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ن�صراهلل عر�ض وال�شهر�ستاني الأو�ضاع
وا�ستقبال حا�شد في النبطية

السيد نصرالله مستقبالً السيد الشهرستاني والوفد المرافق بحضور قيادة حزب الله
استقبل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله،
الوكيل الشرعي العام للمرجع السيد علي السيستاني
السيد جواد الشهرستاني والوفد المرافق له وبحضور
قيادة ح��زب الله ،حيث ت� ّم استعراض مجمل األوض��اع
العامة في لبنان والمنطقة وآخر التطورات الحاصلة على
الصعيدين الديني والسياسي.
من جه ٍة أخرى ،احتفلت مدينة النبطيّة ومنطقتها بزيارة
الشهرستاني إليها ،ف ُن ّظم استقبال حاشد له يرافقه مدير
مكتب السيستاني في بيروت حامد الخفاف وعلماء دين.
واس ُتهلّت زي��ارة النبطيّة بلقاء إم��ام مدينة النبطية
الشيخ عبد الحسين صادق في منزله في حضور وزير
ال��م��ال علي حسن خليل ،وشخصيات وفاعليّات .ث ّم
انتقلوا إلى البيت التراثي التابع للنادي الحسيني في
النبطية حيث أق��ام النادي الحسيني احتفاال ً تكريم ّيا ً
للشهرستاني ،في حضور مم ّثل رئيس مجلس الن ّواب
نبيه ب ّري وزير المال علي حسن خليل ،السفير العراقي
في بيروت الدكتور علي عباس بندر العامري ،الن ّواب
هاني قبيسي وقاسم هاشم وعلي عسيران ،مم ّثل رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد علي قانصو ،مم ّثل
النائب ياسين جابر المحامي جهاد جابر ،راعي أبرشية
ص��ور للموارنة المطران شكرالله نبيل الحاج ،رئيس
المكتب السياسي في حركة «أم��ل» جميل حايك وعضو
هيئة الرئاسة خليل حمدانُ ،مفتي الزهراني وصور وبنت

جبيل ،رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبالن قبالن ،رئيس
اتحاد بلديات الشقيف النبطيّة الدكتور محمد جميل جابر،
رئيس المحكمة العسكرية العميد الطيّار خليل إبراهيم،
قائد جهاز أمن السفارات العميد وليد جوهر ،مدير مديرية
أمن الدولة في محافظة النبطيّة العميد سمير سنان ،مدير
مخابرات النبطيّة العميد الركن محمد شعبان ،آمر مفرزة
صيدا القضائية المقدم الركن أحمد حمدان ،رئيس جمعية
تجار النبطية جهاد فايز جابر وحشد من الشخصيّات
والفاعليّات ورؤساء البلديّات والمخاتير.
وألقى الشيخ صادق كلمة ترحيبية بالشهرستاني الذي
ألقى
كلمة نيابة عنه الشيخ إبراهيم النصراوي ،فأشار إلى أنّ
السيد السيستاني «على دراية كاملة بكل ما يجريّ ،
ومطلع
على األحداث لحظ ًة بلحظة وأول بأول ،وهو كان يعالج كل
األمور بحكمة وأب ّوة واهتمام».
أضاف« :لم يم ْل إلى طائفة أل ّنه محسوب عليها ،بل كان
ه ّمه أن يعيش الناس بأمان وسالم واطمئنان ومحبة،
المسلم إلى جانب إلى غير المسلم ،الشيعي إلى جانب
أخيه الس ّني ،بل ع ّودنا ألاّ نقول أنّ الس ّنة هم إخواننا بل
هم أنفسنا».
بعد ذلك قدّم الشهرستاني هديّة قيِّمة للشيخ صادق
عبارة عن نسخة تاريخية من كتاب نهج البالغة لإلمام
علي بن أبي طالب.

