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�إبراهيم يجتمع ب�ضباط الأمن العام:
لي�ست لنا خيارات �إال الت�ضحية

لحود :علينا �أن نعي�ش اال�ستقالل
واقع ًا م�ستجد ًا في كل حين
أكد الرئيس العماد اميل لحود «أن االستقالل ال نعيشه ذكرى ،بل نعيشه
واقعا ً مستجدا ً في كل حين أو ال نعيشه» .ودعا إلى «بناء الدولة التي
تسمو فوق كل االعتبارات والحسابات الشخصية والسلطوية الضيقة ،ما
يجعلنا نتفوق على ذواتنا وأعدائنا ونحافظ على روافد قوتنا ونشد من
أزر جيشنا البطل ومقاومتنا الرائدة».
وس��أل الرئيس لحود في بيان بـ«أية حال عدت يا عيد؟ هكذا نردد
جميعا ً اليوم في لبنان ،ونحن نستذكر اإلستقالل بعد إحدى وسبعين
سنة من حلوله ،وهو ليس مجرد احتفال بل استحقاق يجب على الشعب
اللبناني أن يعيشه في كل حين.
وش��دد على «أن متولي الشأن العام من اللبنانيين لم يتوصلوا
جميعا ً الى تحرير نفوسهم ،فعادوا الى طبعهم ال��ذي غلب تطبعهم،
أي إلى االنحناء على عتبة الباب العالي والوالة والمفوضين السامين
والسفارات ،فكانت التبعية من جديد ،واالرتهان ،وتغليب مصالح كل
غير على مصلحة لبنان العليا ،وكانت استباحة المال العام البتالع
الدولة .تصدى األش��راف من قومي لنحر االستقالل على النحو أعاله،
وذلك من منطلق ان االستقالل يستحق في كل حين ،فكان التحرير عام
 2000واالنتصار على عدوان «اسرائيل» عام  ،2006وبينهما االنتصار
على االرهاب التكفيري والعدمي حيث وجدت اوكاره ونحن اليوم في
جبهة وحـرب مفتوحـة معه».

ابراهيم خالل اجتماعه بضباط األمن
أكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم «أن
لبنان مر في الماضي بظروف أصعب من التي نمر بها
اآلن وخرج منها معافى وأقوى» ،مشيرا ً إلى «أن األخطار
كبيرة حولنا وفي المنطقة وهي تهدد وطننا من جميع
الجهات وما رأيناه األمس في شبعا مجرد مثل صغير
على ذلك».
وأشار ابراهيم خالل اجتماعه بكبار ضباط المديرية
العامة لألمن العام بمناسبة ذكرى االستقالل ،إلى «أن
األمن العام بدأ يصبح ج��زءا ً من المواجهة على األرض
والمعادلة األمنية في البالد وبدأ يقدم شهداء ،الفتا ً إلى
«أنه ليست لنا خيارات أخرى سوى التضحية» ،معتبرا ً

«أن العمل األمني في مجال مكافحة اإلرهاب يعرضنا كلنا
للخطر ،اال أننا أصحاب أمانة ،وليس لنا خيار إال أن نبقى
جاهزين على مدار الساعة».
وشدد على «أننا سنبقى العين الساهرة والشجاعة
لنكون أمينين على األقل على دم رفاقنا الذين استشهدوا
أو الذين جرحوا وسنظل نتابع موضوع االره��اب ألنه
موضوع المرحلة الحالية التي ستستمر لسنوات».
وأكد «ض��رورة تعاون ضباط المديرية العامة لألمن
العام مع بقية األج��ه��زة األمنية من جيش وق��وى أمن
داخلي وأمن دولة ،التي تعمل بكل قدرتها على حماية هذا
الوطن».

