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حمليات �سيا�سية

ال�صهيوني
«جنود» االحتالل
ّ
} جمال العفلق
لم تخض العصابات الصهيونية أي ح��رب مباشرة منذ
اح�ت�لال فلسطين حتى ال�ي��وم إال وك��ان لها جنود يعملون
عربي
بوالء مطلق وطوال الليل والنهار .هم جنود لسانهم
ّ
ويجلسون وينتشرون في عمق الديار العربية .كانوا سابقا ً
يعملون في الس ّر ،ويعكس خطابهم العلني أفعالهم السرية،
وميزتهم أنهم يجيدون استخدام أجمل األل�ف��اظ وأكثرها
حماسة.
ّ
هم المجندون بالمال والمناصب ،اخترقت الصهيونية
عقولهم واشترت ضمائرهم ،ثبّتت ملك بعضهم وسيطرت
ع�ل��ى ع��واص�م�ه��م ،وع �ل��ى إع�لا ِم �ه��م وث�ق��اف�ت�ه��م .ول��م تكتف
الصهيونية بذلك ،بل اخترقت عقول البعض من أصحاب
القضية األص�ل�ي�ي��ن وض�م��ائ��ره��م فدفعتهم ال��ى استخدام
م�ص�ط�ل�ح��ات ت�ن�ف��ي ع��ن ال�ص�ه��اي�ن��ة ص �ف��ة ال �م �ح �ت � ّل ألرض
فلسطين.
مجنّدون لم يكتفوا اليوم بالعمل لمصلحة الصهيونية بل
تط ّور عملهم ودوره��م المشبوه الى مدافعين حقيقيّين عن
الكيان الصهيوني ،ومنهم من وقف على المنابر ،ومنهم َمن
لبس ثوب الوسطاء السياسيين وركب الطائرات في رحالت
سياحية عبر مطارات وعواصم عربية وإسالمية وعالمية.
كنا صغارا ً عندما كان اإلعالم يك ّرر ما تنشره الصهيونية
متخصصة ف��ي ال�م�ج��ال العسكري
عبر م�ج�لات وص�ح��ف
ّ
تصف عصابات الكيان بأ ّنها «الجيش الذي ال ُيقهر» .ونشر
اإلع�ل�ام العجز العربي م��ن خ�لال توصيف خ��ادع للواقع،
وج �ن��ود االح��ت�ل�ال ال�ص�ه�ي��ون��ي ال�ن��اط�ق�ي��ن ب��ال�ل�غ��ة العربية
أي م�ش��روع م��ن ش��أن��ه أن يغيّر ال�م�ع��ادل��ة على
يجهضون ّ
األرض  -فعطلوا ق��رارات الجامعة العربية وحاصروا ك ّل
من يعمل على خط المقاومة.
أما الحقيقة على األرض فكانت عكس ذلك كلّه .الصهيونية
وس�م��ع بكاء مستوطنيها
التي ت� ّدع��ي ال�ق��وة سقط جيشها ُ
وظهر عجزها عن الثبات ،وبعدما كان احتالل لبنان نزهة
مثلما وص�ف��وه ،أضحى كابوسا ً جعل الصهاينة يطلقون
عبارة توريط ما ُيس ّمى بـ«جيش الدفاع» في مستنقع لبنان.
ول��م يكن هناك خيار آخ��ر ل��دى الصهيونية إالّ االنسحاب
وإغالق بوابة يقولون عنها إنها الحدود الفاصلة.
أعادوا الك ّرة وسقطوا م ّرة أخرى في حرب تموز ،واليوم
يعيد تموز مجده مجدّدا ً في فلسطين .حرب طاحنة قد تكون
غير متكافئة في العدة ،كما يعتقدون ،لكن المقاومة متف ّوقة
إيمانا ً بحقها في التحرير ،والصهيونية تعيد تاريخها ،فبنك
أهدافها أبرياء وأطفال ونساء وبيوت آمنة تهدم فوق رؤوس
أصحابها ،فالصهيونية عاجزة عن محاربة المقاومة وجها ً
ل��وج��ه ،ت�خ�ت��ار ال�م��دن�ي�ي��ن وال��ع��زّل ه��دف �ا ً ل �ه��ا ،ف��ال�ق�ت��ل لدى
الصهيونية هو للقتل فحسب – فهذا الكيان المتعطش للدماء
يحتاج الى إنجازات وأوراق تفاوض يرسلها الى مجنّديه في
الجامعة العربية وعواصم عربية ليستخدمها في الضغط
على المفاوض الفلسطيني وعلى المواطن العربي الحالم
بالتحرير منذ أكثر من ستين عاماً.
س��وري��ة ه��ي ال��ي��وم ال �غ��ائ��ب ال �ح��اض��ر ف��ي ه ��ذه الحرب
النشغالها ف��ي محاربة مرتزقة الصهيونية على أرضها.
ُغيّبت ق�س��را ً ع��ن ال �ت��داول السياسي ف��ي الجامعة العربية
الميّتة التي تح ّولت الى سفارة حقيقية للكيان الصهيوني.
سورية المجروحة من األشقاء أعلن موقفها رجال المقاومة
بإطالق صواريخ سورية الصنع على قطعان االستيطان
الصهيوني ،وأعلن شعبها تمسكه بحق فلسطين وتحرير
المقدس.
ل��ن ن�ك��ون م�ج�نّ��دي��ن ل�لاح�ت�لال ول��ن ن�س�لّ��م أو ن �س��اوم...
فلسطين هي فلسطين التي سرقها اإلنكليز بالتواطؤ مع
عرب أطاعوا «رومهم» ليثبت لهم ما يعتقدون أنه ملك.
من ج ّرب االنتصار مرة ال يتخلّى عنه ،فكيف بمن ينتصر
يوميّا ً رغم الحصار؟
ال خيار لهذه األ ّم��ة إالّ خيار المقاومة ،والنصر قريب،
و»إسرائيل» الى زوال.

