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دعت «الم�ستقبل» �إلى فتح الأبواب �أمام المخارج للم�سائل الخالفية

«كتلة الوفاء» :الأولوية الراهنة
هي لملء ال�شغور في رئا�سة الجمهورية
أك��دت كتلة ال��وف��اء للمقاومة أن
األولوية الراهنة هي لملء الشغور
في سدة رئاسة الجمهورية ،داعية
حزب المستقبل «إل��ى فتح األب��واب
أم��ام المخارج المطروحة للمسائل
المختلف عليها وض��رورة مالقاتها
تجنبا ً لتفاقم المعضالت».
وق��ال��ت الكتلة ف��ي ب��ي��ان عقب
اجتماعها الدوري في مقرها في حارة
حريك ،أمس برئاسة النائب محمد
رعد «على عتبة يوم الرابع عشر من
آب الذي يم ّثل مفخرة كبرى في تاريخ
لبنان واللبنانيين ،استهلت الكتلة
مجددا ً اجتماعها بتحية إكبار واعتزاز
إل��ى مجاهدي المقاومة اإلسالمية
وجرحاها وشهدائها األب��رار الذين
سطروا بتضحياتهم ودمائهم الزكية
الطاهرة وال ي��زال��ون أروع وأنصع
صفحات المجد والجهاد واالنتصار
على جبهات ومحاور التصدي ألعداء
لبنان واألمة من الصهاينة الغزاة أو
التكفيريين العتاة».
وأضافت« :لقد أفشل المجاهدون
األه��داف اللئيمة للحرب العدوانية
المزدوجة وح��رروا األسرى وعززوا
م��ن��اع��ة األم����ة ض���د ال��س��ق��وط في
منزلقات الخضوع لتسويات اإلذعان
للعدو التي كان يراد تمريرها على
ح��س��اب ح��ق��وق وم��ص��ال��ح شعوب
ودول المنطقة العربية كافة».
وأك��دت الكتلة اعتزازها وثقتها
«بالشعب اللبناني العظيم الذي
ساهم ف��ي صنع االن��ت��ص��ارات عبر
اح��ت��ض��ان��ه ال��م��ش��رف لمقاومتنا
الباسلة وجيشنا المقدام».
ثم توجهت لمناسبة عيد الجيش
اللبناني «بأسمى آي���ات التهنئة
لقيادته وضباطه وجنوده والتقدير
ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��دور ال��وط��ن��ي الضامن
لالستقرار في البالد» ،مؤكدة «حاجة
لبنان الدائمة إلى معادلة الجيش
والشعب والمقاومة من أجل الدفاع
عن الوطن وحفظ سيادته ووحدته
الوطنية».
وإذ رأت أن «اس��ت��خ��دام بعض
الدول لعصابات اإلرهاب التكفيري
ف��ي المنطقة ق��د استنفد أغ��راض��ه،
ّ
المشغلين
وبدأ يرتد سلبا ً حتى على
أنفسهم في بلدانهم ومجتمعاتهم»،
دع���ت «ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وك���ل ال��ق��وى
السياسية إل��ى المزيد من اليقظة
والتنبه ،وخصوصا ً في هذه الفترة
التي ب��دأت ترتسم فيها مؤشرات
تحركات واتصاالت ال بد من االستفادة
من أجوائها لتعزيز تماسكهم وتقرير
ما يتالءم مع مصالحهم الوطنية
واستبعاد كل ما من شأنه اإلضرار
بها وبسيادتهم».
بعد ذل��ك ناقشت الكتلة قضايا
مدرجة في جدول األعمال ،وخلصت
ف��ي ال��ش��أن الفلسطيني إل���ى «أن
استباحة المستوطنين الصهاينة

