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«طلعت ريحتكم» تواجه طاولة الحوار اليوم

وزير البيئة التقى الم�ضربين عن الطعام:
ت�ضغطون على ال�شخ�ص الخط�أ ولن �أ�ستقيل
التقى وزير البيئة محمد المشنوق
أمس وفدا ً من المضربين عن الطعام
ف��ي مكان اعتصامهم أم��ام وزارة
البيئة في مبنى اللعازارية ،ومن
بينهم وارف سليمان وزي��ن ناصر
الدين ،وسأل عن أحوالهم مطمئنا ً
إلى صحتهم ،وتحاور معهم على
م��دى س��اع��ة م��ن ال��وق��ت مستمعا ً
إليهم وشارحا ً وجهة نظره ،وفق ما
جاء في بيان مكتبه اإلعالمي.
وق�������ال ال���م���ش���ن���وق ب��ح��س��ب
المعلومات «أنتم تضغطون على
ال��ش��خ��ص ال��خ��ط��أ ،وت��ح��رك��ك��م لن
يؤدي إلى استقالتي».
وفيما أك��د المعتصمون اإلبقاء
على اإلض��راب عن الطعام ،أوضح
سليمان باسم زمالئه أنهم اقترحوا
على المشنوق االستقالة ،وقال« :ال
إيجابيات ،وهناك وزراء غيره يجب
أن يستقيلوا ،لكننا توجهنا إلى
وزارة البيئة ألنها معنية مباشرة
بملف النفايات».
وأض������اف« :أك�����د ل��ن��ا ال���وزي���ر
المشنوق أن وضع البلد ال يسمح
باالستقالة ،فاقترحنا عليه أن يقدّم
استقالته ،أم��ا قبولها فموضوع
آخر .وأكد لنا أنه معنا وسيُحارب
من الداخل».
وأك��د سليمان أن «اللقاء انتهى
بتصميمنا على العودة إلى خيمنا،
نحن سنبقى لكي نحاسب ألن في
المحاسبة خالص لبنان».

رمي نفايات

وبعدما أنهى سليمان مؤتمره
الصحافي ،عمد بعض الناشطين
م��ن حملة «طلعت ريحتكم» إلى
رم��ي النفايات أم��ام وزراة البيئة
تعبيرا ً عن تضامنهم مع ال ُمضربين
ع��ن ال��ط��ع��ام ،عملت الح��ق�ا ً القوى
األمنية على إزالة النفايات.

تح ّرك اليوم

واس��ت��ك��م��اال ً لتح ّركها األس��ب��وع
الماضي في محيط مجلس النواب
وساحة النجمة ،دعت حملة «طلعت
ريحتكم» إل��ى «م��واج��ه��ة» طاولة
الحوار اليوم األرب��ع��اء اب��ت��دا ًء من
التاسعة صباحا ً أمام مبنى جريدة
«النهار» تمهيدا ً إلقفال كل المداخل
المؤدية إلى طاولة الحوار.
وفي هذا اإلطار ،واصل الناشطون
تح ّركاتهم المباغتة في الشارع،
ف��ق��ط��ع��وا ط��ري��ق ت��ق��اط��ع س��اح��ة
الشهداء في اتجاه بشارة الخوري
لبعض ال��وق��ت ث��م أع���ادوا فتحها
«بعد رفض وزير البيئة التجاوب
م��ع م��ط��ال��ب ال��ح��راك ال��ش��ع��ب��ي»،
بحسب ما قال الناشطون .وتسبب
تح ّركهم بزحمة سير خانقة عند
تقاطع بشارة ال��خ��وري والطريق
المؤدية إلى وسط المدينة.
ومساء اعتصم أهالي موقوفي
 22آب أم��ام وزارة الداخلية في
ال��ص��ن��ائ��ع وأع��ل��ن��وا أن��ه��م ب��اق��ون
ه��ن��اك حتى التاسعة م��ن صباح
اليوم ثم سينتقلـون إلى المحكمة
العسكرية.

