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جنبالط: جمهور 
ساحة الشهداء أمام 
إحباط جديد لوقوعه 

مرة أخرى ضحية 
احلسابات اإلقليمية 

اخلاطئة

سيرة ذاتية أخبار وأسرار

ولد بشارة يوسف الراعي 
في حماليا ـ املنت في 25 
فبراير 1940،وشغل في 

حياته العديد من املناصب 
األكادميية والروحية:

٭ 1975 ـ 1981: شغل 
منصب رئيس مدرسة سيدة 

اللويزة. 
٭ 1978 ـ 1984:  تولى ادارة 
»مركز اللوزة للتعليم العالي« 

ـ جامعة سيدة اللويزة.
٭ 1975 ـ 1984: خادم 

لرعايا زوق مصبح )البلدة، 
نهر الكلب ـ املسيح امللك، 

ادونيس(.
٭ 1977 ـ 1982: قاض في 
احملكمة االبتدائية املارونية 

املوحدة..
٭ 1982 ـ 1986: رئيس 

احملكمة البطريركية 
االستئنافية.

٭ 1984 ـ 1986: رئيس 
مدرسة القديسة ريتا ضبية 

وكاهن رعيتي الصعود ومار 
جرجس ـ الضبية، النشاطات 

واملهام في احلياة االسقفية.
٭ 1986 ـ 1990: نائب 

بطريركي عام في بكركي.
٭ 1990: مطران ابرشية 

جبيل.
٭ منذ سنة 1990 بعد 
فصلها عن االبرشية 

البطريركية وجعلها ابرشية 
قائمة بذاتها.

٭ 1986 ـ 1990: مشرف 
على احملاكم الروحية 

املارونية.
٭ 1986 ـ 1991: مشرف على 

رابطة كاريتاس لبنان.
٭ 1992 ـ 1995: عينه 

البابا يوحنا بولس الثاني 
منسقا لسينودس االساقفة 

الروماني اخلاص بلبنان.
٭ 1988 ـ 2000: عينه 

الكرسي الرسولي رئيسا 
للجنة تنسيق النشاطات 

االجتماعية والرعوية 
واالمنائية في كنيسة لبنان.
٭ 1988 ـ 1994: عينه البابا 
يوحنا بولس الثاني عضوا 
في املجلس البابوي »قلب 

واحد«.
٭ عام 1992: انتخب من 

قبل سينودس اساقفة 
الكنيسة املارونية لعضوية 
اللجنة القانونية ومحكمة 

السينودس.
٭ 1995: عينه البابا يوحنا 

بولس الثاني عضوا في 
املجلس البابوي لرعوية 

املهاجرين واملهجرين 
والسواح والالجئني..

٭ 1997: انتخب من قبل 
جمعية البطاركة واالساقفة 

في لبنان رئيسا للجنة 
االسقفية لشؤون العائلة في 

لبنان.
٭ 1998: انتخب من قبل 

سينودس اساقفة الكنيسة 
املارونية عضوا في 

السينودس الدائم.
٭ 1999: عينه البابا يوحنا 

بولس الثاني عضوا في 
مجلس رئاسة املجلس 

احلبري للعائلة.
٭ 1999 ـ 2001: عينه 

الكاردينال سيلفستريني 
رئيس مجمع الكنائس 

الشرقية، عضوا في اللجنة 
العلمية للمؤمتر الدولي حول 

مجموعة قوانني الكنائس 
الشرقية.

٭ 2000: عينه الكاردينال 
البطريرك مار نصراهلل 

بطرس صفير ممثال 
للكنيسة املارونية في اللجنة 

االسقفية خلدمة احملبة.
٭ 2000 ـ 2006 انتخبه 

السنودس املاروني عضوا 
في جلنة التنسيق والتخطيط 

بني السلطة الكنسية 
والرهبانيات املارونية.
٭ 2003: انتخب من 

سينودس اساقفة الكنيسة 
املارونية امني السر 

للسينودس.
٭ 2004: أنتخب من 

سينودس الكنيسة املارونية 
مشرفا على توزيع العدالة 

في محاكم الكنيسة املارونية 
ورئيس محكمة السينودس 

في الدعاوى القضائية 
لالساقفة واالبرشيات.

