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«التغيير والإ�صالح» :المجل�س النيابي
غير �شرعي لكنه قانوني
أكد الوزير السابق سليم جريصاتي
أن ال أحد يستطيع الضغط على التيار
الوطني الحر في السياسة ،واعتبر أن
المجلس النيابي غير شرعي ،لكنه
قانوني باألمر الواقع مشددا ً على أن
رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون ال يسعى إلى خصومة
مع أحد «فكيف إذا كان حليفا ً مرنا ً
يعرف كيفية تدوير الزوايا؟».
كالم جريصاتي جاء بعد االجتماع
األس��ب��وع��ي للتكتل برئاسة ع��ون،
تحدث في مستهله عن ملف النفايات،
مشيرا ً إلى أن هذا الملف «لم يكن من
ضمن مسؤوليتنا لكننا معنيون به
كمسؤولين ومواطنين كسائر الشعب
اللبناني».
ولفت إلى أنه «في موضوع المالية
العامة ،أثير أخيراً ،موضوع متعلق
ب��ص��ورة ملحة ب��ال��روات��ب وإص��دار
ال��روات��ب ل��ل��ي��وروب��ون��د وال��ق��روض
والهبات ،واستمعنا إلى الشروحات
م��ن أص��ح��اب ال��ش��أن داخ��ل التكتل
وتبيّن أن��ه ،في موضوع ال��روات��ب،
نحن نعيش في ظل القاعدة االثني
عشرية واإلضافات عليها» ،شارحا ً
أن «المادة  60من قانون المحاسبة
المالية تجيز اعتبار هذه االعتمادات
على القاعدة اإلثني عشرية».
وأضاف« :ما هو مطلوب اليوم هو
مبلغ  873مليارا ً بموضوع الرواتب
واألج����ور ،إن كانت زي���ادة ،ه��ل تم
استخدام وتوظيف هذه الكمية من
األموال؟ لذا هذا المبلغ في حاجة إلى
توضيح من قبل وزارة المال».
وأردف« :في قانون اليوروبوند،
اق��ت��رح ال��ن��ائ��ب ي��اس��ي��ن ج��اب��ر ه��ذا
اإلص���دار ف��ي  24ش��ب��اط ف��ي العام
 ،2005وتب ّقى من أصل المبلغ 800
مليون دوالر ،نسأل أين ذهبت؟».
وتابع« :أما بالنسبة إلى القروض
من وكالة التنمية الفرنسية ،فدعا إلى
«البحث عن الموضوع الذي أسقط
القروض وليس المهل» ،موضحا ً ان
«القروض المقرونة بمهل وشروط،
والكثير من ال��ش��روط غير متوافرة
أص�لاً بمعزل عن المهل .الخالصة،

مراد :لمعالجة جذرية
لم�شاكل النظام
أقام الشيخ مصعب كنعان حفل عشاء في منزله في بلدة المرج في البقاع
الغربي ،تكريما ً لرئيس اللقاء الوطني ورئيس حزب االتحاد الوزير السابق
عبدالرحيم مراد ،في حضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ،رئيس
بلدية المرج ناظم صالح وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير.
وألقى الشيخ كنعان كلمة ترحيب بالمفتي الميس وم��راد والحضور.
بعدها تحدث مراد فشكر الشيخ مصعب وعائلته ،داعيا ً إلى «وحدة الكلمة
على الصعيد البقاعي والعمل على معالجة جذرية للمشاكل التي يعاني منها
النظام».
كما دعا إلى «مصالحات بين الدول العربية إليجاد تسويات للمآسي التي
تعاني منها معظم هذه الدول».

