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مجل�س الوزراء يقر خطة النفايات معدلة
والتمديد ل�سوكلين � 3أ�شهر

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن هيئة التن�سيق تنتظر الردّ الرو�سي

ع�سراوي :ن�ؤيد ّ
الحل ال�سيا�سي للأزمة
هدف �أميركا في المنطقة هو م�صالحها ودعم الكيان «الإ�سرائيلي»
حاوره سعد الله الخليل

(ت ّموز)

حوارات ثنائية في مجلس الوزراء أمس
أقر مجلس الوزراء خطة النفايات وقرر االستمرار
بالخطة الحالية  3أشهر.
ول��ف��ت وزي��ر اإلع�ل�ام رم��زي ج��ري��ج بعد الجلسة
أمس في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة
تمام سالم إلى أن «المجلس أقر تعديل قرار رقم 46
على الوجه التالي :أوال ً القواعد الرئيسة المتعلقة
بالخطة الشاملة للنفايات الصلبة وتحديد المناطق
الخدماتية ،كما قرر المجلس تحديد قواعد التلزيم
للكنس والجمع والطمر وحصر التلزيم بمتعهد واحد
في منطقتين خدماتيتين على حد أكثر على أن تكون
مدة العقود  7سنوات قابلة للتمديد».
وقال« :في حال تعذر على المتعهدين تأمين المواقع
المطلوبة خالل مهلة شهر يتوجب على مجلس اإلنماء
واإلعمار ووزارة البيئة تأمينها على نفقة المتعهدين
الذين ترسو عليهم المناقصة ،كما قرر تكليف وزارتي
البيئة والمالية إطالق المناقصات الالزمة بعد عرض
دفتر الشروط على مجلس الوزراء خالل فترة أقصاها

شهران ،وتكليف لجنة لدراسة العقود كافة تضم
ممثلين عن وزارة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار».
ولفت جريج إل��ى «أن مجلس ال���وزراء أع��رب عن
ارتياحه ل��ل��دور ال��ذي ق��ام ب��ه وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق في سجن رومية ،وأشار الرئيس سالم إلى
مشاركة لبنان في التظاهرة التي حصلت في باريس
أول من أمس.
وبعد الجلسة اعتبر وزير التربية الياس بو صعب
أن إق��رار الخطة الجديدة للنفايات يسجل للرئيس
س�لام ،موضحا ً أن��ه «أصبحت هناك خطة تقتضي
بأن تصبح هناك مناقصات» .وأشار إلى «أنها بداية
مرحلة جدية بمعالجة النفايات الصلبة» ،الفتا ً إلى أن
«المناقصات تخلق منافسة وتنزل األسعار».
وأوضح بو صعب في حديث تلفزيوني« ،أننا أمام
 3أيام من تنفيذ قرار إقفال مطمر الناعمة ولكن ال يوجد
أي شركة لمعالجة النفايات الصلبة» ،مؤكدا ً أن «مطمر
الناعمة إلى اإلغالق قريباً».

التقى وفد جبهة العمل في طهران

القمي� :إيران تدعم «حما�س» و«الجهاد»
كما تقف مع حزب اهلل
زار وف��د جبهة العمل اإلسالمي
الموجود في طهران برئاسة المنسق
العام الشيخ الدكتور زهير الجعيد
مسؤول العالقات الدولية في مكتب
السيد الخامنئي الشيخ الدكتور
محمد القمي.
واعتبر الجعيد خ�لال اللقاء أن
«ال��ع�لاق��ة بين جبهة العمل منذ
تأسيسها على يد المرحوم الداعية
الدكتور فتحي يكن مع الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ومع اإلمام السيد
الخامنئي تحديداً ،هي عالقة وثيقة
ووطيدة ،وعالقة ود وأخوة ومحبة
وت��ع��اون ل��م��ا ف��ي��ه مصلحة األم��ة
اإلسالمية جمعاء».
وأش������ار إل����ى أن «إي������ران هي
جمهورية لكل المسلمين وليس
إلخواننا الشيعة فحسب ،بل هي
جمهورية للسنة أيضا ً ولكل األحرار
والمستضعفين في العالم».
ول���ف���ت ال��ج��ع��ي��د إل����ى «وض���ع
المسلمين ف��ي ل��ب��ن��ان» ،م��ؤك��دا ً
«ال��ع�لاق��ة االستراتيجية الجيدة
ج����دا ً م��ع ح���زب ال��ل��ه ف��ي الصعد
وال��م��ي��ادي��ن ك��اف��ة خ��ص��وص �ا ً في
مواجهة العدو الصهيوني الغاصب،

