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خفايا
خفايا

غارات «�إ�سرائيل» محاوالت هروب من العزلة ودخول على مجريات الأحداث

�أحمد الحريري...
وريث ًا لل�سنيورة!

 روزانا ر ّمال

 يوسف الصايغ
في مشهد يترجم مدى االنسجام الحاصل بينهما باتت لقاءات
القنصل المصري في لبنان شريف البحراوي وأمين عام تيار
المستقبل أح�م��د ال�ح��ري��ري شبه يومية ،حيث يقصدان سويا ً
المقاهي البيروتية ،حيث يمارس البحراوي هوايته في شرب
النرجيلة.
في ه��ذا الصدد تشير معلومات لـ«البناء» ال��ى انّ «اجتماعات
النرجيلة» تعكس التوجهات الجديدة في العالقة المصرية مع تيار
المستقبل عبر أمينه العام أحمد الحريري ،على حساب رئيس كتلة
المستقبل فؤاد السنيورة الذي هبطت أسهمه مصريا ً وإماراتياً.
أما عن سبب الجفاء المصري للسنيورة ،فتلفت المصادر الى
انّ «القنصل البحراوي الذي كان قد توصل الى تسوية دار الفتوى
التي أتت بالمفتي عبداللطيف دري��ان خلفا ً للمفتي محمد رشيد
قباني بالتنسيق مع السنيورة ،بات يرى مؤخرا ً انّ السنيورة غدر
به وانقلب على اتفاق دار الفتوى في أكثر من مكان ،كما وصل
األمر بالبحراوي ح ّد وصف السنيورة بـ«الرجل الماكر» الذي ال
يؤمن جانبه وال تصدق وعوده» ،بحسب ما تشير المصادر.
في المقابل يبدو انّ النائبة بهية الحريري تسعى الى االستفادة
من الجفاء المصري للسنيورة وتجهد عبر البحراوي الى تسويق
نجلها أحمد الحريري لدى اإلماراتيين في عدة ملفات أه ّمها ملف
دار الفتوى والمساعدات التي كانت تتلقاها أيام المفتي قباني عبر
السنيورة الذي كان يمسك بزمام الشأن المادي ،وتقول المصادر:
«هنا ترسم أكثر من عالمة استفهام حول أداء السنيورة في هذا
الملف ،ما دفع باإلماراتيين الى فتح قنوات اتصال مباشر مع دار
الفتوى ّ
لكف يد السنيورة».
وتشير معلومات لـ «البناء» إلى أنّ القنصل المصري يرتبط
بعالقات وطيدة مع دول��ة اإلم��ارات العربية المتحدة التي باتت
بدورها تدور في نفس فلك الموقف المصري ،حيث أوعزت الى
سفيرها في لبنان حمد سعيد الشامسي بتوطيد العالقة مع تيار
المستقبل بشخص أمينه العام والنائب بهية الحريري التي التقت
قبل أسبوع السفير الشامسي يرافقه وفد من مؤسسة خليفة بن
زاي��د آل نهيان ،وذل��ك بعد زي��ارة قام بها الوفد اإلم��ارات��ي برفقة
السفير الى دار اإلفتاء حيث كان لقاء بالمفتي دريان ،وذلك بهدف
فتح أقنية اتصال مباشرة مع المفتي ما يشير الى أنّ السنيورة
ال��ذي تع ّرض لنكسة عائلية بعد ه��رب ابنته إل��ى كوبا وزواجها
هناك من دون موافقته ،واجه نكسة سياسية ومالية جديدة تمثلت
بإقصائه عن الملف المالي لدار الفتوى.
من جهة ثانية تشير المصادر الى الموقف اإلماراتي المتمايز
عن باقي الدول الخليج ال سيما السعودي إزاء االتفاق النووي بين
الغرب وإيران ،وهو مرتبط أيضا ً بالنظرة اإليجابية تجاه دمشق
واالتجاه نحو إعادة فتح قنوات االتصال مع نظام الرئيس بشار
األسد ،وقد يترجم ذلك بإعادة فتح سفارة اإلمارات في دمشق،
كما أنّ «البعض يتحدّث عن دور إماراتي بالتنسيق مع مصر في
الشأن السوري ،حيث تستفيد اإلمارات في انفتاحها على دمشق
من عالقات البحراوي السورية ،فهو كان ضابط مخابرات منتدب
في السفارة المصرية في دمشق قبل تعيينه قنصالً في بيروت».

