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حمليات �سيا�سية

وافق على تعيين  5محافظين جدد

لحّ ام يوا�صل زيارته الأميركية
ل�شرح معاناة ال�شعب ال�سوري

مجل�س الوزراء يق ّر المبالغ المالية
لج�سر ّ
جل الديب وي�شكل لجنة متابعة
أق ّر مجلس الوزراء المبالغ المالية
لجسر ج��ل ال��دي��ب وتشكيل لجنة
متابعة برئاسة رئيس الحكومة تمام
سالم لمتابعة التفاصيل ،كما أق ّر في
جلسته التي عقدها في قصر بعبدا
برئاسة رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان وح��ض��ور رئيس
الحكومة وال����وزراء تعيين خمسة
محافظين ج��دد هُ ���م :زي���اد شبيب
محافظا ً لبيروت ،بشير خضر محافظا ً
لبعلبك الهرمل ،فؤاد فليفل محافظا ً
لجبل لبنان ،رم��زي نهرا محافظا ً
للشمال ،وعماد لبكي محافظا ً لعكار.
وك���ان مجلس ال�����وزراء ق��د قبل
استقالة محافظ الشمال ومحافظ
بيروت بالوكالة ناصيف قالوش.
واسته ّل رئيس الجمهورية العماد
م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان ج��ل��س��ة مجلس
ال���وزراء ،ب��اإلش��ارة إل��ى االستحقاق
الرئاسي باعتباره الشغل الشاغل،
آم�لاً أن «يتم انتخاب رئيس جديد
للجمهورية في الجلسة المقبلة ،حتى
لو اقتضى األمر عقد دورات متتالية
ألن هذه هي الممارسة الديموقراطية
الصحيحة».
وأش��ار سليمان إلى «المطالبات
القائمة ح��ول المستوى المعيشي
وسلسلة الرتب وال��روات��ب ،كما إلى
القوانين التي أحيلت إل��ى رئاسة
الجمهورية وال��ت��ي ص��در بعضها
ويدرس البعض اآلخر».
واعتبر سليمان «انّ الوضع األمني
جيد وال��ق��وى العسكرية واألمنية

لحام جولته على
واصل بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث ّ
مراكز القرار والمحافل الدولية ،لشرح واقع المعاناة التي يتع ّرض الشعب السوري
جراء الحرب العبثية التي شردت الماليين وذهب ضحيتها الكثير من الناس.
لحام بزيارة الواليات المتحدة األميركية في  28نيسان،
وفي هذا اإلطار ،قام ّ
وتستم ّر حتى  5أيار وفق جدول زيارات عمل يتض ّمن محطات مهمة .كان أبرزها
زيارته مق ّر هيئة األمم المتحدة في نيويورك ،ولقاؤه الرئيسة الحالية لمجلس
األمن سفيرة نيجيريا جوي أوغو ،إضافة إلى يان الياسون نائب أمين عام األمم
المتحدة بان كي مون .وكان اللقاء جيداً ،خصوصا ً حول ضرورة العمل لوقف
الحرب وإنقاذ عملية السالم في المنطقة.
لحام أعضاء المؤسسة العالمية الكاثوليكية ومطران بروكلين ديما
والتقى ّ
ريزيو بحضور فاعليات أميركية واغترابية ،كما اجتمع بالسفير البابوي لدى
األمم المتحدة المطران شوليكات ،وحل ضيفا ً على إذاعة  EWTNفي واشنطن في
حديث حول (تحديات السالم في الشرق)».

فنيش

وفي السياق ،رأى وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
«أن��ه آن األوان الختيار من يمتلك
ال��م��ؤه�لات ال��ت��ي تسمح بتوحيد
صفوف اللبنانيين ،وب��أن يحافظ
الرئيس على لبنان وق� ّوت��ه وعلى
عمل المؤسسات ،وانتظام الحياة
السياسية على أس��اس االهتمام
بمشاكل المواطنين».
وخالل رعايته افتتاح المعرض
البيئي التراثي البلدي السنوي
األول الذي تقيمه بلدية حارة حريك
في ملعب الراية قال فنيش« :إننا
ن��ق��ارب االستحقاق ال��رئ��اس��ي من

من جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
تطبّق الخطة األمنية» ،مبديا ً أمله
بـ«تجاوب المرجعيات والمواطنين
مع التدابير المتخذة».
وف��ي ال��ت��ط��ورات اإلقليمية ج �دّد
التأكيد على «ض���رورة إي��ج��اد ح ّل
سلمي سياسي في سورية ،يرضي
جميع األفرقاء ويشرك الجميع في
إدارة الشأن العام».
كما أشاد باالتفاق الذي جرى بين
حركتي فتح وحماس ،مشددا ً على
«وحدة الموقف الفلسطيني» ،ومؤكدا ً
«وجوب العودة الى مبادرة السالم
العربية من دون ايّ انتقاص ،وال
ل��زوم لمبادرات اخ��رى الن المبادرة
العربية تضمن كل الحقوق».

