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عون التقى الراعي وتلقى ات�صا ًال من جنبالط
التقى البطريرك الكاردينال بشارة
ال��راع��ي أم��س رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب ميشال عون على
مدى ساعتين في الصرح البطريركي
في بكركي ،حيث عرضا األوض��اع
العامة في البالد ،وال سيما موضوع
االستحقاق الرئاسي وعمل الحكومة،
إضافة إلى األوضاع اإلقليمية وأحداث
المنطقة وتداعياتها على لبنان.
وك����ان ت��ش��دي��د ع��ل��ى «ض����رورة
التواصل مع األط��راف كافة من أجل
التوصل إلى حلول تصون الوحدة
اللبنانية والميثاق الوطني».
وتلقى عون اتصاال ً من رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط
وت��ش��اور معه ف��ي آخ��ر ال��ت��ط��ورات
واألوضاع المستجدة.

الحر» بالتزكية وال�صحناوي و�صابر نائباه
فاز برئا�سة «الوطني
ّ

با�سيل للجنرال� :أركع �أمامك
لتباركني ال لأكون مكانك
فاز وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالتزكية
برئاسة «التيار الوطني الحر» على رأس الئحة ضمت
الوزير السابق نقوال االلصحناوي نائبا ً
للرئيس للشؤون
ِ
السياسية ،ورومل صابر نائبا ً
للرئيس للشؤون االدارية.
ِ
وأوض��ح األمين العام للتيار إيلي خ��وري أنه تم إقفال
الترشيحات عند الثاني َة عشرة ظهر أمس وتسجيل الئحة
باسيل وعدم تسجيل الئحة زياد البايع لعدم استيفائها
ال��ش��روط وع��دم إب���راز المستندات المفروضة لتسجي ِل
المرشحين وفقا ً لألصول.
ومساء أعلن باسيل برنامجه ورؤيته لـ «التيار» ،وقال في
احتفال أقيم في «قصر المؤتمرات» في ضبية« :نحن ضمانة
الجنرال ألنه لم يستج ِد يوما ً إال ضمانة شعبه .والتيار قيمته
في إنسانه هو خالص المسيحيين وأمل اللبنانيين ورجاء
المشرقيين ...إن غبت أيها التيار غاب لبنان».
وإذ رأى أن التوافق شكل من أشكال الديمقراطية ،مشددا ً
على أنه سيسعى إليه دائماً ،أكد أن «عمادنا (النائب ميشال
ع��ون) المؤسس سيبقى رئيسنا الزمني واألب���دي ،وقال
له« :أركع أمامك لتباركني ال ألكون مكانك ألنه ال أحد يمأل
مكانك».
وق��ال« :توافقنا واخترنا شبه اإلجماع على الغالبية
العليا ،وتوافقنا اليوم ليكون تيارنا قوياً ،بل األقوى من دون
شروط ومحاصصات ،بل أفرقاء في فريق واحد .نعلن اليوم
عهد الوفاء لك يا جنرال ولشهدائنا ومناضلينا ،وباقون دوما ً
كما عرفتنا رجال القضية في الميدان».
وتابع« :نحن أبناء التيار القوي ،ونريد رئيسا ً قويا ً للتيار
ونريد تيارا ً قويا ً عبر االلتزام بالديموقراطية وبوحدته
أوال ً وأخيراً .تيار قوي بمبدئيته وبالالمركزية المناطقية
في تنفيذ ق��رارت��ه ،ق��وي بتحالفاته والشراكة تكون بين
األقوياء».