ماونتن يتابع جولته الوداعية
بمناسبة انتهاء مه ّماته الديبلوماسية في لبنان ،تابع منسق العمل
اإلنساني الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة في لبنان روس ماونتن
جولته الوداعية على المسؤولين ،فزار أمس مق ّر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري وع��رض معه دور
البرنامج وعددا ً من المشاريع.
وزار ماونتن أيضاً ،وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وكان اللقاء
مناسبة لعرض األوضاع العامة في البالد.
وأثنى ماونتن على جهود الوزير المشنوق «في معالجة تداعيات أزمة
النازحين السوريين في لبنان وعلى دوره في تعزيز األجهزة التابعة لوزارة
الداخلية وتطويرها» ،متمنيا ً «ك ّل التوفيق لوزير الداخلية».
بدوره شكر المشنوق لماونتن «دوره الحثيث في مساعدة لبنان في أزمة
النازحين» .وركز على «أهمية دعم البلديات لناحية تطوير البنية التحتية».
وقدم المشنوق درعا ً إلى ماونتن تقديرا ً للجهود التي بذلها لمصلحة لبنان
والشعب اللبناني.

اح��د اب��رز اوج��ه التعطيل ال��ذي ك��ان يواجهه االتفاق
النووي االيراني مع الغرب هو رغبة اسرائيلية في تعطيله
تارة ورفضه تارة اخرى امام المحافل الدولية ،وكان من
بين ابرزها خطاب شهير لبنيامين نتنياهو امام الكونغرس
األميركي سبقه خالف حا ّد مع أوباما رتب اثرها زيارة الى
واشنطن لم يستطع خاللها لقاء الرئيس األميركي ألنّ
االخير رفض ذلك.
وك��ان��ت اسرائيل ق��د شنت غ��ارة دقيقة ف��ي القنيطرة
السورية كادت ان تأخذ المنطقة الى حرب حقيقية أرادت
من خاللها تعطيل ايّ تواصل مع اي��ران او حلفائها ،لوال
انّ األميركي اطلق حينها تصريحه المعروف انّ الموقف
ال يستدعي ح��رب �اً! وذل��ك بعد ان ر ّد ح��زب الله معلنا ً
جاهزيته.
اوب��ام��ا ال��ذي ك��ان ي��ع��رف سبب زي���ارة نتنياهو إلى
الكونغرس واهدافه ويعرف سبب انزالق االمور نحو عملية
عسكرية بالنوايا «االسرائيلية» يتورط فيها األميركي
معه ،تابع سيره بالعملية السياسية التي كانت ق��رارا ً
اتخذته إدارت��ه كح ّل أوحد للتوصل الى تفاهم مع ايران
بشكل عام ،حتى لو كان الملف النووي هو الطاغي كواجهة
حدث ،ايران التي تعتبر بالنسبة لألميركي اكثر من خيط
وقطبة في عدة ملفات وتعنيه مباشرة بالشرق االوسط،
فهي اثبتت بشكل اساس نفوذها االكبر في العراق التي
تعني األميركي بشكل اساسي فارتأى انّ التوصل التفاق
حول االزمة النووية هو بداية الطريق.
تعرف «إسرائيل» جيدا ً انّ االتفاق النووي مع ايران
ليس سوى بداية الطريق نحو عمليات سياسية اخرى
ستتابع من اجل حلها ،وها هي «إسرائيل» تلمس اليوم
ه��ذا األم��ر سريعاً ،واستطاعت تكوين ص��ورة أولية عن

