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عون مع مساعدة أمريكية إلعادة النازحني
وعدم انتظار احلل السياسي ألزمة سورية
{ بيروت « -الحياة»
< س���مع وف���د م���ن النواب
األميركيي���ن ضم داريل عيس���ى
وس���تيفان لينش ومعاونيهما،
م���ن الرئي���س اللبناني ميش���ال
عون« ،دع���وة الواليات المتحدة
إلى مساعدة لبنان على تسهيل
عودة النازحين الس���وريين إلى
المناطق اآلمنة في سورية ،وعدم
انتظار الحل السياسي الشامل
لالزمة السورية للمباشرة بهذه
العودة».
ووزع المكت���ب اإلعالمي في
القص���ر الجمه���وري المواق���ف
الت���ي أعلنه���ا عون أم���ام الوفد
م���ن دون أن يع���رض الموق���ف
األميرك���ي ال���ذي نقل���ه الوف���د،
باس���تثناء أن الوف���د «نق���ل إلى
ع���ون التهاني لمناس���بة إجراء
االنتخاب���ات النيابي���ة بنج���اح
وللجهود الت���ي يبذلها عون في
حماية لبنان والدفاع عن سيادته
واستقراره».
وأك���د ع���ون خ�ل�ال اللقاء،
أن «لبن���ان مقب���ل عل���ى مرحلة
سياس���ية متقدم���ة بع���د إنجاز
االستحقاق االنتخابي ،وتشكيل
حكوم���ة م���ن ش���أنها أن تع���زز
االستقرار السياسي في البالد»،
ال بأن «يتمكن الرئيس المكلف
آم ً
س���عد الحريري من أن يضم في
الحكومة كل االط���راف الوطنية
للمشاركة في مواجهة التحديات
المرتقبة على مختلف الصعد».
وأوضح المكت���ب االعالمي
أن عون عرض «رد ًا على اس���ئلة
الوفد ،موقف لبنان من التطورات
اإلقليمية ،ال س���يما في س���ورية
وتحدث عن الوضع على الحدود
اللبنانية الجنوبية والمفاوضات
الجارية مع إس���رائيل عبر االمم
المتحدة لوقف اعتداءاتها على
الس���يادة اللبنانية ب���ر ًا وبحراً،
خصوص��� ًا ف���ي ما خ���ص بناء
الج���دار االس���منتي عل���ى طول
الحدود قبالة الخط االزرق».
وأش���ار عون ال���ى أن «هذه
المفاوضات ستستمر للوصول
إلى النتائ���ج المرجوة» ،مجدد ًا
تأكيد «التزام لبنان تطبيق القرار
 ،1701في وقت تواصل إسرائيل
انتهاكاتها له» .وشكر الوفد على
«الدع���م ال���ذي تقدم���ه الواليات
المتح���دة للجي���ش اللبنان���ي

الذي تمكن م���ن تحرير الجرود
البقاعية من اإلرهابيين».
وكان الوف���د األميرك���ي زار
وزير الخارجية جبران باس���يل
في حضور الس���فيرة األميركية
إليزابيت ريتش���ارد ،وبحثا في
«العالق���ات بي���ن البلدين وملف
تسليح الجيش اللبناني».
وأوض���ح إع�ل�ام الخارجية
أن باس���يل «أثار مس���ألة عودة
النازحين السوريين إلى بالدهم
وض���رورة دع���م لبنان ف���ي هذا
المطل���ب ،وت���م ع���رض نتائ���ج
االنتخابات النيابية وانعكاسها
االيجابي على الوضع في لبنان.
وتط���رق البحث إل���ى العقوبات
األميركية األخيرة».
وزار الوف���د األميركي رئيس
المجلس النيابي نبيه بري ،كما
زار قائ���د الجيش العماد جوزف
ع���ون وتناول البح���ث األوضاع
العامة في لبنان والمنطقة.