اجتماع لجنة الخبراء

أهالي موقوفي  22آب أمام وزارة الداخلية
خطة النفايات بين المشنوق
وشهيّب
ف��ي غضون ذل��ك ،عقد بعد ظهر
أمس اجتماع في وزارة الداخلية بين
الوزير نهاد المشنوق ووزير الزراعة
أكرم شهيّب بحضور لجنة الخبراء
حيث عرض المجتمعون الخطة التي
أقرتها الحكومة لحل أزمة النفايات.
وأكد شهيب بعد اللقاء «أننا نعمل
للوصول إلى خاتمة سعيدة في وقت
قريب ،واأله��م أن نصل إلى الساعة
التي يبدأ فيها العمل التكاملي لرفع
النفايات م��ن ال��ش��ارع وم��ن المهم
أالّ ت��ك��ون السياسة م��ت��راس�ا ً على
البيئة ،بل أن تقف إل��ى جانبها»،
مضيفاً« :وض��ع��ن��ا المشنوق في
مسار االتصاالت التي تحصل مع كل
القوى السياسية وتلك التي حصلت
مع المجتمع المدني والجمعيات
البيئية ،وأن��ا أعمل جاهدا ً إلنجاح
الخطة قبل هطول األمطار علما ً أن ال
حل متوافرا ً غيرها اليوم».
إل���ى ذل����ك ،أش����ار ع��ض��و كتلة
«المستقبل» النائب ري��اض رحال
في تصريح إلى «لغط وس��وء فهم
لخطة النفايات التي طرحها وزير
الزراعة أكرم شهيب ،وكانت هناك
أسئلة أج��اب عنها وزي��ر الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق بكل
وضوح بعد لقائنا (أول من) أمس
تتعلق بمصير النفايات المتراكمة
م��ن ت��اري��خ ب��دء األزم���ة ف��ي بيروت
وباقي المناطق».
وأكد أن «المشنوق كان واضحا ً
ب��أن ه��ذه النفايات يجب أن تكون

في مطمر صحي وال يوجد في لبنان
إال مطمر الناعمة لطمرها» ،وق��ال:
«ال��وف��د س��أل المشنوق ع��ن البدء
بإرسال النفايات ال��ى المطامر في
عكار او المصنع ،وك��ان جوابه أن
أي طن لن يُرسل إلى أي منطقة اال
عند البدء بتأهيل المطمر الصحي،
على ان ترسل النفايات موضبة
بيئ ّيا ً وصح ّيا ً بإشراف خبراء في
البيئة من قبل هيئات دولية ،وعندما
يصار الى االنتهاء من العمل توضع
النفايات الموضبة في المطمر».
واعلن رحال أن «في خالل ثالثة
اشهر سننتهي من موضوع تأهيل
المطمر بالمواصفات الدولية ،وهناك
تجاوب بنسبة  95في المئة من قبل
رؤساء اتحاد بلديات عكار».

تج ّمع في المرج

وتج ّمع أمس ناشطون من حملتي
«مش زابطة» و«بدنا نحاسب» عند
تقاطع بلدة المرج في البقاع ،رفضا ً
إلقامة مطمر للنفايات في السلسلة
الشرقية.
من جهة أخرى ،تقدّم رئيس حزب
«الكتائب» النائب سامي الجميل
بشكوى مباشرة إلى النائب العام
لدى محكمة التمييز القاضي سمير
حمود ،ضد كل من يُثبت تو ّرطه في
فساد ملف النفايات ،وكل من يظهر
التحقيق أ ّن��ه أق��دَم على الفعل و/
أو اإلش��ت��راك و/أو التحريض و/
أو التك ّتم في جرمي إختالس وهدر
األم��وال العمومية وإس��اءة األمانة
المشدّدة.

