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النائب جابر: 
الصراعات 

بني األقطاب 
املسيحيني أضعفت 

الرئاسة 

لقاء جنبالط ـ جعجع توصل إلى تشخيص للوضع دون التالقي على موقف من حزب اهلل

احلريري تعهد للراعي بالسعي النتخاب رئيس بعد التمديد
وتزايد االعتداءات على اجليش في الشمال يستدعي احلذر

»عرب خلدة« املنتس���بني 
التقدم���ي  احل���زب  ال���ى 

االشتراكي.
وصدر جلنبالط مقال في 
جريدة املستقبل مبناسبة 
الذك���رى الثاني���ة الغتيال 
اللواء وسام احلسن، بعنوان 

»نفتقد قائدا شجاعا«.
بدوره، النائب ياسني جابر 
عضو كتلة التنمية والتحرير 
حتدث إلذاع���ة لبنان احلر 
عن معطى داخلي النتخاب 
رئيس للجمهورية، إضافة 
ال���ى معطي���ات وتعقيدات 
جديدة، مضيف���ا انه اذا لم 
يحدث خرق بني املستقبل 
الوطني احلر فلن  والتيار 
يكون هناك تقدم في موضوع 
الرئاس���ة، وبالتالي ميكن 
للموضوع الرئاسي ان يكون 
اسهل لوال التشرذم املسيحي 
احلاصل، والصراعات القائمة 
التي اضعفت الرئاسة، وعلى 
القطبني املسيحيني املختلفني 
االتفاق على مرشح توافقي 

كي تتحلحل االمور.
اننا بحاجة  ورأى جابر 
الستعادة نوع من احلوار، 
فم���ن جهتن���ا ككتلة نحن 
نشارك في اجللسات، فرئاسة 
اجلمهوري���ة محورية في 
حياتنا الدستورية، ومن املهم 
جدا ان يكون للبنان رئيسا 
التي  لكي يتهيأ للتحديات 
تواجهه، معتبرا ان التجرؤ 
على الدولة وتهميش���ها ال 

يفيد.
على الصعيد األمني فإن 
تزايد االعتداءات على دوريات 
ومراكز اجليش في الشمال 
يؤك���د ان صحة املعلومات 
املتسربة من بعض الدوائر 
الرس���مية، والتي  الغربية 
تشير الى ان األوضاع االمنية 
في لبنان بحاجة الى املزيد 

من احلذر واملتابعة.
وكان مس���لحون كمنوا 
حلافلة تقل جنودا من عكار 
عل���ى طريق بل���دة البيرة 
فجر اخلمي���س وامطروها 
بالرصاص، بدءا من استهداف 
عجالته���ا، م���ا يوحي بأن 
غايتهم قد تكون خطف ركابها 
من العسكريني واسترهانهم، 
كما حصل في عرسال، لكن 
سائق احلافلة اندفع بسرعة 
الفرصة، بيد  مفوتا عليهم 
ان رصاصة اصابت اجلندي 
جمال جان هاشم في الرأس 

اردته قتيال.
وفي طرابلس استهدفت 
دوري���ة موالي���ة للجيش 
بالرصاص في محلة الزاهرية، 
ما افضى الى اصابة اجلندي 

جمال العاشق بجروح.
وفي عرسال اوقف اجليش 
املطلوب احمد احلجيري وفي 
رأس بعلبك تصدى اجليش 
حملاولة تس���لل مس���لحني 
باجت���اه هذه البل���دة، عند 
الليل، كما احبط  منتصف 
محاولة تس���لل بالقرب من 
مراكزه العسكرية في وادي 
حميد � عرس���ال مستخدما 
االسلحة املتوسطة والقنابل 

املضيئة.
وسجلت غارات للطيران 
الس���وري ليال  املروح���ي 
عل���ى احلدود الس���ورية � 

اللبنانية.
نائب طرابل���س محمد 
كب���ارة رأى ان ما تتعرض 
العس���كرية  له املؤسس���ة 
لم يهدد محافظة الش���مال 
ب���ل كل لبنان،  وحس���ب، 
داعي���ا اللبناني���ني عموما 
وأبناء طرابلس والش���مال 
خصوص���ا ال���ى التحل���ي 
باملزيد من الوعي واحلكمة 
في مواجهة املخططات ضد 
مناطقهم، مؤكدا ان اجليش 
وحده يبقى الضامن للوحدة 

الوطنية.
بدوره، نائب عكار هادي 
حبي���ش نقل ع���ن رئيس 
احلكومة متام سالم وعده 
بإجراء االتصاالت مع االجهزة 
االمني���ة إليجاد حل جذري 

لالعتداء على اجليش.
م���ن جهته، اك���د وزير 
الداخلي���ة نهاد املش���نوق 
االصرار عل���ى االقتصاص 
م���ن املرتكبني، وق���ال في 
البلديات  امام مؤمتر  كلمة 
الكتائب:  الذي نظمه حزب 
اللحى وال الصلوات وال  ال 
الرايات ستحمي هؤالء من 
القصاص. املشنوق اعتبر 
»االمن الذاتي« الذي يطالب 

به البعض انتحارا ذاتيا.
اما وزير العدل اش���رف 
ريفي فقد اكد على ضرورة 
ان يكون اجليش وحده في 
طرابل���س، لكن ال ميكن ان 
البلد هكذا صيفا  يس���تمر 
وش���تاء على سطح واحد، 
مؤي���دا احلل ال���ذي انتهى 
بخ���روج ش���ادي املولدي 
وأس���امة منصور مع بقية 
الى حيث قررا  املس���لحني 
االنتق���ال ورأى ان االجهزة 
االمني���ة اذا قامت بواجبها 
كما يجب فستعرف هوية 
مس���تهدفي اجلي���ش، لكن 
اذا اش���تغلت املخاب���رات 
الس���ورية  امن���ا بالعقلية 
او بالسياس���ة فس���تضيع 

املسؤوليات.

ساعات مأدبة غداء تكرميية، 
س���بقها تب���ادل جنب���الط 
وجعجع الهداي���ا التي هي 
عبارة عن كتب نادرة، حيث 
أهدى جنبالط جعجع كتابني، 
أحدهم���ا بعن���وان »دروز 
بلغراد« الذي كتبه الروائي 
اللبناني املعروف ربيع جابر، 
الرواية تروي قصة  وهذه 
لبناني مسيحي اسمه حنا 
يعقوب نف���اه العثمانيون، 
بخطأ مقص���ود الى بلغراد 
مع 550 مواطنا درزيا، بعد 
اح���داث 1860 ب���ني الدروز 

واملوارنة في جبل لبنان.
وتقول الرواية حس���ب 
معلومات ل���� »األنباء«، ان 
الشيخ عبدالغفار زين الدين 
حمل »جرتني« من الليرات 
التركي  القائد  الى  الذهبية 
اسماعيل باش���ا ليستثني 
اح���د ابنائه اخلمس���ة من 
الى س���جن بلغراد،  النفي 
ان املطل���وب ترحيل  ومبا 
550 درزي���ا، فقد أمس���ك 
الضابط التركي باملواطن حنا 
يعقوب، الذي يبيع البيض 
املسلوق للبحارة في ميناء 
طرابلس، ودفع���ه باجتاه 
س���فينة املساجني. وعندما 
تنب���ه القنصل الفرنس���ي 
املشرف على تنفيذ العملية 
الى صراخ حنا، سأل املترجم 
الترك���ي ماذا ب���ه؟ فأجابه 
املترجم التركي، بعد ان غّير 
فيما قاله حنا: انه سليمان 
عبدالغفار زين الدين، الذي 

يفتخر بقتل حنا يعقوب!
القص���ة هو  وجوه���ر 
الدروز،  احتضان السجناء 
الذي فرض  حلنا املسيحي 
القدر الغاشم عليه ان يصبح 
سليمان الدرزي في معتقل 
تركي في بالد البلقان، حتى 
هروب���ه األخير بعد العديد 
من الس���نوات من العذاب، 
مع موكب للحجاج الى مكة 

املكرمة.
الكتاب اآلخ���ر بعنوان 
»الزوهار« وهو كتاب قدمي 
باللغة اآلرامية يتحدث عن 
»الكبابني« وهو لم يكن على 
شكل كتاب، وسأله جعجع 
كيف لي ان أق���رأ اآلرامية، 
فأجاب���ه جنب���الط ال داعي 

لقراءته فأهميته بذاته.
إلى ذل���ك، اس���تضاف 
جنبالط على العشاء املدير 
الع���ام لألمن الع���ام اللواء 
ابراهي���م وعقيلته  عباس 
في حضور الوزيرين اكرم 

شهيب ووائل أبو فاعور.
ونهار امس السبت تفقد 
منطقة عرمون حيث التقى 

بيروت ـ عمر حبنجر

تتجه قوى الرابع عشر 
من آذار الى تسمية مرشح 
رئاسي توافقي بالتفاهم مع 
د.سمير جعجع رئيس حزب 
اللبنانية املرش���ح  القوات 
الرئاس���ي الذي تبنت تلك 
القوى ترشيحه، منذ مايو 

املاضي.
الى  القوى  وتهدف هذه 
إحراج العماد ميشال عون 
وحزب اهلل وكشف دورهما 
في تعطيل انتخاب الرئيس، 

كما تقول مصادر 14 آذار.
وفي هذا الس���ياق، يقع 
تعهد الرئيس سعد احلريري 
املاروني بشارة  للبطريرك 
الراعي بالسعي لتمديد والية 
مجلس النواب، وعدم السماح 
بإجراء انتخابات نيابية قبل 

االنتخابات الرئاسية.
ويشمل تعهد احلريري 
للبطريرك بحسب »النهار« 
السعي إلجراء االنتخابات 
الرئاس���ية بع���د التمدي���د 

مباشرة.
االس���تحقاق الرئاس���ي 
كان املوض���وع األب���رز في 
لق���اء النائب وليد جنبالط 
ود.سمير جعجع في معراب 
ايض���ا، وب���دا م���ن أجواء 
النظر  الطرفني ان وجهات 
كانت متقاربة حول ضرورة 
التوصل الى انتخاب رئيس 

توافقي.
كما اتفقا على ان الفريق 
الذي ال ين���زل الى مجلس 
الن���واب في يوم جلس���ة 
االنتخ���اب املقبل���ة هو من 
يساهم في تعطيل العملية 

االنتخابية.
أما بالنس���بة للمخاطر 
احمليطة بلبنان ففي معلومات 
»األنباء« ان التشخيص كان 
الغال���ب متقاربا، لكن  في 
اخلالف استمر حول حزب 
اهلل ودوره. فجنبالط، يعتبر 
ان الهجوم على دور حزب 
اهلل ف���ي س���ورية، ال يحل 
املشكلة، إمنا يعقد األمور، 
في ح���ني اعتبر جعجع ان 
التركيز على هذه املسألة هو 
لتوعية احلزب مبسؤولياته 
اللبنانية، وخصوصا جتاه 
بيئته املنهكة بحروبه، وهذا 
ما رد عليه الش���يخ نعيم 
قاسم أمس بالقول: »ان وضع 
مقاتلي احلزب على احلدود 
الشرقية كما اجلنوبية متني 

جدا«.
وق���ال جنب���الط بعد 
الزيارة: هناك نقاط تالق 
ونقاط خالف، لكن ما في 

إال احلوار.
وردا على سؤال عما اذا 
وجد احليثية لدى د.جعجع 
ليكون رئيسا للجمهورية، 
أجاب جنبالط: عندنا مرشح 
اسمه األس���تاذ هنري حلو 

وهو معنا.
أما جعجع فقد أعلن انه 
الفري���ق اآلخر على  مادام 
موقفه فال جديد على مستوى 
الرئاس���ة األولى، وقال: ال 
جتاوب م���ن الفريق اآلخر، 
والوضعية اللبنانية بحاجة 
الى مللمة، فانتخاب رئيس 
الكثير من  ال���ى  ال يحتاج 
الشطارة وال نريد ان نقول 
ان القصة قصة إقليمية، او 
دولية، املطلوب من الكتلتني 
اللتني تتخلفان  النيابيتني 
حتى اآلن عن احلضور الى 
املجلس وتأم���ني النصاب 
القانون���ي، ان تتفضال الى 
الن���واب النتخاب  مجلس 

رئيس.
وتخلل اللقاء الذي دام 3 

أحد االنهيارات في عكار بسبب السيول التي سببتها االمطار الغزيرة وادت ألضرار جسيمة في الشوارع واملمتلكات                          )محمود الطويل( 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى اخلبير القانوني الدستوري والدولي د.شفيق املصري، 
أن هناك فارقا كبيرا بني »املبدأ« الدستوري و»عملية« التمديد 
للمجل���س النيابي ومدى قانونيتها، فاملب���دأ ال يجوز للمهل 
الدس���تورية أن متدد ألن النائب وبحسب املادة 27 وكيل عن 
الش���عب الذي ينتخبه في دائرة معينة وبالتالي ال يجوز أن 
ميدد هو كمجلس لنفس���ه، هذا في املبدأ الدس���توري، أما في 
عملية التمديد، فمادام التمديد سيصدر بقانون، ومادامت مهل 
املجلس النيابي ليست ب� »الدستور« وامنا بقانون االنتخاب 
الذي يحدد والية املجلس ب� 4 سنوات، فيمكن هنا ألي قانون ان 
يعدل أو ُيبّدل بقانون آخر، لكن قانون التمديد يتطلب أسبابا 
موجبة، كتعذر حصول انتخابات في األجواء السياسية سواء 

بالنسبة لألخطار احمليطة أو الداخلية.
ولفت املصري في تصريح ل���� »األنباء« الى ان أي قانون 
يصدر عن املجلس النيابي ميك���ن ان ُيطعن به أمام املجلس 
الدستوري سواء كان سليما أو مشوبا بأخطاء وعيوب، فالهيئات 
التي تتولى تقدمي الطعن هي: إما رئيس اجلمهورية وهو غير 

موج���ود حاليا، وإما رئيس املجل���س النيابي وقد وافق على 
التمديد، وإما رئيس مجلس الوزراء، وهو الذي طلب القانون، 
أو 10 نواب يتقدمون أمام املجلس الدس���توري بطلب الطعن، 

وهي احلالة األكثر ترجيحا واحتماال.
وعن دستورية أو قانونية امتناع فريق سياسي معني عن 
حضور جلس���ات انتخاب الرئيس بذريعة احلق الدستوري، 
لفت املصري الى ان عبارة »احلق الدستوري« هي دائما مقيدة 
بضوابط دستورية ومبدئية، فصحيح ان الدستور لم يلحظ 
غياب النائب عن حضور اجللس���ات، لك���ن النظام الداخلي 
للمجلس النيابي نص في املقابل على أن يكون الغياب مستندا 
الى عذر ش���رعي على األق���ل إذا تكرر أكثر من مرة، وفي هذه 
احلالة ُينتظر أن يقوم رئيس املجلس بتنبيه النائب الى هذا 
التصرف، السيما أن رئيس املجلس هو املسؤول الوحيد عن 

حفظ النظام الداخلي.
وعن رأيه الدستوري بعقد جلسات تشريعية حتت عنوان 
»تش���ريع الضرورة«، أكد املصري أن���ه ال وجود في القانون 
ملا ُيس���مى بتش���ريع الضرورة، معتبرا انه كان أجدى بأمانة 
سر املجلس ان تدرج باالتفاق مع رئيس املجلس على الئحة 