(داالتي ونهرا)

بو صعب وعون

وق��ب��ي��ل ال��ج��ل��س��ة ،ال��ت��ق��ى وزي��ر
التربية الياس بوصعب رئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
ع��ون في الرابية ،وبحث معه في
موضوع جسر ج ّل الديب الذي كان
عالقا ً منذ أكثر من سنة في أدراج
مجلس ال����وزراء .وت��� ّم البحث في
الصيغ المختلفة لح ّل هذه المشكلة
التي ناقشها بو صعب مع مجلس
اإلن��م��اء واإلع��م��ار وبتوجيهات من
رئيس الحكومة ،ال سيما أنّ هذا
ال��م��ش��روع ي��راع��ي متطلبات أه��ل
المنطقة والمصلحة العامة.

خالل هذه الرؤية ،وليس من خالل
أش��خ��اص ،وال من خ�لال االختالف
مع فريق من اللبنانيين ،بل نقاربه
على ض��وء إدراك��ن��ا للظروف التي
يمر بها الوطن» ،داعيا ً ألن «يكون
االستحقاق مناسبة لتالقي إرادة
جميع القوى السياسية على أساس
مصلحة الوطن».
وأضاف فنيش« :سوا ٌء استجاب
اآلخ���رون أم ل��م يستجيبوا ،هناك
فرصة علينا أن نلتقطها ألنّ ك ّل
ال��ره��ان��ات ع��ل��ى إم��ك��ان��ي��ة تغيير
المعادلة في الداخل ،أو على إمكانية
االستفادة من بعض األح��داث التي
تحيط بنا ،أو االستفادة من دع ٍم
خارجي بات واضحا ً أنها رهانات
فاشلة وخاطئة».

يزبك

وطالب رئيس الهيئة الشرعية
في ح��زب الله الشيخ محمد يزبك
اللبنانيين جميعا ً ب��ـ«م��زي��د من

الواقعية» ،وق��ال« :الديمقراطية
في بلدنا قائمة على التوافق بين
مك ّونات الوطن وعليه فإنّ الحريص
على ع��دم الفراغ في موقع رئاسة
الجمهورية عليه أال يعطل التفاهم».
وأض���اف ي��زب��ك« :إن��ن��ا نحرص
ونهيب بالجميع أن تكون مصلحة
الوطن فوق ك ّل اﻻعتبارات ،ونريد
الرئيس الجامع القوي بقدرته على
الجمع ،والسيد باستقالل موقفه
عن أي إمالء يتعارض مع مصلحة
الوطن».
وأكد يزبك «أنّ المقاومة لن تقف
م��ن دون ر ّد إذا م��ا حصل اع��ت��داء
ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن م��ن ق��ب��ل ال��ع��دو
الصهيوني ال��ذي يمارس التهديد
واﻻس��ت��ف��زاز على ال��م��زارع��ي��ن في
كفركال وال��وزان��ي» ،مطالبا ً الدولة
اللبنانية بأن «تتح ّمل مسؤولياتها
بالطرق التي تراها مناسبة لحماية
اﻻس��ت��ق�لال وال���س���ي���ادة وح��م��اي��ة
المواطنين وأرزاقهم».

جنبالط :لم اعتر�ض على ا�سم
قائد الجي�ش للرئا�سة
أوض��ح رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد
جنبالط أنه لم يعترض على ترشيح رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع أو رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون ،إلى االنتخابات الرئاسية ،لكنه اعتبر
«أنه من األفضل أال يتحدى فريق بمرشح ،الفريق اآلخر».
وشدد في حديث تلفزيوني على «أن البلد ال يعيش إال
على تسوية ووفاق» ،وأضاف «طرحت مرشحا ً وفاقيا ً هو
النائب هنري حلو ولم أعترض على طرح اسم قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،لكن ُّ
ترشح قائد الجيش يحتاج إلى
تعديل دستوري ،واعتقد انه في حال عدلنا الدستور يعني
كأننا نقول للطبقة السياسية العامة المارونية أنه ال يوجد
شخص يصلح لرئاسة الجمهورية في البلد».
ورأى أنّ المشكلة في االستحقاق الرئاسي هي عدم

