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كرر مطالبته بانتخاب رئي�س قوي يلتزم بتعهداته
ّ
تخلية جميع موقوفي الحراك المدني
حزب اهلل :من �أ�شد المحرمات العبث بوحدة المقاومة ومبادرة « Biكفي» دعت �إلى التجمع الأحد
�أو محاولة �إلقاء الفتنة بيننا وبين «�أمل»
واف��ق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر على طلبات تخلية سبيل جميع
االشخاص الذين ال يزالون قيد التوقيف منذ تظاهرات
شهر آب الماضي التي نظمها الحراك المدني.
وق��د أحيلت الطلبات م��ع الموافقة إل��ى قاضي
التحقيق العسكري نبيل وهبي التخاذ القرار الذي
يراه مناسباً.

ك� ّرر حزب الله مطالبته بانتخاب
رئيس قوي يلتزم بتعهداته ،مشيرا ً
إلى أن قانون االنتخاب الحالي األكثري
هو دعامة الفساد في لبنان ،داعيا ً الى
القانون النسبي على أن يكون لبنان
دائرة واحدة.
واعتبر أن من أشد المحرمات العبث
بوحدة صف المقاومة أو بمحاولة إلقاء
الفتنة بينه وبين حركة أمل.

برلمان الشباب

قاسم

وفي هذا اإلطار ،طالب نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،
في حفل تربوي أقامته ثانوية المهدي
 الحدث برعايته «بانتخاب رئيسقوي يلتزم بتعهداته» ،معربا ً عن أسفه
«ألن السياسيين يضعون فرصة الحل
في دوامة العرقلة».
وقال« :إن الفساد دورة كاملة ،فهو
يبدأ بالموقف واالرتكابات واألخطاء ثم
يغلّف بالحماية الطائفية تحت عنوان
حماية الطائفة من الطوائف األخرى،
مع انهم من المرتكبين ،واذ بنا نصل
الى المصيبة الكبرى ،أن المرتكبين
يصبحون مقياس العفة في هذا البلد
وبالتالي ال يمسهم أح��د وه��م الذين
يقررون».
ورأى أن «قانون االنتخاب الحالي
األكثري هو دعامة الفساد في لبنان»،
داعيا ً الى «القانون النسبي على أن
يكون لبنان دائرة واحدة حيث يمثل كل
القوى في البلد في شكل عادل».
وفي ملف المنطقة ،أكد قاسم «أن
رأس الفساد هي أميركا التي تدعم
الفساد وترعى «إسرائيل» الظالمة
والمجرمة» ،وأع��رب عن «استغرابه
من أن السعودية اليوم هي في حلف
التحالف ال��دول��ي لضرب «داع��ش»
وه��ي ال��داع��م األول للفكر االره��اب��ي
المتطرف وأنها ال تملك سوى المال»،
قائالً« :أبشركم ان وجود المقاومة في
لبنان والمنطقة لن تدع ال ألميركا وال
إلسرائيل وال للسعودية وال لـ«القاعدة»
بتصنيفاتها المختلفة أن يحققوا شيئا ً
في منطقتنا وسيبقى النصر للمقاومة
والمقاومين».
وت��ح��دث ع��م��ا ي��ج��ري ف��ي ال��ح��رم
ال��ق��دس��ي ،منتقدا ً «س��ك��وت العالم
العربي واالسالمي عن هذه االرتكابات
وخ��ص��وص �ا ً ت��ل��ك ال��ج��م��اع��ات التي
تتجاهل «إسرائيل» ،بينما نحن سوف
نبقى لها بالمرصاد».

السيد

ورأى رئيس المجلس السياسي
في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد
خالل حفل تأبيني في بلدة فالوى «أن
المشكلة في لبنان ليست مشكلة بين
الس ّنة والشيعة ،أو بين  8و  14آذار،
ولكن المشكلة أن هناك فريقا ً يريد أن
يسيطر على كامل مؤسسات الدولة
ومفاصلها ،وفريق آخر يريد المشاركة
الحقيقية في هذا الوطن».
وق���ال« :ن��دخ��ل م��وض��وع الرئاسة
من باب المشاركة الحقيقية مع بقية
المكونات في لبنان ،حتى يكون النظام

قاسم متحدثا ً في ثانوية المهدي
نظاما ً متوازنا ً يشعر فيه المواطن
باإلطمئنان والحرية والكرامة ،وليس
من باب أن يلعب فيه فريق بالمال،
ليختار من ورائ��ه الضعفاء في هذا
المجتمع ويسيطر عبره على مفاصل
الدولة».
وأشاد السيد بدور الرئيس نبيه بري
«ال��ذي يستطيع أخذ المبادرة ليكون
وجودنا وإياه في لبنان بابا ً من أبواب
الحوار وليس من أبواب المشكلة».
وتابع« :نتحدى من يستطيع أن
يسجل علينا في تاريخ هذا الوطن،
بأننا كنا بابا ً من أبواب المشكلة ،فقد
كنا دائما ً بابا ً من أبواب الحل».
واعتبر السيد أن «المنطقة أمام
مرحلة جديدة في سورية ،وهي ليست
بالبعيدة م��ن حيث التوقيت ،ومن
الممكن أن تغير المعادالت العسكرية
وال��م��ي��دان��ي��ة ،وح��ت��ى ال��م��ع��ادالت
السياسية».

