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العقوبات األوروبية تدخل حيز التنفيذ وتشمل شركة سيريا تل وقناة الدنيا

روسيا تدعو النظام السوري إلى سرعة الوفاء بوعوده 
ولم يذك���ر أردوغان متى مت 
اعتراض الس���فينة أو ما اذا كان 
عثر على أي أسلحة على متنها، 
لكن وكالة االناضول نقلت عنه 
قوله »لق���د اتخذنا قرارا بالفعل 
اليقاف ومن���ع أي مركبة حتمل 
أي نوع من االسلحة الى سورية. 
وأبلغناهم بقرارنا وتبادلناه مع 

الدول املجاورة«.
واضاف »وكما تذكرون قمنا 
باعت���راض )س���فينة( في وقت 
سابق في بحر مرمرة. اذا كانت 
هناك طائرات حتمل اس���لحة أو 
شحنات مماثلة بطريق البر فاننا 
سنوقفها ونصادرها مثلما فعلنا 

في السابق«.
م���ن جهة أخ���رى وفيما دعا 
نش���طاء املعارضة الى التظاهر 
الي���وم تكرميا للش���ابة زينب 
احلصني التي عثر عليها مقطعة 
األوصال في حمص وبعد غد فيما 
اس���موه ثالثاء الوفاء للش���يخ 
املعتقل نواف البشير، لقي ما ال 
يقل عن 18 شخصا حتفهم أمس 
معظمهم في محافظة حمص وسط 
سورية في ظل استمرار احلملة 
األمنية ض���د احملتجني املؤيدين 
للدميوقراطية، وذلك حسبما قال 
نش���طاء في العاصمة اللبنانية 

بيروت.
وقال النشطاء ان هجمات قوات 
االمن السورية اسفرت عن املزيد 
من القتلى و30 جريحا قرب نهر 

العاصي في احملافظة.
وقالت مجموعة النشطاء على 
االنترنت ان اطالق نار وانفجارات 
سمعت في منطقة القصير جنوب 

شرق حمص.
جاء ذلك بعد تنظيم احتجاجات 
ليلة ام���س األول في العديد من 
املناطق وسط احملافظة. واظهرت 
ش���رائط ڤيدي���و نش���رت على 
االنترنت مجموعة من احملتجني 
وه���ى تهت���ف قائلة »اش���يدوا 

باملنشقني عن اجليش«.

56 شخصا و18 شركة.
وقد ش���ملت العقوبات وزير 
العدل تيسير قال عواد، »ألنه أيد 
سياس���ات وممارسات التوقيف 
والسجن التعس���في«، اما وزير 
االعالم عدنان حسن محمود فقد 
استهدف ألنه ساهم في »السياسة 

االعالمية« للنظام السوري.
ومن الشركات الست املعاقبة 
ثالث ميلكها رامي مخلوف، ابن 
خال الرئيس السوري بشار االسد. 
وهذه الشركة هي شام القابضة 
»أول شركة قابضة في سورية 
تس���تفيد من سياس���ات النظام 
وتؤيدها«، وشركة صروح التي 
متول اس���تثمارات في الصناعة 
العس���كرية الس���ورية وشركة 
سيرياتل لالتصاالت التي »تدفع 
50% من ارباحها الى احلكومة عبر 

عقد االجازة«، كما يقول االحتاد 
االوروبي.

كما طالت العقوبات اجلديدة 
الفضائية وش���ركة  الدنيا  قناة 
»ال ت���ل ميدل ايس���ت« ألجهزة 
االتصاالت وش���ركة اإلنشاءات 

»راماك كونستراكشن«. 
العلي���ا  وكان���ت املفوض���ة 
للعالق���ات اخلارجية واألمن في 
االحتاد كاثرين أشتون أصدرت 
أمس بيانا قالت فيه انه »في ظل 
احلملة الوحشية املستمرة من قبل 
النظام السوري ضد شعبه قرر 
االحتاد األوروبي تبني عقوبات 

جديدة ضد النظام السوري«.
العقوبات  وقالت أشتون إن 
مصممة ليكون لها »التأثير األكبر 
عل���ى النظ���ام والتقليل من أي 
تأثير سلبي محتمل على الشعب 