وزير التربية الكرد�ستاني :نت�صدى
للإرهاب ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا وفكري ًا

عون مستقبالً صادق بحضور بو صعب
ن��ق��ل وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة ف��ي إقليم
كردستان العراق بيشتوان صادق
إل���ى رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�لام
تحيات وتقدير رئيس إقليم كردستان
العراق مسعود البرزاني .وأكد «أن
الجالية اللبنانية في االقليم تلعب
دورا ً في إعمار كردستان في مجالي
التعليم وال��ت��رب��ي��ة وف���ي م��ج��االت
أخرى» .وأشار إلى أن الرئيس سالم
«لديه معلومات كافية عن األوضاع
ف��ي ال��ع��راق وف��ي شكل خ��اص في
كردستان ال��ع��راق ،وه��و يتمنى أن
ينعم اإلقليم باإلستقرار واألمان ،وقد

(شربل ّ
نخول)
شرحنا له تصدي اإلقليم للهجمات
اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ح��دث��ت ف��ي شهر
آب ال��م��اض��ي ،عسكريا ً وسياسيا ً
وفكرياً».
والتقى وزي��ر التربية ف��ي إقليم
ك��ردس��ت��ان رئ��ي��س تكتل التغيير
واالص�لاح العماد ميشال ع��ون ،في
الرابية ،بحضور وزير التربية الياس
ب��و صعب ال���ذي ك��ان زار وص��ادق
مدرسة الشويفات الدولية  -سابيس
في ادما كسروان ،وتفقدا أقسامها ثم
عقدا جلسة محادثات في المدرسة
تناولت البحث في تعزيز التعاون

ال��ت��رب��وي س��ن��دا ً التفاقية التعاون
ال��ت��رب��وي الموقعة بين الجانبين
سابقا ً في عام .2010
وق���ال ب��و صعب «ه��ن��اك الكثير
م��ن ال��ق��واس��م المشتركة م��ع اقليم
ك��ردس��ت��ان ،لقد م��ررن��ا ف��ي ظ��روف
صعبة ،وسنعمل سوية على مذكرة
التفاهم الموقعة سابقا ً ألن هناك
مواضيع مهمة للمتابعة ونعرف
الجهود المبذولة في اإلقليم ومستقبل
ك���ردس���ت���ان ح��ي��ث ي��وج��د م��ل��ي��ون
وسبعمئة ال��ف تلميذ في المدارس
و 7000مدرسة».

بالمبلي يجول في النبطية:
ن�أمل ب�أن نرى رئي�س ًا جديد ًا للبنان
أكد المنسق العام لألمم المتحدة في لبنان ديريك
بالمبلي« ،أن وج��وده في لبنان مرتبط بالقرار ،1701
ونحن نعمل دوم �ا ً مع اليونيفيل للحفاظ على الهدوء
في المنطقة الذي هو أساسي للهدوء الذي نتمناه ،لكن
الهيئات والمنظمات االنسانية المتعاونة مع االمم المتحدة
هي شريكة لكم وللحكومة في التنمية».
وتمنى بالمبلي خالل زيارة لمدينة النبطية ومنطقتها
بدعوة من النائب ياسين جابر «الخير للبنان واستمرار
االستقرار ،وأن نرى في العيد الوطني اللبناني رئيسا ً
جديدا ً للبنان في قصر بعبدا ،ونحتفل هناك باستقالل
لبنان».
وكان المنسق العام لألمم المتحدة استهل زيارته من
السراي الحكومية في النبطية واستقبله النواب جابر
وهاني قبيسي وعبداللطيف الزين ،وممثلون عن االندية
والجمعيات ورؤساء بلديات النبطية وفاعليات.

وأك��د جابر «ان لبنان معني في شكل مباشر بعمل
االمم المتحدة ومستفيد من وجود قوات دولية كبيرة على
حدوده الجنوبية ،هذه القوات تساعد ليس فقط في عملية
حفظ السالم بل أيضا ً في عملية التنمية في المناطق التي
تتواجد فيها».
ثم سلم بالمبلي والنائب جابر سيارة لتنظيف الطرقات
لرئيس بلدية النبطية وسيارة أخ��رى لجمع النفايات
لرئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح مقدمتين من االمم
المتحدة.
بعد ذلك توجه بالمبلي وجابر الى المكان الذي تقيم
عليه بلدية النبطية سوقا ً للخضار وتموله االمم المتحدة
واستمعوا الى شرح عن السوق وج��دواه االقتصادية.
ليتفقد بالمبلي برفقة جابر مركز كامل يوسف جابر
الثقافي االجتماعي  ،ويزور ثانوية الراهبات االنطونيات
في النبطية ،وقلعة الشقيف.