ندّ د ببيان م�ؤتمر ا�سطنبول

حزب اهلل :المخطط ال�سعودي
هو تحقيق ما عجزت عنه «�إ�سرائيل»
ندّد حزب الله ببيان مؤتمر منظمة
التعاون اإلسالمي في إسطنبول الذي
ا ّتهم المقاومة ب��اإلره��اب وأوض��ح أنّ
الحملة السعودية على الحزب سببها
كسره مشروعها في سورية ،مؤ ّكدا ً أنّ
المخطط السعودي اآلن هو تحقيق ما
عجزت عن تحقيقه «إسرائيل».
وف��ي السياق ،ن��دّد رئيس الهيئة
الشرعية في حزب الله ،الشيخ محمد
يزبك ،ببيان مؤتمر منظمة التعاون
اإلس�لام��ي ف��ي إسطنبول ال���ذي ا ّتهم
المقاومة باإلرهاب ،مؤ ّكدا ً أنّ من صاغ
البيان هم أدوات ،حتى ال يبقى في هذه
األمة من له قيمة وكرامة.
وخ��ل�ال خ�ل�ال ال��ح��ف��ل التأبيني
ال��ذي ّ
نظمته عشائر وعائالت الهرمل
في «مج ّمع سيد الشهداء» بمناسبة
أربعين المغدورة زه��راء القبوط التي
قتلها طليقها ،قال يزبك ،إنّ «هؤالء لم
ولن يتم ّكنوا من القضاء علينا عسكرياً،
ونحن جاهزون للمواجهة بكل ما لدينا،
وأن نتقدّم قرابين من أجل ع ّزة اﻹسالم
وكرامة أهلنا وشعبنا ،وم��ا دام فينا
رمق لن يستطيعوا أن يسلبوا عقيدتنا
وكرامتنا وإيماننا وبصيرتنا».
وتعليقا ً على زيارة الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند إلى لبنان ،أشار إلى أنّ
س ّر اهتمام هؤالء بالنازحين السوريّين
اليوم هو الخوف من أن يذهبوا إلى
بالدهم ،ولذلك يطالبون بإبقائهم في
لبنان».
وحضر الحفل النائبان مروان فارس
ون ّوار الساحلي وحشد من الشخصيات
واألهالي ،وتخلّله كلمة لوالد المغدورة
علي القبوط.
م��ن جهته ،رأى رئ��ي��س المجلس
السياسي في حزب الله السيد إبراهيم
أم��ي��ن السيد ،خ�لال احتفال تأبيني
للشهيد محمود عودة في بلدة الخضر
البقاعية« ،أنّ المخطط السعودي
اآلن هو تحقيق ما عجزت عن تحقيقه

بو�صعب :ال ّنازحون
يجب �أن يعودوا �إلى بلدهم
شارك وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب ،بنشاطات اليوم
األخير «الجتماعات الربيع» في واشنطن ،التي شارك فيها األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون ،رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كينغ ،الملكة
األردنية رانية العبد الله وعدد من وزراء دول مختلفة ،بحثوا في كيفيّة تعامل
المجتمع الدولي مع أزمة النازحين.
وتحدّث بان عن التضامن المطلوب من قادة العالم عبر إعادة التوطين ،ولفتَ
بو صعب إلى «الفرق بين مصطلح الجئ ونازح» ،وأ ّكد أنّ «في لبنان نازحين
يجب أن يعودوا إلى بلدهم في أسرع وقت ،وحين تسنح الفرصة بذلك».
ولفتَ إلى أنّ لبنان ال يتح ّمل هذا العدد من النازحين ،مؤ ّكدا ً «أ ّنهم ليسوا
الجئين ،وبالتالي فإنّ عودتهم إلى بالدهم حتميّة فور إزالة األسباب التي أدّت
إلى النزوح».
أ ّما في الجلسة التي جمعت وزراء من دول مختلفة مع المنظمات الدولية
في حضور رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون ،فكان بحث في
«تفعيل وتسريع وصول الدّعم الموعود لخطة وزارة التربية الهادفة لتعليم
أكبر عدد ممكن من التالمذة النازحين في لبنان ،مشيرا ً إلى أنّ «المجتمع الدولي
يعبِّر دائما ً عن نيّات جيدة إلاّ أنّ النيّات وحدها ال تكفينا».
وكذلك ،التقى نائبة وزيرة الخارجية األميركية هاثر هيكين بوتوم ،المشرفة
على ّ
ملف المساعدات األميركية ،وبحثا في اآلليّة المتبعة في لبنان لتوفير
المساعدات.
وأوض��ح أنّ «لبنان ال يحظى باالهتمام الكامل لجهة نوعيّة المساعدات
وحجمها» ،وشرح لها «الحاجات الحقيقيّة للبنان في هذه األزمة الكبيرة»،
آمالً أن «يتفهّم الجانب األميركي حاجات البالد فال تكون الهبات مق ّررة سلفاً،
موجهة لمشاريع لم تع ْد أولويّة للقطاع التربوي» ،وتم ّنى
خشية أن تكون
ّ
عليها أن «تأتي مساعداتهم وفاقا ً لحاجات لبنان ،وآخذة في االعتبار تط ّور هذه
الحاجات».
ّ
يحضر للقاء القمة في
وتبلّغ من بوتوم أنّ «الرئيس األميركي باراك أوباما
نيويورك الذي سيعقد في أيلول المقبل ،وأنّ هذا اللقاء من شأنه أن يزيد نسبة
المساعدات دوليا ً إلى مستوى .»%30
وختم بلقاء خاص لمتابعة آلية العمل في مؤتمر لندن مع وزير التنمية
البريطانية ومم ّثلين عن البنك الدولي واألمم الم ّتحدة لوضع آليّة لمتابعة
نتائج المؤتمر.