�سيي ّرا جال على الم�س�ؤولين مودّع ًا
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خطاب المرحلة المقبلة ومفا�صله
 نور الدين الجمال
ال ي��زال خطاب الرئيس بشار األس��د ف��ي حفل قسم
اليمين يتردّد صداه في العالم ،رغم االهتمام بما يحصل
م��ن ع���دوان ص�ه�ي��ون��ي ع�ل��ى غ ��زة ،ف �م �ص��ادر سياسية
�س�م��ت خ �ط��اب ال�ق�س��م أرب �ع��ة م�ف��اص��ل رئ�ي�س�ي��ة ،بعد
ق� ّ
إش��ارت�ه��ا باهتمام الف��ت إل��ى طبيعة االح�ت�ف��ال ونوعية
الحضور التي شملت جميع فئات المجتمع السوري،
وقد ظهر الرئيس األس��د قائدا ً تاريخيا ً وشعبيا ً في آن
واحد في مخاطبته عواطف الشعب السوري الذي حقق
من خالل صموده االنتصار ،موجها ً كذلك رسائل إلى
الخارج والداخل.
تضيف المصادر السياسية أنّ المفصل األول يتصل
بمكافحة اإلرهاب وأن ال شيء اسمه «ثورة» مثلما حاول
المتآمرون على سورية إعطاءه هذا العنوان الزائف ،بل
ه��ي م��ؤام��رة دول�ي��ة وإقليمية وع��رب�ي��ة تستهدف كيان
الدولة الوطنية السورية ووجودها ،والمؤامرة ستعم
المنطقة ،إذ ربطها الرئيس ال �س��وري بما يحصل في
العراق ولبنان وراهنا ً في فلسطين.
المفصل الثاني التركيز على موضوع المصالحات
ال��وط�ن�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة وأهميتها وت��أث�ي��ره��ا اإلي �ج��اب��ي في
ملف الحوار السوري ـ السوري فهو في نهاية المطاف
العنصر األه��م ف��ي أي ح��ل سياسي ل�لأزم��ة السورية،
والتأكيد على أهمية هذه المصالحات عبر االنتقال من
مرحلة العيش المشترك إلى االندماج بين فئات المجتمع
السوري.
المفصل الثالث بحسب المصادر السياسية يتعلق

