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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يرحب بزيادة االستثمارات اإلماراتية في مصر
القاهرة - خديجة حمودة 

الرئيس عبدالفتاح  أعرب 
السيســي عــن تطلــع مصر 
التعــاون مــع دولــة  لدعــم 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
مبا يسهم في حتقيق مصالح 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
واستشــراف آفــاق إضافيــة 
للتعــاون فــي كل املجــاالت، 
خاصــة فــي القطاعــات التي 
البلــدان مبيزات  يتمتع فيها 
تفضيلية، ترسيخا للعالقات 

االستراتيجية بني البلدين.
جــاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
الصناعــة  وزيــر  امــس 
املتقدمــة  والتكنولوجيــا 
اإلماراتي د. ســلطان اجلابر، 
بحضور وزير الكهرباء والطاقة 
املتجددة د.محمد شاكر، ووزير 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
املعلومــات د. عمــرو طلعت، 
ورئيــس املخابــرات العامــة 
اللواء عبــاس كامل، ورئيس 
جهاز الشؤون التنفيذي إلمارة 

أبوظبي خلدون املبارك.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بــأن 
مت خــالل اللقــاء بحث ســبل 
تعزيز التعاون املشــترك بني 

من جانبه، نقل د. سلطان 
اجلابر إلى الرئيس السيسي 
حتيــات أخيه الشــيخ محمد 
بــن زايــد.. مشــيدا باملنــاخ 
االستثماري والتجاري اجلاذب 
فــي مصر في ضــوء العملية 
التنموية الشاملة التي تشهدها 
البالد بقيادة الرئيس السيسي، 
وهو مــا يوفر فرصا متنوعة 
اإلماراتيــة  لالســتثمارات 
واألجنبية في منطقة الشرق 
األوسط وإفريقيا ككل، مؤكدا 
في هذا اإلطار حرص اإلمارات 

قانــون رقم ٨٦ لســنة ٢٠٢٢ 
التنميــة  خطــة  باعتمــاد 
االقتصادية واالجتماعية للعام 

املالي «٢٠٢٢-٢٠٢٣».
وتعتمــد األهــداف العامة 
إلطار خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية لعــام «٢٠٢٢-
٢٠٢٣» بزيــادة املوارد الكلية 
الســوق  بأســعار  مقومــة 
اجلاريــة لتصل إلى ١٠٥٢٧٫٧ 
مليار جنيه، وزيــادة الناجت 
احمللي اإلجمالي مقوما بأسعار 
الســوق اجلاريــة ليصل إلى 
٩٢١٨٫٧ مليــار جنيه، مبعدل 
منو حقيقي (مقوما باألسعار 

الثابتة) يبلغ (٥٫٥٪).
ويعتمــد برنامــج شــراء 
املاليــة  غيــر  األصــول 
(االستخدامات االستثمارية) 
بخطــة عــام «٢٠٢٢-٢٠٢٣» 
مبجمــوع ١٤٠٠ مليــار جنيه 
منها ٣٠٠ مليار جنيه لقطاع 
األعمال اخلــاص والتعاوني، 
و١١٠٠ مليار جنيه لالستثمارات 
العامة، منها ٣٧٦ مليار جنيه 
استثمارات احلكومة (وميول 
عجز املوازنة منها ٢٥٥ مليار 
٤١١ مليــار جنيــه  جنيــه)، 
للهيئات االقتصادية، نحو ٧٦ 
مليار جنيه للشركات العامة، 
٢٣٧ مليار جنيه اســتثمارات 

مركزية أخرى.

علــى تعزيــز أطــر التعاون 
االستراتيجي بني البلدين على 

مختلف األصعدة.
الــى ذلــك، وقــع الرئيس 
عبدالفتاح السيسي قانون رقم 
١٤٩ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إنشاء 
األكادميية العسكرية املصرية.