وأكد أن التيار «قوي بمبدأ الشراكة بين األقوياء في القوة
وليس في الضعف ،في الميثاق والصيغة والدستور».
وق���ال« :ل��ن ينالوا م��ن إرادت��ن��ا ،لذلك سيستهدفوننا
وسيحاولون عزلنا بالسيف التكفيري وسيف السياسة،
وسيعرقلون مشاريعنا وسيمنعون إنجازاتنا ،وسيضعون
النون علينا في الساحات واإلدارات والوزارات وفي رئاسة
الجمهورية ،وألجل ذلك سنقع وسنقوم من بعدها ألننا أبناء
القيامة .سقوطنا معا ً وقيامتنا معا ً ونضالنا معا ً ونيابتنا
معا ً ورئاستنا معاً».
وأش��ار باسيل إلى «أننا نريد مكانا ً للمرأة تنطلق منه
لتأخذ ما تستحق من مشاركة في الحياة السياسية».
واعتبر الصحناوي بدوره ،أنه لوال رئيس التيار الوطني
العماد عون «لما كنا هنا وعشنا أحرارا ً على أرضنا.
وقدم الصحناوي «تحية لمناصري التيار جميعا ً بمن
فيهم الالئحة المنافسة» ،معربا ً عن «شكره لكل من وضع
ثقته بالعماد عون» ،مؤكدا ً أنه «ال يمكن تحقيق اإلصالح
والتغيير الذي لطالما نادى تيارنا السياسي به من دون
جهود الجميع وتعاونهم» ،مضيفاً« :ال تحاسبونا على
النيات بل على األفعال التي سنقوم بها مستقبالً».
وشكر صابر للعماد عون والوزير باسيل الثقة التي
أعطياه إياها والمسؤولية التي ح ّملوه إياها ،متمنيا ً أن ال
يخيب آمال احد.
وأض��اف« :تعاونت من خالل لجنة المال المركزية في
التيار الوطني الحر وكانت عالقة مودة واحترام والتعامل
كان إيجابيا ً وهذه مسؤولية ،وال يمكن نحن الثالثة (هو
وباسيل والصحناوي) ان نقوم بالواجب كله ويدنا ممدودة
للجميع ومعركتنا خارجية وليست داخلية ونحارب في
المعركة الكبيرة ،والحرب الكبيرة لن نخسرها بتعاون
الجميع».

لقاء الأحزاب ا�ستنكر اال�ستهتار بمطالب اللبنانيين
وطالب ب�إطالق معتقلي التح ّرك ال�سلمي
استنكر لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية في بيان بعد اجتماعه ال��دوري في مقر جبهة
«ال��ع��م��ل اإلس�لام��ي» ف��ي ب��ي��روت« ،اس��ت��ه��ت��ار الطبقة
السياسية الحاكمة بمطالب اللبنانيين ،واستمرارها في
سياسة خرق الدستور ،وحماية الفساد والمحاصصة
في حلف النفايات السياسية ،التي تصاعدت روائحها من
المناقصات ،التي جرت أخيراً ،ومن ثم اضطرار الحكومة
إلى إلغائها وسحبها تحت ضغط الحراك الشعبي».
وأشار اللقاء إلى أن «الحكومة أثبتت أنها غير مؤهلة
لح ّل أزمة النفايات ،وأن األمر يحتاج إلى لجنة من الخبراء
والهيئات البيئية لوضع ح ّل جذري يستند إلى المعايير
العلمية والبيئية ،ويكون للبلديات الدور األساس ،بعدما
جرى االعتداء على هذا ال��دور وسلبه إياها ،لمصلحة
الشركات الخاصة المدعومة من األط��راف النافذة في
السلطة السياسية».
ورأى أن «ح ّل األزمة الشاملة المتفاقمة ،التي يرزح
تحت وطأتها الوطن ،ال يمكن الخروج منها ،إال بالعودة
إل��ى احترام الدستور والقوانين واإلستجابة الفورية
لمطالب اللبنانيين المحقة والعادلة ،واإلسراع في إقرار
قانون عصري جديد لالنتخاب خارج القيد الطائفي وعلى
أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واح��دة ،يجري
على أساسه انتخاب مجلس نيابي جديد ،ومن ثم يعاد
تشكيل السلطة بما يعبّر عن تطلعات اللبنانيين في
التغيير واإلصالح المنشود».
وإذ طالب اللقاء الحكومة بـ«إطالق سراح المعتقلين،
الذين أوقفوا على خلفية تحركهم السلمي ومشاركتهم
في االحتجاجات ضد سياسات الحكومة الجائرة»،
حيّا «اللبنانيين الذين جاؤوا من كل المناطق للتظاهرة
واالعتصام في وسط بيروت» ،مؤكدا ً «وحدة اللبنانيين

