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ماذا يجري اليوم في طهران؟

الحريري �إلى �أين؟
} حسين ح ّمود
ال أحد ينكر أن الرئيس سعد الحريري ليس في برج سعده
وال هو ُيخفي هذه الحقيقة .فالرجل منذ عودته إلى لبنان يتج ّرع
الكؤوس الم ّرة بدءا ً من ّ
تبخر هبة المليارات األربعة السعودية
التي كانت مخصصة للبنان ،بعد أن جعلت الرياض الحريري
نفسه الوسيط فيها والناطق الرسمي باسمها.
ثم تتالت الضربات على رأس��ه ،إذ أعلنت السعودية حربا ً
مقنّعة على لبنان كله بذريعة مواقف ح��زب الله السلبية من
نهجها السياسي واألمني في المنطقة ،وتحديدا ً في سورية
واليمن ،لتصل الرياض إلى ذروة تصعيدها بتصنيف الحزب
«منظمة إره��اب �ي��ة» ،علما ً أن��ه ش��ري��ك حليفها األب ��رز وربيبها
الحريري ف��ي السلطة وف��ي ال �ح��وار ،ل�ي��زداد إرب��اك الحريري
وتخبطه في مواقف وسياسات تبعده عن شريكه في الوطن.
ثم يحين موعد االنتخابات البلدية في بيروت ،فينال صفعة
مد ّوية ه��زت زعامته الشعبية المتر ّنحة أص�لاً ،وذل��ك بعد أن
أظهرت صناديق االقتراع هزالة التصويت التي ك��ادت تطيح
بالئحته .وبعدها تكون الضربة القوية في طرابلس من خالل
فوز الئحة المتمرد عليه وزير العدل المستقيل أشرف ريفي،
بأغلبية مقاعد المجلس البلدي في عاصمة الشمال.
يوجه له دروسا ً في
ولم يكتف ريفي بالفوز على قائده بل ّ
«العقيدة الحريرية» ،متهما ً إياه بالخروج عن مبادئها وثوابتها،
وضمنا ً التن ّكر إلرث أبيه الراحل مؤسس الحريرية ،بحسب
ريفي الذي هو في األساس ال ينتمي رسميا ً إلى تيار المستقبل،
بل ُيعتبر من جمهوره ال��ذي س��ار في موكب دم ال��راح��ل منذ
اغتياله وال يزال.
لكن الضربة الموجعة األق��وى ج��اءت أيضا ً ه��ذه المرة من
السعودية من خالل اقتحام موظفي شركة «سعودي أوجيه»،
التي يملك الحريري جزءا ً كبيرا ً منها ،مكاتب الشركة وتكسيرها
واالعتصام فيها قرابة أرب��ع ساعات ،تحت نظر ق��وات األمن
السعودية ،احتجاجا ً على عدم قبض الموظفين رواتبهم منذ
أشهر عدّة .قد يكون بعض المسؤولين السعوديين ما يعتبرونه
إساءات لهم صدرت عن الحريري وال سيما وصفه ولي العهد
محمد بن نايف بـ «الس ّفاح».
وما زال الحبل على الج ّرار ،على ما تقول أوساط سياسية،
وتضيف أن الحريري وصل إلى هذه الحال التي استدرت شفقة
بعض حلفائه عليه ،ومنهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط ،بسبب أخطاء ارتكبها ولم يكن يجدر به ارتكابها.
وتشرح األوس��اط بأن الحريري وصل إلى مكان لم تصله
أي شخصية سنية في لبنان منذ االستقالل حتى يومنا هذا،
وال حتى وال ��ده ال��راح��ل رف�ي��ق ال�ح��ري��ري م��ن حيث الشعبية
الكاسحة داخل طائفته وجزء كبير جدا ً من الطوائف األخرى
بكل ألوانها .لكن الحريري بدالً من أن يستغل موقعه الشعبي
وتأطيره عقائديا ً وسياسيا ً اكتفى برش المال على هؤالء للبقاء
إلى جانبه ،أما هو فبعد أن نام على الحرير الشعبي هجر قاعدته
وبلده وطائفته لفترة طويلة بل طويلة ج��داً .ه��ذا البعد سمح
للمتطفلين على القيادة التسلل خلف خطوط الحريري للتقرب
من القاعدة وشدّها إليه بإطالق تصريحات ومواقف والقيام
بخطوات تشبع غرائزهم ،ولو كان من خالل حروب عبثية يدفع
الجمهور ثمنها.
وت�لاح��ظ األوس� ��اط أن م�ع��رك��ة تحجيم ال �ح��ري��ري ال تزال
مستعرة ،ليس بواسطة المعنيين بها ،بل بتحريض كبير من أحد
أبرز حلفاء الحريري ،ال بل هو الذي كان صانع نجمه عندما كان
مليئا ً ماليا ً دافعا ً إياه إلى الصفوف األمامية لقيادة قوى  14آذار
وكان الحريري ين ّفذ كل ما كان «أبوه السياسي» يطلبه منه .أما
اآلن فيقود حملة التحريض داخل تيار المستقبل نفسه إلشعال
معركة سياسية لن يكون خاسرا ً فيها إالّ الحريري نفسه ،وهي
ستكون بمثابة المعركة األخيرة له قبل تقرير المصير الجديد.
..ويصح التساؤل هنا :الحريري إلى أين؟
ّ