كما وقع الرئيس السيسي 
قانــون رقم ١٥٠ لســنة ٢٠٢٢ 
بشأن إنشاء الكلية العسكرية 

التكنولوجية.
 وفي ســياق متصل، وقع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وّقع قانونني إلنشاء األكادميية العسكرية املصرية والكلية العسكرية التكنولوجية

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال د.سلطان اجلابر وزير الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة

مصــر واإلمــارات في الشــق 
االســتثماري وتكنولوجيــا 
املعلومات والطاقة واالتصاالت.
وقال املتحدث إن الرئيس 
السيسي طلب نقل حتياته إلى 
شقيقه رئيس دولة اإلمارات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، مرحبا بزيادة 
االســتثمارات اإلماراتيــة في 
مصر، وذلك ترسيخا للعالقات 
األخويــة املتينة بني البلدين، 
وما بلغته من مستوى متقدم 

على شتى املستويات.

حتذير أممي من وقف إيصال املساعدات 
عبر احلدود إلى سورية: سيكون كارثيًا

فرنسا تعيد أطفاًال وأمهات
من مخيمات الالجئني في سورية

عواصم - وكاالت: نبه نائب منسق األمم 
املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في سورية 
مارك كتس الى أن وقف العمل بآلية إيصال 
املساعدات اإلنسانية عبر احلدود الى سورية 
سيكون كارثيا في غياب أي بدائل، ومن شأنه 
أن يقوض اجلهود الرامية ملنع وصول اإلغاثة 
الى غير مستحقيها. وأكد نائب كتس لوكالة 
فرانس برس أن «الفشل في جتديد القرار الذي 
ينتهي في العاشر من الشهر اجلاري سيكون 
كارثيــا، إذ ال خيار متوافــرا حاليا ميكن أن 
يشكل بديال عما تقوم به األمم املتحدة راهنا 

على مستوى احلجم أو النطاق».
وقــال: «نحن نعلــم أن األمور باتت أكثر 

تسييســا هذا العام من الســنوات السابقة. 
فالتوتــرات شــديدة للغاية مــع احلرب في 
أوكرانيــا». ومعبر باب الهــوى هو الوحيد 
الذي ميكن عبره نقل مســاعدات إلى مناطق 
ســيطرة الفصائل املقاتلة في إدلب (شــمال 
غرب) ومحيطها، وتســتخدمه األمم املتحدة 
منــذ العام ٢٠١٤، تــؤوي املنطقة ٤٫٤ ماليني 
شخص، نزح عدد كبير منهم من محافظات 

أخرى على وقع املعارك منذ اندالع النزاع.
وشدد كتس على أن املنطقة تضم «واحدة 
من الفئات السكانية األكثر هشاشة في أي مكان 
في العالم»، موضحا أنه «من الضروري للغاية 
أن نحافظ على استمرار شريان احلياة هذا».

عواصم - وكاالت: قال االدعاء املختص 
بقضايا مكافحة اإلرهاب في فرنسا امس، إن 
باريس أعادت ١٦ امرأة مشتبه في تورطهن 
في قضايا إرهــاب و٣٥ طفال من مخيمات 

الجئني في شمال شرق سورية.
وأضاف أن السلطات القضائية تسلمت 
النســاء الالتي تتــراوح أعمارهن بني ٢٢ 
و٣٩ عامــا، ومــن بينهن ١٤ امــرأة حتملن 
اجلنسية الفرنســية واثنتان من األمهات 
ألطفال يحملون اجلنسية الفرنسية. ومت 
ترحيــل معظم األطفال مــع أمهاتهن، لكن 

سبعة منهم وجدوا في املخيم مبفردهم.
وعلى مدى أعــوام حتاول دول أوروبا 
حتديد مصير العشرات من مواطنيها الذين 
سافروا إلى سورية في أثناء احلرب، ومنهم 
نساء انتهى بهن األمر في مخيمات نازحني 

بعد هزمية امليليشيات في ٢٠١٧.
مــن جهة اخرى، أعلن املركز الروســي 
للمصاحلة في ســورية تسجيله ٤ حاالت 
قصف من مســلحي «جبهة النصرة»، في 
منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي 

سورية.

