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)محمود الطويل(رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال أمني عام اجلامعة العربية عمرو موسى في السراي احلكومي أمس

قوى 14 آذار تعمل على اقتراح
قانون بالحقوق اإلنسانية للفلسطينيين

مخاوف ديبلوماسية غربية من تقييد
حركة »اليونيفيل« وجعلها بال دور فعلي

بيروت: تُعد قوى 14 اذار ورقة
عمل مش����تركة ح����ول تصور 
آلية اعطاء الالجئني الفلسطينيني 
احلق����وق املدنية وعل����ى خلفية 

التباينات واجلدل النيابي.
وكان قد عقد اخلميس اجتماع 
في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة 
وف����ي حضوره مع النواب عاطف 
مجدالني، عمار حوري، س����مير 
اجلس����ر، نهاد املش����نوق، هادي 
حبيش، انطوان زهرة، ايلي كيروز 

ومنسق 14 اذار د.فارس سعيد.

ويقول النائ����ب عمار حوري، 
اننا نعتمد من حيث الشكل تعبير 
احلقوق االنسانية واالجتماعية 
بعيدا عن تعبير احلقوق املدنية، 
حتى ال يساء تفسير هذا التعبير، اما 
من حيث املضمون فان اجتماع امس 
لقوى 14 اذار هو بداية ستتنامى 
وتكبر ولن تكون مقفلة على احد، 
وهذا االجتماع حمل مضمونا علميا 
بحتا، ومتحور النقاش حول ثالثة 
اجتاهات، اجت����اه يتعلق بحقوق 
العمل املمكنة للفلسطيني في لبنان 

والثاني يتعلق بالضمان الصحي، 
والثالث يتناول حق التملك.

وقد توصلنا الى مقاربة علمية 
ملوضوع العمل الذي يجيز لوزير 
العمل احلق في السماح مع بداية كل 
عام لعدد من املهن لالجئني، وكان 
اجتماعا مثمرا وجيدا، وبعيدا عن 
التشنجات، وسيستكمل الحقا، وال 
مانع من انضمام قوى اخرى، لنصل 
الى اقتراح قانون معمق اكثر من 
مشاريع القوانني التي قدمت على 

هذا الصعيد.

لقاء وسام احلسن بفرجنية وعون: عرض العقيد 
وسام احلسن مع النائب سليمان فرجنية 
في دارته في الرابية األوضاع على الساحة 
اللبنانية في أول لقاء بينهما بعد احلملة 
التي طاولت احلسن، وحرص اجلانبان 
على ابقاء اللق���اء بعيدا عن االعالم، وقد 
أعقبه عش���اء، وكان احلسن زار سورية 
وعقد اجتماعات مع املس���ؤولني األمنيني 
على أثر اقدام شعبة املعلومات على القاء 
القبض على خاليا لبنانية تعمل لصالح 
اسرائيل، وتكشف مصادر في الغالبية ان 
احلسن اجتمع الى العماد ميشال عون في 
دارته في الرابية ثالث مرات وتناول احلديث 
املسائل األمنية وتشعباتها، والالفت انه 
بعد هذه االجتماعات غابت االنتقادات التي 
كانت توجه الى الشعبة ودورها واملطالبة 
بضرورة تشريعها، ولم تعد قيادات األقلية 
تتحدث عن قانونية الشعبة بعد االجنازات 
التي حققتها في كشف اخلاليا االسرائلية، 

خصوصا في اجلنوب.
عميل غير مسبوق: نقل عن نائب أمني عام 
حزب اهلل الشيخ نعيم قاسم قوله ان العميل 
األخير الذي كشف عنه في شركة االتصاالت 
»طبش على العمالء الـ 46 الذين كشفوا منذ 
ــبكات االسرائيلية«، ويقول  بدء تهاوي الش
مصدر أمني ان ما ظهر حتى اآلن من خالل 
التحقيق مع املوقوف والتدقيق الذي جتريه 
مديرية استخبارات اجليش في شركة »ألفا«، 
غير مسبوق مقارنة مبا ظهر من التحقيقات 
مع املوقوفني السابقني بجرم التعامل، حتى 

األمنيني منهم.
التقنيات األمنية: تعتقد أوساط في قوى 
14 آذار بأن تضخيم دور املتهم في شركة 
»ألفا«، بعد احلملة على الهبة االميركية، 
يرمي الى وضع اليد على التعيينات االمنية 

عند البحث فيها.

