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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 
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وزير السياحة كيدانيان خالل إطالق مهرجانات بعلبك وافتتاح قاعة ليلى الصلح حماده، بحضور وزير اإلعالم اجلراح، 
والوزراء السابقني: قباني، عفيش وحماده

مهرجانات بعلبك، في بقاع محروم 
م���ن اخل����دم����ات ب���داع���ي االه���م���ال، 
والسبب الثاني ان املؤسسة وعدت 
القاعة،  ه��ذه  بتأهيل  سنتني  منذ 

واليوم وفينا بالوعد«.
خضر

ث���م حت����ّدث احمل���اف���ظ خ��ض��ر عن 
»عودة بعلبك الى املنطقة اخلضراء 
أمنيًا من خالل اعالن االمم املتحدة 
احلظر  رف��ع  وغيرهما  وبريطانيا 
ع����ن م����ج����يء ال����رع����اي����ا االمم���ي���ني 
وبتنا  بعلبك،  ال��ى  والبريطانيني 

نشاهد في بعلبك سياحًا أجانب«.
اللقيس

م����ن ج���ه���ت���ه، رّح�������ب ال��ل��ق��ي��س 
»باملشاركني في املهرجانات بعدما 
استتب االمن وبات السياح يأتون 

الى املدينة من دون اي خوف«.
وُت��ف��ت��ت��ح امل���ه���رج���ان���ات ف���ي 5 
خليفة،  ملارسيل  امسية  م��ع  مت��وز 
و7 مت��وز مع جنمة اجل��از العاملية 
م��ي��ل��ودي غ�����اردو، وف���ي 20 مت��وز 
للعندليب  ام��س��ي��ة خ��اص��ة حت��ي��ة 
االس�����م�����ر ح����ي����ث س����ي����ك����ون ح��ف��ل 
بتأدية  غنائي  موسيقي  سينمائي 
ال���ف���ن���ان م��ح��م��د ع���س���اف ت��راف��ق��ه 
بالتعاون  الرومانية،  االوركسترا 
اللبنانية  الوطنية  االوركسترا  مع 
هشام  امل��ص��ري  املايسترو  بقيادة 
ج���ب���ر، وف�����ي 26 مت�����وز رك���وي���ام 
ف���ردي، وف��ي األول م��ن آب النجمة 
الفرنسية ج��ني، وف��ي 2 آب أمسية 
الفالمنغو مع  ال��ى  م��ن املوشحات 
يرافقها عمر بشير  ج��اه��دة وهبي 
وف��رق��ت��ه امل��وس��ي��ق��ي��ة م���ن اوروب����ا 
ولبنان. وتختتم مهرجانات بعلبك 
لهذا العام في 3 آب مع عمر بشير 

بحفل عود حول العالم.

أط��ل��ق وزي����ر ال��س��ي��اح��ة أوادي����س 
الدولية،  بعلبك  مهرجانات  كيدانيان 
م���ن ق��اع��ة ل��ي��ل��ى ال��ص��ل��ح ح���م���ادة في 
وزارة ال��س��ي��اح��ة، مب��ش��ارك��ة وزي���ر 
الثقافة محمد داود، الوزيرة السابقة 
بعلبك  الصلح ح��م��ادة، محافظ  ليلى 
بلدية  الهرمل بشير خضر، رئيس   -
في  ال��ل��ق��ي��س،  ح��س��ني  العميد  بعلبك 
حضور النائب أنطوان حبشي، مدير 
»مؤسسة الوليد بن طالل االنسانية« 
عبد السالم املاريني، مدير »مهرجانات 
جرش« أمين سماوي وبعض الفنانني 
امل���ش���ارك���ني ف���ي م��ه��رج��ان��ات بعلبك 
ال��دول��ي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام أم��ث��ال مارسيل 
خليفة وجاهدة وهبي ومحمد عساف 

واملايسترو هشام جبر.
وب����ع����د ك���ل���م���ة ل���رئ���ي���س���ة »جل���ن���ة 
نايلة  ال��دول��ي��ة«  بعلبك  م��ه��رج��ان��ات 
دو ف���ري���ج، ال���ت���ي مت��ن��ت أن »ت��ك��ون 
امل���ه���رج���ان���ات ه�����ذه ال���س���ن���ة مم���ّي���زة 

وأن ت��ن��ال اإلع����ج����اب«، حت���دث وزي���ر 
السياحة فقال: »نحن في اول إطاللة 
للمهرجانات بعد إع��ادة افتتاح قاعة 
ليلى الصلح حمادة من خ��الل إطالق 
مهرجانات بعلبك الدولية واملبادرات 
على  لبنان  ف��ي  والثقافية  السياحية 
أمل أن تشهد ابتداء من صيف 2019، 
ع��ل��ى م��وس��م س��ي��اح��ي مم��ي��ز ينسينا 
السنوات السبع املاضية التي عانينا 
منها وعانت منها السياحة والثقافة«.

داود
أم�����ا ال�����وزي�����ر داود ف����ق����ال: »ل���ن 
أستفيض في احلديث عن مهرجانات 
تتحدث عن  فبعلبك  ال��دول��ي��ة،  بعلبك 
ن��ف��س��ه��ا م���ن خ����الل أه��ل��ه��ا وقلعتها 

ومهرجاناتها«.
الصلح حمادة

فيما قالت الصلح حمادة: »جئت 
لسببني: االول مشاركتي في إطالق 

كيدانيان اأطلق مهرجانات بعلبك 2019:

ناأمل مبو�سم ممّيز ُين�سينا ال�سنوات ال�سبع