رعد مترئسا ً اجتماع الكتلة
ألرواح الفلسطينيين وإقدامهم على
حرق منازلهم بمن فيها ،كما حصل
أخ��ي��را ً ف��ي جريمة ح��رق الرضيع
علي دوابشة وأهله داخ��ل منزلهم
ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ،ف��ض�لاً عن
االعتداءات المتكررة ضد المصلين
داخل المسجد األقصى وفي باحاته،
واالنتهاكات الدائمة للمقدسات ،ال
ينبغي أن يك َتفى بإزائها بتصريحات
ال��ش��ج��ب واالس���ت���ن���ك���ار» ،داع��ي��ة
«الشعب الفلسطيني بجميع فصائله
وقواه المناضلة والمقاومة الى الرد
الحازم والشجاع على هذه الجرائم
واالنتهاكات».
ك��م��ا دع���ت «ال��ش��ع��وب العربية
واإلسالمية كافة إلى أوسع تضامن
جدي مع الشعب الفلسطيني يثبت
األولوية لقضية فلسطين ولشعبها
المظلوم ويضعها ف��ي أعلى سلم
االهتمامات في برامجها النضالية».
أم��ا ف��ي ال��ش��أن الداخلي فأكدت
الكتلة أن «األولوية الراهنة هي لملء
الشغور في سدة رئاسة الجمهورية،
وأن المجلس النيابي باعتباره
أم المؤسسات الدستورية يحظى
م ّنا من دون أي تردد بواجب تأييد
ودع��م كل مبادرة تسهّل استئناف
دوره التشريعي وت��ع� ّزز مناخات
ال��ح��وار وال��ت��ف��اه��م وال��ت��واف��ق بين
الكتل النيابية ،بما يحقق مصالح
اللبنانيين وال��م��ص��ال��ح الوطنية
للبالد».
وأش������ارت إل����ى أن «ال���ظ���روف
االستثنائية الضاغطة التي تشهدها
ال��ب�لاد ت��م��ل��ي ض����رورة التعاطي
بالد ّقة الكافية التي تسمح للحكومة
الحالية اتخاذ االج���راءات الالزمة
لتسيير عجلة م��ص��ال��ح الشعب
اللبناني والدولة ،من دون أي تعكير
للتوافق داخل مجلس الوزراء ،وهذا
ما يحتم عدم االستخفاف بمواقف
وأوزان القوى الشريكة في اتخاذ
ال��ق��رارات» .وفي هذا السياق ،دعت
الكتلة ح��زب المستقبل «إل��ى فتح

األب���واب أم��ام المخارج المطروحة
للمسائل المختلف عليها وضرورة
مالقاتها تجنبا ً لتفاقم المعضالت،
عوض المضي في سياسة التصعيد
والتعقيد التي تطيل األزم��ة وتزيد
األوضاع سوءاً».
وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن ال��ح��ي��ات��ي
والبيئي ،اعتبرت الكتلة أن «ما
شهدته المناطق اللبنانية من انقطاع
للتيار الكهربائي وللمياه وخصوصا ً
خالل الموسم الحار والضاغط يضع
الدولة بكل مؤسستها أمام صدقية
االلتزام بأبسط مسؤولياتها تجاه
ملحة عن
شعبها ،ويطرح أسئلة
ّ
األسباب الحقيقية وراء هذا االهتراء
والجهات التي تقف وراءه وتستفيد
من استنزاف الدولة ما ي��ؤدي الى
غ��ي��اب ال��م��ع��ال��ج��ات ال��ج��ادة التي
تخفف من األع��ب��اء المتراكمة على
كاهل المواطنين».
ورأت أن «األزم��ات التي تعصف
بالبالد تترافق مع استشراء الفساد
والمحسوبيات داخل إدارات الدولة
وهياكلها وه��ذا ما يتطلب تأهيلها
وإعادة النظر في كثير من أوضاعها».
وبانتظار تنفيذ الحلول الجذرية،
دع��ت الكتلة «ال���وزراء المختصين
ب��ال��خ��دم��ات ال����ى إي��ل�اء خ��دم��ات
المواطنين أقصى االهتمام».
ولفتت إل��ى أن «رب���ط معالجة
أزمة النفايات المتفاقمة ،بالخالفات
السياسية المتشعبة بين بعض
فعاليات البالد ،من شأنه أن يع ّقد
الحلول وي��ه��دد الصحة والسالمة
العامة للبنانيين .ومع إصرارنا على
تنفيذ المقررات السابقة الصادرة في
العام  ،2010فإننا ندعو المعنيين
إلى التفاهم السريع حول الحلول
المو ّقتة ووض��ع سقف زمني محدد
لها وتعاون الجميع من أجل وضعها
موضع التنفيذ بعيدا ً من الحسابات
الفئوية أو المناطقية ألننا معنيون
جميعاً ،بالحد ق��در المستطاع من
الخسائر في هذه الظروف».