خاليا متطرفة: تلقت أوساط أمنية لبنانية 
ــمية حتذيرات من جهات أوروبية فاعلة  رس
من تنامي احلركات والتنظيمات املتطرفة في 
لبنان والتي ترتبط جميعها بأجهزة استخباراتية 
عاملية وعربية ومكلفة بأجندات متنوعة بتنوع 
األجهزة األمنية التي تدعمها وتنوع مشاريعها 
وطموحاتها... واملالحظ ان احلركات واخلاليا 
ــورة خاصة في املدن  املتطرفة تتغلغل بص
والبلدات ذات الغالبية املسيحية من باب احليطة 

واحلذر وعدم لفت األنظار.
حتدثت  أمني عام جدي�د للمجلس األعل�ى: 
مصادر سياسية مطلعة عن امكان احداث 
تغيير في األمانة العامة للمجلس األعلى 
واختي���ار أمني عام جدي���د مكان نصري 
خ���وري، واالجتاه مييل الى أحد الوزراء 
السابقني املسيحيني )الوزير السابق ميشال 
سماحة على األرجح( الذي سيعمل على 
تفعيل األمان���ة العامة وعدم ادخالها في 

التجاذب السياسي.
موقف الفت لفتفت: في موقف الفت ونافر 
أكد النائب أحمد فتفت »ان سالح حزب اهلل 
مرفوع فوق رؤوس اجلميع، وهو استعمل 
ويستعمل يوميا من خالل اخلطابات السياسية 
ــة، ومن يقول غير ذلك يكذب على  التهديدي
ــار الى »أننا نشعر ان األخطاء  حاله«، وأش
ــابت العالقات مع سورية  ــابقة التي ش الس
تتكرر، في حني كنا ننتظر ان تكون العالقة 
ندية ومتوازنة، وتكرس استمراريتها على 

املدى الطويل«.
حزب اهلل يرمم العالقة بني عون وسكاف: يقوم 
حزب اهلل مبساع لترميم العالقة بني العماد 
ميشال عون ورئيس الكتلة الشعبية ايلي 
سكاف ومصاحلتهما، والتي اهتزت اثناء 
االنتخابات البلدية واالختيارية. وال ترى 
مصادر ف���ي احلزب، ان األمور معقدة أو 

الطريق مقفلة.

بيروت � محمد حرفوش
تتكثف االتصاالت واملشاورات في الداخل اللبناني 
واخلارج الس����تيعاب مفاعيل ومضاعفات التعرض 

لقوات اليونيفيل في اجلنوب.
وقد وصفت مصادر ديبلوماسية غربية »املشاغبات« 
او ما سمي باعتراض األهالي على دوريات اليونيفيل 
بأنها اعتداءات على قوات الطوارئ وعلى ال� 1701 في 
وقت كانت قيادة اليونيفيل تؤكد ان مناوراتها هادفة 
الى التحقق من طاقاتها الداخلية وقدرتها على االنتشار 
اي ان هذه االعت����داءات املنظمة واملوجهة كما تقول 
املصادر لها عالقة بتقرير بان كي مون بشأن القرار 
1701، ولها عالقة بتقييد حرك����ة اليونيفيل جلعلها 
بال دور فعلي، ولها عالقة باحملكمة الدولية، مبعنى 

رسالة بأن جنود »اليونيفيل« أهداف.
وف����ي تقدير املصادر ان موق����ف مجلس الوزراء 

األربعاء املاضي في موضوع اعتراض األهالي على حركة 
اليونيفيل في جنوب لبنان لم يكن مبستوى حماية 
القوات الدولية سياسيا، اي انه لم يكن مبستوى تأكيد 
مظلة الدولة على عمل اليونيفيل بحسب تفويضها 
مبوجب القرار 1701. والحظت املصادر ان اي تنديد من 
مجلس الوزراء بالتحرشات واالعتداءات التي تعرضت 
لها هذه القوات لم يحصل، فبدا ان الدولة بسلطتها 
السياسية متبنية »لرواية األهالي« � اي لرواية حزب 
اهلل � وكان رئيس اجلمهورية استبق جلسة مجلس 
الوزراء بان اعتبر ان األهالي يش����عرون باالستفزاز 
لدى دخول قوات عسكرية بني األحياء، حتى لو كان 
اجليش اللبناني. وبرأي املصادر الديبلوماسية الغربية 
فإن الكالم عن التنس����يق املس����بق بني »اليونيفيل« 
واجليش كالم حق أريد به باطل، اذ يتجاهل حقيقة 

ان التنسيق من جانب األمم املتحدة.