التباعد بني عون وميقاتي حول احلكومة انعكس على املوقف من «املسّيرات»
عدم تشكيل احلكومة قبل «األضحى» يصّعب تشكيلها بعده.. وجعجع يؤكد أنه املرشح الطبيعي للرئاسة والقادر على مواجهة مشروع «األكلة الناهمني وحلفائهم»

بيروت - عمر حبنجر

التباعد مســتمر بين الفريق الرئاسي 
بقيادة جبران باسيل، والرئيس المكلف 
بتشــكيل الحكومة نجيــب ميقاتي، على 
الرغم من تعدد اللقاءات، حول التشكيلة، 
وعقــدة وزارة الطاقــة، والموقــف مــن 
«مسّيرات» حزب اهللا التي أطلقت باتجاه 
حقل كاريــش. فرئيــس الحكومة اعتبر 
من خــالل بيــان أذاعه وزيــر الخارجية 
عبــداهللا بوحبيب، ان تصرف حزب اهللا 
غير مقبول، وتمسك بالمفاوضات البحرية 
عبر الوساطة االميركية، االمر الذي أحرج 
رئيس الجمهورية ميشال عون امام حليفه 
حزب اهللا، لذلك لم ير في العملية ما يؤذي 
لبنان، بالتوازي مع موقف للتيار الحر، 
وفيــه يقول «اننا لن نقدم المقاومة على 

مذبح المفاوضات».
وعلى صعيد تشكيل الحكومة، ليس من 
جديد، اقتراحات عون بتوسعتها وإبقاء 
التوزيعات الوزاريــة على حالها طويت 
صفحتها، كما طوى هو صفحة التشكيلة 
الوزارية التــي حملها اليه ميقاتي، الذي 
أرجــأ زيارته الثالثة لبعبدا الى اليومين 
المقبلين، وقد مضى األمس، وبقي اليوم 
األربعاء، فــاذا لم يحصل اللقــاء الثالث 
والحاســم على صعيد تشكيل الحكومة، 
فمعنى ذلك، ال حكومة قبل عيد األضحى 
الذي يحل السبت، وبعد األضحى لن يكون 
كما قبله، بحسب المصادر المتابعة، حيث 
ســتدخل علــى الخط مكونــات الفوضى 
االجتماعية كافة من اضرابات عامة وخاصة 
تضاعف من شــلل البلد الى حد التالشي 

واالنهـيار اكثر.
المصــادر تعتبر ميقاتــي معتكفا عن 
متابعة التواصل مع الرئيس عون، مادام 
األخـير مصـر على وزارة الطاقة لفريـقه، 
اال ان ذلك لم يمنع من تحرك الشارع في 
مســيرات احتجاج بدأت يوم امس االول 
ومستمرة في قطع الطرق العامة والفرعية 
في بيروت والمناطق تحت عناوين مطلبية 
واحتجاجية عديدة ملحة، آخرها «مجزرة» 

التعرفات الهاتفية واالنترنت.
وأمام حالة التوازن السلبي في موضوع 
تشكيل الحكومة، بين فريق الرئيس عون، 
الذي يصر على حــق رئيس الجمهورية 
بالمشــاركة في تشــكيل الحكومة بينما 
هو يعتبر ان رئيـــس الـحـكومـة هو من 
يشكلها، ثم يأخذ رأي رئيس الجمهورية 
بها، وأتت الفريق الرئاســي الفرصة، مع 
اندالع أزمة مســيرات حــزب اهللا، حيث 
وقف الفريق الرئاسي والتياري في الجهة 
المقابلــة لموقــف ميقاتــي، ومعه وزير 

الخارجية عبداهللا بو حبيب.
فبعد اجتماع بوحبيب بميقاتي، تال بيانا 
اعتبر فيه ان إطالق المسيرات عمل غـيـر 
مـقـبول، وقد جاء البيان في أعقاب تحذير 
أميركي من ان إطالق المسيرات، من شـأنـه 
وقف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، 
اضافة الـى تحرك شركة «اينيرجي باور» 
االوروبية المنشأ القائمة بالتنـقيب عن 
النفط والغاز فــي حقل كاريش، إلصدار 
موقف اوروبي اجماعي، بمقاطعة الشـركات 
النفطية االوروبية للبنان، وعدم المشاركة 

في دورة التراخيص الثانية فيه.
لكن بيان وزيــر الخارجية، وازى في 
االنتقــاد، باعتراضه في ذات الوقت على 
االختراقات االسرائيلية للسيادة اللبنانية 
فــي كل يوم، وقال: نحن نعمل لمصلحة 
لبنان بالطرق الديبلوماسية والسياسية.