الترشح ،والجميع ينتظر الكواليس وعبر السفارات
واالت��ص��االت أن يأتي مت ّوجاً» .وأض���اف« :فليتفضلوا
ويترشحوا بشكل علني» ،معربا ً عن أسفه ألن ما يجري هو
عادة لبنانية قديمة».
وعن ترشيحه النائب هنري حلو ،قال« :نحن في بلد
مختلط وال ب ّد من التشاور ،إال اذا أردنا تطبيق ما كاد أن
ينجح هو ما يس ّمى القانون االرثوذكسي عندها ك ّل شخص
يس ّمي نفسه ومن طائفته ،والحمد لله أنه أجهض».
وقال جنبالط« :إن منصب رئاسة الجمهورية مهم ليس
فقط للمسيحيين بل لك ّل اللبنانيين ،وأنا أختار رئيس
الجمهورية كلبناني وليس كمسيحي» ،متمنيا ً «أن ننجح
في انتخاب رئيس للجمهورية كما نجحنا في تأليف
الحكومة».

لحود من الرابية:
�إميل ّ
المطلوب الت�ضحية من الجميع
ع���رض رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون في
دارته في الرابية ،األوضاع العامة
م��ع ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق إم��ي��ل إميل
لحود ،ال��ذي ق��ال« :نحن في عصر
ّ
انحطاط في لبنان ،ووصلنا إلى
وق��ت يصبح فيه محكوم في حكم
جرم بقتل رئيس حكومة يترشح
إي انتخابات رئ��اس��ي��ة ويصوت
ل��ه  48ن��ائ��ب�اً ،وال��واق��ع المؤسف

لحود في الرابية
عون وإميل ّ

ِه ْل :اختيار المر�شح للرئا�سة
من ّ
حق اللبنانيين وحدهم

ع�سيري :اللبنانيون يختارون رئي�سهم

حزب اهلل :لجعل اال�ستحقاق الرئا�سي منا�سبة
لتالقي �إرادة جميع القوى ال�سيا�سية
أك���د ح���زب ال��ل��ه أنّ ال��ح��ري��ص
على ع��دم الفراغ في موقع رئاسة
الجمهورية عليه أال يعطل التفاهم،
داعيا ً ألن يكون االستحقاق مناسبة
لتالقي إرادة جميع القوى السياسية
على أساس مصلحة الوطن.

بري يلتقي �سفراء االتحاد الأوروبي
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أنّ ه��ؤالء  48صوتا ً مص ّرون على
محاكمة من اغتال رئيس الحكومة
رفيق الحريري» ،وتابع« :جميعنا
مع كشف هوية من اغتال الرئيس
الحريري لكن ال نستطيع أن نطلب
قضية ونقيضها ال نستطيع أن
نرشح انسانا ً إلى رئاسة الجمهورية
وهو محكوم بقتل رئيس حكومة،
ومن جهة أخرى نطالب بكشف قتلة
رئيس حكومة».

(شربل ّ
نخول)

