفايا

عنها إال أنّ ح��زب الله فاجأها باإلعالن ليقول لها إن��ه سير ّد
بطريقة أو ب��أخ��رى ،وق��د حصل ذل��ك في شبعا التي رسمت
عمليتها النوعية معادلة أساسية وضعها السيّد نصرالله بين
ألي
أي��دي «اإلسرائيليين» بمثابة خط أحمر يمنع التع ّرض ّ
جندي من جنود حزب الله او مصالحه.
الثابت اذا ً انّ هناك غارة قد حصلت باعتراف «إسرائيلي»،
وأنه ما عاد ممكنا ً تجاهل المواجهة ،فإذا كانت الغارة األولى
على األسلحة االستراتيجية قد ت ّمت ولم يعلن عنها أحد ،فإنّ
الثانية في الجوالن وبعد اإلع�لان «االسرائيلي» عنها أصبح
حزب الله معنيا ً بالتصرف على أساسها ،لكن هل سير ّد حزب
الله؟
اوالً :العمليتان في القلمون وغارات الجوالن ال تنطبق عليها
معايير الر ّد التي حدّدها السيد ،والتي ربطت بضرب عناصر
للمقاومة أو اغتيال عناصرها وك��وادره��ا ،فالعملية األولى
مشكوك فيها ،وإذا ت ّمت فهي ليست أكيدة ،والثانية يعتقد أنها
مقاومة سورية عبر خطوط االحتالل ،وشهداؤها اربعة...
اثنان منهما من قرية متاخمة للحدود واالثنان اآلخ��ران من
مدينة مجدل شمس الواقعة تحت االح�ت�لال ف��ي الجوالن،
وبالتالي فإنّ من نفذوا العملية واستشهدوا ليسوا من رجال
ح��زب ال�ل��ه ال��ذي��ن يخضعون لمعادلة السيد نصرالله التي
ُفرضت على اإلسرائيليين بعد عملية شبعا ،وبالتالي فإنّ هذه
العملية حسب المتابعين هي جزء من مقاومة سورية ،ومن
األفضل أن تؤكد هويتها السورية ،وأنها ليست مج ّرد ذراع
سوري لحزب الله اللبناني.
ث��ان�ي�اً :إذا ك��ان ه��ؤالء ال�ش�ه��داء ق��د توجهوا بالتنسيق مع
حزب الله والجيش السوري لتنفيذ العملية ف��إنّ طريقة الر ّد
أي الذين
والمقاتلين المعتمدين الذين ال ينتمون إلى حزب اللهّ ،
هم خارج معادلة السيد نصرالله ،وإخفاقهم العملية ،كلها أمور

تشير الى ان اثر أو حجم غارة القلمون المفترضة ليس سوى
مج ّرد أخبار عارية عن الصحة ُيراد تكبيرها الستدراج حزب
الله الى موقف ما.
وردا ً على االستنتاج الذي يقول إنّ حزب الله لن ير ّد ثمة
معطيات يتداولها معنيون بعمل المقاومة ت�ق��ول « :افتحوا
عيونكم على احتمال إطاللة مفاجئة للسيد نصرالله يرافقها
إع�لان ع��ن ر ّد ح��دث أو سيحدث إذا ثبت انّ عملية القلمون
األولى قد استهدفت سالحا ً نوعيا ً
يخص حزب الله والمقاومة،
ّ
فترك هذه الغارة من دون ر ّد يعني كسرا ً لميزان الردع الذي
أعلنه حزب الله بعد عملية مزارع شبعا».
هذا إضافة إلى أنّ ك ّل اإلي�ح��اءات التي نجح «اإلسرائيلي»
ف��ي خلقها بعد العمليتين تشير إل��ى أنّ معادلة ردع عملية
م��زارع شبعا قيد االختبار ،حتى لو ثبت أنها خارج المعايير
التي وضعها السيد نصرالله ،فكيف إذا تبيّن أنّ غارة القلمون
حقيقية في حجمها ،وأنها طاولت صلب ما ينطبق عليه ميزان
الردع وواجب الردّ؟
بال شك انّ التحركات وال �غ��ارات «اإلسرائيلية» تأتي في
ظ��رف إقليمي ضاغط على حلفاء «إس��رائ�ي��ل» ،وك � ّل متض ّرر
من االتفاق النووي مع طهران ،في وقت لم توقف السعودية
المتض ّررة أيضا ً من االتفاق عملية «عاصفة الحزم» ض ّد اليمن،
رغم أنا أعلنت وقفها للتوجه إلى الح ّل السياسي ،بالتالي فإنّ
اإلسرائيلي الواقع بين ميزان ردع السيّد نصرالله وميزان
حماية ن�ف��وذه وت �ض � ّرره االستراتيجي ،عقب توقيع الدول
الكبرى االتفاق مع طهران في موقف ح��رج سيضعه للمرة
أي جبهة من
األولى أمام ضرورة حسم أولوياته وتحركاته في ّ
الجبهات الساخنة في المنطقة ،خصوصا ً في مواجهة حزب
الله ال��ذي يؤكد المعنيون فيه انّ قوة ردع��ه االستراتيجية لم
تتأثر بك ّل ما جرى في سورية في السنوات األربع الماضية.