وعن موقف حزب اهللا من البيان، أحال 
بو حبيب الســائل على حزب اهللا، الذي 
جددت مصادره لقنــاة «الجديد» وقوف 
الحزب وراء الدولة، وبما ان الدولة طالبت 
بوقف التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، 
ريثمــا يتم التوصل الى اتفــاق، ولما لم 
يأت الجواب االســرائيلي على مســتوى 
التوقعــات دخلت المقاومــة على الخط، 
فأطلقت المسيرات االستطالعية، وطلبت 
من الحكومة البدء بالتنقيب عند الخط ٢٩، 
علما ان الحكومة اللبنانية اعتمدت الخط 
٢٣ حدودا بحرية جنوبية للبنان، امام االمم 
المتحدة، ولم تعدل المرسوم المسجل لدى 

االمم المتحدة لصالح الخط ٢٩.
ويبدو ان الحزب وجه رســالة حامية 
عبــر قناة «المنار» اشــار فيها الى ان ما 
صدر من موقف رسمي لبناني، هو وقوف 
على خاطر األميركيين، واصفا من اطلقوا 
هذا الموقف بالبكائين الذين تقف حدود 
قدرتهــم عند قراءة بيان اســتجابة لهذه 

الضغوط.
بالمقابل، كان هناك اسـتــغـراب لـصـمـت 
الرئيس عون، الذي يقع هذا الموضوع في 
صلب صالحياته، كمكلف بالتفاوض في 
هذا الملف. واستنتجت المصادر، ان عون 
ال يريــد ان تتعطل المفاوضات، لكنه لم 
ير في اطالق المســيرات ما يؤذي موقف 

لبنان!!
كمــا ان النائب جبران باســيل، ليس 
بعيــدا عن هذا الجــو، فيما أكدت مصادر 
التيــار الحر، «انها ال تقدم المقاومة على 
مذبح المفاوضــات، وموقف ميقاتي هو 
نزع للشرعية عن المقاومة في حال قررت 

الدفاع عن الثروات اللبنانية».
التيــار لموضــوع  وأمــام توظيــف 
المسيرات في خدمة صراعه مع الرئيس 
ميقاتي المكلف بتشكيل الحكومة، توجه 
ميقاتــي الــى عين التينة صبــاح امس، 
واضعا رئيس مجلس النواب نبيه بري 
فــي الصــورة، وليعلن انه مع تشــكيل 
الحكومة اليوم قبل الغد، متجاوزا لعبة 
«اإلحــراج لإلخــراج»، ان وجــدت، عبر 
التمســك بالتشــكيلة األم التــي ســلمها 
للرئيس عون، والتي تبعد «وزارة الطاقة 

الحلوب»عن التيار الحر.
في غضون ذلك، أكد رئيس حزب القوات 
اللبنانيــة ســمير جعجع أنه «المرشــح 
الطبيعي للرئاسة لسبب بسيط جدا، وهو 
نتائج االنتخابــات األخيرة التي منحتنا 
كحزب قوات وتكتل جمهورية قوية النسبة 

األكبر من األصوات».
وعن فرص نجاحــه في الوصول إلى 
سدة الحكم، قال جعجع لـ «يورونيوز»، 
قبل طرح هذا السؤال والحديث عن فرص 
نجاح، نقول: «لم نتخذ بعد قرار الترشيح 

من عدمه».
أمــا عــن أداء الرئيس ميشــال عون، 
فاعتبر جعجع أن «سنوات حكم عون هي 
األسوأ على اإلطالق، وانا لست مسؤوال عن 
الممارسات التي حدثت في عهد الرئيس 

عون».
وأضــاف «إذا أجمعت المعارضة على 
وصولي إلى رئاسة الجمهورية، فإن كل 
شيء سيتغير، وضعنا ليس مستحيال، 
بل يقوم بيــن أكلة ناهميــن وحلفائهم، 
وهنــا المقصود جماعة حــزب اهللا، من 
لديهم مشروع آخر، ال عالقة له بمصالح 
الشعب اللبناني، هذا ما أوصل لبنان إلى 
حاله اليوم، في حال وصلت إلى الرئاسة 

فمن المؤكد أن كل شيء سيتغير».