بوصعب مشاركا ً في إحدى الندوات

لجنة الأ�سير �سكاف ع ّزت بالكب�ش
وزارت ن�صب معروف �سعد
زار وفد من لجنة «أصدقاء األسير يحيى سكاف» تقدّمه رئيس اللجنة جمال
سكاف منزل الشيخ خضر الكبش في صيدا ،لتعزيته باستشهاد نجله محمد
في سورية.
وحيّا سكاف ،بعد تقديم واجب العزاء« ،المقاومة الباسلة التي تقدّم الشهداء
والجرحى واألسرى ،دفاعا ً عن ع ّزة وكرامة األمة في مواجهة األخطار كا ّفة».
كما زار الوفد ال ّنصب التذكاري للشهيد معروف سعد في صيدا .وقال سكاف،
إنّ «هذه الزيارة هي تعبير عن الوفاء للقائد الوطني معروف سعد ،الذي كان من
المدافعين األوائل عن القضية الفلسطينيّة وعن كافة القضاية المح ّقة ألمتنا».
ودع��ا القوى الوطنيّة اللبنانيّة والفلسطينيّة إلى المشاركة في اللقاء
التضامني مع األسير يحيى سكاف ،الذي ّ
تنظمه حركة الناصريّين المستقلّين
 -المرابطون في قصر األونيسكو في بيروت ،اليوم عند الخامسة عصراً.