٭ 2005: عينه مجلس 
بطاركة الشرق الكاثوليك 

منسقا للجان االسقفية 
للعائلة في بلدان الشرق 

االوسط.
٭ 2009: أنتخب من قبل 

جمعية البطاركة واالساقفة 
في لبنان رئيسا للجنة 

االسقفية لالعالم الكاثوليكي 
في لبنان.

٭ 2010: عينه البابا 
بندكتوس السادس 

عشر عضوا في املجلس 
احلبري لوسائل االتصاالت 

االجتماعية.

٭ خريطة طريق 14 آذار: 
تؤكد مصادر قوى 14 آذار 

ان املعادلة اجلديدة التي 
ارتسمت لديها ستكون 

خريطة طريق إستراتيجية 
عملها املقبلة وتتمحور في 

اجتاهني:
ـ األول ان معادلة السالح 
املقاوم تبرر السالح في 

الداخل لن تعود قائمة 
وسيكون الدفع في اجتاه انه 

ال سالح إال بيد الدولة من 
دون إغفال أهمية التمييز 
بني »غلبة السالح« القائم 

في يد حزب وأبناء الطائفة 
الشيعية وهو ما حرص 

احلريري على تأكيده في 
خطابه املوجه في احليز 

األكبر منه الى الطائفة 
الشيعية.

ـ أما الثاني فيتمثل بوضع 
التعاطي مع سالح »حزب 

اهلل« في املقام عينه 
الذي وضع فيه حزب 

اهلل التعاطي مع احملكمة 
الدولية والذي لم يتورع 

في رأي هذه األوساط عن 
استهداف شرعية احملكمة 

واستقالليتها وعن التهشيم 
بها من دون اي مراعاة 

لرمزيتها او قدسية عملها 
بالنسبة الى فئة كبيرة من 

اللبنانيني متاما كما هي 
احلال بالنسبة الى قدسية 

السالح بالنسبة الى فئة 
مقابلة.

٭ ..وهيكلة جديدة ال مثيل 
لها: يستعد فريق 1٤ آذار 

إلطالق هيكليته اجلديدة 
واملؤسسات واللجان 
امللحقة بها في ورشة 

سياسية ونيابية وإدارية 
وحزبية ال مثيل لها. 

وستكون الهيئة القيادية 
على موعد جديد إلطالق 

العمل في مؤسساتها 
اجلديدة من كتلة نوابها 

الستني الى املنسقية 
العامة، استعدادا ملواكبة 
املرحلة التي تلي اليوم 

الشعبي الكبير، وحتضيرا 
ملعارضة شرسة ستجند 

لها كل القدرات السياسية 
والشعبية واملادية وعلى 

كل املستويات.
٭ لغم »احملكمة«: قال 

مدير مكتب بيروت ملعهد 
»كارنيغي« بول سالم »متكن 
ميقاتي راهنا من تهدئة املياه 
العكرة، وإذا متكن )ميقاتي( 

من إبقاء لبنان على هذا 
املنوال، أرى فرصة كبيرة 
الستقرار مستمر. ولكن 
هناك لغما في األفق وهو 
اتهامات احملكمة الدولية. 

فهل سيكون اللغم كبيرا؟ ال 
نعرف حتى الساعة«.

وأضاف سالم إن ما يريده 
حزب اهلل هي »ضمانات« 

استباقية. اما ميقاتي 
»الوسطي الذي يتمتع 

بعالقات أعمال مكثفة في 
لبنان والشرق األوسط 

وأوروبا، لن يقوم بشيء 
يعرض مصاحله للخطر. 
وهذا يصب في مصلحة 
حزب اهلل. في املقابل مع 
احلريري )االبن(، لم يكن 

لدى حزب اهلل غالبية، ولم 
يكونوا في احلكومة، ولم 

يثقوا برئيس الوزراء. ولهذا 
كانوا يقولون له إن عليه أن 
يقطع العالقات مع احملكمة. 

ولكن مع ميقاتي، هم ال 
يهلعون، ألنهم يثقون به«.