رعد

واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد أن «في لبناننا الكثير
من األزم��ات االجتماعية واالقتصادية
وه���ن���اك م���ن ي��ط��ال��ب ب��إص�لاح��ات
وتغييرات ويفكر في مناهج الستعادة
الحياة الدستورية في البالد ولكن
كل ما يجري في اطار وطني ،يتهددنا
خ���ط���ران وج���ودي���ان ال��خ��ط��ر االول
االسرائيلي والخطر اآلخ��ر هو خطر
االرهاب التكفيري».
وأكد رعد في خالل رعايته احتفاال ً
تربويا ً للجنة امداد االمام الخميني في
النبطية ،أن «المقاومة تنصرف بكليتها
وبإهتماماتها وباهتمامات مجاهديها
للتصدي لهذين الخطرين فيما يغيب
الكثيرون من المعنيين في الحفاظ
على سيادة هذا الوطن عن هذا الهم
الدفاعي».

فنيش

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش في خالل احتفال
تكريمي للشهيد حسين غالب سرحان
في بلدة الحلوسية الجنوبية« ،بغض
النظر عمن ي��دع��و ال��ن��اس للتحرك
وخلفيات وان��ت��م��اءات ال��ب��ع��ض ،إال
أن هناك صرخة غضب م��ن الناس
وأن المطالب محقة ،وبالتالي ال بد
للمسؤولين من اإلصغاء لهذه المطالب،

ومن البحث عن إيجاد الحلول بالحد
األدنى لما يعاني منه المواطنون».
ودع��ا الى «إيجاد مخارج لمسألة
تعطيل الحكومة لكي تعود إلى ممارسة
دوره���ا بالحد األدن���ى ،ألن��ه ال عالج
لمشكالت تتراكم وتتفاقم في غياب
المؤسسات ،فالحكومة هي المعنية
وإذا تعطلت فبالتأكيد لن تكون هناك
إمكانية إليجاد حلول» ،مشددا ً على
«أن العودة لتفعيل العمل الحكومي
تكون بإيجاد مخرج لمسألة التعيينات
األم��ن��ي��ة ،وب��ال��ت��ال��ي ف��إن م��ن يعطل
المخارج والحلول والمبادرات واألفكار
المطروحة التي يتجاوب معها التيار
الوطني الحر هو من يتحمل مسؤولية
تفاقم األزم��ة وتعطيل الحكومة كما
تعطيل المجلس النيابي».

الموسوي

وأش���ار النائب ن��� ّواف الموسوي
إلى أن «الهم األول ال��ذي عملنا عليه
ف��ي ال��م��واج��ه��ة ك���ان ت��وح��ي��د صف
المقاومة بين حركة أمل وحزب الله،
فعندما دفعنا إلى الفتنة خسرنا في
ه��ذا البلد كثيراً ،ول��م نخسر بالدم
فحسب ،بل خسرنا في السياسة وفي
اإلستراتيجية ،وما زلنا منذ عام 1990
حتى عام  2015ندفع ثمن التصدع
والضعف في الموقف ال��ذي انعكس
على اتفاق الطائف وتطبيقه ،لذلك
فإن من أشد المحرمات حرمة العبث
بوحدة صف المقاومة أو بمحاولة
إلقاء الفتنة بين حركة أم��ل وحزب
الله ،وإن أي محاولة من هذا النوع هي
عمل انتحاري ،ويجب أن يضرب على
يده بقوة كل من يحاول التفكيك بين
األخوين والتوأمين والشقيقين ،فنحن
كنا معا ً في حالة المواجهة وسنبقى
على الدوام معاً».
واعتبر مسؤول العالقات الدولية
في «حزب الله» النائب السابق عمار
الموسوي ،أن «داعش ليست رد فعل،
ال على سياسة بشار االسد وال على ما
سموه تدخل حزب الله في سورية»
وأك��د خالل تأبين الشهيد علي سمير
زي��ون في بلدته زب��دي��ن ،أن «داع��ش
هي منتج أميركي ،غربي ،عربي أي
الفكر المتطرف الذي يتم الترويج له
بالمال» ،مشيرا ً الى أن «داعش أنتجت
لتكون سالحا ً يستخدم ضد ال��دول
والقوى المناوئة».

