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هيئات المجتمع المدني تعلن مقترحاتها البديلة لمعالجة النفايات

دعا الى �إطالق معركة مكافحة الف�ساد

ً
ا�ستقبل وفداً
يمنيا وجدد موقفه المندد بالحرب الوح�شية على اليمن

�شهيب من الرابية :الو�ضع لم يعد يحتمل
ويجب تنفيذ الخطة خالل �أيام

جنبالط  :لماذا يتحكم
�أحد المديرين بـ«االت�صاالت»؟

لقاء الأحزاب :الخروج من الأزمة اللبنانية
ب�إقرار قانون انتخاب على �أ�سا�س الن�سبية

واص��ل وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيب
جولته على القيادات السياسية سعيا ً
الى تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ
خطته لمعالجة أزمة النفايات متمنيا ً
بدء التنفيذ خالل أيام ال أسابيع «ألن
الوضع ال يحتمل التأخير ،وعلى الدولة
ان تحسم أمرها» ،فيما اعتبرت هيئات
المجتمع المدني ان خطة شهيب غير
قابلة للتنفيذ مقدمة رؤيتها الخاصة
للحل ،وهي وجوب عدم ضغط النفايات
لدى نقلها فيصبح إمكان تدوير  35في
المئة منها وعمليات التسبيخ تصبح
أكثر سهولة.

زيارة الرابية

وك���ان ال��وزي��ر شهيب زار رئيس
تكتل التغيير واالصالح النائب العماد
ميشال عون في الرابية بحضور رئيسي
اتحادي بلديات جزين خليل حرفوش
والشحار وليد العريضي ورئيس لجنة
البيئة في التيار الوطني الحر لطف الله
الحاج.
وتمنى شهيب بعد اللقاء أن «يبدأ
تنفيذ الخطة خالل أيام ال اسابيع ألن
الوضع ال يحتمل التأخير ،وعلى الدولة
ان تحسم أمرها» ،مشيرا ً الى أنه يجري
اتصاالت لتذليل العقبات التي تحول
دون تطبيقها حتى اللحظة.
ول��ف��ت إل��ى ان��ه «ح��اض��ر لمناقشة
ال��ط��روح��ات والمتطلبات وال��ب��دائ��ل
العلمية والبيئية» ،معتبرا ً في الوقت
عينه أن «جزءا ً من الحراك المدني يريد
التمترس خلف النفايات من أجل أهداف
سياسية» .وأك��د شهيب ان «الحل لن
يكون إال بيئيا ً علميا ً بامتياز وليس له
أي بعد سياسي أو مناطقي او طائفي».
وأش��ار إلى أن عملية نقل النفايات
«ستكون إل��ى موقعين جديدين هما
اليوم مكبان ،ونحن نريد ان نجعل
منهما مطامر صحية حتى ولو لم تسر
الخطة اي في س��رار في عكار ،حيث
بدأ العمل في تحويل المكب الى مطمر
صحي ستستفيد منه المنطقة في
المستقبل».
وق���ال« :أم��ا ف��ي م��وض��وع المنطقة
الحدودية بيننا وبين س��وري��ة ،فهو
بعيد عن المصادر المائية والدراسات
أثبتت ذلك ،انما اذا كان الرفض من أجل
الرفض فال يستطيع البلد أن يتحمل كل
ذلك».
وأضاف« :هذا كان كالمنا مع العماد
ع��ون والفريق المرافق .ك��ان متفهما ً
وأؤكد انه من اليوم األول الجتماع لجنة
البيئة النيابية ون��واب تكتل االصالح
والتغيير ناقشوا الموضوع وأي��دوه،
والزميل غسان مخيبر أعطانا نصائح
وافكارا ًعديدة أخذنا بها .التحرك البيئي
أعطانا أف��ك��ارا ً كثيرة أخذنا بها ،وإذا
كان هناك المزيد من النصائح العلمية
والبيئية فمكتبي مفتوح وأنا حاضر لكل
نقاش تحت سقف العلم والواقعية».
وردا ً على سؤال أعلن أن «العمل بدأ
بمطمر س��رار .أما المطمر في المصنع
فيحتاج إل��ى بعض ال��وق��ت لتأهيله
والخرائط ج��اه��زة ،وهناك اتصاالت
سنتابعها مع أفرقاء نحترمهم لديهم
اعتراضات .كما أن وزير الداخلية يقوم
باتصاالته».
في غضون ذلك ،أعلن رئيس الحزب
الديموقراطي اللبناني النائب طالل
ارسالن انه ال يجوز مقاربة خطة اللجنة
الفنية التي يرأسها الوزير شهيب إال على
قاعدة المصلحة الوطنية العامة ،وقال:
«يحق للجميع طرح البدائل والحلول
التقنية وه��و نقاش علمي مفتوح»،