النابل�سي :للترويج لثقافة
الحوار والتفاهم والتالقي
جريصاتي وديب
إذاً ،في السياسة ال أح��د يستطيع
الضغط على التيار الوطني الحر
بمواقف مبدئية وبملفات تحتاج
الكثير من التوثيق والحجج».
وت��ط��رق جريصاتي إل��ى جلسة
مجلس ال��وزراء المقررة اليوم الفتا ً
إل���ى أن «أج�����واء ال��ت��واف��ق ع��ادت
للتسوية» ،لكنه اعتبر أن االختبار
اليوم هو في آلية الممارسة في عمل
مجلس الوزراء.
واذ رأى ج��ري��ص��ات��ي أن «ك��ل
المواضيع حارقة في البلد» ،سأل
ال��م��س��ؤول��ي��ن« :ه���ل ت��ري��دون قلب
الطاولة على التكتل أم على الشعب؟
لذا نقول عودوا إلى رشدكم ،مارسوا
صالحيات مجلس الوزراء وال تقبلوا
باإلفتراء على السلطة االجرائية.
التعيينات العسكرية واألمنية هي
من صلب صالحياتكم ،مارسوها وإن
كان لديكم حل قانوني آخر فاقدموا
عليه ،وإن كانت االقتراحات قانونية
سنبحثها ونوافق عليها».
وعن وضع مجلس النواب ،قال:
«عون ال يسعى إلى خصومة مع أحد،
فكيف إذا كان حليفا ً مرنا ً يعرف كيفية
تدوير الزوايا» ،في إشارة إلى رئيس
المجلس النيابي نبيه بري ،موضحا ً
انه «في الموضوع األساسي التمديد

لمجلس النواب غير شرعي لذا ينجم
عنه مجلس غير شرعي ،لكنه قانوني
باألمر الواقع ،ألن الطعن بالمجلسين
لم يلق ق���رارا ً وتجاوباً ،ل��ذا أصبح
المجلس محصنا ً بالقانون».
واذ ش���دد ج��ري��ص��ات��ي ع��ل��ى ان
«م��ب��ادرة ع��ون تنطلق م��ن قانون
ان��ت��خ��اب��ي ج��دي��د م��ط��ل��وب م��ن ه��ذا
المجلس إق��راراه تراعى فيه معايير
االن��ت��خ��اب وال��ن��س��ب��ي��ة الفعلية»،
موضحا ً «إذا قضت التسوية انتخاب
رئيس م��ن قبل المجلس النيابي،
ف��األوج��ب ان يلزم الرئيس الجديد
ب��إق��رار ان��ت��خ��اب ق��ان��ون انتخابي
جديد».
كما تحدث النائب حكمت ديب
عن ملف النفايات قائالً« :إن التكتل
تابع موضوع النفايات منذ بدايته
وال��ش��رك��ات التي تعالج النفايات
تتقاضى مبالغ عالية جدا ً ولم تفرز
النفايات كما يجب».
ودعا البلديات وإتحاد البلديات
لبداية معالجة المشكلة عبر الفرز من
المصدر وعدم اللجوء إلى المركزية
ف��ي م��وض��وع النفايات ب��ل اعتماد
مبدأ الفرز في البلديات واعتبار هذه
المشكلة «فرصة».

جولة �سيا�سية اقت�صادية لل�سفير الم�صري في �صيدا

زايد :حري�صون على تدعيم العالقات
مع جميع الأطراف اللبنانية

النابلسي مستقبالً فضل الله
التقى الشيخ عفيف النابلسي ،رئيس «لقاء الفكر العاملي» علي عبد اللطيف
فضل الله على رأس وفد من اللقاء ،حيث وضعه «في أجواء األنشطة والبرامج
التي يقوم فيها في الجنوب اللبناني».
وأكد النابلسي أمام الوفد أهمية «العامل الثقافي في جمع كلمة اللبنانيين
وتوجيههم نحو بناء وطنهم».
وأضاف« :نحن نعيش في وقتنا الراهن في مناخ الثقافة العدائية التحريضية،
التي ترفع من منسوب الكراهية والعداوة بين الناس ،فيما المطلوب أن تعمل
كل المؤسسات الثقافية والدينية والحزبية بطريقة مضادة ،فتسعى للترويج
لثقافة الحوار والتفاهم والتالقي ،ألن سالمنا ووحدتنا واستقرار مجتمعنا
مرتبط بالثقافة االيمانية القيمة اإلنسانية».
وفي الختام نوه برئيس اللقاء و «بالمجهود الكبير ال��ذي يقوم به على
المستوى الثقافي».