اجتماع بين لجنتي الدفاع اللبنانية والإيطالية

عون :طلبنا الم�ساعدة في مو�ضوع الالجئين
بازيليو :الحل الوحيد هو عودتهم �إلى بلدانهم
اجتمعت لجنة ال��دف��اع الوطني واألم���ن والداخلية
والبلديات مع لجنة الدفاع الوطني االيطالية .وجرى
البحث في سبل التعاون لعدد من المسائل ،وقد حضر من
الجانب اللبناني النواب :آالن عون ،باسم الشاب ،فادي
كرم ،الوليد سكرية ،علي عسيران وقاسم هاشم ،وعن
الجانب االيطالي وفد نيابي رفيع برئاسة النائبة تاتيان
بازيليو بحضور السفير االيطالي في لبنان ماسيمو
ماروتي والسكرتير األول في السفارة.
بعد االجتماع قال عون« :اللقاء مع الزمالء في الوفد
االيطالي واع��ض��اء من لجنة ال��دف��اع الوطني اللبناني
يمثلون كل الكتل السياسية وكانت مناسبة للبحث في
التعاون بين البلدين ،ونحن شكرنا إيطاليا على مساهمتها
في «يونيفيل» وفي تعاونها االقتصادي مع لبنان ،وكانت
مناسبة حتى يوضح الزمالء األعضاء في اللجنة موقف
لبنان من أم��ور ع��دة منها إح��ت��رام لبنان للقرار 1701
والتذكير بالخروقات «اإلسرائيلية» المتكررة لهذا القرار،
وان القضية الفلسطينية تبقى االساس لحل مشاكل كل
الشرق األوسط».
وأضاف« :أكد النواب رفض جميع اللبنانيين التوطين
الفلسطيني ،وأخذ الحديث عن مشكلة النزوح السوري
في لبنان الجزء األكبر ،لما تشكله من أزمة ضاغطة على
لبنان وحتى بدأت تشكل أزمة في اوروبا ،وكانت الدعوة
ألوروبا أن تحترم التزاماتها تجاه لبنان وتطبيق الوعود
التي اعطيت له بمساعدته في حل مشكلة الالجئين الذين
باتوا يشكلون عبئا ً كبيرا ً على لبنان وبتحمله نيابة عن كل
من شارك في األزمة السورية .وكان هناك أيضا ً طلب بأن
تساعدنا إيطاليا وأوروبا أيضا ً في دعم المسار السياسي
لوضع نهاية لالزمة السورية ألن المسار السياسي هو

الوحيد الذي يمكن ان ينقذ المنطقة ويعيد االستقرار اليها
ويضع حدا ً لهذه االزمة».

بازيليو

بدورها شكرت بازيليو لبنان واللبنانيين على «حسن
الضيافة» ،وقالت :ان «الوفد االيطالي يمثل جزءا ً من كتلة
نيابية تمثل األقلية وال تستطيع اتخاذ القرارات ألننا غير
ممثلين في الحكومة االيطالية الحالية لكن لدينا افكارا ً
واضحة عما نود فعله».
وأضافت« :اجتمعنا في لبنان مع أركان السفارة وك ّونا
فكرة عن المشاكل التي يتخبط بها لبنان ،وتمك ّنا من جمع
المعلومات التي سننقلها الى لجنة الدفاع االيطالية».
ولفتت الى ان الوفد االيطالي زار الجنوب لتفقد الكتيبة
االيطالية وأعربت عن سرورها لما رأت��ه من «مشاريع
وانجازات للكتيبة االيطالية طوال السنوات في اطار مهمة
السالم الفعلي نأمل بأن تحذو كل ال��دول المشاركة في
اليونيفيل حذو الكتيبة االيطالية».
وأكد أن الحل في سورية يجب أن يكون سياسيا ً كما
اعتبرت أن «الحل الوحيد يبقى في عودة الالجئين الى
بلدانهم سواء في فلسطين أو في سورية».
وأملت النائبة بازيليو بأن «تساعد ايطاليا في هذا
المجال وستسعى مع بلدها» وذكرت انه «في مجال الدفاع
هناك تبادل وتعاون ثنائي بين لبنان وايطاليا وليس في
اطار االمم المتحدة وهو كناية عن مركز للتدريب تم انشاؤه
بناء لطلب من الحكومة اللبنانية ولقد قاموا بزيارته وهذا
ما كانت تساهم فيه البحرية االيطالية وس�لاح الجو
االيطالي والجيش االيطالي وهو يهدف الى المزيد من
االستقرار وتقديم المساعدة للجيش اللبناني».