دريان بحث �أو�ضاع الجالية اللبنانية
مع ال�سفير البرازيلي

بري عر�ض التطورات مع �سالم
وقهوجي وال�سفير الأردني

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان في دار الفتوى،
سفير ال��ب��رازي��ل ج��ورج جيرالدو
ق��ادري ال��ذي أش��ار إلى أنّ الزيارة
تأتي في إطار جولته على رؤساء
الطوائف الدينية في لبنان ،الفتا ً
إلى أنه بحث مع دريان «ع��ددا ً من
النقاط الهامة ،وخصوصا ً العالقة
بين لبنان والبرازيل ،ال سيما أنّ
الجالية اللبنانية ف��ي البرازيل
كبيرة وهي تبدي محبتها واهتمامها
للبنان والبرازيل».
ثم استقبل دري��ان النائب كاظم
ال��خ��ي��ر ع��ل��ى رأس وف���د م���ن من
صندوق الزكاة في المنية ،الذي قال
بعد اللقاء:
«نأسف لما نشهده من تبادل
م��س��ؤول��ي��ات وت��ه��م ف��ي م��وض��وع
التعطيل بمؤسسات عدة إن كان
في مجلس النواب ،أو في مجلس
ال�����وزراء ،وب��م��وض��وع السلسلة،
والموازنة» ،معتبرا ً «أنّ التعطيل
األس��اس��ي يبدأ بتعطيل انتخاب
رئيس للجمهورية ،والمسؤولية
األساسية تقع على عاتق الفريق
ال�����ذي أوق�����ف ان���ت���خ���اب رئ��ي��س
للجمهورية ،ويوقف البلد كك ّل».

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري قبل ظهر أم��س في عين التينة،
رئيس الحكومة تمام س�لام وعرض
معه األوضاع والتطورات الراهنة.
ثم استقبل الرئيس بري قائد الجيش
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي ،ف��ي حضور
المستشار أحمد بعلبكي وعرض معه
األوض��اع األمنية وش��ؤون المؤسسة
العسكرية.
وك��ان ب��ري التقى السفير األردن��ي
في لبنان نبيل مصاروة ،في حضور
ال��م��س��ت��ش��ار اإلع�لام��ي ع��ل��ي ح��م��دان
وع����رض م��ع��ه ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة
والعالقات الثنائية.

