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حمليات � /إعالنات

م�ؤتمر الطاقات االغترابية الثاني:
بين النجاح والف�شل ...والعبرة في التنفيذ
وأوليا ً على عقد مؤتمر عالمي مشترك في تشرين األول
} علي بدر الدين
المقبل وانتخاب رئيس وهيئة إدارية جديدة ،إذا سارت
ينعقد مؤتمر الطاقات االغترابية الثاني في لبنان في األمور وفق الجدول المرسوم .واستمر التواصل بين
الواحد والعشرين من الشهر ال�ج��اري ،وال��ذي تنظمه المعنيين .وكذلك الحوار ال��ذي كان في بعض مراحله
وزارة الخارجية والمغتربين برعاية وزير الخارجية برعاية ال��وزي��ر باسيل ال��ذي يهيّئ لمؤتمر الطاقات
جبران باسيل .التحضيرات واالس �ت �ع��دادات النعقاد االغترابية مستندا ً إلى مناخ حواري انفتاحي بين بعض
المؤتمر وإنجاحه قطعت شوطا ً كبيراً ،وباتت قادرة مكونات الجامعة .وه��ذا لم يكن متوافرا ً قبل وخالل
على استيعاب ال�م�ئ��ات م��ن المغتربين والمنتشرين انعقاد مؤتمر الطاقات األول.
والمتحدّرين من أصل لبناني .من الذين وجهت إليهم
ومن الخطأ الجسيم وغير المقبول ،بل المسيء إلى
ال ��دع ��وات ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ه ��ذه ال�ت�ظ��اه��رة االغترابية المؤتمر واالغ �ت��راب ع��دم ت��دارك المنظمين المعينين
الطاقوية .والتي وفق مصادر وزارة الخارجية ستشكل لألخطاء ال�ت��ي س��ادت المؤتمر السابق وأح ��دث قلقا ً
حدثا ًاغترابيا ًلبنانيا ًغير مسبوق .ولم يشهد لبنان مثيالً وخوفا ً على مصير الجامعة الذي تجدد اليوم في ظل
له.
الحديث عن محاولة فرض جمعيات بديلة تتحدث باسم
الكبيرة
بالعناوين
وال
الوافدين
بأعداد
ليست
العبرة
االغتراب وتدعي تمثيلها له من خارج النص االغترابي
والورش المتعددة وال بتكبير حجر المؤتمر واستباقه وال عالقة لها على اإلط�لاق ،تتسلق السلم االغترابي
بحمالت إعالمية وإعالنية .بل في الكشف عن مكامن على أب��واب مؤتمر الطاقات الثاني ،مستعيرة االسم
الضعف والثغرات التي شهدها المؤتمر األول للطاقات والمكان لترويج نفسها وحشر أنفها في ما ال يعنيها إال
االغترابية الذي عقد العام الماضي .والعبرة أيضا ً في في حالة واحدة أنها مغطاة ومدعومة من فريق سياسي
التنفيذ وتحويل القرارات والتوصيات من حبر على أو وزير أو زعيم باإلعالن .وقد جاهرت باإلعالن عن
ورق اختتام المؤتمر إلى وقائع وحقائق يمكن تل ّمسها نفسها وأسماء مؤسسيها الذين ال عالقة لهم باالغتراب
واالستفادة منها والبناء عليها .والسؤال هل ستعلن وإقامتهم الدائمة وأعمالهم في لبنان.
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ع��ن م��ا حققه المؤتمر األول وما
مصادر اغترابية أكدت أن اإلعالن عن هذه الجمعية في
هي الفائدة القريبة والبعيدة التي جناها المؤتمرون هذا الوقت بالذات أمر مستغرب ،وتعميم بيان تأسيسها
ألنفسهم ولوطنهم األم وف��ي ال ��دول ال�ت��ي يقيمون قبل انعقاد المؤتمر الثاني وفي أعقاب تواصل الحوار
ويعملون فيها؟
داخ��ل الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ،حيث بات
من
ينتظر
وفعل
األول.
المؤتمر
عن
قيل
كالم كثير
الوصول إلى الخواتيم السعيدة على قاب قوسين يثير
عنه.
يعلن
الوزير أن
الشكوك والتساؤالت .وأكدت المصادر أن ال أحد يمكنه