من جهة أخ��رى ،اقترحت مبادرة « Biكفي» في
بيان تلته نادين لبنان من ساحة ري��اض الصلح،
على «السلطة السياسية وكل ما تمثله من أحزاب وكل
المجتمع المدني وما يمثله من جمعيات وحركات إلى
وضع اليد بيد والتضامن والتكافل للخروج من كل
األزمات التي تضرب لبنان» ،وقالت« :نظرا ً الى الوعي
ال��ذي نتحلى ب��ه ،وبالعودة ال��ى تاريخ الصراعات
والثورات وما أنتجته من فشل وخلفته من مآزق ما
زالت إلى هذه الساعة تتخبط بها ،وجدنا أن ال شيء
مقدسا ً سوى اإلنسانية».
وأضافت« :تضام ّنا وهتفنا وسرنا معاً ،واليوم علينا
المشاركة في إيجاد حل لكل المشاكل ،بدءا ً من قضية
العسكريين المخطوفين وسائر المخطوفين وقضية
النفايات والكهرباء وال��م��اء والتعليم واالت��ص��االت
والعمل والبطالة والهدر والفساد».
ودعت إلى «إعالن تشكيل برلمان الشباب الوطني
ال��م��دن��ي ،لترشيح  24وزي���را ً م��ن الشباب المدني
االختصاصي للمساهمة في إعادة النبض إلى الحياة
الدستورية» ،مشيرة إلى أن «الوزير اللبناني المدني
سيحمل قضية  -ملف يتضمن مشكلة أو أزمة نعاني
منها كشعب لبناني ،وسيشكل لجنة  -خلية من
الحراك المدني أو جمعيات المجتمع المدني للتنسيق
مع السلطات».
ولفتت إلى أن «على كل وزارة المتابعة لحل كل
قضية  -ملف ،واإلعالن كل أسبوع عبر مؤتمر صحافي
ع��ن عمل ك��ل لجنة وم��ا توصلت إليه م��ع الجهات

برو

ال ت��زال قضية النفايات ت��راوح
مكانها ف��ي ظ��ل تجميد خطة وزي��ر
الزراعة أكرم شهيب حتى إشعار آخر.
في وقت أعلن أهالي بلدة عين درافيل
في بيان اليوم ،أن وفدا ً منهم التقى
شهيب الذي «أكد أحقية مطالب بلدة
عين درافيل وتعهد بتحقيقها ومنها
أن جميع األموال العائدة إلى البلديات
تكون حصة عين درافيل مستقلة عن
بلدية عبيه ،وتأليف لجنة من أهالي
عين دراف��ي��ل تتولى ادارة ش��ؤون
البلدة ،وبتحويل األموال الالزمة إلى
الصندوق المركزي للمهجرين لتأمين
الدفعة الثانية ،وأن الخطة ستكون
متكاملة ال تتجزأ وفتح مطمر الناعمة
 عين درافيل سيكون لمدة سبعةأيام فقط ال غير».
واختتم البيان« :بناء عليه ،فإن
أهالي عين درافيل أكدوا وقوفهم إلى
جانب ال��وزي��ر أك��رم شهيب ودعمه
ف��ي تطبيق خطته لمعالجة أزم��ة
ال��ن��ف��اي��ات ،وأن��ه��م على ه��ذا النحو
سائرون».
إال أن مختار البلدة جوزيف أبي
سليمان ن��ف��ى ف��ي ت��ص��ري��ح صحة
البيان وق���ال« :إن ك��ل م��ا نشر في
البيان عار من الصحة فلم يجتمع
أي وفد من بلدة عين درافيل بالوزير
شهيب وال يزال جميع أهالي البلدة
يرفضون خطة شهيب وفتح مكب
الناعمة رفضا قاطعا».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ح���ذر األم��ي��ن ال��ع��ام
لـ«حركة النضال اللبناني العربي»
النائب السابق فيصل الداود ،في بيان،
من «الفوضى والعشوائية ،في حل
أزمة النفايات ،التي تفتح لها مطامر
ال تأتي بالفائدة على سكان المناطق
التي سترمى فيها ،فتضر بصحتهم
وبيئتهم ومياههم وثروتهم الزراعية،
وما زالت بعيدة من الحلول العلمية».