عون مستقبال شهيب
معتبرا ً «أن خطة اللجنة التقنية يجب
أن تكون مقبولة طالما أن ال بدائل
أخرى ،وهي المخرج الوحيد لتاريخه
ومشروطة بمساهمة كل اللبنانيين
بتنفيذها في الوقت نفسه تالقيا ً مع
المصلحة العليا .لذلك ال ضير في فتح
مطمر الناعمة لفترة سبعة أيام كحل
موقت بما يتالئم مع موقف البلديات
المعنية م��ب��اش��رة ب��ال��م��وض��وع ،مع
اإلشارة الى ان المعترضين على الفتح
هم صرخة ضمير صادقة وجب متابعة
الحوار معهم ،وتلقف اي حلول إيجابية
قد يطرحونها».
وم��س��اء عقد اج��ت��م��اع ب��دع��وة من
اتحاد جمعيات العائالت البيروتية،
في مقر االتحاد ،حضره نواب بيروت
جان أوغاسبيان ،عمار الحوري ،عماد
الحوت ممثال بالمحامي باسم الحوت،
ورئيس المجلس البلدي الدكتور بالل
حمد ،ورئيس جمعية المقاصد الخيرية
اإلسالمية المهندس أمين محمد الداعوق
وجمعيات وفاعليات بيروتية .وأعلن
المجتمعون تأييدهم لخطة الحكومة
في شأن النفايات.

خطة بديلة

في المقابل ،قدمت هيئات المجتمع
المدني رؤيتها الخاصة للحل ،وذلك،
خ�لال مؤتمر صحافي عقدته هيئات
المجتمع المدني ف��ي مقر «المفكرة
القانونية» وحضره ال��وزي��ر السابق
ش��رب��ل ن��ح��اس وممثلون ع��ن حملة
«طلعت ريحتكم» و«حملة اقفال مطمر
الناعمة».
وتال الخبير البيئي بول أبي راشد
بيانا ً باسم الهيئات أعلن فيه التمسك
بمطلب استقالة وزي��ر البيئة محمد
المشنوق «لتقاعسه عن أداء مهماته»،
داع��ي �ا ً إل��ى «تحرير أم���وال البلديات
لتتسلم أعمال الكنس والجمع ،والى
رف��ع ي��د مجلس اإلن��م��اء واإلع��م��ار عن
ملف النفايات» .ولفت إلى أن «خطة
شهيب المفتقدة أصالً للعديد من مطالب
اإلص�لاح ،لم يتم تضمينها كملحق في
قرار مجلس الوزراء».
وإذ رأى أن لبنان ينقصه معامل
للفرز ،معتبرا ً ان المعامل الموجودة
كافية إذا عملت بضعف طاقته ،طالب
بتكريس مبدأ الفرز من المصدر وفرض
روزن��ام��ة لل ّم النفايات وف��ق نوعها،
داعيا ً إلى إص��دار قرار بمنع استخدام
شاحنات كابسة للنفايات ومنع التعاقد
مشغل يستخدمها ،ومشددا ً
ّ
مع أي
على ضرورة معالجة كل النفايات التي
طمرت في شكل غير صحي واعتماد
نظام خاص لعالج النفايات المتخ ّمرة
بدال ً من طمرها.
وأوضح أن «الخطة البديلة لمعالجة

أزمة النفايات هي وجوب عدم ضغط
النفايات لدى نقلها فيصبح إمكان تدوير
 35في المئة منها وعمليات التسبيخ
تصبح أكثر سهولة متى كانت خالية
من المعادن».
وفيما شدد على رفض التعاون مع
شركة «سوكلين» ليوم واحد ،أكد أن من
الممكن البدء بخطة الهيئات اليوم مؤكدا ً
أن خطة شهيب غبر قابلة للتنفيذ اآلن.

«غرين غلوب» ترد

وردت جمعية «غرين غلوب» على
خطة الهيئات وأوض��ح��ت ف��ي بيان،
أن مجموعة القرار في الحملة المدنية
«ل��م تقدم أي جديد ،بل ك��ررت الكثير
من األفكار التي طرحتها جمعية غرين
غلوب في الخطة الوطنية لحل األزمة
ف��ي االجتماع األول ال��ذي التقت فيه
الجمعيات البيئية بالوزير أكرم شهيب
بحضور تجمع بيئي يمثل «مجموعة
القرار»فيالحملة،والذيلمتشملخطته
بعض األفكار التي تم اكتشافها أخيراً».
وج��ددت الجمعية دعمها خطة الوزير
شهيب «بعد التزامه بالفرز وبإعادة
التدوير في المرحلة االنتقالية للخطة،
وب��رف��ض ال��م��ح��ارق وإي��ج��اد الحلول
الخاصة للنفايات الخطرة».
من جهتها ،أعلنت الجامعة األميركية
في بيروت أن «ستين أستاذا ً باإلضافة
إلى ستة عشر موظفا ً وطالبا ً شكلوا
فريق عمل على المستوى الجامعي
بهدف معالجة أزمة النفايات ،بعدما
تراكمت النفايات في شوارع وضفاف
أنهر بيروت وجبل لبنان نتيجة إغالق
مطمر الناعمة وم��ع غياب خطة لدى
الحكومة ،في ما يعتبر اليوم أسوأ أزمة
نفايات في تاريخ لبنان».
وأوض��ح البيان أن الفريق يجتمع
دوري���ا ً لتقويم األزم��ة وحلولها ،وهو
يخطط لمؤتمر صحافي في  29تشرين
األول المقبل ،لعرض نتائج أعماله.
قطع طريق الفنار
إلى ذل��ك ،قطع أهالي الفنار أمس،
الطريق المؤدية إلى أرض تستخدمها
البلدية مكبا ً للنفايات ،مطالبين بإيجاد
حل لهذه األزمة.

اعتداء على حملة
«عكار منا مزبلة»

من جهتهم ،اعلن ناشطون من حملة
«عكار منا مزبلة» أن عددا ً منهم تع ّرض
مكب
العتداء من رجال تابعين لمالك ّ
س��رار ،أثناء قيامهم بجولة في بلدة
شيرحميرين -سهل ع ّكار ،وتصويرهم
للمكب واألضرار ا ّلتي يلحقها بالبلدة.
ّ
ك��م��ا ت��� ّم سلبهم ك��ام��ي��را وهواتفهم
الج ّوالة.

قال رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط في موقفه األسبوعي
لجريدة «األن��ب��اء»« :وس��ط ه��ذا الجو المطبق والمقفل من كل االتجاهات
وبهدف الخروج من دوامة التعطيل والتعطيل المضاد ،فإننا نضع التساؤالت
واألفكار التالية أمام الرأي العام :على رغم كل المالحظات التي تصدر من هنا
وهناك والتي نتقبلها بكل شفافية ورحابة صدر ،فإنه ال بد من إنطالق معركة
مكافحة الفساد وضبط الهدر في مختلف المرافق العامة واإلدارات الحكومية
والمؤسسات الرسمية».
وسأل« :ما هي األسباب التي ال تزال تعترض انطالق توسعة الحوض الرابع
في مرفأ بيروت رغم إيجابيته الكبيرة على االقتصاد اللبناني ومنافسته لمرفأي
حيفا وأشدود؟ وهل صحيح أن جهات حزبية أو سياسية وربما دينية هي التي
ال تزال تمنع البدء بتنفيذ األشغال؟ وما هو السبب الحقيقي لهذه الحماقة التي
تفوت على لبنان مداخيل مهمة وتساهم في تنشيط اإلقتصاد اللبناني؟».
وتابع« :لماذا يتحكم أحد المديرين بوزارة االتصاالت حيث ال يستطيع أكبر
وزير أن ينفذ خطة تطوير القطاع من دون موافقته؟ ومن هي الجهات السياسية
التي تغطي هذا المدير؟ وهل يجوز أن تكون هناك مناطق لبنانية ال تزال
محرومة من خدمات االنترنت؟ ولماذا ال يستفاد من خطوط األلياف الضوئية
()Fiber Optic؟ وهل يجوز أن تكون كلفة اإلنترنت باهظة إلى هذا الحد؟».
وأشار إلى ان «تطوير قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من شأنه
أن يخلق فرص عمل ،وال سيما أن هناك كفاءات لبنانية شابة وواعدة في هذا
االختصاص ،فلماذا هذا التراخي والتقصير؟».
من جهة أخ��رى ،إستقبل جنبالط في دارت��ه في كليمنصو سفير المملكة
العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري ،في حضور وزير الصحة
العامة وائل أبو فاعور وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.
وتقدم النائب جنبالط من قيادة المملكة العربية السعودية بالتعازي
بحادثة الحجاج في «منى».

مخزومي :الحراك ال�شعبي
محق وال لت�سيي�سه
التقى رئيس «حزب الحوار الوطني» فؤاد مخزومي سفير تركيا كاغاتاي
أرسياز إلى مأدبة غ��داء ،وهنأه بتسلمه مهماته الجديدة في سفارة بالده.
كذلك استقبل سفيرة سري النكا هيرات جيدارا ميندس في «بيت البحر»،
وتناول معهما أهمية تعزيز العالقات مع لبنان ،وتطوير العالقات االقتصادية
والتجارية.
وأكد مخزومي أهمية التعاون الدولي «للتوصل إلى حلول للمسألة السورية»،
مشددا ً على أهمية ذلك «للبنان واستقراره األمني واألجتماعي واالقتصادي».
ولمناسبة اجتماع الجمعية العمومية لألمم المتحدة ،لفت إلى ضرورة «تأمين
دعم للبنان ليستطيع تحمل المسؤوليات الجسام الواقعة على عاتقه من جراء
أزمة النازحين».
وفي الملف الداخلي ،شدد على ض��رورة «أن ينجح الحوار ال��ذي يرعاه
رئيس مجلس النواب نبيه بري في وضع حد للمراوحة في عمل الحكومة،
وأن يتوصل إلى توافق حول رئاسة الجمهورية وتفعيل عمل مجلس النواب»،
مؤكدا ً أن «الحراك الشعبي الشبابي محق في مطالبه وأن التعامل الجدي مع
هذا الحراك ونهج الحوار مع الشباب هو الطريق األسلم للوصول إلى نتائج
إيجابية وتحصين الداخل اللبناني» ،مجددا ً دعوة الشباب إلى الحؤول دون
تسييس حراكهم.

مخزومي مع السفير التركي

�سعد عر�ض الأو�ضاع
مع ح ّمود و�صعب

بيانات في ذكرى رحيل عبدالنا�صر
دعت �إلى ا�ستنها�ض الم�شروع القومي
في الذكرى الخامسة واألربعين لرحيل الرئيس جمال
عبدالناصر استذكرت أحزاب لبنانية مواقفه القومية داعية
كل قوى التحرر والتقدم العربية ،إلى الوحدة والتماسك إلعادة
استنهاض المشروع القومي السبيل الوحيد للحفاظ على أمن
العرب واستقاللهم ونهضتهم.
وفي السياق ،أشار المنتدى القومي العربي في بيان إلى أن
الثامن والعشرين من أيلول تجتمع فيه ذكريات عدة هي ذكرى
رحيل جمال عبدالناصر ( )1970متزامنة مع ذكرى االنفصال
المشؤوم ( ،)1961وذكرى تحرير بيروت العروبة والمقاومة
التي أحبت جمال عبدالناصر وأحبها ( ،)1982وذك��رى
انتفاضة األقصى المبارك عام ( ،)2000والتي استشهد في
أيامها األول���ى الشهيد الطفل محمد ال��درة أم��ام ج��دار كتب
عليه «ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة» وهو شعار خالد
أطلقه الزعيم الخالد الذكر جمال عبد الناصر الذي قال يوماً:
«المقاومة الفلسطينية وجدت لتبقى وستبقى» ،والذي اعتبر
ان تحرير القدس والضفة وغ��زة والجوالن يجب ان يسبق
تحرير سيناء نفسها».
ورأى المنتدى أن «في المناسبات التي يجمعها يوم 28
ايلول ال بد من مشروع عربي نهضوي ،تكون فلسطين بوصلته،
والمقاومةثقافتهوخياره،والوحدةالوطنيةوالقوميةضمانته،
وحرية الوطن والمواطن غايته ،العدل والتنمية قاعدته ،وتجدد
التواصل بين العروبة وااليمان بكل رسائله ركيزته».
وكعادته كل عام ،ينظم المنتدى في ذكرى رحيل عبد الناصر
«أمسية وفاء لمن رحل خالل العام من أمنائه وأعضائه الذين
أمضوا عمرهم قابضين على جمر العروبة وفلسطين ووحدة
األمة» .والمكرمون (حسب التسلسل االبجدي) هم :د .احمد ابو
ملحم ،أ .جميل صلح ،السفير جوزيف شديد (يوسف)،أ .سمير
طرابلسي أ .شفيق الحوت ،أ .محمد جمال الدين ،أ .ممدوح
رحمون.
ولمناسبة ذكرى رحيل عبدالناصر ،رأى حزب االتحاد في
بيان ،أن هذه الذكرى «تأتي في وقت نحن فيه بأشد الحاجة
إلى قيمه ومبادئه وإلى عودة الروح الوحدوية التي آمن بها،
وسعى إلى تحقيق نهضة األمة من خاللها».
وأشار الحزب الى «أن الصلح المذل مع الكيان الصهيوني
الذي جاء نتاجا ً لخيانة ثورة يوليو المجيدة قد أرخى بظالل
ثقيلة على مسار العمل العربي ،وأضعف القدرة العربية وف َّكك

مقوماتها ،واستباح األمن والسيادة العربيين وحصانتهما،
ووجه حركة األمة نحو أعداء وهميين غير أعدائها الحقيقين،
وقيَّد نهضة مصر وتقدمها ود َّمر المنجزات التي تحققت في عهد
الرئيس القائد جمال عبد الناصر .لقد شهدت الحياة العربية بعد
غياب عبد الناصر تراجعا ً كبيرا ً الفتا ً الى أن العرب لم يدركوا
المعاني الحقيقية لمشروع جمال عبدالناصر الوحدوي».
وأكد أن «حاملي مشروع ناصر ما زالوا على العهد والوعد
والسعي النبثاق فجر جديد إال أن النظام الرسمي العربي ما
زال ينفذ أجندات خارجية تستبيح مقدساته أمام ناظريه
وتحقق مصالحها على حساب مصالحنا القومية ،وما يجري
في المسجد األقصى من اقتحامات يومية لفرض أمر واقع يتيح
انتزاعه وتهويده تمهيدا ً إلنشاء هيكلهم المزعوم على أنقاضه،
وردود الفعل العربية الخجولة تدل على أن الحياة العربية
أصبحت مدجنة إلى درجة االستسالم الكلي لما سيملى على
األمة من حياة جديدة مشبعة بالهوان والخنوع».
ودعا الحزب «كل قوى التحرر والتقدم العربية ،إلى الوحدة
والتماسك إلعادة استنهاض المشروع القومي العربي الذي
أطلقه القائد جمال عبد الناصر ألنه السبيل الوحيد للحفاظ
على أمن العرب واستقاللهم ونهضتهم».
وق��ال التنظيم الشعبي الناصري في بيان« :لقد رحل
عبدالناصر وهو يعد الجيش المصري لحرب العبور ،كما
رحل وهو يسعى الى حماية المقاومة الفلسطينية ،وذلك
إليمانه الراسخ بأن القوة هي السبيل الوحيد لمواجهة العدو
الصهيوني واستعادة فلسطين».
وأض��اف« :خيار المقاومة بقي حياً ،كما برهن في لبنان
وفلسطين على أن��ه الخيار الوحيد ال��ق��ادر على تحقيق
االنتصار».
ورأى «المؤتمر الشعبي اللبناني» أن «ما تشهدته األمة
العربية منذ  45عاما ً يعطي الدليل الساطع على أن نهج
الرئيس ال��راح��ل جمال عبدالناصر ه��و السبيل للخالص
ومواجهة الكوارث التي أنتجتها العصبيات القطرية والحركات
الطائفية والمذهبية والعرقية بشتى أصنافها».
واختتم بالقول« :نهج عبدالناصر هو الذي يبني ويوحد،
بينما الحركات التي خاصمته أو ع��ادت��ه ه��ي التي تهدم
وتقسم».
ّ

استقبل األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في
مكتبه في صيدا ،مدير فرع الجنوب في مخابرات الجيش العميد خضر حمود
يرافقه العقيد ممدوح صعب ،في حضور مدير مكتب سعد طالل أرقه دان.
وقد جاء اللقاء للتباحث في المستجدات على الساحة اللبنانية وال سيما
األمنية منها ،ولتقديم التهنئة لسعد بعيد األضحى.

«الوطني الحر» :لتكامل
حراكي التيار والمجتمع المدني
التقت لجنة العالقات السياسية مع األحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية في
التيار الوطني الحر برئاسة بسام الهاشم وعضوية رمزي دسوم ونسيم بو سمرا،
رئيس حركة «الشعب» نجاح واكيم في مكتبه ،وكانت مناسبة لعرض التطورات
المحلية واإلقليمية وخصوصا ً التطورات في سورية.
وتطرق المجتمعون ،بحسب بيان صادر عنهم ،إلى الحراك الشعبي ،مؤكدين
«أحقية المطالب التي تنتج من احتقان شعبي ما زال يكبر منذ  25عاماً ،ما دفع
شرائح كبيرة من المجتمع للنزول الى الشارع» ،و«مطالبين بمحاسبة الفاسدين
الذين أوصلوا البالد الى هذه الفوضى والعجز عن حل المشكالت ،وأحدها ملف
النفايات» ،الذي اتفق المشاركون على انه «نتيجة الفساد المستشري في الدولة».
وحذر واكيم من «فتنة تحضر للبنان» ،داعيا ً إلى «الوعي الشعبي والرسمي
للحؤول دون وق��وع��ه��ا» ،م��ش��ددا ً على «أن ب��واب��ة وق���وع الفتنة ه��ي رئاسة
الجمهورية».
وأكد الهاشم ب��دوره أن «الهواجس بين التيار الوطني الحر وحركة الشعب
مشتركة» ،الفتا ً إلى «حق الشعب بالتظاهر والمطالبة بحقوقه المسروقة منذ عقدين
من الزمن» ،مشيرا ً الى ان «حراك المجتمع المدني يجب أالّ يتعارض مع حراك التيار
الوطني الحر في الشارع ،بل يجب أن يتكامل من أجل التوصل إلى النتيجة المرجوة
التي يصبو اليها شعبنا».
واتفق الطرفان في الختام على زيادة منسوب التنسيق والتعاون في القضايا
السياسية والمطلبية والتواصل الدائم لتحقيق األهداف.

عقد لقاء األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اللبنانية اجتماعه الدوري أمس في مركز الحزب السوري
القومي االجتماعي ،حيث استقبل قبل بدء االجتماع وفد
اللجنة الثورية العليا اليمنية برئاسة نايف القانص
وعضوية محمد حمد المقالع ،ابتسام محمدي ،والدكتور
عبدالرحمن المختار.
وقدم الوفد شرحا ً وافيا ً لمجريات الحرب التدميرية
التي يتعرض لها اليمن أرضا ً وشعبا ً وحضارة ،وكذلك
عرض رؤيته لحل األزمة.
وأكد لقاء األحزاب للوفد اليمني موقف األحزاب الوطنية
«الرافض والمندد بهذه الحرب الوحشية ،والداعي الى
اح��ت��رام سيادة واستقالل اليمن وح��ق الشعب اليمني
في تقرير مصيره بعيدا ً من أي تدخل خارجي ،ووقف
الحرب العدوانية التي تشنها المملكة العربية السعودية
وحلفاؤها ضد الشعب اليمني وما تخلفه من مجازر بحق
المواطنين األبرياء وتدمير ممنهج لقوى الجيش اليمني
والبنى التحتية المدنية والعسكرية ،وضرورة البدء بحوار
سياسي بين جميع مكونات الشعب اليمني للوصول الى
حل تشارك فيه جميع مكونات هذا الشعب الصامد الذي
يقف ببطولة ع ّز نظيرها بمواجهة هذا العدوان الغاشم».
بعد ذلك ،استعرض اللقاء في اجتماعه تطورات الوضع
المحلي ،والعربي وأص��در في نهاية االجتماع البيان
التالي:
«أوالً :نوه اللقاء بالمواقف المهمة التي أطلقها سماحة
السيد حسن نصر الله في مقابلته التلفزيونية األخيرة.
وأكد أن المخرج من األزمة في لبنان يكمن في إقرار قانون
لالنتخاب على قاعدة النسبية ،يحقق صحة وعدالة

التمثيل ،تجري على أساسه االنتخابات النيابية ليصار
بعدها الى إع��ادة تشكيل السلطة بعيدا ً من أي احتكار
واستئثار.
ورأى ان مراهنة فريق  14آذار على تبدل المعادالت
الدولية واإلقليمية للتهرب من إقرار هذا القانون االنتخابي،
بالتالي تأجيل حل األزمة في البالد إنما هي مراهنة ثبت
عقمها وفشلها ولن تؤدي سوى إلى تفاقم األزمة ،وتحميل
اللبنانين المزيد من أعباء هذه األزمة.
ثانياً :يؤكد اللقاء ان صمود سورية ،قيادة وجيشا ً
وشعباً ،خالل السنوات الماضية ،وزي��ادة منسوب دعم
حلفائها لها ،أحبط مخططات ال��دول الغربية واألنظمة
التابعة لها ،في سعيهم الى تغيير موازين القوى الميدانية
للنيل من استقالل سورية وفرض شروطهم ،وأجبر هذه
الدول على التراجع وتبديل مواقفها.
ويتوجه اللقاء بالتحية ال��ى القيادتين الروسية
واإليرانية على الدعم المهم الذي تقدمانه لسورية ،ويرى
أن إرادة الصمود والمقاومة تبرهن مجددا ً أنها قادرة على
صد وإحباط مخططات القوى االستعمارية وأدواتها
اإلرهابية.
ثالثاً :يتوجه اللقاء الى قيادة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية والشعب اإليراني بأحر التعازي بوفاة عشرات
الحجاج اإليرانيين في حادثة الحرم المكي ،كما يقدم
التعازي بسائر الحجاج الذين قضوا في الحادثة.
ويؤكد ضرورة إجراء تحقيق محايد في هذه الحادثة
التي قضى فيها المئات م��ن الحجاج م��ن دول عديدة
لتحديد أسباب حصولها وتفادي تكرار مثل هذه الحادثة
في المستقبل».

الخازن ومطر ي�أمالن
ب�أن تنقذ م�ساعي بري اال�ستحقاق الرئا�سي
ب��ح��ث رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ب��ي��روت
للموارنة المطران بولس مطر مع
رئ��ي��س المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي���ع ال��خ��ازن،
في األوض���اع العامة وعلى رأسها
االستحقاق الرئاسي.
وقال الخازن بعد اللقاء« :تشرفت
بلقاء سيادة المطران بولس مطر،
حيث تداولنا في األوض��اع العالقة
وف���ي إم��ك��ان م��ا ستحققه ط��اول��ة
الحوار الوطني المقبلة على ثالثة
أيام متوالية ،فكان الرأي متفقا ً على
ض��رورة تحقيق إنجاز نوعي خالل
الجلسات المقبلة ،نظرا ً الى الجدية
التي يوليها رئيس المجلس النيابي
نبيه ب��ري لهذا اللقاء» ،آملين بأن
«تسفر مساعيه ،مع األق��ط��اب ،عن
حل توافقي ينقذ االستحقاق الرئاسي
من العقد القائمة حوله وغيره من
الملفات العالقة».
وأض���اف« :رأي��ن��ا ف��ي التطورات
األخيرة من حولنا ،مدخالً مس ّهالً
لمثل ه��ذا التفاهم ،خصوصا ً مع

مطر مستقبال الخازن
ال��ح��رك��ة األوروب���ي���ة ول��ق��اء القمة
األميركية  -الروسية بين أوباما
وبوتين ،المجمعة كلها على الحلول
السياسية في المنطقة إنطالقا ً من
سورية».
وأشار إلى أنه «تم تداول الهموم
المعيشية واالجتماعية واالقتصادية

ال��ت��ي تشغل ال��م��واط��ن��ي��ن ،ال��ذي��ن
يعلقون عليها فتح نافذة للتخلص
م��ن واق����ع ال���م���راوح���ة ،لمواجهة
مشكلة النفايات على أن تعقبها
حلول لمعضلة الكهرباء وغيرها من
المشكالت الحياتية التي يئن منها
الناس».

وفد �إيطالي زار حزب اهلل ت�ضامن ًا مع المقاومة
استقبل مسؤول وحدة العالقات الخارجية في حزب
الله الشيخ علي دعموش ،وف��دا ً إيطاليا ً يمثل «الجبهة
األوروبية لمناهضة االمبريالية» برئاسة أمينها العام
جوفاني فوال .
وأبدى رئيس الوفد سروره بزيارة حزب الله ،والتي
اعتبرها مهمة جدا ً للتعبير عن موقف منظمتهم مباشرة
تجاه المقاومة في لبنان .وأشار ،بحسب بيان للحزب،
إلى أنهم اليوم يريدون ترجمة مواقفهم التضامنية مع
المقاومة إلى عمل ،علما ً أنهم ومنذ عام  2006يتابعون
أخبار المقاومة ويساندونها في أنشطتهم المختلفة.
وأض��اف أن المنظمة «غير محصورة في إيطاليا بل
منتشرة على مساحة أوروبا ولديها إمكانات يمكن وضعها
في تصرف المقاومة» ،مشيرا ً الى «العديد من البرامج
واألنشطة السياسية واإلعالمية والثقافية التي تعدها
المنظمة دعما ً للمقاومة اللبنانية وللشعب السوري الذي
يقاتل ببطولة ضد ال��دول اإلمبريالية التي استخدمت
التكفيريين في حربها عليه».
وأعلن أنهم «سينظمون مؤتمرا ً كبيرا ً للشباب في
العاصمة اإليطالية روما وسيحضره ممثلون عن حزب

الله» .واعتبر ذلك «بداية للتعاون بينهم وبين لبنان»،
الفتا ً الى «السعي لتطوير مفهوم التعايش اإلسالمي -
المسيحي ونشر هذا الوعي في المجتمعات األوروبية».
ورحب الشيخ دعموش من جهته ،بالوفد «في لبنان
بلد المقاومة» .وشكره «للموقف التضامني مع المقاومة»،
معتبرا ً أن «مواقف الوفد تكشف عن فهم دقيق لقضيتنا كما
تعبر عن نبل المنظمة من خالل دعمها ونصرتها لقضايانا
العادلة» .كما رحب «بأي تعاون مشترك» ،معتبرا ً أن «أي
صوت من داخل أوروبا لنصرة المقاومة والقضايا العادلة
في المنطقة هو صوت الحق في وجه األصوات المضادة
التي تعمل على تشويه صورة المقاومة».
واعتبر أن «ال��دور ال��ذي تقوم به الجبهة األوروبية
لمناهضة االمبريالية يعكس حقيقة المقاومة وما يجري
في المنطقة للمجتمعات األوروبية التي ننظر اليها بعين
الصداقة».
ولفت إلى أن «المقاومة كانت دائما ً في موقع الدفاع،
وهي رد فعل على االحتالل ،إال أن اإلعالم الغربي عموما ً
ينطلق من موقع مساندة «إسرائيل» ويتع ّمد تشويه
صورة المقاومة وهذا ظلم لنا».

عر�ض مع دريان �ش�ؤون ّ
عكار

البعريني :للتوافق على انتخاب رئي�س للجمهورية
ع��رض مفتي الجمهورية الشيخ
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف دري������ان ،م���ع رئ��ي��س
التجمع الشعبي ال��ع��ك��اري النائب
ال��س��اب��ق وج��ي��ه البعريني ف��ي دار
ال���ش���ؤون ال��وط��ن��ي��ة واإلس�لام��ي��ة
وخ��ص��وص �ا ً أوض����اع منطقة عكار.
وق��ال البعريني بعد اللقاء« :أكدنا
لسماحته أن ال��ح��وار ال��وط��ن��ي في
ساحة النجمة هو الضمانة في إطالق
أي تفاهم بين القيادات السياسية
ل��ك��ي يشعر ال��م��واط��ن بالطمأنينة
واالستقرار ،وأن يجعلوا الحوار بدال ً من
الصراع ،والتوافق على انتخاب رئيس
للجمهورية بدال ً من الفراغ الذي يسبب
شلالً في مؤسسات الدولة ،وندعو إلى
االبتعاد عن التجاذبات والمناكفات
السياسية ،وال��ت��ع��اط��ي بإيجابية
وان��ف��ت��اح م��ع اآلخ���ر للمحافظة على
السلم األهلي والثوابت الوطنية العليا
واالحتكام إلى الدستور ال��ذي يشكل
فيصالً لحل القضايا الوطنية».
وط��ال��ب «ب��إق��رار ق��ان��ون انتخابي
جديد في لبنان على أساس النسبية
ال���ذي يمثل ال��ع��دال��ة ب��ي��ن الجميع

ويساهم النظام النسبي في تحديث
الحياة السياسية ورف��ع مستواها
في انتخابات حرة ونزية بعيدة من
المحادل ويسمح بقيام توازن برلماني
وسياسي جاد ،ويعزز مفهوم المساواة
والعدالة في التمثيل الشعبي».
ورأى أن «خ��ط��ة ال���وزي���ر أك���رم
شهيب في معالجته ألزم��ة النفايات
ف��ي البلد تستمد قوتها م��ن موافقة

غالبية القيادات السياسية وبدعم من
الحكومة وعلينا أن نعطيها فرصة
إلزالة النفايات من الشوارع وفي الوقت
ذاته مراقبتها ومن ثم الحكم عليها ،ومن
يقوم بالحراك الشعبي من اجل مطالب
الشعب نحن معه شرط أن ال يؤثر ذلك
على خراب البلد وان ال يستغل الشباب
لمصالح خارجية تؤثر على زعزعة
األمن واالستقرار».