�إعت�صام �أمام وزارة المال
لوقف تحويل رواتب النواب

عون :نيات دولية
لتوطين الالجئين في لبنان
أك����د رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون أن
«هناك مؤشرات كثيرة تدل على
نيات دولية لتوطين الالجئين في
لبنان».
وأش�����ار ع����ون ب��ع��د ت��رؤس��ه
االج��ت��م��اع األس��ب��وع��ي ال���دوري
للتكتل في دارته بالرابية ،إلى أن
«الموضوع الذي أخذ الحيز األكبر
في اجتماعنا اليوم هو موضوع
النازحين» ،معتبرا ً أن «كل شخص
يعمل وه��و الج��ئ يجب أن يعود
فورا ً إلى بلده وكل نازح أو الجئ
يذهب إلى بلده ويعود يجب منعه فهذا لجوء خاطئ».
ورأى عون أن «هناك مؤشرات كثيرة تدل على نيات دولية لتوطين الالجئين
في لبنان» ،متسائالً «لماذا يجب على لبنان أن يحمل كل هذا العبء؟» ،موضحا ً
أن «هناك دوال ً أكبر منا ويمكنها استيعاب الالجئين ،وعلينا أن نسأل من كان
ع ّراب الحرب في سورية ومن غ ّذى هذه الحرب بالمال ،أليس العرب ،في حين
أنهم لم يستقبلوا أي الجئ» ،الفتا ً الى أن «الحكومة اللبنانية أهملت هذا الملف
وأن وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس مجبور أن يوضح لماذا ال يتم
احتساب الوالدات وتسجيلهم في السفارة السورية؟» .وقال« :إننا نشتم رائحة
مؤامرة وننبّه الجميع وعلى رأسهم رأس الكنيسة المارونية البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا في خطر» ،مطالبا ً «برئيس جمهورية
يدافع عن أرضنا وهويتنا».
وتوجه عون إلى السوريين بالقول« :أرضكم أيها السوريون تناديكم ،إلعمارها،
وجدوا طريقكم للعودة إلى بالدكم».
لزراعتها ،فقاوموا مخطط التهجير والتفريغ ِ
وردا ً على تصريح لوزيرة الشؤون االجتماعية أليس شبطيني حول ربط
التيار الوطني الحر ملف النفايات بترقية الضباط ،أوضح عون أن «أح��دا ً لم
يربط موضوع تطبيق خطة وزير الزراعة أكرم شهيب حول النفايات مقابل ترقية
الضباط وعار على قيادة الجيش ووزارة الدفاع والحكومة ربط ترقيات ضباط
الجيش بموضوع النفايات» ،مضيفاً« :أقول للبعض بخروا فمكم قبل ما تجيبوا
سيرتنا».

«الم�ستقبل» :طاولة الحوار
لي�ست بدي ًال عن الم�ؤ�س�سات
رأت كتلة «المستقبل» أن الجلسة األولى من الحوار الوطني التي عقدت
في مجلس النواب ،كما والجلسة الثانية التي ستنعقد اليوم «تجمع غالبية
القوى السياسية اللبنانية إلى طاولة واحدة من أجل بحث القضية المفتاحية
واألس��اس والمتمثلة بالتوصل إلى ح ّل لمسألة الشغور الرئاسي وانتخاب
الرئيس التوافقي الذي يجب أن يكون رمزا ً لوحدة الوطن وق��ادرا ً على جمع
اللبنانيين في مساحات مشتركة» ،واعتبرت أنه «عند انتخاب الرئيس تستعيد
المؤسسات الدستورية عملها الطبيعي وتبحث جميع القضايا في مكانها
الطبيعي ويمكن عندها التقدم على مسار تأليف الحكومة وإقرار قانون جديد
لالنتخابات النيابية».
وفي بيان تاله النائب كاظم الخير بعد اجتماعها األسبوعي في بيت الوسط،
أكدت الكتلة أهمية الحوار الدائر ،مشددة على «أن طاولة الحوار ليست بديالً عن
المؤسسات الدستورية بل هي شبكة أمان داعمة للمؤسسات الدستورية».
وفي موضوع النفايات ،أعربت الكتلة عن تأييدها «خريطة الطريق أو الخطة
التي اقترحها وزير الزراعة أكرم شهيب ولجنة من الخبراء وأقرتها الحكومة
والتي تمثل الحل األفضل ضمن ما وصلت إليه أحوال هذا الملف وتداعياته
الوطنية والسياسية واألمنية .هذا فضالً عما يحمله هذا الحل من مرونة وإقدار
للبنان على ولوج باب الالمركزية اإلدارية من طريق اإلشراك الفعلي للبلديات
في إدارة هذا الملف».
وجددت الكتلة «موقفها الملتزم باتفاق الطائف وبالدستور عموما ً وال سيما
بمقدمته الميثاقية لجهة رفض التوطين جملة وتفصيالً».