ن�شاطات

سالم مجتمعا ً إلى وفد مجلس األعمال اللبناني البلغاري

(داالتي ونهرا)

 بحث رئيس الوزراء تمام سالم مع وفد من مجلس األعمال اللبناني
ـ البلغاري برئاسة أحمد محي الدين عالء الدين ،وبحث معه سبل تنمية
العالقات االقتصادية بين لبنان وبلغاريا.
كما استقبل الرئيس سالم الرئيس التنفيذي لنقابة اتحاد القصابين
وتجار المواشي معروف بكداش الذي بحث معه المستجدات حول المسلخ
الموقت في الكرنتينا بعد أن تم االنتهاء من ترميمه وتأهيله.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
النائب هادي حبيش ،ثم رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام ،وتناول
البحث األوضاع العامة في البالد.
كما استقبل وفدا ً عسكريا ً أميركيا ً برئاسة قائد مركز العمليات المشتركة
في األردن العميد دانيال وول��رث ،وتناول البحث عالقات التعاون في
مجاالت التدريب والمناورات المشتركة.
 التقى المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
وفدا ً من تجمع الشباب للتوعية االجتماعية «يازا» برئاسة الدكتور زياد
عقل ،في زيارة قدم خاللها التهاني بعيد قوى األمن الداخلي ال  ،155مثنيا
على «الجهود التي بذلتها قوى األمن الداخلي في سبيل تطبيق قانون
السير الجديد وترسيخ مفاهيم السالمة المرورية لدى المواطنين».
ووضع الوفد بصبوص في أج��واء التحضيرات للمؤتمر الذي تنوي
الجمعية تنظيمه حول المخدرات وحوادث السير.

قهوجي مجتمعا ً إلى الوفد العسكري األميركي

خفايا
خفايا

(مديرية التوجيه)