٭ التزام واضح: تلقى املنسق 
اخلاص لألمم املتحدة 

مايكل ويليامز من الرئيس 
نبيه بري ومن الرئيس 

املكلف جنيب ميقاتي 
التزاما كامال وواضحا 

بالنسبة للقرار الدولي 
1701 من بني القرارات 

الدولية املتصلة بلبنان.
أكثر ما يهم ويليامز 

االستحقاقات السياسية 
واالقتصادية واألمنية 

التي يفترض مواجهتها، 
األمر الذي يتطلب وجود 

حكومة تعمل، إذ انه ال 
ميكن حلكومة تصريف 

األعمال التقدم في معاجلة 
القضايا وال ميكنها تطبيق 

السياسات.
ومن خالل نتائج حتركه 

بني القيادات اللبنانية، ثمة 
قناعة لدى ويليامز، بأن 
احلكومة اللبنانية التي 

ستشكل ستكون حكومة 
متثيلية، على الرغم 

من عدم مشاركة بعض 
األطراف فيها.

وإذا لم تكن 1٤ آذار 
موجودة في احلكومة، فهي 

حتما ممثلة في البرملان، 
مع االشارة الى ان هناك 

استحقاق انتخابات 2013 
وهذا وقت لن يطول. ومن 
األفضل في بعض األحيان 

لبعض األفرقاء السياسيني 
ان يكونوا في املعارضة، 
حيث هناك الوقت الكافي 

للتفكير والتأمل.

حزب اهلل على »صيامه«.. و»املستقبل« على تصعيده

لبنان: البطريرك بشارة الراعي صفير آخر في بكركي
وميقاتي يأمل تشكيل احلكومة قبل نهاية الشهر

وهاب يسخر من »احتشام« املرأة السعودية!
علماء يعتبرونها إساءة جلميع املسلمني وانتهاكًا للحرية الشخصية

أطلق رئيس »تيار التوحيد 
السابق وئام  الوزير  العربي« 
وه���اب تصريح���ات مهين���ة 
بحق املرأة املس���لمة بش���كل 
عام، واملرأة السعودية بشكل 
خاص، س���اخرا م���ن حجابها 
ونقابها وحش���متها والتزامها 
بتعاليم الدين احلنيف، مما أثار 
موجة استياء عارمة، وجوبهت 
تصريحاته بحملة عنيفة من كل 
حدب وصوب رافضني التعرض 

للنساء املسلمات والسعوديات 
امللتزمات بدينهن.

عضو تكت���ل »لبنان أوال« 
النائب عقاب صق���ر رد على 
كالم وئ���ام وهاب بالقول: هذا 
أمر وصل الى حدود االنحدار 
القيمي واألخالقي الذي ال يوجد 
لقعره قعر، مبا يشكل اساءة 
للمرأة املسلمة التي رفع حزب 
اهلل شعارا لها: حجابك أغلى 

من دمي.

وأضاف: هذه الفعلة الكارثة 
تشكل اساءة وفضيحة ومّسا 
الناس وطقوس���هم  بعقائ���د 
وشعاراتهم التي يجب احترامها 
مهما كان االختالف معها، وندعو 
من منطلق امياننا باحلريات 
العامة والدولة املدنية الدستورية 
الراعية حلقوق اجلميع، الدولة 
اللبنانية وجميع املعنيني من 
الدينية املسيحية  املؤسس���ة 
الدينية االسالمية  واملؤسسة 

مبجلسيها الش���رعي األعلى 
والش���يعي األعلى واملجلس 
املذهبي لطائفة املوحدين الدروز 
اضافة الى جميع املؤسس���ات 
الى اتخاذ  املدنية والعلمانية 
موقف حيال هذا االس���تهتار 
الن���اس وعقائدهم،  بكرامات 
وختم صقر بيانه واضعا هذه 
الفعلة الفاضحة برسم »حزب 
اهلل« الراع���ي الرس���مي لهذا 

الشخص.

»األنب���اء«  واس���تطلعت 
العديد م���ن آراء علم���اء أهل 
الس���نة واجلماعة الذين أبدوا 
أسفهم للتهكم على احملجبات 
في اململكة العربية السعودية، 
واعتبروا ان النيل من احملجبات 
أمر مخالف للشريعة االسالمية 
الش���خصية للمرأة  وللحرية 
املس���لمة بطريقة مباش���رة، 
واالساءة الى احلجاب هو اساءة 
جلميع املسلمني وانتهاك فاضح 

للحرية الشخصية، وحجاب 
املرأة املس���لمة فريضة دينية 
في القرآن الكرمي بقوله تعالى: 
)وليضرب���ن بخمره���ن على 
جيوبهن( وقوله تعالى: )يدنني 

عليهن من جالبيبهن(.
وعلم ان هناك مش���اورات 
جتري على مس���توى رؤساء 
الطوائف االسالمية في لبنان 
التخ���اذ موق���ف موح���د ضد 

التعرض للحجاب.