المشهد :فابيوس في ايران ،اردوغان يقاتل داعش ...اذن
االمور تتجه نحو األسوأ بالنسبة اليها والعالقات الغربية
مع إيران وعالقات الجوار بدأت تجنح نحو تكوين ارضية
مشتركة لملفات استراتيجية متعددة.
«اس��رائ��ي��ل» ه��ي واح���دة م��ن بين ث�لاث ج��ه��ات بينها
السعودية وتركيا ،م��ن المتوقع ان يستعر ر ّد فعلها
وتتوجه نحو التصعيد واللعب بملفات او خلق ازمات
متفرقة تعبيرا ً عن عدم وضعها اليّ اعتبار لما يجري ،وانها
ماضية في نفس العقل واالستراتيجية تجاه قضاياها،
وها هي اليوم تنفذ غارة على بلدة حضر في ريف القنيطرة
جنوب سورية ،كما افيد ان طائرة اسرائيلية من دون طيار
استهدفت سيارة كانت تق ّل عددا ً من العناصر التي تقاتل
الى جانب الجيش السوري ض ّد الجماعات المسلحة ،فيما
اعلن عن استشهاد ثالثة من عناصر اللجان الشعبية ،هذا
باالضافة الى غارة إسرائيلية استهدفت موقعا ً للجبهة
الشعبية ـ القيادة العامة شرق لبنان بمنطقة قوسايا.
المعلومات تشير الى انّ الموقع من الجانب اللبناني
الذي ت ّم استهدافه هو ممر رئيسي للمقاتلين من حزب الله
والجيش السوري ويلعب دورا ً على خط معارك الزبداني
التي وجدت فيها «اسرائيل» نصرا ً اساسيا ً للجيش السوري
وحزب الله تدخلت من أجل إرسال رسائل متعدّدة بينها
التأكيد على اضطالعها بمجمل ما يجري في تلك المنطقة
وربما إعطاء دعم معنوي للمسلحين فيها أمام انهياراتهم
الكبرى.
وفي هذا السياق قال مصدر مق ّرب من القيادة السورية
والمقاومة لـ»البناء»« :إنّ ال��غ��ارة محاولة إسرائيلية
الس��ت��ئ��ن��اف ال��ح��رب االس��ت��خ��ب��اري��ة وت��وج��ي��ه ال��رس��ائ��ل
األمنية والسياسية أكثر مما هي عمل عسكري يب ّرره
الهدف وموضوع الغارة والظرف الضاغط على القيادة
االسرائيلية يفرض عليها ان تظهر أنها لن تقف مكتوفة
األي��دي تجاه تح ّوالت ستتسبّب لها بالعزلة واالختناق

طرح أحد الزمالء
اإلعالميين سؤاالً
على وزير من اللقاء
التشاوري بشأن
االتصاالت العربية
والدولية التي أجريت
مع رئيس الحكومة
تمام سالم بعد
تسريب أنباء عن
رغبته في االستقالة،
فر ّد مازحاً :يبدو أنّ
المتصلين ،وال سيما
الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند،
حريصون على أن
تبقى زميلتنا في
اللقاء الوزيرة أليس
شبطيني في موقعها
الوزاري ،نظرا ً
إلى تأثير ذلك على
التوازنات السياسية
العالمية!...

مع العجز عن التأثير في مسارات األح��داث الكبرى في
المنطقة ،وطالما أنّ الغارة ليست إخ�لاال بميزان الردع
وتغيير في قواعد االشتباك فهي عمل عدواني يعتقد أنه
سيلقى الر ّد المناسب ،ولكن دون وضعها في مصاف غارة
القنيطرة التي ترتبت عليها حال تشبه اندالع حرب شاملة
في المنطقة ،واستدعت عملية من عيار نوعي كبير في
مزارع شبعا ،فالر ّد سيأتي حكما ً من محور المقاومة ،ولكن
بحجم ما تمثل الغارة ومن دون منح «إسرائيل» فرصة
المشاغبة والتأثير في مجرى األح��داث والدخول كالعب
رئيسي فيها».
العزلة التي تستشعر «اسرائيل» بقدومها هي ابعد ما
يكون عن واقعها السابق التي كانت ترى فيه ان أمنها هو
محور اساسي في شتى اجتماعات الدول الغربية الكبرى،
وان تخطيه هو خط احمر وال يمكن على اإلطالق المساومة
عليه ،أم��ا اليوم فهي تعرف ان أمنها ال ي��زال مسؤولية
أميركية ،اال انها تعرف انّ موقعها سياسيا ً ومعنويا ً
واستراتيجيا ً أصيب بنكسة كبيرة تسعى من خالل هذه
األزمات المفتعلة الضغط على الغرب عموما ً واألميركيين
خصوصا ً من أجل عدم التفريط او التسارع باتفاقات ال
تأخذ في عين االعتبار المصلحة «االسرائيلية» في المنطقة
تستفيد منها ايران وحلفاؤها خصوصا ً حزب الله في شكل
كبير.
«اسرائيل» التي تعرف انّ ت��وازن ال��ردع ال��ذي فرضه
حزب الله بعملية مزارع شبعا بعد اعتداء القنيطرة أفرز
مكامن ضعف كبيرة على قدرتها على اختيار التف ّرد بقرار
حرب ال يكون األميركي فيها شريكاً ،وهي اليوم تسعى إلى
ر ّد اعتبارها في وقت خاطئ اصبح التدحرج نحو حرب او
مواجهة عسكرية في المنطقة آخر االحتماالت المفترضة
حاليا ً في ظل تركيز األميركي على خطط مكافحة «داعش»
ومتف ّرعاتها وبظ ّل اعتبار انّ االتفاق مع طهران أكبر وهجا ً
يعكس اتفاقا ً سياسيا ً أمنيا ً مبطناً.

دعا �إلى التعاطي مع المرحلة بت ّب�صر وحكمة

دريان يلتقي مفتي رو�سيا ووفداً من «الديمقراطية»

بري  :لتعزيز الم�ؤ�س�سات ال تعطيلها

الفرزلي :عدم احترام الد�ستور
�سي�ؤدي �إلى المزيد من الأزمات

بري مجتمعا ً إلى النواب في عين التينة
نقل النواب عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء األربعاء
قوله «إنّ لبنان والمنطقة بعد االتفاق النووي اإليراني
ي � ّم��ران بمرحلة انتقالية استثنائية وتاريخية ،وإنّ
المطلوب أن نتعاطى بتبّصر وحكمة لحماية البلد وتقطيع
هذه المرحلة».
وتناول الحديث أزمة النفايات فرأى الرئيس بري أنه
ميسرة وبسيطة منذ
«كان يمكن أن تعالج المشكلة بحلول ّ
البداية ،لكن لألسف تفاقمت األمور حول هذه المسألة مثل
ك ّل قضية من دون أية مب ّررات».
ونقل ال��ن��واب عنه أيضا ً أن��ه «حتى النفايات جرى
تطييفها ،وكان يجب معالجة هذه المشكلة منذ فترة طويلة
بدال ً من أن ننتظر اللحظة األخيرة ويحصل ما حصل».
وش �دّد الرئيس بري مرة أخ��رى على «وج��وب تحمل
المؤسسات مسؤولياتها واتخاذ القرارات المناسبة في ك ّل
القضايا خدمة للمصلحة العامة ،وهذا يفترض كما ردّدنا

دائما ً تعزيز عمل المؤسسات وليس تعطيلها».
وكان الرئيس بري استقبل في إطار لقاء األربعاء النواب
 :علي عمار ،كامل الرفاعي ،حسن فضل الله ،هاني قبيسي،
الوليد سكرية ،علي بزي ،عبد المجيد صالح ،نبيل نقوال،
عباس هاشم ،ياسين جابر ،قاسم هاشم ،إميل رحمة ،نوار
الساحلي ،علي فياض ،علي المقداد ،علي خريس ،وعبد
اللطيف الزين.
من جهة اخرى تلقى الرئيس بري برقيات تهنئة بعيد
الفطر المبارك من ك ّل من :الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني،
حاكم دبي نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء
محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيس المجلس الشعبي الوطني
الجزائري محمد العربي ولد خليفة ،رئيس مجلس األمة
الجزائري عبد القادر بن صالح  ،واألمين العام للجمعية
البرلمانية اآلسيوية نجاد حسينيان.

الراعي يبحث ترتيبات زيارته لإهدن

اعتبر النائب السابق لرئيس
مجلس النواب إيلي الفرزلي «أنّ
كل ما يحدث في لبنان ،حتى أزمة
النفايات ،سببه الرئيسي وبالعمق
ه��و ع��دم وج��ود دساتير وقوانين
تحترم ونخبة تتمتع باألخالقيات
الدستورية والقانونية ،تحترم
تطبيق الدستور والقانون ،هذا الذي
دف��ع بهذه النخبة إل��ى أن تتجاوز
مسألة إيجاد قوانين انتخاب تنتج
معارضة ومواالة حقيقية على قاعدة
تمثيل ك ّل المكونات تمثيالً صحيحا ً
وسليما ً تقوم بمحاسبة بعضها
البعض في الساحة المجلسية وفقا ً
للمشاريع التي تط ّل بها على الرأي
اللبناني وعلى السادة النواب».
وق��ال الفرزلي بعد لقائه مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري���ان« :نحن سنذهب أك��ث��ر ،من
أزم��ة إل��ى أزم��ة ،وم��ن أزم��ة نفايات
إل��ى أزم��ة نفايات أخ��رى ما دامت
األخ�لاق��ي��ات الدستورية مفقودة،
وهذا الصرح الكريم ،هذه المرجعية
الوطنية الكبرى ،دار اإلف��ت��اء ،هي
المكان الطبيعي لكي نأتي ونتحدث
عن فقدان األخالق سواء أكانت هذه
األخالف دستورية او غير دستورية،
واعتقد أنّ سماحة المفتي بما يتمتع
من ق��درة متميزة على االستيعاب
والتوجيه أن عليه دورا ً كبيرا ً ال ب ّد
أن يؤديه في هذا المجال».
وك����ان دري�����ان ت����رأس جلسة
لمجلس القضاء الشرعي األعلى في
حضور رئيس المحاكم الشرعية
السنية ال��ش��ي��خ أح��م��د شميطلي