 روزانا ر ّمال
تستقبل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية اليوم وزراء الدفاع
ال��روس��ي سيرغي شويغو وال �س��وري فهد الفريج واإليراني
موسع في العاصمة
حسين دهقان من أجل عقد اجتماع أمني َّ
طهران وبحث «مكافحة اإلرهاب» في الشرق األوسط ووسائل
تعزيز مكافحة اإلره� ��اب .اللقاء الثالثي ال�لاف��ت ل�ث�لاث دول
الموسعة ضد اإلرهاب في سورية تأتي بظ ّل
تتشارك في الحرب
َّ
انتظار الخطوة المقبلة أو القرار الذي يتوجب على أساسه رسم
المشهد بالمرحلة المقبلة إقليميا ً ودبلوماسيا ً لناحية استكمال
المباحثات السورية السياسية في جنيف للتوصل لح ّل ممكن،
لكن األبرز بالبعدين األمني والسياسي لالجتماع يتمحور حول
إطالق مرحلة حاسمة من عمر األزمة السورية تتمثّل باالنتقال
نحو «الهجوم» ببعديه السياسي والعسكري بعدما كانت األجواء
تتخذ الطابع الدفاعي والمتلقف للمحاوالت السلمية السياسية
إلنجاح مؤتمر جنيف ليتفاجأ المعنيون في كلتا الجبهتين بإعالن
من الرئيس السوري عن فشل مسعى جنيف ،بقوله إن «ال طرف
آخر» بالمباحثات السياسية ،ما يعني أنّ األمور ال تزال في إطار
الشكليات وانّ شيئا ً من التقدّم السياسي لم يحرز حتى الساعة.
اإلع�ل�ان ع��ن االجتماع الثالثي بكافة أب�ع��اده يرخي بظالل
من المسؤولية والهالة التي يقدّمها للجبهة المقابلة التي تفتقد
�وح��دة م��ن ه��ذا ال�ن��وع ،وال�ت��ي تنسف بطريقة أو
الجتماعات م� ّ
بأخرى فكرة الوحدة ح��ول قتال اإلره��اب أوالً ،وفكرة اتخاذ
موقف واضح من األزمة السورية من جهة أخرى .وهنا تتوجه
الجبهة الثالثية بوزراء الدفاع الثالثة نحو تصدّر مشهد مكافحة
اإلرهاب لحلف روسيا دوليا ً وإقليميا ً وتف ّرده بالقرار الميداني
العسكري ،ولهذا حسابات وازنة ومتوازنة.

وزي��ر الدفاع الروسي سيرغي شويغو كان قد زار طهران
في شباط الماضي ،والتقى ع��ددا ً من المسؤولين اإليرانيين،
من بينهم الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ،ونظيره حسين
دهقان ،الذي كان زار موسكو قبل ذلك بنحو أسبوعين لبحث
التعاون الروسي اإليراني ،خاصة في مكافحة اإلرهاب ،وكان
لهذه الزيارة الكثير من النتائج األمنية الهامة أولها تقليص القوات
الروسية في سورية في منتصف شهر آذار ،والثاني تحرير
تدمر في إنجاز سوري روسي إيراني مشهود ،ما يؤكد على دقة
االجتماعات وطبيعتها المنتجة استراتيجيا ً وتنفيذيا ً التي تأتي
ترجمة لقرارات القوى السياسية.
طواقم استخبارية وأمنية من األط��راف الثالثة بين خبراء
ومسؤولين ميدانيين ستحضر إل��ى طهران لتقييم األوضاع
وتشير التقديرات إلى أنّ الملفين السوري والعراقي سيحضران
بقوة على طاولة البحث وأنّ معركة الشمال السوري المتمثلة
بإعالن ساعة الصفر بحلب والشمال السوري ستكون األكثر
أولوية ،وهنا تبدو التطورات المتسارعة قبل اللقاء أخذت بعين
وجه األنظار نحو الرقة والفلوجة بإنذارات
االعتبار قرارا ًسياسيا ً ّ
ثنائية لنيات حسم يبدو أن الحلف بثالثيته ينزع نحوها.
لقاء وزراء الدفاع الثالث تنقض بشكل كامل ك ّل ما ُيحكى عن
خالفات أمنية ميدانية بين روسيا وإيران على وجه الخصوص،
بعدما ك��ان��ت ت�ق��اري��ر غربية وخليجية تحدثت ع��ن امتعاض
إيراني من السيطرة الروسية على سير المعارك ،في محاولة
إلظهار إي��ران وسورية تابعين لإلشارة الروسية ميدانيا ً بدالً
من التنسيق المشترك ،وما ت ّم تعزيزه بتقديرات خ��روج هذه
الخالفات على السطح ،ك ّل هذا يضاف إلى ترويج لخروق أمنية
كان لروسيا دور فيها ساهمت بوقوع ضحايا إيرانيين من قادة
وضباط على يد القوى التكفيرية.
تماسك الجبهة أم�ن�ي�ا ً وت�ع��زي��ز ح�ض��ور الحلف وتماسكه