من كل الطوائف احتجاجا ً على سياسات الطبقة الحاكمة،
التي تضرب بعرض الحائط مطالب المواطنين وتعمل
على تغطية الفاسدين وتشريع ال��ف��س��اد» ،محذرين
الحكومة من «خطورة االستمرار في مثل هذه السياسات،
التي تؤدي إلى مزيد من التوتر والتدهور» ،وأيد «المواقف
التي تم االتفاق والتوافق عليها في لقاء األحزاب في عكار،
ورفض سياسة الحكومة في تحميل المنطقة مسؤولية
فشل الحكومة في معالجة األزمة».
وتطرق المجتمعون إلى «الذكرى السابعة والثالثين
لتغييب اإلمام السيد موسى الصدر ورفيقيه» ،مؤكدين
التمسك بـ«راية الوحدة الوطنية واإلسالمية وراية مقاومة
االحتالل ،التي رفع شعارهما اإلم��ام الصدر» ،طالبين
«ض��رورة الكشف عن هذه الجريمة البشعة ،وتحميل
المسؤولية لكل من ساهم ويساهم اليوم في إخفاء معالم
تلك الجريمة ،داعين إلى «المشاركة الواسعة والكثيفة
في إحياء هذه الذكرى ،وجعلها ذكرى وطنية ،ال سيما أن
اإلمام السيد موسى الصدر كان إماما ً لكل الوطن بمسلميه
ومسيحييه على حد سواء».
ودان��وا «خطف المعارض السعودي أحمد المعسل،
وتسليمه للسلطات السعودية في انتهاك سافر لحقوق
اإلنسان» ،محذرين من «تعرض المعسل إلى التعذيب
أو اإلع���دام ،كما حصل سابقا ً بحق المعارض ناصر
السعيد».
وختاماً ،شجبوا «إقدام المجموعات المتطرفة في عين
الحلوة على تفجير الوضع األمني ،وتهجير أهالي المخيم
وإلحاق الضرر الفادح باألمن في مدينة صيدا» ،داعين
إلى «توحيد جهود الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه
الجماعات ،وتطهير المخيم من شرورها وشرور المندسين
داخله».

حمدان :لتعديل الد�ستور
وانتخاب الرئي�س من ال�شعب
أك��د أمين الهيئة القيادية ف��ي حركة «الناصريين
المستقلين  -المرابطون» العميد مصطفى حمدان في
بيان أم��س «وج���وب بقاء ال��ح��راك الشعبي ف��ي ساحة
رياض الصلح أو ساحة التالقي أو ساحة الشعب بحالته
الشعبية» ،داعيا ً «الجميع إلى ان يتركوا الناس وشأنهم
ليعبروا عن قهرهم من زبالة الطوائف والمذاهب».
وشكر «الحمالت التي دعت إلى الحراك» ،معتبرا ً أن
«حديث بعض الجهابذة عن مراهقة وجدية الحراك وكيف
يجب تأطيره لتحقيق المطالب وطرح األسماء مرفوض،
فإن كنتم تملكون القدرة على الح ّل ،لم لم تحلّوا األزمات
منذ بدايتها؟» .وشدد على أن «ال أحد يستطيع ك ّم األصوات
التي تنزل إلى الشارع للمطالبة بحقوقها».
وتساءل حمدان «أي عقل في لبنان يستطيع تبني إنزال
هذه الحشود لمطالب شعبية» ،الفتا ً إلى أن «بعض القوى
المذهبية والطائفية التي كانت تعتقد أنه ال يمكن ألحد أن
ينزل ألجل تحقيق مطالب معيشية ،أرعبها ما شاهدته في
ساحة الشعب وأن يوم السبت سيرهبهم أكثر».
ورأى «أنه رغم ما يجري من قبل الناس فإنهم يلعبون
في مجلس الوزراء وال يتحملون مسؤولية وطنية» ،واصفاً:
«رئيس الحكومة تمام سالم بالـ «آدمي» مؤكدا ً أن ال عالقة

له ولوزير البيئة محمد المشنوق بأزمة النفايات».
وأشار الى «أن مجلس ال��وزراء هو مجلس كانتونات
مق ّنعة ،وأن شركات النفايات هي التي انسحبت من
المناقصات ألنه لم يتم تأمين المطامر وبالتالي فال حل
ألزمة النفايات حتى البالد كلها وصلت إلى الالحل».
وق��ال حمدان« :ج��زء من اللبنانيين يطالب بقانون
إنتخابي وآخ��ر بانتخاب رئيس للجمهورية ،وه��ذان
المطلبان غير واقعيين» ،داعيا ً «من يريد تح ّمل المسؤولية
الوطنية إلى البدء بعقد جلسة لمجلس النواب وتعديل
مادة دستورية مقتضاها إنتخاب رئيس الجمهورية من
الشعب».
واختتم« :يجب إنتخاب رئيس للجمهورية يعمل على
إنتاج مجلسي النواب وال��وزراء .وهذا النظام لن ينتج
حلوالً» ،وتم ّنى على األحزاب السياسية «عدم النزول في
الوقت الحالي إلى ساحة الشعب وليتركوا الناس ليعبّروا
وليقرروا ألن قيمة التظاهرة عابرة للطوائف والمذاهب
وأن جهابذة الفساد واإلف��س��اد يريدون ن��زول األح��زاب
وتصارعهم».
وكان حمدان التقى رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني»
كمال شاتيال في مكتبه في برج أبي حيدر.