واحلقوق.
ويبقى السؤال: ما رد قوى 
الثامن من آذار؟ وما مفاعيل 
ما حصل على عملية تأليف 
احلكوم���ة؟ هل تتس���ارع أم 

يصيبها اخلمول؟
الراه���ن ان كال الطرف���ني 
املوالي واملعارض مستغرق 
ف���ي قراءة وحتليل احلش���د 
اجلماهيري الكبير الذي شهده 
وسط بيروت يوم األحد، حتت 
عنوان »ال للسالح« املوجه الى 
الداخل، وال للتعرض للمحكمة 

الدولية.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
محمد رعد قال ردا على سؤال 
ح���ول رأي���ه بحش���د األحد: 
بعدنا صاميني.. ويقصد عن 

الكالم.
جنبالط وخالل استقباله 
النائب رعد ونواب كتلة الوفاء 
للمقاومة قال ان اجلمهور الذي 
احتشد باألمس هو أمام إحباط 
جدي���د لوقوعه م���رة أخرى 
ضحية احلسابات االقليمية 

اخلاطئة.
العماد ميش���ال  ب���دوره، 
عون قال لصحيفة »السفير« 
ان الشعار املوجه ضد سالح 
املدى  ال���ى  املقاوم���ة يفتقر 

واالمكانات.
لك���ن وزي���ر التربية في 
حكومة تصريف األعمال حسن 
منيمنة )املستقبل( اكد ان قوى 
1٤ آذار باجتاه مجموعة خطوات 
تنظيمية لتلبي���ة متطلبات 
املرحلة اجلديدة من موضوع 

احملكمة والسالح.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

أق���ل ما يقال ع���ن نتائج 
انتخ���اب البطريرك املاروني 
اجلديد انها ات���ت بخالف ما 
توقعه مسيحيو الثامن من آذار 
فالبطريرك بشارة الراعي الذي 
تعرف���ه منابر االعالم خطيبا 
ملتزما وطنيا واجتماعيا الى 
جانب نهجه املؤسساتي الذائع 
الصيت، هو في الواقع صفير 

آخر إمنا أكثر شبابا.
وقد وصف الراعي البطريرك 
صفير بالبطريرك الدائم متعهدا 

باحملافظة على تركته.
ويعتبر الراعي من اخلط 
الكهنوت���ي ال���ذي ي���رى ان 
للبطريركي���ة املارونية دورا 
وطنيا ال سياسيا تلعبه مقابل 
خط آخر يفصل انصراف رجال 
الدين املس���يحيني الى خدمة 

كنائسهم ورعيتهم.
وذك���ر الراع���ي في صالة 
الش���كر ان البطريرك صفير 
هو من س���امه اسقفا منذ 25 
س���نة، وان املطران ابوجودة 
هو من ابلغ���ه ذلك، وكالهما 
ساهما في اختياره بطريركا 

اليوم.
وفي آخ���ر تصريح اذاعي 
له لصوت لبنان في 15 يناير 
ان لبنان  الراعي  املاضي قال 
يتميز بني بلدان هذا الش���رق 
بدستوره الذي يحفظ حرية 
املعتقد والدين ونحن نصلي 
كي يظل لبنان مدركا ألهمية 

هذه امليزة.
ومت انتخاب الراعي بعد 13 
جولة اقتراع وسبعة ايام خلف 
االبواب املغلقة ولم تفتح ابواب 
بكركي او تقرع االجراس اال بعد 

يكن ذلك متاحا فهي تؤيد قيام 
حكومة تلبي حاجات الشعب 
على األقل الى جانب احترام 
الدولية واحملكمة  الق���رارات 

الدولية.
في املقابل، أسف األمني العام 
لتيار املستقبل احمد احلريري 
ان يذهب الرئيس ميقاتي بعيدا 
في تبنيه خلطاب حزب اهلل 
وان يكون اول املتحاملني على 
املش���هد الوطني االستثنائي 
الذي شهدته ساحة الشهداء، 
بالقول ان هذا يعمل على خلق 

