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زيارة الوفد الفرن�سي� ...إ�صالح ما �أف�سدته حكومة هوالند!
 د  .تركي صقر

روزانا ر ّمال
تكتسب أجهزة االستخبارات في العالم أهمية كبيرة
لجهة رس��م السياسات األمنية ال�ت��ي تعنى بحماية أمن
البالد من الداخل وصوالً إلى دراسة وتجنيد وتشغيل كل
ما يخدم هدف حماية الدولة ويمثل حماية ألمنها القومي.
تعتبر وك��ال��ة االس�ت�خ�ب��ارات األم�ي��رك�ي��ة «س��ي آي أي»
م��ن أق��وى أج�ه��زة اس�ت�خ�ب��ارات ال�ع��ال��م أو أك�ث��ره��ا نفوذاً،
فموظفوها يعملون في سفارات الواليات المتحدة ومناطق
أخرى متعددة حول العالم.
أنشطة وكالة االستخبارات األميركية المركزية األبرز
بالتعريف العام لدورها هي ثالثة:
أوالً :ج �م��ع ال �م �ع �ل��وم��ات ع ��ن ال �ح �ك��وم��ات األجنبية
والشركات واألفراد.
ثانياً :تحليل تلك المعلومات جنبا ً إلى جنب مع معلومات
جمعتها وكاالت استخبارات أميركية أخرى ،وذلك لتقييم
المعلومات المتعلقة باألمن القومي.
ث��ال �ث �اً :ت �ق��دي��م ال �م �ع �ل��وم��ات ل �ك �ب��ار ص��ان �ع��ي السياسة
األميركية وبناء على طلب من رئيس الواليات المتحدة،
تنفذ الوكالة أو تشرف على النشاطات السرية وبعض
العمليات التكتيكية من قبل موظفيها ،أو الجيش األميركي،
أو شركاء آخرين يمكنها على سبيل المثال ممارسة نفوذ
سياسي أجنبي من خالل أقسامها التكتيكية ،مثل شعبة
األنشطة الخاصة.
ن�� ��ادرا ً م��ا ت �ت �ح��دث أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات أو يخرج
ع�ن��اص��ره��ا ورؤس��ائ �ه��ا إل��ى ال�ع�ل��ن ،ف�ه��ي تحفظ لنفسها
مهابة يرسمها دوره��ا الدقيق وهالة العمل ال��ذي يعتمد
على السرية في جزئه األساسي منه فال يخرج رؤساء
االستخبارات لتقديم إفادة أو شرح أمام الرأي العام إال في
الحاالت البالغة األهمية والمسؤوليات أو الرسائل التي
تود حكوماتها توجيهها إلى المعنيين من دول وأفراد.
ال��دور الكبير ال��ذي تلعبه ه��ذه األج�ه��زة تجعل م��ن أي
تصريح أو خطوة أو ق��رار منها موضع تدقيق ومتابعة
حيث يؤخذ به عموما ً لتحليل واستشراف بعض مواقف
الدول من خالل استخباراتها.
خروج رئيس االستخبارات األميركية جيمس كالبر في
 26شباط للحديث أمام ،لجنة القوات المسلحة في مجلس
الشيوخ األميركي في جلسة استماع إلى ما يملك جهازه
م��ن رؤي��ة ومعطيات ونتائج تتناول اإلره��اب ف��ي العالم
وتحديدا ً بالشرق األوسط وما يشكله «داعش» وغيره من
المجموعات اإلرهابية من خطر ووضع التحالف الدولي
إضافة إلى تعاطي دول المنطقة مع خطرها ال يمر مرورا ً
عاديا ً أمام الرأي العام األميركي أوالً والعالمي ثانياً.
ع �م�لاً ب��ال�ب�ن��د ال �ث��ال��ث أع �ل�اه ف��ي ت �ع��ري��ف ع �م��ل وكالة
االس�ت�خ�ب��ارات األم�ي��رك�ي��ة ال��ذي تشير إل��ى تقديم جهاز
االس �ت �خ �ب��ارات األم �ي��رك��ي بتقديم المعطيات إل��ى رجال
السياسة يمكن استنتاج الوظيفة السياسية المنوطة
بحديث جايمس كالبر األخير.
أك ّد كالبر أن الحرب ضد تنظيم «داعش» ليست أولوية
ل��دى تركيا م��ا ي��ؤدي إل��ى ت��دف��ق المقاتلين األج��ان��ب عبر
أراضيها نحو سورية ،وأن تركيا «لديها أولويات ومصالح
أخ��رى» غير تكثيف المشاركة ف��ي ال�ح��رب على التنظيم
المتطرف وأن «نتيجة كل ذلك هو وجود أجواء «متساهلة»
خصوصا ً على الصعيد القانوني إزاء عبور مقاتلين أجانب
إلى سورية» ،بالتالي هناك نحو  60في المئة من المقاتلين
