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�شكر ًا لبنان...
 جمال العفلق
ليس تهكما ً وال تملقاً .شكرا ً لبنان الوطني المقاوم ،شكرا ً لبنان العربي
القومي األممي ...شكرا ً لبنان الشعب ولبنان المقاومة ...تستحقون
الشكر وتستحقون االحترام.
نعم في عين العاصفة وعلى رغم الهجمة الشرسة على سورية الوطن،
وسورية الشعب كان لبنان الوطني حاضرا ً ورافضا ً لإلذعان .في عين
العاصفة والنشاط المحموم على قطع وقتل كل خطوط التواصل كان
لبنان الوطني حاضرا ً مصرا ً على موقفه ،في الوقوف مع الحق ولم يكن
هذا من باب ر ّد جميل وحسب ،بقدر ما كان قراءة واعية ودقيقة للقادم.
فالحرب على سورية ال يمكن أن تطاول لبنان وال يمكن أن تحرق سورية
وأرضها ،لهذا قرر لبنان الوطني الوقوف وح��زم أم��ره ،لم يتردّد ولم
يراوغ ولم يتباطأ فأعلن موقفه صراحة وأعلن دخوله المعركة سياسيا ً
وعسكرياً.
وعلى رغم ضعف اإلمكانات وعلى رغم الضغط الداخلي من بعض
األفرقاء والضغوط اإلقليمية الناطقة بالعربية لم يتردّد لبنان المقاومة
في التمسك أكثر بموقفه.
استقبل لبنان الالجئين وفتحت بيوت وعلى رغم ما تشكله هذه
الجموع من ضغط غير محسوب على اقتصاد لبنان قليل الموارد إال أن
وجود هذه األع��داد ت ّم تحمله وال يمكننا إنكار هذا .حتى وصلنا اليوم
إلى ما يسمى أو ما س ّوق له اإلعالم بظهور حركة عنصرية انتشرت في
الشارع اللبناني تدعو إلى قتل السوريين وطردهم ...ولكن هذه األصوات
ليست كل لبنان ،وال تم ّثل كل الشارع اللبناني .وأنا شخصيا ً ال أستغرب
وجودها هي األصوات نفسها التي كانت تطعن المقاومة بظهرها إبان
حرب تموز ...هي األصوات نفسها التي تتبع لتيارات التي تفضل االتصال
مع «إسرائيل» وتلهث للوصل إليها ...هي أصوات تلك المجموعات التي
غرقت بالريالين القطري والسعودي على حساب لبنان الوطن.
وفي مرور سريع نجد أن التيارات السياسية التي تدعي أنها داعم
لـ»الربيع العربي» وداعم بشكل خاص لما قيل عنه «ثورة سورية» هي
نفسها من ترسل أنصارها أو المحسوبين عليها إلشعال الشارع اللبناني
اتجاه السوريين ،وإذا ما ص ّرحت تلك التيارات مدعية رفض ما يحدث
فتصريحها خجول ال يرتقي لحقيقة الواقع اإلنساني واألمني الذي
يتعرض له السوريون في الشارع اللبناني.
فما هي مصلحة تلك الجماعات أو التيارات؟
بالواقع إن هذه التيارات ال تملك كل القرار بقدر ما هي خاضعة للقوى
المسيطرة وسفاراتها في بيروت ،وال يمكن فهم تصاريح وتباكي هذه
التيارات على الشعب السوري في وقت تقوم هي بالتضييق عليه على
أرضها .وتجاهل هذه التيارات انضمام سلفيين سوريين إلى أقرانهم في
لبنان من أجل محاربة الجيش اللبناني والمقاومة هو أمر واقع فلماذا تم
تحميل األمر إلى الجانب السوري فقط؟
ما تريده تلك التيارات وتمهيدا ً لخلط األوراق الداخلية من جديد من
أجل انتخابات الرئاسة ومن أجل تشكيل حكومة جديدة يتحكم فيها تيار
بعينه من دون اآلخرين .أن يتم تحميل كامل هذا الخلل األمني لقرار لبنان
الوطني الدفاع عن سورية .وتحميل المقاومة وزر هذا الفلتان على رغم
أن أي متابع يعلم تماما ً أن التيارات التي سعت لخلط األوراق هي التي
تستمد المال والسالح من السعودية وقطر .فكيف يتم تحميل المقاومة
المسؤولية؟ ومن جانب آخر إن الذين دعموا الحركات السلفية في سورية
هم أنفسهم اليوم الذين يدعون ويشكون من وجودها في لبنان.
وما تريده هذه التيارات صناعة دور بطولة لها على حساب الشعبين
السوري واللبناني.
وكان يكفي أن تخرج أصوات لبنانية نبيلة وشريفة تعلن موقفها
اإلنساني تجاه الالجئين السوريين ،ويكفي أن يخرج بعض الشباب
في إعالن رفضهم ألي تصرف عنصري لنقول شكرا ً لبنان ...فكيف اليوم
وقد وقف جزء كبير من لبنان معنا؟ ودماء إخوتنا في المقاومة امتزجت
مع دماء الجندي السوري على أرض سورية ...شكرا ً لبنان وشكرا ً لكل
المقاومين بالسالح والكلمة.