رحب بزيارة الراعي وو�صفها بالتاريخية

لقاء الأحزاب في البقاع� :أزماتنا
نتاج نظامنا ال�سيا�سي العقيم

لجنة البيئة تو�صي الحكومة بتحرير مو�ضوع النفايات من ال�سيا�سة
وجمعية ال�صناعيين ترف�ض الحرق الكلي وتطالب ّ
بحل متكامل
فيما تجتمع ي��وم الثالثاء المقبل اللجنة
ال��وزاري��ة الخاصة لفض ال��ع��روض في شأن
النفايات والتي تتراوح بين إيجاد مطامر وإنشاء
محارق في البحر أو في الداخل مع أرجحية
للخيار الثاني ،أعلنت جمعية الصناعيين
رفضها المطلق ألي اتفاق او مناقصة أو توجه
العتماد الحرق الكلي مؤكدة أن ما ال يقل عن
 30في المئة من مخلفات النفايات يمكن إعادة
تدويره واستخدامه في الصناعات المحلية.
وك��ان ملف النفايات محور لقاء بين وزير
المال علي حسن خليل ووزي��ر البيئة محمد
المشنوق حيث جرى البحث في آخر مستجدات
هذا الملف ومراحل التفاوض في شأن إيجاد
معالجة له.
من جهتها ،أوص��ت لجنة البيئة النيابية
بعد اجتماعها أم��س برئاسة النائب م��روان
حمادة ،الحكومة بتحرير موضوع النفايات من
السياسة ،وقال حمادة «تناولنا كل المراحل
المقبلة وهي ليست بالمشجعة» ،مشيرا ً إلى
«أننا نحتاج الى الصبر من قبل المواطن وإلى
المثابرة من قبل الحكومة».
ولفت الى أنه «جرى خالل االجتماع البحث
في موضوع البلديات واعطائها االمكانات التي
تتيح لها ممارسة هذه الصالحيات ،ووضع
خريطة دقيقة في موضع الكسارات المؤهلة
الستقبال النفايات».

وأض��اف« :اشتميت جوا ً من التشائم حول
نتائج المناقصة ألنه أساسا ً هناك خطأ فيها،
ودفتر الشروط يحتاج إلى وقت ،وال بد أن يكون
مستمراً ،ولهذا يجب على الحكومة ان تدعم
البلديات» ،متمنيا ً على رئيس مجلس النواب
نبيه بري دعوة اللجان إلى اجتماع ألنها كلها
معنية.

جمعية الصناعيين

ف��ي غ��ض��ون ذل����ك ،أع��ل��ن رئ��ي��س جمعية
الصناعيين الدكتور فادي الجميل ،خالل مؤتمر
صحافي ،في مقر الجمعية« ،رفض الجمعية
المطلق ألي اتفاق او مناقصة او توجه العتماد
الحرق الكلي كحل ألزمة النفايات ال سيما أن ما
ال يقل عن  30في المئة من مخلفات النفايات
يمكن إعادة تدويره» ،داعيا ً المسؤولين «إلى
اإلس���راع لعقد اجتماع ع��ام يجمع المعنيين
بالموضوع ف��ي القطاعين ال��ع��ام وال��خ��اص،
بهدف التوصل إلى الحلول المطلوبة بالتوازي
مع خريطة طريق واضحة للمرحلة االنتقالية
تبدأ بمعالجات طارئة وإيجاد الحلول للفترة
المقبلة إل��ى حين اإلنتهاء من وض��ع الحلول
المعتمدة على المدى الطويل قيد التنفيذ».
وقال« :بعد أسابيع على تفاقم أزمة النفايات
وتداعياتها السلبية الكارثية على البلد صحيا ً
وبيئيا ً واقتصاديا ً وال سيما سياحيا ً وتجاريا ً

