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حمليات � /إعالنات

تلقى ات�صا ً
بري وكتا َب ْي تهنئة من فتحعلي وبون
ال من ّ

ق�ضية الكاريكاتور الم�سيء تتفاعل

قليمو�س والمجل�س التنفيذي للرابطة المارونية ا�ستقبال المهنئين

لحود :العتذار ال�صحيفة ومحا�سبتها
�إميل ّ

غصت دار مطرانية ب��ي��روت للموارنة في
ّ
األشرفية أول من أمس بوفود المهنئين بانتخاب
المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية.
فمن الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السابعة
مساء االثنين الماضي ،تقبّل رئيس الرابطة
النقيب انطوان قليموس يحوطه أعضاء المجلس
التهانئ من الرسميين ورج��ال الدين ورؤساء
النقابات والجمعيات والرابطات واالتحادات
واألن���دي���ة ،والسياسيين وممثلي األح���زاب
والدبلوماسيين والقناصل والقضاة ورؤساء
البلديات والمخاتير والفاعليات االجتماعية
واالقتصادية ،وكبار الموظفين والعسكريين
وحشد كبير من أعضاء الرابطة واألصدقاء.
وحضر مهنئا ً الوزراء أليس شبطيني ممثلة
الرئيس السابق ميشال سليمان ،ميشال فرعون،
نهاد المشنوق وجبران باسيل .والنواب :سليم
سلهب ،وليد خ��وري ،إميل رحمة ،نعمة الله
أب��ي نصر ،فريد الياس ال��خ��ازن ،هنري حلو
وناجي غاريوس .والمطارنة بولس مطر ،كميل
زيدان ،يوسف بشارة ،سمعان عطالله ،منجد
الهاشم ،مطران طائفة الكلدان في لبنان ميشال
قصارجي .الرئيس العام للرهبانية اللبنانية
المارونية األباتي طنوس نعمة على رأس وفد
من مجلس المدبرين.
كما حضر رئ��ي��س مجلس القضاء األعلى

القاضي جان فهد ،رئيس المجلس الدستوري
الدكتور عصام سليمان ،وعدد كبير من القضاة
الحاليين والمتقاعدين ،ورئ��ي��س المجلس
االقتصادي االجتماعي روجيه نسناس ،العميد
منير عقيقي ممثالً المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم .المستشار في رئاسة الجمهورية
رفيق شالال.
وحضر للتهنئة وزراء ونواب سابقون أبرزهم:
إيلي الفرزلي ،وديع الخازن على رأس وفد من
المجلس العام الماروني ،جان لوي قرداحي،
سليم جريصاتي ،مروان أبو فاضل ،منى عفيش
وشكيب قرطباوي.
وق����دّم ال��ت��ه��ان��ي أي��ض��ا ً رئ��ي��س المؤسسة
المارونية لالنتشار نعمت افرام على رأس وفد
من المؤسسة ،عميد السلك القنصلي جوزف
حبيس ،المدير العام السابق لمخابرات الجيش
العميد ادمون فاضل ،الرئيس السابق للرابطة
ال��م��ارون��ي��ة النقيب سمير أب��ي اللمع ،نقيب
المحامين أنطونيو الهاشم على رأس وفد من
النقابة ،نقيب محرريّ الصحافة الياس عون،
نقيب األطباء البرفسور أنطوان البستاني ،نقيب
أطباء األسنان البرفسور كارلوس خيرالله،
رئ��ي��س جمعية ال��م��ص��ارف ال��رئ��ي��س السابق
للرابطة المارونية الدكتور ج��وزف طربيه،
رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل ،نقيب

قليموس والمجلس الجديد في استقبال المهنئين
المقاولين مارون الحلو.
كما حضر ممثلو عدد من األحزاب.
وات��ص��ل بالنقيب قليموس مهنئاً :رئيس
المجلس النيابي نبيه ب�� ّري ،الرئيس السابق
للجمهورية ميشال سليمان ،وزي��ر األشغال

(جورج مطر)
العامة والنقل غازي زعيتر ،مطران جبل لبنان
للسريان االرثوذكس جورج صليبا ،السيدة منى
الهراوي .وتلقى كتاب َْي تهنئة من السفير اإليراني
محمد فتحعلي والسفير الفرنسي ايمانويل بون
ونقيب الصحافة عوني الكعكي.