العقبة �أحيت الذكرى الأولى
ال�ست�شهاد الجندي ح ّمود
أحيت بلدة العقبة قضاء راشيا ،الذكرى األولى الستشهاد الجندي خلدون
رؤوف ح ّمود ،ال��ذي سقط في المعارك التي ج��رت بين الجيش ومسلحي
«داعش» و«النصرة» في عرسال العام الماضي ،وفي مناسبة العيد السبعين
للجيش اللبناني ،باحتفال تقدمه ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد
مارون منير ،وحضره العميد حليم عامر ،عضوا المجلس المذهبي الدرزي
إبراهيم نصر والشيخ أسعد سرحال وممثلون عن األحزاب والقوى الوطنية
واإلسالمية.
بعد النشيد الوطني وكلمة لشقيقة الشهيد فرح حمود ،تحدث رئيس البلدية
الشيخ رشيد حماد عن دعمه «ألبطال الجيش الشجعان الذين ال يعرفون
الخوف ومستعدون للدفاع عن األرض والكرامة».
وأكد سرحال أن «الشهادة قدر األحرار» ،وقال« :إن مؤسسة الجيش رصيدنا،
الذي نعتمد عليه في الدفاع عن وطننا في وجه عدونا الدائم «إسرائيل» ،ونأمل
إرساء السالم واألمان ودحر اإلرهاب وأدواته».
وشدد نزيه حمود باسم العائلة على «التمسك بالمؤسسة العسكرية» ،وقال:
«إن قافلة الشهداء من أبناء البلدة هي أكاليل غار نضعها فوق رؤوسنا».

سعد يقدم كتاب معروف سعد لزايد
جال السفير المصري الدكتور محمد بدر الدين زايد،
في مدينة صيدا ،حيث التقى فاعلياتها السياسية
واالقتصادية.
وزار زايد النائبة بهية الحريري في مجدليون في
زيارة بروتوكولية .وتم خالل اللقاء عرض لالوضاع
العامة في لبنان والمنطقة ،والعالقات الثنائية بين
البلدين وسبل التعاون المشترك.
كما زار السفير المصري يرافقه الملحق التجاري في
السفارة الدكتورة منى وهبي غرفة التجارة والصناعة
وال��زراع��ة في صيدا والجنوب ،وك��ان في استقباله
رئيس الغرفة محمد صالح وعدد من أعضاء الهيئة
اإلداري��ة ورجال األعمال ورئيس جمعية تجار صيدا
علي الشريف ورئيس نقابة الصناعات الغذائية منير
البساط.
وأشار بيان للغرفة أن محور الزيارة تناول «قواعد
االستثمار الجديدة ومالمح قانون االستثمار الموحد
في جمهورية مصر العربية فضالً عن تطوير صيغ
التعاون االقتصادي والتجاري بين لبنان ومصر».
وتخلل ال��زي��ارة لقاء عمل استهله صالح بكلمة
ترحيبية ،أشار فيها إلى «أن التبادل التجاري بين
بلدينا يشهد انخفاضا ً ملحوظا ً منذ العام 2013
من مليار دوالر إلى  600مليون دوالر .في حين أن
حركة االستثمار في البلدين سجلت زيادة ملحوظة،
خصوصا ً في عدد المشاريع اللبنانية في مصر ،حيث
بلغت  1035مشروعا ً في العام  2012بعد ان كانت
في حدود  960مشروعا ً في العام  .2010وهذا يبين
أن حجم االستثمار اللبناني لم يتراجع بعد الثورة
المصرية».
ودعا صالح الى «زيادة حجم الصادرات والواردات
بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين
المصري واللبناني».
بدوره ،تحدث السفير المصري عن «آفاق االستثمار
الواسع أم��ام رج��ال األعمال اللبنانيين في مصر»،
معتبرا ً أنها «آفاق قوية جدا ً ومتاحة أمام الجميع»،
وأكد أن «المطلوب هو زي��ادة التبادل التجاري بين
لبنان ومصر وتعويض المرحلة التي شهدت تراجعا ً
في السنوات الثالث الماضية».
ثم كانت مداخلة للملحق التجاري وهبي شرحت
فيها مالمح قانون االستثمار الجديد والموحد في
مصر ،متمنية تطوير نسبة االستثمار والتعاون
التجاري واالقتصادي بين لبنان ومصر.