الفتنة.
القوات  ب���دوره رئي���س 
اللبنانية سمير جعجع اعتبر ان 
اكثر من نصف الشعب اللبناني 
أعطى رأيه باحملكمة الدولية 
وبس���الح ح���زب اهلل، ودعا 
الرئيس���ني سليمان وميقاتي 
الى األخذ بذلك، وقال: اذا كانت 
ان  احلكومة ستشكل فعليها 
تأخذ باالعتبار مشهد »ساحة 

احلرية«.
وأكثر من ذلك قالت مصادر 
في 1٤ آذار ان ما جرى في ساحة 
الش���هداء يصب في مصلحة 
الرئيس ميقاتي، امنا عليه ان 
يحسن قراءة األمور، وهو يؤكد 
ملكية مفاتيح الدولة لرئيس 
اجلمهورية الذي يوّقع مراسيم 
احلكومة، وهو الذي يرأس هيئة 
احلوار، وان على احلريص على 
لبنان وعلى املقاومة ان يحترم 
نصف اللبنانيني او اكثر واال 
يستسهل الرد عليهم من خالل 
تألي���ف حكومة، أي حكومة، 
واال يستحضر وسائل القمع 
القدمية، واال يزدري املشاعر 

ان يوق���ع الرئيس ميش���ال 
سليمان مرسوم حكومة من 
لون واحد، وهو ما تعترض 
عليه االكثرية اجلديدة بداللة 
انضم���ام وزراء مس���تقلني 
وتكنوقراط ومحسوبني على 
رئيس اجلمهورية واحلكومة 
والنائب وليد جنبالط إليها ما 

يبدد مقولة اللون الواحد.
في هذا الوقت يكثف الرئيس 
ميقاتي اتصاالته ولقاءاته في 
مختلف االجتاهات مركزا على 
عقدة وزارة الداخلية التي يبدو 
ان العماد ميش���ال عون سلم 
بإبقائها مع الوزير زياد بارود، 
وحتت مظلة الرئيس ميشال 

سليمان.
وكان ميقاتي التقى املعاون 
السياس���ي لرئي���س مجلس 
ب���ري املتعجل  النواب نبيه 
لتش���كيل احلكوم���ة، اضافة 
الى وف���د من حزب اهلل الذي 
يشدد على هذا االجتاه، بداللة 
املرونة التي بدأ يظهرها العماد 
عون في موض���وع احلقائب 

الوزارية.
وأكد سفير اس���بانيا في 
لبنان خ���وان كارلوس غافو 
الرئي���س ميقاتي  نقل ع���ن 
توقعه تشكيل احلكومة في 
األيام املقبلة، وفي مجال آخر 
ق���ال غافو ان زي���ارة وزيرة 
خارجية اس���بانيا الى لبنان 
واملنطقة حتمل رسائل عديدة 
تهدف الى االطالع على وجهات 
نظ���ر كل األطراف ونقل دعم 
اسبانيا لتشكيل احلكومة التي 
تريد مدريد ان تكون متوازنة 
ومتثيلية قدر االمكان، وان لم 

ابالغ الس���فير البابوي باسم 
البطريرك املنتخب وهذا بدوره 
ابلغ الڤاتيكان الذي سارع الى 

املوافقة.
وكان يفت���رض ان يتكفل 
البطريرك  الڤاتيكان بتعيني 
املاروني السابع والسبعني لو 
لم يتوصل املطارنة الى اختيار 
الراعي بطريركا وهو اول راهب 
ماروني مرميي يصبح بطريركا 
وهو البطريرك املناس���ب في 

الوقت املناسب.
وسارعت القيادات املسيحية 
في 1٤ آذار الى بكركي لتهنئة 
البطريرك اجلديد معتبرة ان 
اختيار الراعي انتصار ثان لهذا 
اخلط، بع���د تظاهرات االحد 

احلاشدة في ساحة احلرية.
وابلغ الرئيس االسبق امني 
اجلميل البطريرك الراعي قوله: 
اننا سنكون الى جانبك من اجل 
لبن���ان في حني اعرب النائب 
في كتلة العماد عون سيمون 
ابي رميا من بكركي عن ثقته 
بأن البطريرك اجلديد سيكون 
على مسافة واحدة من جميع 