ال يزال نشر صحيفة «الشرق األوسط» السعودية رسما ً
كاريكاتوريا ً مسيئا ً للبنان يتفاعل قضائيا ً وسياسياً.
لحود أنّ «ما هو
وفي هذا السياق ،رأى النائب السابق إميل ّ
أسوأ من الرسم الكاريكاتوري المسيء الذي نشر في صحيفة
«الشرق األوس��ط» ردة فعل بعض السياسيين اللبنانيين
عليه ودفاعهم عن الرسم والصحيفة لمجرد أنها سعودية».
وس��أل في تصريح« :لو نشر الرسم نفسه في صحيفة
تنتمي إلى المحور المناهض للمملكة العربية السعودية ،ما
كانت لتكون ردة فعل هؤالء؟ ألم يكونوا لينتفضوا حينها على
الصحيفة ويعطونا دروسا ً في السيادة والوطنية ويحركوا
شارعهم لالعتراض والتخوين؟ «وماذا لو نشرت صحيفة
لبنانية تملك مكاتب في السعودية الرسم نفسه ،واستبدلت
العلم اللبناني بالعلم السعودي ،ألم تكن السلطات هناك
بادرت إلى قطع رأس أو يد الرسام»؟
وأبدى أسفه ألن تكون «تبعية بعض السياسيين ألمراء
المملكة بلغت ح ّد الدفاع عن الصحيفة التي أهانت الدولة
اللبنانية ،شعبا ً ومؤسسات ،واالستعجال بتوقيف عدد
من الشبان الذين تحركوا عفويا ً بدافع وطني ،نيابة عن
اللبنانيين جميعا ً بدل أن يكلفوا أنفسهم عناء طلب اعتذار من
الصحيفة السعودية ،وهو أق ّل ما يمكن أن يطلب منها».
وقال لحود« :البعض يص ّر على تذكيرنا بالمثل الشهير
«من يدفع يأمر» ،حتى لو كان ذلك على حساب كرامة بلدهم،
من دون أن يملكوا القدرة على إعالن موقف مشرف إتجاه رسم
يأتي في إطار سلسلة اإلهانات التي يتعرض لها اللبنانيون
في وسائل اإلعالم الخليجية ،والتهديدات التي تنشر يوميا ً
عن نية دول خليجية ترحيل لبنانيين تحت حجج واهية».
وقال« :لسنا نعتب على الصحيفة وعلى بعض اإلعالم
الخليجي الذي ما كان ليبلغ ما بلغه من مستوى لوال مساهمة
اللبنانيين فيه ،بل على السياسيين اللبنانيين المتزلفين
للمملكة العربية السعودية التي كان يجب أن يتم استدعاء
سفيرها ،كما كان يجب أن تحاسب الصحيفة من وزارة اإلعالم
اللبنانية عبر إجراءات تتخذ بحقها ،أقله لئال يتك ّرر هذا الفعل
في الصحيفة نفسها أو في صحف أخرى».
وشدّد على أنّ «بعض السياسيين ما زالوا مصرين على