خلوة بين الراعي
وال�سفير الفرن�سي في الديمان
استهل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي استقباالته في الصرح
البطريركي الصيفي في الديمان أمس ،حيث التقى صباحا ً رئيس جامعة البلمند
الدكتور إيلي سالم الذي أشار بعد اللقاء الى أن «الزيارة تأتي في إطار تقليد
سنوي يقوم بها سالم الى الديمان» .وجرى بحث األوضاع المحلية واإلقليمية
بخاصة في ظل غياب رئيس للجمهورية وتأثير ذلك على الوضع الداخلي».
وق��ال سالم« :نحن يهمنا مصلحة لبنان العليا ،والمصالح الصغرى
والخاصة ال تستقيم وال تستقر إالّ ضمن المصلحة العليا ،والمصلحة العليا
هي دولة قوية يرأسها رئيس الجمهورية والنظام الدستوري والقانون العادل
والحرية المسؤولة ،هذا موقفنا».
وظهرا ً التقى الراعي سفير فرنسا الجديد في لبنان أمانويل بون وشارك في
جانب من اللقاء الوزير السابق ابراهيم الضاهر ،ثم عقدت خلوة بين الراعي
وبون على شرفة جناح البطريرك الخاص دامت قرابة الساعة ،واستكملت
بعد الغداء في صالون الصرح لمدة ساعة إضافية غادر بعدها السفير الصرح
البطريركي من دون اإلدالء بأي تصريح.

 ...ومديرية ال�شويفات في «القومي»
ّ
تقدم للبطريرك كتاب ًا عن �سعاده

في خطوة مفاجئة ،اعتصم ناشطون من حملة «بدنا
نحاسب» و«حلوا ع ّنا» صباح أمس أم��ام وزارة المال
 مديرية ال��واردات في بشارة الخوري للمطالبة بوقفتحويل روات��ب النواب ،منادين بقانون انتخابي عادل
خارج القيد الطائفي على أساس النسبية وبرفع السرية
المصرفية عن كل النواب.
وعند بدء االعتصام ،سارعت القوى األمنية إلى سد
مدخل المبنى لمنع دخول المعتصمين إليه ،كما تم قطع
التيار الكهربائي عنه ،علما ً أن موظفين ومواطنين كانوا في
الداخل .وإذ استقدمت تعزيزات أمنية وعناصر من مكافحة
الشغب الى المكان تحسباً ،م ّر االعتصام من دون إشكاالت
حيث اكتفى المعتصمون بالوقوف أمام المبنى رافعين
الالفتات المنددة بتقاضي النواب رواتبهم رغم تقاعسهم
عن واجباتهم .كما تفقد قائد شرطة بيروت العميد مح ّمد
األيوبي مكان االعتصام ،وأكد أن «ناشطي الحراك المدني
حاولوا الدخول الى وزارة المالية ،لكن اإلجراءات األمنية
لحماية المؤسسات العامة منعتهم من ذلك».

بيان

«وقبل فض االعتصام مع انتهاء دوام العمل الرسمي
في ال���وزارة ،أص��در المعتصمون بيانا ً جاء فيه« :نقف
اليوم أمام محطة جديدة من محطات الفساد في الدولة
اللبنانية ،أمام صرح تابع لوزارة المال يقصده اللبنانيون

ليدفعوا أموالهم سدادا ً للضرائب وإتماما ً لواجباتهم تجاه
مجتمعهم .في المقابل تقوم دولتنا راعية شؤوننا ومنظمة
أمورنا بصرف هذه األم��وال في األمكنة المناسبة فتدفع
 82مليار ليرة لبنانية فقط ال غير كلفة التمديد للمجلس
النيابي الحالي ( )...لمجلس غير قائم بأعماله ()...
لمجلس من نوابه من لم يدخل البالد منذ سنوات ()...
لمجلس تشريعي لم يشرع يوما ً إالّ بما يخدم مصلحة
أركانه».
وتابع البيان «منعنا من الدخول ،ونحن هنا لنوصل
ص��وت��ن��ا ،صوتكم جميعاً ،لكل م��ن موظفي ال��دائ��رة
وللمواطنين المكلفين .نلقي الضوء على هذه الملفات
ونطالب باسمكم جميعا ً بوقف تحويل األموال لدفع رواتب
ومخصصات النواب ( )...ونعود ونؤكد مطالبتنا بقانون
انتخابي عادل خارج القيد الطائفي على أساس النسبية
واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة ،وهو الحل الكفيل
بالعبور نحو جمهورية جديدة».
وتعليقا ً على االعتصام ،رأى عضو كتلة «المستقبل»
النائب غازي يوسف أن المطالبة «بوقف رواتب النواب
سيتأثر بها كل العاملين في القطاع العام» ،داعيا ً حمالت
المجتمع المدني إل��ى «محاسبة من ّ
عطل المؤسسات
والقيام بإجراءات لتحقيق المطلوب ،أي يجب تقديم إخبار
بهذا األمر ليجري التحقيق في شأنه والمحاسبة ،وهذا ال
يتم في الشارع».