السوري من خالل استهداف األفراد 
والهيئات التي تستفيد من دعم 
النظام بشكل دقيق« مشيرة الى 
أن االحتاد سيدرس اتخاذ إجراءات 

جديدة على ضوء التطورات.
من جهته، ق���ال رجب طيب 
أردوغ���ان رئي���س وزراء تركيا 
ان بالده ضبطت س���فينة ترفع 
العلم السوري وستعترض أي 
ش���حنة أسلحة ردا على احلملة 
الدامية التي متارس ضد احملتجني 

املعارضني للحكومة.
وقال أردوغان وهو يتحدث الى 
الصحافيني في نيويورك مساء 
أمس األول، حيث حضر اجتماع 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة ان 
تركيا أوقفت سفينة ترفع العلم 
السوري في بحر مرمرة حسبما 

أوردت وكالة أنباء االناضول.

عواصم � وكاالت: أحملت روسيا 
أمس تزايد شعورها بنفاد الصبر 
إزاء احلكومة الس���ورية عندما 
طالبت النظام السوري بضرورة 
اجراء إصالحات سياسية سريعة 
من أجل إنهاء أعمال الشغب الدامية 

في البالد.
وقال بيان للخارجية الروسية 
الرئيس السوري  إن على نظام 
بش���ار األس���د أن يفي بوعوده 
بتوسيع دائرة احلوار السياسي 

وإنهاء قمع جماعات املعارضة.
وق���ال البيان إن الفش���ل في 
حتقيق ذلك س���يؤدي إلى املزيد 

من عدم االستقرار في سورية.
وأك���د البي���ان عل���ى رفض 
الكرملني للتدخل العسكري الدولي 
في سورية قائال إن »الوضع في 
هذا البلد م���ن املمكن ان يصبح 
أكثر تعقيدا وسيضع »التدخل 
الدولي في سورية السالم واألمن 

في املنطقة في مهب الريح«.
يأتي ذلك، ف���ي وقت دخلت 
العقوبات املشددة اجلديدة التي 
فرضها االحت���اد األوروبي ضد 
النظام الس���وري حيز التطبيق 
أمس بعد نش���رها في اجلريدة 

الرسمية االوروبية.
وجاء في ن���ص القرار الذي 
نشرته اجلريدة الرسمية لالحتاد 
االوروبي، »من اجل تأمني فعالية 
التدابير الواردة في القرار احلالي، 
التطبيق  القرار حيز  يدخل هذا 

فورا بعد نشره«.
وقد اتخذت دول االحتاد ال� 27 
أمس األول هذه القرارات بسبب 
»استمرار احلملة الوحشية للنظام 
السوري ضد شعبه«، كما قالت 
وزي���رة اخلارجي���ة االوروبية 

كاثرين اشتون.
وس���يضاف شخصان وست 
ش���ركات الى الئح���ة العقوبات 
التي تتضمن جتميد  االوروبية 
ارصدة ومنع تأشيرات الدخول. 
وباتت العقوبات تستهدف باالجمال 

صورة بثها ناشطون على االنترنت ملظاهرة نسائية في حمص 

مؤيدون للنظام السوري يرشقون السفير 
الفرنسي بالبيض لدى زيارته الكنيسة املرميية

جتار: مع عدم قدرتها على شراء الوقود.. 
سورية تسعى للمقايضة

الراعي في اجلنوب: ما أجمل املسيحية واإلسالم عندما يلتقيان
بيروت ـ بدأ البطريرك املاروني بشارة الراعي 

امس جولة رعوية في جنوب لبنان تستمر ثالثة 
ايام، تشمل صور وقانا وبنت جبيل واخليام 

ومركز االعتقال السابق الذي كان موجودا 
فيها، فضال عن مرجعيون والزهراني والنبطية 

وغيرها.
وشدد البطريرك لدى وصوله الى ساحة الصيادين 

في صور على التمسك بشعار شركة ومحبة، 
مطالبا السياسيني بتعزيز وحدة الصف بني 

اللبنانيني وخصوصا العيش االسالمي ـ املسيحي.
وترأس الراعي قداسا في كنيسة سيدة البحار في 

صور وعقد خلوة مع االساقفة واملعنيني ثم زار 
كنيسة الروم الكاثوليك ومن صور توجه الى بلدة 