أكد السفير السعودي علي عواض عسيري أنّ المملكة لم ولن تتدخل بالشأن
الداخلي اللبناني ،واللبنانيون هم من يختارون رئيسهم وهم قادرون على ذلك،
والخيار يجب أن يكون لبنانيا ً  -لبنانياً.
وأشار إلى «أنّ ما تعمل عليه المملكة هو أن يكون هناك توافق بين جميع القوى
اللبنانية السياسية في ظ ّل هذه الفترة المتبقية ،بعيدا ً عن الفراغ لكي يختاروا
رئيسا ً للبنان للمرحلة المقبلة».
ورفض عسيري في حديث إلى الوكالة الوطنية لإلعالم في أول حديث صحافي
له بعد عودته الى لبنان ،لممارسة مها ّمه الدبلوماسية ،ربط عودته إلى لبنان
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقال« :أملنا ان نرى توافقا ً لبنانياً -لبنانيا ً يت ّم إجراؤه داخل لبنان ،ويكون
اختيار الرئيس اللبناني للمرحلة المقبلة لبناني بامتياز ،وال سيما أنّ المرحلة
المقبلة التي تم ّر بها المنطقة هي مرحلة حساسة للغاية .وأنا عدت إلى لبنان
لممارسة عملي والتواصل مع ك ّل القيادات السياسية ،بما يخدم مصلحة لبنان
واستقراره».
وعن لقاءات وزير الخارجية السعودية مع شخصيات لبنانية في المملكة ،قال
عسيري« :معظم القيادات اللبنانية ترتبط بالمملكة ارتباطا ً وثيقا ً وتاريخياً ،وال
غرابة بأن يكون هناك زيارات للمملكة والجميع يعلم مدى حرص المملكة على
استقرار الوضع األمني والسياسي في لبنان من دون أن يكون هناك أيّ تدخل».
وأشار إلى «أنه تلقى تأكيدا ً من كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية عن
وضع خطة أمنية وهي قيد التنفيذ حاليا ً لبسط األمن واالستقرار في لبنان» ،الفتا
إلى «أنهم أكدوا له أن الوضع األمني في لبنان مطمئن».
سيتحسن في شكل
ولفت إلى «أنه لدينا أمل وثقة أن الوضع األمني في لبنان
ّ
يومي ،وما من شك أنّ الخطة األمنية ستثبت مدى قدرة الحكومة على ترسيخ
األمن واالستقرار في لبنان».
وعن رفع الحظر على سفر السعوديين الى لبنان ،قال عسيري« :ال يوجد حظر
على سفر السعوديين الى لبنان ،إنما هناك حرص من الملك السعودي على أبناء
بلده ومواطنيه ،فكان هذا التحذير فقط في خالل الظروف التي شهدها لبنان في
الماضي والتي نأمل أال تتكرر».
وأضاف عسيري« :إنّ عودة السعوديين والخليجيين الى لبنان ترتبط بمدى
نجاح الخطة األمنية ومدى فاعليتها».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
{ ن� ّوه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالعالقات اللبنانية ـ
الفرنسية وهي عالقات شعبي ومؤسسات البلدين ،شاكرا ً لفرنسا وقوفها الدائم
إلى جانب لبنان وقضاياه في المحافل اإلقليمية والدولية.
كالم الرئيس سليمان جاء خالل لقائه في قصر بعبدا وفدا ً من نقابة محامي
فرنسا برئاسة بيار اوليفييه س��ور ،يرافقه وفد من نقابتي محامي بيروت
والشمال برئاسة النقيبين جورج جريج وميشال خوري ونقباء سابقين ،ت ّم
خالله عرض التعاون الثنائي واآلفاق المستقبلية لهذا التعاون.
{ اطلع رئيس الحكومة تمام سالم في مكتبه من وزير االقتصاد والتجارة
آالن حكيم على شؤون وزارته .واستقبل على التوالي :منسق األمانة العامة
لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق فارس سعيد ،المدعي العام التمييزي
القاضي سمير حمود ،ثم عائلة المرحوم الصحافي ياسر هواري التي شكرته
على تعزيته.
{ استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل في
مكتبه في الوزارة ،سفيرة إسبانيا ميالغروس هيرناندو في زيارة بروتوكولية
جرى خاللها البحث في مجال التعاون بين البلدين على الصعيدين االقتصادي
والعسكري ،خصوصا ً أنّ القوات اإلسبانية هي من ضمن المجموعة الدولية
المشاركة في قوات الطوارئ الدولية.
{ بحث المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص في مكتبه
بثكنة المقر العام ،مع الملحق العسكري التركي في لبنان العقيد الركن كامل
غينلر ،األوض��اع األمنية العامة في البالد ،وفي ختام الزيارة قدم بصبوص
للعقيد غينلر درعا تذكارية.

سالم وح ّمود في السراي

(داالتي ونهرا)

مخزومي يلتقي فليت�شر
وأضاف« :األخطر أنهم يسمحون
للمحكمة الدولية ،التي لم تنصف
ال��ض��ب��اط األرب���ع���ة ح��ت��ى ال��ي��وم
بشهادة زور ،وال نعرف أي��ن هو
الشاهد الزور زهير الصديق ،وهي
تالحق إعالمي ْين لبنانيين كرمى
خياط وابراهيم األمين ويريدون
محاكمتهما ألنهما يقوالن حقائق»،
م��ش��ي��را ً إل���ى «أنّ ه��ن��اك بصيص
أم���ل واح���د وه���و ال��ع��م��اد ميشال
وضحى بموقع
عون ،مثلما تنازل
ّ
وضحى
الرئاسة العام  ،2008أعاد
ّ
في تأليف الحكومة ليكون هناك
على األقل شكل للحكومة في لبنان.
المطلوب أن يضحي الجميع وليس
هو فقط».
وع��م��ا إذا ك��ان ي��رى أنّ الفترة
ال��ح��ال��ي��ة ه���ي ل��ت��ض��ي��ي��ع ال��وق��ت
ف��ي انتظار إن��ض��اج التسوية في
لحود« :من المؤسف
المنطقة ،قال ّ
أنه حتى عندما تعطى لنا الفرصة
نأخذ قرارا ً مستقالً بأنفسنا ،نفتش
عن أحد ليقول لنا ماذا نفعل» ،آمالً
«الذهاب إلى انتخاب رئيس ،لكن
هناك فريق يأخذنا إل��ى ف��راغ مع
االستمرار بترشيح محكوم».