خالل زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الرعوية إلى منطقة
عاليه وبعبدا ،قدّم وفد من مديرية الشويفات التابعة لمنفذية الغرب في الحزب
السوري القومي االجتماعي كتابا ً عن مؤسس الحزب أنطون سعاده ،وض ّم
الوفد إلى مدير المديرية فادي أبو فخر ،المذيع عمر عبد الباقي وربيع صعب،
وذلك في حضور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن
ورئيس بلدية الشويفات ملحم السوقي وعدد من الفاعليات.

جريج التقى �سفير الإمارات
زار سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة حمد سعيد سلطان الشامسي وزارة
اإلعالم حيث التقى وزير اإلعالم رمزي جريج وتم البحث في األوضاع العامة
والعالقات الثنائية بين البلدين ،وسبل التعاون اإلعالمي.
ثم زار السفير الشامسي «الوكالة الوطنية لالعالم» حيث التقى مديرتها لور
سليمان صعب وبحث معها شؤونا ً إعالمية.
وبعد جولة على دوائر الوكالة وأقسامها ،أدلى السفير الشامسي بتصريح
قال فيه« :بحثنا في سبل تعزيز التعاون بين الوكالة الوطنية لإلعالم اللبنانية
ووكالة أنباء االم��ارات (وام) وأكدنا لمديرة الوكالة اهتمامنا بدعم الوكالة
وتقديم كل ما من شأنه ان يساعد الوكالة على التقدم».
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توقيف الم�س�ؤول الأمني لـ«داع�ش» في عر�سال
و�شبكة للتنظيم �شاركت في الحراك المدني
واصلت القوى األمنية مالحقة المجموعات اإلرهابية
وتوقيف المنتمين إليها محرزة إنجازات جديدة على هذا
الصعيد.
وفي هذا السياق ،أعلنت المديرية العامة لألمن العام،
في بيان ،أنه «في إطار متابعة نشاطات المجموعات
اإلرهابية والخاليا النائمة التابعة لها وتعقبها ،وبنا ًء
على إشارة النيابة العامة المختصة ،أوقفت المديرية
العامة لألمن العام كالً من اللبنانيين (خ.ش ).و (ع.أ،).
إلنتمائهما إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي واشتراكهما مع
اللبنانيين (ع.ع ).و (ع.م ).على تأليف شبكة إرهابية
للتنظيم المذكور برئاسة اللبناني (ن.س ).كانت تخطط
للقيام بعمليات تفجير وإعداد العبوات الناسفة الستهداف
مراكز وآليات وعناصر الجيش اللبناني والقوى األمنية
إضافة ال��ى تكليف ه��ذه المجموعة بعض المندسين
باإلنخراط في تظاهرات الحراك المدني األخيرة في وسط
بيروت وشتم المسؤولين وكتابة عبارات مسيئة ونابية
على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذلك بهدف
إث��ارة الفتنة والنعرات الطائفية .بعد انتهاء التحقيق
معهما أحيال إلى القضاء المختص ،وتجري المتابعة
لتوقيف باقي المتورطين».
ب��دوره تم ّكن الجيش اللبناني من توقيف المسؤول