املشاريع التي مُيكن التشريع بها، قائمة باألولويات، لكن أن 
ُيقال »تش���ريع ما يقتصر على الض���رورة فقط« هو اجتزاء 
لصالحية املجلس النيابي في التشريع، معتبرا واخلالف الراهن 
بني النواب، أن املوضوع سياسي أكثر منه مبدئي، مشيرا من 
جهة ثانية الى ان »املهّمة االنتخابية« مُيكن ان حتصر بجلسة 
لكنه���ا ال حتجب عمل املجلس النيابي في املهمات أو املجاالت 
األخ���رى، أي إن مجلس النواب يكون هيئة ناخبة فقط خالل 
جلسة انتخاب الرئيس، ويحق له التشريع ساعة يشاء بعد 
أن يرفع رئيس املجلس اجللس���ة الى موع���د آخر، مؤكدا أن 
وظيفة املجلس مستقلة عن وظيفة رئاسة اجلمهورية، وحتى 
إذا أصدر املجلس قانونا مُيكن ملجلس الوزراء أن يقوم بنشره 
عمال باملادة 62 من الدستور والقائلة إن مجلس الوزراء يقوم 

مبهام الرئاسة في حال شغور سدتها.
بدوره رأى املرجع الدس���توري النائب والوزير الس���ابق 
د.حسن الرفاعي انه ال يوجد أي سبب قاهر وظروف استثنائية 
كاحلروب والزالزل والثورات الداخلية يتيح التمديد ملجلس 
النواب، لذلك يعتبر الرفاعي ان التمديد إن حصل فس���يكون 
مخالفا للدستور، أما التذرع بحاالت أمنية صغيرة هنا وهناك، 

ال يب���رر التمديد، ألنها حاالت ميكن ضبطها من واجب إجراء 
االنتخابات.

وأشار الرفاعي في تصريح ل� »األنباء« إلى أن املجلس النيابي 
مقّصر كل التقصير ويخالف الدستور من خالل عدم مبادرته 
فورا الى انتخاب رئيس للجمهورية في اجللسة الثانية، مؤكدا 
أن الغياب عن جلس���ة انتخاب الرئيس ليس حقا دس���توريا 
على اإلطالق، فهو مخالفة دستورية وتعتبر مبنزلة »اخليانة 
العظمى«؛ ألن الغياب ُيعطل الدستور والنظام، مشيرا الى ان 
حالة التغيب عن انتخاب رئيس تستوجب حترك النيابة العامة 
فورا ودون حاجتها لطلب رفع احلصانة عن النائب املتغيب 

كون الغياب جرمية معلومة ومنشورة وموصوفة.
أما عن مقاربته ل� »تشريع الضرورة«، فأكد الرفاعي أن هذه 
املقولة هي هرطقة دستورية، فالتشريع ضروري دائما ويحق 
للمجلس النيابي وحالة الشغور في الرئاسة األولى، عقد جلسات 
تشريعية في أي وقت يشاء، ألن الدستور يجعل من احلكومة 
حتل مكان رئيس اجلمهورية بالوكالة، مس���تدركا بالقول ان 
مجلس النواب يعتبر هيئة ناخبة فقط خالل جلسة انتخاب 

الرئيس ليعود بعدها الى ممارسة مهامه التشريعية.

خبيران دستوريان يؤكدان لـ »األنباء« حق املجلس في التشريع في غياب رئيس اجلمهورية
املصري: التنبيه للنائب املتغيب.. والرفاعي: بل التغيب خيانة عظمى

الوزير أبوفاعور: ما يجري
مع اجليش أمر خطير جداً

بيروت ـ أحمد منصور

لفت وزير الصحة العامة وائل أبوفاعور 
الى »ان ما يحصل مع اجليش اللبناني أمر 
خطير جدا، وهو مؤش���ر يج���ب التنبه له 
جميعا كلبنانيني«، مش���ددا على »ضرورة 
إعادة احتضان اجليش ووقف التعرض له 
وتوفير احلماية السياس���ية له«، الفتا الى 
»انه اذا سقط اجليش وسقطت املؤسسات 
األمنية عندها يسقط لبنان«، داعيا القوى 
السياسية باسم احلزب التقدمي االشتراكي 
الى إعادة النظر في مواقفها على هذه القاعدة، 

ألننا بلغنا حافة الهاوية«.
وأكد ابوفاعور في افتتاح مؤمتر لصناعة 
األدوية في منطقة الش���وف، مبشاركة وفود 
عربية، ان لبنان يفرح اكثر باستقبال اخوانه 

العرب، على الرغم من األحداث احمللية، وأمل 
ان جند دواء ناجعا ألحوالنا الوطنية وللعقم 
الرئاسي وللشلل الدستوري وللتخلف السياسي 
عن مواكبة األحداث، وللقصور في احتضان 
اجليش اللبناني واملؤسسات األمنية، معتبرا 
ان ما يحصل مع اجليش رمبا خلفه مجرمون 
ويتربصون شرا باجليش، ولكن لو كان هذا 
املجرم يشعر بأن هناك احتضانا فعليا للجيش 

ملا أقدم على فعلته.
وأضاف: »لوال بعض املواقف التي شجعت 
عل���ى االعت���داء على اجليش، مل���ا كانت هذه 
االعتداءات، لوال بعض املواقف الشعبوية التي 
تريد ان تبني موقعا شعبويا ورمبا ماليا على 
حساب الطعن باملؤسسات، وآخر املؤسسات 
املتبقية كحصون للمواطن اللبناني هو اجليش 

واملؤسسات األمنية اللبنانية«.

»النفط« و»الزفت« فجرا اخلالف
السياسي بني بري وعون

بيروت: النفط والزفت، ملفان فجرا اخلالف 
بني رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
تكتل التغيير واالصالح النائب العماد ميشال 

عون.
ففي جلسة مجلس الوزراء ما قبل االخيرة، 
كانت االمور بني وزير املال علي حسن خليل 
املعاون السياسي للرئيس نبيه بري ووزير 
الطاقة ارتير نظاريان عضو التكتل العوني، 
بحيث طالب خليل بالغاء عقود »الفيول اويل« 
مع الشركتني الكويتية واجلزائرية، االمر الذي 
رفضه نظاريان قبل اج���راء مناقصة لتأمني 

بديل عن الشركتني.
وتوترت االجواء في اجللسة، لكن مجلس 
الوزراء قرر عدم الغاء العقود مع الش���ركتني 
الكويتية واجلزائرية خالفا لوجهة نظر وزير 
املال املعترض على وجود هدر مبا يوازي 300 
مليون دوالر سنويا، كما يقول، لكن املجلس قرر 
استمرار التفاوض مع الشركتني بهذا الشأن.

وفي جلسة مجلس الوزراء يوم اخلميس 
املاضي، بح���ث مجلس ال���وزراء في االنفاق 
املتوازن ب���ني املناطق اللبنانية جلهة توزيع 
الزفت واملشاريع، فغمز وزير اخلارجية جبران 
باسيل من قناة وزير االشغال العامة والنقل 
غازي زعيتر عضو كتلة بري متهما اياه بالتمييز 

بني منطقت���ه )بعلبك � الهرمل( وبني املناطق 
االخرى، بحيث خصص اعتمادات بقيمة 16 مليار 
ليرة من موازنة وزارته الى بعلبك � الهرمل، 
فيما خفض مخصصات جبل لبنان والشمال 
واملناطق البقاعية االخرى الى ما دون املليار 
لكل منها، حيث اقتصرت حصة عاصمة الشمال 

طرابلس على 800 مليون ليرة فقط.
وحاول الوزير زعيتر تبرير موقفه باحلرمان 
الذي تعيشه منطقة بعلبك � الهرمل، على صعيد 
خدمات وزارة االشغال، اال ان الوزير علي حسن 
خليل اشار الى زعيتر ملالقاته حول طاولة توقيع 
املراسيم خلف مقعد الوزير خليل، وبعد دقائق 
معدودة عاد زعيتر الى مقعده ليش����ن هجوما 
عنيفا على الوزير باسيل الذي كان يطالب بتأجيل 
املوضوع الى وقت الحق، ورفض اتهامه بالسرقة 
مهددا باس����يل بفتح ملفات التلزميات يوم كان 

وزيرا للطاقة واالتصاالت.
وهكذا متكن الوزي���ر خليل من الرد على 
صفعة النفط بصفعة الزفت، ومع احتدام اجلدال 

ارتأى الرئيس متام سالم رفع اجللسة.
وواضح من كل ذلك ان العالقة بني الرئيس 
نبيه بري والعماد ميش���ال عون ليست كما 
يجب، خصوصا على صعيد استحقاق رئاسة 

اجلمهورية.