وه���ل س�ي�س�ت�ف�ي��د م�ن�ظ�م��و ال �م��ؤت �م��ر م ��ن األخ �ط��اء تقويض مؤسسة الجامعة الثقافية المتجذرة بإنجازاتها
والهفوات التي شابت ما قبله وطمس اإلشاعات التي وعطاءاتها للمغتربين على مدى أكثر من خمسة عقود.
تحدثت عن مصالح رافقته ،وعن استهدافه لمؤسسات أو أن يحل مكانها أو التحدث باسم المغتربين.
اغترابية عريقة ومتجذرة في تاريخ االغتراب ووجدان
ونبهت المصادر إلى أن خطوة ناقصة كهذه ستؤدي
المغتربين .ويجب القول بصراحة ووضوح أن خيارات إلى سلبيات كثيرة على عقد المؤتمر الثاني للطاقات،
المؤتمر السابق لم تكن موفقة بدليل االستنسابية قي لكنها ل��ن ت��ؤث��ر ف��ي م��واص�ل��ة ال �ح��وار داخ ��ل الجامعة
توجيه الدعوات واختيار المدعوين .حيث أثير لغط كبير الشرعية والتمثيلية الوطنية.
استند إل��ى أسماء المشاركين ،الذين ج��اؤوا من دول
وأملت المصادر سحب فتيل الجمعية من التداول
محددة وطوائف معينة وانتماءات سياسية ومناطقية ،قبل أن يحدث تفجيره ارتدادات قد ال تكون في مصلحة
فضالً عن تغييب الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الوطن واالغتراب.
وع��دم إدراج�ه��ا في سلم أول��وي��ات التعاون والتنسيق
وأشارت إلى أن قصد التعميم الذي لجأ إليه مؤسسو
عقود،
واالستفادة من وجودها الذي يتجاوز الخمسة
الجمعية وتوجيه الدعوات إلى المؤتمر الموعود .ح ّرك
ولها حيثياتها ودورها ووظيفتها الوطنية واالغترابية .المياه الراكدة ،المطمئنة إلى وقائع الحوار االغترابي
ك��ذل��ك تهميش مغتربين ك �ب��ار وأص �ح��اب إمكانيات ونتائجه االيجابية ،وأن اتصاالت ولقاءات تحصل على
وطاقات علمية واقتصادية وثقافية ومالية .وربما يكون مستوى عال لمواجهة أي ظاهرة قد تتفشى في الجسم
هذا التجاهل أو التهميش بسبب نقص في المعلومات أو االغ �ت��راب��ي وه��ي م��ن خ��ارج��ه .وق��د تتبعها جمعيات
انعدام السجالت واإلحصاءات .وكان بإمكان المنظمين وهيئات ولجان تدعي االغتراب لحاجة في نفس يعقوب
والداعين تفادي هذه النواقص لو نسقوا وتعاونوا مع أو لمصلحة ذاتية .واألخطر إذا كانت لتقويض أسس
الجامعة الثقافية .ألنّ من تغيّبوا أو ُغيّبوا طاقات هائلة الجامعة الثقافية وإيجاد البديل لها من حواضر البيت
وقيم مضافة للمؤتمر.
وقد جرب البعض عندما جرى طرح تأسيس المجلس
ً
ول �ع��ل ال � � ��وزارة ت�س�ت�ف�ي��د أي� �ض� �ا م ��ن المؤتمرين ال��وط�ن��ي ل�لاغ�ت��راب كبديل ع��ن الجامعة ول��م يعد في
االغترابيين اللذين شهدهما لبنان الشهر الماضي .التداول بعد أن سقط في االمتحان.
وهما مصدر طاقة وقوة إضافية ألنهما وضعا المدماك
إن الجامعة الثقافية وإن أصابها الوهن والخلل وأكلها
األساس وانطالق قطار الحوار والمصالحة واالنفتاح صدأ الخالفات واالنقسامات لظروف خارجة عن إرادة
على الفريق اآلخر ،المتمثل بما يسمى جامعة االنتشار مسؤوليها وأركانها والمنضوين فيها ،إال أنها تبقى
التي انتدبت أمينها العام طوني قديسي للمشاركة في الخيار الوطني الثابت وأنّ المتحاورين من داخلها أدرى
اجتماع المجلس العالمي الذي عقد في بيروت برئاسة بمشاكلها ولديهم القدرة والتصميم على تجاوز عراقيل
رئيسها أحمد ناصر وحضور رئيس المجلس القاري الماضي المؤلم والسير بالحوار حتى نقطة النهاية
األفريقي المنتخب عباس ف��واز ،وأثمرا توافقا ً مبدئيا ً المرجوة.