األجانب الذين يصلون إلى سورية عبر تركيا.
ال يمكن اعتبار أن معلومات كالبر هي معطيات جديدة
بالنسبة إلى جهازه أو اعتبار أنه وبعد مرور  4سنوات من
األزم��ة في سورية والباع الطويل في خطط الحرب على
اإلره��اب التي سبقه في وضعها ليون بانيتا الذي ترأس
االستخبارات قبل كالبر وتابع أزم��ات الشرق األوسط
م��ؤخ��را ً ف��ي م�ه�م��ات��ه ق��د ح�م��ل ج��دي��دا ً ب��ال�ن�س�ب��ة لمجلس
الشيوخ أو صناع السياسة األميركية التي وضعت بين
أيديهم هذه التقارير والمعلومات وإذا كان هذا المعطى
جديدا ً فإنه يشكل نقطة سوداء في نشاط الجهاز تشكل
سلبا ً على صدقيته ،بالتالي فإن ال شك أن التصويب حول
تركيا هذه المرة له رسالة حقيقية ترغب الواليات المتحدة
تسويقها ووضعها أمام الرأي العام.
إنها ليست ال�م��رة األول��ى التي تتهم فيها واشنطن أو
تصوب نحو دول في الشرق األوسط كداعمة لإلرهاب أو
مسهلة لمروره ،فقد سبق كالم كالبر كالم لنائب الرئيس
األميركي جو بايدن أكد من خالله أن كل من السعودية
وق�ط��ر وت��رك�ي��ا دول ت�م��ول اإلره���اب وت��دع�م��ه م��ا لبث أن
طالبت بعض ه��ذه ال ��دول خ�ص��وص�ا ً تركيا ب��اع�ت��ذار من
بايدن معتبرة أن هذا الكالم غير واقعي.
هذه المرة الكالم ليس من مسؤول سياسي أميركي بل
من مسؤول أمني أميركي يحمل ما يحمل من هالة أمام
ال��رأي العام األميركي وال��دول��ي ،بالتالي فعندما يتحدث
جهاز استخبارات أق��وى دول��ة ف��ي العالم عسكريا ً فان
لحديثه ال شك وظيفة سياسية ،خصوصا ً أن واشنطن
تملك مثل ه��ذه المعلومات منذ زم��ن بعيد ،م��ا ي��ؤك��د أن
التوقيت اليوم في إدراج تركيا والسعودية التي تناولها
أيضا ً كالبر في تقريره على لوائح الدول الداعمة لإلرهاب
مقصود ومدروس.
اعتبار أن لتركيا هم آخر غير «داعش» يظهر تركيا دولة
تغرد في غير سرب المزاج الدولي في مكافحة اإلرهاب
ويقدمها من دون لبس داعما ً ومسهالً لإلرهاب وفي هذا
إعالن غير مباشر أن الفوضى في سورية اليوم ليست
م��ن معارضين طالبوا بالحرية م��ن النظام الحالي إنما
ف��وض��ى أت��ت نتيجة تسهيل م��رور دول��ة ج��ارة لسورية
اإلرهابيين إلى أراضيها ،بالتالي فإن تركيا أحد أسباب
عرقلة نجاح أو تسريع نتائج العمليات العسكرية للتحالف
ال��دول��ي ال��ذي يتقدم ي��وم�ا ً بعد ي��وم بحسب ك�لاب��ر الذي
أش��ار أيضا ً بطريقة غير مباشرة إل��ى أن هناك ما يجمع
واشنطن بدمشق اليوم أو برأس النظام السوري الحالي
هو نفس العدو «داعش» ،وكان هذا واضحا ً في الفقرة التي
تحدث عنها حول العلويين في سورية وجاء فيها «العدو
األكبر الذي يهدد األقلية العلوية والمقربين والمستفيدين
من بقاء األسد هو نفس العدو بالنسبة للمجتمع الدولي
والمتمثل في تنظيم داعش».
وع�ل�ي��ه ف��ان��ه ع�ن��دم��ا ت�ت�ح��دث االس �ت �خ �ب��ارات ف��إن لهالة
المكانة والمسؤولية الوطنية دور أكبر بكثير وأدق من
أي حديث لمسؤول سياسي من هنا أو هناك ق��ادر على
تعديل تصريحه األم��ر ال��ذي ال يمكن لرئيس جهاز أمن
أي كان حول العالم القيام به أو التراجع عنه ،خصوصا ً
في حالة تقارير أمنية مبنية على معلومات وجهود على
أرض الواقع .وعليه يبدو أن سياسة باراك أوباما المتبقية
م��ن عمر والي�ت��ه تجاه ال�ش��رق األوس��ط وك��ل م��ن سورية
وتركيا والسعودية تحديدا ً قد ظهرت سلفا ً على لسان
كالبر وال��ذي يبدو تمهيدا ً إلى المفاوضات على الملفات
في المنطقة التي افتتحتها الواليات المتحدة مع إيران.
كل هذا ...عندما تتحدث االستخبارات.

