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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

15620العدد    2019-09-األثنين        23

WÊ>�g1"'�gEÊ(X�}6v�B�1'2��Ç|3

الرئيس سالم وعقيلته ملى يجوالن في معرض بيروت

زار الرئيس متام سالم وعقيلته ملى، »بيروت آرت 
فير« ، في »سي سايد ارينا«، حيث جاال في أرجائه، 

معربني عن إعجابهما به.

وي��ض��م امل��ع��رض 45 ص��ال��ة ع��رض فيها حوالى 
1500 عمل فني ألكثر من 300 فنان من حوالى 20 

دولة.
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ح����ّذر ال��رئ��ي��س مّت����ام س����الم »م��ن 
خطورة اخلطاب العالي النبرة املعتمد 
من قيل بعi القوى السياسية، الذي 
لحق ض��ررًا مبصالح لبنان ويسيء  Ôي
الى عالقاته العربية والدولية، ويزّجه 
في صراعات إقليمية كبرى ال قدرة لها 

على حتّمل تبعاتها«.
وخ��الل استقباله زوار ي��وم االحد 
ف���ي دارت������ه ف���ي رأس ب����ي����روت، ق��ال 
الرئيس س��الم: »ليس س��ّرًا أن البالد 
تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة، وأن 
انتشالها مرهون باملعاجلات اجلذرية 
ال��ت��ي وع���دت بها احلكومة وامل��ؤدي��ة 
ال��ى كبح م��س��ار ال��ت��راج��ع ف��ي النمّو 

االقتصادي«.
وأضاف: أن رئيس مجلس الوزراء 
سعد احل��ري��ري يقوم بعمل كبير في 

ال���داخ���ل واخل������ارج الط�����الق امل��س��ار 
اجلميع  من  واملطلوب  التصحيحي، 
دعم جهوده والتزام خطاب سياسي 
ه����ادىء ي��ؤّم��ن امل��ن��اخ��ات االيجابية 
لكننا  اجلارية.  للمعاجلات  املطلوبة 
مع األسف نرى تشكيكًا بهذه اجلهود 
وتشويشًا مضّرًا باملصلحة اللبنانية.

وس���أل ال��رئ��ي��س س���الم، »ملصلحة 
م���ن ال��ت��ه��ج��م ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة العربية 
اعالن  يجّف حبر  ان  قبل  السعودية 
وزير ماليتها عن مساعدة مالية تنوي 
اململكة تقدميها الى لبنانø وملصلحة 
االشقاء  استفزاز  في  االستمرار  من 
 Ìال��ع��رب وج��ّر لبنان ال��ى محور معاد

.ø»ألّمته
وش��ّدد الرئيس سالم »على أهمية 
أن تترافق االصالحات االقتصادية مع 

استقرار سياسي بعيدًا عن الغرق في 
الصغائر وافتعال األزمات التي وّلدت 
حالة من الفوضى السياسية املسيئة 
الى العهد«. وقال: مازلنا نراهن على 
ت��غ��ّل��ب احل����ّس ال��وط��ن��ي ل���دى جميع 
الوضع  خطورة  وإدراك  املسؤولني، 
واحل��اج��ة امل��ل��ّح��ة ال��ى تخطي ك��ل ما 
ي��ؤخ��ر ان��ط��الق امل��س��ي��رة االصالحية 

املوعودة.
من جهة ثانية، زار الرئيس سالم 
آرت  »ب��ي��روت  مل��ى،  السيدة  وعقيلته 
في   ،»BEIRUT ART FAIR فير 
ال«س��ي سايد اري��ن��ا«، حيث ج��اال في 

أرجائه، معربني عن إعجابهما به.
وي��ض��م امل��ع��رض 45 ص��ال��ة عرض 
فيها حوالي 1500 عمل فني ألكثر من 

300 فنان من حوالي 20 دولة.