البقاع ـ أحمد موسى
عقدت األح��زاب والقوى الوطنية
وال��ق��وم��ي��ة ف��ي ال��ب��ق��اع اجتماعها
ال����دوري ال��ش��ه��ري ف��ي أم��ان��ة فرع
البقاع الغربي واألوس���ط ف��ي مقر
ح��زب البعث العربي االشتراكي ـ
جالال في شتورا.
وب��ع��د ال���ت���داول ف���ي ال��ش��أن��ي��ن
الداخلي واإلقليمي ،أكد المجتمعون،
وفق بيان صادر عنهم «أهمية إخراج
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي إل��ى دائ��رة
الضوء وانتخاب رئيس للجمهورية
يعيد ل ّم شمل المؤسسات ويحفظ
الدستور في هذه اللحظة المشبعة
بالمتغيرات اإلقليمية والدولية».
وتقدم المجتمعون بمناسبة األول
من آب من الجيش اللبناني والجيش
ال��ع��رب��ي ال��س��وري ب��أح��ر التهاني
والتبريكات ،داعين إلى «اإللتفاف
حولهما وتكريس االتفاقات المعقودة
بينهما لما فيه مصلحة البلدين
الشقيقين ف��ي مواجهة المشروع
الصهيو ـ تكفيري» ،وترحموا على

أرواح شهداء الجيشين األبرار.
ورح����ب ال��م��ج��ت��م��ع��ون ب��زي��ارة
ّ
البطريرك ال��م��ارون��ي الكاردينال
بشارة الراعي إلى البقاع ووصفوها
بـ«التاريخية لما لغبطته من احترام
وتقدير م��ن البقاعيين المؤمنين
بوحدة لبنان وتآخي أبنائه ،وهذا
م��ا يعكسه ع��ل��ى ال�����دوام خطاب
غبطة البطريرك الجامع لكل أبناء
الوطن».
ورأى المجتمعون «أن األزم��ات
السياسية التي تجتاح البلد هي
نتاج طبيعي ألزمة النظام السياسي
العقيم غ��ي��ر ال��ق��ادر ع��ل��ى اب��ت��داع
الحلول والموسوم بسمة استيالد
األزمات والتسويات الظرفية».
ودع��ا المجتمعون المؤسسات
الدستورية إل��ى «أن تأخذ دوره��ا
نصت عليه
الطبيعي وتلتزم بما ّ
ال��ق��وان��ي��ن واألن��ظ��م��ة ،ال سيما أن
قضايا حياتية ملحة باتت ترتبط
ارت��ب��اط��ا ً ع��ض��وي �ا ً ب��ه��ذا ال��م��س��ار
ال����ذي ي��ب��دأ ب��ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات م����رورا ً
بالنفايات والكهرباء والملف المالي

إلى ذلك ،أقفل اتحاد بلديات غربي بعلبك
الطرق الفرعية والترابية المؤدية إلى أماكن
رمي النفايات في جرود بلدات طاريا ،شمسطار

لجنة البيئة مجتمعة بحضور المشنوق

دريان عر�ض والبعريني �ش�ؤون ًا عكارية
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دري��ان في دار الفتوى
أم��س ،وف��دا ً من «التجمع الشعبي
العكاري» برئاسة النائب السابق
وجيه البعريني الذي قال« :تشرفنا
بلقاء المفتي دريان وبحثنا معه في
الشؤون الوطنية وخصوصا ً أوضاع
منطقة عكار اإلسالمية في ما يتعلق
بصندوق الزكاة في عكار ،وشكرناه
على مساعيه الخيرة ف��ي افتتاح
مستشفى الحبتور في عكار» ،مؤكدا ً
أن «دار الفتوى هي األم الجامعة
لكل أبناء الوطن ،وأبدينا لسماحته
قلقنا من تصاعد وتيرة السجاالت
السياسية مجدداً».
ودع����ا إل����ى «ت��ح��ص��ي��ن أج����واء
ال��ح��وار ليشمل جميع اللبنانيين،
والمحافظة على أج���واء التهدئة
والعمل على تخفيف حدة االختالفات
والتناقضات ،والتمسك بالوحدة
الوطنية والسلم األهلي والعيش
ال��م��ش��ت��رك ،وت��أك��ي��د ه��ذه الثوابت
الوطنية في التربية والثقافة على
قاعدة القيم والمبادئ واألخ�لاق»،
مؤكدا ً أنه «ال يجوز ان يبقى لبنان
م��ع��رض �ا ً إل���ى م��زي��د م��ن االن��ق��س��ام
والفراغ في سدة الرئاسة وتعطيل
المجلس النيابي ،علينا أن نكون
موحدين لمواجهة األخطار المحدقة
بنا».
واستقبل المفتي دري��ان ،رئيس
الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة
عصام يوسف بحضور المدير العام