توضيح »لغوي وديني«
لعبارة »ما يسمى حزب اهلل«

يؤكد القريبون م���ن البطريرك صفير ان
االجتهادات التي سمعها تعليقا على قوله 
ف���ي باريس عبارة »ما يس���مى بحزب اهلل« 
جتاوزت ردود الفعل املعقولة واملقبولة، الى 
اس���تعمال عبارات وإط���الق نعوت ال يجوز 
ان تكون مادة للتس���اجل في هذه الظروف، 
السيما ان البطريرك صفير لم يقصد االساءة 
الى احلزب أو إنكاره أو االس���تهانة به، ألن مقاربة سيد 
بكركي مع هذه العبارة انطلقت من معيار لغوي واعتبار 
ديني، بعيدا عن اي خلفية س���عى البعض الى احاطتها 

مبوقف البطريرك.
فاملعيار اللغوي يضيف القريبون من بكركي يستند 
الى كون »ما« اسم موصول يستخدم لغير العاقل، ويعني 
التوصيف وليس النفي أو االنكار. أما عبارة »ما يسمى« 
فهي للداللة املعنوية، السيما ان حزب اهلل هيئة معنوية 
لها اس���مها اخلاص بها، وهو يوضع بني مزدوجني حيث 
يرد في وس���ائل االعالم، واستطرادا فإن أي تسمية هي 
مل���ك ألصحابها وال ميكن ان تفرض على اآلخرين الذين 
يشيرون اليها كتابة من خالل متييزها باملزدوجني، وعندما 
يكون احلديث شفهيا يستعاض عن املزدوجني بعبارة »ما 
يسمى«، وهو ما قصده البطريرك في الشق اللغوي من 

أسباب استعماله هذه العبارة.
أما في املعيار الديني والروحي وهو األهم فإن عبارة 
»اهلل« لها مكانتها اخلاصة عند اجلميع، السيما عند رجال 
الدين على اختالف انتماءاتهم الطائفية، وبالتالي ليس لدى 
اهلل »حزبا« يحمل اسمه، أو ان اهلل هو جلماعة مؤمنة من 

دون أخرى، أو حلزب معني من دون بقية االحزاب.
واستطرادا فإن استعمال عبارة »ما يسمى حزب اهلل« 
انطلق منها البطريرك لالعتبارات اللغوية والدينية فقط، 
وللنظ���رة االميانية الكبيرة التي لدى املؤمنني الى اهلل 
التي تتبعه عند املس���يحيني دائما عبارة »اهلل تعالى« 

وعند املسلمني عبارة »اهلل عز وجل«.
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أخبار وأسرار لبنانية

لبنان: موسى يستبعد الحرب.. وقهوجي ال يستبعد العدوان
حزب اهلل: على »اليونيفيل« االنتباه إلى ما تقوم به!

الم التساهل السابق في التعاطي مع الجواسيس

بّزي ل� »األنباء«: ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق العمالء
وعلى الدولة اتخاذ اإلجراءات لحماية لبنان

بيروت � أحمد منصور
شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي 
بّزي على ضرورة انزال أشد وأقصى العقوبات بحق 
اجلواسيس وعمالء اسرائيل في لبنان لكي يكونوا 
عبرة لغيرهم ممن يتعاملون مع العدو االسرائيلي، 
الفتا الى انه كان هناك تساهل في السابق في عملية 
التعاطي مع قضية العمالء مما استسهلوا عملية 
التعامل التي أصبحت وجهة نظر، مؤكدا انها حسب 

الدستور اللبناني هي خيانة وطنية عظمى.
وق���ال بزي في حديث ل���� »األنباء«: اننا نثمن 
اجلهود التي تبذلها االجهزة االمنية اللبنانية في 
كشف شبكات التجسس لصالح العدو االسرائيلي، 
وهذا االمر يؤكد مرة جديدة ان لبنان مازال ضمن 
االستهداف والتصويب االسرائيلي، مؤكدا ان هذا 