وبحث السفير المصري مع مفتي صيدا وأقضيتها
الشيخ سليم سوسان في مكتبه في دار االفتاء ،في
سبل التعاون ما بين البلدين وال سيما في ما يتعلق
بمسؤولية األزهر الشريف في تقديم الدعم لمسلمي
لبنان والمسلمين في العالم عموماً.
وتوقف زايد عند الجريمة بحق الرضيع الفلسطيني
في القدس علي الدوابشة ،ووصفها بأنها «جريمة ضد
االنسانية» ،معلنا ً تأييده لقيام السلطة الفلسطينية
برفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة
«إسرائيل».
كما التقى زاي��د األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم الشعبي
الناصري الدكتور أسامة سعد.
وبعد اللقاء ،ص��رح زاي���د« :مصر حريصة على
ال��ت��واص��ل م��ع ك��ل ال��ق��وى السياسية واالجتماعية
اللبنانية .وه��ي حاضنة طبيعية لكل األط���راف
اللبنانية ،ونحن حريصون كل الحرص على تدعيم
كل أوجه العالقات بجميع األطراف اللبنانية».
وقال« :منذ بداية أزمة الشغور السياسي وموقف
مصر ثابت ،فال يمكن في ظل تردي الوضع اإلقليمي
الراهن استمرار الشغور الرئاسي في لبنان» .مؤكدا ً
أن��ه «ف��ي ظ��ل األوض���اع اإلقليمية الصعبة الراهنة
والفراغ الرئاسي ال يمكن أن يكون هناك فراغ حكومي
أيضاً».
ً
ً
بدوره ،قال سعد« :إن لمصر دورا كبيرا في قيادة
ال��م��ش��روع النهضوي ف��ي مواجهة ك��ل التحديات،
ونحن نعول على ال��دور المصري ،ون��رى أن مصر
تضطلع بمسؤوليات تجاه تحصين الواقع العربي
ضد المخاطر» .وأوضح أنه جرى خالل اللقاء تداول
«ك��ل القضايا وال سيما مواجهة جماعات اإلره��اب
والعنف التي تضرب في أكثر من قطر من األقطار
ال��ع��رب��ي��ة .ون��ح��ن واث��ق��ون أن ال��ش��ع��وب ستتمكن
م��ن ه��زي��م��ة ه���ذه ال��ق��وى اإلره��اب��ي��ة ومخططاتها
ف��ي تفجير األوض���اع ف��ي أكثر م��ن ساحة عربية».
وسلم سعد للسفير المصري كتاب «معروف سعد ...
نضال وثورة».
من جهة أخ��رى ،يعقد زايد مؤتمرا ً صحافياً ،عند
الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس ،في مقر
السفارة  -بئر حسن ،للحديث عن مشروع «قناة
السويس الجديدة» واآلف��اق والفرص التي يوفرها
لتعزيز العالقات االقتصادية بين مصر ولبنان.
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الحاج ح�سن :ال نمانع ت�صدير النفايات �إلى الخارج
ع���رض وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
الحاج حسن أسباب مشكلة النفايات
مقترحا ً ع��ددا ً من الحلول لها لكنه
أك��د ع��دم ممانعة تصدير النفايات
إلى الخارج كح ّل موقت كاشفا ً عن
أن سياسيين منعوا ش��رك��ات من
المشاركة في مناقصة بيروت.
ولفت الحاج حسن خ�لال مؤتمر
صحافي عقده في وزارة الصناعة
أمس إلى «أننا ككتلة الوفاء للمقاومة،
شاركنا ف��ي اللجان واالجتماعات
والخطط لمعالجة أزم��ة النفايات،
والنتيجة كانت كارثة أغرقت لبنان
بعشرات اآلالف من أطنان النفايات»،
مشيرا ً الى أن «أسباب هذه المشكلة
ه��ي إص����رار ب��ع��ض األف���رق���اء على
المحاصصة والمنافع السياسية
واالحتكارية ،واإلصرار السياسي على
عدم إج��راء مناقشات دوري��ة لتلزيم
ملف النفايات والتمديد لشركة واحدة
على رغم كل االنتقادات والخالفات،
عدم تنفيذ قرارات الحكومة والخطط
التي ت��م إق��راره��ا ووضعها موضع
التنفيذ ومنها إج���راء المناقصات
إلن��ش��اء مطامر وم��ح��ارق للنفايات
التي اتخذ ال��ق��رار بها ع��ام ،2010
إضافة إلى تراجع هيبة الدولة وفشل
المعالجات الحكومية لموضوع
النفايات في مقابل صعود للخطاب
الطائفي وتغذية العصبيات».
وأوضح الحاج حسن أن «حوالى
 3آالف طن من النفايات يوجد في
بيروت 1500 ،طن في الشمال وعكار
والجنوب والبقاع ،ويتم معالجتها عبر
الفرز وعبر الطمر في مطامر صحية
وغير صحية» ،مضيفاً« :المعالجة
وال��ح��ل��ول ي��ج��ب أن ت��ك��ون علمية
وبيئية ،وتبني مبدأ الفرز من المصدر،
أو في أول مرحلة تلي الكنس والجمع،
ثم معالجة النفايات العضوية من
طريق التسبيخ وتحويلها إلى سماد،
وما تبقى من مواد يتم حرقها ثم تطمر
العوادم بمطامر صحية».
وشدد على «أن المطامر الصحية
موجودة في كل دول العالم ويجب
أن تكون مغلقة لعدم التسرب إلى
ال��م��ي��اه ال��ج��وف��ي��ة ،ث��م ي��ت��م تغطية
المطامر ب��ال��ت��راب وس��ح��ب المياه
دوريا ً واستخراج غاز الميثان لتوليد
ال��ك��ه��رب��اء» ،م��ؤك��دا ً أن «ال��م��ح��ارق
أثبتت جدواها ،وال تحتاج إلى أماكن
ش��اس��ع��ة وت��راع��ي ش���روط البيئة
وتستثمر تجارياً ،وتستخدم النتاج
طاقة كهربائية ،بمعدل  100ميغاواط
سنوياً».
وذكر أنه «عندما قامت الحكومة
بإعالن وإط�لاق المناقصات ،وبعد
تقدم العارضين في خمس مناطق:
محافظتا ال��ش��م��ال وع��ك��ار ،المتن
وك��س��روان جبيل ،ال��ش��وف عاليه
بعبدا ،الجنوب النبطية ،البقاع بعلبك
الهرمل ،وبانتظار ان يتقدم العارضون
الى بيروت اذا تم رفع المنع السياسي
عنهم ،فإن المعالجة المطلوبة من