«مجمع التقريب بين المذاهب»
يزور جبهة العمل والعلماء الم�سلمين
زار وفد من الجمهورية االسالمية
اإليرانية ،مقر جبهة العمل اإلسالمي
في بيروت ،ضم ،مسؤول العالقات
ال��دول��ي��ة ف��ي مجمع ال��ت��ق��ري��ب بين
المذاهب اإلسالمية الدكتور بيمان
جبلي ،الدكتور عبد الله سهرابي،
م��ه��دي ص��ول��ي وزك��ري��ا قمر ال��دي��ن،
وك��ان في استقبالهم المنسق العام
للجبهة الشيخ زهير الجعيد وأعضاء
مجلس القيادة ،وج��رى البحث في
آخر المستجدات والتطورات الراهنة،
والتطرق ال��ى كيفية تفعيل مسألة
التعاون والتالحم بين المسلمين على
قاعدة الوحدة واالعتصام.
وش��دد الجعيد على خيار ونهج
ال��م��ق��اوم��ة وال��ج��ه��اد وال��ن��ض��ال في
مواجهةالتحدياتومشاريعاالستكبار
والصهيونية العالمية التي تمعن
فسادا ً وقتالً وتنكيالً باألمة ،خصوصا ً
في فلسطين المحتلة التي يقف شعبها

ال��ي��وم وح��ي��دا ً ف��ي وج��ه الغطرسة
الصهيونية» ،مشيدا ً بـ«تضامن إيران
ودعمها للقضية الفلسطينية ونصرتها
لقضايا المستضعفين ف��ي العالم
وعملها الجاد والدؤوب لوحدة الصف
والكلمة ول��� ّم الشمل وإي��ج��اد سبل
التعاون الحقيقي للنهوض باألمة نحو
األفضل وإنقاذها من براثن االحتالل
واالستكبار واالستعمار».
أما جبلي فأشاد بـ«مواقف الجبهة
وخطها الثابت والواضح في مواجهة
الفتن الطائفية والمذهبية ،وفي مواكبة
مشروع الوحدة الحقيقية في مقابل
مؤامرة الفرقة والتشرذم واالنقسام،
وبالجهود التي تقوم بها على رغم
الظروف واألوضاع المعقدة التي تمر
بها المنطقة من فتن ومحن وأحداث،
خصوصا ً في سورية والعراق ،وفي
ظل ما يسمى بالربيع العربي».
ك��م��ا زار وف���د المجمع العالمي

للتقريب بين المذاهب ،تجمع العلماء
المسلمين ف��ي ح����ارة ح��ري��ك وت��م
التباحث ،حسب بيان للتجمع ،في
«الفتن التي تعصف بالعالم العربي
والتي تقف وراءها الواليات المتحدة
األميركية وربيبتها «إسرائيلط وكيفية
مواجهة هذا الخطر الداهم .وقد كانت
وجهات النظر متطابقة لجهة العمل
على كشف المشروع التكفيري ومن
يقف وراءه وفضح انتهاكاته لمفاهيم
ال��دي��ن اإلس�لام��ي م��ن خ�لال إيضاح
المفاهيم األصيلة والحقيقية».
ووج����ه ال���وف���د دع����وة للتجمع
للمشاركة ف��ي المؤتمر ال��دول��ي الـ
 28للوحدة اإلسالمية تحت عنوان
«األمة اإلسالمية الواحدة :التحديات
واآلل��ي��ات» ال��ذي سيعقد في طهران
خالل أسبوع الوحدة اإلسالمية في
الفترة الممتدة بين  9 - 7كانون
الثاني .2015