التقى وفداً من علماء العراق والحجاز

مهرجان ت�ضامني مع �سورية في مكتبة الأ�سد بدم�شق

النابل�سي :للوقوف �إلى جانب
المدافعين عن ال�سالم

«القومي» :ندعو �أبناء �شعبنا لالنخراط
في المعركة لدحر الإرهاب وداعميه
شارك وفد من قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي في
المهرجان التضامني مع سورية ،والذي أقيم في مكتبة األسد
بدمشق بدعوة من نقابة أطباء دمشق.
وحضر المهرجان العديد من ممثلي األحزاب والقوى والهيئات
النقابية ،ووفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم نائب
رئيس الحزب في الشام الدكتور نذير العظمة ،العميد بشار
اليازجي ،عضو المجلس األعلى د .صفوان سلمان ،نائب رئيس
المكتب السياسي المركزي د .كمال النابلسي وعضوي المكتب
السياسي طارق األحمد وأسعد البحري وعددا ًمن المسؤولين.
وألقى النابلسي كلمة شدّد فيها على ضرورة حشد الطاقات
في مواجهة قوى اإلره��اب والتطرف ،معتبرا ً انّ ما تتع ّرض
له سورية حرب ضروس تشترك فيها دول عالمية وإقليمية
وعربية ،إلى جانب العدو «اإلسرائيلي».
ورأى النابلسي انّ شعبنا بك ّل أطيافه وشرائحه تقع عليه

النابلسي مع وفد العلماء
شدّد الشيخ عفيف النابلسي ،خالل استقباله أمس وفدا ً من علماء العراق
والحجاز ،على أهمية «تعزيز العالقات االجتماعية والدينية والثقافية بين
مختلف المكونات في العالم العربي اإلسالمي ،وال سيما في هذه الظروف الذي
أصبح فيها التعصب واالنقسام واالعتزال من العالمات السلبية المدمرة للحياة
والتعايش».
وأضاف« :واجبنا أن نقف إلى جانب المجاهدين الذين يدافعون عن السالم
والحياة اإلنسانية وعن التراث والقيم الجمالية والحضارية في هذه المنطقة،
سواء كان اسمها حزب الله أم الحشد الشعبي أم غير ذلك من المسميات ،ألنّ
حياتنا وحياة األجيال القادمة واألرض والمقدسات مرتبطة بانتصارهم ،وإذا
كان لنا أن نبقى في الحاضر والمستقبل فعلينا أن ندعم بك ّل ما أوتينا من
قوة هؤالء الشباب األبطال الذين بفضلهم سوف يتم طرد الغزاة واإلرهابيين
والتكفيريين والصهاينة».
وختم النابلسي قائالً« :مهما تعاونت قوى الشيطان من أميركا إلى إسرائيل
إلى بقية القوى التكفيرية ،فإنّ األرض هي ألهل الخير والصالح والمحبة الذين
يؤمنون بالتعايش والتنوع والسالم».

الكتيبة الإيرلندية
�أحيت ذكرى جنودها في تبنين
الجنوب ـ رانيا العشي
أقامت الوحدة اإليرلندية ،التي تشترك في كتيبة واحدة مع الفنلندية،
العاملة في إطار قوة األمم المتحدة الموقتة «يونيفيل» في جنوب لبنان،
احتفاال ً في ذكرى جنودها الـ 47الذين قضوا أثناء تأدية واجبهم من
أجل خدمة السالم في الجنوب ،وذلك برعاية قائد الكتيبة المقدم كيفن
ماكارثي وبمشاركة المرشد الروحي للكتيبة القس بول ميرفي وعدد من
الضباط اإليرلنديين والفنلنديين.
القس ميرفي الصالة عن أرواحهم
وبعد قراءة أسماء الضحايا ،رفع
ّ
ثم قام ماكارثي بوضع  47زهرة على النصب التذكاري ،بحسب عدد
ضحايا الوحدة اإليرلندية.
ثم ألقى ماكارثي كلمة بالمناسبة ،ن ّوه فيها بالجنود اإليرلنديين»الذين
ضحوا بحياتهم من أج��ل خدمة السالم في لبنان والعالم» .وشكر
«السكان المحليين على مواساتهم في هذه الذكرى وعلى اعتبارهم
الجنود الذين قضوا كأبناء من المنطقة».
تجدر اإلش��ارة ،إلى أنّ إيرلندا كانت من أوائل الدول المساهمة في
مه ّمة «يونيفيل» منذ تأسيسها في العام  ،1978بمشاركة فعالة طوال
 23عاما ً لغاية العام  ،2001ثم انضمت من جديد وشاركت بمه ّمة
«يونيفيل» المعززة في العام  ،2007-2006وهي تشارك حاليا ً منذ
العام  2011للمرة الثالثة ،في سبيل تحقيق أه��داف القرار 1701
والحفاظ على االستقرار في جنوب لبنان.