«لقاء الجمهورية»
ّ
حذر من �إ�سقاط
الحكومة
نبّه «لقاء الجمهورية» برئاسة
ال��رئ��ي��س ميشال سليمان من
«خطورة التغيير المتكرر آللية
اتخاذ القرار داخل الحكومة وفقا ً
لبعض األهواء والمزاجيات».
وإذ حيّا اللقاء خالل اجتماع
«لجانه التحضيرية»« ،الحركة
الشعبية ال��ن��اش��ط��ة إلح��ق��اق
ال��م��ط��ال��ب ال��ح��ي��ات��ي��ة الملحة
ومواجهة كل انواع الفساد» ،ح ّذر
من «إستغالل هذا الحراك لمآرب
سياسية أو خاصة».
وطالب بـ«معالجة موضوع
النفايات المستفحل من طريق
اعتماد المركزية البلديات بعد
سقوط جميع الحلول البديلة
وفشل المناقصات ،وريثما يتأمن
الحل المركزي البديل».
ون� ّب��ه م��ن «ت��داع��ي��ات ضرب
دس��ت��ور ال��ط��ائ��ف ع��ل��ى جميع
اللبنانيين ،إذ ال يجوز وتحت أي
ظ��رف ،اللعب على وت��ر إسقاط
الحكومة تمهيدا ً لضرب ما تبقى
من مؤسسات ضامنة ،في ظل
ال��رئ��اس��ة ال��ش��اغ��رة والمجلس
النيابي المعطل».

منتدى الحوار:
لقانون
انتخاب عادل
عقد «منتدى الحوار اإلسالمي»
اج��ت��م��اع��ه ال������دوري ف���ي دارة
المهندس فؤاد مخزومي في بيت
البحر ،وعرض ما تشهده الساحة
اللبنانية خالل الفترة األخيرة.
وث�� ّم��ن ال��م��ن��ت��دى ف��ي ب��ي��ان،
«تفاعل الهيئات المدنية مع األمور
الحياتية واالجتماعية» ،وتوقف
أم���ام «مشاكل فعلية يعانيها
الوضع السياسي ،الذي يفترض
ل��ق��اءات ح��واري��ة جدية بين كل
مكونات المجتمع».
ودع���ا المعنيين ك��اف��ة إل��ى
«التعجيل ف��ي انتخاب رئيس
للجمهورية وت��ص��وي��ب العمل
السياسي ،من خالل اعتماد قانون
انتخاب عادل يؤمن أوسع قاعدة
تمثيلية» .وأك��د «وج��وب تنفيذ
اتفاق الطائف استدراكا ً للكثير من
الثغرات التي أدت إلى ما نشهده
اليوم».
ون � ّب��ه ك��ل قطاعات الهيئات
المدنية إلى «ضرورة حماية هذا
التحرك وعدم االنجراف أو تمكين
البعض م��ن إج��ه��اض��ه ،بدفعه
نحو الظهور في شكل فوضوي أو
غوغائي».

الأ�سعد ن ّبه
من خطورة
اللعب بالنار
اعتبر األمين العام لـ«لتيار
األس���ع���دي» م��ع��ن األس��ع��د في
تصريح« ،أن الطبقة السياسية
الحاكمة في حالة موت سريري،
إنعكس على مصلحة الوطن
وم��ص��ال��ح ال��ن��اس» ،ومتوقعا ً
«انفجارا ً اجتماعيا ً مدويا ً ج ّراء
استمرار هذه الطبقة في فسادها،
وانتهاج سياسة تقاسم المغانم
والحصص».
ورأى «أن إس�����راع ال��ق��وى
السياسيةلتبنيالتحركالشعبي
والنزول إلى الشارع ،ورفع سقف
المطالب ،هدفه التسلّح بورقة
إض��اف��ي��ة ت� ّ
�وظ��ف ف��ي الكباش
الحكومي القائم على المصالح
وإلهاء الناس الذين عبّروا عن
غضبهم» ،منبها ً من «خطورة
اللعب بالنار ألن ذلك سيؤدي إلى
نجاح المخطط األجنبي لتفجير
الساحة اللبنانية وعودة االقتتال
والحروب العبثية».