 عدنان كنفاني
نبشتُ في صفحات التاريخ القديم والوسيط ،لعلّي أجد حقبة
ما من الحقب التي م ّرت باأل ّمة ،تشبه الحقبة التي نعيشها اآلن...
فلم أجد!
ولست أبالغ إذا قلت بأننا عبر كل المراحل التي مرت بها
أمتنا ،بل وأمم األرض قاطبة قرأنا عن حاالت فردية مشابهة،
لك ّنها مق ّنعة بالخجل على أقل اعتبار ،إذ لم تخل حقبة من حقب
التاريخ ،من وجود غير معلن وغير محدود وغير معروف لخونة
وعمالء ومأجورين ومتخاذلين وجواسيس ،وهذا السلوك الدوني
ليس حكرا ً على منطقتنا ،بل ينسحب على مساحة العالم واألمم
كلها ،وقد يكون الجنرال «بيته» الفرنسي الجنسية الذي كان بطالً
وطنيا ً لفرنسا إبان الحرب العالمية األولى ،ثم أصبح رمزا ًللخيانة
بعمالته للنازيين في الحرب العالمية الثانية ،وقد جئت على ذكره
مثاال ً ليس إال .لكن ما يعنيني هنا منطقتنا العربية تحديداً ،من
خالل مرور سريع لمن أراد أن يسمع ويعي ويكتشف.
كانت العمالة والخيانة على مر العصور ُتجاهد كي تتوارى
وتختفي وال تظهر للعلن ،أما اآلن فقد تم ّزق برقع الحياء عن وجوه
البعض ،وأصبحوا بكل الصالفة والتعالي يجاهرون بعهرهم
وخيانتهموعمالتهم.
ال أتحدث عن غرائب وال أبالغ ،ويستطيع أيّ كان ومن خالل
تن ّقل سريع عبر مختلف وسائل اإلع�لام المرئية والمقروءة أن
يتأكد من ذلك.
إذ ما معنى أن يجنح البعض وبالفم المآلن إلى التشدق بمهادنة
األعداء التاريخيين لأل ّمة! ومنذ متى كان عدو جدّنا ...يودّنا؟
ومن نجده يعزف على وتر السالم كغاية مثلى ال يختلف عليها
اثنان ،وهو يدرك يقينا ً أنه في واقع منطقتنا العربية تحديداً ،وفي
فلسطين تأكيداً ،ليس أكثر من سالم سرابي واهم يق ّنعُ غاية أخرى