ب��ال �ح��وار ال��وط �ن��ي ال �ش��ام��ل ،إذ ح � �دّد ال��رئ �ي��س األس��د
الفئات التي ال يمكن التحاور معها والتي رهنت نفسها
ومصيرها باألجندات الخارجية المتآمرة على سورية،
وه��ذه الفئات كانت راهنت على تغيير م��وازي��ن القوى
في إحدى مراحل العدوان على سورية ،وعندما فشلت
رهاناتها حاولت تعديل مواقعها ،إ ّنما بعد فوات األوان.
كما أن القوى السورية العميلة علنا ً للخارج فال يمكن
التحاور معها ألنها دمى للقوى الخارجية التي تدعمها.
ال�م�ف�ص��ل ال��راب��ع ي�ت�ص��ل ب�م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وإع ��ادة
اإلعمار .وترى المصادر السياسية أن أهم ما ورد في
خطاب القسم ه��و إع�ط��اء الرئيس األس��د ه��ذه المعركة
بعدا ً قوميا ً لدى إشارته إلى أن فلسطين هي البوصلة،
فالجهات المتورطة في العدوان على سورية بعد فشلها
في تحقيق أهدافها استدارت إلى العراق ثم انتقلت إلى
غزة.

ً
�سقفا جديداً
رفع الرئي�س الأ�سد
ل ّأي م�ؤتمر �سيا�سي يُعقد في �ش�أن
الأزمة ال�سورية ول ّأي مندوب
ً
م�ستقبال...
�أممي �سيزور �سورية
وهذا ال�سقف ّ
حده مكافحة
الإرهاب قبل البحث في � ّأي
ملفات �أخرى

ألي مؤتمر
رف ��ع األس���د ف��ي خ �ط��اب��ه س �ق �ف �ا ً ج��دي��دا ً ّ
سياسي يعقد في شأن األزم��ة السورية وألي مندوب
أم �م��ي س �ي��زور س��وري��ة م�س�ت�ق�ب�لاً ،وح� � ّد ه��ذا السقف
مكافحة اإلرهاب قبل البحث في الملفات األخرى ،ولذلك
خاطب الدول الداعمة لإلرهاب استنادا ً إلى ما يدور في
كل من العراق وسورية ولبنان وفلسطين ،محذرا ً من
ارتداد هذا اإلرهاب على تلك الدول ،لذا بدأنا نالحظ أن
اإلع�لام الغربي يتحدث ج��دي�ا ً ع��ن اإلره��اب وض��رورة
مكافحته ألن ثمة قلقا ً غربيا ً حقيقيا ً من تنامي ظاهرة
اإلرهاب .وال بد أيضا ً من اإلشارة في هذا السياق إلى أن
اللقاءات التي جمعت الدكتورة بثينة شعبان مع جيفري
فيلتمان ف��ي أوس�ل��و قبل بضعة أسابيع ك��ان عنوانها
الرئيسي كيفية محاربة اإلره ��اب ،وأن مؤتمر جنيف
ح��ول س��وري��ة ق��د ي�ت�ح��ول إل��ى م��ؤت�م��ر دول ��ي وإقليمي
تحضره باإلضافة إل��ى ال��دول المتورطة ف��ي العدوان
على سورية كل من روسيا وإيران والصين ،باإلضافة
طبعا ً إل��ى الدولة الوطنية السورية .وسورية وضعت
شروطها في هذا المجال لكنها فتحت في الوقت نفسه
األب��واب نصفيّاً ،ناهيك عن أن بعض ال��دول األوروبية
ب��دأت وف��ي معلومات م��ؤك��دة تعيد النظر ف��ي مواقفها
من األزم��ة في سورية ،وتواصلها مع الدولة السورية
ل��م يعد مقتصرا ً فحسب على ال�ت�ع��اون األم �ن��ي ب��ل إن
األمور ،وبحسب المعلومات ،قد تشهد تعاونا ً سياسيا ً
يترجم ب��إع��ادة التواصل الدبلوماسي مع دمشق وإن
لم يكن على مستوى السفراء في المرحلة األول��ى .كما
أن الرئيس األم�ي��رك��ي ب��اراك أوب��ام��ا ،اس�ت�ن��ادا ً إل��ى تلك
المصادر والمعلومات ،سيبلور موقف اإلدارة األميركية
من سورية في نهاية آب المقبل.