احتفال ب�إزاحة ال�ستار عن ن�صب �شمران في الغبيري
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زعيتر :ال عالقات طبيعية مع ليبيا �إ ّال بعد جالء ق�ضية ال�صدر
فتحعلي :لبنان �صنع مالحم العزة والكرامة بانت�صاراته
أقيم احتفال بإزاحة الستارة عن
النصب التذكاري الخاص بالشهيد
م��ص��ط��ف��ى ش���م���ران ف���ي حسينية
البرجاوي  -بئر حسن ،لمناسبة
ذك��رى والدة االم��ام علي بن موسى
الرضا ،وبدعوة من بلدية الغبيري
والمستشارية الثقافية للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
حضر االح��ت��ف��ال وزي���ر األش��غ��ال
العامة غازي زعيتر ،سفير الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية محمد فتحعلي،
ال��ن��واب :علي ع��م��ار ،ب�لال فرحات
وأيوب حميد ،رئيس شورى البلديات
في طهران المهندس مهدي شمران
شقيق الشهيد ش��م��ران ،المستشار
الثقافي في السفارة اإليرانية محمد
مهدي شريعتمداري ،النائب السابق
أمين ش��ري ،رئيس بلدية الغبيري
محمد سعيد الخنسا ،رئيس اتحاد
بلديات الضاحية محمد درغام ،وفد
من قيادة حركة «أم��ل» ض��م :طالل
حاطوم ،بسام طليس وحسن قبالن،
وفد من قيادة حزب الله ضم :غالب
أب��و زينب وحسان الموسوي ،وفد
«تجمع العلماء المسلمين» برئاسة
الشيخ حسين غبريس وفعاليات
سياسية وثقافية وبلدية واختيارية
وع��ل��م��اء وم��م��ث��ل��ون ع��ن الفصائل
الفلسطينية.
بداية النشيدان الوطني اللبناني
واإليراني ،عزفته فرقة «كشافة اإلمام
المهدي» ،ثم ع ّرف الحفل الزميل علي
قصير ،وألقى الخنسا كلمة هنأ فيها
«األمة اإلسالمية بالمناسبة العطرة»،
مشيرا ً إلى «ال��دور الريادي للشهيد
شمران وبأبناء مجتمع المقاومة إلى
جانب اإلمام موسى الصدر وتقديره
لحركته ومناقبيته ف��ي ساحات
الجهاد وتكريما ً لدوره المقاوم».
وب��دوره أش��ار شريعتمداري إلى
«الدور اإليجابي الذي لعبه الشهيد
شمران خالل مسيرته الجهادية في
كل الساحات».
وهنأ السفير فتحعلي في كلمة
ألقاها ،جميع المسلمين في العالم
لمناسبة والدة ثامن أئمة أهل البيت
اإلمام علي بن موسى الرضا» ،شاكرا ً
«ب��ل��دي��ة الغبيري والمستشارية
الثقافية للجمهورية اإلس�لام��ي��ة
اإلي��ران��ي��ة ف��ي لبنان على إتاحتهم
لي هذه الفرصة الطيبة للقائكم في

نصب الشهيد شمران
حفل إزاح���ة ال��س��ت��ارة ع��ن النصب
التذكاري الخاص بالشهيد الدكتور
مصطفى شمران ،ذلك الرجل العظيم
والقائد الف ّذ ،فهو العالم في الفيزياء
والقائد العسكري وهو قدوة الشباب
المؤمن ال��ذي ربّ��اه على قواعد من
الزهد والتقوى والتضحية في سبيل
العقيدة اإلسالمية».
وأش���اد فتحعلي بصفات اإلم��ام
ال��س��ي��د م��وس��ى ال��ص��در والشهيد
شمران ودورهما في مقاومة اإلحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي ج��ن��وب لبنان
وتأسيس حركة المحرومين -أمل
«طليعة المقاومة في وج��ه العدو
الصهيوني.
ولفت إلى أن شمران ،بعد انتصار
الثورة اإلسالمية في إي��ران بقيادة
اإلم��ام الخميني «ك��ان من أب��رز من
تحملوا المسؤولية فيها قائدا ً ووزيرا ً
ل��ل��دف��اع وم��م��ث�لاً ل�لإم��ام الخميني
في مجلس ال��دف��اع األعلى ومقاتالً
استراتيجيا ً مؤمنا ً في مقدمة المعركة
طلبا ً للشهادة التي استحقها بجدارة
في سبيل الله تعالى».
واخ��ت��ت��م« :إن��ن��ا ف��ي الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وفي ظل القيادة
الحكيمة للولي القائد اإلم��ام السيد
علي الخامنئي دام ظله وحكومة
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س ال��دك��ت��ور حسن
روحاني نؤكد دوما ً بأننا إلى جانب

لبنان وشعبه العزيز ال��ذي صنع
مالحم العزة والكرامة بانتصاراته
الخالدة».
وألقى كلمة حركة «أم��ل» الوزير
زعيتر ال��ذي تحدث أيضا ً عن دور
ش���م���ران ف���ي م��واج��ه��ة اإلح���ت�ل�ال
«اإلسرائيلي» وتناول قضية تغييب
اإلمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين
مح ّمالً مسؤولية كشف الحقيقة فيها
للسلطات الليبية الحالية ،وق��ال:
«نحن ف��ي حركة أم��ل ال نكن ع��داء
ألشقائنا الليبيين بخاصة أولئك
ال��ذي��ن تحملوا ظلم وج��ور النظام
ال��ب��ائ��د ،ولسنا ب���وارد فتح معارك
جانبية مع أحد لكن قرارنا واضح ال
عالقات طبيعية بين لبنان وليبيا إال
بعد جالء قضية االم��ام وعودته مع
رفيقيه».
وتطرق زعيتر إلى الوضع الداخلي
مؤكدا ً «أن ضجيج األبواق اإلعالمية
وصخب الزيف وال��ك��ذب مهما عال،
لن يستطيع أن يلغي حقيقة موقف
الحركة ال��واض��ح وال��ص��ري��ح بأنه
من حق المواطنين أن يعبروا عن
سخطهم ورفضهم للحال السياسي
وال��ش��ل��ل ال��م��ؤس��س��ات��ي واألزم����ات
الحياتية ال��ت��ي تعصف بالوطن،
وذل��ك باعتبارها حركة محرومين
وحركة مطلبية ،لكنها تؤكد بما ال

ي��دع أي مجال للشك ،وقوفها مع
ال��م��ؤس��س��ات ،وض����رورة تفعيلها
ب��دءا ً من إنهاء الشغور في مواقع
رئ��اس��ة الجمهورية ،وعمل نشيط
وفاعل وتشريعي ألم المؤسسات
المجلس النيابي ،وإخ��راج مجلس
ال���وزراء من ح��ال الشلل والتعطيل
ال��ذي يستهدفه ،وندين أي تعرض
للممتلكات العامة والدفع باألوضاع
نحو االنهيار الشامل».
وألقى النائب ع ّمار كلمة حزب الله
التي دعا فيها إلى «االلتفات بعين
المسؤولية إلى التحركات المطلبية
ال��ح��اص��ل��ة ف���ي ال��س��اح��ات وع���دم
االستخفاف بها بغض النظر عن
هوية المنظمين» .وأكد أن «الناس لم
تعد تتحمل انقطاع كهرباء ومشاكل
النفايات والبطالة» ،مح ّذرا ً من أن
«في ذلك مقدمة إنفجار اجتماعي ال
يريده أحد».
وفي الختام ،شكر شمران للخطباء
الكلمات الطيبة التي سمعها في حق
شقيقه وبلدية الغبيري ورئيسها
وال��م��س��ت��ش��اري��ة اإلي��ران��ي��ة وف��ري��ق
عملهما ،إضافة ال��ى تسمية جادة
باسمه في الغبيري.
ثم توجه الحاضرون إل��ى حيث
أق��ي��م النصب وج���رت م��راس��م حفل
ازاحة الستارة.

رئي�س بلدية طهران يزور بري و�ضريح ال�شهيد مغنية

قا�سمّ :
حري بدول المنطقة �أن ت�ستفيد
من اليد الإيرانية الممدودة ب�إيجابية
استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه
بري في عين التينة أمس رئيس مجلس
بلدية طهران مهدي شمران ،ووفدا ً ضم
القائم بأعمال السفارة االيرانية محمد
فضلي والمستشار الثقافي االيراني
محمد مهدي شريعتمداري ومدير
االع�لام والعالقات االستشارية علي
قصير وعددا ً من أركان السفارة.
وق���ال رئ��ي��س بلدية ط��ه��ران بعد
الزيارة« :عندما نأتي إلى لبنان نزور
دولة الرئيس بري ،وعالقتنا مع دولته
قديمة جدا ً منذ أيام الدكتور مصطفى
شمران ،وهي مستمرة بطبيعة الحال،
ك��م��ا نسعى إل���ى ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
بين الجمهورية اإلسالمية ولبنان.
ون��أم��ل ب��أن تحل ك��ل مشاكل لبنان
ويتمكن دولة الرئيس بري من جمع
كل المكونات الموجودة في مجلس
النواب .ونتمنى أيضا ً أن يقوم دولته
بزيارة طهران».
وزار شمران وشريعتمداري نائب
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه الشيخ
نعيم قاسم حيث ج��رى ع��رض آلخر