خبيثة ملخصها االستسالم.
نفسر من يقول عالنية وهو منا ،وينطق بالضاد
وكيف يمكن أن ّ
بأن المناضل والمقاوم والمدافع عن أرضه وعرضه إرهابياً؟!
وما معنى أن ّ
يفك البعض ،ممن يدّعون انتماءهم إلى الهوية
العربية ،عرى األخ ّوة مع القريب والجار العربي ،ثم يضعونهم
في قائمة األعداء؟!
وما معنى أن يخرج من هو عربي ،ويعلن بأن حكومته العربية
لن تسمح بأي حال تحت طائلة تهديد يصل إلى القتل ،أن تدخل
قطعة سالح للمقاومين في فلسطين ،أو رغيف خبز للمحاصرين
حتى النخاع في قطاع غزة ،في وقت يسكت ويصيبه الخرس وهو
يسمع ويرى شحنات ال تتوقف من األسلحة الفتاكة تسيّر نهارا ً
جهارا ًللعدو الصهيوني؟!
ومن يستنجد ـ كمن يستنجد بالرمضاء من النار ـ بالنووي
الصهيوني ليحمي نفسه من نووي مفترض لدولة إسالمية أعلنت
وتعلن أنها تسعى «كما أمم األرض» ألغراض سلمية وحاجات
ملحة؟!
تحديثية باتت ّ
وما معنى أن تصبح الطائفية هي المعيار الوطني لالنتماء إلى
الوطن؟! ومنذ متى ك ّنا في كل أقطارنا العربية نقيم ذلك الميزان
الخبيث؟! صالح الدين األيوبي كان كردياً ،وطارق بن زياد كان
بربرياً ،وتاريخنا مليء بالشواهد ،أما عن المسيحيّين فحدث وال
حرج ،وكم كانوا في طليعة صفوف القوميّين.
وما معنى أن يدخل من يفترض أنهم أخوة في الوطن على
دبابات الغزاة الحتالل وتدمير الوطن؟!
وما معنى أن يعمل البعض على تفريغ أه ّم وأكبر انتصارات
األمة في تاريخها الحديث على أعدائنا التاريخيين في جنوب
لبنان وفي غ ّزة من نتائجه ،و»يجاهد» كي يح ّول االنتصارات
العظيمة إلى هزائم؟!
وما معنى أن يصبح أعداء اإلنسانية مسالمين وحضاريين،
وقضيتنا معهم مج ّرد اختالف في وجهات النظر ،يمكن تداركها
بالمفاوضات؟!

بري 1 :في المئة  TVAفي مقابل ال�سل�سلة كاملة

بري مترئسا ً لقاء األربعاء النيابي في عين التينة

�سفير �إيران في الخارجية

با�سيل يتلقىدعوة �إلى مجل�س الأمن

باسيل وفتحعلي في الخارجية

(داالتي ونهرا)

تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس ،دعوة الى المشاركة
في جلسة مجلس األم��ن الدولي التي ستنعقد غ��دا ً الجمعة حول «داع��ش»
واإلره��اب والتي سيشارك فيها رؤساء وفود الدول المشاركة في اجتماعات
الجمعية العمومية لألمم المتحدة.
وبحث باسيل موضوع الحرب على اإلرهاب وأهمية مشاركة إيران فيها مع
السفير االيراني محمد فتحعلي الذي أبدى اعتقاده «أن موضوع التحالف تأخر
كثيرا ً في التنبه لما يجري في المنطقة».
وأشار إلى «أن الجمهورية االسالمية االيرانية كانت أول من تنبه لكل هذه
المخاطر وتصدت قبل أي طرف آخر لمكافحة االرهاب والتصدي له».
واعتبر أن الخطوة األولى التي ينبغي القيام بها ،إذا وجدت إرادة حقيقية
للقضاء على التطرف واإلرهاب في هذه المنطقة ،تقضي بالمبادرة إلى وقف كل
أشكال الدعم المالي والعسكري واألمني واللوجستي لكل هذه التنظيمات.

ِه ْل في اليرزة والخارجية

مقبل و ِه ْل في اليرزة

خفايا
خفايا

(داالتي ونهرا)

بحث نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل في
مكتبه في اليرزة أمس ،مع السفير االميركي ديفيد هِ ْل يرافقه الملحق العسكري
الكولونيل انطونيو بانتش والمستشارة كايتالن ،موضوع تسليح الجيش
وتزويده اآلليات واالسلحة المتفق عليها مع القيادة العسكرية والتي تمكنه من
القيام بمهماته الكاملة.
وفيما أعرب السفير األميركي عن استعداد بالده لتلبية الحاجات المطلوبة
فوراً ،كرر مقبل «شكر الواليات المتحدة لدعم تسليح الجيش خصوصا ً في هذه
المرحلة التي يمر فيها لبنان والمنطقة».
وبحث هِ ْل مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في موضوع الحرب
على «داعش» واإلرهاب ،متابعة الجتماعات جدة وباريس ،واللقاء الذي عقده
باسيل مع وزير الخارجية االميركي جون كيري على هامش المؤتمر الدولي
حول األمن والسالم في العراق الذي عقد صباح االثنين الماضي في باريس.

