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التحذير من ّ
تمدد الإرهاب ...نظرية �سورية بامتياز

الإرهاب في فرن�سا و�أوروبا:
«�إ�سرائيل» متّهمة �أي�ض ًا

 د .حسام الدين خالصي

جاك خزمو*
م��ا ح��دث ف��ي فرنسا م��ن اع �ت��داءات إره��اب�ي��ة ،وخاصة
على مجلة «شارلي إيبدو» ك��ان متوقعاً ،إذ أنّ السياسة
الخارجية لفرنسا دعمت اإلره��اب في الشرق األوسط،
وف��ي شمال أفريقيا ،وظنت أ ّن��ه سيظ ُّل بعيدا ً عنها ولن
يطالها.
لك ّن من يزرع اإلرهاب يحصده ،وها هي فرنسا تحصد
اليوم نتيجة وقوفها إلى جانب اإلرهابيين الذين ساندتهم
ووف��رت لهم ال��دع��م م��ن دون أن ُتفكر ف��ي ارت���دادات هذا
الدعم وهذه المساندة غير األخالقية عليها.
وم��ن الطبيعي أن ي�س��أل أي محلل س�ي��اس��ي :م��ن هو
المستفيد م��ن االع� �ت ��داءات اإلره��اب �ي��ة؟ م��ا ه��ي أهدافها؟
ول �م��اذا وق �ع��ت ف��ي ه��ذا ال�ت��وق�ي��ت؟ وإذا ت��وف��رت اإلجابة
ع��ن ه��ذه ال�ت�س��اؤالت ،يمكن االستنتاج أو ال��وص��ول إلى
ال ُمتهم الرئيسي الذي يقف وراء هذه األعمال اإلرهابية.
وانطالقا ً من ذلك ،يمكن مالحظة أنّ التوقيت جاء بعد أن
صوتت فرنسا لصالح م�ش��روع ال�ق��رار الفلسطيني في
مجلس األم��ن ،وج��اء أيضا ً بعد أن ظهرت أج��واء حلحلة
في الملف النووي اإليراني ،وبعد أن بدأ العالم يقف في
وج��ه اإلره��اب ويشعر بخطورة دعمه ونتائجه السلبية
على السلم العالمي ،وبعد أن اعترف أغلب ق��ادة العالم
بضرورة ح ّل األزمة السورية ،سياسياً.
أما بالنسبة إلى األه��داف ،فيبدو أنّ جهة ما في العالم
ال تريد أن ُتحل القضية الفلسطينية وأن ُيعترف بالدولة
وأن ينتهي االح�ت�لال «اإلسرائيلي» ،وه��ي ال تريد أيضا ً
ح ّل الملفات الدولية العالقة ،لذلك أوعزت تلك الجهة إلى
إرهابيين للقيام بمثل هذه الجرائم التي لن تتوقف ما دام
العالم يتفرج عليها ،وال ُيطبق أيا ً من القرارات الدولية ض ّد
اإلره��اب ،وخاصة قراري مجلس األمن  2170و،2178
وهذه الجهة هي المستفيدة من مثل هذه األعمال ،وأصابع
االتهام ُيمكن أن ُتوجه إليها وبكل سهولة.
إنّ الجهة المستفيدة من انتشار اإلره��اب في العالم،
وخصوصا ً في الشرق األوسط ،هي الحركة الصهيونية
ألنها تريد التحفيز على الهجرة إل��ى «إس��رائ�ي��ل» بعد أن
تراجعت ف��ي ال�س�ن��وات الماضية ،تحت ذري�ع��ة أنّ يهود
أوروبا في خطر ،وعليهم الهجرة إلى «دولة إسرائيل» فهي
«الحامية» لهم .فدولة العدو تريد أن يبقى العالم العربي
ُمنقسما ً على نفسه منشغالً باألزمات واالقتتال الداخلي
المد ِّمر ،ما يعرض وحدته وسيادة أراضيه للخطر .كما
أنها تريد اإلس��اءة إلى الدين اإلسالمي وتبذل في سبيل
ذلك ك ّل الجهد ،عبر بثّ روح المعاداة للدين اإلسالمي في
العالم بذريعة أنّ اإلرهابيين مسلمون ،مع أنّ اإلرهاب ال
دين له .وما يؤكد أنّ االعتداء على مجلة «شارلي إيبدو»
رف��ع أس�ه��م الصهيونية ف��ي ال �ش��ارع ال�ف��رن�س��ي ،ه��و أنّ
المجلة تنوي طباعة عددها الجديد وتوزيع مليون نسخة
منه بعد أن ك��ان��ت ت��وزع ستين أل��ف نسخة ف�ق��ط .وهذه
المجلة تستهزىء باإلسالم وباألديان السماوية األخرى،
ل�ك� ّن االع �ت��داء ع�ل��ى العاملين فيها ان �ح��رف ن�ح��و معاداة
اإلسالم وتحريض الشارع على هذا الدين ،وبالتالي فإنّ
الفرنسيين المسلمين ،س��واء كانوا من أص��ول عربية أو
غير عربية ،سيعانون نتيجة ه��ذه األح��داث واالعتداءات
اإلرهابية.
إض��اف��ة إل��ى م��ا ُذك ��ر ،ورغ��م ال�ت�ظ��اه��رة المليونية ض ّد
اإلرهاب التي شهدتها باريس ،لن ُتغير فرنسا سياستها
تجاه اإلرهاب في سورية وال في ليبيا ،بل تستغل الحدث
لتلبية رغبات ومساعي الحركة الصهيونية في إثارة العالم
ض ّد اإلرهاب «اإلسالمي» المم َّول من الحركة الصهيونية
وم ��ن ال �غ��رب ن�ف�س��ه ،م��ا ي�ع�ن��ي أنّ ال�س�ي��اس��ة الخارجية
الفرنسية ستبقى على م��ا ه��ي عليه ت��دع��م اإلره ��اب في
ال �ش��رق األوس ��ط ،مستغل ًة وم��وظ�ف��ة ارت��دادات��ه لتحقيق
أهداف أعداء اإلسالم والعروبة والسالم في العالم.
* رئيس تحرير «البيادر» ـ القدس المحتلة