المستجدات في مختلف الساحات.
وتمنى قاسم «لو يدرك المسؤولون
ف��ي المنطقة أهمية ال���دور اإلي��ران��ي
ف��ي االس��ت��ق��رار والتنمية ومواجهة
التحديات ،فلطالما أدَّت الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة دورا ً بناء في
ن��ص��رة ش��ع��وب المنطقة ومساعدة
المقاومة لتحرير األرض في مواجهة
إسرائيل».
وأض���اف« :اض��ط��رت دول العالم
الكبرى أن تحاور إي��ران لتتفق معها
نظرا ً الى مكانتها ودوره��ا وتأثيرها،
وهي بذلك تعترف بأهميتها ،فحريّ
ب��دول المنطقة أن تستفيد م��ن اليد
الممدودة بكل إيجابية».
وق��ال« :حزب الله يفتخر بعالقته
بإيران وقيادتها الحكيمة المتمثلة
باإلمام الخامنئي ،ويعتبر أن الخيرات
الكثيرة في التحرير واالنتصار هي
من بركات هذه العالقة ولخير بلدنا
ومنطقتنا».
كما زار شمران ضريح الشهيد عماد
مغنية في روض��ة شهداء «المقاومة

رئيس بلدية طهران والخنسا أمام ضريح الشهيد مغنية
اإلسالمية» الغبيري.
وراف��ق المهندس شمران السفير
اإلي��ران��ي محمد فتحعلي ،وك��ان في
استقباله رئيس بلدية الغبيري محمد
سعيد الخنسا.

وقد وضع شمران إكليالً من الزهر
عند ض��ري��ح الشهيد مغنية ،وق��رأ
سورة الفاتحة عن روحه ،ثم جال على
أضرحة الشهداء في الروضة وأهدى
أرواحهم سورة الفاتحة.

ا�ستمرار االعت�صامات في بيروت والمناطق احتجاج ًا على ا�ستمرار م�شكلة النفايات والف�ساد
نفذت حملة «بدنا نحاسب» اعتصاما ً مساء أمس في ساحة رياض
الصلح رددوا خالله شعارات ضد القمع ومؤيدة للقوى األمنية.
ووزع��ت الحملة تعميما ً جاء فيه« :من أجل الحفاظ على سالمة
المتظاهرين وأمنهم في كل التحركات أينما كانت ،تم تشكيل فريق
من المحامين المتخصصين بمبادرة من المفكرة القانونية .ونرجو من
أي رفيق يتعرض ألي قمع أو توقيف أو يعرف عن أي توقيف بحق
أي متظاهر أن يقوم بالتبليغ على الرقم الساخن  ،78 935579و
.« 03852708
وكان محامو الموقوفين خالل االعتصامات في رياض الصلح،
التقوا أمس المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لمعرفة
مصير الموقوفين ،وناشدوه بت ملفاتهم سريعاً.
وأوض��ح المحامون أن حمود اتصل بالمدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وطلب من القوى األمنية عدم التعامل
مع المتظاهرين بقوة مفرطة.
ونظمت حملة «طفح الكيل» ،تحت شعار «ث��ورة ضد الفساد
السياسي واإلداري ،معا ً نخلق لبنان حراً» اعتصاما ً في ساحة التل
وسط طرابلس ،في حراك أكد منظمو االعتصام أنه «تعبير سلمي
ستنتفض به المدينة ،في ثورة على الفساد السياسي واإلداري».
كما نف ّذت الهيئات الشبابية اعتصاما ً في ساحة حلبا تحت شعار
«عكار م ّنا مزبلة».
وفي ساحة النجمة في صيدا اعتصمت حملة «شباب ضد النظام»
تضامنا ً مع حملة «طلعت ريحتكم» رفع خاللها المعتصمون الفتات
انتقدت النظام الطائفي ودع��ت إلى محاسبة الفاسدين وج��اء في
بعضها «الشعب يريد دولة العدالة االجتماعية والثورة هي الح ّل ويا
س ّراقين ،الشعب سيحاسبكم وبعد الفقر وبعد الجوع التغيير مشروع
مشروع».
وردد المعتصمون هتافات ضد المسؤولين في الدولة.
وف��ي ص��ور نفذ «اتحاد الشباب الديموقراطي» اعتصاما ً عند
الكورنيش البحري الشمالي للمدينة ،رفع فيه المشاركون الالفتات