أك��د رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
بري أنه ال يناور في موضوع التمديد
وال يجري صفقات ال تحت الطاولة
وال فوقها ،مشددا ً على أن موقفه من
موضوع التمديد غير قابل للمقايضة
والمساومة .وأكد بري بحسب ما نقل
عنه نواب لقاء االربعاء أنه مع اجراء
االنتخابات النيابية في موعدها،
غامزا ً من قناة فوز  3دوائر بالتزكية
في االنتخابات النيابية وفق لوائح
المرشحين ،في بنت جبيل ،النبطية،
والزهراني.
وتناول بري مع النواب موضوع
الجلسات التشريعية .ونقلوا عنه أن
األجواء أفضل وان هناك تقدما ً في هذا
الشأن ،آمالً في الوصول الى نتائج
ايجابية الستئناف العمل التشريعي
للمجلس انطالقا ً من درس واق��رار
االولويات المعروفة.
وأش���ار ب��ري إل��ى أن النقاش مع
رئيس كتلة القوات اللبنانية النائب
ج��ورج ع��دوان تناول ض��رورة عقد
جلسات عامة إلق��رار سلسلة الرتب
وال���روات���ب وإق�����رار ال��ي��وري��وب��ون��د

والموازنة ورواتب الموظفين ،مشيرا ً
إل��ى أن ع���دوان ط��رح عليه إع��ادة
التفاوض مع رئيس كتلة المستقبل
ف��ؤاد السنيورة في ملف السلسلة،
اال ان��ه أبلغه رفضه التفاوض في
م��وض��وع السلسلة م��ع ال��رئ��ي��س
السنيورة الذي خالل اللقاءات التي
ع��ق��دت ف��ي المجلس النيابي كان
ي��ب��دي ت��ج��اوب��ا ً ف��ي حلحلة األم��ور
العالقة ليعود ويتراجع عن ذلك بعد
خروجه.
وأك��د ب��ري ،بحسب م��ا نقل عنه
النواب ،أنه حَ ّمل عدوان وجهة نظره
في موضوع السلسلة ليناقشها مع
حلفائه وال��ت��ي تقوم على معادلة
فرض ضريبة  1في المئة على كامل
السلع االستهالكية المتمسك بها
الرئيس السنيورة ستكون في مقابل
ع��دم تقسيط أو تخفيض السلسلة
واالبقاء على  6درجات ،أما الحديث
عن تخفيض السلسلة  10في المئة
وتقسيطها على سنتين فغير مقبول
في حال زيادة  1في المئة .TVA
وإذ أكد بري أن االمور ال تزال على

(حسن ابراهيم)
حالها في الملف الرئاسي ،أشار إلى
أن االنتخابات الرئاسية ستكون
ال��ط��ب��ق ال��رئ��ي��س ف��ي ال��ل��ق��اء ال��ذي
سيجمعه بالرئيس السنيورة ،الذي
سيحمل معه مبادرة  14آذار.
وتناول بري ملف الكهرباء ،مشددا ً
على ض��رورة معالجة كل القضايا
الحياتية.
وكان الرئيس بري التقى في اطار
لقاء االربعاء النيابي النواب :اسطفان
ال��دوي��ه��ي ،م����روان ف����ارس ،هاني
قبيسي ،علي المقداد ،اميل رحمة،
حسن فضل الله ،علي خريس ،نبيل
نقوال ،الياس الخازن ،علي عمار ،نوار
الساحلي ،قاسم هاشم ،عباس هاشم،
عبدالمجيد صالح ،وميشال موسى.
كما استقبل على التوالي النواب :محمد
كبارة ،محمد الحجار ،وروبير فاضل.
وع���رض م��ع رئ��ي��س لجنة االدارة
وال���ع���دل ال��ن��ائ��ب روب���ي���ر غ��ان��م،
االوضاع العامة وشؤونا ً مجلسية.
كذلك استقبل رئيس «منتدى الحوار
الوطني» فؤاد مخزومي.

أكدت أوساط سياسية
أنّ المملكة العربية
السعودية ال ترغب
برئيس جمهورية قوي
في لبنان في المرحلة
المقبلة ،بل ما يه ّمها
هو أن يكون رئيس
الحكومة قوياً.