الراعي ّ
جدد الدعوة النتخاب رئي�س
رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في
عظة قدّاس األحد في بكركي ،بحضور وفد فرنسي مؤ ّلف
من ن ّواب البرلمان األوروبي والبرلمان الفرنسي من مختلف
األحزاب السياسية ومن شيوخ ومم ّثلي مؤسسات دينيّة
وصحافيين ومن أعضاء جمعية التنسيق مع مسيحيّي
الشرق األوسط في حالة الخطر الراهنة ،أ ّننا «في لبنان
بلغنا إلى درجة غير مقبولة على مستوى األداء السياسي
والحالة االقتصادية المتردّية ،واالنحطاط االجتماعي
واألخالقي ،واألوبئة بنتيجة التلوث البيئي ،وتزايد نسب
الفقر لدى الشعب ،ونزيف هجرة األدمغة وقوانا الحيّة».
وقال« :لقد َ
آن األوان للخروج من التصلّب في المواقف،
وحالة الالثقة ورهن البالد للمصالح الشخصيّة والفئويّة.
لقد دعونا ،باسم الشعب اللبناني وندعو من جديد ،الكتل
السياسيّة والنيابيّة ،للقيام بواجبهم الدستوري األساسي
واألول النتخاب رئيس للجمهوريّة لكي تعود الحياة إلى
المؤسسات العامة ،وتدخل الدولة في خط النهوض
ّ
من معاناتها .وآن األوان أيضا ً ألن تطرح هذه الكتل معا ً
السؤال حول األسباب التي تحول دون اكتمال ال ّنصاب
وانتخاب الرئيس ،وبروح المسؤولية والتج ّرد واإلرادة
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الحسنة ،والوالء للوطن ،فيقوم كل فريق بالخطوة الفعليّة
الالزمة نحو المخرج من أزمة الفراغ الرئاسي وما ي ّتصل
به من عقبات».
واعتبر أ ّنه «يجب أن يستفيد المسؤولون السياسيّون
في لبنان من هذا الك ّم من الزيارات الرسمية التي يقوم
بها في هذه األيام مسؤولون من مختلف الدول الصديقة،
وكلّهم حريصون على خير لبنان ،دول� ًة وكياناً ،شعبا ً
وقيم ًة ورسالة».
بعد القدّاس ،استقبل الراعي وف��دا ً من «تج ّمع Gag
عبرين  -البترون الرياضي» برئاسة رئيس التج ّمع
الفخري البروفسور ج��ورج شاهين ،ورئيس التج ّمع
الزميل شربل ضرغام واألعضاء ،وعلى رأس وفد يتقدّمه
عضو مجلس األمناء في التج ّمع الوزير والنائب السابق
جان عبيد مم َّثالً بشقيقه إيلي عبيد وعدد من فعاليات
قضاء البترون.
وأُلقيت كلمات بالمناسبة ،وقدّم الوفد درعا ً تقديريّة
ووج��ه��وا له الدعوة للحضور والمشاركة في
للراعي،
ّ
مهرجانه الرياضي الصيفي السنوي التاسع عشر ،والذي
سيقام في منتصف شهر آب المقبل.

خليل :لتطوير نظامنا ال�سيا�سي
في التمثيل الحقيقي ودولة المواطنة
رع���ى وزي����ر ال��م��ال ع��ل��ي حسن
خليل حفل إطالق فعاليات «سباق
عناقيد األم���ل» ،ال��ذي ّ
نظمه مكتب
الشباب وال��ري��اض��ة لحركة «أم��ل»
في إقليم الجنوب وذلك انطالقا ً من
السراي الحكومي في النبطيّة
أمام ّ
لمناسبة الذكرى السنوية للعدوان
«اإلسرائيلي» على الجنوب في 18
نيسان من العام .1996
وتوجه خليل إلى المشاركين في
ّ
السباق قائالً« :اليوم نستعيد كل
هذا التاريخ أمامكم أنتم يا أجيالنا
الجديدة ،يا من تكتبون بالفرح واألمل
أسمى ر ّد على هذا العدو الذي أراد أن
يقتل فينا روح الحياة ،نحن معكم
اليوم نكتب أمل لبنان الجديد بعد
أن كتبه أخوتكم الشهداء بدمائهم
ال��ت��ي زرع��وه��ا ف��ي األرض لتنبت
انتصاراً ،اليوم تجدّدون األمل بهذا
الوطن ،وبالمقاومة وبثقافة المقاومة
وااللتزام الثابت واألكيد بالبحث عن
مستقبل أفضل لهذا الوطن».
وأ ّك��د «أ ّننا معكم نجدّد التزامنا
وخيارنا أنّ الدم الذي سقط في قانا
والنبطيّة الفوقا والمنصوري لن
يُنسى ال بعد عشرين عاماً ،وال بعد
مئات األعوام».
ودعا إلى «المطالبة بتطوير نظامنا
السياسي ،بفتحه على المدى الذي
يُلبّي طموحات الناس في التمثيل
الحقيقي من جهة ،وفي التعبير عن
النظرة إلى الحداثة وإلى المستقبل
وإلى دولة المواطنة التي ال يص ّنف
طائفي أو
فيها الناس على أس��اس
ّ
طبقي من جه ٍة ثانية» .وقال« :معكم
ّ
سنطوِّر نظامنا السياسي ،معكم
سنتابع ال��ن��ض��ال ال���ذي يخوضه