العمل هو خرق فاضح لسيادة الدولة اللبنانية وللقرار الدولي 1701 
ولكل االعراف واملواثيق الدولية، داعيا املجتمع الدولي الى اتخاذ موقف 
حاسم وحازم بوجه الغطرسة والعدوانية االسرائيلية واستهدافها 
املستمر للبنان، مش���ددا على ان ما تقدم عليه اسرائيل يهدد السلم 

واألمن الدوليني واالستقرار في املنطقة.
وأضاف بزي ان االعترافات التي أدلى بها املوقوف في شركة الهاتف 
اخلليوي بلغت مرحلة خطيرة جدا، حيث ان جميع اللبنانيني وعلى 

مختلف مس���توياتهم باتوا مكشوفني امام العدو 
االسرائيلي على مستوى شبكة االتصاالت، داعيا 
الدولة الى اتخاذ التدابير واالجراءات مع الشركات 
املعنية حلماية هذا امللف احلساس وحماية لبنان 
من االستهداف االسرائيلي واالطماع الصهيونية.

وشدد بزي على التمسك باملقاومة في مواجهة 
اسرائيل واعتداءاتها وأطماعها التوسعية في الدول 
العربية وفي لبنان، مؤكدا ان لبنان رمز املقاومة 
الوطنية في وجه آلة احلق���د والتدمير واجلرائم 

االسرائيلية ولن يتنازل عن مقاومته.
وفي موضوع السجال حول مسألة التنقيب عن 
النف���ط في املياه اللبنانية قال بزي: كننا متفقون 
على ضرورة بسط سيادتنا على ثرواتنا الوطنية 
وف���ي طليعتها موضوع النف���ط، ان ما حصل في 
االيام االخيرة شكل نوعا من احلث والتشجيع للمضي قدما دون اي 
تباطؤ أو تأجيل ملتابعة هذا امللف، يجب اال نتلهى في جنس املالئكة، 
النفط موجود عندنا، ومن حقنا عبر مشروع قانون أو اقتراح قانون 
ان تتضافر كل جهودنا وطاقاتنا من اجل استغالل املوارد الطبيعية 
وفي طليعتها املياه واالراض���ي اللبنانية، نافيا ان يكون لهذا االمر 
من س���جال بني احلكومة ومجلس النواب، مشيرا الى وجود تعاون 

بني السلطات.

علي بزي

بيروت � عمر حبنجر
تتركز اجلهود على تبريد األجواء السياسية 
الداخلية، واستيعاب التوترات اجلنوبية املتصلة 
باملناورات التدريبية األخيرة للقوات الدولية 
جنوب الليطاني، وصوال الى حماية االستقرار 
على أبواب موس����م االصطياف الذي بدأ باكرا، 
اضافة الى حتضير املناخات املالئمة الستقبال 
القرار االتهامي باغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري املفترض صدوره نهاية هذا الصيف 
او بداية اخلريف، من خالل احتواء التفاعالت 
املسبقة والهادفة، كما يبدو، الى اشاعة اجواء 
تخويفي����ة، لن يتوقف عنده����ا املدعي الدولي 

بلمار على أي حال.

قهوجي: سنتدخل لمنع الفتنة

وفيما استبعد األمني العام للجامعة العربية 
عمرو موسى املوجود حاليا في بيروت نشوب 
حرب قريبة في املنطقة على الرغم من خطورة 
الوضع، تناغم م����ع هذا التحليل قائد اجليش 
العم����اد جان قهوجي ال����ذي أكد على جهوزية 
جيشه لكل االحتماالت، مشددا في الوقت عينه 
على التمسك بالسلم األهلي، الذي اعتبره خطا 
أحمر. وشدد العماد قهوجي على عدم السماح 
بأي عبث باالستقرار األمني الداخلي، وقال في 
تصريح صحافي قرارنا واضح وال يحتمل اي 
اجتهاد، اجليش سيتدخل ملنع اي فتنة طائفية 
او سياسية تترجم نفس����ها على األرض، وال 

ته����اون في التعامل مع اي ش����يء يهدد األمن 
الوطني والسلم األهلي واالستقرار.