بحث رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي في دارته بيت البحر مع
السفير البريطاني طوم فليتشر في األوضاع العامة في لبنان والمنطقة .وشكر
مخزومي  -بحسب بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي – بريطانيا على موقفها
الداعم الستقرار لبنان ووقوفها إلى جانب مؤسساته الدستورية ،ودعمها
خصوصا ً الجهود اآليلة إلى إنجاز االستحقاق الرئاسي ،لما في ذلك من أهمية
على صعيد استقرار البلد».
وجدّد التشديد على «أهمية إنجاز هذا االستحقاق في موعده الدستوري
وتأمين األجواء المالئمة إلنجاحه ،وكذلك دعم الوضع االقتصادي واالجتماعي
بك ّل السبل الممكنة ،والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية ،ومساندة الجيش
والقوى األمنية وتعزيز قدراتها ،وتشجيع التعاون األمني مع بريطانيا».
وشدّد على «أهمية االستقرار في المنطقة والسعي إلى حلول عبر الحوار
بين األطراف المتنازعة ،خصوصا ً في سورية» .مؤكدا ً أهمية الدفع إلى األمام
بعملية السالم في الملف الفلسطيني ،وإنجاح الحوارات الدولية الجارية في
الملفات ذات التأثير إيجابا ً في استقرار المنطقة وانعكاساتها على لبنان».

مخزومي وفليتشر

بري مستقبال ِه ْل في عين التينة
أك��د السفير األميركي في لبنان
دايفيد هِ � ْل أن ال دور لبالده وألي
دول����ة أخ����رى ف��ي اخ��ت��ي��ار رئيس
للجمهورية.
وقال بعد زيارته رئيس المجلس
النيابي نبيه بري في عين التينة،
بعد لقائه رئ��ي��س الحكومة تمام
س�لام في السراي الحكومية :كان
اللقاء جيدا ً ج��دا ً مع الرئيس بري،
وقد بحثنا العديد من القضايا بما
فيها االنتخابات الرئاسية .وحيّا
ال��س��ف��ي��ر األم��ي��رك��ي ال��رئ��ي��س ب��ري
وال��ق��ي��ادات اللبنانية األخ���رى في
تعاملهم الجدي مع انتخاب رئيس
الجمهورية.
وأشار إلى أنّ االنتخابات الرئاسية
وال��ن��ي��اب��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ه��ي عملية
داخلية لبنانية ،وعلى اللبنانيين
أن يختاروا قياداتهم الذين أمامهم
عمل ج��دي .لبنان ي��واج��ه قضايا

(حسن ابراهيم)
عديدة اقتصادية وأمنية واجتماعية
وأمام الحكومة العمل على معالجة
هذه القضايا الثالث .أن المجتمع
الدولي وخصوصا ً الواليات المتحدة
األميركية ف��ي حاجة إل��ى ممثلين
لبنانين شركاء لمساعدة هذا البلد.
وأك��د أنّ دور المجتمع الدولي
ب��م��ا ف��ي��ه ال��والي��ات األم��ي��رك��ي��ة في
االن��ت��خ��اب��ات ،ح� ّ
��ض اللبنانيين
على حماية ه��ذه العملية ،بحيث
ينتخب رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة من
اللبنانيين وفقا ً للدستور وفي المهلة
الدستورية ،فليس لدينا دور وال ألي
ق��وة خارجية في اختيار المرشح
(للرئاسة) ،انّ هذا األمر هو من حق
اللينانيين وحدهم.
وفي عين التينة أيضاً ،استقبل
بري سفراء دول االتحاد األوروب��ي
وتناول الحديث التطورات في لبنان
والمنطقة.