لقاء في مطرانية الكاثوليك بزحلة لن�شر ال�سالم في العالم

دروي�ش :لعقد م�ؤتمر �شبابي العام المقبل
زحلة ـ أحمد موسى
استضافت مطرانية سيدة النجاة
للروم الملكيين الكاثوليك في زحلة،
لقاء دينيا ً وعلمانيا ً من أجل نشر السالم
في العالم ،شارك فيه ممثلون عن مكتب
التحالف العالمي للسالم بين األدي��ان
 ، WRAPكريستي جيون و دايفيد كو،
أتوا خصيصا ً من كوريا للمشاركة في
هذا اللقاء.
كما ش���ارك راع���ي أب��رش��ي��ة ال��ف��رزل
وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا دروي��ش ،راعي
أبرشية زحلة للسريان األرث��وذك��س
المطران بولس سفر ،المونسنيور جورج
معوشي ممثالً راع���ي أبرشية زحلة
المارونية المطران ج��وزف معوض،
األرش��م��ن��دري��ت ت��ي��ودور غ��ن��دور ممثالً
راعي أبرشية زحلة للروم األرثوذكس
المتروبوليت إس��ب��ي��ري��دون خ��وري،
القسيس رمزي أبو عسلي ممثالً الكنيسة
اإلنجيلية ،رئيس الكلية الشرقية األب
سابا سعد ،الشيخ أحمد المصري ممثالً
مفتي بعلبك الشيخ خليل شقير ،إضافة
إلى عدد من الكهنة والفاعليات الزحلية
والبقاعية وحركات الشبيبة.
ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ،م��ع ص�لاة للمطران
دروي��ش ومن ثم كلمة لجيون عرضت
فيها أه��داف مكتب التحالف العالمي
للسالم بين األدي��ان ،وط��رق العمل من
أج��ل تحقيق األه���داف .كما ت � ّم عرض
فيلم وثائفي عن جمعية  HWPLالذي
ينتمي إليها المكتب والمراكز الموزعة في
مختلف أنحاء العالم.
ثم رحب المطران درويش بالحضور،
وقال»:المطلوب من جميع المؤمنين في
العالم ،وال سيما من القادة الروحيين،
تفاهم وت��ع��اون ،فبدونهما ال يمكن أن
نتوصل إلى سالم في العالم ،علينا أن

اليمن ينت�صر ( ...تتمة �ص)1
لتحمل أي م�س��ؤول�ي��ة أم�ن�ي��ة أو عسكرية ف��ي ح�م��اي��ة حكومات
الخليج .وتقول المعلومات إنّ السعودية والبحرين ستكونان
سيتنحى الملك
أول المشاريع المطروحة للفك والتركيب ،ومثلما
ّ
يتنحى الملك البحريني ،فتحضر وفود
السعودي يفترض أن
ّ
الحكومتين ويغيب ملكاهما ،وتدفع واشنطن تعويض نهاية خدمة
لك ّل منهما اتصاالً هاتفيا ً لجبر الخاطر من الرئيس باراك أوباما.
لبنانياً ،على رغم التوترات المتتابعة ،في ظ ّل قلق فريق الرابع
عشر م��ن آذار م��ن نتائج معركة القلمون ،وأن �ب��اء االنتصارات
المتالحقة للمقاومة والجيش السوري ،وما يرد من أنباء عن فرار
مقاتلي «جبهة النصرة» أمام هجمات المقاومة ،ومنها فرار قائد
لترسم
«النصرة» في «جيش الفتح» أبو مالك التلي إلى عرسال،
َ
ت�س��اؤالت عن انعكاسات داخلية لبنانية لنصر سريع وحاسم
لحزب الله في أدقّ المناطق وأخطرها ،خصوصا ً مع التجاذب
ال��ذي ي�ط��اول ك � ّل الملفات العالقة م��ع دن��و استحقاقاتها ،سواء
ما يتصل بالتعيينات األمنية أو بالملف األصعب الخاص بملء
الفراغ الرئاسي الذي يقارب بلوغ سنته األولى ،في ظ ّل مواصلة
حزب الله تقديم الدعم لترشيح العماد ميشال عون ،الذي سيزداد