اإلغفال عن االنتصارات التي تتحقق في الميدان السوري
على اإلرهاب الذي ناصروه ودعموه ،أو على األقل تعاطفوا
معه ،وما زالوا يقفون إلى جانب الجهات الممولة له والتي
تمارس إرهابها على اللبنانيين ،عبر البيانات أو الترحيل أو
حتى الكاريكاتور ،غافلين عن أنّ هذا اإلرهاب سيالقي المصير
نفسه لإلرهاب الذي تتهاوى مواقعه الواحدة تلو األخرى
على األرض السورية».
وختم لحود« :ح��ري بهؤالء السياسيين أن يتخلوا عن
المحور ال��ذي يعاني من اإلف�لاس ،على مختلف األصعدة،
ليقفوا وقفة ع ّز بعد طول وق��وف مهين في صف منتظري
حقائب المال التي تنظم مواقفهم وخطواتهم ،وحتى صمتهم
عن إهانة دولتهم وعلم بلدهم في رسم كاريكاتوري ربما
تنطبق مقولة «كذبة األول من نيسان» الواردة فيه عليهم قبل
أي أحد آخر».
من جهة أخرى ،ن ّفذ أهالي الموقوفين في قضية اقتحام
مكاتب جريدة «الشرق األوس��ط» في بيروت اعتصاما ً أمام
ثكنة الحلو ،بمشاركة ناشطين في الحراك المدني.
وأبدى المحاميان حسن بزي وعباس سرور الموكالن عن
الموقوفين (ما عدا بيار حشاش ،وكيله المحامي باسم العم)،
استغرابهما للتعاطي في هذ القضية ،معتبرين أنه «ال يمكن
للنيابة العامة االدّع��اء على طوني أوري��ان بسبب تحقيره
العلم السعودي ،من دون أي شكوى من قبل السلطات
السعودية ،بينما لم تحرك ساكنا ً في االعتداء على رمز لبنان
أي العلم اللبناني» ،مطالبا ً بالعدالة المتساوية.
بدورها ،استنكرت مجموعة «الشعب يريد إصالح النظام»،
في بيان «التطاول على العلمين اللبناني والسعودي،
والتعرض للرموز الوطنية ،من أية جهة أتى» ،وأعلنت أنها
قدمت شكوى إلى لقضاء اللبناني ،طلبت بموجبها «مالحقة
من أساء للعلم اللبناني ومعاقبته ،سندا للمادة  384من
قانون العقوبات ،وذل��ك نظرا ً لعدم تحرك النيابة العامة
لمالحقة مرتكبي جرم تحقير العلم اللبناني» ،مشيرة إلى
أنها كانت في «صدد تقديم شكوى مماثلة ،ضد من أساء لعلم
المملكة العربية السعودية الشقيقة ورمزها الوطني ،غير أن
العطلة الرسمية ،حالت دون ذلك».

دروي�ش :يمكن للأديان �أن تت�ضامن لأجل ال�سالم
البقاع الغربي ـ أحمد موسى

باسيل مهنئا ً قليموس ومعوض

جريصاتي مع قليموس ومعوض

اليمن :ال�سعودية ( ...تتمة �ص)1
ل� �ب� �ن���ان� �ي� �اً ،ال ي� � � ��زال م �ل��ف
االت �ص��االت وتهريب اإلنترنت
ال� �ع� �ن ��وان ال��س��ي��اس��ي األول،
ال ��ذي ح�ض��ر ع�ل��ى م��ائ��دة لجنة
االت�� �ص� ��االت ال��ن��ي��اب��ي��ة ،حيث
ق��ام وزي ��ر االت �ص��االت بطرس
حرب بتحميل األجهزة األمنية
مسؤولية الخلل ال��ذي أدّى إلى
تكرار فضائح اإلنترنت ،بينما
كان إجماع اللجنة على متابعة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ق �ض��ائ��ي لمعرفة
التفاصيل وال��وص��ول إل��ى قعر
ال �ف �ض �ي �ح��ة ،وب ��ال� �ت ��وازي ق��ال
رئ��ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب حسن
فضل ال�ل��ه إنّ ال�ن�ق��اش سيطال
أداء ال � ��وزارة و«أوج� �ي ��رو» في
م �ج��ال تحصين ال �س��وق ومنع
التهريب سواء بمناقشة سياسة
التسعير أو دور أجهزة الرقابة
واإلش� � ��راف ال �ت��ي ي �ف �ت��رض أن
تضبط ال �س��وق .وال�م�ع�ل��وم أنّ
ال�ق�ض�ي�ت�ي��ن ال��رئ�ي�س�يّ�ت�ي��ن على
هذا الصعيد هما سؤال الوزارة
ع� ��ن س� �ب ��ب دم� � ��ج م��س��ؤول��ي��ة
مديرية االستثمار والصيانة،
ب�ش��رك��ة «أوج� �ي ��رو» ،م��ا يعطل
دور ال � � ��وزارة ال ��رق ��اب ��ي على
«أوجيرو» ،وسبب غياب الهيئة
ال �ن��اظ �م��ة ل�ل�ق�ط��اع ال �ت��ي تتولى
مراقبة التراخيص والخدمات
والتسعير وال�م�ن��اف�س��ة ،وكلها
ع��وام��ل ال ي�م�ك��ن ت�ج��اه�ل�ه��ا في
ب� �ح ��ث س� �ي ��اس ��ات التحصين
والوقاية من مخاطر التهريب.