وأكدت سفيرة اإلتحاد األوروبي
في لبنان أنجيلينا إيخهورست أنّ
االتحاد األوروبي شريك قوي للبنان،
ولبنان شريك قوي له .ونحن نقدر
خصوصا ً في هذه الفترة أن نتبادل
ال���رأي م��ع رئ��ي��س المجلس ح��ول
التحضيرات الجارية لالنتخابات
الرئاسية ،ونقدر عاليا ً الجهود التي
يبذلها إلنجاز االستحقاق الرئاسي
في المهلة الدستورية.
وش������دّدت ع��ل��ى دع����م االت��ح��اد
األوروبي الكامل لك ّل المؤسسات في
لبنان ،ولك ّل اللبنانيين في إنجاز
هذا االستحقاق في موعده.
وأم��ل��ت ف��ي أن تستم ّر الشراكة
ق���وي���ة ،ك��م��ا ه���ي اآلن ب��ك�� ّل ث��ق��ة،
وسيستمر دعمنا للبنان وبك ّل جهد
يحتاجه لمواجهة التحديات على
ك ّل المستويات السياسية ،األمنية
واإلقتصادية.

يازجي :ق�ضية المطران ْين
ي�سودها التعتيم الإقليمي والدولي
قال بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم االرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي« :ال نريد بأي شكل من األشكال
أن نصل في لبنان في وقت من األوق��ات الى ما نسميه
الفراغ الدستوري ،خصوصا ً في هذا اإلطار ،إذ ان رئيس
الجمهورية هو رأس الهرم ،ونحن عندنا أمل ولو للحظة
األخيرة ،حتى ولو تعثرت األمور في بعض األحيان ،أن
تحصل هذه االنتخابات ،ويتم انتخاب رئيس للجمهورية
في الوقت المحدد له».
كالم يازجي جاء قبيل مغادرته مطار بيروت الدولي
متوجها ً الى البحرين واإلم��ارات العربية المتحدة ،في
زيارة تستمر حوالى أسبوعين ،يلتقي خاللها أبناء الرعية،
وي��ش��ارك في مؤتمر «ح��وار ال��ح��ض��ارات» في المنامة،
ويضع في  10الجاري الحجر األساس لبناء كنيسة في
اإلمارات».
وأس��ف ألن قضية خطف المطران ْين وحتى تاريخه
يسودها التعتيم شبه الكلي ،وأسف أيضا ً أكثر ألن هذا

التعتيم إقليمي ودول��ي ،وك��أن األرض انشقت وبلعت
المطران ْين ،ولم يعد في هذه الدنيا باستطاعة أحد وال حتى
دول كبرى ودول عظمى أو صغرى ،معرفة مكان هذين
المطرانين ،ولكن رغم ذلك نحن على متابعة مستمرة لهذا
الملف ولهذه القضية ،ونأمل أن تؤدي الجهود التي تتم مع
كل الجهات إلى نتيجة محمودة ومرج ّوة في أقرب وقت».
وأمل أن يعود كل أبناء معلوال تحديدا ً وفي كل المناطق
إل��ى ق��راه��م ومدنهم ،وأن يعود العيش ال��ذي عرفناه
في سورية وفي لبنان وفي كل هذه المنطقة ،لنعيش
مع بعضنا البعض ونعيد بناء البلد أيضا ً مع بعضنا
البعض».
وفور وصوله إلى البحرين ترأس يازجي القداس اإللهي
في كنيسة القديس جاورجيوس في البحرين ،شاركه
فيه متروبوليت ألمانيا وأوروبا الوسطى المطران اسحق
بركات والوكيل البطريركي األسقف أفرام معلولي وعدد
من اآلباء والكهنة والشمامسة.

يازجي خالل القداس في البحرين

قهوجي يزور مقبل وي�ستقبل الطا�شناق
زار قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي نائب رئيس
مجلس ال���وزراء سمير مقبل وأطلعه على التطورات
األمنية.
وفي مكتبه في اليرزة ،استقبل قهوجي وزير العدل
اللواء أشرف ريفي ،وتناول البحث التطورات الراهنة
وشؤونا ً قضائية.

قهوجي ووفد الطاشناق في اليرزة

كما التقى وفدا ً من حزب الطاشناق في لبنان ض ّم أمينه
العام هاكوب خاتشريان والنائب هاغوب بقرادونيان
والوزير السابق سيبوه هوفنانيان ،وجرى التداول في
األوضاع العامة.
وبحث مع مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،في
المستجدات األمنية والتعاون بين المؤسستين.

(مديرية التوجيه)