يرجع بنا التاريخ إلى الخطاب األول (الرؤية األولى) للرئيس
بشار األس��د مع بداية األزم��ة السورية ،والتي كانت تتويجا ً
لقاطفي ثمار «الربيع العربي» والمر ّوجين ل��ه ،بحجة تغيير
األنظمة الديكتاتورية في المنطقة ،عبر ثورات أُري َد لها أن تكون
ظاهريا ً برتقالية أسوة بأخواتها في أوكرانيا وبولونيا وغيرها،
وباطنيا ً دموية بامتياز مخطط له منذ فترة طويلة ،على خلفية
غشاوات عين إسالمية حضرت لتشمل الشريحة األوسع من
الشعب (الشباب وال ُمه َّمشين بفعل الجهل والفقر).
في الخطاب المشار إليه ،ح��ذر الرئيس األس��د ب��أنّ العالم
بأسره لن يقوى على حمل تبعات اإلره��اب ال��ذي سيجتاحه،
حصة كبيرة منه ،ولو أنّ القيمة
وأنّ من يرعى اإلرهاب سينال ّ
اإلنسانية الكبرى دُفعت في سورية ،ولكننا ما زلنا في بداية
طريق تفشي اإلرهاب الدولي اإلسالمي المتصهين .
يومها أدار العالم ظهره للرئيس ال�س��وري ول��م يستمع
إلى تحذيراته التي ظ ّن بعضهم أنها مج ّرد تحذيرات وظ ّن
البعض اآلخر أنها تنبيه دبلوماسي سياسي ،لكنها كانت في
الحقيقة رسالة أطلقها األسد لمن خططوا ونفذوا ودبروا،
ُمفادها أنّ اللعبة باتت مكشوفة وأنّ خطوتهم التالية هي
إما نشر اإلرهاب في دول العالم وتحويلها إلى دول فاشلة
يتم التدخل فيها ألغ��راض اقتصادية وعسكرية وسياسية
(ثالثين دول��ة ذات م ��وارد اقتصادية خ ��ام) ،أو استعمال
اإلره��اب لزعزعة استقرار دول غربية محايدة لكي تنضم
إلى جوقة الداعين إلى التخلص من اإلره��اب تحت العباءة
األميركية والصهيونية (مثل كندا وأستراليا) ،أو أن تتخذ
بعض ال��دول اإلره��اب المنظم الذي سيضرب داخلها حج ًة