وزير بارز التقى قبل
أيام مسؤوالً سابقا ً نقل
عنه ارتياحه إلى مواقف
القوى السياسية الفاعلة
في البلد التي أثبتت
األحداث أنها حريصة
على األمن واالستقرار،
رغم التعقيدات الكبيرة
التي تتح ّكم بالسياسة
الداخلية في لبنان.
ُتعقد اجتماعات
متواصلة بين شخصيات
تنتمي إلى لقاء يحمل
اسما ً يد ّل إلى انتمائه
الطائفي ،للبحث في كيفية
إيجاد السبيل األفضل
للتعامل مع موقف أطلقه
رئيس تيار سياسي
أخيراً ،من دون إثارة
سجال قد يؤثر على
الحوار الذي ال يزال
قائما ً بشأن االستحقاق
الرئاسي.

�سالم زار بري وعر�ض الأو�ضاع مع زواره

زار �إفرام الثاني وتر�أ�س اجتماع التكتل

�سليمان :لمواجهة ال�شغور بتطبيق الد�ستور

عون :القانون الأرثوذك�سي يحفظ ّ
حق الجميع

بري وسالم في عين التينة
زار رئيس الحكومة تمام سالم
بعد ظهر أمس مق ّر الرئاسة الثانية
في عين التينة ،حيث التقى رئيس
مجلس النواب نبيه بري وبحث معه
األوض��اع والمستجدات الراهنة في
لبنان والمنطقة ،والملفات والقضايا
المطروحة على صعيد الحكومة
والمجلس.
ولم يشأ الرئيس سالم اإلدالء بأي
تصريح بعد اللقاء الذي دام ساعة
وربع الساعة.
ك��م��ا اس��ق��ب��ل س�ل�ام ف��ي ال��س��راي
الحكومية ،الرئيس السابق ميشال
سليمان ال���ذي رأى «أنّ مواجهة
الشغور في موقع الرئاسة األول��ى
تكون بتطبيق الدستور» ،الفتا ً إلى
أنّ «العقد االجتماعي بين اللبنانيين
الذي أوجد قانون انتخاب ودستورا ً
هو ما يجب أن يطبق ،وما دام العقد
االجتماعي موجودا ً وما دمنا نرغب
في العيش معاً ،فقد وضعنا قوانين
واتفقنا على دستور نلتزمه ،والح ّل
بانتخاب رئ��ي��س للجمهورية ثم
الذهاب إل��ى االستحقاقات األخ��رى
اآلت��ي��ة ق��ري��ب�اً» .وق���ال« :يجب ملء

الفراغ في أسرع وقت ،ولكن ال أعرف
إلى متى يستمر هذا الفراغ ،وال يجب
إطالقا ً تأخير االستحقاق الرئاسي،
خ��ص��وص�ا ً أنّ ه��ن��اك استحقاقات
أخرى داهمة ،منها انتخابات مجلس
النواب ،لكن يجب أن يسبقه اإلسراع
في انتخاب رئيس للجمهورية ،وهذه
مسؤولية ك ّل القوى السياسية».
وأش��ار سليمان إلى أنه بحث مع
سالم «األمور الحالية واالستحقاقات
ال��داه��م��ة ألنّ الحكم اس��ت��م��راري��ة،
وال��ي��وم الحكومة ه��ي المسؤولة
وهي من يتابع األم��ور مكان رئيس
الجمهورية ،وعلى كل المسؤولين
مساعدة الحكومة وال��وق��وف إلى
جانب رئيسها لتمكينه من القيام
بمهماته وجبه االستحقاقات في
ظ ّل الخطر المحيط بنا جميعاً ،بدءا ً
بغزة والجرائم الوحشية التي ترتكب
بحق الفلسطنيين أمام أنظار العالم،
والوحشية التي ال تقل عنها وترتكب
في الموصل بتغيير معالم منطقة
الشرق األوس��ط ،خصوصا ً العراق
المكون م��ن الطوائف التي تعيش
معا ً منذ آالف السنين ،واليوم نشهد