بريطانيا تقدم معدات
لدعم القوات املسلحة اللبنانية

لن���دن � أ.ش.أ: أعلن���ت وزارة اخلارجية 
البريطانية عن تقدمي معدات لدعم تش���كيل 
فوج احلدود البرية الثالث من القوات املسلحة 
اللبنانية لتخفيف حدة اآلثار الناجمة عن الصراع 

في سورية ومكافحة انتشار »داعش«.
وقال وزير شؤون الشرق األوسط باخلارجية 
البريطانية توبياس إلوود إن »األزمة في سورية 
التي تزداد سوءا تنتشر عدواها لتؤثر مباشرة 
على الدول املجاورة، وخصوصا املناطق احملاذية 
للحدود الشرقية للبنان، وتظل اململكة املتحدة 
ملتزمة جتاه اس���تقرار لبنان، ودعم القوات 
املسلحة اللبنانية لتخفيف حدة اآلثار الناجمة 
عن الصراع في س���ورية، ومكافحة انتش���ار 

داعش«.

وأضاف »وفي سياق هذا االلتزام، منذ عام 
2012، تساعد اململكة املتحدة القوات املسلحة 
اللبنانية في تش���كيل وإرشاد أفواج احلدود 
البرية، ومهمة هذه األفواج هي مراقبة نشاطات 
املسلحني غير القانونيني قرب املناطق احلدودية 
وحتديدها وردعها ومنعها، وذلك وفق معايير 

دولية حلقوق اإلنسان متفق عليها«.
وأشار إلى أنه في السنوات من 2012 إلى 2014 
مت تخصيص حوالي 14 مليون جنيه استرليني 
من أموال برنامج منع الصراع لتعزيز قدرات 
فوج احلدود البرية األول والثاني، وأفضت هذه 
اجلهود إلى تأسيس 12 مركز مراقبة حدودي 
محمي على ط���ول 140 كيلومترا من احلدود، 

ونشر فوجي احلدود البرية«.

األمم املتحدة: لبنان قلل عدد الالجئني 
السوريني املسموح لهم بدخول أراضيه

بي����روت � رويترز: قالت ممثلة األمم املتحدة 
ف����ي لبنان أمس: إن احلكومة اللبنانية خفضت 
كثيرا عدد الالجئني السوريني الذين تسمح لهم 
بدخ����ول البالد. وقالت احلكومة إنها غير قادرة 
على اس����تيعاب الالجئني السوريني الذين يقدر 
عدده����م بأكثر من مليون وطلبت أمواال لتوفير 
الرعاية لهم. وقالت نينيت كيلي ممثلة املفوضية 
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني في لبنان: 
يس����مح ألعداد أقل بكثير من العادي بالدخول 
للحصول على وضع الالجئ. وبعد زيادة ثابتة 
في عدد الالجئني الوافدين على لبنان منذ مطلع 

2012 أظهرت بيانات األمم املتحدة انخفاضا بنحو 
40 ألف الجئ منذ نهاية سبتمبر.

وقال وزير الشؤون االجتماعية اللبناني رشيد 
درباس في تصريحات نش����رتها امس صحيفة 
األخبار اللبنانية: إن لبنان لم يعد بإمكانه رسميا 

استقبال أي الجئني سوريني.
وأضاف أن أي شخص يعبر احلدود السورية 
اللبنانية سيكون عرضة للمساءلة ويجب أن يكون 
هناك سبب انساني حتى يسمح له بالدخول على 
أن يتخذ وزيرا الداخلية والشؤون االجتماعية 

قرارا بهذا الشأن.