خفايا
خفايا

ما كان مح ّرما ً ومحظورا ً في التواصل مع الحكومة السورية
خالل السنوات األربع الماضية ،بات مطلوبا ً
ومرحبا ً به ،فالزيارة
ّ
الالفتة لوفد برلماني فرنسي رفيع المستوى إلى دمشق تندرج
النص أو بعيدا ً
في هذا السياق ،ولو أنها تبدو ظاهريا ً من خارج
ّ
من اتجاهات الرياح السابقة ،وال يقلل من أهميتها ما صرحت به
الحكومة الفرنسية بأنَّ هذ ِه الزيار َة ال َتح ِم ُل أيّ رسال ٍة رسمي ٍة من
الحكوم ِة إلى دمشق.
فكيف تكون زي��ارة بهذا الحجم وه��ذا المستوى وف��ي هذا
التوقيت ،وهي الزيارة األولى من هذا النوع منذ بداية األزمة قبل
نحو أربع سنوات ،وال تحمل مضمونا ً سياسيا ً أو دالالت رسمية؟
وهل يقصد اإلليزيه أنّ الزيارة سياحية لالطالع على األماكن
األثرية في دمشق؟
ال يغيب عن بال أحد أنّ نشاطا ً سياسيا ً خارجيا ً لوفد برلماني
كبير ،ال يمكن أن يتم خارج علم الحكومة الفرنسية التي كانت
أكثر المتحمسين والمشاركين في حملة إركاع الدولة السورية
أمام جحافل اإلرهاب العالمي ،لكنها اضطرت أخيرا ً إلى مراجعة
حساباتها بعد سلسلة من اإلخفاقات وتراكم األخطاء التي أدت
إلى وصول الوحش اإلرهابي إلى عقر دارها.
ر ّد النائب الفرنسي آالن مارسو على ترهات الخارجية
الفرنسية حول زيارة الوفد ،وحدّد بوضوح الغاية السياسية
منها عندما قال :إنّ األميركيين سبقونا إلى دمشق وهم ال يعطوننا
المعلومات األمنية المأخوذة من سورية إال بالقطارة ،فلماذا ال
نأخذها مباشرة ؟
لذلك ،ال ب ّد أن يكون الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند قد
أعطى الموافقة الضمنية على هذه الزيارة ،وال سيما أنّ الوفد
يض ّم رئيس لجنة الصداقة السورية ــ الفرنسية في مجلس
النواب النائب عن الحزب االشتراكي الحاكم جيرار بابت ،وكانت
الداخلية الفرنسية استبقت الزيارة بسحب جوازات سفر ستة