األمني لتنظيم «داعش» في عرسال إبراهيم األطرش ،بعد
عملية خاطفة نفذتها وحدات الجيش.
ويعتبر األط���رش ص��ي��دا ً ثمينا ً ألن��ه م��ن ال��ق��ي��ادات
في «داع���ش» .يذكر أن االره��اب��ي عمر االط��رش هو عم
الموقوف.
وأوضحت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان أن
إبراهيم األطرش «أقدم على المشاركة في خطف عناصر
من الجيش وقوى األمن الداخلي في معركة عرسال عام
 .2014كما أقدم على إطالق صواريخ باتجاه عدة بلدات
بقاعية ،وعلى تفخيخ عدة سيارات وآخرها سيارة نوع
جيب شيروكي ،باإلضافة إلى إطالق النار على عدد من
المواطنين والتسبب بمقتلهم وإصابة البعض بجروح
خطيرة .بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء
المختص».
إلى ذلك ،قصفت مدفعية الجيش اللبناني الثقيلة في
شكل متقطع تحركات المسلحين في جرود عرسال على
سلسلة لبنان الشرقية.
وعلى صعيد آخر ،أوقفت المديرية العامة ألمن الدولة
في راشيا مجموعة من األشخاص في منطقة الصويري،
تقوم بتهريب السوريين واالع��ت��داء عليهم وسرقتهم،
وأحيلوا إلى القضاء المختص.

ت�أجيل محاكمة الأ�سير �إلى  20ت�شرين الأول
و�أهالي �شهداء الجي�ش ي�ستنكرون ويطالبون ب�إعدامه

مثل أم��س اإلره��اب��ي الموقوف
أح���م���د األس���ي���ر أم�����ام ال��م��ح��ك��م��ة
العسكرية لمحاكمته ف��ي ملف
أح��داث عبرا بعدما أحضر وسط
إج����راءات أمنية م��ش��ددة م��ن مقر
توقيفه في سجن الريحانية برفقة
مجموعة م��ن األم��ن��ي��ي��ن ،مرتديا ً
عباءة رمادية اللون ومعتمرا ً طاقية
صغيرة بيضاء وبدا فاقدا ً بعضا ً من
وزنه وراخيا ً لحيته مجددا ً بعدما
كان لجأ إلى تغيير شكله.
عقدت جلسة المحاكمة برئاسة
العميد خليل ابراهيم وحضور ممثل
النيابة العامة العسكرية مفوض
الحكومة المعاون لديها القاضي
حلمي الحجار ،وجلس األسير من
دون أن تظهر عليه أي عالمات
امتعاض أو توتر ،في المقعد الرابع
على الجهة اليسرى للمحكمة يفصل
بينه وبين الصحافيين عناصر
الشرطة العسكرية ،ولم يدلِ بأي
كلمة س��وى بعبارة «نعم» وذلك
في معرض رده على سؤال القاضي
ابراهيم ما إذا كان هو أحمد محمد
هالل األسير الحسيني.
وفي خالل الجلسة ،طلب وكالء
ال��دف��اع ع��ن األس��ي��ر عبدالبديع
ع��اك��وم ،ان��ط��وان نعمة ومحمد
طبلوح االستمهال ل�لاط�لاع على
ملف توقيف موكلهم المتضمن
محضر التحقيقات األول��ي��ة في
وزارة الدفاع وتقديم دفوع شكلية.
وأش���اروا ال��ى تقديم طلب للجنة
ط��ب��ي��ة لمعاينة األس���ي���ر ،ف��ردت
المحكمة ب��أن الطلب عند تقديمه

سيعرض على النيابة العامة قبل
ان تأخذ المحكمة قرارها وأحالت
الطلب إلى القاضي الحجار إلبداء
ال��رأي .وأرج��أت متابعة محاكمة
األسير في ملف أحداث عبرا الى 20
تشرين األول المقبل.
وإث��ر الجلسة سمحت المحكمة
لوالدي األسير بمقابلته في غرفة
جانبية وأكد وال��ده بعد اللقاء أن
ابنه بصحة جيدة.
كما سمحت ألحد وك�لاء الدفاع
بمقابلة األسير في مقر توقيفه في
الريحانية اليوم.