�أيار اليمن ( ...تتمة �ص)1
وال أل�ق��وا ال�س�لاح وال ت��رك��وا ال�م��دن ،كما ف��ي لبنان ال ألقت
المقاومة سالحها وال خرجت من الجنوب .وفي الحالتين
ت �س��اق �ط��ت ص ��واري ��خ ال � ��ردع ع �ل��ى ال �ع �م��ق ل �ت �ق��ول ل��م تنفد
صواريخنا ،فال تدعوا صبرنا ينفد.
 في الحالتين اللبنانية واليمنية ،تسقط أوراق الحليفالذي راهنت عليه واشنطن لتغيير معادلة حرجة .ففي حرب
تموز استنجدت أميركا بـ«إسرائيل» للخروج من مأزق الفشل
في حربي أفغانستان والعراق ،وفي اليمن أرادت واشنطن
عبر السعودية استباق التفاهم ال�ن��ووي م��ع إي��ران بسحق
حليفها على ب��اب المندب وف��ي قلب الخليج .وبالهزيمتين
«اإلسرائيلية» والسعودية ،دخل الحليفان األه ّم ألميركا في
الشرق األوسط وبوابتها الدائمة للسياسة ،مرحلة التح ّول
من قيمة مضافة إل��ى ع��بء استراتيجي ،وتدخل العالقات
األميركية السعودية مرحلة فك وتركيب كتلك التي دخلتها
العالقات األميركية «اإلسرائيلية» من قبل.
 ان�ت�ص��ر ال�ي�م��ن وسيتشكل ج �ن��وب ال �ع��رب ع�ل��ى إيقاعنصره ،كما سيتشكل شمال العرب على إيقاع نصر تموز،
الذي يستم ّر حاضرا ً من القلمون إلى مزارع شبعا كتتويج
للنصر األول في أيار عام  ،2000فيتالقى أيار اليمني بأيار
اللبناني ،ليعانقا معا ً نصر تموز.
ناصر قنديل

تمسكا ً بحقه في الترشيح مع تنامي حضور حزب الله إقليميا ً
ودوليا ً بعد نهاية حرب القلمون ،مع ورود معلومات من واشنطن
عن بدء الحديث جديا ً تحت شعار «ولم ال؟» عن تولي العماد عون
لرئاسة الجمهورية.

أبو مالك التلي إلى جرود عرسال

استمرت المعارك بين حزب الله والجيش السوري من جهة و»جبهة
النصرة» وحلفائها من جهة أخ��رى ،وق��د تمكن ح��زب الله من تحقيق
السيطرة على مرتفعات قرنة مشروع حقل زعيتر وجرود بيت عبد الحق
غرب ج��رود رأس المعرة وش��رق ج��رود نحلة ،بعد أن تمكن في األيام
الماضية والجيش السوري من السيطرة على جرود عسال الورد والجبة
ومرتفع الباروح.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن السيطرة على هذه المرتفعات
الجديدة حرمت «جيش الفتح» في القلمون من نقاط كانت تستخدم
كقواعد إلطالق الصواريخ على البقاع» ،مشددة على «أن السيطرة على
ثماني نقاط استراتيجية هامة في جرود عسال الورد تم بأقل خسائر
ممكنة».
وتحدثت المصادر عن تفاقم االنهيار المعنوي في صفوف المسلحين،
بعدما علموا بهروب أمير «جبهة النصرة» أبو مالك التلي من مركز قيادته
في الجرود الواقعة بين الجبة ورأس المعرة باتجاه جرود عرسال داخل
األراض��ي اللبنانية .وأك��دت المصادر امتالك المقاومة وق��وات الجيش
ال��س��وري السيطرة على معظم النقاط التي كانت تستخدم إلط�لاق
الصواريخ على لبنان ،وبخاصة على المنطقة الواقعة بين بريتال
ونحلة.