�إميل لحّ ود :كالم حمادة في المحكمة
يحمل الكثير من التناق�ضات
نصح النائب السابق أميل لحود النائب مروان حمادة وبعض رفاقه في
الخط السياسي نفسه بأال يكثروا من المديح أو الهجاء كي ال يعمد أحد
في المستقبل إلى نبش أرشيفهم من جديد ،وخصوصا ً أننا نشهد في هذه
األيام حمالت لمكافحة الفساد في الغذاء ،والتي ربما كان يستحسن أن
تشمل أيضا ً السياسيين المنتهي الصالحية.
وأكد لحود في بيان «أن العرض السياسي الذي قدمه حمادة أمام
المحكمة ذات الطابع الدولي ،وال��ذي ال يرتبط بحدث اغتيال الرئيس
رفيق الحريري ،قدم مغالطات كثيرة وقراءة مجتزأة للكثير من األحداث،
إال أننا لن نضيع وقتنا في صياغة بيان للرد عليها ،بل سنكتفي بإدانة
سعادته من فمه الذي قدم منه شهادته ،والذي سبق أن نطق به بكالم
مناقض تماماً ،في أكثر من مناسبة ومحطة ،تاركين للرأي العام اللبناني
أن يحكم».
وقال لحود« :في برقية أرسلها الى الرئيس الراحل حافظ األسد ،في
ذكرى الحركة التصحيحية ،في  14تشرين الثاني  ،1997قال حمادة:
«إن ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة شكلت نقطة تحول عظمى في
تاريخ سورية شعبا ً وقطراً .نتقدم من سيادتكم بأسمى آيات التقدير
والتبريك لنضالكم الدؤوب الذي حول سورية الى قلعة للصمود ورمزا ً
للنضال العربي في وجه المؤامرات التي تحاك للنيل من الصمود والكرامة
العربية».
وأضاف« :في كلمة ألقاها في احتفال في ذكرى تأسيس حزب البعث في
طرابلس ،في  12نيسان  ،1999قال حمادة« :حزب البعث هو في ضمير
العرب وفي قواميس العالم ،التجربة مع البعث تحولت مع أسد سورية
الى رحلة في عالم الكرامة والعنفوان .إنه حزب القيادة والريادة ،حزب
التحرر والتحرير ،حزب االستقالل والوحدة ،حزب االشتراكية والمساواة،
حزب التغيير والتحديث».
وتابع« :وإذا كان حمادة لم يوفر منبرا ً لإلشادة بسورية وقيادتها ،فهو
اختار جلسة للمجلس النيابي في  11تموز  1999ليبشر اللبنانيين بأنه
مع المقاومة الباسلة ومع كل لبنان ومع سورية األسد في معركة التحرير
الستعادة الجنوب والبقاع الغربي والجوالن وكامل األرض والحقوق
العربية من خالل المسار الواحد بين بيروت ودمشق .وفي  10حزيران من
العام  ،2000أعلن حمادة بعينين دامعتين وقلب ملوع أن الرئيس األسد
قائد فذ تجمعت فيه وتجلت صفات الريادة والبطولة والشجاعة والحكمة
وبوفاته خسر لبنان األخ الكبير الذي رعى دائما ً وحدته واستقالله وسلمه
األهلي».