دريان مستقبال البعريني
لصندوق الزكاة الشيخ زهير كبي.
وقال يوسف« :جئنا اليوم لنشكر
سماحته على رعايته لمؤتمر الهيئة
الشعبية ال��ع��ال��م��ي��ة ل��دع��م غ��زة،
وسنستمر بالتنسيق مع دار الفتوى
لهذه األعمال ،ونلتقي مع صندوق
ال��زك��اة ف��ي دار الفتوى لترتيبات
م��وض��وع ص��ن��دوق ال��خ��ي��ر إلغ��اث��ة
الشعب الفلسطيني ،لبنان دائما ً بلد
شقيق ،وبلد عزيز ،وبإذن الله تعالى
هذه القضية لها مناصريها».
كما استقبل دريان ،وفدا ًمن االتحاد
العالمي للخط العربي والزخرفة
اإلس�لام��ي��ة والجمعية اإلسالمية
الخيرية للعلوم والمهن ،وقدم الوفد
الى المفتي شهادة عضوية فخرية

عون :الدعوة قانونية والت�أجيل �صعب
والخدماتي» ،مطالبين الدولة بفتح
ملف «سوكلين» وم��ا يكتنفه من
روائح السمسرة والصفقات.
ورأى المجتمعون «أن اإلنتصار
الديبلوماسي الذي حققته إيران في
الملف النووي ،هو انتصار لمحور
الممانعة والمقاومة ،وأن بطوالت
الجيش العربي السوري والمقاومة
اللبنانية الباسلة وث��ب��ات إي��ران
والموقف الروسي الواضح والداعم
في العالم ستقلب المشهد في الشرق
األوسط وستعيد إلى سورية دورها
ال��م��ح��وري على مستوى «األ ّم���ة»
بعدما سعى المتآمرون من أعراب
وأجانب ،إلى تغيير سورية الموقع
والدور القومي الريادي».
ودان المجتمعون «اس��ت��م��رار
ال��ع��دوان الصهيوني وتماديه في
ارتكاب المجازر وأبشعها وأشنعها
جريمة ح��رق الطفل الفلسطيني»،
كما دانوا «التدخل التركي السافر في
الشأن السوري الداخلي» ،واعتبروه
«مك ّمالً للدور الصهيوني التآمري في
جنوب سورية».

تحذير من اتحاد بلديات
غربي بعلبك

وح��دث بعلبك ف��ي االراض���ي التابعة التحاد
البلديات ،بعدما تبين أن بعض البلديات
المجاورة في قضاء كسروان وخصوصا ً بلدية
كفرذبيان تنقل حمولة نفاياتها وتقوم بتفريغها
في هذه المناطق.
وعقد اجتماع استثنائي في مقر االتحاد في
شمسطار ضم رؤس��اء بلديات غربي بعلبك،
وأص��دروا بيانا ً ح��ذروا فيه «كل من تس ّول له
نفسه برمي النفايات في هذه المناطق أو أي
منطقة أخ��رى في ج��رود غربي بعلبك ،حيث
سيتم التعاطي مع هذه المخالفات بإجراءات
ص��ارم��ة بحق البلديات والمخالفين الذين
يمارسون هذا العمل الفوضوي والبيئي الذي
يؤدي إلى أضرار جسيمة على المجتمع بشكل
عام وعلى الثروة المائية وصحة المواطنين».
وأض��اف البيان« :ه��ذه المرة ق��ام االتحاد
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��وى األم��ن��ي��ة ف��ي فصيلة
شمسطار بإقفال الطرقات الفرعية والترابية
المؤدية الى أماكن رمي النفايات في الجرد،
لكننا في الخطوة الثانية سنعمد الى اتخاذ
إج����راءات أك��ث��ر ص��رام��ة بإلقاء القبض على
المخالفين والمتلبسين برمي النفايات في
المنطقة ومصادرة اآلليات وحجزها من قبل
االتحاد ،وسيعمد االتحاد الى اقفال الطريق
الدولي عيون السيمان  -فاريا بين محافظتي
جبل لبنان والبقاع في خطوة الحقة».