أهالي شهداء الجيش

وبالتزامن مع الجلسة ،اعتصم
عدد من أهالي العسكريين الشهداء
ف��ي معركة ع��ب��را ،أم��ام المحكمة
لمواكبة محاكمة األس��ي��ر .وبعد
االعالن عن تأجيل الجلسة إلى 20
تشرين األول المقبل ،أعلن الناطق
اإلعالمي باسم «محكمة الشعب»
المحامي قاسم حدرج« ،إن محكمة
الشعب بصدد القيام ب��إج��راءات
ف��اع��ل��ة إلح��ال��ة م��ل��ف األس��ي��ر إل��ى
المجلس العدلي».
وأوض����ح «ان ال��ج��رائ��م ال��ت��ي
ارتكبها األسير ،وحسب الشروط
القانونية ،تعتبر جرائم وطنية
ب��ام��ت��ي��از ،م���ن ت��أل��ي��ف ع��ص��اب��ة
مسلحة ومقاومة السلطات وحيازة
متفجرات وأسلحة للقيام بأعمال
إرهابية واستحصال على تمويل
من جهة خارجية والتخابر معها
بقصد اإلضرار بأمن الوطن والقيام

بأعمال إرهابية عدة على أكثر من
بقعة على األراض��ي اللبنانية عبر
انتحاريين وإثارة النعرات الطائفية
والمذهبية وتعكير السلم األهلي
والتي كانت نتيجتها سقوط عدد
من الشهداء من الجيش اللبناني».
وقال« :تحقيقا ً للعدالة ،ستعمل
محكمة الشعب على إح��ال��ة هذا
ال��م��ل��ف أم����ام ال��م��ج��ل��س ال��ع��دل��ي
وستتخذ ال��خ��ط��وات القانونية
الالحقة بهذا الصدد ،علما ً ان لنا
الثقة المطلقة بقضائنا العسكري،
ولكننا نعتبر أن المجلس العدلي
هو المرجع الصحيح».
وق��ال وكيل أهالي شهداء عبرا
ال��م��ح��ام��ي زي���اد ب��ي��ط��ار« :ليست
لدينا مشكلة مع إمام مسجد بالل
بن رباح الشيخ أحمد األسير ،لكن
لدينا مشكلة مع أحمد األسير الذي
قتل عناصر من الجيش اللبناني
الذي ليس له طائفة بل ينتمي إلى
كل الطوائف».
م��ن جهتها ،اس��ت��ن��ك��رت ميرنا
ح���ازوري شقيقة الشهيد طوني
حازوري ،تأجيل المحاكمة وقالت:
«أنا ضد التأجيل ونريد التسريع
بالمحاكمة .إذا كانت الدولة غير
قادرة على محاكمته فلتسلمنا إياه
لنحاكمه».
كذلك سألت زينب المصري والدة
الشهيد علي المصري« :لماذا ال يتم
إعدام من قتل أوالدنا؟».
كما قال علي صالح والد الشهيد
بالل صالح« :القاتل يُقتل ،وهذا ما
دعت إليه كل األديان السماوية».

عوائل المخطوفين �إلى ال�شارع اليوم
أعلن نظام مغيط شقيق المعاون أول األسير إبراهيم
مغيط أن أهالي العسكريين المحتجزين سينزلون إلى
الشارع اليوم رافعين صور العسكريين المخطوفين
«لنقول للجميع أننا لم ولن ننتهي من هذه القضية ولن
تبقى قيد النسيان في جوارير السياسة العفنة».
وأض��اف« :ك��ان من األفضل البحث عن كرامة هذه

الجمهورية قبل رئيسها وليعلم الجميع أننا لن نصمت
بعد ال��ي��وم ،نحن أص��ح��اب ح��ق ولتتحمل الحكومة
مسؤوليتها في هذا الملف وكفى إهماالً» .وأشار مغيط
الى ان التحرك سين ّفذ عند التاسعة من قبل ظهر اليوم
األرب��ع��اء ،ام��ام ج��ري��دة النهار ،بالتزامن م��ع جلسة
الحوار.