تغييرا ً في التاريخ في العراق ،وهذا
األمر يحصل من دون تدخل جدي من
المجتمع الدولي».
وعرض رئيس الحكومة األوضاع
األم��ن��ي��ة م��ع ك��� ّل م��ن ن��ائ��ب��ه وزي��ر
الدفاع سمير مقبل ،ووزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق.
كما التقى س�لام النائب السابق
طالل المرعبي الذي دعا إلى «إعطاء
األول���وي���ة الن��ت��خ��اب رئ��ي��س جديد
للبالد في أسرع وقت ،لما للفراغ من
انعكاسات سلبية على الصعيدين
الداخلي والخارجي».
ومن زوار السراي :رئيس مجلس
إدارة بنك لبنان والمهجر نعمان
األزه��ري ورئيس النادي الرياضي
هشام جارودي.
واس��ت��ق��ب��ل س�ل�ام ف��ي دارت����ه في
المصيطبة مفتي عكار الشيخ زيد
بكار زكريا على رأس وفد من علماء
ع��ك��ار ،وت��ب��اح��ث م��ع��ه ف��ي ش��ؤون
محلية ووطنية ودينية ،إضافة إلى
األوض��اع التي ته ّم منطقة عكار من
مختلف الجوانب واإلنمائية منها في
شكل خاص.

رأى رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص��ل�اح ال��ع��م��اد ميشال عون
أنّ «ه��ن��اك م��ن ي��ح��اول تناسي
المواثيق اللبنانية النتخاب رئيس
للجمهورية من دون صفة تمثيلية
لمن يمثل» .وقال في تصريح بعد
ترؤسه اجتماع التكتل في الرابية
أمس« :إذا كان البعض يتاجر بفراغ
سدّة الرئاسة ،فنحن ال يهمنا من
ينتخب ،ولكن ما يهمنا هو معركتنا
إلص��ل�اح ال��ق��وان��ي��ن االن��ت��خ��اب��ي��ة
بشقيها الرئاسي والنيابي ،وهذا
يتيح للبنانيين انتخاب رئيس غير
مرهون لقوى داخلية أو خارجية،
فتجمعات القوى الداخلية تنتخب
وف��ق��ا ً لمصالحها ع��ل��ى حساب
حقوق الشعب ،وهذه تجربتنا منذ
االستقالل إل��ى ال��ي��وم» .وأض��اف:
«أم��ا القوى الخارجية فتسترهن
سياسة الرئيس الخارجية وتكبله
في مسارات ال يستطيع الخروج
منها» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «انتخاب
ال��رئ��ي��س م���ن ال��ش��ع��ب م��ب��اش��رة
يؤمن له حرية انتهاج السياسة
التي تحافظ على مصالح الوطن
والشعب ،بعكس الخيارات األخرى
المرتهنة».
ولفت عون إلى أنّ «قانون اللقاء
األرث��وذك��س��ي ه��و ال��وح��ي��د ال��ذي
يحفظ ّ
حق الجميع في اختيار من
يمس بحقوق أي
يمثل من دون أن
ّ
مذهب آخ��ر ،وبالنتيجة بتأمينه
هذه العدالة يحافظ على الوحدة
ال��وط��ن��ي��ة وع��ل��ى تمتين العيش
ال��م��ش��ت��رك بحيث ال يشعر أح��د
ب��أنّ آخ��ر يسعى للسيطرة عليه
من خالل سلبه تمثيله» .وتابع:
«نسأل ال��ن��واب والمسؤولين في
هذا الوطن ،أين الخلل في احترام
ال��ط��ائ��ف؟ وأي���ن ال��خ��روج عنه؟
أي���ن ال��خ��ل��ل ف��ي ان��ت��خ��اب رئيس
الجمهورية من الشعب مباشرة
من دون تعديل الصالحيات؟ أين
الخلل في اح��ت��رام الطائف إذا ما