التقى رئيس حزب الحوار الوطني
ف��ؤاد مخزومي السفير البريطاني
الجديد هيوغو ش��ورت��ر إل��ى مأدبة
غداء ،مهنئا ً بتوليه سفارة بالده في
لبنان وعرض معه التطورات المحلية
واألوضاع اإلقليمية والدولية.
إثر اللقاء ،رحب مخزومي بالسفير
شورتر ،آم�لاً «أن يساهم في تعزيز
العالقات اللبنانية  -البريطانية»،

مثنيا ً على «زي���ارة رئيس ال���وزراء
البريطاني ديفيد كاميرون إلى لبنان
وعلى اهتمام لندن الخاص بلبنان
واستقراره».
وأكد أن «البلد يحتاج إلى كل دعم
في ظل الظروف اإلقتصادية الصعبة
وال��ع��بء ال���ذي يضيفه ال��ن��ازح��ون
السوريون» ،وقال« :إن المشروع الذي
اقترحه كاميرون لدعم قطاع التعليم

اجتماع فاعليات عكارية

«تجمع العلماء» والجميّل في دار الفتوى

عبداهلل :لو�ضع الحلول
لمطالب المتظاهرين المح ّقة

برو يفك إضرابه

في غضون ذلك ،تدهورت الحال الصحية للمضرب
عن الطعام الدكتور علي برو عند الساعة التاسعة
والنصف مساء أول من أمس ،ما استدعى نقله الى
مستشفى رفيق الحريري الحكومي .وبعدما أجرى
فريق العمل الفحوص الطبية الالزمة ،أصر الطبيب
المناوب على أن وضع برو لم يعد يتحمل االستمرار
في إضرابه عن الطعام .وعليه ،أعلن برو في بيان،
بناء على إصرار الطبيب ،توقفه عن متابعة إضرابه
بعد م��رور ستة عشر ي��وم�اً ،على ان يتابع تحركه
بأشكال أخرى ،من أجل تحقيق المطالب التي رفعها
«وفي مقدمها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ،وإقرار
قانون انتخابات ديموقراطي ،وتحديد موعد سريع
إلجراء االنتخابات النيابية ،وتحويل أموال الصندوق
البلدي المستقل إلى البلديات ،وذلك جنبا ً الى جنب
مع رفاقه في «التيار النقابي المستقل» ،وفي إطار
الحراك الشعبي وحتى تحقيق المطالب كافة».

«المرابطون»

إل���ى ذل����ك ،أك����دت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي حركة
«الناصريين المستقلين  -المرابطون» ،في بيان بعد
اجتماعها برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان
«أن التظاهرات واالعتصامات ألهلنا في الساحات من
مختلف المناطق اللبنانية هي التزام حقيقي بوجودية
لبنان كوطن لكل أبنائه ،وهم يمارسون مواطنيتهم
بوسائل شرعية مبتكرة ،وهم ملتزمون كمواطنين
بالحفاظ على الثروة الوطنية أكثر من أولئك الذين
ي��دع��ون مسؤولية رسمية سياسية وإقتصادية،
ه��ؤالء ال��ذي��ن استباحوا س��رق��ة ال��م��ال ال��ع��ام تحت
شعارات حفظ وحماية النظام الطائفي والمذهبي،
وهم اليوم يتقاذفون التهم في ما بينهم ،ويحاولون
حماية أنفسهم خلف ج���دران الطوائف والمذاهب
وشيطنة عامية الناس وحقهم في العدالة اإلجتماعية
وتوزيع الثروة الوطنية ومكافحة فسادهم وإفسادهم
والمطالبة بحق إعادة إنتاج نظام لبناني جديد عبر
االنتخابات النيابية وفق نظام الفرز النسبي واالقتراع
في دائرة وطنية واحدة لكل لبنان».
وإذ شددت الهيئة على «وجوب منع استغالل بعض
الوجوه السياسية لهذا الحراك وكأنهم يقودونه»،
استغربت «إصرار مك ّونات النظام الرسمي اللبناني
على الكالم الطائفي وتقسيم اللبنانيين عموديا ً بين
الطوائف والمذاهب والتركيز في الخطابات السياسية
اليومية والموسمية على أن الوطن اللبناني تركيبة
عجيبة غريبة اخترعها األجنبي الغربي كي يبقى
هكذا ،وان��ه ال يحكم إال بممثلي الطوائف والمذاهب
وبالتالي إحباط أي محاولة لالصالح والتغيير».

عين درافيل ت�ؤيد خطة �شهيب للنفايات؟
وفاعليات عكارية تدعو الى مواجهتها

مخزومي التقى ال�سفير البريطاني
والتأهيل المهني مهم ج��دا ً للبنان،
وال سيما للمدارس الرسمية التي
تتحمل عبئا ً إضافيا ً بوجود الطالب
السوريين».
وم��ن جهة أخ��رى ،ش��دد مخزومي
على «أهمية التعاون الدولي للتوصل
إلى حلول للمسألة السورية» ،مؤكدا ً
«أهمية ذلك للبنان واستقراره األمني
واإلجتماعي واالقتصادي».