استبعاد حرب إسرائيلية

العماد قهوجي، استبعد حربا إسرائيلية على 
لبنان في ظل الظروف القائمة، لكنه استدرك 
قائال: ال شيء يضمن عدم حصول عدوان، وفي 
حال حصول����ه فاجليش جاهز للتصدي وهذا 
دوره، أما عن املقاومة فانها شعب موجود على 
األرض. القائد قهوجي شدد على لعب املؤسسة 
العسكرية الدور املطلوب منها بصورة كاملة 
وم����ن دون ضجيج، وبعيدا من احلمالت التي 
تتعرض لها أحيانا. بدوره األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى استبعد حربا في املنطقة 
رغم خطورة التهديدات االسرائيلية، امنا هناك 
بالتأكيد مشكلة كبيرة تتعلق باالحتالل وبالتالي 
هناك مشاكل كبيرة، امنا ال أريد الكالم عن احلرب 
والسالم. موسى التقى تباعا وزير اخلارجية 
علي الشامي ثم الرؤساء ميشال سليمان ونبيه 
بري وسعد احلريري وتناول معهم التطورات 

االقليمية.

توسيع نطاق الدوليين

من جه����ة أخرى وفيما أعل����ن نائب االمني 
العام الش����يخ نعيم قاسم لصحيفة »السفير« 
ان اليونيفي����ل، باتت معنية ب أن تنتبه الى ما 
تقوم به، وان تدرك أن التجاوزات تراكم قلقا 

وان بعض السلوك ال يبني عناصر ثقة بينها 
وبني االهالي لذلك فان اإلش����كال الذي حصل 
ناجم عن تصرف من اليونيفيل اقلق الناس، 
ورددت مص����ادر لبنانية متابع����ة ل� »األنباء« 
ان الفريق الفرنسي في القوات الدولية، الذي 
هو االكثر فاعلية، يري����د تفعيل دوره، ومعه 
الق����وات الدولية االخرى، دفعا باجتاه تطبيق 
كامل بنود القرار 1701 الذي ال يس����مح بوجود 
مسلحني في نطاق بقعة جنوب نهر الليطاني، 
مبعزل عن ارتدادات ذلك على الوضع الداخلي 
في لبنان، االمر الذي اعتب����ره لبنان محاولة 
لتغيير »قواعد االش����تباك« املتفق عليها بني 
احلكومة اللبناني����ة والقيادة الدولية، باجتاه 
التصادم مع السكان احملليني، الذين رمبا كان 

بعضهم منتميا حلزب اهلل.
وتركز القوات الدولية على حتمية توسيع 
دائرة حتركها لتش����مل بع����ض الوديان، التي 
تتصور انها تشكل »اخلنادق االساسية« للحزب 
في جنوب الليطاني، وهو ما ال تراه القيادات 
اللبنانية مالئما طاملا بقيت اسرائيل داخل احلدود 

اللبنانية البرية والبحرية على حد سواء.
وفي غضون ذلك بقي الغموض مس����يطرا 
في بلدة الفجر امس مع عدم تسجيل اي حترك 
انسحابي اسرائيلي من الشطر الشمالي لهذه 
البلدة احلدودية، قياس����ا على ما كانت الدولة 
العبرية قد اعلنته، ودون ابالغ القوات الدولية 

بذلك.

العالمة السيد محمد حسين فضل اهلل 
أُدخل الى المستشفى إلصابته »بنزيف داخلي«

بيروت: ُأدخل العالمة السيد
محمد حس����ني فض����ل اهلل، 
الى مستشفى بهمن في بيروت 
»إلصابته بنزيف داخلي« فجر 
امس، كما أعلن مكتبه اإلعالمي، 
نافيا خب����ر وفات����ه ومؤكدا أن 
حالة السيد صعبة لكنه اليزال 
على قي����د احلياة، بدورها اكدت 
ادارة مستشفى بهمن ان احلالة 
الصحية لسماحة العالمة املرجع 
الس����يد محمد حسني فضل اهلل 
هي حالة مس����تقرة، وال صحة 
لالخبار الت����ي يتداولها البعض 
عن ان حالته باتت سيئة جدا او 

ميؤوسا منها.
 إلى ذلك جدد السيد فضل اهلل 
امس في خطب����ة صالة اجلمعة 
التي ألقي����ت نيابة عنه حتذيره 
من هدف إسرائيل بتهويد كامل 
للقدس من خ����الل أكبر مخطط 
استيطاني ملصادرة ما تبقى من 