سفيرنا في بيروت: آمل عودة احلريري ملمارسة
«دوره الوطني املعهود» وأن يكون غيابه «استراحة محارب»

بيــروت: أقــام رئيس الــوزراء 
اللبناني السابق ســعد احلريري، 
ممثًال برئيســة مؤسسة احلريري 
للتنمية البشرية املستدامة السيدة 
بهية احلريري، مساء أمس األول في 
«بيت الوسط» حفل عشاء تكرميي 
على شــرف ســفيرنا فــي بيروت 
عبدالعال القناعي، ملناســبة انتهاء 
مهامــه في لبنان، بحضور الوزراء 
السابقني: سمير اجلسر، ريا احلسن، 
غطــاس خــوري ومحمــد شــقير، 
والنواب السابقني: عاصم عراجي، 
بكر احلجيري، طارق املرعبي، هنري 
شــديد، نزيه جنــم وروال الطبش، 
ورئيــس مجلس اإلمنــاء واإلعمار 
نبيل اجلسر، ومستشاري الرئيس 
احلريري فادي فواز وهاني حمود.

وبهذه املناســبة، قالــت النائبة 
السابقة بهية احلريري كلمة نيابة 
عن الرئيس سعد احلريري رحبت 
فيها بـ «األخ والصديق د.عبدالعال 
القناعي، ســفير الكويــت العزيزة 
العربيــة  الديبلوماســية  وعميــد 
في لبنان، ســعادة الســفير املميز 
واحلكيم، الــذي حتّمل بكل جدارة 
وثقة أعباء حماية ورعاية وصيانة 
الكويتيــة  اللبنانيــة-  العالقــات 
العميقة، في مرحلة شــديدة الدقة 
والصعوبة واخلطورة، التي شــهد 
خاللهــا بلدنــا ومنطقتنا حتوالت 
وحتديــات واضطرابــات، هــددت 
وحدة مجتمعاتنا الوطنية والعالقات 
األخوية النموذجيــة، والتي كانت 
الــدوام  الكويــت وبيــروت علــى 
النمــوذج األمثل لرغبة الشــعوب 
العربية بالتواصل والتكامل والتآزر. 

فكانت الكويت البيت العربي الرحب 
الستضافة األشــقاء العرب للعمل 
والتعارف والتفاعل، حيث ساهمت 
في توليد اجليــل األول من النخب 
العربية الفاعلة في اإلعالم والعمل 
والثقافة، حيث كانت بيروت جسر 
التواصــل والتالقــي والتعبير عن 
الهواجس واألحالم، وعلى تواصل 
عميق ومكثف مع التجربة الوطنية 

الكويتية الرائدة في كل مجال».
وأضافت: «إن تقديرنا للكويت 
ودورها في حماية استقرار لبنان، 
والشــريكة الشــقيقة في الســراء 
والضراء، يأتي مما ائتمنا عليه من 
إرث الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
الذي حمل للكويت كل احترام وتقدير 
وعرفان باجلميل. وما أكثر احملطات 
التي كانت فيها الكويت خير معني 
وخير شقيق للبنان، ولطاملا عبر عن 
هذا التقدير، حيث كانت الكويت أمراء 
وحكومة وبرملانا ومجتمعا، إحدى 
محطاته الدائمة للتشاور والتعاون 
على مواجهة التحديات. وإن حماية 
وصيانة هذه املكانة الكبيرة للكويت 
كانت أيضــا في مقدمــة اهتمامات 
الرئيــس ســعد احلريــري، الــذي 
حّملني لسعادتكم كل التقدير لدوركم 
املميز في حماية العالقات األخوية 
اللبنانية- الكويتية، بديبلوماسية 
رفيعة وفهم عميق للخصوصيات 
اللبنانيــة وجتربتهــا التاريخيــة 
وحتدياتها املصيرية، والتي حتمل 
الشــعب اللبناني بصبــر وعزمية 
كل تداعياتها وويالتها، واســتطاع 
بإرادة أبنائه ومبســاعدة أشــقائه 
وأصدقائــه أن يعيد بنــاء ما تهدم 