عرسال قاعدة لوجستية للمسلحين

وأشارت المصادر إلى «أن تطهير عرسال من المسلحين من مسؤولية
الدولة اللبنانية ،وأن حزب الله لن يدخل والجيش السوري إلى عرسال،
لكن إذا تقاعست الدولة واستأنف هؤالء اإلرهابيين نشاطهم الخطر،
عندها سيتحمل األهالي مدعومين من المقاومة مسؤوليتهم في صد هؤالء
اإلرهابيين».
ولفتت المصادر إلى «أن الجيش اللبناني ينتشر بعرض خط نار مسافته
 23كلم وتحديدا ً في المنطقة الممتدة من عرسال نحو الفاكهة فـراس بعلبك
وصوال ً إلى القاع نظرا ً لحساسيتها الديموغرافية» ،مشيرة إلى «أن عرسال
قاعدة لوجستية للمسلحين وهي النقطة الوحيدة خارج الحصار ،والجيش
اللبناني يطبق على مداخلها ومخارجها نحو الجرود».
إلى ذل��ك ،تحضر معركة القلمون واالنتصار ال��ذي حققته المقاومة
والجيش السوري في خطاب األمين العام لـحزب الله السيّد حسن
نصرالله في المهرجان ال��ذي يقيمه الحزب لمناسبة عيد المقاومة
والتحرير األحد  24الجاري من النبطية.

عون يمهل الحريري حتى يوم الجمعة

سياسياً ،يعلن رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون في
مؤتمر صحافي يعقده بعد غد الجمعة ،موقف التيار الوطني الحر من
ملف التعيينات األمنية والعسكرية ،في ضوء موقف رئيس تيار المستقبل
سعد الحريري في تعيينات المديرية العامة لقوى األمن الداخلي وقيادة
الجيش ورئاسة األرك��ان ،والذي من المفترض أن يتبلور في الساعات
القليلة المقبلة ،بعد المهلة التي أعطيت له.
وعلمت «البناء» «أن حلفاء عون تمنوا عليه تهدئة األمور هذا األسبوع
لمراقبة الموقف الذي سيتخذه تيار المستقبل في ملف التعيينات ليبنى
على الشيء مقتضاه».

مسؤولية االنخراط في معركة الدفاع عن سورية حتى دحر
اإلرهاب وداعميه.
وأكد انّ ما يحققه الجيش السوري والقوى القومية والوطنية
المقاومة من انتصارات والتضحيات التي تبذل تق ّرب المسافة
الى النصر الموعود.
رص الصفوف والتكاتف في مواجهة
وشدّد على ضرورة ّ
المؤامرة ،وتح ّمل مسؤولية بناء سورية المتجددة حتى تبقى
قلعة قومية للصمود والمقاومة.
وحيا النابلسي باسم رئيس الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان ،شهداء الجيش السوري البطل،
وشهداء الحزب وسائر القوى الوطنية والقومية والشهداء
المدنيين ،مؤكدا ً أنّ المؤامرة سقطت بفعل دماء هؤالء الشهداء
وتضحيات البواسل الميامين الذين يواصلون تحقيق االنتصار
تلو االنتصار.

وأش��ارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى «أن
الموقف الذي سيطلقه عون يوم الجمعة سيكون موجها ً بصورة مباشرة
ضد تيار المستقبل الذي يتمادى نوابه ال سيما فريد مكاري وأحمد فتفت
في التعاطي الالأخالقي مع أكبر كتلة مسيحية مارونية في البلد ،من دون
أي رادع وأي احترام للمقامات المسيحية» .وإذ أشارت المصادر إلى «أن
العماد عون سيتناول التعيينات األمنية والعسكرية ،وملف االنتخابات
الرئاسية ،إذ انه ال يجوز لمجلس ممدد لنفسه أن يصادر قرار الشعب».

إعالن النوايا ينتظر االتفاق
على رئاسة الجمهورية وقانون االنتخاب

من ناحية أخ��رى ،توقفت أوس��اط سياسية عند اللقاء المنتظر بين
العماد عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ،ولفتت إلى «أن
اللقاء مرتبط بملفات كثيرة ال تزال عالقة ،ال سيما أن إعالن النوايا ينتظر
االتفاق على رئاسة الجمهورية وقانون االنتخاب» .ولفتت مصادر قواتية
لـ«البناء» إلى «أن تأكيد جعجع أن حزب القوات والتيار الوطني الحر
تفاهما على عدم المشاركة أو الذهاب إلى أي جلسة تشريعية إال إذا كان
قانون االنتخابات وقانون استعادة الجنسية للمغتربين مدرجين على
جدول أعمالها ،ال يعني أننا والتيار الوطني متفقون على قانون االنتخاب،
فنحن متفهمون على ض���رورة إدراج م��وض��وع القوانين االنتخابية
المطروحة على جدول األعمال ،من اقتراح الرئيس نبيه بري ،إلى اقتراح
القوات -المستقبل ،وصوال ً إلى االقتراح األرثوذكسي» .وشددت المصادر
على «أن موعد لقاء العماد عون والدكتور جعجع لم يحدد بعد».