من مواطنيها ،في إطار اإلج��راءات الجديدة لمكافحة اإلرهاب
والح ّد من التحاق الفرنسيين بتنظيم الدولة اإلسالمية المتطرف
في سورية والعراق وتنظيمات إرهابية أخرى ،وهناك قائمة تضم
أسماء عشرات األشخاص الذين تنوي السلطات الفرنسية سحب
جوازات سفرهم للسبب ذاته.
ال يمكن أن توضع زيارة الوفد الفرنسي ،كما زعمت الخارجية
الفرنسية ،في إطار المبادرة الفردية أو النشاط الذاتي ،وال يمكن
إدراجها بعيدا ً من سياسة المراجعة والتراجع وتصحيح األخطاء
التي فرضتها على الدول الغربية معادالت الميدان العسكرية
المستجدّة في الجغرافية السورية لصالح الدولة الشرعية وما
تحققه من نجاحات كبرى على صعيد ضرب التنظيمات اإلرهابية
على يد الجيش السوري ،ما جعل دوال ً أوروبية عديدة تضع
خططا ً لطلب تبادل المعلومات االستخباراتية مع الجهات األمنية
السورية التي باتت تملك أهم بنك معلومات «داتا» في العالم عن
اإلرهابيين ،أشخاصا ً وتنظيمات وأساليب عمل وحركة.
فرضت المعطيات الجديدة على الحكومات الغربية إعادة النظر
في مواقفها تجاه ما يجري في سورية والمنطقة ،وبالنسبة إلى
الحكومة الفرنسية ،ورغم المكابرة والتعنت ،فإنّ مذبحة مجلة
«شارلي إيبدو» في قلب باريس أجبرت فرنسا على االعتراف
بخطأ سياستها المنحازة إلى التنظيمات اإلرهابية المسلحة تحت
مس ّميات مزيفة حول الثورة والحراك السلمي المعتدل ،ووضعتها
أمام ضغوط هائلة من الشارع الفرنسي الذي تأكدت لديه حقيقة
ارتداد اإلرهاب إلى العواصم األوروبية المدعوم عمليا ً بشكل أو
بآخر من حكومات غربية بعينها ،فاستفاقت هذه الحكومات على
حركة شعبية مناهضة لسياساتها ،ووسط هذا الحراك الشعبي
المناهض والمطالب بالتصحيح ،كان ال ب ّد أن تنتقل هذه المبادرة
إلى البرلمانات والقوى السياسية لزيارة سورية بعد الوفد
الفرنسي الذي كان سبّاقا ً إلى فتح الطريق إلى دمشق.
ليس من المبالغة السؤال ع ّما إذا كانت دمشق ستعود قبلة
لحراك ديبلوماسي وسياسي ال يهدأ ،فزيارة الوفد الباكستاني
العاصمة السورية تزامنت مع زيارة وفد فرنسي رفيع ،وسط