دريان والفرزلي خالل لقائهما في دار الفتوى
ورئيس المحاكم الجعفرية الشيخ
حسن ع��واد والمدعين والمفتشين
العامين ف��ي المحكمتين ،واطلع
المجلس على حسن سير العمل
ف��ي ال��م��ح��اك��م ال��ش��رع��ي��ة السنية
والجعفرية من رئيسي المحكمتين،
ودرس الموضوعات المدرجة على
جدول أعماله.
ثم استقبل دريان وفدا ً من علماء
السنة والشيعة ف��ي الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية برئاسة األمين
العام للمجمع العالمي للتقريب بين
المذاهب الشيخ محسن اآلراك��ي،
يرافقهم السفير اإلي��ران��ي محمد
فتحعلي.
وبحث مع المفتي العام لمسلمي
القسم اآلسيوي من روسيا االتحادية

الشيخ نفيع الله عشيروف في سبل
تطوير العالقات بين مسلمي روسيا
ومسلمي لبنان.
وع�������رض أوض��������اع ال��ش��ع��ب
الفلسطيني في لبنان واألوض��اع
االق���ت���ص���ادي���ة وت��ض��اع��ف حجم
المعاناة بفعل ان��ع��دام الحقوق
اإلنسانية وخفض خدمات وكالة
«أون�����روا» م��ع وف���د م��ن «الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين»
برئاسة علي فيصل.
ومن زوار دار الفتوى :المجلس
اإلداري ألوقاف عكار برئاسة رئيس
دائ���رة أوق���اف ع��ك��ار الشيخ مالك
ج��دي��دة ،ووف��د م��ن بلدية ببنين ـ
عكار برئاسة رئيس البلدية كفاح
الكسار.

المديرية العامة للمغتربين تنظم
يوم ًا �سياحي ًا للوفد ال�شبابي االغترابي
المشنوق مستقبالً ماونتن

ال�سفير الم�صري يزور جنبالط:
حري�صون على تجاوز لبنان �أزمته
الراعي مترئسا ً االجتماع التحضيري في الديمان
بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس
ال��راع��ي ش��ؤون�ا ً تتعلق برعية إه��دن ـ زغ��رت��ا وسير عمل
المؤسسات البطريركية فيها مع كهنة الرعية ،في حضور
النائب البطريركي العام المطران مارون العمار والنائبين
البطريركيين السابقين المطرانين سمير مظلوم وجوزف
معوض.
وتطرق البحث إلى زيارة البطريرك الراعي إلى إهدن يوم
األحد المقبل ،بدعوة من رعية إهدن ـ زغرتا لمناسبة ذكرى

مولد المثلث الرحمة البطريرك اسطفان الدويهي ،حيث سينظم
استقبال شعبي للبطريرك عند العاشرة والنصف أمام كنيسة
مار ماما األثرية مدخل إهدن الجنوبي ،ينتقل بعدها البطريرك
والحشود إلى كنيسة مار جرجس حيث يترأس القداس
االحتفالي يليه غداء تكريمي في بيت الكهنة.
ولمناسبة ذكرى مولد البطريرك الدويهي ،أعلنت رعية
إهدن ـ زغرتا عن سلسلة احتفاالت وقداديس طيلة األسبوع
تختتم بزيارة البطريرك.

ن�شاطات
جنبالط والسفير المصري
استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في دارت��ه في
كليمنصو بعد ظهر أمس ،السفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر الدين
زايد ،وعرض معه التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
وأعرب السفير المصري خالل اللقاء عن «حرص مصر على أن يتجاوز
لبنان األزمة السياسية الراهنة» مؤكدا ً «الدعم المصري الكبير لتمكين رئيس
مجلس ال��وزراء تمام سالم في قيادة أعمال الحكومة ،وض��رورة استمرار
المؤسسات الدستورية اللبنانية في أداء أعمالها ،وأن تكون قادرة في هذه
المرحلة على مواجهة التحديات الراهنة ،بغرض تجنيب لبنان المخاطر
اإلقليمية بالغة الصعوبة المحيط بلبنان والمنطقة».

استقبل رئيس تكتل التغيير واإلص�ل�اح العماد
ميشال عون ،وفدا ً من قيادة الجيش برئاسة العميد إميل
ضاهر لتهنئته بحلول عيد الجيش ،وقدم له دعوة لحضور
احتفال األول من آب.
عرض رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران
بولس مطر مع رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن األوضاع المستجدة على الساحة
الداخلية وشؤونا ً اجتماعية ومعيشية.
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي مع السفير
األميركي في لبنان دايفيد هل يرافقه قائد القوات البحرية
في القيادة الوسطى األميركية الجنرال جون ميلير العالقات

الثنائية بين جيشي البلدين ،وخصوصا ً التعاون في مجال
تدريب القوات البحرية وتجهيزها.
واستقبل قهوجي أيضا ً السفير البريطاني في لبنان
توم فليتشر على رأس وفد من السفارة ،ثم عقد الجانبان
اجتماعا ً في حضور أعضاء لجنة اإلش��راف العليا على
برنامج المساعدات البريطانية المق ّررة للجيش اللبناني،
وأع��ض��اء فريق العمل اللبناني ـ البريطاني المشترك
المكلف إدارة البرنامج المذكور ،حيث جرى استعراض
«المساعدات البريطانية المتعلقة بتجهيز بعض وحدات
الجيش وتدريبها ف��ي مجال ضبط ال��ح��دود» ،وأعقب
االجتماع إجراء تجربة على بعض التجهيزات المقترحة في
هذا المجال والتي من المرتقب أن يتسلمها الجيش الحقاً.

جمعة يتسلم درعا ً تقديرية من خوري وإسبر
نظمت المديرية العامة للمغتربين يوما ً سياحيا للوفد
الشبابي االغترابي الذي يزور لبنان ألول مرة والمؤلف
من  220شابا ً وفتاة ،بمشاركة فرع الشبيبة في الجامعة
اللبنانية الثقافية ف��ي العالم وبالتعاون م��ع وزارة
السياحة.
بداية ،زار الوفد قلعة بعلبك األثرية وكان في استقباله
رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن وممثل المديرية
العامة للمغتربين حسني عبد الساتر.
رحب حسن بالوفد معتبرا ً أنّ «للزيارة أصداء
بدايةّ ،
معنوية ،ال سيما أنها تعكس الوضع األمني الجيد واآلمن
عكس الصورة التي تظهرها وسائل اإلع�لام في مدينة
الحضارة والمقاومة ألي احتالل وإرهاب وظالم».
واعتبر أنّ «الزيارة أتت على باب إطالق المهرجانات»،
م��ؤك��دا ً أنّ «ه��ذه المدينة العريقة تستحق اهتمام ك ّل

المختصة ،وبعلبك جاهزة الستقبال ك ّل الوافدين
الوزارات
ّ
والسياح إليها مشجعا ً الوافدين على حضور المهرجانات
الدولية التي ستكون رائعة».
م��ن جهته ،أع��رب أليخاندرو خ��وري ع��ن «إعجابه
وسعادته بزيارة قلعة بعلبك األثرية» ،وأكدت نسرين
إسبر أنّ «ختام زيارتهم للبنان كانت بعلبك وقد كانت
من ضمن األماكن األساسية المق ّرر زيارتها كونها حديث
اللبنانين في جلسات وجمعاتهم في بالد االغتراب».
وبعد زيارة هياكل بعلبك ،أقامت المديرية حفل غداء في
البردوني في حضور المدير العام للمغتربين هيثم جمعة.
وبعد كلمة شكر من رئيس الجامعة أليخاندرو خوري،
ق��دم درع �ا ً تقديرية باسم الجامعة لجمعة ال��ذي رحب
بـ«شباب لبنان في العالم» ،مشدّدا ً على أنّ «هؤالء الشباب
هم أهل البلد وسفراؤه في العالم وليسوا بسواح».