وما معنى أن تصبح الدولة ،المفترض أن تكون راعية لإلسالم،
أكبر مح ّرضة على اجتثاث قيم اإلسالم؟
وما معنى أن نجد من يستعدي شعبه بإدخال قوات أجنبية
معادية لقمع إرادة شعبه؟
وما معنى أن نجد من يستنكر فداء المناضلين ،ويشارك في
توسالت العزاء
أسرهم وقتلهم وتشريدهم وتجويعهم ،بينما يقدم ّ
والمشاركة لمن يوغل قتالً فينا؟
وما معنى أن نجد أعالم ورايات األعداء ترفرف في أمهات بعض
العواصم العربية؟
وما معنى أن تهدر األموال المركونة في مصارف األعداء بين
وقت ووقت بالمصادرة واالستيالء ،ثم يواصلون إيداع سرقاتهم
من أقوات شعوبهم في المصارف نفسها؟
أيها السادة ،إنه الزمن الرديء ...أن يصبح الجالد ومثير الفتن
والقاتل والمأجور سيد القرار في بلده ،وأن يصبح العميل والخائن
ممثالً إلرادة شعبه.
تطالعنا وجوههم الكالحة المقيتة وهم يتحدثون بكل الصالفة
والرياء والعهر ،يطلّون علينا في كل وقت ،ويفخرون بإعالن والئهم
ألعداء األمة الذين لم يتوانوا يوما ً عن هتك قوميتنا ،واإليغال فينا
قتالً وتشريدا ً وتدميراً.
تنكب عليه األصوات
وعندما يصدر صوت يمثل إرادة الناس،
ّ
«الجاعرة» وتكيل عليه شتى أنواع الكذب واالفتراء واالدع��اء،
وموسوعات شتائم ال تنتهي.
رحم الله جمال عبد الناصر عندما قال« :إن طعنة العدو تقتل،
لكن طعنة الصديق تذبح القلب».
إن الطريق للنصر تبدأ أوال ً بإسكات تلك األص��وات المقيتة،
وإخفاء تلك الوجوه الكالحة ،ليبدو وجهنا الحقيقي غير المش ّوه.
إنه الزمن العجيب عندما تصبح الخيانة السافرة وجهة نظر،
وعندما يصبح العهر أمرا ً عاديا ً يحتل الكثير من منابرنا اإلعالمية
العربية.

دهم عناصر من الجيش
اللبناني مساء أمس فيال
قرب مق ّر  UNHCRفي
مدينة زحلة ،واعتقلت
بعض المشبوهين
القاطنين فيها خلسة،
بعدما غادرها أصحابها
ووضع اليد عليها أحد
المصارف.

التقيا اللجنة الوزارية المك ّلفة ملف النازحين وبا�سيل

كالرك وغوتيري�س ّ
يحثان الأ�سرة الدولية
على تقديم المزيد من الدعم للبنان

أكدت مديرة برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي هيلين كالرك أن لبنان يتح ّمل
عبئا ً يفوق أي تص ّور وأكثر من أي بلد
في العالم .وأش��ارت إل��ى أن زي��ارة
لبنان تأتي في إط��ار سد الحاجات
التنموية للبنانيين وللجماعات
المضيفة للنازحين السوريين ،الفتة
إل��ى أن اجتماعا ً سيعقد نهاية هذا
األسبوع في نيويورك لمجموعة الدعم
الدولية من أجل لبنان وأنها ستقوم
ّ
ح��ث األس��رة
بالمناصرة م��ن أج��ل
ال��دول��ي��ة لتقديم المزيد م��ن الدعم
للبنان وللجماعات المضيفة فيه.
ك�لام ك�لارك ج��اء في خ�لال المؤتمر
الصحافي ال��ذي عقدته والمفوض
السامي لشؤون الالجئين في األمم
المتحدة أنطونيو غوتيريس في
السراي الحكومية بعد اجتماعهما
باللجنة الوزارية لشؤون النازحين
السوريين برئاسة الرئيس تمام
سالم .حيث تم البحث في توجهات
الحكومة وسياستها ازاء مشكلة
النازحين ،واستعرض المجتمعون
االج��راءات األمنية والعمالنية التي
ستعتمدها في هذا الخصوص.
وتحدّثت ك�لارك ع��ن المبادرات
العملية ال��ت��ي ك��ان ب��رن��ام��ج األم��م
المتحدة اإلنمائي بدأ بها قبل األزمة،
مشيرة إل��ى وج���ود م��ب��ادرات أكثر
حداثة تهدف جميعها إلى تحسين
األوض���اع بالنسبة ال��ى اللبنانيين
إن م��ن ناحية البنى التحتية أو
االنتاجية أو الوظائف والعمل في
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي .وق��ال��ت« :نحن
نتطلع إلى توفير المزيد من الدعم
ال سيما للمناطق الريفية التي هي
األكثر تأثرا ً باألزمة الراهنة فنحن
ندرك تماما ً ما يحصل في لبنان ج ّراء