الجميل خالل المؤتمر الصحافي

عر�ض وجريج انتخابات نقابة المحررين

لقاء األحزاب في البقاع

وصناعياً ،ال نقبل ان يتم وضعنا في الزاوية
لدفعنا للقبول ب��أي ح��ل وب��أي ثمن .وه��و ال
ينحصر بالتأكيد بالواقع الموجود حاليا ً
والمتمثل بتراكم النفايات في الشوارع أو بطمرها
أو بحرقها .فنحن لطالما نادينا بالمشاركة في
اللقاءات واالجتماعات التي خصصت القتراح
الحلول لموضوع النفايات الصلبة ،إنطالقا ً من
رؤيتنا بضرورة وضع استراتيجية متكاملة
لمعالجة النفايات الصلبة ،ترتكز على الفرز
والتدوير والتسبيغ والتفكك الحراري وتوليد
الطاقة لتخفيف الطمر إلى أدنى مستوى ممكن».
وأكد أن هذا الحل بيئي واقتصادي وتقني.
وإذ أك��د الجميل «تمسك الجمعية بمبدأ
ض��رورة المحافظة على القطاعات المنتجة،
وتعزيز دوره���ا» ،طالب المسؤولين «بعدم
السير بقرارات استراتيجية تلزم لبنان لسنوات
طويلة بخيارات ال تأخذ في االعتبار مصلحة
البلد وكل مكونات االقتصاد الوطني ،ونناشدهم
«عدم حرق األخضر واليابس».
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استقبل وزير اإلعالم رمزي جريج في مكتبه في الوزارة أمس ،نقيب المحررين
إلياس عون والمستشار القانوني للنقابة المحامي انطون الحويس والمحامية
كريستيل شويري.
وجرى خالل اللقاء وفق بيان للنقابة« ،عرض لموضوع االنتخابات النقابية
التي ستجرى في  12آب الجاري في قصر األونيسكو .وشرح عون لوزير اإلعالم
االج��راءات التنفيذية والخطوات اإلدارية «التي ستواكب العملية االنتخابية
والتي تؤكد قانونية الدعوة إلى االنتخاب وانسجامها مع أحكام النظام الداخلي
للنقابة» .وطلب عون إيفاد مندوب من الوزارة لحضور جلسة االنتخاب وفقا ً
ألحكام المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلي.
وبحث المجتمعون في «تأجيل العملية االنتخابية حتى كانون األول المقبل،
على ما يطالب به بعض الصحافيين ،ريثما تتم تنقية الجدول النقابي بصورة
نهائية .فأكد عون لوزير االعالم أنه مهتم بموضوع تنقية الجدول النقابي وقد
قطع شوطا ً كبيرا ً في هذا المجال ،وأن ذلك سيكون من أولويات المجلس الجديد
وفي رأس أولوياته شخصيا ً إذا حالفه الحظ وعاد إلى منصبه».
ووعد عون بأن يرسل الى جريج في أقل من  24ساعة نسخة من الجدول
النقابي الذي يضم  561صحافيا ً من الذين سددوا اشتراكاتهم ،والذين يحق
لهم بالتالي المشاركة في العملية االنتخابية المقررة.
أما بالنسبة الى موضوع تأجيل االنتخابات إلى كانون االول ،فأوضح
عون أن «كل الترتيبات المتصلة بالعملية االنتخابية تجعل عملية التأجيل
صعبة جداً ،خصوصا ً ان والية مجلس النقابة انتهت في  29أيار  2015وأن
مجلس النقابة هو حاليا ً في فترة تصريف األعمال ،ولم يعد في استطاعته ان
يوجه دعوة جديدة إلى االنتخابات وحضور اجتماعات لجنة الجدول صاحبة
الصالحية في هذا الشأن».
وحرص عون على إبداء كل تجاوب وتعاون مع جريج «الذي أكد في أكثر
من مناسبة تعاطفه مع االعالم اللبناني ورعايته وحرصه على المؤسسات
النقابية وأنظمتها».
إلى ذلك أعلن الزميل داود ر ّمال عزوفه عن الترشح إلى انتخابات مجلس
نقابة المحررين «نزوال ً عند رغبة المقاومة وحدها فقط ،ال شريك معها».

في االتحاد العالمي للخط العربي
والزخرفة اإلسالمية ،كما قدم لوحة
فنية من الخط العربي.
وش���ك���ر ال���وف���د ،ال��م��ف��ت��ي على
مشاركته في ملتقى لبنان الدولي
األول للخط العربي ،وت��م البحث
في إقامة دورات للخط العربي بين
دار الفتوى ومؤسساتها التعليمية
واالت��ح��اد العالمي للخط العربي
وإقامة معارض لكبار الخطاطين
العرب برعاية مفتي الجمهورية.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،دان دري���ان
«العمل اإلج��رام��ي ال��ذي استهدف
مسجد ق��وات ال��ط��وارئ ف��ي مدينة
«أبها» بالمملكة العربية السعودية
خالل آداء صالة الظهر».

الأ�سعد :للتوافق
على القرارات
رأى األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ـ«ال��ت��ي��ار
االسعدي» معن األسعد في تصريح
«أن التمديد للقيادات العسكرية
واألمنية ،رغم ضرورته وأحقيته في
المرحلة الراهنة ،سيؤدي من دون
توافق القوى السياسية المختلفة
عليه إلى مزيد من الشرخ واالنقسام
بين القوى المؤيدة والمعارضة له».
وأكد «ضرورة التوافق على الكثير
من القرارات الالزمة والمطلوبة لتسيير
أم��ور المواطنين وحتى ال ينعكس
ال��ت��ع��ارض وال��خ�لاف على مصالح
البالد وال��ع��ب��ادات» ،مشددا ً على أن
«التوافق ب��ات ض��روري �ا ً وملحا ً ألن
الخطر داهم والشعب اللبناني يغلي
ويعاني ،ويعيش األزمات المتراكمة
والمزمنة التي ال تجد لها حلوال ً في ظل
السجال الذي يسبق أي قرار ،ومنها
التمديد للقيادات العسكرية».
واعتبر أن «تواصل ترحيل جلسات
مجلس ال��وزراء ال يبشر بالخير ،بل
يؤشر ألزم���ات وتعقيدات وان��ع��دام
الحلول أو الشروع فيها».
ورأى أن «ال���دول���ة وم��ك� ّون��ات��ه��ا
السياسية ستبقى معطلة ومصالح
ال��ن��اس واإلدارات وال��م��ؤس��س��ات
مشلولة ،في انتظار الفرج اآلتي من
دول إقليمية ودول��ي��ة ،وال يبدو أنه
سيكون قريباً».

جعجع التقى وزير العدل
وتابع مع كنعان «�إعالن الن ّيات»
أعرب وزير العدل أشرف ريفي عن عدم خشيته من انفراط عقد الحكومة
«ولكن الظروف المتعثرة حكما ً أنسبها إلى الشغور الرئاسي ،هذا الخطأ الذي
ارتكبناه ،والذي قد أنتج أخطاء كثيرة ،فمجلس النواب شبه مشلول والحكومة
متعثرة جداً ،لذا يجب إخراج أمننا من الصراع السياسي ،فنحن في حالة حماية
استثنائية للبلد سواء على حدودنا الشرقية أو الشمالية أو حتى في الداخل،
وانطالقا ً من هنا يجب عدم زج العسكر واألم��ن في الصراعات والتجاذبات
السياسية ،باعتبار أن البلد ال يتحمل ذلك».
وح ّمل مسؤولية األخطاء المتراكمة الى «الشغور الرئاسي».
وعن التمديد للقيادات العسكرية واألمنية ،قال ريفي بعد لقائه رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب« :حين تكون البالد في حال حرب أو
شبه حرب كالوضع الذي نعيشه ،فإن المآخذ على القيادات العسكرية تنتفي
أمام المصلحة العليا للدولة وخالل مرحلة المواجهة الضرورية ،الى أن ينتقل
البلد الى مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،فعدم انتخابه هو بمثابة
جريمة كبرى بحق الوطن والشراكة الوطنية ،فلنسرع،إذاً ،إلى إتمام هذا
االستحقاق إلعادة تشكيل السلطة من خالل المؤسستين العسكرية واألمنية».
واستقبل جعجع على مدار ساعة ونصف الساعة من الوقت ،األمين العام
لتكتل «التغيير واإلص�لاح» النائب إبراهيم كنعان ،موفدا ً من رئيس التكتل
النائب ميشال عون ،في حضور رئيس جهاز اإلعالم والتواصل في «القوات»
ملحم الرياشي.
وعرض المجتمعون آخر التطورات المحلية ،فضالً عن متابعة مفاعيل ورقة
«إعالن النيات» بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».