كشف خبير
انتخابي أنه
أجرى دراسات
واستطالعات
عديدة في اآلونة
األخيرة ،في أكثر
من منطقة ،بيّنت
أنّ تيار المستقبل
سيخسر أكثر من
نصف كتلته النيابية
إذا جرت االنتخابات
اآلن ،حتى وفق
قانون الستين ،وأكد
الخبير أنّ النسبية
التي يرفضها تيار
المستقبل باتت
ملحة له
حاجة ّ
في هذه المرحلة
الصعبة التي يم ّر
بها...

بالميدان يعني اع�ت�ب��ار ك � ّل ال��ره��ان��ات على خ��روج روس�ي��ا أو
انسحابها من المعركة السورية بإعالن تقليص حضورها غير
وارد روسياً ،واجتماع كبار القادة األمنيين اليوم الخميس قد
يكون أح��د االندفاعات الروسية الجديدة نحو إط�لاق صفارة
انطالق آخر مراحل المعركة العسكرية الشمالية والتي ستفتتح
الحلول الجدية بعدما بدت روسيا أكثر األط��راف التي ساهمت
وعملت على إنجاح التوصل إلى اتفاق مبدئي على ضرورة الح ّل
السياسي بنهاية المطاف.
تقييم ما يجري في اليمن ومعارك العراق وشمال سورية
وتقدّم سورية الديمقراطية في حلب كلها مؤشرات على تسارع
الحسم الميداني ومعه السياسي ،وإذا كانت مهلة وضع دستور
جديد في آب تتقدم فإن مسارعة التقدم نحو حلب قد تكون أبرز
مؤشرات المرحلة.
تبذل تركيا والسعودية جهدا ً غير مسبوق لتأخير معركة
الشمال السوري وتتكثّف التفجيرات وتتصاعد في سورية بين
الساحل السوري وحمص وص��والً إل��ى ال�ع��راق ،حيث معارك
الفلوجة الحاسمة من دون أن تبدو سورية مستعدة للتراجع عن
معركة الحسم في حلب وإعالن الرئيس السوري بشار األسد
عن مقبرة أحالم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حلب
ليس إال إعالنا ً رسميا ً عن اقتراب المعركة التي ستنتصر فيها
على الخيار التركي بالشمال ووضع الح ّد للمماطلة الغربية في
ملف جبهة النصرة ،وشكل المفاوضين ومكاسبهم .ويلفت هنا
سوء العالقة الروسية التركية التي لم تتقدّم نحو أي انفراجات،
ما يؤكد على رمزية المعركة في الشمال بالنسبة لروسيا وليس
فقط لسورية وإيران وحزب الله.
اجتماع وزراء الدفاع الثالثة صفارة انطالق مرحلة الصيف
الحاسم ال��ذي ت�ح�دّث عنها أمين ع��ام ح��زب الله السيد حسن
نصرالله...