دريان مستقبالً السفير البرازيلي في دار الفتوى
ورأى ال��خ��ي��ر «أنّ المطلوب
اليوم بأسرع وقت انتخاب رئيس
للجمهورية ،ثم الذهاب إلى حلحلة
األمور الباقية».
وأضاف« :نحن كتيار المستقبل
شاركنا في موضوع جدول األعمال
في هيئة مكتب المجلس النيابي،
وم���ن الممكن أن ن��ش��ارك ف��ي أي
جلسة للهيئة العامة ،ولكن إذا
ك��ان هناك رف��ض من ك � ّل األفرقاء
المسيحيين ،فإذن هذه الجلسة ال
تكون ميثاقية ،والمطلوب اليوم
ليس رم��ي التهم ح��ول م��ن يعطل

(داالتي ونهرا)

مجلس ال��ن��واب ،وال��م��ط��ل��وب من
ال��ن��واب ال��ذي��ن ال ي��ح��ض��رون إلى
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
أن يتحملوا مسؤولياتهم ،ومن
بعدها ك � ّل األم��ور تسلك مسارها
القانوني الصحيح».
وكان المفتي دريان التقى وفدا ً
م��ن مجلس ال��ع��م��ل واالس��ت��ث��م��ار
اللبناني في السعودية برئاسة
محمد شاهين ،ثم التقى المدير العام
لمؤسسات الرعاية االجتماعية دار
األيتام اإلسالمية الوزير السابق
خالد قباني.

الملحة
�شبطيني� :إقرار الموازنة من الأمور ّ
أعلنت وزي��رة المهجرين أليس شبطيني «أنّ ما
يشهده لبنان بفعل األزم��ة السياسية الدستورية
المفتوحة تحتم على الجميع التشديد على التضامن
الحكومي في مواجهة هذه الظروف الصعبة ،وخصوصا ً
في ما يتعلق بالقضايا الملحة ومنها قضية النازحين
السوريين الذين باتوا يشكلون عبئا ً كبيرا ً يستوجب
حله بشتى الوسائل واإلمكانيات ،وااللتزام بالضوابط
التي وضعت في هذا الشأن إلى جانب ض��رورة ح ّل
مشكلة سجن رومية الذي أصبح يشكل خطرا ً بعدما
تحول إلى أزمة حقيقية ،إن لناحية المبنى واالكتظاظ
وش��روط السالمة فيه أو لجهة ض��رورة اإلس��راع في
المحاكمات وإصدار األحكام إلنهاء هذا الملف».
ولفتت في تصريح أم��س إل��ى أنّ إق��رار الموازنة

هو من األمور الملحة وخطوة هامة ،معتبرة «أنّ من
غير الجائز االستمرار في العمل في ظ ّل غياب موازنة
ألكثر من عشر سنوات وهذا األمر أصبح واجبا ً وطنيا ً
ودس��ت��وري�ا ً من أج��ل تصويب عمل ال��دول��ة وخطتها
اإلنمائية وتحريك العجلة اقتصاديا ً وماليا ً ومعيشياً.
ك ّل هذه المواضيع التي نطرحها ونشدّد على السير بها
تجنبا ً لتعطيل عمل المؤسسات الذي يؤدي حتما ً إلى
الهالك واالنهيار».
ورأت شبطيني «أنّ أولوية األول��وي��ات تبقى في
اإلسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية» ،مجدّدة
تأكيد تضامنها م��رة أخ��رى مع أهالي العسكريين
المخطوفين متمنية «النهاية السعيدة لهذه القضية
وراحة البال ألهاليهم وعائالتهم».

ن�شاطات
استقبل رئ��ي��س «تكتل
التغيير واإلصالح» النائب العماد
ميشال عون في دارته في الرابية،
سفير أفريقيا الجنوبية شون
إدوارد بينفلدت ،يرافقه وفد من
رجال األعمال.
 عرض رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجية في دارته
في بنشعي ،التطورات مع منسقة
األمم المتحدة في لبنان سيغريد
كاغ.
استقبل الرئيس حسين
الحسيني ،ف��ي منزله ف��ي عين
التينة ،سفيرة االتحاد األوروبي
أنجلينا إيخهورست وجرى عرض
للتطورات في لبنان والمنطقة.
وأك��د الحسيني «ال��دور المهم
ألوروب��ا في مساعدة لبنان على
اجتياز المصاعب التي تحول
دون ح ّل أزمته ،ذلك أنّ المجموعة
األوروب��ي��ة كانت سبّاقة في هذا
المجال عندما التزمت باإلجماع
المساعدة على تطبيق اتفاق
الطائف بجميع ب��ن��وده ،ونحن
اآلن ،نعلق أهمية ك��ب��رى على
ه��ذا ال����دور ،ال���ذي يساعد على
استعادة لبنان ل��دوره كنافذة
للمنطقة العربية واإلسالمية على
العالم ،ونافذة للعالم على هذه
المنطقة».