المسؤولة في الدولة ،وسيجري كل  10أيام ترشح
 5أشخاص لالنتخابات النيابية الشبابية لتصل إلى
ترشيح  128شابا ً وشابة».
ودعت المبادرة إلى تجمع سلمي لبناني األحد في
 18تشرين األول ،عند العاشرة صباحاً ،في ساحة
الشهداء ،على أن ترفع فيه األعالم اللبنانية ويكون
اللباس أبيض.
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كما ن � ّب��ه «م��م��ا ب��دأ يتسرب من
معلومات ،ح��ول نقل نفايات إلى
منطقة البقاع الغربي راشيا ،وعند
الحدود اللبنانية  -السورية ،حيث
تشكل هذه المنطقة خزانا ً وحوضا ً
م��ائ��ي �ا ً ي��غ��ذي ب��ل��دات��ه��ا ،وه���ذا أم��ر
م��رف��وض ،إذا لم يكن أه��ل المنطقة
مطلعين عليه ول��ه��م رأي فيه مع
البلديات واتحاداتها ،إضافة الى
خبراء البيئة».
ودعا كل من يفكر في هذا الموضوع
«أن يتريث ك��ي ال ي��واج��ه بغضب
شعبي ،كما في مناطق أخرى» ،مؤكدا ً
«الحلول العلمية والبيئية والصحية
واالقتصادية لحل ازمة النفايات».
كذلك ،رفض «مجلس البيئة في
عكار» و «اللقاء الثقافي في القبيات»
خ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي حضرته
فاعليات ثقافية وهيئات اجتماعية
وطبية وممثلو المجتمع المدني،
«مبدأ استقدام النفايات ال��ى عكار
من خارجها» ،وركزا على «معالجة
النفايات العكارية وهي مشكلة كبيرة
بحد ذاتها» .كما رفضا «تخصيص
سهل عكار والمنطقة المشرفة عليه
بواحدة من اكثر الصناعات تلويثاً».
وأسفا «أال يقف نواب عكار وبعض
رؤس���اء ال��ب��ل��دي��ات م��وق��ف المدافع
عن كرامة وحقوق أه��ل عكار ،وأن
ينزلق نواب عكار للتدخل في كيفية
تصرف المجالس البلدية باألموال
العائدة اليها خصوصا ً أن في ذلك
تجاوزا ً للقوانين المرعية اإلجراء»،
وطالبا ال��ن��واب ب��ـ«االن��ص��راف الى
عملهم داخل مجلس النواب ،ورؤساء
البلديات بحماية المجالس البلدية
من تدخل النواب في عملهم البلدي
بدل المطالبة المشينة بتسييب هذا
العمل وفتحه على التدخالت من
خارج المجالس البلدية».

وطالبا بعض المجالس البلدية
ون��واب عكار بـ«تحكيم ضمائرهم
والتراجع عن تأييدهم غير المشرف
والمضلل للناس لخطة المشنوق
 شهيب الخطيرة على مصالحالعكاريين» ،ودع��وا إلى «النزول
إلى الشارع لرفع الصوت من أجل
إسقاط هذه الخطة» ،وأيدا «الحراك
العكاري الرافض لتحويل عكار الى
مزبلة» ،ودع��وا «جميع الشرفاء
الى الوقوف بصالبة بوجه خطة
المشنوق شهيب».
وطالبا الدولة بـ«رسم سياسة
عامة واضحة بخصوص معالجة
النفايات ،الفرز في المنزل وفي
مراكز الفرز وإع��ادة تدوير المواد
الصلبة وتخمير وتصنيع طاقة
ح��راري��ة او كهربائية او اسمدة
وأت��رب��ة زراع��ي��ة وتخصيص كل
ق��ض��اء على األق��ل بمركز نفايات
ومعالجتها».
م��ن ج��ه��ت��ه��ا ،أك����دت مجموعة
«ط��ل��ع��ت ري��ح��ت��ك��م» ف���ي مؤتمر
صحافي عقدته أمس ،أنها نظمت
«أكثر من تظاهرة واتخذت خطوات
عدة للتخلص من أزم��ة النفايات،
ولما ق��ررت ال��دول��ة ف��ض مشروع
المناقصات ،نزلنا على األرض،
واعترضنا على هذه القرارات».
ودعت إلى «استقالة وزير البيئة
محمد المشنوق والتحرير الفوري
ألموال البلديات فورا ً وشطب ديونها
وإص�لاح خطة وزير الزراعة أكرم
شهيب قبل تطبيقها ،ومحاسبة
ك��ل المعتدين على المتظاهرين
والمعتصمين مدنيين وعسكريين،
حتى لو وص��ل األم��ر ال��ى استقالة
وزي���ر الداخلية ن��ه��اد المشنوق،
وانتخابات نيابية تسمح بالتمثيل
الديموقراطي لكل اللبنانيين».