وسام بريطاني للعميد حيت
إل���ى ذل���ك ،قل���د الس���فير
البريطان���ي لدى لبن���ان هيوغو
ش���ورتر وس���ام اإلمبراطوري���ة
البريطانية الى العميد اللبناني
المتقاع���د مارون حت���ي تقدير ًا
«لخدمات���ه في مج���ال األمن في

المنطق���ة ،والتزام���ه ال���ذي ال
يتزعزع بسيادة لبنان وأمنه».
وأشارت السفارة البريطانية
في بي���ان إل���ى أن العميد حتي
«بصفته مدير ًا سابق ًا للعمليات
ف���ي الجي���ش اللبنان���ي ،وف���ي
وقت الحق نائب��� ًا لرئيس أركان
التخطي���ط العس���كري ،وحالي ًا
مستشار رئيس الوزراء لشؤون
الدفاع واألمن ،يعتبر في طليعة
منش���ئي العالقات الممتازة بين
الجي���ش اللبنان���ي وبريطاني���ا
وخصوص��� ًا دوره ف���ي ص���وغ
وتنفيذ مش���روع إنشاء األفواج
الحدودية األربعة وبناء أكثر من
 70برج مراقبة وقواعد تش���غيل
أمامية على الح���دود اللبنانية-
السورية».
ولفتت السفارة إلى أن حتي
«ه���و المواط���ن اللبناني الرابع
الذي يحصل على هذا الوسام».
وقال الس���فير شورتر خالل
حفل���ة التكري���م الت���ي أقامه���ا
للعمي���د حت���ي «إنه ين���وب عن
الملك���ة إليزابي���ث الثاني���ة في
من���ح الوس���ام .وهو مث���ال حيّ
على التعاون الممتاز بين لبنان
والمملكة المتح���دة ،عام 2011
وبدعم من الحكومة البريطانية،
عم���ل العميد حت���ي على وضع

تص���ور وتنفيذ مش���روع األمن
الح���دودي الناج���ح ،م���ا أت���اح
الفرصة للبن���ان لتأمين حدوده
مع س���ورية والدف���اع عنها ألول
مرة في تاريخه».
ورد حتي بالق���ول« :لم أفعل
ذل���ك بمف���ردي .س���اعدني كث���ر
م���ن الرج���ال الش���جعان .المهم
بالنس���بة إليّ كلبنان���ي هو أننا
وضعنا س���لطة الدولة على تلك
المنطق���ة الحدودية حيث كانت
الدولة غائبة منذ االستقالل .إن
مشروع الحدود البري استثمار
م���ن قب���ل الش���عب البريطاني،
تحقّ���ق نتيج���ة جه���د دافع���ي
الضرائ���ب البريطانيي���ن .نحن
ممتنون لذلك».
ولفتت الس���فارة في بيانها
ال���ى أنه «بحل���ول ع���ام ،2019
س���نقوم بتدريب حوالى 11000
جندي لبناني لعمليات الخطوط
األمامي���ة .وتنف���ق المملك���ة
المتح���دة  62ملي���ون جني���ه
استرليني ( 91.4مليون دوالر)
عل���ى تدري���ب أف���واج الح���دود
البرية التابعة للقوات المسلحة
اللبناني���ة وتجهيزها .ويش���مل
ذلك بناء  39برج مراقبة حدودي ًا
و 37قاعدة تش���غيل أمامية على
طول الحدود».

البطريرك املاروني حبث مع عصام فارس مشاركته يف احلكومة

ماكرون :السالم قبل عودة النازحني
الراعي:للتواصل مع السلطات يف سورية
{ باريس  -رندة تقي الدين
< س���ئل البطري���رك الماروني بش���ارة
الراع���ي خ�ل�ال مؤتم���ر صحاف���ي عقده في
باريس في ختام زيارته الفرنس���ية الرسمية
أمس ،عما إذا كان يحبذ التحاور المباش���ر
مع س���ورية لعودة النازحي���ن ،فقال« :هناك
فريق���ان في لبن���ان أحدهما يقب���ل وآخر ال،
وأنا أقول إنه يجب التواصل مع الس���لطات
الموجودة حول عودة الالجئين الى مناطق
آمنة» ،مؤك���د ًا رفضه للعودة الطوعية .وقال
«المس���ؤولون عن الالجئين الس���وريين هم
النظام السوري وليس نحن».
ودعا الراعي األسرة الدولية الى «تشجيع
الالجئين على العودة من خالل مس���اعدتهم
على بن���اء منازله���م المهدمة» ،لكنه ش���كك
بوجود إرادة دولية للعمل على هذه العودة.
ورأى «أن قان���ون  10ينط���وي على س���لبية
كبيرة تتمثل بقصر المهلة التي ينص عليها
والتي قد يترتب عليها تثبيت من ال يعودون
ضمن المهلة ،في لبنان».
وكان مص���در فرنس���ي متاب���ع للوض���ع
اللبناني قال إن البطريرك الراعي تناول مع
الرئيس إيمانويل ماكرون خالل اس���تقباله
في قص���ر إيليزيه أول م���ن أمس« ،موضوع
اإلصالحات في لبنان» .وقال الراعي لماكرون
إنه «ينبغي أن تكون هناك حكومة بسرعة في
لبنان كي تقوم باإلصالح���ات المطلوبة في
مؤتمري سيدر وروما وأن هذا أساسي وأن
لبنان يعتمد على فرنس���ا واألس���رة الدولية
لترجمة نتائج هذه المؤتمرات».
وتحدث الراعي عن النازحين السوريين
ولم يس���تخدم عب���ارة الالجئي���ن قائالً« :إن
لبنان يتعامل معهم بإنسانية ولكن في حاجة
إل���ى عودتهم إلى بلدهم ألنهم يأخذون مكان
اللبنانيي���ن في أعماله���م» ،وتناول موضوع
الفرانكوفونية وشكا من القانون الذي يرفع
اج���ور المعلمي���ن ويهدد النظ���ام التعليمي
الفت ًا إلى أن المدارس المس���يحية في لبنان
اساس���ية للعالق���ة اللبنانية الفرنس���ية كي
يبقى لبنان بلد ًا حديثاً».
وحي���ا ماكرون ،وف���ق المص���در ،موقع
البطري���رك الذي وصفه بـ «أن���ه الولد البكر
للكنيسة المارونية وأن فرنسا صديقة لبنان
وتنتظر بفارغ الصبر تش���كيل الحكومة فيه
وستدعم بعزم تبني اإلصالحات في لبنان».
وفي موض���وع الالجئين ،ق���ال ماكرون
للراعي إنه «ينبغي أن يكون هناك س�ل�ام في
سورية لعودة الالجئين إليها».
وشرح ما يقوم به من خطوات «للتوصل
الى حل س���لمي للوضع في سورية» .ولكنه
أوض���ح للراع���ي أن ال يمكن الق���ول إن على
الالجئين الس���وريين أن يعودوا إلى بلدهم
طالما األسد نفس���ه ال يريد عودتهم والدليل
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مطالب التوزير واحلقائب وافتعال األعراف
مناورات لتعطيل طموحات املنافسني حكومياً
{ بيروت « -الحياة»

عون جمتمعاً إىل الوفد األمريكي (داالتي ونهرا)

الراعي مقلداً فارس وسام مار مارون (احلياة)
القان���ون  ١٠ف���ي س���ورية .وطل���ب ماكرون
مس���اعدة الراعي عبر الجاليات المسيحية
الصديقة للنظام السوري لممارسة الضغط
الضروري على األس���د بالقول له إنه ينبغي
عليه القب���ول بالحل الس���لمي وإن عليه ان
يق���وم بالخطوات المطلوب���ة للتقدم باتجاه
حل سياس���ي يتي���ح عودة الالجئي���ن .ولم
يعل���ق الراع���ي عل���ى األم���ر ،لكنه ق���ال «إن
الالجئين الس���وريين عبء كبير على لبنان
ويجب ان يكون هناك مؤتمر س�ل�ام موس���ع
لح���ل التناف���س بي���ن الس���عودية وإيران»،
ف���رد ماكرون بالقول« :هذا مش���روع واس���ع
والسؤال كيف يمكن إنجازه».

لقاء رئيسة بلدية باريس
وكان الراع���ي التق���ى في الي���وم الثالث
من زيارته الرس���مية فرنس���ا رئيس���ة بلدية
باري���س آن هيدالغ���و ،ف���ي حض���ور رئيس
أس���اقفة بي���روت للموارنة المط���ران بولس
مطر ،النائ���ب البطريركي المط���ران بولس
عبد الس���اتر ،سفير لبنان لدى باريس رامي
ع���دوان ،الوزير الس���ابق إبراهيم الضاهر،
وليد غياض والخوري عبدو أبوكسم.
وعرض���ت هيدالغ���و عالق���ات التعاون
القائمة بين بلديتي باريس وبيروت .وأثنت
على «ما قام به لبنان من استقبال للنازحين
السوريين» .واعتبرت «أن عقد مؤتمر يجمع
البلدي���ات اللبنانية التي اس���تقبلت أعداد ًا
كبيرة من النازحين مع عدد من بلديات فرنسا
ليكونوا رسل سالم لتبادل األفكار والخبرات
حول ه���ذا الموضوع ،قد يفت���ح الباب أمام
حلول جديدة لهذه المش���كلة اإلنسانية التي
تعان���ي منها بعض المدن الفرنس���ية أيض ًا
وال سيما مع استمرار الهجرة غير الشرعية
التي تهدد المجتمعات» .وجرى ،وفق الوكالة
«الوطنية لإلعالم» «التوافق على أهمية عقد

هذا المؤتمر ألنه س���يتيح للشعب األوروبي
التع���رف أكثر ال���ى التجرب���ة اللبنانية في
مسألة النزوح السوري».
ولبى الراعي مس���اء أول من أمس ،دعوة
نائب رئيس مجلس الوزراء الس���ابق عصام
ف���ارس وزوجته هال إلى عش���اء تكريمي في
دارتهما في باريس .وعقدت خلوة بين الراعي
وف���ارس «بحثت خاللها تط���ورات األوضاع
اللبنانية وآفاق المرحلة المقبلة بعد تشكيل
الحكومة» ،وفق الوكالة «الوطنية».
ون���وه فارس بجه���ود الراع���ي الوطنية
والراعوية ،مؤك���د ًا أن «اللقاء مع البطريرك
دائم ومس���تمر على رؤية مشتركة لمستقبل
لبنان» .وجرى عرض ألجواء المحادثات التي
أجراها الراعي مع المسؤولين الفرنسيين».
وق���ال الراعي بع���د اللق���اء« :نتطلع إلى
مرحل���ة جدي���دة نتمك���ن فيها م���ن مواجهة
التحدي���ات الراهن���ة وإيجاد الحل���ول لها،
وهذا يقتضي مشاركة جميع القادة القادرين
المخلصين وتوحيد جهودهم وفي طليعتهم
الرئي���س عصام فارس الذي نرى مش���اركته
في أدارة الشأن الوطني إسهام ًا في تحقيق
أمني���ات اللبنانيين من خالل حل المش���اكل
التي يواجهونها».
وأش���ار إلى أن���ه «إذا أراد المس���ؤولون
اللبنانيون تشكيل حكومة توحي بالثقة لدى
اللبنانيين ولدى المجتم���ع الدولي وتطبق
اإلصالح���ات المطلوب���ة للنه���وض بلبنان،
عليه���م التعاون مع الرئي���س فارس على أن
تضم هذه الحكومة وجوه ثقة يجد الرئيس
فارس نفس���ه بينه���ا في موقع���ه الطبيعي.
فنحن بحاجة الى شخصيات لبنانية تعطي
الثق���ة للبنانيين ألنه كم���ا رددت دائم ًا نحن
في لبنان نعيش حا ًال اس���تثنائية ،ونحتاج
الى رجال سياسة غير اعتياديين ومن بينهم
الرئيس فارس».
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< قالت مصادر سياس���ية مواكبة التص���االت تأليف الحكومة
اللبنانية لـ «الحياة» إن فس���حة الوقت التي سيتيحها غياب الرئيس
المكلف تش���كيلها ،س���عد الحريري بضعة أيام في المملكة العربية
الس���عودية ،ق���د تتيح مراجعة بع���ض الفرقاء مواقفه���م ومطالبهم
التوزيرية المبالغ بها تمهيد ًا للبحث بالمطالب الواقعية.
ورأت المصادر أن بين المطالب المعلنة وبين ما يدور في الغرف
المغلق���ة يبدو واضح��� ًا أن بعض االقتراحات الت���ي طرحتها الكتل
النيابي���ة المختلفة تدل إلى أن المرحلة التي أعقبت االستش���ارات
النيابية غي���ر الملزمة التي أجراها الرئيس الحريري والتي يفترض
أن تتم خاللها غربلة المواقف والدخول في بحث العروض واألفكار
الجدي���ة المتعلقة بتوزيع الحقائب وبأس���ماء ال���وزاراء ،يفترض أن
تش���مل أيض ًا فرز المناورات عن حقيقة ما يأمله القادة السياسيون
من حصص في التركيبة الحكومية الجديدة.
وتصنف المصادر إياها مطالب���ة «التيار الوطني الحر» بحقيبة
المال أو الداخلية في خانة المناورة من أجل احتفاظ رئيس «التيار»
جبران باس���يل بحقيبة الخارجي���ة وحقيبة الطاق���ة للوزير الحالي
س���يزار أبي خليل ،مقابل احتفاظ «المس���تقبل» بحقيبتي الداخلية
واالتصاالت .وتضيف« :هن���اك مطالب تهدف ضمنا إلى التصويب
على غيرها عند التفاوض الجدي .وهذا ما دفع رئيس البرلمان نبيه
بري إلى الق���ول «تعاوَنوا على قضاء حوائجك���م بالكتمان» ،مثلما
رف���ض الحريري اإلفصاح عن التصور األولي الذي قال إنه عرضه
على رئيس الجمهورية العماد ميش���ال عون والذي رجحت مصادر
نيابية أن يكون تناول شكل الحكومة ومعايير التمثيل وليس تشكيلة
حكومية ،ألن األمر ما زال مبكر ًا لذلك قبل استكمال دورة اتصاالت
أولى بعيدة من األضواء».
كم���ا تصنف المصادر اإلكثار م���ن الحديث عن حصة الرئيس
ع���ون من ال���وزراء وقول الحري���ري بدوره إن هن���اك حصة لرئيس
الحكوم���ة في المقاب���ل في إطار المناورات .ف���ـ «التيار الحر» يريد
م���ن وراء اإلصرار على حصة الرئيس نفخ حصة «التيار» الذي هو
حصة الرئيس .وفي اعتقاد المصادر السياس���ية أن القول بحصة
لرئيس الحكومة أيض ًا أراد منها الحريري في المقابل التخفيف من
مطال���ب «التيار الحر» المضخم���ة الهادفة إلى تقليص حصة حزب
«القوات اللبنانية» الذي طالب بأربع حقائب مع نيابة رئاسة الحكومة
بعد مضاعفته كتلته النيابية .كما تهدف إلى قطع الطريق على تمثيل
القوى المس���يحية األخرى المطروح تمثيلها مثل «تيار المردة» عبر
«التكت���ل الوطني» .ويهدف الحريري ف���ي رأي المصادر إلى تثبيت
قواعد أكثر تواضع ًا للتأليف.

وتقول المصادر السياس���ية المواكبة للتأليف إن األخذ بمقولة
حص���ة للرئيس وأخرى للرئيس المكلف يؤدي إلى تش���كيل حكومة
سوادها األعظم من فريقيهما فتكون القوى األخرى ممثلة في شكل
ال عن أن ما يطرح في وسائل اإلعالم
رمزي ،وهذا غير واقعي ،فض ً
ع���ن حصة عون وتي���اره يقود إلى حصول فري���ق واحد على الثلث
الضام���ن في الحكومة الت���ي يرجح أن تكون ثالثيني���ة ،وهذا غير
وارد عند قوى أخرى وال سيما «الثنائي الشيعي» على رغم تحالف
«حزب الله» مع «التيار» .وتذكّر المصادر بتصريحات مسجلة أعيد
بثه���ا للرئيس عون قبل انتخابه رئيس��� ًا يرف���ض فيها إعطاء حصة
وزارية للرئيس ميش���ال س���ليمان .وتقول مص���ادر نيابية إن هناك
محاول���ة لخلق أعراف وقواعد غير موج���ودة عملي ًا وال ينص عليها
الدستور ،تخضع لالستنسابية ليؤخذ بها إذا كانت تالئم فريق ًا ما
ويتم التخلي عنها إذا كانت ال تالئم الفريق نفسه .ومن هذه القواعد
«غ���ب الطلب» إضاف���ة إلى حصة الرئيس ،ما يج���ري القيام به من
تركيب كتل نيابية لتبرير توزير شخص واحد من نوع كتلة «تضامن
الجبل» لتس���مية النائب طالل أرسالن وزيراً .والمفارقة المضحكة
وفق المصادر أن أعضاء هذه الكتلة األربعة حضروا االستشارات
مع الحريري في عداد «تكتل لبنان القوي» حيث طرح باسيل مطالب
التكتل ،ثم خرجوا من االجتماع ،وعادوا ليلتقوا الحريري ويطرحوا
مطال���ب إضافية .وهذه المفارقة تضيء على عقدة تمثيل أرس�ل�ان
في ظل إصرار الحزب التقدمي االش���تراكي عل���ى حصر التمثيل
الدرزي به.
والحظ���ت المصادر أنه على رغم التفاؤل الذي حرص الحريري
عل���ى إظهاره بإمكان إنجاز الحكومة س���ريعاً ،فإن مداوالت الغرف
المغلقة ال توحي بأن بعض العقد قابلة للحلحلة بس���هولة .وتش���ير
ال إلى أن هناك  3أطراف تطالب بحقيبة األش���غال العامة والنقل
مث ً
الخدماتية هي «التيار الحر» ،حزب الله» و «تيار المردة «الذي كانت
في عهدته في الحكومة المس���تقيلة .واألول يتشدد في رفض إعادة
إس���نادها إلى «المردة» .كما أن تمثيل النواب الس���نة الذين فازوا
في االنتخابات بالتنافس مع «تيار المس���تقبل» (يتردد اسم النائب
فيص���ل كرامي) ،ال يالقي صدى إيجابي��� ًا لدى الحريري بحجة أن
ه���ؤالء كانوا موجودين في المجلس النيابي األخير من دون تمثيلهم
في الحكومات المتعاقبة.
وفي وقت تط���رح حقيبة التربية لـ «الم���ردة» وهو غير متحمس
لها ومتمس���ك باألش���غال ،فإن عين «القوات» على الطاقة ،التي يود
«التيار الح���ر» االحتفاظ بها أيضاً ،بينما يتداول بعض األوس���اط
بحقيب���ة التربي���ة أو الع���دل أو الصحة لـ «حزب الل���ه» األمر الذي
يصعب التس���ليم ب���ه لحاجة من يتولى أي منها إل���ى التواصل مع
ممثلي الدول األجنبية.

«اللقاء الدميوقراطي» يصر على  3وزراء :شاء احلاملون أم أبوا

حصة
«التيار الوطين» :الظروف تغيرّ ت وللرئيس ّ
«القوات» :ال تدفعونا إىل املعارضة فتندموا
{ بيروت « -الحياة»
< فيما التألي���ف الحكومي يتجه نحو
حكومة وح���دة وطنية ،ظه���رت إلى جانب
عقد التمثيل واألحجام ،عقد أعراف جديدة
تمثلت بحصص الرئاسة .وفي هذا اإلطار،
أك���د النائ���ب ألبي���ر منصور أن «ال ش���يء
ف���ي الدس���تور يتحدث عن حص���ة لرئيس
الجمهورية في الحكوم���ة» ،معتبر ًا «أن ما
س���مي بعرف الدوحة ال قيمة دس���تورية له
والقيمة الدس���تورية الوحي���دة هي اتفاق
الطائف».
ولف���ت النائ���ب نق���وال نح���اس إلى أن
المشكلة ليست في وضع قانون أو تشريع،
ب���ل «تكمن في كيفية تصوّ رنا للمس���ؤولية
الحكومي���ة ومكامنها .لك���ن طالما ال نزال
جزر ًا وأفرقاء متنازعين ضمن الحكومات،
فأي استراتيجيّة اقتصادية يجب تطبيقها
بحزم وشدة من قِ بَل جميع الوزراء بالنمط
ذاته وال���روح والنفَس عينهم���ا ،للوصول
إلى األهداف المرجوّ ة».
وأشار عضو «تكتل لبنان القوي» النائب
ماريو ع���ون ،إلى أن «رئي���س الجمهورية
ميش���ال عو ن ل���م يتدخل ف���ياالنتخابات
النيابي���ة  2 018وكان عل���ى الحي���اد ،ومن
بحصة
ّ
الطبيع���ي أن يطالب الرئيس اليوم
له ،فالظروف تغيّ���رت» ،وقال لـ «المركزية»
«إننا ضد تثبيت الوزارات لطوائف معينة
التمس���ك بحقيبة ،نحن مع المداورة
ّ
وضد
في الوزارات».
وع���ن تلمي���ح الرئيس بحص���ة وزارية
تعود إليه ش���خصياً ،أكد ع���ون أن «حصة
الرئيس سعد الحريري هي تلك العائدة إلى
تيار المس���تقبل ،وأنا أعتقد أن هذا الكالم
ال يوازي الوضع القائم منذ اتفاق الدوحة

لجهة حصة رئيس الجمهورية ،الذي يجب
أن تك���ون له حصة حكومي���ة بعدما أخذت
من���ه صالحيات ،ونحن لم نعت���د أن يكون
لرئي���س الحكومة ورئي���س مجلس النواب
حص���ة وزاري���ة ،وإال أصبحن���ا ف���ي دولة
تحكمها الفوضى والمحاصصة».
وق���ال عض���و «اللق���اء الديموقراط���ي»
النائ���ب فيص���ل الصاي���غ ،ف���ي بي���ان« :لـ
(اللق���اء الديموقراطي)  3وزراء في حكومة
ثالثينية ،شاء الحالمون أم أبوا».
وأض���اف« :ي���درك اللبنانيون أن رئيس
الحزب التقدمي االش���تراكي وليد جنبالط
تنازل في كثير من األحيان عن «مكتسبات»
يفرضها موقعه وقوة حضوره ،فالمؤسف
ال
أن البعض يرى في تواضع القوة هذا شك ً
من أشكال الضعف ،ويحاول هو وداعموه
الموقت���ون اس���تغالله لتس���جيل انتصار
دونكيشوتي .لكن «الزمن األول تحول» ،ولم
يعد جائز ًا الوقوف عند خاطر من لم يكتف
بحص���ة ممنوحة له ،فق���ط تحصين ًا للبيت
الداخل���ي ،فراح ينفخ ف���ي حجمه ،متوهم ًا
أنه س���يحظى من خ�ل�ال اس���تعارة نواب
بموطئ ق���رار في جبل ج���دَّد والءه لتاريخ
المختارة وتضحياتها ونهجها».
ولف���ت عضو اللقاء ذات���ه النائب هادي
أبو الحس���ن إلى أن «اللق���اء الديموقراطي
والح���زب التقدم���ي يس���تحقان أن يتمثال
بوزير من خارج الطائفة الدرزية ،لكن الحد
األدنى الذي يحق لنا به هو ثالث وزارات،
وإذا أحب���وا أن يعطونا أربع ًا فال مش���كلة
لدين���ا .وعلى من يعمل على تس���هيل والدة
الحكوم���ة أن يزي���ل العقب���ات ،وكما نحن
ال نتدخ���ل ف���ي خصوصي���ات اآلخرين ،لن
نس���مح ألحد بأن يتدخل في خصوصياتنا
وشؤوننا».

رئيس األركان :األمن مضبوط
يف الداخل وعلى احلدود
> بيروت « -الحياة»  -أثنى رئيس األركان في الجيش اللبناني
الل���واء الركن حاتم مالك على «العمل الدائم والمس���تمر الذي يقوم
به فوج الهندس���ة في الوروار ومديرية الهندس���ة في كفرشيما ،في
السلم والحرب وأثره في حفظ حياة المواطنين» .وشدد على «أهمية
التدري���ب لتطوير أداء العس���كريين» ،وأك���د أن «األمن مضبوط في
الداخل وعلى امتداد الحدود ،بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها
الجيش».
ودعا اللواء الركن مالك ،العس���كريين إلى «التحلي باالنضباط
والمناقبي���ة ،ومتابعة تطوير قدراتهم العلمية ورفع مس���توى الكفاءة
والجاهزية».

وفاة طالب أردني يف اجلامعة اللبنانية
> بي���روت « -الحياة»  -وجد الطالب األردني عبدالله كش���ورة
( 22س���نة) جثة هامدة داخل إحدى غرف الطلب���ة في مدينة رفيق
الحريري الجامعية في محلة الحدث .وتبين وفق الطبيب الش���رعي
أنه تناول كمية كبيرة من األدوية.
وفيما نقلت جثة الش���اب الجامعي إلى مستش���فى الجعيتاوي
في األش���رفية ،أجرت القوى األمنية اللبنانية معاينة لغرفة الضحية
لمعرف���ة األدوي���ة التي تناوله���ا ليصار إلى تكوين مل���ف كامل عن
الحادث وتس���ليمه إلى الس���فارة األردنية لدى لبنان وفق األصول
وبناء على إشارة القضاء المختص.

وإذ اعتب���ر أن «عملي���ات الفرز والضم
الت���ي تحصل في بع���ض الكت���ل النيابية
أم���ر غير مقبول وعملي���ة نفخ بعض الكتل
لن تجدي» ،دعا إلى «اإلس���راع في تش���كيل
الحكومة في ظل الملفات الضاغطة» .ورأى
أن تمثي���ل «اللق���اء الديموقراطي» يجب أن
يعكس حجم الكتلة النيابية والنصر الذي
تحقق بنتيجة االنتخابات .على الجميع أن
يعي تمام ًا أن لهذا الحزب تاريخ ًا سياسي ًا
ونضالي ًا عريق ًا ودور ًا أساس���ي ًا في حماية
هذا البلد ووحدته واستقراره وفي الحفاظ
على عروبته وهويته ،وبالتالي فإن اللقاء،
والحزب التقدمي ال يكافأ بحصة ضيقة أو
بمنة من أحد».
وأك���د عض���و «تكت���ل الجمهوري���ة
القوية» النائب جورج عقيص «أننا لس���نا
مستعجلين على تش���كيل حكومة ال تراعي
التوازن���ات» .ووجه ف���ي تصريح نصيحة
إل���ى «كل م���ن يحاول���ون إقص���اء القوات
اللبنانية عن الحكومة» ،فقال« :ما يدفشونا
ع المعارض���ة ألنه���م س���يندمون» ،معتبر ًا
«أن عل���ى الرئيس المكلف اعتماد المعايير
وإعطاء كل صاحب حق حقه وأال يدخل في
أعراف مخالفة قانون ًا ودستوراً».
وإذ سأل عقيص «بوجه مَ ن ترفعون راية
حكومة األمر الواقع؟» ،أكد «انهم سيتعبون
من القوات في صفوف المعارضة أكثر من
وجودها داخل الحكومة ،ونحن نعوّ ل على
حكمة الرئيس���ين ع���ون والحريري إضافة
إلى حكمة الرئيس نبيه بري» .وش���دد على
أن «القوات ليست في موقع مناوئ لرئيس
الجمهورية بل في موقع الداعم له ،السيما
لجه���ة المطالبة بمحاربة الفس���اد والنأي
بالنفس ،لذلك فإن تصوير القوات على أنها
خصم للرئيس يُسيء جداً للعهد».

وتداولت وس���ائل التواصل االجتماعي نص رس���الة موقعة من
الطالب كشورة موجهة إلى أهله.

انطالقة مأسوية المتحانات «الربيفيه»:
معلمة تسقط من الطبقة الثالثة ملدرسة
> بيروت « -الحياة»  -انطلقت صباح أمس امتحانات الشهادة
المتوس���طة (البريفيه) ف���ي محافظات لبن���ان المختلفة ،في يومها
األول وس���ط جو هادئ وتدابير اتخذتها القوى األمنية داخل مراكز
االمتحان���ات وخارجه���ا .وجال المدير العام ل���وزارة التربية رئيس
اللج���ان الفاحصة فادي يرق على مراك���ز االمتحانات وتحدث إلى
الطالب الذين أبدوا ارتياحهم إلى األسئلة ،وأكدوا أنها عادية وخالية
من التعقيدات .وقال« :لدينا  566مركز ًا لالمتحانات الرس���مية في
لبنان 42 ،ألف مرشح في الثانوية العامة و 60ألف للبريفيه».
وتزامن انطالق االمتحانات مع حادث مأس���وي ،حيث س���قطت
المعلم���ة (هند .ك  55 -س���نة من قضاء زغرتا) م���ن الطبقة الثالثة
في مدرس���ة ابن خلدون بمنطقة أبي سمراء في طرابلس أثناء عملية
مراقبة امتحانات الش���هادة المتوس���طة ،ما أدى إلى إصابتها في
الرأس وكس���ور في أنحاء جسدها المختلفة .وعمل جهاز الطوارئ
واإلغاثة في الجمعية الطبية اإلس�ل�امية على إس���عافها ونقلها إلى
مستش���فى دار الشفاء ،ثم ما لبثت أن توفيت .وحضرت على الفور
األجهزة األمنية وبدأت التحقيقات لمعرفة مالبسات الحادث.
وأكد الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة أن الوفاة حصلت نتيجة
نزي���ف داخلي م���ن دون أي أثار للتعنيف .أما الق���وى األمنية التي
عاين���ت المكان فأكدت أن األدلة كلها تش���ير إلى إمكان إقدام هند
على االنتحار.
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