الحريري إلى موسكو
للقاء بوتين والفروف

وتعقد اليوم جلسة الـ 24النتخاب الرئيس التي ستكون على غرار
سابقاتها من الجلسات الـ  23في ظل انسداد أفق التوافق.
وفي سياق جولته الخارجية ،وصل الرئيس سعد الحريري مساء أمس
إلى موسكو في زيارة لروسيا يقابل خاللها الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ووزير الخارجية سيرغي الفروف وعددا ً من المسؤولين الروس،
ويجري معهم محادثات تتناول آخر المستجدات في لبنان ال سيما الملف
الرئاسي ودعم الجيش ،وتطورات األوض��اع في المنطقة ،خصوصا ً ما
يجري في العراق وسورية واليمن.

مجلس الوزراء يستكمل
الفصل الثاني من الموازنة

ويستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة بنود الفصل الثاني من الموازنة
العامة لعام  2015والذي يتضمن المشاريع اإلنمائية واإلعمارية .ولفتت
مصادر وزارية لـ«البناء» إلى «أن الخالفات بين الوزراء لم تبرز بعد ،فما
يجري ال يتعدى المالحظات من قبل الوزراء ومطالبهم بمشاريع متوازنة
للمناطق.
وطالبت كتلة المستقبل أمس الحكومة بضرورة المسارعة إلى إقرار
الموازنة العامة مع إدراج الكلفة المقدرة لسلسلة الرتب والرواتب من
ضمنها وذلك عمالً وتقيدا ً بمبادئ الشمولية والشفافية واإلفصاح في
إعداد الموازنة العامة مع إدراج اإلي��رادات الواضحة والكافية من أجل
تقليص العجز المالي».
ورأت وجوب انعقاد المجلس النيابي في جلسات تشريعية إلقرار
مشاريع القوانين ذات الضرورة الوطنية القصوى بدال ً من استمرار إبقاء
المجلس في حالة تعطيل دائم يضاف إلى تعطيل انعقاد جلسات انتخاب
رئيس الجمهورية.

نسعى إل��ى تحول ديني في عقلياتنا
لنصل إل��ى ه��ذا التفاهم ،كما علينا أن
نبتعد عن حصرية الحقيقة ،فال حقيقة
مطلقة بعيدة من اآلخرين .فالديانات
كلها تسعى إلى تحقيق السالم في العالم.
ديانات العالم موجودة وحاضرة في ك ّل
مكان وكلها تحمل بعدا ً عالمياً ،وانفتاح
األديان على بعضها يساهم في التفاهم
بين الشعوب».
وأجاب درويش على سؤا ٍل طرحه عن
كيفية العمل لتفعيل الحوار بين األديان،
ق��ائ�لاً« :علينا أن نعمل ب��ق��وة لنصل
إل��ى تفاهم ديني على ك� ّل المستويات
ال�لاه��وت��ي��ة وال��ف��ق��ه��ي��ة وال��ع��ق��ائ��دي��ة
والحياتية ،والتفتيش على طرق جديدة
للحوار وعدم االكتفاء بما ت ّم حتى اآلن،
على سبيل المثال اإلع�ل�ام المتبادل
ودراس����ة ال��ت��ح��دي��ات المشتركة بين
األديان .واألكثر أهمية في بحثنا يجب أن
يتركز على فصل السياسيين عن األمور
الدينية كي ال تستغل القيم الدينية من
أجل األم��ور الدنيوية ،المهم أن يقتنع
الجميع بأن ال سالم في العالم من دون
سالم وحوار بين األديان».
وختم المطران درويش كالمه داعيا ً
إلى «التأسيس لعقد مؤتمر شبابي من
أجل السالم في لبنان والعالم ،العام
المقبل».
وشكر المطران سفر للوفد الكوري
مجيئه إلى لبنان لمشاركة خبراته في
مجال إحالل السالم ،ودعا الجميع إلى