«منبر الوحدة» يدعو
�إلى �إنقاذ البالد
ناشدت األمانة العامة لـ«منبر الوحدة الوطنية» السياسيين ،في بيان «إتقاء
الله والعودة إلى رشدهم والعمل إلنقاذ البالد وليس على المزيد من إغراقه ألنهم
بذلك ينهون بأيديهم هذا الوطن الذي لم تستطع على إنهائه جحافل العدوان
«اإلسرائيلي» واإلرهاب».
ودعا المنبر السياسيين إلى «التعاون في ما بينهم وتحييد خالفاتهم جانبا ً
من أجل إيجاد الحلول لهذه المشاكل التي ال يستطيع المواطن تح ّملها».
وأع��رب المنبر عن أسفه «أن تصل األم��ور إلى هذا الحد» ،ودعا إلى «عدم
التفكير بالمحاصصة والصفقات ومحاربة الفساد الذي يسود جميع دوائر
الدولة» ،الفتا ً إلى أن «المواطن لم يعد يتح ّمل هذه األوضاع ألن بلدنا أصبح
من أغلى البلدان في العالم ،والخدمات إذا وجدت هي من أسوأ الخدمات .فكفى،
كفى ،ورحمة بهذا البلد اتفقوا في ما بينكم وانتخبوا رئيسا ً للجمهورية وأعيدوا
الحياة إلى مجلس النواب واعملوا على تفعيل الحكومة وفق توافق في مجلس
الوزراء حتى تستقيم أوضاع البالد».

لجنة دعم المقاومة :لإنهاء
الفو�ضى الأمنية في عين الحلوة
استنكرت «لجنة دعم المقاومة في فلسطين» في بيان ،بعد اجتماعها الدوري
في بيروت برئاسة أمين سرها النائب السابق حسن حب الله ،وحضور األعضاء،
«جرائم االحتالل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته اإلسالمية
والمسيحية ،وآخرها جريمة إحراق عائلة الدوابشة في نابلس واستشهاد
الطفل الرضيع علي دوابشة حرقا ً على أيدي المستوطنين اليهود».
ورأت «أن هذه الجريمة الصهيونية تؤكد الطبيعة العدوانية اإلرهابية
للكيان الصهيوني».
ودان��ت اللجنة «االقتحامات الصهيونية المتواصلة للمسجد األقصى.
وطالبت «السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق األمني مع العدو الصهيوني،
وإطالق سراح رجال المقاومة فوراً ،والسماح بتسليح الشعب الفلسطيني في
الضفة الغربية المحتلة ،لمواجهة االحتالل وقطعان المستوطنين الصهاينة،
وإطالق انتفاضة ثالثة لوضع حد لجرائم االحتالل وانهائه».
وحذرت من «إلغاء وكالة األنروا وذلك في سياق مخطط أميركي  -صهيوني
لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة».
ودعت اللجنة الى «إنهاء حالة عدم االستقرار والفوضى األمنية في مخيم
عين الحلوة» ،مطالبة «الفصائل والقوى الفلسطينية بذل المزيد من الجهود
للحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان ،وضبط األوضاع األمنية بما
يحقق أهداف الشعب الفلسطيني في األمن واالستقرار».