دعا المغتربين �إلى الت�ضامن والوحدة

تزايد االنتقادات لسياسة الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
ووزير خارجيته لوران فابيوس ،ويبدو جليا ً أنّ الدول األوروبية،
تتحسس الخطأ ،إالّ بعد أن لدغها عقرب
وخصوصا ً فرنسا ،لم
ّ
اإلره��اب وس��اور مؤسساتها المعنية باألمور األمنية الداخلية
القلق الشديد ،وقد اضطرت فرنسا قبل زي��ارة الوفد الحالي،
وأكثر من مرة ،إلى إرسال إشارات غزل إلى دمشق إلعادة تفعيل
التنسيق األمني معها ،وآخرها تمثل في زيارة وفد أمني فرنسي
إلى العاصمة السورية عام  .2013وفي السياق ذات��ه ،تأتي
زيارة الوفد الجديد لتدخل في العمق فهي ليست مجرد إشارات
وجس نبض دمشق حول إمكانية
وإنما هي لالستطالع الجا ّد
ّ
تبادل المعلومات األمنية في شأن التنظيمات اإلرهابية وفي
مقدمها «داعش» الذي باتت مخاطره تشكل رعبا ً حقيقيا ً للمواطن
األوروب���ي ،بعد العمليات المتواصلة التي استهدفت أكثر من
دولة أوروبية واسكندنافية ،وبعد أن بدأت حملة حجب المواقع
اإللكترونية الخاصة بالتنظيمات المتطرفة تتصاعد.
وإذا كانت االستخبارات تعني العيون على األرض ،فإنّ األرض
السورية في معظمها تحت نفوذ الدولة وسيطرتها ،وهذا األمر
جعل المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا يبادر ،ولو متأخراً،
إلى االعتراف رغم اعتراض باريس وواشنطن ولندن ،بأنّ الرئيس
بشار األسد يم ّثل جزءا ً من الح ّل لألزمة السورية ،وبالتالي ال ح ّل
من دونه وهذا ما عاد وأكده النائب في البرلمان الفرنسي جاك
مِيار في بيروت ،معتبرا ً أنّ على المجتمع الدولي أن يتعاطى
مع الرئيس األسد على أنه جزء من الح ّل السياسي في سورية.
وشدّد على «ضرورة أن تدرك حكومة باريس أنّ الحالة السياسية
واالستراتيجية في سورية ،قد تبدلت وأنّ العالقات الديبلوماسية
ال تعقد فقط مع الدول التي نحب ،إنما هناك ضرورات ديبلوماسية
تفرضها.
فهل ستكون زيارة الوفد البرلماني الفرنسي إلى دمشق بداية
الطريق لعودة الحكومات الغربية عن أخطائها وخطاياها في ّ
حق
سورية وشعبها؟
tu.saqr@gmail.cim

الحظ متابعون
المشاركة الكثيفة
لمسؤولين في حزب
«القوات اللبنانية» في
تظاهرة اآلشوريين
اللبنانيين ،تنديدا ً
بارتكابات المجموعات
اإلرهابية المسلحة
ض ّد اآلشوريين في
سورية ،األمر الذي
دفع هؤالء المتابعين
إلى طرح السؤال
بشأن التناقض
الكبير بين هذه
المشاركة وبين انتماء
الحزب المذكور
إلى المحور الداعم
لتلك المجموعات
ولما تمثله من فكر
ظالمي يته ّدد المنطقة
بأسرها...؟

بري التقى القيادة الجديدة لـ«الطا�شناق»
ّ

با�سيل من فنزويال� :إيمان اللبنانيين يجمعهم بقرادونيان :الأولوية النتخاب الرئي�س
شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والوفد
المرافق في اليوم الثاني لزيارته فنزويال في الذبيحة
اإللهية التي ترأسها اآلباتي اغسطين صعب في كنيسة
مار شربل في فياغرانادا  -بويرتو اورداس ،وشارك في
القداس أيضا ً سفير لبنان ايلي لبّس ،القنصل حمزة عبد
الصمد وعميد المغتربين في فنزويال ادمون ابشي.
وبعد القدّاس ذ ّكر صعب في عظته بالمراحل الصعبة
التي م ّر بها اللبنانيون والتي دفعتهم الى الهجرة ،مشيرا ً
إلى أنّ الهجرة الى فنزويال قديمة العهد ،أسبابها متن ّوعة
وظروفها مختلفة ،كأسباب وظ��روف سائر المغتربين،
المنتشرين في شتى أصقاع األرض ،حتى أصبحوا مضرب
مثل في المكرمات والمبادرات والمناسبات ،فكانوا رسل
خير وسفراء لوطنهم قبل أن يكون له سفراء رسميون.
وحملوا معهم مراحل أليمة عديدة منها :اإلضطهادات
واالح��ت�لاالت ،اإلق��ط��اع وال��ح��روب .نعم رح��ل��وا لتأمين
مستقبل زاهر وواعد».
ّ
ودق صعب نلقوس التم ّني مناشدا ً باسيل «تقديم
الدعم من كافة النواحي لسفارتنا ،لكي تقدّم هي بدورها
الدعم المعنوي والعمل على ح ّل المشاكل التي يتع ّرض
لها أبناؤها ،ومنها :أن يستعيدوا هويتهم بأية وسيلة،
وأن ُيعطى لهم حق المشاركة السياسية في االنتخابات
النيابية من خالل البعثات الديبلوماسية خارج لبنان،
على غرار سائر دول العالم؟ وأن يكون لهم نواب يمثلونهم