وفيات
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى
رب��ك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي
صدق الله العظيم
انتقلت إلى رحمته تعالى

زهاء محمد حديد
المعمارية العالمية الرائدة

والدها :المرحوم محمد حسين حديد
والدتها :المرحومة وجيهة صابونجي
شقيقاها :هيثم وولداه رنا وحسين
المرحوم فوالذ وزوجته كنزة وكريمته
تاال
يصلّى على جثمانها الطاهر في جامع

Central Mosque, Regent’s Park,
 Londonظهر اليوم األربعاء  6نيسان

 2016الساعة .12.30
تقبل التعازي يوم غد الخميس  7نيسان
 2016م��ن ال��س��اع��ة الثانية بعد الظهر
الى السابعة مساءً ،وذلك في قاعة مركز
 Serpentine- Hyde Parkفي لندن،
على أن يعلن عن تحديد يوم التعزية في
بيروت الح ًقا.
ال��رج��اء اع��ت��ب��ار ه���ذه ال��ن��ش��رة دع��وة
خاصة.
إ ّنا لله وإ ّنا إليه راجعون

لجنة االتصاالت...
أسماء جديدة

عرضت لجنة اإلعالم واالتصاالت
توصلت إليه التحقيقات
النيابية ما
ّ
ف��ي ملف اإلن��ت��رن��ت غير الشرعي.
وأعلن النائب رئيس اللجنة حسن
فضل الله أن «التحقيقات القضائية
تجري على  4مسارات ،ونحن مع
تحقيق العدالة على ي��د القضاء.
وق��ال ف��ي مؤتمر صحافي مشترك
مع وزي��ر االت��ص��االت بطرس حرب
إن وزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل أبلغ
اللجنة أن التحقيق في وزارة الدفاع
يكتمل خالل  15يوما ً في ما يتعلق
باالختراق األمني .وال ج��واب على
كيفية إدخ��ال ال��م��ع��دّات وتركيبها
واألم�����ور م��ت��ش��اب��ك��ة ف��ي م��ا خص
محطتي باكيش وفقرا» .وأض��اف:
«بدأ المتورطون بكشف المتورطين
معهم والحلقة تج ّر ،وثمة أسماء
جديدة تنكشف في شبكة اإلنترنت
غير ال��ش��رع��ي نتيجة ص���راع بين
ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن .األم����ور ت��ت��دح��رج
وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه
المغارة».
وم��ن جهته ،أش��ار ح��رب إل��ى أن
«النيابة العامة لم ُتن ِه تحقيقاتها
حتى اآلن وث ّمة موقوف من آل غرابي
ووزارة االتصاالت ال تتهم أحدا ً وإنما
القضاء هو من يعلن الحقيقة ،وثبت
أن بعض من ظهرت أسماؤهم هي
نفسها في قضية محطة الباروك التي
كشفت سابقاً».

 ..وتسلّمت تقريرا ً مفصالً

وقالت مصادر في اللجنة لـ«البناء»
إن «األج���واء كانت إيجابية وك��ان
هناك إجماع لدى أعضاء اللجنة على
ضرورة استمرار التحقيق ومحاسبة
ال��م��ت��ورط��ي��ن ،ألن م��ا ح��ص��ل ليس
مخالفة عادية بل فضيحة تهدّد أمن
البلد وسيادته وماليته للخطر» ،الفتة
إلى أن «الملف وصل إلى خواتيمه
وأن هناك موقوفا ً ومتو ّرطين آخرين
ي��ج��ري التحقيق معهم وستعلن
أسماؤهم في وقت قريب».

وكشفت المصادر عن أن «اللجنة
تسلّمت تقريرا ً مفصالً بشكل واضح
ي��ت��ض�� ّم��ن م���راس�ل�ات ب��ي��ن وزارة
االتصاالت والنيابة العامة وشركة
أوج��ي��رو وال��ج��ه��ات المعنية حول
طبيعة ومواقع المخالفات».

«اللفلفة»
أخطر من المحاكمة

وح�����ذرت م���ص���ادر وزاري������ة من
محاوالت تجري في الكواليس من
بعض الجهات النافذة للفلفة هذا
الملف ،وقالت لـ«البناء» إن «اللفلفة
أخطر من محاكمة المتورطين مهما
عال شأنهم ،ألن اللفلفة تؤكد تو ُّرط
مسؤولين كبار في ال��دول��ة ،أم��ا في
المحاكمة فسيأخذ التحقيق مجراه
للوصول إلى المتورطين الرئيسيين
لكي يكون هذا الملف بداية للمحاسبة
في ملفات أخرى».