أفرام الثاني مستقبالً عون
طبق ق��ان��ون اللقاء األرثوذكسي
ال���ذي يحترم م��ا ورد ف��ي وثيقة
الوفاق الوطني حرفياً؟».
وحول األوضاع في المنطقة قال
ع���ون« :نحيي ص��م��ود وشجاعة
أبطال غزة الذين يقاومون العدوان
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» وس����ط س��ك��وت
دولي وخجل عربي ،عن المجازر
التي ترتكبها «إسرائيل» ،والتي
عودتنا عليها منذ تقسيم فلسطين
وحتى اليوم ،وهذه المجازر تتخذ
ط��اب��ع التطهير ال��ع��رق��ي إلزال���ة
ال��وج��ود الفلسطيني ،وبالتالي
الهوية في فلسطين المحتلة في
الداخل والخارج« ،فإسرائيل» ال
تريد ح�لاً وت��ب��دو منتظرة تفكيك
ال��دول العربية لتنعم في ما بعد
ب��إع��ادة تركيبها ب��ال��ش��راك��ة مع
«داعش» ،ثم تثبيت يهودية دولة
«إسرائيل»».
وأض��اف« :أم��ا التطهير الديني
الذي نشهده في العراق وسورية
حيث يوجد التكفيريون وخصوصا ً
ف��ي ال��م��وص��ل ح��ال��ي �اً ،فهو أيضا ً
جريمة ضد اإلنسانية تحصل وسط
صمت عربي وتحرك دول��ي أشبه
بالتعزية بعد الوفاة ،فما يعرض
على المسيحيين بتخييرهم بين

التنكر لمعتقدهم واعتناق اإلسالم
أو ترحيلهم مع مصادرة أمالكهم أو
قطع رؤوسهم ،هو في كل الحاالت
إلغاء لوجودهم ولهويتهم».

افرام الثاني

وك����ان رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�لاح النائب العماد ميشال
ع��ون ،زار أم��س بطريرك أنطاكيا
وس����ائ����ر ال���م���ش���رق ل��ل��س��ري��ان
األرثوذكس مار اغناطيوس افرام
الثاني في المق ّر البطريركي في
ال��ع��ط��ش��ان��ة ف��ي بكفيا ،وع��رض
معه التطورات العامة .وج��اءت
زي��ارة العماد ع��ون لتهنئة اف��رام
الثاني لمناسبة انتخابه بطريركا ً
ألنطاكية وسائر المشرق ،ث ّم تبادل
الطرفان األحاديث الودّية وال سيما
وضع المسيحيّين في الشرق على
ضوء األحداث والتط ّورات األخيرة
في الموصل.
ك��م��ا استقبل ع���ون ف��ي دارت���ه
ف��ي ال��راب��ي��ة ،السفير اإلي��ط��ال��ي
جيوزيبي مورابيتو ،في حضور
مسؤول العالقات الديبلوماسية
في التيار الوطني الح ّر ميشال دي
شادارفيان.

ن�شاطات �سيا�سية
قهوجي مستقبالً سييرا في اليرزة

(مديرية التوجيه)

ج��ال القائد ال��ع��ام لـ«اليونيفيل» ال��ل��واء ب��اول��و سييرا أم��س ،على
المسؤولين اللبنانيين مودّعا ً ومقدّما ً خلفه اللواء اإليطالي لوتشيانو
بورتوالنو.
وأفاد بيان لمكتب قائد لـ«اليونيفيل» بأنّ سيي ّرا «اجتمع في زيارات
منفصلة برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سالم
وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم» .وبعد االجتماعات شكر سييرا المسؤولين اللبنانيين
«على دعمهم الثابت لي شخصيا ً ولمهمتنا في خدمة السالم في جنوب
لبنان».
وقال« :تطرقنا إلى التطورات األخيرة في منطقة عمليات اليونيفيل
وجهودنا جنبا ً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية للحفاظ على الهدوء
على طول الخط األزرق» .وأكد تقديره «العميق لعمل القوات المسلحة
اللبنانية التي بقيت في السراء والضراء ملتزمة بالمسار الذي رسمه قرار
مجلس األمن الدولي  ،1701وذلك بدعم من القيادة السياسية ،جنبا ً إلى
جنب مع قوات اليونيفيل من أجل توفير األمن واالستقرار لسكان جنوب
لبنان ،وقد قطعنا شوطا ً طويالً منذ عام .»2006
وأضاف سييرا« :نكنّ ك ّل االحترام للمجتمعات التي تستضيفنا ،وتفهم
هذه المجتمعات وقبولها بدور اليونيفيل يعتبران من األمور األساسية
لتنفيذ واليتنا ،فقد كان دعمهم وتقديرهم للعمل الذي تضطلع به البعثة
غاية في األهمية».
وأكد سييرا أنّ لـ«اليونيفيل» ستواصل ،في ظ ّل قيادة خلفه اللواء
بورتوالنو« ،البناء على األسس القوية للسالم في الجنوب وعلى ك ّل
العمل الجيد الذي ت ّم إنجازه حتى اآلن في شراكة استراتيجية مع القوات
المسلحة اللبنانية».
وكان سييرا قدم إلى المسؤولين اللبنانيين قائد لـ«اليونيفيل» الجديد
اللواء اإليطالي لوتشيانو بورتوالنو ال��ذي رافقه في ال��زي��ارات .ومن
المق ّرر أن يتولى بورتوالنو منصب رئيس بعثة لـ«اليونيفيل» وقائدها
العام غداً.
وك��ان قهوجي ن� ّوه خالل لقائه سييرا بالجهود المميزة التي بذلها
لتطوير عمل ال��ق��وات الدولية وتعزيز التعاون مع الجيش في إطار
تنفيذ القرار  ،1701وتمنى للجنرال بورتوالنو التوفيق في مسؤولياته
الجديدة.