�أكد �ضرورة التو�صل لقانون انتخاب بديل لقانون ال�ستين

بحث التعاون الع�سكري مع نظيرته ال�سلوفينية

بري :احذروا غ�ضب ال�شارع

مقبل� :س�أحمل �إلى لجنة االت�صاالت تقرير ًا
يدح�ض ّ
كل االفتراءات ّ
بحق الجي�ش
أعلن نائب رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع سمير مقبل
أنه سيحمل إلى جلسة لجنة االتصاالت النيابية األربعاء
المقبل «تقريرا ً شافيا ً ووافيا ً يدحض كل االفتراءات في حق
الجيش في ملف اإلنترنت غير الشرعي ويقطع الطريق
على محاوالت توريطه في ما ليس له فيه».
وإذ رأى ض��رورة «وض��ع ح ّد نهائي لمحاولة إقحام
المؤسسة العسكرية في زواريبها» ،أكد مقبل في حديث
لـ«المركزية» أن «ال شأن للجيش ال من قريب وال من بعيد،
بما يدور في الفلك غير الشرعي لإلنترنت» ،مشدّدا ً على «أنّ
المؤسسة كما غيرها من المؤسسات الدستورية بدءا ً من
رئاسة الجمهورية إلى المجلس النيابي وغيرها استعانت
باإلنترنت لكنها غير متورطة بال شرعيته».
واستغرب «تركيز األضواء على المؤسسة العسكرية
بالذات في ما يُقرأ فيه محاولة غير نظيفة للتصويب على

بري مجتمعا ً إلى النواب خالل لقاء األربعاء
ح��ذر رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ،من «غضبة
ال��ش��ارع ف��ي ح��ال ل��م يتم ال��ت��وص��ل إل��ى ق��ان��ون جديد
لالنتخابات وبقي قانون الستين الذي ال يؤمن تطلعات
اللبنانيين في التمثيل الصحيح» .وجدد التأكيد «على
إجراء االنتخابات النيابية ،والرفض المطلق للتمديد تحت
أي ذريعة».
وأك��د بري في لقاء األربعاء النيابي «استمرار لجنة
االتصاالت في متابعة قضية اإلنترنت غير الشرعي إلى
النهاية» ،وأعلن أنه «إذا استمر التباطؤ في هذا الموضوع
فإنه سيدعو مع بدء العقد العادي للمجلس إلى جلسة
لتشكيل لجنة تحقيق نيابية التي تملك الصالحيات
القضائية من أجل حسم األمور في هذا الملف».
وقال بري« :لن أسمح بلفلفة هذه القضية بأي شكل من
األشكال أو بتضييع الحقايق وطمسها ،ويجب محاسبة
ك ّل المتورطين فيها أيا ً كانوا ألنها تتعلق بأمن البلد ومال
الدولة وسيادتنا وسيادة القانون».
ونوه بكشف الجيش لجهاز التجسس «اإلسرائيلي»،
مؤكدا ً «أنّ البلد مستهدف من العدو أكان عبر التجسس من
خالل شبكة اإلنترنت غير الشرعي أو عبر مثل هذه األدوات
والمعدات».
وك��ان الرئيس بري استقبل ،في إط��ار لقاء االربعاء،
النواب :علي بزي ،م��روان ف��ارس ،الوليد سكرية ،هاني
قبيسي ،علي عمار ،ميشال موسى ،بالل فرحات ،علي
خريس ،عبد المجيد صالح ،اميل رحمة ،حسن فضل
الله ،علي المقداد ،اسطفان الدويهي ،قاسم هاشم ،نوار
الساحلي ،علي فياض ،نبيل نقوال ،وعباس هاشم.