أين منظومة حماية
الشبكات؟

وأوض���ح الخبير ف��ي االت��ص��االت
المدنية والعسكرية الدكتور محمد
عطوي لـ«البناء» أن «االعتداء على
شبكة االتصاالت الشرعية سيتكرر
طالما وزارة االتصاالت لم تقدم على
إنشاء ما يُس ّمى منظومة أمن حماية
الشبكات إض��اف��ة إل��ى ع��دم جدية
المسؤولين في كشف المتورطين في
خرق شبكة االتصاالت الشرعية الذي
سبّب هدرا ً ماليا ً للدولة ما يزيد عن
مليوني دوالر سنوياً ،فضالً عن أن
المتورطين في شبكة الباروك عادوا
م��ج��ددا ً ليظهروا ف��ي خ��رق شبكات
ف��ي ك��ل م��ن ف��ق��را وج����رود الضنية
والزعرور».
ول��ف��ت ع��ط��وي إل��ى أن��ن��ا «مازلنا
بعيدين عن تحصين الوضع األمني
في لبنان تجاه االعتداء الخارجي
على شبكات االت��ص��االت» ،موضحا ً
أن��ه ال يمكن ال��وص��ول إل��ى حماية
كاملة وسليمة على صعيد االتصاالت
واإلنترنت ،بل هناك منظومة حماية
تعيق التدخل الخارجي والتجسس

و�أهلكنا الم�سرفين ( ...تتمة �ص)1
وسياسي كنوع من التغطية على مآزق الرؤوس الحامية في عائلة آل سعود
التي سبّبت للشعب اليمني المظلوم كل هذه اآلالم والمآسي وحتى ال يكون
لنتائج العدوان تداعيات كيانية أو خفوت في مستوى نفوذهم في العالم
العربي.
لقد أب��اح آل سعود ألنفسهم منذ عام وحتى اليوم استعمال كل وسيلة
لتحطيم وتخريب اليمن ،وقاموا بإنشاء تحالفات بفعل ُخيالء ال ح ّد لها ،لكن،
هل استطاعوا تغيير الواقع في اليمن لصالحهم ،أم غيّروه لصالح اليمنيين
الذين أصبحوا أكثر وعيا ً والتحاما ً وتماسكا ً وإصرارا ً على دحر العدوان؟
لقد أثبت الشعب اليمني األبي آلل سعود أن المرحلة التي كانوا فيها أسيادا ً
قد و ّلت واضمحلت وأن المرحلة المقبلة هي للمستضعَفين والمظلومين الذين
وب َفان َت ِ
ص ْر)؛ فانتصر الله
دعوا الله لينصرهم ،كما دعا نوح ربه (أ َ ِّني م َْغلُ ٌ
لتضحياتهم وصبرهم وجهادهم.
بالتأكيد ،التراجع السعودي لن يكون أمرا ً عادياً ،فمثلما تسبب العدوان
الصهيوني على لبنان في تموز عام  2006بانكسارات وارت��دادات سياسية
هائلة داخل الكيان الصهيوني ،فسيكون للعدوان السعودي االرتدادات نفسها،
وربما أخطر منها بكثير.
فالله سبحانه وتعالى َيعِ ُد المؤمنين الصابرين بالنصر ويتوعّ د الظالمين
ص َد ْق َناهُ ُم ا ْلوَعْ َد َفأَنجَ ْي َناهُ ْم َومَن
والمسرفين ،كما تعكسه اآلية الشريفة ( ُث َّم َ
َّن َشا ُء وَأَهْ لَ ْك َنا ا ْل ُم ْس ِرف َ
ِين).

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

وال���ت���ن���ص���ت وخ������رق ال��ش��ب��ك��ات
الشرعية».

جلسة حكومية غداً..

حكومياً ،يعقد مجلس ال���وزراء
جلسة غ��دا ً الخميس ،وعلى جدول
أعمالها ع��دد من الملفات ،أبرزها:
ال��خ�لاف ح���ول ج��ه��از أم���ن ال��دول��ة
وشبكة االنترنت غير الشرعية وأمن
مطار بيروت الدولي.

ال اتفاق على «أمن الدولة»

ونفى وزي��ر العمل سجعان قزي
لـ«البناء» التوصل إلى اتفاق حتى
الساعة حول صيغة معينة لألزمة
ف��ي جهاز أم��ن ال��دول��ة» ،الف��ت��ا ً إلى
أن «االت��ص��االت مستمرة على هذا
الصعيد للوصول إلى اتفاق» .مشددا ً
على أن «وزراء الكتائب سيشدّدون
خالل الجلسة على تطبيق القانون
ك��أس��اس للحل واعتبار جهاز أمن
الدولة جهازا ً أساسيا ً وليس نصف
جهاز واعتبار رئيس الجهاز رئيسا ً
بكامل الصالحيات ول��ي��س نصف
رئ��ي��س» .وأض���اف ق���زي« :ال نريد
جورج قرعة بنصف رئيس بل رئيسا ً
بكامل الصالحيات كأي رئيس جهاز
أمني آخر».
وأمل بأن «ال يتحول هذا الملف إلى
مسألة خالفية على طاولة مجلس
ال��وزراء أو سببا ً لتطيير الجلسة أو
عرقلة البحث ف��ي البنود األخ��رى
على ج��دول األع��م��ال» ،م��ؤك��دا ً ثقته
بـ«رئيسي المجلس النيابي
الكاملة
َ
والحكومة نبيه ب��ري وتمام سالم
اللذين أخ��ذا على عاتقهما حل هذا
الموضوع».
واعتبر قزي أن «األمر ليس اتفاقا ً
مسيحيا ً على تحصين هذا الجهاز
ب��ق��در م��ا ه��و الحفاظ على الجهاز
ورئ��ي��س��ه وصالحياته ورف���ض أي
تسوية بين الرئيس ونائبه بل تطبيق
القانون».

قاض طلب
جنبالطٍ :
التمهّل في التحقيق

وفي السياق ،كشف رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط
عبر حسابه على تويتر أن «قاضيا ً
قاض مرؤوس
من الصقور طلب من
ٍ
التمهل في التحقيق في الشبكة غير
الشرعية لإلنترنت» ،وقال« :وكيف
ال وك��ب��ار األم��ن��ي��ي��ن واإلع�لام��ي��ي��ن
واإلداري���ي���ن مشتركين ف��ي فرقة
االنترنت غير الشرعية؟».
كما كشف جنبالط أن «شبكة
ال��دع��ارة ال��ت��ي اكتشفت إن��م��ا كان
األمر بالصدفة ومن قبل ضابط ح ّر
الضمير ،وأن هذه الشبكة تعمل منذ
سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين
الكبار في سرية اآلداب».

 ..والمشنوق
طلب التحقيق

وع��ق��ب ت��ص��ري��ح��ات ج��ن��ب�لاط،
أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،أنه كلّف المفتش العام
في قوى األمن الداخلي العميد جوزف
ك�ل�اس ،التحقيق ف��ي م��ا ورد على
لسان جنبالط من اتهامات ،وطلب
المشنوق إعالن النتائج فور انتهاء

التحقيق.

هل ُت ّ
عطل
االنتخابات البلدية؟

وقالت مصادر وزاري��ة لـ«البناء»
إن األجواء الحكومية ليست جيدة في
ظل الخالف على العديد من الملفات،
محذرة من افتعال بعض المعارك
وال��ت��وت��رات ف��ي الحكومة لتعطيل
االنتخابات البلدية ،فضالً عن حصول
أعمال أمنية قد تقع يمكن أن تشكل
م��ب��ررا ً لتأجيل االنتخابات في ظل
تالقي مصالح بين جهات من فري َقي
 8و 14آذار لتعطيل االنتخابات أو
تأجيلها».

أع��اد رئيس أساقفة ال��ف��رزل وزح��ل��ة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش افتتاح
كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة كفريا البقاعية ،في
قداس احتفالي حضره جمهور كبير من أبناء البلدة والقرى
والبلدات المجاورة تقدمهم النائب السابق لرئيس مجلس
النواب إيلي الفرزلي ،رئيس حزب االتحاد الوزير السابق
عبد الرحيم مراد ،محافظ الشمال األسبق خليل الهندي،
رئيس بلدية كفريا أحمد صالح ومخاتير البلدة ،مستشارة
قائد الجيش بتي الهندي ورؤساء بلديات القرى المجاورة،
وشبيبة الروم الكاثوليك من مختلف رعايا البقاع الغربي.
وبعد القدّاس ألقى درويش عظة قال فيها« :أُعرب لكم
عن فرحي الكبير بأن احتفل معكم بعيد القيامة المجيد،
عيد الفرح واالنتصار ،وفرحي أيضا ً بوجودكم معنا في
إع��ادة افتتاح هذه الكنيسة المباركة ،كنيسة القديس
جاورجيوس بعد سنوات من اإلقفال ،افتتحناها بدعوة
من أهالي البلدة ،والفرح الثالث هو االحتفال في هذه البلدة
الحبيبة كفريا ،االحتفال بالتعايش ،كفريا كما البقاع