ويجدد عقده االجتماعي، وأن يعيد 
التشــريعية  انتظــام مؤسســاته 
والتنفيذيــة، مبــوازاة نهوضــه 
االقتصــادي واالجتماعــي. وكان 
اإلخوة الكويتيون، أميرا وحكومة 
وشعبا وصناديق تنمية، يشاركون 
اللبنانيني في مسيرة عودة انتظام 
دولتهــم ومجتمعهــم. إن العالقــة 
املميزة بني الكويت ولبنان جديرة 
بالتوثيق الدقيــق لتكون منوذجا 

لألخوة الصادقة».
وختمت احلريري قائلة: «أردنا 
من هذا اللقاء أن يكون تعبيراً حميمًا 
وصادقًا عــن تقديرنــا واحترامنا 
لدولتكم الشقيقة وشخصكم الكرمي. 
وإننا نشكر سعادتكم على جهودكم 
خــالل الســنوات الطويلة من أجل 
احلفاظ على تعزيز العالقات العربية 
اللبنانيــة، مــن موقعكم كســفير 
لبالدكــم العزيــزة وعميد للســلك 

الديبلوماسي العربي.
إننا نتمنى لكم كل اخلير والنجاح، 
وكلنا ثقة بأنكم ستســتمرون في 
أخوتكم وصداقتكم للبنان وشعب 

لبنان».
من جهته، رد الســفير القناعي 
بكلمة قال فيها: «يشرفني ويسعدني 
أن أكــون فــي هــذا الصــرح ملرات 
ومرات، لتوثيق وتعزيز العالقات 
فيما بني بلدينا الشقيقني. وبقدر ما 
يســعدني أن أكون في هذا املنزل، 
فإنني حقيقة أشعر كلما أتيت إلى 
هذا الصرح وكأنه بيتي، ولكن بقدر 
ذلك، يؤســفني أن يكــون رب هذا 
البيت في هــذه املرة غير متواجد، 
وأنا أقــدره كل التقدير واالحترام، 

وآمل أن يكون هذا الغياب استراحة 
محارب، يعود بعدها دولة الرئيس 
ســعد احلريري أكثر تألقا وأصلب 
عودا وأكثر شعبية وعطاء لهذا البلد 
الشقيق، خاصة ملا متتع به دولته من 
وطنية فياضة وحرص أكيد على أن 
يجّنب هذا البلد الشقيق أي مأساة أو 
مشاكل. وهو حرص حرصا شديدا، 
إن كان في سدة رئاسة احلكومة أو 
خارجها، على أن يؤلف ما بني فئات 
هذا الشعب وطوائفه، وأن يستمر 
في السياسة التي انتهجها واختطها 
الرئيس الشــهيد رفيق احلريري، 
وهو قد نال بذلك إعجاب، ليس فقط 
جماهير الشــعب اللبنانــي، وإمنا 
إعجاب أشــقائه في الدول العربية 
والعالم بأســره، ألنه لــم يقم بأي 
عمل يؤدي إلى تناحر أو تنافر هذا 
املزيج من الشعب اللبناني». وتوجه 
السفير القناعي إلى بهية احلريري 
قائال: «أرجو منك أن تبلغي الرئيس 
احلريري مني رسالة احملبة والتقدير 
والعرفان، آمال أن يعود إلى وطنه 
وشعبه، وأن ميارس دوره الوطني 
املعهود، كما نأمل لهذا البلد الشقيق 
أن يسير على درب التالقي والتالحم 
والتوافق والتفاهم، وأن يجتاز هذه 
احملن التي مير بها حاليا، إن كانت 
على املستوى املالي أو االقتصادي 
أو السياســي أو األمني. والكويت، 
حكومــة وقيــادة وشــعبا، ال تكن 
لهــذا البلد الشــقيق، إال كل اخلير 
واحملبة والتقدير واألمل بأن ينهض 
من كبوته ويعود نبراسا للحضارة 
والثقافة والتعايش الســلمي فيما 

بني أطيافه».

«بيت الوسط» أولم على شرفه مبناسبة انتهاء مهامه في لبنان

(محمود الطويل) سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي خالل تكرميه في بيت الوسط من النائبة اللبنانية السابقة بهية احلريري نيابة عن الرئيس سعد احلريري 