فرنجية وكاغ
 ب���ح���ث رئ����ي����س ك��ت��ل��ة
«المستقبل» النيابية الرئيس
فؤاد السنيورة ،صباح أمس في
مكتبه في بلس ،مع نقيب خبراء
المحاسبة المجازين في لبنان
إيلي عبود في مشاريع النقابة
في الفترة المقبلة ،باإلضافة إلى
األوضاع الراهنة.
ث��م استقبل السنيورة وزي��ر
االقتصاد والتجارة آالن حكيم
وبحثا في األوض��اع االقتصادية
ال��راه��ن��ة م��ن مختلف الجوانب
وآفاق المرحلة المقبلة .كما التقى
السفير التركي إينان أوزالديز.
بحث وزير الثقافة ريمون
ع��ري��ج��ي ف��ي ت��رت��ي��ب��ات زي���ارة
المديرة العامة لـ«يونسكو» في

باريس إيرينا بوكوفا المرتقبة
إلى لبنان من  14إلى  16الشهر
ال��م��ق��ب��ل ،م��ع ال��م��دي��ر اإلقليمي
لمنظمة «يونسكو» في لبنان حمد
بن يوسف الهمامي .كما جرى
التطرق إلى التعاون القائم بين
ال���وزارة ومكتب «يونسكو» في
بيروت.
عرض قائد الجيش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي ش��ؤون��ا ً تتعلق
بمنطقة بعلبك ،مع النائب علي
المقداد مترئسا ً وفدا ً من فعاليات
المنطقة.
ث���م اس��ت��ق��ب��ل أم��ي��ن الهيئة
القيادية لحركة «المرابطون»
العميد المتقاعد مصطفى حمدان،
وتناول البحث األوضاع العامة.

خالل مشاركته في
مناسبة اجتماعية في
منطقته االنتخابية
قال نائب في كتلة
المستقبل« :إنّ
العرف المتبع
منذ زمن يقضي
بأن يختار رئيس
الجمهورية قائد
الجيش ،ونحن
نرى أنّ إصرار
رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد
ميشال عون على
اختيار قائد جديد
للجيش هدفه اإليحاء
بأنه يتص ّرف كأنه
رئيس للجمهورية...
ونحن ال نراه كذلك».

بري وسالم خالل لقائهما في عين التينة

مقبل هن�أ فار�س
لنيله و�سام ًا باباوي ًا رفيع ًا
هنأ نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل،
في رسالة أمس ،النائب األسبق لرئيس مجلس الوزراء عصام
فارس على نيله وساما ً باباويا ً رفيعاً .وجاء فيها:
«أن يمنحكم قداسة البابا فرنسيس وساما ً رفيعا ً بعد
وسام أول نلتموه من قداسة البابا بندكتوس السادس عشر
عام  2010لهو دليل ساطع على أهمية دوركم ونجاحاتكم
في شتى المجاالت الوطنية واإلنسانية واإلنمائية والتربوية
وما أعطيتموه على المستوى السياسي سواء في الندوة

البرلمانية أو في نيابة رئاسة الحكومة وال��دور الوطني
المميز الذي قمتم به.
دولة الرئيس...
هنيئا ً لكم هذا التكريم وهذه األوسمة فأنتم الجديرون
والمستحقون لنيلها .نتمنى لكم دوام الصحة وط��ول
العمر والعودة إلى ربوع لبنان لمتابعة المسيرة الوطنية
واإلنسانية المشرفة التي انتهجتموها والتي ستظ ّل مدرسة
في األخالق والنزاهة والعطاء».