وف��ي العمل ال��وح��دوي ال��م��ق��اوم،
وف��ي مواجهة الفتن وال��م��ؤام��رات
ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة ال سيما
الفتنة المذهبية وفتنة المجموعات
اإلرهابية والتكفيرية التي تسعى
إلى شرذمة الصف اإلسالمي وزرع
البلبلة وال��ش��ق��اق بين المسلمين
باستهدافها المقاومة وكل من يتبنى
مشروع الوحدة والمقاومة ،وهي
ب��ذل��ك وم��ن دون أدن���ى ش��ك تخدم
العدو الصهيوني الغاشم في شكل
مباشر».
ورح��ب القمي بـ «الضيوف من
جبهة العمل التي تقوم بواجبها
الوحدوي والجهادي المقاوم على
أك��م��ل وج���ه ل��ل��وق��وف وال��ت��ص��دي
لمشاريع الفتن الهوجاء ،وفي العمل
على توحيد الصف اإلسالمي» ،الفتا ً
إلى أن «السيد القائد الخامنئي يشيد
بجهود الجبهة ويعتبرها جهودا ً
طيبة ومثمرة ،خصوصا ً في مجال
الوحدة اإلسالمية».
وأك��د «وج���وب وح��دة األم��ة كما
أمر الله ورسوله ،ووجوب التعاون
والتنسيق بين المسلمين جميعا ً
لتحقيق ال��م��ص��ال��ح المشتركة

القمي مستقبال وفد جبهة العمل

خ��ص��وص �ا ً ف��ي م��ج��االت التقريب
المختلفة».
ولفت إلى أن «اي��ران هي حقيقة
لكل المسلمين ف��ي ال��ع��ال��م ،وهي
بالتالي وقفت سابقا ً إل��ى جانب
المسلمين ال��س��ن��ة ف��ي البوسنة
والهرسك ،وهي تقف اآلن إلى جانب
القضية الفلسطينية وإل��ى جانب
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
وتدعمهما كما تقف إلى جانب حزب
الله وتدعمه».

في زحمة التطورات السياسية واألمنية الدولية ،تستعد موسكو بهدوء
الستضافة اللقاء التشاوري السوري بمن حضر للبحث في حل األزمة
السورية .فبعد أن حسمت معارضة الخارج أمرها بمقاطعة اللقاء ،تباينت
مواقف معارضة الداخل بين رافض للمشاركة ومؤيد لها .وبين من ينتظر
إجابات موسكو على تساؤالته لحسم أمره.
مواقف هيئة التنسيق المعارضة من المبادرة الروسية وآفاق انعقاد
اللقاء التشاوري وإمكان مشاركة الهيئة في اللقاء ،كانت محور لقاء
صحيفة «البناء» وشبكة «توب نيوز» مع عضو المكتب التنفيذي لهيئة
التنسيق المعارضة أحمد عسراوي الذي أعلن أن الهيئة تنتظر «إجابة وزارة
الخارجية الروسية على رسالتنا المرسلة إلى وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف لنبدي موقفنا من المشاركة أو عدمها في لقاء موسكو».
وأكد أن «نجاح مشروع روسيا مرتبط بجدول األعمال وبنود االتفاق التي
يمكن أن ُتطرح».
وع ّول عسراوي على الدور المصري في حل القضايا العربية ال سيما
األزمة السورية ،معتبرا ً أن «مصر لها دور طبيعي في حل مشاكل األمة»،
متمنيا ً «نجاح الجهود المصرية التي لم تنغمس في األزمة السورية،
خصوصا ً في الوضع العسكري».
أشار عسراوي في بداية اللقاء إلى أن العمل جا ٍر منذ أشهر
عدة من أجل عقد اللقاء التشاوري في موسكو ،وق��ال« :كنا
وما زلنا نريد أن يكون لقا ًء لكل قوى المعارضة السورية
الديمقراطية المؤمنة بالحل السياسي التفاوضي ،والتي تنبذ
العنف وال تقبل بالحل العسكري».
وكشف عسراوي أن هيئة التنسيق الوطنية قد التقت مع نائب
وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قبل إعالن الدعوة
في شك ٍل واضح ،وقال« :تقدمنا إليه برؤيتنا إلنجاح اللقاء ،وأن
ترسل الدعوات إلى سائر القوى الديمقراطية واالتفاق على
شك ٍل سياسي يمكن أن يكون لقا ًء تمهيديا ً إليجاد مناخات زرع
الثقة بين األطراف ،وهذا يتطلب التعاون ،والسماح بإيصال
المساعدات إلى المناطق المحاصرة األمر الذي يمهد لنجاح أي
لقا ٍء تفاوضي قادم».
وأش��ار عسرواي إلى «أننا ننتظر إجابة وزارة الخارجية
الروسية على رسالتنا المرسلة من المنسق العام للهيئة إلى
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف لنبدي رأينا الواضح
والصريح في إمكان المشاركة في لقاء موسكو».
وأضاف« :هذه هي القضايا التي نريد إدراجها على جدول
األعمال حتى يتم اللقاء ،أما أن يذهب عناصر الهيئة إلى موسكو
للجلوس وأخذ الصور فهذا ليس مطلبنا».
وأكد عسراوي أن «فشل مؤتمر جنيف يعود إلى عدم اإلعداد
له في شك ٍل صحيح ،فلم يوضع له ج��دول أع��م��ال ،إضافة
إلى أن األطراف التي ذهبت كان يجب أن تمثل سائر الجهات
واألطراف».
ولفت عسراوي إلى أن «القوى الديمقراطية في المعارضة
السورية تبدي آماال ً كبرى على المشروع الروسي ،ألنه على
األق��ل ،ليس لروسيا مصالح استعمارية في ب�لادن��ا ،وإنما
هي حليفة للنظام ،ونحن في هيئة التنسيق الوطنية نشكر

الروس ألنهم يفكرون في إيجاد ح ّل سياسي في البالد بمعزلٍ
عن تحالفهم مع النظام في سورية ،وكل من يعمل على وقف
هدر الدم السوري هو محل شكرنا ،متمنيا ً النجاح لمشروع
روسيا».
ولفت عسراوي إلى «غياب التنسيق بين الروس والمصريين
واألميركيين ،علما ً أن التداخالت في األزمة السورية أصبحت
عالمية وإقليمية معاً ،وأن المصريين يأخذون في االعتبار
المواقف التي تتبناها أميركا وروسيا من هذا الموضوع».
وتابع« :نحن ننظر إلى مصر كإقليم قاعدي في األمة ولها دور
طبيعي في ح ِّل مشاكلها» .وتمنى نجاح الجهود المصرية التي
لم تنغمس في األزمة السورية وال سيما في الوضع العسكري»،
مؤكدا ً أنها «تقف على الحياد بين النظام والمعارضة ،وهي
األقدر على إنجاح الحل السياسي في سورية ،وما أراحنا خالل
اللقاء األخير في القاهرة هو الكالم المصري عن عدم التدخل
في أي قرار سوري ،وإنما المساعدة على إنتاج القرار السوري
الوطني المؤدي إلى نجاح العملية التفاوضية».
وأكد عسراوي أننا في هيئة التنسيق الوطنية ال نبني آماال ً
على الحسم العسكري ،وبالتالي فإن «أي تدخل في األزمة
عسكريا ً هو ليس لمصلحة الشعب السوري».

فتح ـ االنتفا�ضة تحيي
ذكرى �إنطالقة الثورة

سكاف يلقي كلمته خالل االحتفال
أقامت حركة فتح  -اإلنتفاضة ،في الذكرى الخمسين إلنطالقة الثورة
الفلسطينية وميالد الحركة ،مهرجانا ً سياسيا ً حاشدا ً في صالة الربيع في
مخيم نهر البارد ،في حضور أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين المرابطون» العميد مصطفى حمدان ،لجنة أصدقاء األسير
يحيى سكاف وممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية واحزاب
وقوى لبنانية وحشد من أبناء مخيمي نهر البارد والبداوي.
وألقى أمين سر لجنة اصدقاء سكاف جمال سكاف كلمة ،حيا فيها
«األس��رى والجرحى في سجون العدو والشهداء والمقاومين والشعب
الفلسطيني».
وتحدث العميد حمدان ،فحيا «التالحم اللبناني  -الفلسطيني ،والشهداء
الذين سقطوا في مواجهة العدو في لبنان» ،كما حيا «األسير يحيى سكاف»،
وقال« :عندما نرى وجوهكم النيرة ،فهي ال تحمل نفحة مذهبية ال سنية وال
شيعية وال مسيحية ،بل تحمل كلمة فلسطين».
وألقى امين سر إقليم لبنان في حركة فتح االنتفاضة عضو اللجنة
المركزية حسن زي��دان كلمة ،نقل فيها «تحيات امين سر الحركة ابو
ح��ازم» ،وتحدث عن «معاني الذكرى ودالالتها» ،متطرقا ً الى الوضعين
العربي والفلسطيني ،واعتبر «ان الخاسر األكبر مما يجري هي القصية
الفلسطينية».

�سخرية من ّ
ت�صدر الإرهابي نتنياهو التظاهرة الفرن�سية �ضد الإرهاب
سخرت شخصيات وجمعيات لبنانية من تصدر رئيس حكومة
العدو «اإلسرائيلي» االرهابي األول بنيامين نتنياهو التظاهرة التي
جرت في فرنسا أول من أمس ضد اإلرهاب.
وق��ال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط« :مع
تكرار إدانتنا الكاملة للعملية اإلرهابية التي وقعت في العاصمة
الفرنسية ،وتأييدنا للتظاهرة المليونية رفضا ً لها ،أليس من
سخرية القدر أن يتصدر التظاهرة ضد اإلره��اب ،اإلرهابي األول
في العالم بنيامين نتنياهو ،وهو من يقود النظام الصهيوني
ال���ذي م���ارس أب��ش��ع ال��م��ج��ازر ف��ي ح��ق فلسطين وال��ع��رب منذ
ع��ق��ود ،م��ن دون أن ي���ردع ممن يسمى المجتمع ال��دول��ي؟».
وسأل جنبالط في موقفه األسبوعي لجريدة «األنباء»« :ألم يكن
من األج��دى لرئيس السلطة الفلسطينية الذي يعاني والشعب
الفلسطيني اإلره��اب واإلح��ت�لال اإلسرائيلي ،أن ينظم تظاهرة
شعبية في رام الله استنكارا ً لمجزرة باريس ولمجازر «إسرائيل»
في حق الفلسطينيين ،بدل أن يقف في الصف األمامي الى جانب
رمز اإلرهاب واإلجرام نتنياهو الذي حول بحضوره هذه التظاهرة
كل االنظار عن اإلره��اب اإلسرائيلي؟» .واعتبر ان��ه «آن األوان
لوقفة وطنية تعيد األمور الى نصابها وتضع حدا ً لكل التنازالت
السياسية المتتالية».
وختم« :كم هو غريب أال تتحرك الشعوب العربية في تظاهرات
شعبية رافضة ومستنكرة لإلرهاب على مشارف مرحلة ستزداد
فيها الموجة الفاشية والعنصرية تجاه العالم العربي واإلسالمي،
بينما ك��ان المطلوب توجيه رسالة واضحة للعالم أن العرب

والمسلمين يرفضون هذه الممارسات البربرية ويدينونها».
ورأى رئيس اللقاء االسالمي الوحدوي عمر غندور ان «ما شاب
تظاهرة الجمهورية المليونية في فرنسا استنكارا ً لالرهاب ،تصدر
االرهابي االول في العالم رئيس حكومة دولة االغتصاب في فلسطين
بنيامين نتنياهو الصفوف وسط حشد من رؤساء وممثلي الدول».
وأض��اف غندور في بيان «ال ندري إذا بقي في هذا العالم من
يأخذ مشاركة نتنياهو على محمل الجد وال��ص��دق ،وه��و الذي
يتزعم حكومة احتالل توارثت السلطة منذ ستة عقود ومارست
أبشع االرهاب واسوأه في اجساد اصحاب االرض االصليين ،وفي
أجسادنا نحن اللبنانيين ،في مجزرة قانا في حرم قوات األمم
المتحدة ،على مرأى ومسمع عالم أقفل أذنيه ووضع على عينيه
نظارة سوداء ال يرى من خاللها إال دولة االغتصاب!!».
واعتبر رئيس االتحاد البيروتي الدكتور سمير صباغ في بيان
«أن الجريمة التي ارتكبت بحق صحيفة ساخرة ،سخرت من
الرسول العربي غير آبهة بشعور ثلث سكان المعمورة المنتشرين
في العالم ومنهم سبعة ماليين مسلم يعيشون في فرنسا .هذه
المعركة تقع اليوم بين عقليتين مختلفتين« .القيم األوروبية» وهي
التي انطلقت من مبادئ الثورة الفرنسية «حرية ،مساواة ،أخوة»،
وتضمنت من جملة ما تضمنته حرية التعبير والعلمنة أي فصل
الدين عن الدولة ،بمعنى آخر فإن الفرنسيين باتوا غير مبالين
إذا ما تعرض أحدهم لسخرية من السيد المسيح أو من القديسين
وال��ب��اب��اوات ،فهم علمانيون وأي��ض �ا ً متمسكون «بمقدساتهم
وقيمهم» .يثورون أمام كل ما يسيء إلى معتقداتهم ومقدساتهم

ال صداقة أميركية للعرب

وأشارعسراوي إلى أن «الواليات المتحدة األميركية لم تكن
في يوم من األيام داعمة لمشروع التحرر الوطني في بالدنا،
فهي لها مصالح أعلنها الرئيس األميركي باراك أوباما في شك ٍل
صريح ،وأن هدفه في الشرق األوسط هو مصالح أميركا ودعم
الكيان اإلسرائيلي».
وتمنى عسراوي فشل أي مشروع يستكمل التدمير في البالد،
مؤكدا ً أن «هيئة التنسيق الوطنية ليس لها أي فصائل مسلحة،

النابلسي :ال أحد يوقف
المد الثوري اإليراني

م��ن جهة أخ���رى ،واص��ل الشيخ
ع��ف��ي��ف ال��ن��اب��ل��س��ي زي���ارت���ه ال��ى
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
حيث التقى في مدينة مشهد جمعا ً
من طلبة العلوم الدينية وأساتذة
الحوزة العلمية وإمام جمعة مشهد
وأمين العتبة الرضوية السيد علم
الهدى ،أما في مدينة قم فقد التقى
المرجع الديني محمود الهاشمي
الشهرودي والمرجع الديني الشيخ
نوري الهمداني.
وكان النابلسي قد القى محاضرة
ف��ي م��رك��ز محاضرة خ��رس��ان ،أكد
فيها «قوة وصالبة الموقف اإليراني
ف��ي مواجهة الغطرسة األميركية
والغربية خ��ص��وص�ا ً ف��ي الموقف
ال��ن��ووي» ،معتبرا ً أن إي��ران «ق��ادرة
على تجاوز هذه المحطة السياسية
كما تجاوزت الكثير من التحديات في
السابق والتي كانت أخطر مما هي
عليه اليوم».
ول��ف��ت ال��ى «أن إي���ران ال يمكن
ع��زل��ه��ا ع��ن ال��ع��ال��م م��ه��م��ا بلغت
ش��راس��ة اإلج������راءات وال��ت��داب��ي��ر
ال��م��ف��روض��ة ،ف�لا أح��د ف��ي العالم
يستطيع أن يوقف المد الثوري
اإلي��ران��ي ف��ي ال��م��ج��االت الثقافية
والسياسية والعلمية».

عسراوي متحدّثا ً للزميل الخليل

فكيف يستقيم الوضع بين هاتين العقليتين المختلفتين؟ إذا لم
تردم بطريقة أو أخرى الهوة بينهما فإن حوادث مماثلة يمكن أن
تقع في شكل دائم مهما اتخذت فرنسا وأوروبا من إجراءات أمنية
احترازية».
ورأى «أن الزعماء األوروبيين الذين ساروا متضامنين مستنكرين
موجة اإلرهاب هذه كانوا يسيرون جنبا ً إلى جنب مع اإلرهابي األول
نتنياهو .في غزة باألمس اعتدى نتنياهو وزبانيته على األبرياء في
فلسطين ونقول األبرياء وال نقول المقاتلين ألن الحمم «اإلسرائيلية»
انصبت في تلك الحرب على األطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين
من دون أن نذكر بقية الحروب التي توالت على العرب جميعا ً منذ
ع��ام  1948وبشماتة وقحة طالب نتنياهو اليهود الفرنسيين
باالنتقال إلى دولتهم اليهودية فهي مالذهم اآلمن».
إل��ى ذل��ك ،استنكر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ،االعمال االرهابية
التي طاولت فرنسا ،وأعرب عن تضامنه معها.
وعزى الرئيس فرنسوا هوالند وعائالت الضحايا ،مؤكدا ً «اهمية
الحرية الدينية واحترام االديان».
واستنكر المفتي السابق للجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني
التفجيرات اإلرهابية في فرنسا ،واعتبر أن هذه التفجيرات ترسم
«عالمات استفهام كبيرة حول األهداف الحقيقية الكامنة وراءها،
خصوصا ً انها تثير الكراهية ضد اإلسالم الذي يحرم االعتداء على
اآلمنين في أي مكان من العالم ،وتشوه صورته الحقيقية ،وتعرض
حياة المسلمين في العالم للخطر».

(عمر لقموش)
وال تدعم أيا ً من الفصائل المسلحة».
واعتبر أن «الوحدة مطلوبة لمواجهة كل القضايا العالمية،
فنحن ال نبني مواقفنا على الموقف األميركي أو غيره» ،داعيا ً
إلى الدفع باتجاه وح��دة عربية شاملة تحقق مصالح األمة
وليس مصالح الحكام».
ورأى أن «األزمة السورية ذات جناحين ،أولهما شعب محق
بمطالبه في التغيير الديمقراطي ،والثاني الصراع المرتبط
بالمشروع االستعماري في المنطقة وال��ذي سيبقى موجودا ً
مع هذا النظام أو ذاك فهو صراع على المصالح» ،مشيرا ً إلى
أن «الحل بالنسبة الينا هو سياسي تفاوضي ينتج لنا نظاما ً
وطنيا ً ديمقراطيا ً يتعاون مع األنظمة العربية التي يمكن أن
تكون أنظمة جيدة وديمقراطية في مصلحة األمة» ،مشيرا ً إلى
انه «ال يتوقع تصعيدا ً عسكريا ً في المنطقة».

الرسول ال يحتاج
من يدافع عنه

وردا ً على استهداف صحيفة «شارلي ايبدو» الفرنسية قال
عسراوي« :ال نتمنى ع��ودة أح��داث  11أيلول  2001التي ما
زالت الشكوك تحيط بها حتى هذه اللحظة ،وأي عملية قتل ألي
إنسان في أي بقعة من بقاع األرض هي جريمة ضد اإلنسانية»،
مشددا ً على أن «الرسول محمد ال يحتاج إلى من يدافع عنه وال
يستطيع أحد التأثير على سمعته».

ُيبث ه��ذا ال��ح��وار كامالً الساعة الخامسة
من مساء اليوم ويعاد بثه الساعة الحادية
عشرة ليالً على قناة «توب نيوز» على التردد
 12034قمر نيل سات.

فوز الئحة الكعكي في انتخابات نقابة ال�صحافة
وال�سيد ينتقد «التعيين ال�سيا�سي»
جرى أمس في نقابة الصحافة انتخاب مجلس نقابة
جديد والمؤلف من  18عضوا ً ( 12يمثلون الصحف
اليومية السياسية وخمسة يمثلون المطبوعات
السياسية األسبوعية وعضو واحد عن المطبوعات غير
السياسة).
ووزع أمين سر المكتب االنتخابي في النقابة عبد
الكريم حسن الخليل محضر أعمال الجمعية العمومية
االنتخابية وجاء فيه« :افتتح النقيب محمد بعلبكي
بصفته رئيس المكتب االنتخابي أع��م��ال الجمعية
وذلك وقوفا ً للنشيد الوطني اللبناني واجالال ً لشهداء
الصحافة اللبنانية والعربية .وبعد أن رحب النقيب
بالحضور والمشاركين في االنتخابات باعتبارهم في
داره��م ،دعا أمين سر المكتب االنتخابي الزميل عبد
الكريم الخليل إلى مباشرة األعمال االنتخابية باالستناد
إلى الئحة المرشحين عن كل فئات المطبوعات .وهكذا
جرت األعمال االنتخابية كما يلي:
بوشرت االنتخابات لفئة المطبوعات السياسية
ال��م��ح��ددة ل��ـ  12ع��ض��وا ً ع��ن ال��م��ط��ب��وع��ات اليومية
وخمسة أعضاء عن المطبوعات الدورية (األسبوعية
والشهرية).
وتبين مشاركة  55ناخبا ً بمعدل  32ناخبا ً باسم
المطبوعات اليومية ،و 23ناخبا ً باسم المطبوعات
الدورية ،األمر الذي دعا أمين السر إلى اعتبار نصاب
العملية االنتخابية كامالً وذلك بوجود  7أصوات ناخبة
زيادة عن الـ 48صوتا ً التي تشكل النصاب المطلوب من
 94ناخباً».
وأوض���ح البيان ان عملية ف��رز األص���وات أظهرت
فوز المرشحين التالين باألصوات المبينة إلى جانب
أسمائهم :غسان عميرة ( ،)55جورج طرابلسي (،)55
عوني الكعكي ( ،)54عبد الكريم الخليل ( ،)54مالك
مروة ( ،)54رفيق خوري ( ،)54ياسر عكاوي (،)54
فيصل أبو زكي ( ،)54طالل حاطوم ( ،)53ثائر عباس
( ،)53جورج سوالج ( ،)53فادي نون ( ،)53غسان
حجار ( ،)53مرسال نديم ( ،)52ياسر عكاوي (،)52

جورج بشير ( )52وبسام عفيفي (.)51
ون���ال ك��ل م��ن المرشحين ال��زم�لاء :ص�لاح سالم
(ص��وت��ي��ن) ،حسين قطيش (ص��وت��ي��ن) وسعدالله
مزرعاني (صوتا ً واحداً).
وبنتيجة ذلك أعلن المكتب االنتخابي فوز المرشحين
الـ 17األوائل.
ثم باشرت الجمعية العمومية االنتخابية للنقابة
انتخاب ممثل عن فئة المطبوعات غير السياسية
ووكاالت األنباء المحلية ،فأعلن الزميالن نجيب صفا
ووسيم الحلبي انسحابهما لمصلحة فوز الزميل فيليب
أبي عقل بالتزكية.
ودعا الخليل األعضاء الثمانية عشرة الفائزين إلى
االجتماع يوم الخميس المقبل النتخاب هيئة مكتب
النقابة وتشكيل اللجان النقابية المختلفة ،علما ً أنه
بات مؤكدا ً انتخاب الكعكي نقيبا ً جديدا ً خلفا ً للبعلبكي
لوالية مدتها ثالث سنوات.
واعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء
جميل السيد في بيان «أن التعيين السياسي اإلنتخابي
لألستاذ عوني الكعكي في منصب نقيب الصحافة
اللبنانية ه��و ي��وم أس��ود ف��ي ت��اري��خ ه��ذه الصحافة
العريقة بأمجادها وأشخاصها» ،مشيرا ً الى أن «هذا
التعيين ال يشكل صدمة ألحد لكونه جاء منسجما ً مع
معايير ومواصفات التمثيل المعتمدة في هذا الزمن
ال��رديء ،الذي أصبحت فيه المواقع والمناصب أكبر
بكثير من شاغليها».
وقال« :إن دولة الرئيس السابق سعد الحريري قد
أخطأ في فرض هذا الخيار المهين على الصحافة ،ال
سيما أنها ال تزال تزخر بقامات كبيرة وعريقة مؤهلة
في سمعتها وكفاءتها وتاريخها لتمثيل الصحافة
والصحافيين في شكل يليق بهم ويحفظ كرامتهم
ويشرف مهنتهم».
وهنأت منسقية االعالم في تيار المستقبل والدائرة
االعالمية في «ال��ق��وات اللبنانية» الكعكي وأعضاء
الئحته على فوزهم في االنتخابات.

رد على لجنة المتابعة لق�ضية ال�صدر

يعقوب :هل �أحتاج لإثبات الحم�ض النووي
حتى �أكون ابن ال�شيخ يعقوب؟
علّق النائب السابق حسن يعقوب على بيان لجنة
المتابعة الرسمية لقضية إخفاء اإلمام موسى الصدر
والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين،
وال��ذي اتهمه بالتمادي في اإلس��اءة للقضية وتكرار
االفتراءات لمآرب خاصة ،فأشار إلى «أننا نعيش في
زمن أشد ما نحتاجه هو الوحدة ورص الصفوف أمام
هذه المعركة والمؤامرة الكبيرة والشاملة».
وفي مؤتمر صحافي ،رد يعقوب على إشارة البيان
إل��ى أن ال صفة ليعقوب وأن��ه ينتحل الصفة شكالً
ومضموناً ،فقال« :هنا العجب العجاب» ،وسأل« :هل
أحتاج إلثبات الحمض النووي حتى أكون ابن المغيّب
الشيخ محمد يعقوب ،وهل انّ القضية تحتاج الى إذن
رسمي من مرجع ما حتى يسمح االهتمام بها؟» وأردف:
«سبق ان تحدثت عن احتكار العمل فأتى بيانكم يؤكد
ذلك ،اما الهيئة اللبنانية لمتابعة قضية االمام الصدر
والشيخ يعقوب والسيد بدر الدين فهي تتمتع بالصفة
األهلية والقانونية وهي مسجلة ،وهذه الهيئة لديها

أهداف واضحة بعكس لجنتكم».
وأشار إلى أنه قدّم طلبين «لتصويب الخصومة أي
االدع��اء على النظام والدولة الليبية بدل االدع��اء على
معمر القذافي الذي كان قد قتل وبالتالي تسقط الدعاوى
عن المتوفى ،والطلب الثاني هو غرامة مالية عن كل
سنة خطف مئة مليون دوالر يعني  3.6مليار وذلك عن
الخطف وليس عن المصير ،كذلك آلِ بدر الدين والهدف
من ذلك هو الضغط على ليبيا بغياب أدوات ضغط
اخرى».
وقال« :الحقيقة ان كل هذه المليارات في لبنان وفي
ليبيا ال ابادلها بنعل الشيخ محمد يعقوب وأنتم أكثر
من غيركم تعرفون اننا العقدة األصعب في اي مقاربة
تسووية».
إلى ذل��ك ،استمع المحقق العدلي في قضية إخفاء
الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة ،إلى إفادة نجل
الصدر ص��در الدين موسى الصدر بشأن المتابعات
والمستجدات في القضية.