في المجلس النيابي اللبناني ،وهذا ما نطالب به منذ زمن
بعيد ،كما نطالب بإعادة تنظيم الجامعة الثقافية اللبنانية
في العالم والعمل على وحدتها.
ودعا اآلباتي صعب الوزير باسيل إلى تسهيل المجال
لرجال األعمال اللبنانيين ومن أصل لبناني في فنزويال
لالستثمار في لبنان ،وإزالة ما قد يعترضهم من عوائق ،ألنّ
هذا الموضوع يسهم في نمو اقتصاد لبنان وازدهاره».
وفي لقاء مع أبناء الجالية في بويرتو اورداس ،شدّد
باسيل على «أنّ ما يجمع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين
هو فهم الله ،اله المحبة والخير والسالم ،ونحن اكثر بلد
في العالم متمسك بهذا المفهوم ،واذا سقط لبنان فهذا
يعني سقوط هذا المفهوم عن المحبة والتسامح والخير،
وبالتالي سيطرة الشر».
ورأى باسيل «اننا امام تح ّد كبير ،لهذا علينا المحافظة
على العائلة ،اذ حين نخسر لبنان نخسر أنفسنا وهويتنا.
نحن أبناء اإليمان بقضية وطن اسمه لبنان وإيماننا فيه
لن يتزعزع .اذا عشنا موحدين لن تكون عندنا جامعتان
ثقافيتان ...كلي أمل في انّ الجالية ستتضامن مع بعضها
البعض ،ونحن كوزارة خارجية سندعمكم لبناء مدرسة
لبنانية».

كارابوبو

وتوجه باسيل مع الوفد المرافق ال��ى كارابوبو في
مقاطعة فالينسيا ،حيث وض��ع إكليالً من الزهر على
النصب التذكاري لمعركة كارابوبو التي وقعت في 22
حزيران  ،1824واندحر بنتيجتها الجيش اإلسباني أمام
قوات فنزويال المسلحة بقيادة المح ّرر سيمون بوليفار ،ما
أدّى الى حصول فنزويال على االستقالل الناجز.
وأقامت الجالية اللبنانية في فالينسيا ،حفل استقبال
على شرف باسيل والوفد المرافق ،وبعد كلمات ترحيبية
لك ّل من القنصل الفخري ف��ادي ك�لاب ،والدكتورة نوال
بعيني ،والسفير لبّس ،تحدّث باسيل ،فقال« :انّ الشعب
الذي ال تاريخ له ،ليس له وطن ايضاً .ونحن شعب لديه
تاريخ طويل ،آمل في ان يأتي ذلك اليوم حين نك ّرم أبطالنا
نتمسك بوطننا أكثر.
لنتذكر تاريخنا بشكل يجعلنا
ّ
أضاف« :علينا ان ننتصر أوال ً للبنان ،وثانيا ً ألنفسنا،
وثالثا ً ننتصر لتاريخنا في وجه من يحاول ان ي��ز ّوره.
نحن شعب يسامح ونحن أقوياء الننا نسامح ،والشجاع
هو من يسامح».
وف��ي نهاية الحفل ،ق��دم شباب لبنانيون رقصات
فولكلورية لبنانية وفنزويلية ،ثم تسلّم باسيل من رئيس
بلدية سان يواكيم اللبناني األصل شربل عطية ،وسام
مواطن شرف للمدينة.

ب ّري مستقبالً بقرادونيان ووفد الطاشناق
استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري ،في عين التينة ،وفدا ً من
حزب الطاشناق برئاسة األمين العام
الجديد النائب هاغوب بقرادونيان
وعضوية نائب األمين العام افيديس
كيدانيان وعضو اللجنة المركزية
رافي اشكاريان.
بعد ال��زي��ارة ق��ال ب��ق��رادون��ي��ان:
«انّ ال��زي��ارة مع رفاقي في اللجنة
المركزية الجديدة لحزب الطاشناق
ك��ان��ت مناسبة ل��ج��ول��ة أف���ق ح��ول
القضايا المطروحة على الساحة
اللبنانية ،ودائما ً اآلراء متطابقة بيننا
وبين دولة الرئيس بري .وقد تط ّرقنا
إلى الشؤون الحكومية وعمل مجلس
ال����وزراء واس��ت��ئ��ن��اف اجتماعاته.

(حسن ابراهيم)
وركزنا على موضوع التوافق شرط أال
يُستعمل التوافق كذريعة للتعطيل،
على أن تبقى أولوية األولويات هي
انتخاب رئيس الجمهورية».
أض�����اف« :ك���ذل���ك ت��ط��رق��ن��ا ال��ى
م��وض��وع ف��ع��ال��ي��ات ذك���رى إح��ي��اء
مئوية إب��ادة األرم��ن من قبل الدولة
العثمانية ،وبهذا الموضوع عرضنا
ك� ّل فعاليات إحياء ال��ذك��رى وكان
موقف دولة الرئيس موفقا ً متفهّما ً ال
بل داعماً».
ث��م استقبل ب��ري رئيس مجلس
ادارة مؤسسة االن��ت��رب��ول ال��وزي��ر
السابق الياس المر ،وكانت مناسبة
لعرض آخر التطورات واألوضاع في
لبنان والمنطقة.

تهنئة الكويت

وف��ي كلمة ألقاها باسم الرئيس
بري وحركة أم��ل ،هنأ رئيس لجنة
ال��ص��داق��ة البرلمانية اللبنانية ـ
الكويتية النائب ايوب حميد الكويت
في عيدها الوطني ،متمنيا ً أن تكون
هذه المناسبة فرصة جديدة لشعب
الكويت لمزيد من التط ّور والتقدّم.
وأش��ار حميّد إلى عالقات االخوة
التي تجمع البلدين اللذين لطالما
ساندا بعضهما بعضاً ،حيث كانت
الكويت سباقة في الوقوف الى جانب
لبنان ،كما ك��ان لبنان سباقا ً الى
جانب الكويت حينما تع ّرضت لمحنة
الغزو الغاشم في مرحلة سابقة».

ن�شاطات �سيا�سية
 ال��ت��ق��ى رئ��ي��س مجلس
الوزراء تمام سالم وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق الذي
أطلعه على نتائج زيارتيه إلى
ك ّل من االمارات العربية المتحدة
والقاهرة ،وبحث معه ايضا ً في
األوضاع والتطورات في لبنان.
ك��م��ا ع���رض س�ل�ام م��ع وزي��ر
الصحة العامة وائل أبو فاعور،
لمختلف األوضاع والتط ّورات.
 ع���رض وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات نهاد المشنوق مع
ال��وزي��ر السابق الدكتور زي��اد
ب��ارود األوض��اع السياسية في
لبنان ،وت � ّم استعراض مجمل
التطورات في ظ ّل االستحقاقات
األمنية والسياسية في البالد،
ك��م��ا ك��ان��ت ج��ول��ة أف���ق ح��ول
األوض��اع في المنطقة في ضوء
التحديات القائمة.
 غادر الرئيس أمين الجميّل
الى بروكسيل للمشاركة بصفته
ن��ائ��ب �ا ً ل��رئ��ي��س ات��ح��اد أح���زاب
الوسط الديمقراطي في العالم
( )IDCف��ي م��ؤت��م��ر االت��ح��اد،
وع��ل��ى ج��دول أعماله مناقشة
خ��ط��ة م��ش��ت��رك��ة ب��ي��ن ال����دول
األع��ض��اء لمواجهة الحركات
المتطرفة التي تستهدف الشرق
األوسط وأوروبا.
ويجري الجميّل خالل وجوده
ف��ي عاصمة االت��ح��اد االوروب��ي
اتصاالت سياسية حول الوضع
في لبنان والمنطقة.
 اس��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د الجيش
العماد جان قهوجي ،في مكتبه
في اليرزة وفدا ً من عائلة المالزم

(داالتي ونهرا)

المشنوق وبارود
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قهوجي مستقبالً عائلة الشهيد نديم سمعان
أول الشهيد نديم سمعان ،حيث
اطلع على أوضاع أفراد العائلة،
الذين توجهوا بالشكر الى قيادة

(مديرية التوجيه)

الجيش على رعايتها الدائمة
ل���ذوي العسكريين ال��ش��ه��داء
ومتابعتها لشؤونهم المختلفة.



n#" n7
888057$0.-#