الحكومة للتصدي للتداعيات البيئية
واالجتماعية والسياسية تتطلب:
التفاهم السياسي على إيجاد مطامر
صحية في كل المناطق ،ويجب تحمل
المسؤولية الوطنية عن طمر نفايات
بيروت والضواحي ،حيث ال يوجد
في هذه المنطقة مساحة جغرافية
مناسبة ،إرساء المناقصات الخاصة
في كل الماناطق المشار إليها بسرعة
قصوى ،إطالق المناقصات الخاصة
بتلزيم معامل التفكك في منتصف
الشهر الجاري وإيجاد أماكن تجميع
موقتة تمهيدا ً لنقل النفايات إلى حيث
ستكون المعالجة».
وأض��اف« :طرح موضوع تصدير
النفايات ،وهذا يشكل حالً موقتا ً في
ظل استفحال األزمة ،وعدم الموافقة
ع��ل��ى م��ط��ام��ر ص��ح��ي��ة ف���ي بعض
المناطق ،ورغم ارتفاع الكلفة ال نمانع
من اعتماده».
وج���ه وزي���ر ال��زراع��ة
م��ن جهتهّ ،
أك���رم شهيب كتابين إل��ى وزارت���ي
الداخلية والبلديات والعدل للتشدد
في «منع رمي النفايات في الغابات
واألحراج».
وأص���در مجلس ات��ح��اد بلديات
كسروان الفتوح بيانا ً استغرب فيه
الضجة التي أثارتها أخيراً ،بلديتا
رع��ش��ي��ن ووط����ى ال��ج��وز ف��ي ش��أن
النفايات ،وق��ال« :نهار األربعاء 29
ت��م��وز  2015عقد مجلس االت��ح��اد
اجتماعا ً حضره أالعضاء الـ .51وهو
منذ تأسيسه عام  1977ال يتخذ قرارا ً
في أي موضوع إال بإجماع أعضائه
رؤساء البلديات .وهذا ما أعاد تأكيده
رئ��ي��س االت��ح��اد رئ��ي��س بلدية زوق
مكايل المحامي نهاد نوفل في مستهل
اجتماع األربعاء الذي لم يصدر عنه
أي قرار برمي النفايات ال في رعشين
وال في وطى الجوز وال في أي مكان
آخر من أي بلدية أخرى في كسروان
والفتوح».
وتابع« :عند طرح هذا الموضوع
في الجلسة وقف رئيس بلدية رعشين
جرجورة عقيقي وعرض أن في نطاق
بلديته مساحة كبرى تصلح لرمي
النفايات فيها وهي من ملكية الوقف،