املسيحيني.
انتخاب البطريرك املاروني 
اجلديد خفف من زخم االهتمام 
بتش���كيل احلكومة، لكنه لم 
يغيب���ه، والرئي���س جنيب 
ميقاتي واثق من انه سيشكل 
حكومة قبل نهاية هذا الشهر، 
وأنه سيرتدي ووزراؤه البذلة 
البيضاء اللتق���اط الصورة 
الباسمة في القصر اجلمهوري، 
الذين  لكن املعارضني اجلدد 
اثبتوا وجودهم الشعبي في 
تظاهرات يوم االحد يستبعدون 

براءة شذا عمر من دعوى الـ »ال بي سي« ضدها»ويكيليكس« عن أوملرت: أنا أحب السنيورة!
أعرب رئيس احلكومة اإلسرائيلية االسبق 

ايهود اوملرت خالل حرب يوليو 2006 مبوجب 
البرقيات االميركية التي نشرتها صحيفة 

»االخبار« عن محبته لرئيس احلكومة االسبق 
فؤاد السنيورة، الفتا الى انه سيكون سعيدا 

بلقائه في أي وقت.
ومبوجب إحدى الوثائق، أوضح اوملرت انه 

يتفهم ضعف حكومة السنيورة ويدرك ان هذا 
الضعف هو ما يحول دون وضع يدها على 
اجلنديني اإلسرائيليني األسيرين للتفاوض 

معها على إطالق سراحهما. وفي وثيقة أخرى 
يعود تاريخها الى 13 يوليو 2006 حمل رئيس 

احلكومة السابق فؤاد السنيورة سورية وإيران 
مسؤولية نشوب احلرب ألنهما »تريدان 

تدمير احلكومة اللبنانية ووقف إنشاء احملكمة 
وحتويل االنظار عن امللف النووي االيراني«.
وفي موضوع آخر وصف أعمال »حزب اهلل« 

بأنها »ال تغتفر«، مبديا »التفهم لواقع ان 
إسرائيل ال تريد مكافأة« احلزب على تلك 

االعمال بتحرير مزارع شبعا، ويشدد على 
ان املكافأة اذا قدمتها اسرائيل ستكون من 

نصيب احلكومة اللبنانية. وأشارت الصحيفة 
الى انه طوال احلرب، كان حترير مزارع شبعا 

مشروعا مركزيا في خطاب السنيورة حيث 
قال لألميركيني: ميكنكم وضعها في عهدة االمم 

املتحدة ولتبق كذلك عاما او مائة عام«، فهو ال 
يرى في مزارع شبعا غير »اختراع ايراني- 

سوري«.

أصدرت محكمة املطبوعات في بيروت 
برئاسة القاضي روكس رزق امس ثالثة احكام 

األول في دعوى املؤسسة اللبنانية لإلرسال 
بشخص رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام 
بيار الضاهر على شذا عمر التي كانت تعمل 

صحافية لدى املؤسسة وقررت إنهاء خدماتها 
بعد حلقة حوار مع النائب عقاب صقر، 

واعتبرت احملكمة ان لكل شخص حرية في 
إبداء الرأي وان موضوع اخلالف بني املؤسسة 

واملدعى عليها هو على مدلول العبارات التي 
استعملتها في انهاء مشوارها وحول ما اذا 
كانت العبارات املستعملة تعكس قدحا وذما 
باملؤسسة. واعتبرت في حيثيات القرار ان 

املصطلحات املستعملة لم تبلغ حد النيل 

من شرف املؤسسة وكرامتها وال السباب 
واالزدراء، ولم تتخط حد اللياقة الصحافية، 
وقضى احلكم بإبطال التعقبات في حق شذا 

عمر وتدريك املدعية الرسوم واملصاريف.
شذا عمر اشادت في بيان مقتضب بحماية 

القضاء ممثال مبحكمة املطبوعات حرية الرأي 
وانه في ضوء ثبوت خرق ادارة املوسسة 

املتكرر ألصول املهنة وأخالقياتها اكدت شذا 
عمر انها تعتزم مقاضاة الـ »ال بي سي« 

بشخص رئيس مجلس إدارتها الذي اتخذ 
صفة االدعاء الشخصي وزوجته ومسؤولي 

االخبار والبرامج احلوارية بتهم متعددة 
ابرزها االفتراء وازدراء مهنة االعالم وقمع 

حرية الرأي.

)محمود الطويل( البطريرك اجلديد بشارة الراعي  محاطا باملطارنة ومحييا املهنئني بعد انتخابه بطريركا مارونيا ألنطاكية وسائر املشرق 

من هو بشارة 
الراعي؟