الغربي ،هي نموذج للتعايش المسيحي  -اإلسالمي .أنتم
رسالة لجميع البقاعيين واللبنانيين والعرب وللعالم
أن األديان السماوية يمكن أن تتضامن من أجل أن يسود
السالم في منطقتنا وف��ي العالم .ب��دون ه��ذا التعايش
والتآخي م��ع بعضنا بعضاً ،ال يمكن أن نحصل على
السالم ،لذلك أنا أشكركم وأشجعكم على أن نكون فعالً هذه
الرسالة التي طلبها م ّنا البابا القديس يوحنا بولس الثاني
عندما قال «لبنان هو وطن ورسالة ،وطن لكل اللبنانيين
ورسالة إلى العالم بأجمعه».
وشكر دروي��ش كل الذين ساهموا في إع��ادة افتتاح
الكنيسة.
وبعد العظة قدم المطران درويش باسم الرعية درعا ً
تكريمية إل��ى األرشمندريت نبيه صافي عربون شكره
الهتمامه بالكنيسة طيلة الفترة الماضية ،كما قدمت
الرعية بشخص األرشمندريت صافي درعا ً تقديرية إلى
المطران درويش عربون محبة وشكر ووفاء.
من جهة أخرى ،استقبل درويش وفدا ً من حركة «التجدد
للروم الكاثوليك» برئاسة شارل عربيد وضعه في أجواء
إنشاء الحركة وأهدافها.

ف�ضل اهلل :ل�سيا�سة خارجية موحدة
تلتزم الثوابت وتحمي لبنان

«التغيير واإلصالح» :نرفض
التمديد للحالة الشاذة

وأكد تكتل التغيير واإلصالح «أن
المطلوب في موضوع أمن الدولة
هو احترام القوانين قبل أي تعديل
أو اقتراح» .ودعا أمين سر التكتل
النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماعه
األس��ب��وع��ي ف��ي ال��راب��ي��ة إل���ى أن
«تح ّرر صالحيات مدير عام جهاز
أم��ن ال��دول��ة وال يجوز محاصرته
سياسياً».
وشدّد كنعان على أنه «ال يجوز
أن ي��ك��ون إن��ه��اء ال��ف��راغ مطالبة
تقنية إلق��ص��اء الحق الدستوري
والميثاقي والتمديد للحالة الشاذة
على كل المستويات» ،الفتا ً إلى
أنه «ستكون في المرحلة المقبلة
مواقف ومتابعة لكل هذه العناوين
بإجراءات عملية ،أكان ذلك ،يتطلّب
منا أن نكون جاهزين بالوسائل
الديمقراطية المتاحة ،أو بحركة
في الحكومة والمجلس النيابي
وفي كل األح��وال سنتابعها حتى
النهاية».

فرنجية مازال مرشحنا

على صعيد الرئاسة ال جديد
ب��اس��ت��ث��ن��اء ان��ت��ظ��ار ال��ت��رج��م��ة
العملية ل��زي��ارة ال��رئ��ي��س سعد
الحريري إلى موسكو قبل جلسة
انتخاب الرئيس في  18نيسان.
وف��ي السياق ،أش��ار عضو كتلة
المستقبل ال��ن��ائ��ب ك��اظ��م الخير
لـ«البناء» إلى أن «زيارة الحريري
إل����ى م��وس��ك��و ك��ان��ت إي��ج��اب��ي��ة
وستنعكس إيجابا ً على الصعيد
الداخلي» ،مضيفا ً أن «الحريري
يقوم بحركة دبلوماسية مكثفة
في الداخل وعلى الصعيد اإلقليمي
والدولي لحلحلة الملف الرئاسي
وه��و يعرف خطورة الوضع في
لبنان على الصعد كافة».
ونفى الخير أن يكون الحريري قد
سمع من المسؤولين الروس تأييد
موسكو للرئيس الوسطي ،وق��ال:
«فرنجية ال ي��زال المرشح الرسمي
لتيار المستقبل وال يعنينا كل حديث
آخر ،ونسعى النتخابه لكن المشكلة
ليست بأسماء المرشحين بل بقرار
االن��ت��خ��اب ،ل��وج��ود ق��رار داخ��ل��ي -
خارجي بعدم انتخاب رئيس من
خالل تعطيل االنتخاب في المجلس
النيابي».