وكان الرئيس بري استقبل نائب رئيس المجلس فريد
مكاري الذي قال بعد اللقاء« :عرضت مع دولة الرئيس
النقاط والخالفات التي تواجهنا في بحث قانون االنتخاب
المختلط في اللجان النيابية المشتركة ،كما عرضت له
قناعاتي بطريقة الحل في بعض النقاط ،الن هذا القانون
باعتقادي هو الحل الوحيد في الوقت الحالي النه يجمع ما
بين رغبة جميع األطراف ،فبعضها يريد قانونا ً على أساس
النظام النسبي والبعض اآلخر يريده على أساس االكثري،
وبالتالي يكون هو الحل الوسط بين التوجهين .وقد اطلع
دولته مني على هذه النقاط وهو على علم بها ،وأشعر أنّ
من الصعب ح ّل هذه النقاط في اللجان وهي تحتاج إلى
رؤساء الكتل لبحثها والتفاهم عليها .وقد وعدني دولته
بالعمل على ايجاد الحلول .وكما تعلمون ان هناك جلسة
لهيئة الحوار في  21الجاري ،وسيعرض هذه النقاط وإذا
توصلنا إلى حلها يصبح هناك إمكانية إلقرار المشروع
المختلط وإذا لم نتوافق سنذهب إلى مشروع آخر».
وع��ن اتفاق اللجان على عقد جلستين أسبوعيا ً ثم
إرجاء الجلسة المقبلة إلى ما بعد اجتماع هيئة الحوار،
أجاب« :هناك نقاط ال يستطيع النواب في اللجان تقديم
تنازالت حولها للتوصل إلى توافق ،واعتقد أن ليس لديهم
الصالحية ألخذ مثل هذه الخطوة التي تحتاج إلى حل من
رؤساء الكتل الذين يجتمعون إلى طاولة الحوار ،وبالتالي
ه��ي المكان الصحيح لبحث ه��ذا ال��م��وض��وع واع��ط��اء
التوجيهات في شأنه».
وم��ن زوار عين التينة ،رئيس لجنة ال��رق��اب��ة على
المصارف سمير حمود.

با�سيل :لتدخل عاجل يوفر
الدعم المالي الكافي لـ«�أونروا»
بعث وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،في
 ،2642016رسائل إلى وزراء خارجية أكبر الدول المانحة،
أي زهاء  20وزيرا ً وإلى األمين العام لجامعة الدول العربية
وغيرهم من المسؤولين الدوليين ،إزاء تقليص خدمات
«أون���روا» لالجئين الفلسطينين في لبنان في ظ ّل األزمة
المالية التي تعانيها الوكالة« ،لحضهم على اإليفاء بحصة
بالدهم من المساهمات المالية ألون���روا» ،م��ش��دّدا ً على
«ضرورة إيجاد الحلول لتوفير التمويل المستدام».
وقال في رسالته« :إنّ لبنان ومنذ استضافته لالجئين
الفلسطينيين عام  1948لم يأل جهدا ً في تقديم التسهيالت
إلى أون��روا حتى ناهزت قيمة متوجبات الوكالة المترتبة
لمصلحة الدولة اللبنانية منذ العام  2003الـ  162مليون
دوالر أميركي».
وأضاف« :إنّ فصول األزمة المالية التي عصفت بأونروا
ال تزال تتوالى بالرغم من الجهود الدولية الحتوائها» .ونبّه
إلى «التداعيات األمنية الخطيرة الناجمة عن هذه المشكلة
والتي تهدد الالجئين الفلسطينيين والمجتمع اللبناني الذي
يستضيفهم».
وجدّد وزير الخارجية دعوته المجتمع الدولي والدول
المانحة وجامعة الدول العربية إلى «التدخل العاجل لتوفير
الدعم المالي الكافي للوكالة للمضي قدما في مهماتها ،وال
سيما أنّ لبنان بات يرزح تحت أعباء جسيمة تتمثل في
النزوح الكثيف إليه لما يزيد عن المليون ونصف مليون
سوري ،إضافة إلى التهديدات األمنية والعسكرية التي تقيد
شح اإلمكانات والموارد المتاحة».
عمل المؤسسات في ظ ّل ّ
وأعطى الوزير باسيل توجيهاته إلى رؤس��اء البعثات
الديبلوماسية والسفراء في الخارج والمسؤولين في الوزارة