قانا حيث كانت السيدة رندة بري ممثلة زوجها 
الرئيس نبيه بري، وكانت له ثالث محطات ابرزها 

مغارة السيد املسيح في قانا واضرحة شهداء 
البلدة الذين سقطوا في القفصف االسرائيلي 

ملوقع األمم املتحدة في البلدة.
وفي هذا السياق، ذكرت اذاعة لبنان احلر الناطقة 

بلسان حزب القوات اللبنانية ان البطريرك 

املاروني بشارة الراعي سيوفد الى دمشق مطرانا، 
قد يكون مطران املوارنة على دمشق او حلب، 

ملقابلة الرئيس السوري بشار االسد يوم غد 
االثنني، ضمن وفد ميثل بطاركة الشرق.

ً مفتي سورية: سأزور الراعي قريبا
في ذات الوقت كشف مفتي سورية الشيخ بدر 

الدين حسون ان لديه خطة لزيارة القيادات 
الروحية في لبنان كافة، لكن هذه الزيارات لم 

حتدد بعد.
وقال ردا على سؤال ان فكرة الزيارة موجودة 

وقد مت تداولها مرارا، وقد عادت الى الواجهة بعد 
مواقف البطريرك الراعي التي اطلقها من باريس 

ووجدنا فيها تلك النبرة املهمة التي تصوب 
االمور وتبدي خشية على امن شعوب املنطقة 

واستقرارها.
واضاف املفتي حسون انه اتصل بالراعي بعد 

عودته من فرنسا وهنأه على مواقفه واتفقا على 
لقاء قريب، لكن لم يتفقا على حتديد املواعيد، 
مستغربا من بادر في االعالم الى حتديد موعد 

الزيارة قبل ان نعلم بها.

تعرض السفير الفرنسي في سورية »إيريك شوفالييه« للرشق 
بالبيض أمس لدى خروجه من الكنيسة املرميية اثر لقائه مع 

البطريرك اغناطيوس الرابع هزمي بطريرك انطاكية وسائر املشرق 
للروم االرثوذكس في حي باب توما املسيحي في دمشق القدمية.

وبحسب موقع محلي »عند وصول السفير الفرنسي تعالت هتافات 
األهالي الرافضة حلضوره تعبيرا عن رفضهم للزيارة لكونه 

شخصا غير مرحب به، فغادر على الفور نتيجة لهذا االحتجاج 
العارم من املصلني«. وقال شهود ان شبانا ونساء كانوا يرددون 
هتافات مؤيدة للرئيس السوري بشار األسد قذفوا وفد السفير 

الفرنسي بالبيض واحلجارة لدى خروجه من اللقاء اثناء عودته الى 
سيارته. وأكد ايريك شوفالييه ردا على اسئلة »فرانس برس« ان 

»عناصر من الشبيحة بعضهم يحمل قضبانا حديدية ونساء ألقوا 
البيض ثم احلجارة علي وعلى فريقي وكان سلوكهم عدوانيا فيما 

كنا نعود الى سياراتنا«.
من جهة أخرى، نعت القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة 

السورية السبت وفاة العماد »بسام جنم الدين انطاكيه لي« نائب 
رئيس هيئة األركان العامة للجيش والقوات املسلحة الذي وافته 

املنية إثر نوبة قلبية حادة، حسب ما أوردت وكالة األنباء السورية 
)سانا(.

دمشق ـ هدى العبود والوكاالت  ٭

لندن ـ رويترز: قالت مصادر جتارية اول من امس ان سورية تسعى 
لاللتفاف على العقوبات التي تعرقل املعامالت مع الشركات االجنبية 

بعرض ملقايضة النفط اخلام بوقود تشتد حاجة البالد اليه.
ورغم ان عقوبات االحتاد االوروبي ال تشمل حظرا على بيع الوقود الى 
سورية السباب انسانية، فإن الشركات ترفض املشاركة في مناقصات 

ألنه اصبح من شبه املستحيل تسليم شحنات الوقود وتسلم املدفوعات 
من خالل البنوك الدولية. وقالت املصادر ان اخلام السوري اخلفيف 
وخام السويداء الثقيل معروضان للمقايضة مبنتجات نفطية مطلوبة 

لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل مبشتقات نفطية البقاء االقتصاد 
السوري على قدميه ومنع تعطيل واسع النطاق للحياة املدنية.