جانب من الحضور في عيناثا
دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي»
السيد علي عبد اللطيف فضل الله
لـ»سياسة خارجية موحدة يتفق
عليها أه��ل السلطة على طاولة
مجلس ال���وزراء وتلتزم الثوابت
الوطنية وتحترم مصالح لبنان
وش��ع��ب��ه ،ال س��ي��اس��ة ال��م��ح��اور
اإلقليمية أو تجاذبات وأولويات
الدول الكبرى».
واعتبر السيد فضل الله خالل
ح��ف��ل نظمه ال��ل��ق��اء ف��ي ال��ن��ادي
الحسيني لبلدة عيناثا في أجواء
عيد ال��م��رأة واألم والطفل ووالدة
السيدة الزهراء ،أنّ «التجاذبات
الداخلية حول السياسة الخارجية
ل��ل��ب��ن��ان تضعف م��ن الحصانة
ال��ذات��ي��ة لبلدنا وتجعله ه��دف��ا ً
لالستضعاف والتناول والتطاول
واالستخفاف برموزه ومقدّساته
وتاريخه وشعبه» .وأضاف« :أنّ
الر ّد على ما ينال من لبنان وشعبه
ال يكون بالسجاالت والشعارات
موحد
وال��م��زاي��دات ب��ل بخطاب
ّ
يلتزم الثوابت ويحترم مصالح
لبنان أوال ً وأخيراً».
من جهة ثانية دعا السيد فضل
الله «الطبقة السياسية والقضاء
إزاء الجرائم الوحشية والمتفشية
بحق المرأة والطفل ،إلى التشدّد
في تنفيذ القوانين كي ال نشعر أنّ
القانون يسقط أم��ام األقوياء وال
ينفذ إال على الضعفاء».
ورأى أنّ «قطع الطريق على
تهميش ال��م��رأة وال��ط��ف��ل او ف��رز
المجتمع بين محروم من الحقوق

ومه ّمش من الرعاية ،ال يكون أيضا ً
إال بسياسة اجتماعية واقتصادية
واض��ح��ة وب��ت��ح��دي��ث ال��ق��وان��ي��ن
لتصبح أك��ث��ر م�لاءم��ة للتطور
والتحديث ولمتطلبات الحياة
الكريمة».
تجدر اإلشارة إلى أنّ الحفل ك ّرم
العديد من المؤسسات والصروح
التربوية في منطقتي بنت جبيل
وص��ور .وتخللته كلمات لك ّل من
عضو اللقاء الشيخ خليل الشاوي،

وق��ص��ي��دة م��ن وح���ي المناسبة
للشاعر يوسف قانصو وأطفال من
متوسطة صور الرسمية للبنات
ومجمع التحرير ،ومدارس األمين،
وم��رك��ز ال��ص��داق��ة الفلسطيني
وكشاف ومؤسسات فتح ومنظمة
التحرير الفلسطينية وم��درس��ة
اإلشراق .كما حضر رؤساء بلديات
وم��خ��ات��ي��ر وف��اع��ل��ي��ات ووج���وه
نسائية وأص��دق��اء اللقاء وحشد
شعبي كبير.

دعوة لعقد جمعية عمومية
تدعو شركة «جامكو اوف ش��ور» (سجل ت��ج��اري رقم
/1806885بيروت) المساهمين الكرام لعقد جمعية عمومية
بتاريخ  20نيسان  2016في مركزها الرئيسي الكائن في سد
البوشرية  -شارع مار تقال في تمام الساعة الخامسة ،وفي
حال لم يكتمل النصاب تعقد جلسة ثانية بمن حضر بتاريخ
 27نيسان  2016ويكون جدول االعمال التالي:
البيانات المالية وتقارير المراقبة للسنوات  2013و 2014
و 2015
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومفوضي المراقبة.
تعيين مفوض مراقبة
االطالع على التف ّرغات الحالية بين المساهمين والبت بها
انتخاب مجلس إدارة جديد
أمور مختلفة وطارئة