تأ ّثره بأزمات ال��دول المحيطة به،
لذلك نحن نناصر وندعم لبنان كلياً،
ونسأل كل األس��رة الدولية من أجل
توفير المزيد من الدعم للبنان ليس
فقط من الناحية التنموية بل أيضا ً
م��ن أج��ل تعزيز االس��ت��ق��رار ف��ي هذا
ّ
نحث األسرة الدولية على
البلد ،لذلك
تقديم المزيد لهذا البلد» .كما أعربت
ك�لارك ع��ن تضامنها م��ع العائالت
اللبنانية بسبب مشكلة األسرى آملة
في عودتهم إلى أهاليهم قريباً.

غوتيريس

أم����ا غ��وت��ي��ري��س ف��اع��ت��ب��ر ان
الصراع القائم في سورية ال يشكل
فقط أزم���ة انسانية تعتبر األكثر
شراسة وعمقاً ،وإنما يشكل تهديدا ً
الستقرار المنطقة وللسالم أيضاً.
وق���ال« :نحن نعرف أن مسؤولية
األس����رة ال��دول��ي��ة ه��ي اإلس��ت��م��رار
ف��ي ت��ق��دي��م ال��دع��م وال��م��س��اع��دات
اإلن��س��ان��ي��ة للنازحين السوريين
ف��ي لبنان ولكن مسؤولية األس��رة
الدولية إنما تتخطى ذل��ك أيضاً».
وأكد أن صوت برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ومفوضية شؤون الالجئين
ّ
بحث األسرة الدولية على فهم
كفيالن
ّ
حاجة لبنان وحقه في الحصول على
مساعدة مالية هائلة ومكثفة من أجل
مساعدته وللحد من عذابات الشعب
اللبناني ،مشددا ً على أن هذه الحاجة
باتت ملحة جدا ً ألن األسرة الدولية لم
تقم بما فيه الكفاية من أجل مساعدة
لبنان.
واعتبر أن التضامن مع لبنان يجب
أن ينطلق أيضا ً من دول أخرى كدول
الخليج العربي وأوروب���ا م��ن أجل
توسيع دائ��رة البلدان والحكومات

المستعدة لمساعدة لبنان ومشاركته
ف��ي ه��ذا ال��ع��بء م��ن خ�لال استقبال
المزيد من النازحين.
ورداًعلى س��ؤال حول ما إذا تمت
مناقشة إقامة مخيمات للنازحين
على الحدود الشمالية وفي البقاع
ق��ال غوتيريس «إن ه��ذه المسألة
ش ّكلت إح��دى النقاط التي تباحثنا
فيها مع الحكومة اللبنانية ،ونحن
نؤكد مجددا ً أن للحكومة اللبنانية
استقاللها وسيادتها ويحق لها أن
تستخدم أراضيها كما تشاء ،لكننا
نعتبر أنه من الخطير إقامة مخيمات
ق��ري��ب��ة م��ن ال���ح���دود ،إال أن ه��ذه
المسألة تعود للبنان التخاذ التدابير
المناسبة وال سيما لناحية الحد من
عذاب النازحين».

باسيل

كذلك زارت ال��م��دي��رة التنفيذية
لبرنامج األم���م المتحدة االنمائي
وال��م��ف��وض السامي للجنة العليا
ل��ش��ؤون الالجئين التابعة لألمم
المتحدة ،قصر بسترس ،حيث التقيا
وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ال��ذي طالب األم��م المتحدة
بالقيام بمشاريع إنمائية كوسيلة
وحيدة لمساعدة لبنان على تحمل
أعباء النازحين على أرضه.
وق��دم فكرته القائمة على انشاء
مشاريع إنتاجية مثل ال��زراع��ة من
خ�لال ه��ب��ات أممية وتشغيل اليد
العاملة فيها ،ضمن إطار يؤكد عودة
السوريين الى بلدهم بعد العمل في
تلك المشاريع ما يساهم في الوقت
ذاته في تطوير القطاعات اإلنتاجية
في لبنان.