الذين يشاركون في االجتماعات االقليمية والدولية «لطرح
هذا الموضوع والتشديد عليه نظرا ً إلى أهميته وانعكاساته
السلبية التي قد تنجم من عدم التزام الدول المانحة في دعم
المنظمة» ،مؤكدا ً «ضرورة قيامها بسداد موجباتها للدولة
اللبنانية».
وكان األمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين مثل وزير
الخارجية في االجتماع الوزاري غير العادي لجامعة الدول
العربية وطرح هذه المسألة في كلمته العلنية طالبا ً «اتخاذ
كلمته وثيقة رسمية من وثائق الجامعة العربية».
وقد الحظ لبنان تجاوبا ً من األط��راف الدوليين ترجم
إسراعا ً في التمويل وتمويالً إضافيا ً لنشاطات المنظمة .وقد
بدأت ترد إلى وزارة الخارجية والمغتربين ردود من عدد
من الدول المانحة من بينها أستراليا وإيطاليا وسويسرا
والسويد ،بحيث وجه وزراء خارجيتها رسائل خطية إلى
الوزير باسيل في ه��ذا الخصوص ،علما ً أن المعلومات
تشير إلى ردود إضافية سترد إلى الوزارة في األيام المقبلة
وتتضمن تعهدات لتمويل إضافي فوري إلى جانب تعهدات
تشمل السنوات الثالث المقبلة.
يذكر أنّ إيطاليا كانت قررت زي��ادة حصتها من تمويل
«أونروا» إلى  6,6ماليين يورو ،أي بزيادة نسبتها  60في
المئة عن العام الماضي .فيما سويسرا رفعت مساهمتها لهذا
العامإلى 22مليون فرنك سويسري .أما أستراليا فخصصت
مبلغ  80مليون دوالر أسترالي للسنوات األرب��ع المقبلة
 2016ـ  ،2020الى جانب  106ماليين دوالر ساهمت فيها
منذ العام  .2012 - 2011واتخذت السويد ق��رارا ً بزيادة
مساهمتها ألونروا بنسبة  15في المئة عن السنة الماضية
بحيث بلغت  40,6مليون دوالر.

الجيش في هذه اللحظة بالذات حيث يواجه شتى أنواع
األخطار ،ال سيما اإلرهاب على الحدود وفي الداخل حيث
تتغلغل خالياه وشبكاته العنكبوتية والتي ألقى القبض
على الكثير منها في اآلونة االخيرة ،واضعا ً حدا ً لسلسلة
من األعمال التخريبية كانت تعتزم القيام بها في أكثر من
منطقة على مساحة الوطن».
وفي نشاطه ،التقى مقبل ،في صالون الشرف في مطار
بيروت الدولي ،وزيرة الدفاع السلوفينية أندريا كاتشيتس
التي كانت قد وصلت إلى بيروت صباح أمس في زيارة
رسمية على رأس وفد ،تفقدت خاللها الوحدة السلوفينية
العاملة ضمن «اليونيفيل» في جنوب لبنان.
وعرض مقبل مع كاتشيتس خالل اللقاء األوضاع في
المنطقة ،مثنيا ً على مشاركة جنود سلوفينيين ضمن
«اليونيفيل» ،وعلى التنسيق الدائم بين البلدين.

الم�شنوق ير�أ�س اجتماع ًا �أمني ًا
ويلتقي �سفير قطر وجونز مو ّدع ًا

المشنوق مجتمعا ً إلى جونز والوفد المرافق
استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق القائم
باألعمال األميركي ريتشارد جونز الذي اغتنم مناسبة
زيارته الوداعية لتوجيه تحية لجهود المشنوق على
صعيد تعزيز التعاون بين األجهزة األمنية اللبنانية
والواليات المتحدة .وعرض الطرفان المستجدات على
صعيد الوضع اللبناني ،وفي نهاية اللقاء قدم المشنوق
للديبلوماسي األميركي درع وزارة الداخلية تكريما ً له في
نهاية مهمته في لبنان».
وعرض المشنوق مع سفير قطر في لبنان علي بن حمد
المري العالقات اللبنانية ـ القطرية والمستجدات داخليا ً
وخارجياً.
كما ترأس المشنوق اجتماعا ً أمنيا ً حضره المدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ،قائد الدرك
العميد جوزف الحلو ،قائد منطقة جبل لبنان العميد جهاد
الحويك ،قائد منطقة البقاع العقيد نعيم الشماس.
واستقبل المشنوق النائبين أحمد فتفت وكاظم الخير
برفقة وفد من نقابة سائقي الشاحنات في لبنان ،وشرح
الوفد «المشاكل التي تواجههم في منافسة العمالة