مجل�س المفتين :انتخاب رئي�س الجمهورية
هو الحل لكل الم�شاكل
عقد مجلس المفتين في لبنان
اجتماعا ً برئاسة مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دريان ،في دار
الفتوى ،وأص��در بيانا ً تاله عضو
المجلس المفتي سليم سوسان،
دع���ا ف��ي��ه إل���ى «ان��ت��خ��اب رئيس
جديد للجمهورية ف��وراً» ،معتبرا ً
أن «انتخاب الرئيس هو مفتاح
ح��ل ك��ل المشاكل األخ���رى التي
نخشى من تداعياتها وم��ن سوء
استغاللها وتوظيفها» ،مؤكدا ً «أن
رئيس الجمهورية هو رمز الدولة
والمؤتمن على الدستور ،ولذلك
ال يمكن لدولة أن تستمر من دون
رئيس يمارس ه��ذه الصالحيات
ال��س��ي��ادي��ة وي��أخ��ذ ب��ي��د ال��ق��وى
السياسية المختلفة الى الوفاق
الوطني المنشود».
من جهة أخرى ،توقف المجلس
أم�����ام م���ا ج����رى ف���ي ال��م��س��ج��د
األقصى وساحاته من اعتداءات
وحشية إرهابية على المصلين
والمقدسيين.
وت��������س��������اءل« :ه��������ل ك����ان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون» ي��ج��رأون على
تدنيس المسجد األقصى واقتحامه
وع��ل��ى تدمير بعض محتوياته
واعتقال المصلين الركع السجود
من أبناء القدس المحتلة لو أن
العرب والمسلمين على قلب رجل
واحد؟ هل كانوا يرتكبون كل هذه
الفواحش لو كانوا يحسبون لرد
فعل انتقامي عربي وإس�لام��ي؟
هل كانوا يواصلون مخططاتهم
ال��ت��وس��ع��ي��ة واالس��ت��ي��ط��ان��ي��ة
والتهويدية لو كانوا يعتقدون ان
معارضة المجتمع الدولي لهذه
االنتهاكات الفاضحة لمواثيق األمم

المجلس مجتمعا ً
المتحدة وقراراتها هي معارضة
حقيقية وجادة ومسؤولة؟».
ووج��ه مجلس المفتين «تحية
إك��ب��ار وت��ق��دي��ر ال���ى أه��ل��ن��ا ،أه��ل
ال��ق��دس الشريف ،ال��ذي��ن تصدوا
بصدور عارية آلل��ة ح��رب العدو
«اإلسرائيلي» المعتدي والمحتل،
متسلحين بإيمانهم بالله وبعدالة
قضيتهم» ،محمالً «ال���رأي العام
العربي واإلسالمي وال��رأي العام
ال���دول���ي ،م��س��ؤول��ي��ة ال��س��ك��وت
على هذه الجرائم «اإلسرائيلية»
المتمادية التي تتحدى شعائر الله
ومشاعر العرب والمسلمين وحق
اإلنسان في حياة حرة كريمة في
وطنه».
وتوقف المجلس أمام الحادث
ال��م��ؤل��م ال���ذي وق��ع ف��ي المسجد
ال��ح��رام ف��ي مكة المكرمة ج��راء
سقوط رافعة كبيرة اث��ر عاصفة
ش��دي��دة ،وت��ق��دم ب��ال��ت��ع��ازي إلى
الملك سلمان بن عبدالعزيز والى

حكومة وشعب المملكة العربية
السعودية «الذي كان في مستوى
مواجهة الفاجعة المؤلمة التي
حلت بالمسلمين جميعاً».
وختم البيان« :مع اقتراب عيد
األض��ح��ى ال��م��ب��ارك ،ال يستطيع
المجلس اال ان يقف بحزن وألم
أم���ام ع��ش��رات اآلالف م��ن أهلنا
الذين قهرتهم الحرب األهلية التي
تدور رحاها في سورية والعراق
واليمن وليبيا والتي حملتهم على
الهجرة في ظ��روف مأسوية الى
بعض الدول األوروبية .والمجلس
اذ يشكر حكومات وشعوب الدول
التي أحسنت وفادتهم وعاملتهم
بالحسنى واح��ت��رم��ت كرامتهم
اإلن��س��ان��ي��ة ،ف��إن��ه ي��ت��وج��ه إل��ى
المجتمع الدولي ويناشده العمل
بجد على وضع حد لهذه المأساة
ومعالجتها من أساسها ،فالهجرة
ليست إال نتيجة من نتائج هذه
المأساة اإلنسانية الخطيرة».