المنددة بالفساد الحاصل في البلد ،وأطلقوا شعارات طالبت بإسقاط
النظام .وأكدوا االستمرار في االعتصامات في مختلف المناطق حتى
تحقيق المطالب المرفوعة.
وعشية االعتصام المقرر غدا ً السبت صدرت مواقف لهيئات أهلية
تراوحت بين الدعوة إلى المشاركة وبين المقاطعة.
وباركت «طاولة ح��وار المجتمع المدني» ،في بيان« ،التحرك
الشعبي الذي حصل يوم السبت الماضي في  22آب والذي شاركت
فيه الطاولة في شكل رمزي» ،لكنها اعتبرت أن «التحرك خرج عن
هدف المطالبة واستغل إلحداث أعمال شغب وعنف» ،معلنة أنها لن
تشارك في التحرك يوم غد السبت.
وأكد تجمع منظمات المجتمع المدني في لبنان من جهته ،دعمه
حراك «طلعت ريحتكم» ،مؤكدا ً «أهمية استمراره كحراك مستقل بعيدا ً
من أي تسييس».
من جهة أخرى ،دعا رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد
السنيورة رئيس الحزب التقدمي اإلشتراكي النائب وليد جنبالط إلى
«اتخاذ موقف وطني سيذكره التاريخ بإعادة فتح مطمر الناعمة موقتا ً
لكي يلتقط لبنان وكل البلديات أنفاسهم حتى تعالج هذه مشكلة
النفايات».
إل���ى ذل���ك ،ط��ل��ب وزي���ر ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وائ��ل اب���و ف��اع��ور م��ن
وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق اإليعاز لمن يلزم بإزالة النفايات
المرمية في شكل عشوائي في منطقة جل الديب ق��رب المنازل
السكنية وال��م��ؤس��س��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ،وال سيما ال��م��ط��اع��م حيث
ت��ت��راك��م ال��ن��ف��اي��ات ف��ي شكل ي���ؤدي ال��ى أخ��ط��ار صحية كبرى.
وعقد اجتماع في مركز نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت ،ضم كالً من:
رئيس نقابة مرفأ بيروت الدكتور بشارة األسمر ،رئيس نقابة اإلهراءات
بطرس جبرايل ،رئيس نقابة الشاحنات نعيم سرايا ،رئيس نقابة
الترانزيت رفيق أبي صالح ،رئيس نقابة مخلصي البضائع اسكندر
مدور ،رئيس نقابة الوكالء البحريين حسن جارودي ورئيس نقابة
بائعي األسماك في بيروت عبدالله غزالة ،وذلك إثر ورود معلومات عن

اتجاه لوضع النفايات وتكديسها في الباحة المالصقة لسوق األسماك
على مدخل المرفأ والمقابلة للمطاحن.
وتم على أثره ،تأكيد عدم الموافقة على وضع أي نفايات إضافية
في الباحة المذكورة على مدخل المرفأ ،لما تشكله من ضرر على سوق
األسماك وعلى األمن الغذائي».
كما ناشد المجتمعون المسؤولين كافة «عدم وضع النفايات في
باحات المرفأ وتجنيبه المشاكل واإلضرابات ،خصوصا ً أنه الحصن
االقتصادي المنيع األول للدولة اللبنانية».
وفيما استمر تراكم النفايات في الشوارع واألحياء السكنية،
أقدم مجهولون على حرق النفايات على مسلكي أوتوستراد ميرنا
الشالوحي ،وناشد السكان الدفاع المدني التدخل إلخمادها بسبب
الروائح الكريهة المنبعثة منها.
من جهته ،أوقفت مخابرات الجيش ثالثة من سائقي الشاحنات
التي عملت على تفريغ حمولتها من النفايات بعد ظهر أمس في رمي
حي عين الشعب عند مدخل عرسال الشرقي ،بعدما حاولت طمرها
بالحجارة واألتربة.
في غضون ذل��ك ،قطع موظفو وعمال شركة «سوكلين» طريق
الكرنتينا أمام الشركة ،مطالبين بضمانات تحفظ حقوقهم إذا تم تلزيم
النفايات إلى شركة أخرى .فيما أصدرت الشركة بيانا ً أكدت فيه أنها
«حريصة تماما ً على حقوق جميع العاملين لديها وتلتزم بدفع جميع
حقوقهم وأنها كعهدهم بها لن تخل بأي التزامات تجاههم».
كما أكدت الشركة «أن سياراتها وشاحناتها قد خرجت منذ الصباح
لجمع النفايات في كل نقاط عملها ،في بيروت والضاحية وكل المناطق
التي جرى تأمين المطامر فيها».
إلى ذلك ،ترأس وزير االعالم رمزي جريج في مكتبه في الوزارة،
اجتماعا ً مع المسؤولين عن محطات التلفزيون ،في حضور المدير
العام لوزارة االعالم الدكتور حسان فلحة ،رئيس المجلس الوطني
لالعالم عبد الهادي محفوظ ،دعاهم فيه إلى «التزام الموجبات التي
تفرضها أحكام القانون وأخالقيات المهنة».