دريان مستقبال وفد تجمع العلماء
زار وفد من تجمع العلماء المسلمين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان وعقب اللقاء ،أوضح رئيس الهيئة اإلدارية في التجمع الشيخ الدكتور
حسان عبدالله أن الزيارة «في إطار التواصل المستمر مع هذه الدار التي هي دار
كل المسلمين بل كل اللبنانيين ،ومفتي الجمهورية هو رئيس العلماء المسلمين
في لبنان ،وتم البحث في شؤون األمة اإلسالمية في شكل عام ولبنان في شكل
خاص ،خصوصا ً ما يتعلق برجال الدين ومهماتهم ،وكان اللقاء مثمراً».
وأكد عبدالله ،بحسب المكتب االعالمي للتجمع «إن ما يحصل اليوم في
فلسطين من محاوالت لتقسيم المسجد األقصى بداية زمانيا ً ثم مكانيا ً مقدمة
لالستالء الكامل عليه ليصار إلى هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه سيشكل
طعنة في صميم عزة المسلمين والعرب ما يفرض على المسلمين وعلى رأسهم
العلماء المبادرة لشحذ الهمم والدعوة للمقاومة بكل أشكالها ليس لمنع تهويد
األقصى والقدس الشريف فحسب بل لتحرير فلسطين كل فلسطين» ،مشيرا ً إلى
أن «ما كان ليحصل اليوم في فلسطين لو كانت أمتنا موحدة وعلى قلب واحد وال
تستمع لدعاة الفتنة والدعوات الضالة للجماعات التكفيرية وأفكارهم الهدامة،
لذا فإننا نعتقد أن الخطر التكفيري يتكامل مع الخطر الصهيوني ليشكال معا ً
العدو األخطر ألمتنا وهذا ما يفرض ترك االقتتال والمبادرة إلى القضاء على
الحالة التكفيرية والتي يجب أن تسير على مسارين األول المواجهة الفكرية
وفضح هذه الجماعات بأنها ال عالقة لها باإلسالم ومفاهيمه وثانيا ً بالمواجهة
العسكرية للقضاء على من بقي على تعصبه وضالله ويستمر مع هذه
الجماعات».
وشدد عبدالله «على ضرورة استمرار الحوار بين جميع أطراف النزاع في
لبنان وخصوصا ً بين اإلخوة في تيار المستقبل وحزب الله».
وأشار الى «ضرورة أن توجه دار الفتوى والمجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
خطباء الجمعة كي تكون خطبتهم المقبلة عن موضوع فلسطين وضرورة
الوحدة اإلسالمية في مواجهة الخطر الصهيوني الذي يريد القضاء على أمتنا
بأجمعها بغض النظر عن طائفتهم أو مذهبهم».
وأكد عبدالله المطالب المحقة للمتظاهرين ،داعيا ً «الحكومة الى وضع
الحلول السريعة لها بعيدا ً من المحاصصة والروتين اإلداري والصفقات».
من جهته ،أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ،بعد زيارته
دري��ان ،أنه ال يأمل خيرا ً بالحوار الوطني« ،خصوصا ً بعد الخطابات التي
سمعتها منذ يومين أو ثالثة والتي تدل على أن الجميع مص ّر على مواقفه»،
معربا ً عن تقديره بأن تكون جلسة الحوار اليوم «حاسمة وستتوضح المواقف،
وسنكتشف إذا كانت هناك نية أن نتقدم أو مطلوب منا أن نبقى في مكاننا».
على صعيد آخر ،يؤدي الشيخ دريان صالة وخطبة عيد األضحى عند الساعة
السابعة والربع من صبيحة يوم الخميس ،في مسجد محمد األمين  -في وسط
بيروت .ويتقبل صباح اليوم نفسه التهانئ بالعيد من الساعة العاشرة لغاية
الثانية عشرة ظهرا ً في دار الفتوى.

قبي�سي :لن نقبل ب�إ�سقاط النظام
وت�سليم ّ
الوطن للإرهاب
شدد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاني قبيسي خالل حفل تخريج
لطالب الشهادة المتوسطة والثانوية في ثانوية حسن قصير -طريق المطار،
على أن «ما يجري اليوم في المسجد األقصى مستنكر ،واألمة العربية ال تحرك
ساكناً ،فالجامعة العربية ال تجتمع وال تتحرك ازاء ما يجري في األقصى».
وأضاف« :الجامعة العربية ال تجتمع اال إلسقاط أحدهم ،او إطاحة أحدهم،
لكن ال يجتمعون حول القضية األساس قضية فلسطين ،او قضية العراق او
سورية ،اال يخجلون من مشهد يعرض على الشاشات ،فالشعوب العربية اليوم
تتسول الدخول الى هذا البلد او ذاك ،وكأنهم ال ينتمون إلى دول او أرض ،أين
الجامعة العربية؟».
وق��ال« :تلهى الكثير منهم بربيع فكان سببا ً للقتل والتشريد وال تهتز
مشاعرهم ،لما يجري ف��ي منطقتنا ،االره���اب تفشى ف��ي منطقتنا نتيجة
الجهل ،وتركوا الشهامة العربية ،مع األسف تركت القضايا ،اما نحن الذين
تربينا مع سماحة اإلم��ام الصدر ال��ذي حدد العناوين والثوابت ،لم نتخل
عن المقاومة والعلم ،وم��ع الرئيس نبيه ب��ري ال��ذي نسير معه بكل فخر
واعتزاز ،وندافع عن كراماتنا وأرضنا ان كان هناك دولة أم لم يكن دولة».
وقال« :نحن في الشدة ندافع عن الوطن مهما بلغت التضحيات ،ألن األوطان ال
تصان بالشعارات المبتكرة ،وال بالكلمات النابية ،وال بتهديد ألحد او استفزاز
ألحد ،وال تعميم لفكرة أن الوطن غير صالح ،ما يجري اآلن على الساحة ،يتمثل
كما خطط للوطن العربي يخطط اآلن للبنان ،فالدعوة التي تحصل في الشارع
ال تدعو لالصالح وال لتغير واقعا ً الى واقع جديد ،فاذا تمعنتم بالشعارات
التي تطرح فهو تدمير للهيكل ونسف للنظام ،وه��ذه العنواين التي رفعت
كانت مرفوعة في دول عربية ،نعم اسقطوا األنظمة العربية ،وقدموا األوطان
لإلرهاب ،نحن ال نقبل أبدا ً بأن يسقط النظام في بالدنا بأيد مشبوهة وبالتالي
نسلم ّ
الوطن لالرهاب».
وأشار إلى أن أول من دعا إلى تطوير النظام هو الرئيس بري «عندما طالب
منذ سنين ودعا الى إلغاء الطائفية السياسية ،والى إقرار قانون انتخاب على
قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية ،والرئيس بري أسس
لطاولة حوار ،ودعا الى ثقافة الحوار وقبول اآلخر ،وثقافة الحوار التي ندعو
اليها ستصل الى واقع جديد في لبنان».
ودعا «الجميع الى كلمة سواء من خالل لغة الحوار ،لنشكل حامية جديدة
لوطن مستهدف بشعارات مشبوهة ،وبأساليب غير مألوفة ،ألن ما يجري هدم
للهيكل ،واسقاط للنظام واستدعاء لالرهاب».

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة إلى أعضاء الهيئة العامة
لوقف النهضة اإلسالمية السنية الخيرية في البقاع

إن متولي وقف النهضة اإلسالمية السنية الخيرية في البقاع
بنا ًء على اقرار إنشاء الوقف تاريخ  1999/7/24والقرار تاريخ
.2005/11/16
بنا ًء على صك شروط الواقف وأحكام النظام الداخلي المعمول بها.
بناء على محضر انتخاب المتولي وأعضاء مجلس إدارة الوقف
تاريخ .2012/11/9
بناء على موافقة مجلس إدارة الوقف.
يدعو أعضاء الهيئة العامة لوقف النهضة اإلسالمية السنية الخيرية
في البقاع -الهيئة الناخبة -المدرجة أسماؤهم لدى محكمة البقاع الغربي
الشرعية النتخاب متول للوقف وأعضاء مجلس إدارة من ( )15خمسة
عشر عضوا ً لوالية جديدة مدتها ثالث سنوات متتالية وذلك في تمام
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الواقع في  2015/10/31في
مركز الوقف في مبنى إدارة دار الحنان لأليتام -المنارة -وفي حال عدم
اكتمال النصاب بالموعد المحدد يجري االنتخاب بمن حضر في اليوم
المماثل من األسبوع الالحق بذات الساعة والمكان المحددين أعاله.
لالطالع وتقديم طلبات الترشيح لألعضاء المقيدين المسددين
اشتراكاتهم مراجعة امانة سر الوقف في مركز دار الحنان لأليتام ـ المنارة ـ
خالل أوقات الدوام الرسمي من تاريخه ولغاية  2015/10/24ضمناً.
متولي الوقف
رئيس مجلس اإلدارة
عبد الرحيم مراد