المشنوق وفتح علي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال علي حسن
خليل الذي أشار بعد اللقاء إلى أنّ «أي زيادة في االنفاق تحتاج إلى
ّ
قوننة» ،مؤكدا ً أنّ
«ملف دفع رواتب الموظفين أدرج على جدول أعمال
مجلس ال��وزراء ،وال رواتب إن لم يكن هناك قانون» ،معلنا ً أنّ ملفّ
الجامعة اللبنانية يتجه نحو الحلحلة.

أبرق رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط إلى
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستنكرا ً الهجوم اإلرهابي الذي
شنّ على قوات حرس الحدود المصرية.

زار السفير اإليراني في لبنان محمد فتح علي ،وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،وعرض معه العالقات اللبنانية  -اإليرانية
وكانت مناسبة للبحث في التطورات اللبنانية واإلقليمية.
كما زار فتح علي وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان وت ّم التشاور في

درباس وكيلي
إمكان التعاون في إطار استكمال الملفات في مجالي الكهرباء والمياه
والمشاريع المشتركة بين البلدين.
لمناسبة انتهاء مهماته في لبنان ،زار سفير أستراليا ليكس بارتلم
كالً من نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل والرئيس نجيب
ميقاتي ،وتم التطرق إلى األوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

التقى وزي��ر الثقافة ري��م��ون عريجي ف��ي مكتبه ف��ي ال��وزارة
أمس ،رئيسة المؤسسة الثقافية البرازيلية  -اللبنانية لودي بريس
ومدير مركز ال��دراس��ات والثقافات ألميركا الالتينة في الجامعة
اليسوعية الدكتور روبير خطلب .وأطلعت بريس الوزير عريجي
على نشاطات المؤسسة لنشر التراث اللبناني بين أبناء الجالية في
البرازيل ،وتعريفهم بالثقافة اللبنانية وروادها في المهجر ،مشيرة
إل���ى أنّ ال��م��ع��رض ال���ذي نظمته ال��م��ؤس��س��ة م���ؤخ���را ً ح���ول أب��رز
مؤلفات «جبران خليل جبران» الق��ى االهتمام والصدى المميزين

عريجي ورئيسة المؤسسة الثقافية البرازيلية  -اللبنانية
لدى أبناء الجالية اللبنانية.
استقبل وزير الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس في ال��وزارة
ممثلة مفوضية األمم المتحدة لالجئين في لبنان نينات كيلي ،حيت ت ّم
البحث في إمكانات التعاون القائم بين الوزارة والمفوضية في موضوع
االستجابة إلى حاجات اللبنانيين والسوريين الالجئيين.
وأشارت كيلي إلى أنّ االجتماع «يؤكد تعزيز ودعم الشراكة المتينة
بين المفوضية والوزارة».
كما التقى درب��اس وف��دا ًَ من هيئة التنسيق لمؤسسات المعوقين
المتعاقدة مع الوزارة في حضور النائب غسان مخيبر وعرض معهم
مشاكل المعوقين ،ثم استقبل راع��ي أبرشية بعلبك ودي��ر األحمر
للموارنة سمعان عطاالله ،وت ّم البحث في قضايا إنمائية مكلفة في
منطقة دير األحمر وتوابعها.