للدخول في شراكة مع أميركا (بريطانيا وفرنسا).
لكي نتبين ضراوة الهجمة ،فإنّ اختيار سورية لتكون معقل
«داع��ش» وأخواته لم يكن عبثيا ً على اإلط�لاق وذل��ك لألسباب
التالية :
 الجوار السوري ــ العراقي  :التجربة السابقة لإلرهاباإلس�لام��ي ف��ي ال �ع��راق ال ��ذي ت��وط��د بسبب ال �ك��ره لالحتالل
األميركي ،والذي سهلت له أميركا اإلقامة واستوردت مختلف
أصناف اإلرهاب المنظم القابع تحت سيطرتها (وهنا استثني
المقاومة الوطنية العراقية التي ذابت بفعل أميركي استخبارتي
خبيث في الصراع الطائفي الحقا ً بعد خروج المحتل األميركي
السريع المستغرب في عهد حكومة المالكي).
 الجوار السوري ــ اللبناني :إنّ عالقة سورية بالمقاومةاللبنانية ،وحزب الله بالتحديد ،تشكل أكبر عامل تح ٍّد لمشروع
الربيع الصهيوني المتأسلم ،وبالتالي يجب فصل عرى هذا
التحالف ،على خلفية مذهبية .ففي سورية ت ّم اختالق انتفاضة
«سنية» متصهينة ترفض التدخل «الشيعي» لحزب الله في
سورية ،وهذا ما ظهر من نداءات اليوم األول للفوضى الخالقة
التي خرجت من درعا.
 الجوار السوري_ التركي :فتركيا «اإلخوانية» التي مدّتالطعم ليس لسورية وقيادتها فقط بل للعرب جميعاً ،على أنها
منقذة فلسطين والبديل السني المناسب للتمدّد الشيعي إليران،
نجحت إل��ى ح� ّد كبير في ان�ت��زاع ص ّمام الحذر من العالقات
السورية ــ التركية ،واخترقت السوق االجتماعية واالقتصادية
وق� ّوت شوكة «اإلخ��وان» في سورية ورفعت أسهم أردوغان
ل��دى ال �ش��ارع ال �س��وري ورس�م��ت ص��ورت��ه كصديق مخلص
للشعب السوري الذي رفع البعض منه صوره وعلم تركيا أثناء
الحراك المنظم والعشوائي ،في آنٍ معاً ،في الشوارع السورية
وعلى وسائل اإلعالم المر ِّوجة للربيع العربي .

استقبل رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان ،في حضور رئيس المكتب
السياسي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق علي
قانصو ومدير ال��دائ��رة اإلعالمية
العميد معن حمية ،وفدا ً من حركة
الجهاد اإلسالمي برئاسة ممثلها في
لبنان أبو عماد الرفاعي ،وعضوية
محفوظ منور أب��و وس��ام ،وخالد
أبو حيط ،حيث جرى استعراض
ع��ام ل�لأوض��اع وال��ت��ط��ورات على
الساحتين الفلسطينية والقومية.
ورأى المجتمعون أنّ المسألة
الفلسطينية تواجه راه��ن�ا ً أخطر
التحديات ج��راء مخطط تكريس
االح��ت�لال الصهيوني م��ن خ�لال
عمليات االس��ت��ي��ط��ان والتهويد
والتهجير وشطب ح� ّ
�ق ال��ع��ودة،
الف��ت��ي��ن إل����ى أنّ ه����ذا ال��م��س��ار
ه��دف��ه النهائي تصفية المسألة
الفلسطينية ،حيث يستغ ّل العدو
تراجع االهتمام العربي بقضية
فلسطين.
وأكد المجتمعون ضرورة حشد
ك ّل الطاقات في مواجهة مشروع
تصفية ال��م��س��أل��ة الفلسطينية
وإق���ام���ة أوس����ع ح����راك سياسي
ونضالي يستهدف إعادة فلسطين
إل��ى رأس قائمة األول���وي���ات في
االهتمام العربي ،على الصعيدين
الشعبي والرسمي ،وتشكيل أدوات
ضغط على المستويات الدولية
من أجل إحباط مخطط التصفية
وصون الحقوق المشروعة لشعبنا
الفلسطيني في العودة والتحرير.

قلل وزير متابع
لقضية العسكريين
المحتجزين لدى
تنظيم «داعش»
وجبهة «النصرة»
اإلرهابيّيْن من
التهديدات التي
أطلقتها الجبهة إلعدام
أحد العسكريين ،عقب
العملية األمنية في
سجن رومية أول من
أمس .وأشار الوزير
إلى أنّ الجبهة تعلم
أنّ المفاوضات لح ّل
قضية المخطوفين
تتق ّدم ،وأنّ تنفيذ
التهديد لن يكون
في مصلحتها ،إذ
ستنسف المفاوضات
وما حققته من نتائج
حتى اآلن.