نقابة المحررين تزور الح�ص
عرض الرئيس سليم الحص مع وفد من مجلس نقابة محرري الصحافة
ومستشاريها برئاسة النقيب الياس عون ،األوضاع العامة في البالد في
ظل جمهورية بال رأس وإرهاب مستش ٍر في منطقة عربية ملتهبة.
وقال النقيب عون« :إن الرئيس الحص ،على رغم التشاؤم الذي يلف
المنطقة بسبب ما يتهددها من إرهاب ،يرى بصيص أمل في أن ينهض
لبنان من كبوته وآالمه ،شرط أن يتوحد أبناؤه على محبة لبنان واإلخالص
له والتخلص من نظامه الطائفي أساس مشاكله .بالفعل إن لبنان يفتقد
اليوم ،إلى رجال أتقياء أنقياء أمثاله يرفضون أن تصرف أموال الدولة
من دون موازنة تضعها وتراقب كيفية إنفاقها .ويؤلم الرئيس الحص ،أن
يكون في لبنان شعب مستسلم لمعاناته ال مسالم ،في ظل ثقافة فساد
مستشرية».
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الجندي قا�سم �شهيد ًا ومفاو�ضات لت�سليم جثته
ور�سالة من الخاطفين :نريد �إخواننا في رومية
فيما لم يبرز أي تطور جديد في شأن المفاوضات مع
خاطفي العسكريين ،بواسطة الموفد القطري ،تبلغت عائلة
الجندي علي قاسم علي نبأ استشهاده من اللواء عباس
ابراهيم.
وكانتعائلةالشهيدتعتقدانهمنبينالجنودالمخطوفين،
ليتبين الحقا ً انه استشهد خالل المعارك في عرسال .وتجري
اآلن مفاوضات لتسليم الجثة.
من جهة أخرى ،التقى وفد من عائلة العسكري المخطوف
ابراهيم مغيط ،مؤلف من وال��ده وشقيقه وشقيقته ،ابنها
في جرود عرسال .وأكد الوفد ان أوضاع المخطوفين سيئة
ج��داً ،بخاصة لناحية المكان الموجودين فيه والوضع
الصحي وس��وء تغذيتهم .وأبلغ الخاطفون آل مغيط انه
«اذا كان االهالي يريدون أبناءهم ،فنحن أيضا ً نريد إخواننا
الموجودين في (سجن) رومية».
ونقلت العائلة عن العسكري مغيط ،شكره لكل من يقف
إلى جانب قضيتهم.
ّ
ونظم طالب مدرسة - ILCشويت وقفة تضامنية مع
أهالي العسكريين المخطوفين في ساحة رياض الصلح،
وحمل الطالب اإلعالم اللبنانية والشموع على نية المخطوفين
وشعارات مؤيدة للجيش وتضحياته في سبيل الوطن ،آملين
عودة أبنائهم سالمين في أقرب وقت.
أمنياً ،سيّرت وحدات الجيش اللبناني دوريات في منطقة
بحنين ،وداهمت منازل لفارين من وجه العدالة وأقامت
حواجز وفتشت السيارات.
وف��ي ال��م��وازاة ،أوق��ف مفوض الحكومة ل��دى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر  4أشخاص بينهم شيخ،
لتجنيدهم أش��خ��اص�ا ً وإرس��ال��ه��م لالنضمام ال��ى تنظيم
«داعش» ،وادعى عليهم في الجرم نفسه.
وأُفرج أمس عن مصطفى الحجيري من بلدة تعلبايا ،الذي
كان خطف منذ قرابة الشهر ،على طريق البلدة ،وهو آخر