الوحدة والتكاتف من أجل تحقيق هذا
الهدف النبيل أال وهو إحالل السالم في
ك ّل أرجاء العالم .فيما دعا المونسنيور
معوض إلى العودة إلى أصالة الدين
وروحانيته ،عندها يجد الجميع السبيل
إلى إحالل السالم.
واعتبر الشيخ المصري «أنّ اإلسالم،
إسالم الفتوحات العربية مع مسيحية
ال���ح���روب الصليبية م��ع صهيونية
اليهودية ال يمكن أن تلتقي ،وإن التقت
فتلك ك��ارث��ة» .وأض���اف« :إم��ا اإلس�لام
ال��م��ح��م��دي والمسيحية العيسوية
واليهودية الموسوية ،إذا استطعنا
أن ننفذ إلى أعماقها فسوف لن نجد إال
التطابق ،لن نجد إال غاية واح��دة هي
الوصول إلى وضع اإلنسان على طريق
االرتقاء إلى التألق ،وإن تعدّدت الطرق
وإن تفاوتت الطروحات ،ولكنّ الهدف
واحد والوسيلة واحدة والغاية واحدة».
ورأى القسيس أبو عسلي أنّ «السالم
يتطلب ج��ه��دا ً ويجب أن يكون لدينا
تعريف موحد عن السالم».
أما األرشمندريت غندور ،فاعتبر أنّ
«للسالم مفهومين :مفهوم جيوسياسي
قائم على اتفاقات ومعاهدات ومصالح،
وه���و س�ل�ام م��ت��زع��زع ،وم��ف��ه��وم إلهي
سماوي ،وهو مسؤولية ك ّل األديان في
نشر السالم الحقيقي».
وفي نهاية اللقاء ،و ّقع المشاركون
على وثيقة أكدوا فيها التزامهم السعي
إلى نشر السالم في العالم.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن نجيب صفا بوكالته عن امل
نجيب شكر لمورثها رهيف محمد قديح سند
تمليك بدل ضائع للقسم  4من العقار 2024
نبطية التحتا
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود يوسف ترحيني شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  453عبا
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
عقد بيع شركة
بموجب عقد تفرغ تاريخ 2015/5/4

ت��ن��ازل ال��ش��رك��اء ال��س��ادة :ول��ي��م ف���ؤاد بو
منصور – ك��ورا ف��ؤاد بو منصور – سليم
عزيز وردة عزيز عزيز وردة – خليل جورج
وردة – وسامي ج��ورج وردة ال��ى كل من
ال��س��ادة علي رك��ان ع�لام – حسين ركان
ع�لام – محمود رك��ان ع�لام باسم شركة
لوبرج  L’AUBERGEوردة وبومنصور
ش.م.م المسجلة تحت رقم 1969/333
البقاع.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
من امانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب محمد حسن ابو رافع لمورثه حسن
حمود ابو رافع شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 143حاصبيا
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر

إعالن صادر عن
البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
بتاريخ  12آيار  ،2015اجتمعت الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك اللبناني
للتجارة ش.م.ل .في المركز الرئيسي للمصرف ووافقت على حسابات المصرف للدورة
المالية المنتهية في  .2014/12/31كما قررت الجمعية توزيع أنصبة أرباح على
األسهم التفضيلية فئة « »Aو« »Bو« ،»Cوبعد االستحصال على موافقة مصرف لبنان
توزيع أنصبة أرباح على األسهم العادية.
 . 1أنصبة األرباح قبل اقتطاع ضريبة التوزيع بمعدل :5%
األسهم التفضيلية «:»A

 7دوالرات أميركية للسهم الواحد

األسهم التفضيلية «:»B

 7دوالرات أميركية للسهم الواحد

األسهم التفضيلية «:»C

 6,75دوالرات أميركية للسهم الواحد

األسهم العادية:

 130ليرة لبنانية للسهم الواحد
{ بعد االستحصال على موافقة مصرف لبنان

 . 2أنصبة األرباح بعد اقتطاع ضريبة التوزيع بمعدل :% 5
األسهم التفضيلية «:»A

 6,65دوالرات أميركية للسهم الواحد

األسهم التفضيلية «:»B

 6,65دوالرات أميركية للسهم الواحد

األسهم التفضيلية «:»C

 6,41دوالرات أميركية للسهم الواحد

األسهم العادية:

 123,50ليرات لبنانية للسهم الواحد
{ بعد االستحصال على موافقة مصرف لبنان

 . 3تواريخ أساسية:
 15أيار :2015

تاريخ سجل المستفيدين من التوزيع ()dividend record date

 13أيار :2015

تاريخ بدء التداول دون الربح الموزع ()ex-dividend date

 16أيار :2015

تاريخ بدء دفع أنصبة األرب��اح ()dividend payment date
بالنسبة لألسهم التفضيلية فئة « »Aو« »Bو«.»C

خمسة أي���ام ع��م��ل بعد تاريخ بدء دفع أنصبة األرب��اح ()dividend payment date
االستحصال على موافقة بالنسبة لألسهم العادية
مصرف لبنان:

رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
موريس صحناوي