بالمبلي وا�صل جولته الوداعية
والتقى ب ّري والمو�سوي
في إطار جولته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين بمناسبة انتهاء مه ّماته،
زار المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي رئيس مجلس
النواب نبيه بري في عين التينة ،وعرض معه األوض��اع العامة في حضور
المستشار اإلعالمي علي حمدان.
وقال بالمبلي بعد اللقاء« :شكرت دولته على تعاونه الممتاز معي ومع
بعثتي ومع األمم المتحدة أثناء وجودي هنا ،وطبعا ً للدور القيادي المركزي
الذي يؤديه في الحياة السياسية ولجهوده من أجل الحفاظ على االستقرار
وعلى مؤسسات الدولة في لبنان .وبحثنا في هذا الصدد الحوار الجاري
برعايته ،ورحبت به وبالخطوات التي اتخذت ،وبدعمه الدائم للقرار ،1701
وهو مهم جدا ً لنجاح األمم المتحدة في لبنان».
كما زار بالمبلي مسؤول العالقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي ،حيث
دان الجانبان «الجريمة اإلرهابية في منطقة جبل محسن» ،ونوها باإلجماع
«الذي أظهره اللبنانيون في رفض ك ّل أشكال اإلرهاب والتطرف» ،كما عبّرا عن
«ارتياحهما لإلجراءات الحاسمة التي تنفذها األجهزة الرسمية من جيش وقوى
أمن لتضييق الخناق على الجماعات المتطرفة وك ّل العناصر المخلة باألمن».
كما تطرق الجانبان إلى «أجواء الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل»،
حيث اعتبرا «أنّ هذا الحوار يمثل فرصة لتطوير المناخات التوافقية بين
األطراف اللبنانيين».

حردان مجتمعا ً إلى الوفد الفلسطيني
وشدّد المجتمعون على أنّ إعادة
االع��ت��ب��ار للمسألة الفلسطينية
وللنضال الفلسطيني المشروع في
مواجهة االحتالل والعدوان ،يتطلب
توحد جميع القوى الفلسطينية
ّ
ع��ل��ى رؤي����ة واح�����دة وم��ش��ت��رك��ة
م���ش���دودة إل���ى ث��واب��ت ال��ن��ض��ال
ّ
وال��ح��ق ال��م��ش��روع
الفلسطيني
ف���ي م��ق��اوم��ة االح���ت�ل�ال ،وأول���ى
الخطوات في هذا الصدد تحصين
الوحدة الفلسطينية لتكون جاذبا ً
لالصطفافات العربية واإلقليمية
والدولية ،ال العكس ،وهذه خطوة
أساسية ال ب ّد من الشروع بها.

وأك��د المجتمعون أنّ أولويات
ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي الفلسطيني
وخيار مقاومة االحتالل والتمسك
ّ
بحق العودة والتحرير يملي على
جميع القوى الفلسطينية تحصين
الوجود الفلسطيني في مخيمات
اللجوء في وج��ه ك � ّل المحاوالت
ال��ت��ي ت��ض�� ّر ب��م��س��ي��رة ال��ن��ض��ال
الفلسطيني.
واعتبر المجتمعون أنّ األحداث
التي تشهدها الساحات العربية
ه���ي ل��خ��ل��ق ش���رخ ف���ي النسيج
االج��ت��م��اع��ي داخ��ل��ه��ا ،إلضعافها
وشرذمتها وجعل ك� ّل دول��ة تح ّل

اعتبر الرئيس ميشال سليمان «أنّ الجهة الشرعية المسؤولة عن مكافحة
اإلرهاب هي المرجعيات السياسية واإلعالمية» ،الفتا ً إلى «أنّ رجال السياسة
يجب أن يكونوا عامل جمع وتضامن وليس عامل تفرقة».
وقال سليمان بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار
الفتوى« :على رجال السياسة أن يعتمدوا الحوار بين األفرقاء ،وهو عظيم جدا ً
وأنا أحبِّذ هذا الحوار إن كان بين المستقبل وحزب الله أو بين التيار الوطني
والقوات اللبنانية ،ولكن أريد أن اقول أنّ الحوار يلزمه شجاعة ،والشجاعة هنا
هي أن نقول الحقيقة ونقبل حقيقة األمر ،ليس فقط الذي نريد أن نتكلم عنه،
فلكي يصبح الحوار منتجا ً علينا أن نضع الحقيقة على الطاولة ونق ِّرب الحقائق
المشتركة ونراها ونركز عليها ونثبتها ،والحقائق البعيدة عن بعضها نقربها إلى
بعضها ،لكنّ هذا يتطلب االعتراف بما ت ّم إقراره في هيئات الحوار السابقة».
كما زار سليمان دار الطائفة الدرزية ،حيث التقى الشيخ نعيم حسن ،وشدّد بعد
اللقاء «على الحوار بين الطوائف ،وحوار المرجعيات الدينية للبحث عن حلول
للمعضالت التي تؤدي إلى التطرف».

وفد ع�سكري فرن�سي عند قهوجي



لك ّن أهم األسباب هو أنّ سورية كانت تشكل نموذج الدولة
الناهضة التي تبتغي أن تكون دولة حديثة تبحث عن التجدّد
واالرتقاء ،رغم ك ّل مظاهر الفساد المنظم من قبل شبكة سرية
من عمالء اإلخوان المسلمين الذين تمكنوا من الداخل السوري
بحنكة شديدة ،انتقاما ً وطمعا ً في السلطة.
وق��د حصل اليوم ما ح��ذرت منه سورية وتمدَّد اإلرهاب،
فبعد الدعم الالمحدود لـ«داعش» أصبحنا نرى انتشارا ً للتنظيم
وفكره وعملياته وأسلوبه في األقطار العربية بداية وفي آسيا
وأوروبا الحقاً ،ما شكل دليالً حتميا ً على صحة رؤية الرئيس
األسد وتحذيراته منذ بداية األزمة  ،فعمليات «داعش» آخذة في
المحصلة على
التوسع ولن تقف عند ح ّد وسنجد أنفسنا في
ِّ
مفترق طريقين :
األول ،أنّ دائرة الحرب ستتوسع بحجة محاربة اإلرهاب
على األرض السورية وال�ع��راق�ي��ة ،حيث تستم ّر محاوالت
التقسيم ول��ن يدخر العدو الصهيوني جهدا ً لتحفيز الدول
على اتخاذ اإلرهاب ذريعة الحتاللها بقصد تطهيرها ،والثاني
انكفاء المشروع الصهيوني ،فجيوش المنطقة ،وخصوصا ً
الجيش السوري والعراقي والمصري واللبناني والمقاومة
اللبنانية ،ستشكل حلفا ً دوليا ً حقيقيا ً صادقا ً لمحاربة «داعش»
وأخواته.
إنّ كال الحالتين ستنهكان الدول المعادية والرافضة للكيان
الصهيوني الغاصب ،ولكن تبقى الحالة األول��ى أق� ّل كلفة من
األولى وأرقى على سلم الدفاع عن األوطان ،لذلك فإنّ القارىء
لتاريخ الكيان الصهيوني يعرف أنه ال يرت ّد إال عندما يتألم.
وتبقى المراهنة على صحوة عربية _إسالمية لالنقضاض
على ذلك الكيان بحرب خاطفة تر ّد الباقي من الخطط وتلجمها،
ألنّ هذا الكيان غاشم وذو مطامع ال حدود لها .وهنا نعود إلى
عبارة «اقطعوا رأس األفعى قبل أن تلدغكم».

حردان ا�ستقبل وفد ًا من حركة الجهاد الإ�سالمي
وت�أكيد �أولوية ّ
التوحد لإف�شال م�شروع ت�صفية الم�س�ألة الفل�سطينية

�سليمان زار دريان وح�سن
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خفايا
خفايا

أولوياتها الكيانية مح ّل أولوية
القضية القومية والعربية المركزية
المتمثلة بالصراع الوجودي مع
ال��ع��دو الصهيوني ال���ذي ينتهك
الحقوق وي��ه�وِّد األرض ويرتكب
الجرائم والمجازر في حق أبناء
شعبنا في فلسطين ،وهم العزل إال
من إرادة فوالذية تجعل هذا العدو،
بك ّل عت ّوه وغطرسته ،عاجزا ً عن
تحقيق أه���داف���ه ،وت��ب��ق��ي ج��ذوة
المقاومة متقدة في أيدي المؤمنين
بأنّ المقاومة هي الوسيلة الوحيدة
لتحرير أرضنا واستعادة حقنا
كامالً  .

ب ّري مستقبالً بالمبلي في عين التينة

�سالم ت�س ّلم دعوة لح�ضور
الم�ؤتمر االقت�صادي في �شرم ال�شيخ
تسلم رئيس الحكومة تمام سالم
دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي لحضور المؤتمر االقتصادي
ال��ذي سيعقد ف��ي ش��رم الشيخ بين
الثالث عشر والخامس عشر من شهر
آذار المقبل ،من السفير المصري في
لبنان محمد بدر الدين زاي��د .وأشار
زايد إلى أنه بحث مع سالم «في سبل
تطوير العالقات الثنائية بين البلدين
وج��رى عرض التحضيرات الجارية
لعقد الملتقى االقتصادي المصري-
اللبناني الذي سيكون خطوة أخرى
مهمة في سبيل بناء بنية تحتية قوية
من العالقات بين البلدين».
وأض���اف« :سلمت دول��ة الرئيس
رسالة من نظيره المصري المهندس
اب��راه��ي��م محلب ت��ن��اول��ت العالقات
المشتركة ،وبحثنا في الزخم المقبل
في العالقات بين البلدين في الشهر
المقبل ح��ي��ث س��ت��ت��ع�دّد ال��زي��ارات
الوزارية واللقاءات بين البلدين والتي
تهدف إل��ى بناء أس��اس متين وقوي
لهذه العالقات المتميزة ،وسيقوم

سالم يتسلّم الدعوة من زايد
وزير الثقافة المصرية بزيارة لبنان،
كما سيزور مفتي الجمهورية اللبنانية
القاهرة إل��ى جانب انعقاد الملتقى
االقتصادي المصري ال��ذي تحدثنا
عنه وزيارة وزير التجارة والصناعة
المصري إلى لبنان ،إلى جانب مشاريع
أخ��رى قد تحدث خ�لال شهر شباط

تصب في
وسيتم اإلعالن عنها وكلها
ُّ
إطار دعم العالقات بين البلدين».
ومن زوار السراي :رئيس الجامعة
اللبنانية عدنان السيد حسين على
رأس وفد من مجلس إدارة الجامعة
للتهنئة ب��األع��ي��اد وح��ل��ول ال��ع��ام
الجديد.
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قهوجي ومسؤول العالقات العسكرية الدولية الفرنسية

(مديرية التوجيه)

زار مسؤول العالقات العسكرية الدولية  -الفرنسية اللواء ديلور الفال على
رأس وفد ،قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة ،وبحث معه
عددا ً من القضايا الراهنة ،وخصوصا ً التعاون المشترك في مجال مكافحة
اإلرهاب ،إلى جانب العالقات الثنائية بين جيشي البلدين.
وكان قهوجي استقبل وفدا ً أميركيا ،ض ّم مسؤول برنامج المساعدات األمنية
المخصصة للجيش اللبناني في وكالة التعاون واألمن الدفاعي األميركي موري
ستيفن ومسؤولة المكتب السياسي  -العسكري في وزارة الخارجية األميركية
كيري جونسون ،يرافقهما ملحق الدفاع األميركي في لبنان العقيد أنطونيو
بانتش ،وجرى البحث في عالقات التعاون بين جيشي البلدين ،وسبل تطوير
برنامج المساعدات األميركية ،في ضوء المستجدات الراهنة.

زار السفير السعودي في لبنان علي عواض
عسيري ك�لاً م��ن رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
ورئيس الحكومة تمام سالم ،وعرض معهما األوضاع
والتطورات في لبنان والمنطقة ،إضافة الى العالقات
اللبنانية ــ السعودية.
بحث وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل
دي فريج في البرامج التي تنفذها الوزارة بدعم وتمويل
من برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي وسبل تطويرها،
مع منسق الشؤون اإلنسانية ونائب المنسق الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان روس ماونتن،
وذلك في حضور مسؤول إدارة برنامج الحوكمة التابع
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان الدكتور حسن

كريم .كما شمل البحث عددا ً من األفكار حول مشاريع
مستقبلية مشتركة يمكن تنفيذها.
بمناسبة ذك��رى تأسيس ح��زب االتحاد ومولد
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،يقيم الوزير السابق
عبد الرحيم مراد حفل استقبال ،من الساعة السادسة
وحتى الثامنة من مساء اليوم ،في فندق «رامادا بالزا»
– السفير سابقا ً في الروشة.
استقبل ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى األم���ن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص السفير التشيكي في لبنان
سفاتوبلوك كومبا ،يرافقه ضابط االرتباط لدى السفارة
التشيكية ،في زي��ارة ج��رى خاللها ع��رض األوض��اع
العامة في البالد.