مخطوف من آل الحجيري.
إلى ذلك ،شدد راعي ابرشية بعلبك ودير االحمر المارونية
المطران سمعان عطاالله على ض��رورة التحلّي بالحكمة
والصبر والتروي ،والضغط على الدولة للقيام بواجباتها في
توقيف المجرمين الذين ارتكبوا جريمة بلدة بتدعي.
وأعلن أننا «على اتصال دائ��م مع المعنيين في الدولة
لمتابعة ه��ذه القضية» ،ولفت ال��ى ان «ع���ددا ً كبيرا ً من
المسؤولين الحزبيين في منطقة البقاع ولبنان اتصلوا بنا
الستنكار الجريمة التي حصلت ،كما ان بعضهم زار مطرانية
دير االحمر للغاية نفسها».
وعلى ه��ذا الخط ،أش��ار النائب السابق ن��ادر سكر الى
«وجود نيات حسنة أداها المسؤولون العسكريون واألمنيون
والسياسيون لتوقيف المجرمين ولكن ال شيء عمليا ً حتى
اآلن».
وقال« :المجرمون لم يرتكبوا هذه الجريمة ألنهم شيعة،
وال الضحايا قتلوا ألنهم مسيحيون ،فكل عائلة في منطقة
بعلبك-الهرمل تعيش بسالم وطمأنينة في منزلها ُمستهدفة
في هذه الجريمة ،لذلك نتمنى بعد رفع الغطاء السياسي عن
المجرمين ان يتمكن الجيش والقوى االمنية من اعتقالهم
وسوقهم ام��ام العدالة» ،ولفت ال��ى ان��ه «سمع من أهالي
المنطقة ومن ابناء الضحيتين انه اذا أُلقي القبض على القتلة
واحيلوا الى القضاء يقبلون بأي حكم يصدر في حقهم»،
ومتمنيا ً ان «تتوافر للدولة القدرة لتوقيف القتلة كما تفعل في
مناطق أخرى».
في مجال آخ��ر ،رأس وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،اجتماعا ً لمجلس األم��ن المركزي حضره قادة
األجهزة األمنية المعنية والمدعي العام التمييزي القاضي
سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب،
وتم التباحث في أمور أمنية ،واتخذت قرارات بقيت سرية.

وفد يمثل ب ّري و«�أمل» يزور بغداد
ويلتقي العبادي والمالكي والجبوري

وفد «أمل» يلتقي المالكي في بغداد
وص��ل وف��د يمثل رئيس المجلس
النيابي نبيه بري وحركة أمل برئاسة
عضو هيئة ال��رئ��اس��ة ف��ي الحركة
قبالن قبالن ،ويضم النائبين علي
بزي وعلي خريس وط�لال حاطوم،
إل��ى العاصمة العراقية بغداد ،في
إطار زي��ارة رسمية للقاء مسؤولين
رسميين وقيادات زمنية ومرجعيات
دينية.
واستهل الوفد لقاءاته مع نائب
رئيس الجمهورية ن��وري المالكي،
حيث نقل إليه تحيات الرئيس بري
وحركة أم��ل .وح ّمل المالكي الوفد
«تحياته إلى الرئيس بري» ،مؤكدا ً
«أن العراق سيتخطى هذه المرحلة
الحساسة والدقيقة التي يمر بها
العراق والمنطقة جراء المخططات
اإلرهابية التكفيرية ،بانتصاره على

ق��وى اإلره���اب والتكفير ،خصوصا ً
ف��ي ظ��ل اس��ت��ع��ادة زم���ام ال��م��ب��ادرة
وتحقيق إنجازات ميدانية في أكثر
م��ن م��ح��اف��ظ��ة» .وأك���د ال��وف��د «دع��م
ومساندة كل الخطوات اآليلة إلى
تحقيق استقرار العراق وأمنه».
ب��ع��ده��ا ان��ت��ق��ل ال��وف��د إل���ى مقر
رئ��اس��ة مجلس ال��ن��واب ال��ع��راق��ي،
حيث التقى رئيس المجلس سليم
الجبوري الذي رد على تحيات الوفد
بتحميله تحياته إلى الرئيس بري،
واستعرض العالقات النيابية بين
لبنان وال���ع���راق» ،كما ت��ح��دث عن
«صورة الوضع في المنطقة» ،مشيرا ً
إلى «بوادر إيجابية في العالقات بين
العراق ودول المنطقة».
وأدى ال���وف���د «ت��أي��ي��د ال��ح��رك��ة
ورئيسها عملية المصالحة السياسية