بعيدة من السكن .لم يتخذ المجلس
أي إجراء لهذا االقتراح بل ش ّكل لجنة
مصغرة ،برئاسة قائمقام المنطقة
الحاضر في االجتماع ،لدراسة مالءمة
تلك المساحة المقترحة وبعدها من
السكن ،ودرس حوافز مالية تجنيها
البلدية لمشاريعها التنموية .وبناء
عليه تقرر عقد اجتماع صباح اليوم
ال��ت��ال��ي (ال��خ��م��ي��س  30ت��م��وز) في
مركز القائمقامية برئاسة القائمقام
للتباحث في االق��ت��راح المقدم ،وإال
اق��ت��راح م��ك��ان آخ���ر ي��ك��ون صالحا ً
لمجابهة ه��ذا ال��واق��ع األل��ي��م .ورف��ع
الرئيس االجتماع بعد تكرار تأكيده أال
يمر أي اقتراح إال بإجماع األعضاء».
وأض���اف« :ص��ب��اح ال��ي��وم التالي
(ال��خ��م��ي��س) ات��ص��ل رئ��ي��س بلدية
رعشين برئيس االتحاد سائالً إياه
بإلحاح أن يعتبر اقتراح األمس الغيا ً
ومنسيا ً وكأنه لم يكن ،فطلب الرئيس
من القائمقام إلغاء االجتماع لعدم
الجدوى .أمام هذا الواقع ،بات تلقائيا ً
على كل بلدية أن تتدبر أمر النفايات
ضمن نطاقها البلدي كما تشاء».
وأش���ار المجلس إل��ى ان��ه «أق��ام
دعوى جزائية ضد صاحب الشاحنة
ذات ال��رق��م 771470م وسائقها
ال��ذي ك��ان ينقل ليالً نفايات توجه
بها إلى رعشين مدعيا ً كذبا ً وتزويرا ً
بأن مجلس االتحاد طلب إليه رمي
النفايات هناك».
ورأى المجلس أن «م��وض��وع �ا ً
بهذا الحجم لم يعد محصورا ً بأي
بلدية ،وهو من مسؤولية الدولة التي
تصادر أموال البلديات من الصندوق
البلدي المستقل والخليوي .لذا بات
ق��رار النفايات يتطلب م��ن السلطة
العليا مساعدة البلديات باتخاذ
قرار حازم ينقذ الشعب من األمراض
وآف���ات تنجم ع��ن ت��راك��م النفايات
في ال��ش��وارع .وبانتظار ص��دور هذا
القرار يمد مجلس بلديات كسروان
الفتوح يده للمساعدة ،رغم ما مر به
من مراحل وما يتعرض له من ردود
فعل وص��دام��ات وإه��ان��ات شخصية
بسبب موضوع النفايات المستفحل
والمستشري في كل البالد».

جريج اطلع على مطالب موظفي «تلفزيون لبنان»
وت�سلم ً
كتابا من �صحافيين لت�أجيل االنتخابات
استقبل وزير اإلعالم رمزي جريج ،في مكتبه في الوزارة،
وفدا ً من الهيئة االدارية الجديدة لنقابة موظفي «تلفزيون
لبنان» برئاسة رئيس النقابة كمال اسود يرافقه أعضاء
النقابة.
إثر اللقاء ،قال جريج« :سررت باستقبال الهيئة اإلدارية
لنقابة تلفزيون لبنان نقيبا ً وأعضاء ،وقد هنأتهم على
االنتخابات التي أدت الى وجود مجلس نقابة جديد .وتداولنا
علي بعض المطالب
شؤون التلفزيون واألوضاع ،وعرضوا ّ
التي من شأنها تأمين ضمانات اجتماعية للموظفين.
وأشرت عليهم بأن يتقدموا بمطالبهم إلى إدارة التلفزيون،
وأنا مستعد لدعم هذه المطالب عندما تكون محقة ،وقد
لمست لديهم الرغبة في النهوض بتلفزيون لبنان والرجوع
به الى عهده الذهبي».
بدوره ،قال رئيس النقابة أسود« :كانت زيارة تعارف،
ووض��ع��ن��ا ال��وزي��ر ف��ي اج���واء ال��ش��رك��ة وطبيعة العمل
ومكتسبات وحقوق الموظفين ،ونحن في انتظار توجيهاته

في سير العمل».
ثم استقبل وزي��ر اإلع�لام وف��دا ً من الجمعية العمومية
لنقابة المحررين ،وسلمه كتابا ً تضمن طلبا ً باتخاذ قرار
عاجل بتأجيل انتخابات مجلس نقابة المحررين إلى شهر
كانون األول  ،2015وفق ما تنص عليه المادة  80من قانون
المطبوعات.
ولفت إلى «أن جدول الناخبين المعتمد النتخابات  12آب
لم يع ّد ولم ينشر حسب األصول إالّ ما قيل عن جدول كانت
وضعته لجنة الجدول النقابي المنصوص عنها في المادة
 97من قانون المطبوعات بتاريخ  2014/9/15وفق
احكام المواد  12و 13من النظام الداخلي التحاد الصحافة
اللبنانية».
وقد و ّقع على الكتاب كل من عامر مشموشي ،حكمت أبو
زيد ،فؤاد أبو زيد ،منير نجار ،ميشال توما ،حسين قطيش
وغدير سعادة.

جانب من الحضور

م�ست�شفى تل�شيحا احتفل بعيده

اعت�صام ن�سائي في حلبا
ن�صرة للأق�صى

دروي�ش :يعاني �أزمة مالية
ب�سبب الديون وتلك�ؤ الدولة

أقامت جمعية «النجاة االجتماعية» في عكار ،بالتعاون مع هيئة «نصرة
االقصى» ،اعتصاما ً أم��ام مسجد حلبا الكبير ،بمشاركة معتصمات من
مختلف مناطق عكار نصرة لألقصى وتنديدا ً باالقتحامات والممارسات
الصهيونية.
وألقى الشيخ سعد فياض كلمة باسم هيئة «نصرة األقصى» ،قال فيها:
«نحن في الهيئة قررنا وإخواتنا في جمعية النجاة منذ أيام ،أن نزور هذه
الدار لنسلم مذكرة احتجاج لصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبداللطيف دري��ان المعروف بمواقفه الداعمة لقضية فلسطين
والمسجد األقصى».
بدورها ،قالت مسؤولة جمعية النجاة إبتهال القسام« :هذا االعتصام هو
رسالة نريد أن نوصلها إلى مرابطات األقصى لنقول لهن إننا معكن وأنتن
في قلوبنا ،وعندما نشرنا دعوتنا لالعتصام ،سأل الكثيرون عن نتيجته».
وأضافت« :نشكر دائرة األوقاف التي فتحت لنا المجال لنوصل رسالتنا
الهادفة الى مساندة أخواتنا المرابطات في األقصى ،والذي نعتبر حمايته
واجبا ً علينا جميعاً».
من جهته ،خاطب نائب رئيس دائرة أوقاف عكار الدكتور محمد الحسن
المعتصمات قائالً« :من خالل هذا االعتصام ،أنتن أقمتن الحجة على جميع
رجال هذه األمة وأريتموهم أنكن موجودات فاعالت ومؤثرات ،أنتن مرابطات
تحملتن الح ّر واللهيب هذا اليوم فداء لألقصى ،فكل واحدة منكن تحمل قضية
االسالم والمسلمين ،وعلى رأسها قضية االقصى وفلسطين».
وف��ي الختام ،سلمت القسام إل��ى الحسن رس��ال��ة موجهة إل��ى مفتي
الجمهورية.

احتفل مستشفى تل شيحا في زحلة
بعيده ،عيد التجلي ،في قداس احتفالي
ترأسه راع��ي أبرشية الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام
يوحنا دروي��ش ،عاونه فيه لفيف من
الكهنة ،في حضور المطران اندره حداد.
ح��ض��ر ال���ق���داس ،ن����واب حاليون
وسابقون ووزراء سابقون وممثلون
عن األح��زاب والتيارات السياسية في
زحلة ،م��دراء األقسام في المستشفى،
المخاتير ورؤس��اء البلديات ،واألندية
والجمعيات ،والكهنة والراهبات.
وخ��ل��ال ال���ق���داس رف����ع دروي����ش
اإلكليركي ال��ي��اس اب��راه��ي��م م��ن بلدة
مشغرة إل��ى رت��ب��ة ش��م��اس رسائلي
بحضور األهل واألصدقاء ،وألقى كلمة
تحدث فيها عن أوض���اع المستشفى
مشيرا ً إلى أنه «ما زال يعاني من أزمة
مالية خانقة بسبب الديون المتراكمة
منذ سنوات وبسبب تلكؤ الدولة عن
دفع ما يتوجب عليها .رغم ذلك تمك ّنا
من تأهيل وتجهيز عدة أقسام».

جانب من الحضور في زحلة
وف��ي نهاية العظة ق��دم المطران
دروي���ش بإسم أه��ال��ي زحلة وبإسم
مستشفى تلشيحا درع���ا تقديريا
للبروفسيور ال��ج� ّراح أنطوان غصين
ع��رب��ون شكر على اتعابه وج��ه��وده.
م��ن جهة أخ���رى ،احتفلت المطرانية

(أحمد موسى)
ب��إزاح��ة الستار ع��ن تمثال المطران
اندره حداد الراعي السابق لألبرشية،
خالل لقاء حاشد في باحة المطرانية.
وسبق اإلحتفال ق��داس في كاتدرائية
س��ي��دة النجاة ال��ق��ى خ�لال��ه المطران
درويش عظة في المناسبة.