عاد سليمان من نيويورك وذهب ميقاتي .. ووزير االتصاالت يقتحم مبنى الوزارة

جعجع يغمز من تصريحات الراعي: لن نكون ذميني في كنف الديكتاتوريات 
وأدعو شباب حزب اهلل للتخلي عن سالحه »بشرف«

إن ربيع لبنان مازال يرزح، منذ 
انطالقة ثورة األرز حتت وطأة 
سالح غير شرعي يصادر القرار 
االس���تراتيجي للدول���ة برمتها 
ويشكل سيفا مصلتا على أعناق 

اللبنانيني األحرار«.
في هذا السياق، اغتنم جعجع 
مناسبة وجوده على منبر »شهداء 
املقاومة اللبنانية بالذات« ليتقدم 
إلى »اإلخ���وة« في حزب اهلل ب� 
»نداء« بعيدا عن كل االختالفات 
وقال: »قد يعتقد البعض منكم 
أن بقاء سالح احلزب هو ما يوفر 
احلماية والق���وة لكم. لكن هذا 
البعض فاته ان حمايتنا وقوتنا 
جميعا كمواطنني لبنانيني ألي 
فئة انتمين���ا، ال تتأمن، إال من 
خالل الدولة اللبنانية من جهة، 
ومن تفاعلنا اإلنساني والسياسي 
واالجتماعي مع بعضنا البعض، 
من جهة ثانية. إن بقاء السالح 
غير الش���رعي في لبنان لم يعد 
مبررا وال مقبوال، الس���يما في 
ظل التحوالت الكبرى وفي ظل 
التي أوجدته.  سقوط املعادالت 
من هن���ا أدعوكم التخ���اذ قرار 
جريء بالتخلي عن س���الحكم، 
أعزاء ش���رفاء للدولة اللبنانية 
بعدما أدى هذا السالح دوره كامال 
حتى العام 2000. تعالوا إلى حيث 
جترأنا وإلى حيث يجب أن يجرؤ 
اآلخرون«. في مجال آخر، أوضح 
جعجع أنه »ألن الظلمة لن تقوى 
على النور، ولن ينتصر الشر على 
اخلير فقد آن أوان محكمة لبنان، 
آن األوان إلسقاط ورقة التني عن 
منطق إلغائي لدى البعض، وآن 
األوان لتبيان حقيقة هذه املدرسة 
� املشرحة القائمة في لبنان ودول 
شرق أوسطية أخرى على اعتماد 

لغة اإلرهاب واالغتيال«.

ميقاتي إلى نيويورك

في غضون ذلك، توجه رئيس 
احلكوم���ة جني���ب ميقاتي الى 
نيويورك امس ملتابعة جلسات 
مجلس االمن واالمم املتحدة نظرا 
لعودة الرئيس ميشال سليمان 
الذي رأس وفد لبنان في افتتاح 
اجتماعات الهيئة العامة ومجلس 
االمن، وسيرأس ميقاتي اجتماع 
مجل���س االمن الثالث���اء املقبل 
ويلقي كلم���ة لبنان في اجتماع 
املجلس حول طلب اعالن الدولة 
الرئيس سليمان  الفلسطينية. 
ش���دد في تصريح لقن���اة »ام.

تي.ڤي« من نيويورك على االلتزام 
بقرارات الشرعية الدولية، السيما 
منها ما يتعلق باحملكمة اخلاصة 

بلبنان وبالقرار 1701.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

حقيقتها تقزمي لدور املسيحيني 
التاريخ���ي ونقلهم من مدافعني 
عن املبادئ اإلنس���انية السامية 
إلى مج���رد أكياس رمل حلماية 
أنظمة غاش���مة متخلفة، ال قيم 
عندها وال قناعات سوى االحتفاظ 
بالسلطة على حساب كل شيء 

وبالرغم من كل شيء«.
وأردف جعجع: »إن اخلوف من 
التطرف مبرر ومشروع، ولكن 
هذا اخلوف ال يبيح احملظورات 
وال يفترض انقالبا جذريا على 
كل القيم اإلنسانية واملسيحية. 
وسأل: أي تشدد أخطر من الذي 
ش���هدناه في لبنان على مدى 3 
عقود؟ كيف يكون تشدد أخطر 
من الذي نشهده اليوم؟ كل يوم، 
في القرى واملدن السورية كلها؟ 
وإذا س���لمنا جدال بأن تطرفا ما 
سيظهر في مكان ما فإن موقفنا 
منه لن يكون أقل حدة، ومواجهتنا 

له لن تكون أقل شراسة«.
وأضاف: »لن نعيش ذميني، 
فهذا موقف حياة أو موت بالنسبة 
لنا. لن نكون ذميني، بل إن حقنا 
في احلرية والعدالة واملس���اواة 
واحلي���اة الكرمي���ة ف���ي لبنان 
والشرق ال يتأمن إال عبر الدولة 
املدني���ة الدميوقراطية الفعلية، 
وليس بالعيش كائنات هامشية 
في كن���ف الديكتاتوريات. وهل 
مقبول أن ننكفئ نحن املسيحيني 
عن الشرق في اللحظة عينها التي 
بدأ فيها الشرق يشبهنا؟ إخوتي 
املسيحيني في لبنان، وسورية، 
وفلسطني، والعراق، ومصر ودول 
املنطقة كله���ا ال تخافوا إذا كان 

اهلل معكم فمن عليكم؟
وقال جعجع: »أيها اللبنانيون، 
إن فرحتن���ا بالربيع العربي لن 
تكتم���ل إال باكتمال ربيع لبنان 
وربيع فلسطني إن ربيع فلسطني 
على وش���ك أن يتفتح باعتراف 
األمم املتحدة بالعضوية الكاملة 
لدولة فلسطني. ال يعتقدن أحد بأن 
هذا االعتراف هو اعتراف صوري 
أو نظري، ألن ما كتب س���يكون 
قد كتب، وس���يتحول عاجال أم 
آجال، ال���ى واقع ملموس، تفرح 
به قلوب الفلسطينيني والعرب 
لنا،  الفرحة  أجمعني، وستكون 
اللبنانيني فرحتني: فرحة  نحن 
بقيام دولة فلس���طني، وأخرى 
الفلسطينيني  مع فرحة اإلخوة 
الالجئني في لبنان بخالصهم من 
الى  تشردهم املزمن، وعودتهم 
فلسطني. أما فيما يتعلق بربيع 
لبنان، فانتفاضة الشعوب العربية 
اليوم على أنظمة غابرة، تقابلها 
بكل اس���ف محاولة البعض في 
الى خريف ولى،  إعادتنا  لبنان 

املسيحيني، وبعد نهاية احلرب، 
قمعا، وتنكيال، وسجنا، ونفيا، 
واضطهادا وتهميشا، وأقصاهم 
عن أي دور فعلي، وس���اهم في 
هجرتهم؟ قولوا لنا بربكم، أين 
هم حتى الساعة، مئات املعتقلني، 
املفقودين في غياهب السجون، 
وفي طليعته���م الرفيق العزيز 
الغالي احلبيب بطرس خوند؟ 
قولوا لنا بربكم، من قتل بشير 
اجلميل، وكمال جنبالط، ورينيه 

معوض ورفيق احلريري؟ 
وأكمل جعجع قائال: »إن من 

يقتل إخوة لنا ف���ي الوطن، أو 
في املنطقة او في س���ورية، أو 
ف���ي العالم، م���ن دون رحمة أو 
شفقة، ليس الطرف الصالح ال 
لصداقة، وال لتحالف. إن التحالف 
الذي يدعو البعض إليه ويسميه 
حتالف األقليات، ما هو بالفعل 
إال حتالف أقليات السلطة واملال 
واملصالح النفعية ألي طائفة أو 
قومي���ة أو فئة انتمت مبواجهة 
أكثرية مسحوقة ألي طائفة أو 
قومية أو فئة انتمت، وإن إثارة 
املس���ألة بهذا الش���كل، هي في 

اللبناني���ة  االس���تحقاقات 
الداخلية تقترب وتكبر وتتفاقم، 
وفي طليعتها التعيينات االساسية 
واملوازنة ومتويل احملكمة الدولية، 
الى جانب موضوع سالح حزب 
الرسمي  اللبناني  اهلل واملوقف 
مما يجري في سورية، واضيف 
الى ه���ذه االرباكات امس دخول 
العوني نقوال  وزير االتصاالت 
صحناوي ال���ى الطبقة الثانية 
من مبن���ى الوزارة ف���ي عملية 
اقتحام غير قانونية، كما يقول 
املعارضون، متثلت بتحطيم اقفال 
املركز الذي يضم الشبكة الهاتفية 
الثالثة دون علم مجلس الوزراء، 
في حني اتسمت باالهمية عظة 
الكاردينال نصراهلل صفير في 
قداس ش���هداء القوات اللبنانية 
ف���ي جوني���ة واخلط���اب الذي 
اطلقه د.سمير جعجع باملناسبة 
الشعبية والذي متيز مبفاصل 
سياسية قوية وصريحة، حيث 
ركز على الوضع املس���يحي في 
لبنان واملش���رق، وعلى رفض 
حالة التميي���ز بني فئة واخرى 
من اللبنانيني وانكفاء الدولة عن 

بعض واجباتها االساسية.
واس���تهل االحتف���ال بقداس 
ترأس���ه الكاردين���ال نصر اهلل 
العظة  اكتفى بعد  الذي  صفير، 
الدينية مبباركة الشباب ومتنى 
لهم ان يرزقهم اهلل اياما افضل 

من ايامنا.

ضمانات

بدوره قال جعجع غامزا من 
البطريرك بش���ارة  تصريحات 
الراع���ي حول املس���يحيني في 
س���ورية »ال نخ���اف أحدا، ولن 
نخاف من أحد، وال نريد ضمانات 
من أح���د، وال نقبل ابتزازا، وال 
نقبل تهويال، ولن نقبل تهديدا، 
وستبقى أجراس كنائسنا تدق 
وأصواتن���ا تصدح، ولكن دائما 
باحل���ق واحلقيق���ة مهما كانت 
صعبة ومهم���ا كان الثمن، ولن 
نساير، ولن نتلون، ولن نستجدي 
ال أمنا وال أمانا وال نخاف أحدا، 
ونعرف كيف نتدبر أمرنا فإما أن 
نعيش قيمنا ومبادئنا وقناعاتنا 

وإما على الدنيا السالم«.
وتس���اءل »قولوا لنا بربكم: 
من هاجم املسيحيني في لبنان؟ 
م���ن قتلهم؟ من قتلكم؟ من دمر 
كنائسنا؟ من فجر كنيسة سيدة 
النجاة؟ من قصف األش���رفية، 
وزحلة، وع���ني الرمانة وعيون 
السيمان؟ من اعتقل وأخفى واغتال 
رجالنا من رهبان، وعلمانيني، 
وسياس���يني؟  وعس���كريني 
قولوا لن���ا بربكم، من أمعن في 

)محمود الطويل( سمير جعجع متحدثا في احتفال شهداء القوات أمس  

أخبار وأسرار لبنانية

٭ الراعي وأوباما: حتى اآلن لم يتم حتديد موعد للقاء 
البطريرك بشارة الراعي مع الرئيس باراك أوباما، وهناك 

احتماالن: ان تصرف االدارة األميركية النظر عن هذا اللقاء 
في إشارة انزعاج من مواقف الراعي األخيرة ليطغى على 

الزيارة الطابع الراعوي.
ان يحدد موعدا للقاء بروتوكولي بني البطريرك املاروني 

والرئيس أوباما على ان تليه لقاءات تفصيلية مع مسؤولني 
في االدارة ومع نواب في الكونغرس. وهذا التوجه يحصل 

بعد لقاء هام أجرته السفيرة األميركية مورا كونيللي مع 
الراعي الذي قدم لها إيضاحات وشروحات بشأن مواقفه، 

وبعدما صار األميركيون مهتمني بالوقوف عن كثب 
على آراء الراعي إثر الضجة الكبيرة التي أثارتها، بحيث 
انها حتولت محور احلركة السياسية في لبنان ومحور 

اتصاالت ومراسالت بني باريس وواشنطن.
٭ اهلل يعني برج حمود: أثناء اعتراضه على الواقع االمنائي 
في املنت، قال النائب سامي اجلميل: كل ضيعة بتكب 

مجاريرها على الضيعة التي حتتها، ونيال اللي بيتو 
برأس اجلبل، فرد النائب أغوب بقردونيان: اهلل يعني 

برج حمود.
٭ اقتراح قانون معجل ومكرر: نواب تيار املستقبل عازمون على 

تقدمي اقتراح قانون معجل مكرر ال يرمي الى االجازة 
للحكومة بفتح اعتماد لدفع حصة لبنان في متويل احملكمة، 

بل يرمي الى إلزام احلكومة دفع تلك احلصة واملتأخرات 
بال إبطاء.

وهناك من يقول داخل تيار املستقبل ان افضل توقيت 
لتقدمي االقتراح املعجل املكرر، هو اثناء انعقاد جلسة 

تشريعية، وليس قبل ذلك خشية ان يطرأ ما يعوق او 
يعرقل او مينع وصوله الى الهيئة العامة ملجلس النواب.. 

والهدف من ذلك هو إحراج رئيس املجلس نبيه بري، ذلك 
ان اقتراح التمويل سيضعه بني حدين أحالهما مر: حد 
مراعاته حزب اهلل الرافض لهذا التمويل، وحد مراعاته 

النظام الداخلي ملجلس النواب.
٭ فيلتمان ونادر احلريري: عقد لقاء قبل أيام في نيويورك 

بني مساعد وزيرة اخلارجية لشؤون الشرق األوسط 
جيفري فيلتمان ونادر احلريري مدير مكتب الرئيس 

سعد احلريري، حيث ناقشا األوضاع في لبنان 
والتطورات االقليمية كما أفاد مصدر أميركي. وقال 
ان فيلتمان جدد دعم إدارة الرئيس أوباما لسيادة 

لبنان واستقالله، وأعاد تأكيد استمرار التزام الواليات 
املتحدة القوي ضمان جناح احملكمة الدولية ومواصلة 

أعمالها حتى نهايتها. )فيلتمان عضو في الوفد 
األميركي الذي شارك في أعمال اجلمعية العمومية 

لألمم املتحدة، ونادر احلريري زار نيويورك حلضور 
احتفال نظمه »املجلس األطلسي« إحياء لذكرى الرئيس 

رفيق احلريري(.
٭ تطور في خدمات األمن العام: ملس املواطنون لدى تقدمي 

معامالتهم الى املديرية العامة لألمن العام تطورا في تقدمي 
اخلدمات الى املواطنني من قبل املوظفني واإلسراع في 
انتهاء املعامالت وحسن معاملة صاحب الطلب بعدما مت 

جتهيز غرف االنتظار باملكيفات واملقاعد وبعض املستلزما، 
ويضع مدير عام األمن العام اجلديد اللواء عباس ابراهيم 

ملساته على سير العمل ويشرف شخصيا عليه ويقوم 
بزيارات تفقدية ملراكز األمن العام احلدودية لالطالع 

على سير العمل والتعرف الى حاجات املوظفني ومطالب 
املواطنني، والعمل من أجل تطوير وحتسني العمل واألداء 

واإلسراع في مكننة كل املعامالت، وتقدمي تسهيالت 
للمواطن الذي قد يكون بإمكانه إمتام معامالته من منزله 

عبر اإلنترنت بعد إكمال التجهيزات الضرورية لهذه اخلدمة 
كما هي احلال في سائر الدول.

٭ مقتل مساعد ضابط مخابرات خالل فض اشتباك عائلي: قتل مساعد 
ضابط في املخابرات اللبنانية أثناء تدخل دورية من 

املخابرات لفض اشتباك عائلي في محلة بئر حسن 
)حرج الفتيل( قرب بيروت، ليال بني فريق من عائلة 

القاف وآخر من عائلة الدّر، وكالهما من منطقة بعلبك.
وداهمت قوة من اجليش منطقة االشتباك واعتقلت 

بعض الفاعلني وصادرت أسلحة. أما املساعد الضحية 
فهو حسن ايوب )46 عاما( وهو من بلدة »بوداي« في 

محافظة بعلبك أيضا.