أمالك الفلسطينيني فيها، وإخراجهم من مدينتهم وإبعادهم إلى 
الضفة الغربية وغزة أو الى خارج فلسطني احملتلة، منبها إلى 
أن إسرائيل متهد إلنشاء نحو 50 ألف وحدة سكنية مبا يؤدي 
فعليا إلى منع التواصل اجلغرافي بني ش����مال الضفة الغربية 

وجنوبها.
 وانتقد الس����يد فضل اهلل مواصلة الواليات املتحدة تأمني 

الغطاء إلس����رائيل في حركتها 
العدواني����ة والتهويدية وتناغم 
الدول األوروبية مع السياس����ة 
األميركية ووقوف العالم ما بني 
موقف متواط����ئ وصامت جتاه 

ما يحدث.
 وأبدى أس����فه م����ن انخراط 
املواق����ع اإلعالمي����ة والقن����وات 
الفضائي����ة في ح����رب مذهبية 
على املستوى اإلعالمي مبا يخدم 
مصلحة إسرائيل ويؤسس لفتنة 
جتعل الدائرة تدور على العرب 
واملسلمني حلس����اب عدوهم في 
عملية الزحف اإلرهابي واالختراق 
األمن����ي الذي يس����تهدف مجمل 
الواق����ع العرب����ي واإلس����المي، 
مطالبا املرجعيات الدينية العليا 
وخصوصا املرجعيات اإلسالمية 

السنية والشيعية
االنط����الق مبب����ادرة عملية 
وبخطوات حاسمة جلعل القدس 
العنوان حلركتها اإلعالمية والسياس����ية وحترمي االنخراط في 

لعبة الفتنة املذهبية.
 ودعا السلطة في لبنان إلى تأمني احلماية للحقوق املدنية 
للفلسطينيني بدال من االنخراط في سجاالت إعالمية وسياسية 
تهدف في نهاية املطاف إلى متيي����ع هذه القضية وإدخالها في 

إطار التجاذبات السياسية اللبنانية.

مستشفى بهمن أكد أن حالته الصحية مستقرة

ضين للرئيس يعتذرون منه.. وسليمان يطالب باإلفراج عنهم أهالي المتعرِّ
بيروت: التقى الرئيس ميشال

سليمان امس، وفدا من اهالي 
الشباب الذين اوقفوا من جانب 
الرئيس  العامة، لذمهم  النيابة 
على صفحات ال� »فيس بوك« عبر 
االنترنت، جاءوا معتذرين عن 

سوء تصرف وطيش ابنائهم.
وفي هذا السياق قال مصدر 
قض���ائ�����ي رفي��ع ان جرائ��م 
ال� »فيس بوك« تخضع لقانون 
العقوبات اللبناني، حتت نبذة 

»النشر« وان املدعى عليهم في 
هذا املجال، يحالون الى احملاكم 
اجلزائية التقليدية، وليس الى 
محكمة املطبوعات كونهم غير 

صحافيني.
وتقول صحيف���ة »اللواء« 
ان قانون العقوب���ات اللبناني 
يعتبر من وسائل النشر الكتابة 
والرس���وم والص���ور اليدوية 
والشمسية واالفالم والشارات 
والتصاوير عل���ى اختالفها اذا 

عرضت ف���ي محل عام او مكان 
مباح للجمهور او معرض لالنظار 
او عرض���ت او بيعت او وزعت 

على شخص او اكثر.
امل���ادة 209 من  وبحس���ب 
قانون العقوبات فان الذم بأحد 
االشخاص يعاقب عليه باحلبس 
من شهرين الى سنتني اذا وقع 
على رئيس الدولة، فيما تقول 
املادة 385 عقوبات ان نسبة امر 
الى شخص ما، ولو في معرض 

الشك او االس���تفهام، تنال من 
او كرامته، وكل لفظة  ش���رفه 
ازدراء او س���باب وكل تعبي���ر 
او رسم ينمان عن حتقير يعد 
قدحا، اذا لم ينطو على نس���بة 

امر ما له.
وبعد اعتذار ذوي املوقوفني: 
نعيم حنا وشبل قصب وانطوان 
رميا، اوعز الرئيس سليمان الى 
اجلهات األمني���ة باالفراج عن 

املوقوفني الثالثة.

جرائم الـ »فيس بوك« ملحوظة في »العقوبات«

العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل


