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اجتماعات متالحقة لمعالجة �أزمة النفايات و�سالم يطلب تنفيذ خطة �شهيب فور ًا
«حملة �إقفال مطمر الناعمة» :لن ن�سمح بفتحه �إال على �أج�سادنا

المؤتمر الصحافي «لحملة اقفال مطمر الناعمة»

اجتماع السراي
تواصلت االجتماعات الحكومية بشأن
معالجة أزمة النفايات وفي هذا اإلطار ،ترأس
رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�ل�ام ،م��س��اء أم��س،
اجتماعا ً
موسعا ً حضره وزي��را الزراعة أكرم
ّ
شهيب والداخلية والبلديات نهاد المشنوق
ورئيس مجلس اإلنماء واإلع��م��ار ومجموعة
م��ن االستشاريين والقانونيين والخبراء
والمتعهّدين.
وبعد االجتماع أش��ار شهيب إلى أن سالم
«استه ّل االجتماع بالتنبيه إلى أن المشكلة
ليست عادية بل تتطلّب إج��راءات استثنائية
وس��ري��ع��ة ،معلنا ً أن االج��ت��م��اع��ات ستبقى
مفتوحة وأنه بعد اإلطالع على ما قام به وزير
الزراعة أكرم شهيب ووزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار،
وفي ضوء ما قاموا به طلب إلى المجتمعين
اع��ت��م��اد ك��ل اإلج����راءات الفنية والقانونية
واإلداري���ة السريعة التي لها عالقة بتنفيذ
الخطة فوراً».
وق���ال شهيب« :أك���د المجتمعون أن من
واجبنا إنشاء المطامر الصحية مكان المكبات
العشوائية الموجودة اآلن حتى ولو لم يتم نقل
أي نفايات من خارج المنطقتين إليها .هذا قرار
نهائي وواج��ب على الحكومة اللبنانية وأنا
أتوجه بكالمي إلى أهلنا في عكار والبقاع ،إن
هذا األمر سيتم لمصلحة احتياجاتهم علما ً بأن
المطامر الصحية هي نموذج إنمائي تحتاجه
كل منطقة مكان المكبات العشوائية».
أضاف« :وكل هذه الخطوات ودقائق تنفيذ
هذه الخطة تمت وستتم بالتشاور مع الشركاء

في وضع الخطة وفعاليات وأهالي المنطقتين.
وسيعقد اجتماع آخر يوم اإلثنين المقبل في
السراي برئاسة دولته للوقوف على ما آلت
إليه األعمال التنفيذية التي بدأ العمل بها في
موقع سرار وما يمكن أن تؤول إليه األعمال في
موقع المصنع».
وكان سالم ترأس بعد ظهر أمس اجتماعا ً
آخر حضره شهيب والمشنوق .واعتبر شهيب
في دردشة مع الصحافيين إثر االجتماع ،أن
«الموقف الذي أعلنه الحراك جيد وايجابي»،
معلنا ً أن «ال��ح��راك الشعبي» عقد مؤتمرا ً
صحافياً ،في ساحة رياض الصلح ،وطالب في
بيان تاله وديع األسمر ،بـ:
 تحويل ام��وال البلديات المستحقة فورا ًومن دون أي اقتطاع.
 وقف جميع عقود «سوكلين» واستخدامالقدرات التقنية والبشرية للشركة لضمانة
استمرارية المرفق العام حتى إيجاد البديل من
خالل إعالن فوري لمناقصات شفافة.
 الشروع فورا ً في تنفيذ الخطة المستدامةوعدم انتظار انتهاء فترة الخطة المرحلية.
 اعتماد سياسات ال��ف��رز م��ن المصدر،التخفيف واالسترداد من اليوم األول وإن كان
تطبيقها تدريجا ً وتشغيل معامل الفرز فوراً.
مفصل وشفاف آلليات
 وضع جدول زمني ّالتنفيذ والمراقبة وإرفاقه بالمرسوم كي يصبح
ملزما ً للحكومة ككل.
 محاسبة جميع المتورطين في الفسادخ�لال العشرين ع��ام�ا ً الماضية اذ ال يعقل
االعتراف بعشرين عاما ً فسادا ً من دون أي

مبادرة.
 تحديد إطار ومعايير واضحة إلدارة ملفالنفايات من البلديات.
 التخلي عن سياسات الطمر واعتمادخطة متكاملة تلحظ بوضوح أن الطمر هو آخر
الحلول.
 كف يد مجلس اإلنماء واإلعمار عن تنفيذالخطة ومراقبتها وإعادة هذا الدور إلى مكانه
الطبيعي في وزارة البيئة ،بعد إقالة الوزير.
 التعهد ب��إح��ال��ة جميع م��ن استخدمالعنف ضد المتظاهرين العزل على القضاء
وتوقيف المسؤولين عن العمل حتى استكمال
التحقيقات.

احتجاج في عكار

في غضون ذلك ،قطع عدد من الشبان من
حملة «عكار منا مزبلة» ،الرافضين إنشاء مطمر
في س��رار ،طريق العبودية الدولية ،معلنين
اعتراضهم على اجتماع رؤساء البلديات مع
الوزير المشنوق أول من أمس .وبعد إعادة فتح
الطريق ،دعت الحملة إلى التجمع غدا ً االحد
عند الخامسة عصرا ً عند مفرق طريق منجز.

 ...والناعمة

وعقدت «حملة اقفال مطمر الناعمة» عند
الساعة السادسة من مساء أم��س ،مؤتمرا ً
صحافيا ً عند مدخل المطمر ،حضره عدد من
الناشطين البيئيين واألهالي ،تحدث فيه أجود
عياش باسم الحملة ،فاعتبر أن «القول بأن
الفوضى واإلهمال هما العامالن اللذان أديا

«التحرير والتنمية» :من المعيب البحث
في ق�ضايا �سيا�سية قبل حل م�س�ألة النفايات

من احتفال العرس الجماعي
أعلنت كتلة التحرير والتنمية «أننا أمام أزمة في إدارة
الدولة والمؤسسات» ،ورأت أن «من المعيب أن ننتقل إلى
البحث في قضايا متصلة باألزمة السياسية ونحن نغرق
في النفايات في الشوارع» .وانتقدت المش ّككين في جدوى
الحوار ،مشددة على أنه المخرج والمنفذ الحقيقي للخروج
إلى شاطئ األمان.

خليل

وفي هذا السياق ،رأى وزي��ر المال علي حسن خليل
خالل احتفال أقامته مؤسسات «أمل» التربوية في ثانوية
الشهيد حسن قصير ،أن «ما نعيشه اليوم على المستوى
الوطني العام بحالة من التخبّط وال��ت��أزم السياسي
ونحسب أن دولتنا وإدارتنا أعجز بكثير من التعبير عن
قيمة هذا الوطن».
أضاف« :نحن أمام أزمة في إدارة الدولة والمؤسسات»،
مشيرا ً إل��ى «أننا لسنا في أزم��ة وط��ن ،ألن وطننا أكبر
بشعبه ومقاومته وإرادة أبنائه الصلبة التي صمدت على
مر المراحل».
وأعلن خليل عن «عجزنا السياسي عن إدارة شؤون
الدولة وإالّ ما معنى أن اإلدارة والحكومة لم تستطيعا
حل أزم��ة النفايات ط��وال فترة ثالثة أشهر .هذا يعكس
أزمة إدارة ،وبالتالي علينا أن نتحمل مسؤوليتنا على
هذا الصعيد .ومن موقع المسؤولية والشراكة ،أقول من
المعيب أن نستم ّر على هذا الحال .وهذا ما دفع الرئيس
نبيه بري خالل األي��ام الماضية إلى القول إن األولوية
السياسية اليوم هي أن نطوي هذا الملف ،ومن المعيب
أن ننتقل إلى البحث في قضايا متصلة باألزمة السياسية
ونحن نغرق في النفايات في الشوارع من دون أن تكون
لدينا الجرأة أن نتح ّمل مسؤولياتنا ونحقق إرادة الناس
في وطن يتنفس فيه أبناؤهم هواء فاسداً ،وس�دّت فيه
الطريق لحلول األزمات السياسية».

نصرالله

من جهته ،شدد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة «أمل»
محمد نصر الله خالل تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه
بري في احتفال «العرس الجماعي» الذي أقامته مؤسسة
«واح��ة الشهيد» ،ألبناء شهداء وجرحى الحركة ،في
«منتجع المارينا» في الجية ،على «أن الحوار بين جميع
أطرافه وأطيافه هو الذي يوصل لبنان إلى بر األمان الذي
ننشده جميعاً ،خصوصا ً أننا اليوم جزء من منطقة ملتهبة
ومشتعلة وأصبحت جيوش الدنيا كلها فيها».

(مصطفى الحمود)
وأ ّك��د أن «إسرائيل والطائفية ،عدو واحد ومشترك»،
معتبرا ً «أن أفضل وأش��رف وأع��ز تعبير عن تعبيرات
االنتماء إلى حقوق الطائفة هو رفض الطائفية» ،آمالً «أالّ
يضيّع اللبنانيون فرصة الحوار الذي دعا إليه الرئيس
بري».
وحضر االحتفال الوزير خليل ،والنواب :علي بزي،
أيوب حميد ،هاني قبيسي ،والوزير السابق مروان شربل،
رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن ،رئيس غرفة التجارة
والصناعة في صيدا والجنوب محمد صالح.

خريس

بدوره ،أكد النائب علي خريس خالل رعايته احتفال
تكريم لحركة أمل وبلدية برج رحال  -صور ،لطالب البلدة
الناجحين في االمتحانات الرسمية والشهادات الجامعية،
أن على «الجميع ت��رك األم��ور الشخصية واعتماد لغة
الحوار والجمع» ،منتقدا ً «المشككين بطاولة الحوار القائمة
والذين يعتبرونها مضيعة للوقت».
وأكد أن «ال سبيل لقيام الدولة ومؤسساتها إالّ من خالل
تضافر الجميع حول قضية واحدة ،أال وهي قيامة الوطن
وإع��ادة ازده��اره واعتماد قانون انتخابي عصري على
أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة» ،محذرا ً من
«خطورة ما يجري في محيطنا العربي».
وطالب «القيادات السياسية بأن تكون على مستوى
المسؤولية وعدم االعتماد على الخارج ،فمن خالل طاولة
الحوار يمكن إنقاذ لبنان وحل جميع األمور العالقة».

حمدان

وأعلن عضو هيئة الرئاسة في حركة «أم��ل» الدكتور
خليل ح��م��دان ف��ي حفل تكريم ال��ط�لاب الناجحين في
الشهادات الرسمية والجامعية ،في مناسبة عيد الغدير
الذي أقامته حركة «أمل» وكشافة الرسالة اإلسالمية في
بلدة الخرايب الجنوبية «أن لبنان بحاجة إلى جرعات
إضافية من االستقرار الداخلي وتنشيط األمن االجتماعي
والسياسي على كل المستويات» ،مشددا ً على أن «الحركة
تراهن على الوحدة الوطنية والعالقة المتينة مع سورية
والتمسك بالمقاومة ورفع وتيرة وتنشيط عملية الحوار».
ورأى أن «الذين يعملون على إفشال الحوار إنما يعملون
لضرب وحدة البلد واستقراره» ،معتبرا ً أن «الدعوة التي
أطلقها الرئيس نبيه بري في النبطية التي تدعو للحوار
ضمن سلم أولويات ،ما زالت هي المخرج والمنفذ الحقيقي
للخروج الى شاطئ األمان».

الى إغراق البلد بالنفايات أمر مرفوض ،هي
كارثة مصطنعة كنتيجة حتمية لسياسات كل
الحكومات المتعاقبة منذ منتصف السبعينيات
وحتى اليوم».
وقال «نحن في حملة إقفال مطمر عين درافيل
 الناعمة ،نعلن اننا دفعنا فاتورة الوطن 17عاما ً ولن نقبل بفتح المكب ثانية واحدة ،وهذا
الميت الذي تحاولون إعادة الحياة له ،دفناه
وقبره تحت أقدامنا ولن نسمح ألي كان بنبشه
إالّ على أجسادنا».
ثم تحدث منذر فخر الدين باسم شباب حارة
الناعمة فقال« :إن شباب حارة الناعمة يتمنون
على الحكومة حل أزمة النفايات ،ويأملون حالً
سريعا ً ليبعد الضرر عن اللبنانيين بالكامل،
وخصوصا ً عنهم وعن صحتهم التي تتدهور
بسبب تضحياتهم  17عاماً ،كي يبقى لبنان
خاليا ً من النفايات ،بعد شهرين من انتهاء العقد
مع شركة سوكلين ومدة التمديد والتجديد ،لم
نعد نصدق أحدا ً وال تغرينا عناوين وخدمات
هدفها زي���ادة ال��ف��س��اد واالس��ت��ه��ت��ار بعقول
المواطنين بحجة من هنا وخطة من هناك،
فخططكم القديمة نحصد نتيجتها اليوم من
ماء وكهرباء وم��دارس واقتصاد وهجرة .فال
تعنينا وعودكم وال تقنعنا مساعدتكم التي هي
حق شرعي لنا ،قلنا وكررنا في السابق واليوم،
هناك شعب خسر أغلى ما لديه ولم يعد هناك
أغلى من روحه ليخسرها».
وكانت كلمة لمختار بعورته ط��ارق غرز
الدين ن��دد فيها «بمشروع إع��ادة فتح مطمر
الناعمة ولو لساعة واحدة».

حمل «� 14آذار» م�س�ؤولية تعطيل الدولة
ّ
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حزب اهلل :للحل في لبنان طريقان
�إما معالجات جزئية للم�شاكل �أو انتخابات وفق «الن�سبية»
ح ّمل حزب الله جماعة  14آذار مسؤولية تعطيل الدولة
ومنع الحلول في لبنان وأشار إلى أن «تسارع األحداث
الخطيرة من حولنا يستدعي اإلسراع في اجتراح حلول
لمشاكلنا من وحي ثقافتنا ومصلحتنا» ،معتبرا ً أن للحل
في لبنان طريقين إما أن يتفق األط��راف على معالجات
جزئية للمشاكل أو إعادة إنتاج السلطة من خالل انتخابات
نيابية وفق قانون النسبية.

نكون جديرين بوطن ضيّعناه بحروب الوهم وقلة العلم
والمعرفة ،وأغرقناه بتحكم الجهل والعصبية».
وختم« :في األصل رسالة المقاومة هي االعتماد على
الذات ،واليوم رسالتنا هي العلم والتقدم بروحية مقاومة
وثقافة أصيلة ،يتم من خاللها بناء الوطن».
وتسلّم صفي الدين من رئيس الجامعة درعا ً تقديرية له
ودرعا ً أخرى للسيد نصر الله.

صفي الدين

قاسم

وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد
هاشم صفي الدين ممثالً األمين العام للحزب السيد حسن
نصر الله في افتتاح جامعة «المعارف» في بئر حسن،
في حضور الوزير حسين الحاج حسن ،سفير الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية محمد فتحعلي وعدد من األكاديميين
والباحثين وعلماء دين وهيئات تربوية وتعليمية إن
«المقاومة التي حققت إنجازات تاريخية وهائلة شكلت
البارقة المضيئة في شق الطريق نحو خالص حقيقي
معتمد على ثقافتنا األصيلة وثقتنا بشبابنا واعتمادنا
على عقولنا وقدراتنا ،وتمكنت المقاومة من تقديم هذا
النموذج الرائع الذي يجب أن نفخر به ونستثمره وال ندع
مجاال ً ألن يحوله البعض مشكلة في الوقت الذي نراه حالً
كما هو فعالً».
ولفت إلى أن «االهتداء إلى بناء وطن مقاومة ومستقل
يعني األخذ بسبيل العلم والمعرفة والثقافة كمحركات
أساسية في صناعة الواقع الجديد الذي نأمل تحققه،
وفي صياغة الشخصية الوطنية التي تعتمد على الذات
والطاقات الكامنة والتي يجب العمل على استخراجها
واستثمارها في بلداننا».
وتابع« :إن بلدنا اليوم يحتاج إلى صدمة إيجابية
على المستوى الثقافي إلعادة النظر في المعايير الفاسدة
التي أنهكتنا عقوداً ،عسانا نردم الهوة بين الوهم والواقع
بالعلم وقوانينه ونستعيد ثقتنا بأنفسنا أننا قادرون
على معالجة قضايانا وحدنا من دون انتظار الخارج
وإمالءاته».
وأش��ار إلى أن «تسارع األح��داث الخطيرة من حولنا
يستدعي اإلس��راع في اجتراح حلول لمشاكلنا من وحي
ثقافتنا ومصلحتنا ،ومن خالل العودة إلى العقل والمنطق
ورمي األوهام جانباً ،ألننا هذه المرة أمام تجربة جديدة
ال تشبه بحال ما حصل إبان الحرب العالمية ،حيث تولت
الدول الكبرى تقسيم بلداننا وتحديد أدوارن��ا ،فاليوم ال
سايكس وال بيكو وال من يهتم بشؤوننا والمعادلة المقبلة
مختلفة تماماً ،فإن لم نبادر سيفوتنا القطار ،وما لم نحفر
جلدنا بأظفارنا كما يقال لن يعيننا أحد ،وما لم نكن أقوياء
فلن يكون لنا مكان في خارطة المستقبل ،وحينها لن

من جهته ،قال نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم في كلمة ألقاها خ�لال حفل تخريج طالب
معهد اآلفاق ،في مبنى األونيسكو« :يبدو أن لبنان ناجح
في خسارة فرص الحل ،رغم أن ظروفا ً صعبة مرت في
المنطقة لكن بقي لبنان محيّدا ً عن هذه الظروف ،ومع ذلك
وجدنا أن في كل مرحلة تطرح حلول معينة ومحاوالت
معينة ،لكن يجري تفشيلها وال يستفيد لبنان من فرصة
االستقالل السياسي واألمني الموجود فيه».
وق���ال« :بكل ص��راح��ة ،نحن نحمل جماعة  14آذار
مسؤولية تعطيل الدولة ومنع الحلول في لبنان ،بدءا ً
برئاسة الجمهورية ومرورا ً بمجلس النواب ،ثم بمجلس
ال��وزراء .أما رئاسة الجمهورية فواضح أنه إذا أردنا أن
نختار رئيسا ً له ق��درة تمثيلية فال بد أن يكون الرئيس
قوياً ،وهذا الرئيس القوي حاضر لعقد اتفاقات والقيام
بالتزامات م��ع مكونات الشعب اللبناني األساسية،
وخصوصا ً مع موقع رئاسة الحكومة من أجل أن يكون
هناك تما ٍه بين الرئاسات الثالث في بناء البلد بشكل
صحيح ،ومع ذلك هم ال يريدون ذلك ،بل يريدون رئيسا ً
يختارونه على شاكلتهم ،فال يستطيع أن يشكل إضافة،
بل يسيء إلى لبنان».
ورأى أن للحل في لبنان طريقين «إما أن يتفق األطراف
على معالجات جزئية تنقلنا من حال إلى حال أفضل،
فنعالج مشكلة الحكومة لتبدأ باالجتماعات ،ثم نعالج
مشكلة مجلس النواب ليعقد بعض االجتماعات ،ونناقش
معا ً مسألة رئاسة الجمهورية لنصل إلى اتفاقات حول
الموضوع ،فنجزئ المشاكل ،ونعالج ما نستطيع حتى
يسير البلد ،هذا طريق .والطريق الثاني تعالوا نعيد
إنتاج السلطة من خالل انتخابات نيابية تغير كل الوجوه
التي رأيناها ونراها ،على أن يكون االنتخاب وفق قانون
النسبية .وبهذه الطريقة ،يختار الشعب الممثلين ويكون
االختيار صحيحاً ،ألن الناس سيختارون بملء إرادتهم
ال بواسطة المال والسيطرة وزعماء الطوائف ،وال من
خالل إلغاء أدوار كل الذين ال يملكون األكثرية ،وبهذا
يأتي مجلس نيابي جديد ،وتكون الدورة قائمة من أجل
االنتخابات لالختيارات المختلفة».

«م�ؤتمر ال�ساحل»َ :من هي القيادات العربية
التي ّ
عطلت �إن�شاء القوة الم�شتركة؟
عقدت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل اجتماعها ال��دوري في مركز
طبارة  -في بيروت ،في حضور ممثلين عن الرئيس سليم الحص ،منبر الوحدة
الوطنية ،حركة المرابطون ،تج ّمع اللجان والروابط الشعبية ،الجبهة الموحدة
لرأس بيروت ،هيئة التنسيق النقابية هيئة أبناء العرقوب وم��زارع شبعا،
اللجان االجتماعية الشعبية في بيروت ،المجلس الشعبي إلقليم الخروب،
االتحاد النسائي الوطني ،وحركات شبابية «بدنا وط��ن» واتحاد الشباب
الوطني وروابط المعلمين وشخصيات اقتصادية.
وناقش المجتمعون موضوعات عدة منها تقويم الحراك الشعبي والتطورات
الدولية والعربية وقضية القدس.
وأوضح بيان للجنة أن منسقها العام كمال شاتيال تحدث في بداية اللقاء،
فأشار إلى أن «الصراعات العربية التي نشأت بفعل العصبيات القطرية وتدويل
قضايا األمة والتدخالت األطلسية أدت كلها إلى انهيار التضامن العربي ،بحيث
تمت استباحة األمة وضربت مفاصل األمن القومي العربي في الصميم».
وق��ال« :نحن نعلم أن حلف األطلسي قرر العام  2004في مؤتمره في
اسطنبول السيطرة على جيوش المنطقة العربية ومراقبة تسليحها .كما
أن الحلف األطلسي الذي ضرب العراق وليبيا والسودان وتدخل في مصر
وسورية والعراق ،وقف في وجه أي حل عربي ألي مشكلة عربية .وهو يريد
االستيالء على مقدرات العرب ،وليس من مصلحته على اإلطالق أن ينهض
العرب من جديد بالتضامن ويشكلوا قوة عسكرية لحماية أوطانهم».
وأضاف أن «ال��رأي العام العربي يريد أن يعلم مَن هي القيادات العربية
الرسمية التي ّ
عطلت إنشاء وإطالق القوة المشتركة التي أقرت في القمة العربية
في مصر العام  ،2015ومن هي القيادات التي استجابت لطلبات وضغوط
األميركيين الستمرار استباحة األمن القومي العربي بدون أي رادع؟».
وتابع« :إننا كوطنيين عروبيين نطالب كل القوى الوطنية العربية بأن
تتحرك للضغط على الحكومات العربية إلطالق القوة العربية المشتركة،
فالصمت هو مشاركة في هذا التقصير الرسمي الخطير».

حمدان :ارتدادات �إيجاب ّية على لبنان
لل�ضربات الرو�سية في �سورية
أعلن أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – «المرابطون»
العميد مصطفى حمدان في بيان أمس «أن قيام روسيا االتحادية بتوجيه
ضربات جوية على اإلرهابيين والمخربين ،تحت مختلف المسميات الطائفية
والمذهبية «داعش» و«النصرة» و«جيش اإلسالم» و«لواء الفتح» وغيرها على
أرض سورية العربية ،يؤكد صحة القرارات االستراتيجية لقيادة الجمهورية
العربية السورية ،ويبرز أهمية الصمود األسطوري للجيش العربي السوري
وأهلنا في بالد الشام ،كما ّ
يبشر بتسريع الحلول الميدانية الجدية والمشروعة
للقضاء على هؤالء اإلرهابيين تمهيدا ً للحل السياسي النهائي على أرض
الجمهورية العربية السورية».
وقال« :إن موقفنا كمرابطون كان دائما ً مع الجمهورية العربية السورية
قيادة وجيشا ً عربيا ً وشعبا ً سورياً ،وبالتالي ،فإننا مع شرعية الدعم
العسكري من قبل روسيا االتحادية في سورية ،ورؤيتها الجدية االستراتيجية
لمكافحة اإلره��اب عبر التدخل المباشر مع سورية وجيشها وإنشاء غرفة
االستخبارات المشتركة لمكافحة اإلرهاب في العراق والدعوة إلى استنهاض
مختلف الجيوش العربية من أجل االنخراط في هذه المواجهة التي أصبحت
معلما ً يؤكد أن ما قبل الضربات الجوية الروسية ليس كما بعدها ،وأن
االرت��دادات والتداعيات على مستوى المنطقة العربية ،وفي لبنان ستكون
باتجاهات إيجابية».

الخير ّ
يذكر �سليمان
انتقد رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير ،خالل استقباله
وفودا ً شعبية أ ّمت دارته في المنية ،مواقف «اللقاء التشاوري» ،مذ ّكرا ً «رئيس
الجمهورية السابق ميشال سليمان ،الذي يدّعي اليوم حرصه على المؤسسة
العسكرية ،بواقعة تجاوز  60عميدا ً لتعيينه قائدا ً للجيش في حينه».
وإذ هنأ الخير «الجيش اللبناني والمقاومة على إنجازهما كشف كاميرات
ومعدات أجهزة التجسس الصهيونية في الجنوب» ،اعتبر أن «هذا اإلنجاز
يك ّرس على األرض صوابية معادلة الجيش والشعب والمقاومة».

صفي الدين وفتحعلي في احتفال جامعة المعارف

«خمي�س الأ�سرى» في طرابل�س
أقيم في «دار الندوة الشمالية» في طرابلس لقاء تضامني
بمناسبة «خميس األسرى  »94الذي تنظمه اللجنة الوطنية
للدفاع عن األسرى في سجون االحتالل ،تحت شعار «والقدس
أيضا ً أسيرة ...فلنح ّررها معاً» ،حضره ممثلون عن أحزاب
وتجمعات وهيئات ومهتمين.
بدأ االحتفال بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ثم تحدث
المنسق العام لـ«الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا
األمة» معن ّ
بشور بكلمة اعتبر فيها أن «األوضاع داخل القدس
والضفة الفلسطينية المحتلة تتجه إلى تصعيد في المواجهة
مع العدو سواء على شكل انتفاضة بدأت مالمحها تتشكل
على أبواب المسجد األقصى وفي باحاته واألحياء المقدسية
التي لم يعد باستطاعة جند االحتالل اقتحام بعضها من دون
تكلفة عالية ،أو حتى على شكل عمليات مقاومة ،بعد أن أدرك
الفلسطينيون أن ال طريق لدحر االحتالل إال طريق االنتفاضة
والمقاومة وهو طريق أثبتت سالمته وفعاليته تجربة المقاومة
والتحرير في لبنان وتجربة المقاومة واالنتفاضة في غزة».
وقال« :نشعر باعتزاز ونحن نرى العلم الفلسطيني يرتفع
في األمم المتحدة ونرى في ذلك ثمرة لكفاح الشعب الفلسطيني

ومقاومته المتواصلة منذ أكثر من قرن».
ثم تحدّث نائب رئيس المنتدى القومي يقظان قاوقجي
الذي أكد أن «طرابلس كانت وستبقى وفية لفلسطين وقضايا
األمة».
وشدد أمين عام حركة التوحيد اإلسالمي الشيخ بالل سعيد
شعبان على «أهمية هذا اللقاء في طرابلس ،ألن فيه دعوة إلى
توحيد الجهود والطاقات والبنادق في مواجهة عدو األمة».
وقال أمين سر حركة فتح في مخيمات الشمال أبو جهاد
فياض« :نلتقي اليوم كي نتضامن مع مدينة القدس التي
ُته ّود وتقضم أراضيها وتهدم بيوتها ،وأقصاها يُدنس وأهلها
يُستهدفون ،وكل ذلك والعرب نيام والمسلمون صامتون».
وقال رئيس المنتدى االسالمي الشيخ محمد خضر« :مباركة
كل خطوة تعيد توجيه البوصلة باتجاه القدس واالقصى
والمقدسات».
وأخيرا ً شكر منسق «خميس األسرى» وأمين سر «للجنة
الوطنية» يحيى المعلم المتحدثين والحاضرين وأبناء
طرابلس والشمال «الذين كانوا دائما سبّاقين إلى نصرة
فلسطين وكل قضية عادلة».

دروي�ش يوا�صل زيارته فرن�سا
والتح�ضير لتوقيع اتفاقات طبية
يواصل رئيس أساقفة الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
دروي��ش زي��ارت��ه فرنسا ،وانتقل
إلى مدينة مونبلييه يرافقه النائب
الفرنسي اللبناني األص��ل إيلي
عبود ،عميد كلية الطب في الجامعة
اللبنانية الدكتور بيار يارد ،رئيس
مجلس إدارة «مستشفى المشرق»
الدكتور انطوان معلوف ،وزار كلية
الطب في جامعة مونبلييه والتقى
عميدها الدكتور جاك برينجر.
وتم البحث في توقيع اتفاقية
تعاون بين كلية الطب في الجامعة
اللبنانية وكلية الطب في جامعة
مونبلييه .وب��م��وازاة هذا االتفاق
سيقوم المركز االستشفائي في
مونبلييه بتوقيع اتفاقية تعاون
مع مستشفيي «المشرق» و«تل
شيحا».
وسيُعقد مؤتمر صحافي في

المطران درويش والوفد الفرنسي
وق���ت ق��ري��ب ج����دا ً ل�ل�إع�ل�ان عن
تفاصيل هذه االتفاقات والتي من
المرجح أن توقع في بيروت في

 17تشرين األول الحالي ،والتي
ستشكل نقلة نوعية ف��ي مجال
الطب في لبنان.