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
ناقش رئيس كتلة المستقبل
فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس،
مع سفيرة النمسا لدى لبنان اورسوال
فاهرنجر المستجدات واألوض��اع
العامة في لبنان والمنطقة.
عرض قائد الجيش العماد
جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
مع االمين العام للمجلس األعلى
اللبناني ال��س��وري نصري خوري
األوض���اع على ال��ح��دود اللبنانية
 ال��س��وري��ة وق��ض��ي��ة ال��ن��ازح��ي��نالسوريين .ثم استقبل قهوجي وفدا ً
من المؤتمر العربي للنفط المشارك
في الندوة التي ينظمها مركز البحوث
وال���دراس���ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة في
الجيش .والتقى الملحق العسكري
البلجيكي ال��رائ��د دارك دوم��س في مصافحة بين السلف والخلف
زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته
في لبنان ،ق��دم فيها خلفه المقدم
.Bart De cuyper
أ ّمت دار الفتوى وفود مهنئة
بانتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبداللطيف دري���ان ال��ذي
استهل نشاطه بعقد اجتماع عمل
مع موظفي الدار ،وأعطى توجيهاته
وإرشاداته لتطوير العمل وتفعيله
أك��ث��ر لخدمة اللبنانيين عموما ً
والمسلمين خصوصاً .ثم استقبل
اول المهنئين بانتخابه ،المفتي
السابق الشيخ محمد رشيد قباني.
اتصل رئيس المجلس العام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
الخازن بالبطريرك الماروني بشارة
ً
الراعي مهنئا إياه بسالمة عودته من قهوجي وخوري
زيارته إلى الواليات المتحدة.

سالم مترئسا ً اجتماع اللجنة الوزارية بحضور كالرك وغوتيريس
(تموز)

(مديرية التوجيه)

(داالتي ونهرا)

محلب ي�ستقبل قزي :م�صر عادت
لتلعب دورها في العالم العربي
أكد رئيس الحكومة المصرية ابراهيم محلب أن مصر
عادت لتلعب دورها في العالم العربي تطبيقا ً لتوجيهات
الرئيس عبدالفتاح السيسي .وأشار محلب خالل استقباله
وزير العمل سجعان قزي أمس ،إلى «أن لبنان ال يستحق
أن يتعرض لما يتعرض له ،مبديا ً ثقته بقدرة لبنان على
تجاوز محنته» .وقال« :إن االره��اب في عالمنا العربي
تطور وأصبح صناعة وتجارة وال بد مواجهة هذه اآلفة
بكل ما اوتينا من قوة ،حيث أن هذه التنظيمات ال تشكل
بديالً لالجيال الجديدة وال تعبر عن حقيقة االس�لام».
وشرح كيف «أن القيادة المصرية الجديدة تمكنت من
ضرب االرهاب الذي حاول أن يغير ثقافة شعب مصر فلم
ينجح» ،داعيا ً «كل من يدعم االرهاب الى الكف عن ذلك».
أم��ا ق��زي فأشار إل��ى «أن��ه لمس أن رئيس الحكومة

المصرية كان متناغما ً في مواقفه مع الرئيس السيسي
وهو مدرك حقيقة األخطار في مصر ولبنان والمنطقة.
ونقل قزي تحيات الرئيس تمام سالم إلى محلب الذي
أع��رب عن رغبته في اللقاء بالرئيس س�لام في اقرب
فرصة».
وكان وزير العمل الذي يرأس وفد لبنان المشارك في
أعمال مؤتمر «العمل العربي» المنعقد في القاهرة ،اجتمع
مع وزير القوى العاملة والهجرة المصرية السيدة ناهد
عشري في حضور مستشاره موسى فغالي .وتم البحث
في آلية التحضير لمشروع مذكرة تفاهم لتنظيم اليد
العاملة اللبنانية والمصرية في كل من لبنان ومصر.
واتفق على وضع الصيغة النهائية للمذكرة في وقت
قريب على ان يتم التوقيع عليها في تشرين المقبل.