على المستويين الداخلي العراقي
واإلق��ل��ي��م��ي ،وإع�����ادة ال����دفء إل��ى
العالقات اإلسالمية والعربية».
واخ��ت��ت��م ال��وف��د ن��ش��اط��ات اليوم
األول بلقاء مطول مع رئيس مجلس
ال����وزراء ال��ع��راق��ي ح��ي��در العبادي
الذي استعرض «ما حققته الحكومة
العراقية من إنجازات على غير صعيد
اجتماعي وخ��دم��ات��ي واق��ت��ص��ادي
على رغم صعوبة الظروف والوضع
الدقيق الذي تمر به المنطقة وترخي
بانعكاساتها ليس على العراق وحده
بل على سورية وتركيا والسعودية
وكل دول المنطقة».
وأك��د العبادي ثقته «بدحر قوى
التكفير واإلره���اب الداعشية بدعم
الشعب بكل مكوناته ووقوفه إلى
جانب الجيش والحكومة».

ن�شاطات �سيا�سية
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ،مع النائبين
السابقين ميشال معلولي وطالل المرعبي التطورات في لبنان.
وأك��د معلولي والمرعبي «دع��م الجهود التي يبذلها الرئيس بري
للحوار بين القوى السياسية ،وال سيما بين حزب الله وتيار المستقبل»،
مشددا ً على «أن لغة التالقي بين اللبنانيين حاجة ملحة لتحصين لبنان
في وجه االستحقاقات الخارجية».
وبحث بري مع الوزير السابق عبد الله فرحات ،الوضع العام في
البالد.
وأكد فرحات وجوب «دعم التحرك الذي يقوم به رئيس المجلس
لتعزيز لغة الحوار في البالد ،دعما ً لالستقرار العام ولتعزيز مناعة
لبنان في المرحلة المقبلة».
تناول رئيس الحكومة تمام سالم مع وزي��ر السياحة ميشال
فرعون أوض��اع وزارت��ه .ومن زوار السراي النائبان السابقان طالل
المرعبي وجواد بولس.
وكان سالم وضع في الذكرى الحادية والسبعين الستقالل لبنان
إكليالً من الزهر باسم «الجمهورية اللبنانية» على ضريح رجل اإلستقالل
صائب سالم في حضور وزير البيئة محمد المشنوق ،ممثل قائد الجيش
الرائد حسن هرموش ،وشخصيات وفعاليات بيروتية.
بحث رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس،
مع السفير المصري محمد بدر الدين زايد ،األوضاع العامة في لبنان
والمنطقة.
أبرق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط إلى رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البرزاني مستنكرا ً «الهجوم االنتحاري الذي
استهدف مقر مجلس محافظة أربيل وأدى الى استشهاد مجموعة من
المواطنين».
وقال جنبالط“ :إن هذا االعتداء يذكر مرة جديدة أن اإلره��اب ال يميز
بين المناطق أو الطوائف وهو يطاول األبرياء الذين ال ذنب لهم ويرمي إلى
ضرب الهدوء واالستقرار والسلم األهلي في محافظة أربيل”.
كما تقدم جنبالط بالتعازي الى عائالت الشهداء وإل��ى جميع أبناء
محافظة أربيل.
أمل السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي في «أن يتحد
اللبنانيون وينتخبوا رئيسا ً لجمهوريتهم» ،الفتا ً بعد زيارته وزير
االتصاالت بطرس حرب في مكتبه في الوزارة إلى «أن هذا الموضوع
شأن لبناني محض وبالده ال تتدخل فيه».
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دري��ان ،في دار
الفتوى ،وفدا ً من منظمة فرسان مالطا برئاسة رئيس منظمات فرسان
مالطا في لبنان مروان صحناوي ،الذي أشار إلى «أن الوفد توافق مع
مفتي الجمهورية على العمل مع المنظمة في دعم المواطن ،وأن يكون
شعارنا هو «االن��س��ان» لمساعدته وخدمته وع��دم النظر إل��ى دينه
وطائفته ومذهبه ولغته ولونه ،ألن لبنان ال يبنى إال بالمحبة والكرامة
واحترام التعددية».

ب ّري خالل لقائه معلولي والمرعبي

سالم وفرعون خالل لقائهما

(حسن ابراهيم)

(داالتي ونهرا)