األجنبية وانعكاسها عليهم على المستويين المعيشي
واالجتماعي».
بعد اللقاء قال الخير« :قمنا بزيارة معالي وزير الداخلية
أنا وزميلي النائب الدكتور أحمد فتفت برقفة ممثلي نقابة
أصحاب شاحنات النقل الخارجي العاملين بالترانزيت،
وتباحثنا مع معالي الوزير بمجمل أوضاع قطاع النقل
الذي يعتبر قطاعا حيويا جدا بالنسبة للبنان واللبنانيين
وتحديدا ً أهالي الشمال ،والمشاكل التي تواجه هذا القطاع
وعائالتهم وأهاليهم».
أض��اف« :طلبنا من معاليه ض��رورة تطبيق القانون
لمساعدة العاملين في هذا القطاع ،خصوصا ً منع أي عامل
أجنبي من الخروج عبر البحر بالشاحنات اللبنانية ،ألنه
بذلك يكون قد أخذ مكان اللبنانيين ويستفيد بالتالي من
المنح التي قدمتها الحكومة اللبنانية لدعم هذا القطاع
ودعم الزراعة اللبنانية ،بحيث يذهب الدعم إلى غير مكانه
الصحيح ،وقد أب��دى معالي الوزير ك ّل التجاوب واع��دا ً
بمتابعة هذا الموضوع وتطبيق القانون المقر أساساً،
ونأمل أن تحل هذه المسألة في المرحلة المقبلة».

�سليمان :االنتخابات البلدية عك�ست
توق المواطن لممار�سة حقه الديمقراطي
ل��ف��ت ال��رئ��ي��س ال��ع��م��اد ميشال
سليمان خ�لال استقباله ال��وزراء:
س��م��ي��ر م��ق��ب��ل ،أل��ي��س شبطيني،
عبد المطلب ح��ن��اوي ،أالن حكيم
والنائبين زي��اد ال��ق��ادري وخضر
حبيب ،أنّ «لبنان بشعبه الصابر،
ال ي���زال ي��ق��اوم ظلم ذوي القربى
ال��ذي��ن رب��ط��وا م��ص��ي��ره ب��ال��خ��ارج
ب��س��ب��ب ال����ره����ان����ات ال��خ��اط��ئ��ة

والشروط المسبقة وتغليب منطق
الفرض على منطق االحتكام إلى
الديمقراطية ونتائج الصندوق،
خ�لاف��ا ً لما حصل ف��ي االنتخابات
البلدية ،التي إن دلت على شيء،
أكدت أن الشعب اللبناني يتوق إلى
ممارسة حقه باالنتخاب ،ليقترع
لمن يراه مناسبا ً من المختار وعضو
البلدية حتى النائب ،ليذهب هذا

األخير بدوره إلى المجلس النيابي
وينتخب رئيس الجمهورية ،ال أن
يقفل مجلس ال��ن��واب ،ويصبح إما
من المعطلين ،أو بحده األدن��ى من
«شهود التعطيل».
ك��م��ا استقبل سليمان ال��وزي��ر
ال��س��اب��ق ي��وس��ف س�لام��ة ورئ��ي��س
بلدية فاريا ميشال سالمة ووفدا ً من
أعضاء البلدية ومخاتير البلدة.