خليل مفتتحا ً السباق
رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري من
خالل الحوار الوطن ل ُنرسي قواعد
تفتح على حل أزماتنا السياسية في
البلد من انتخاب الرئيس إلى عمل
المجلس النيابي إلى تفعيل الحكومة
لنلبِّي حاجات الناس وطموحاتها».
من جهته ،أ ّكد عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب أي��وب حميد خالل
إحياء حركة «أمل» في بلدة قعقعيّة
الجسر الجنوبية الشهيدين القائدين
نعمة حيدر خلدون وإبراهيم سبيتي،
وشهداء الحركة في البلدة« ،أنّ طريق
الصواب
الشهداء أثبتَ أ ّنها طريق ّ
التي حفظت للبنان عناوين ق ّوته
وتاريخه المشرق».
وعن الوضع الداخلي ،قال حميد:
«إ ّننا ومهما قيل ع ّنا في الخارج لن
يغيِّر في قناعتنا ،مهما قيل ع ّنا من
تصنيفات لن نبدّل قناعتنا وخياراتنا

(مصطفى الحمود)
والتمسك بالثوابت
ف��ي المقاومة
ّ
الوطنية بالوحدة والعيش المشترك
والحوار».
بدوره ،أ ّكد رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن ،خ�لال احتفال حاشد
لتكريمه بدعوة من الحركة الثقافية
في لبنان وجميع مديري المدارس
الرسمية ف��ي ال��ج��ن��وب ف��ي «مركز
باسل األسد الثقافي – صور« ،العمل
المتواصل لخدمة الجنوب» ،وشكر
قيادة «أمل» وقواعدها مؤ ّكدا ً عشقنا
للجنوب وتعلّقنا به .وحيّا «الشهداء
الذين بفضلهم نعيش حياة كريمة»،
مؤ ّكدا ً «الوالء للوطن والعمل من أجل
التنمية والبناء من دون تمييز طائفي
أو مناطقي».
وش �دّد على «أ ّننا سنبقى أوفياء
ِّ
ون��خ��ف��ف ما
ل��ل�أرض وال���ش���ع���ب،
باستطاعتنا من آالم عن شعبنا».

بلديات
جانب من احتفال الهرمل
«إسرائيل» على المستوى السياسي
واإلعالمي ،وسعتْ جاهدة إلى توجيه
تهمة اإلرهاب لحزب الله ،وآخر المهازل
ما حصل خ�لال مؤتمر دول التعاون
اإلس�لام��ي حيث عملوا على صياغة
مشروع عربي وإسالمي ليتقدّموا به إلى
مجلس األمن ،يعتبر أنّ حزب الله هو
منظمة إرهابية».
وعزا «هذه الحملة السعودية ،إلى
أ ّننا في حزب الله استطعنا أن نكسر
مشروعهم السياسي ف��ي س��وري��ة،
وأن نهزم أدواتهم على حدودنا وفي
سورية» ،الفتا ً إلى أنّ «هناك إرهابا ً
اس��م��ه المملكة العربية السعودية
يمارس الحرب والعدوان ض ّد حزب الله
والمقاومة ،وض ّد كل حركة مقاومة في
العالم».
ب���دوره ،س��أل رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة ال��ن��ائ��ب محمد رع��د خالل
احتفال تكريمي للشهيد علي نبيل
حمدان في بلدة كفرملكي الجنوبية،
ّ
التدخل في
«إذا كان الميزان لإلدانة هو
الشؤون العربية ،ماذا تفعل السعودية
ف��ي س��وري��ة وال��ي��م��ن وم��ص��ر؟ م��اذا

تفعل السعودية في لبنان؟ فالنظام
السعودي هو أول نظام يجب أن يُدان
ّ
لتدخله ب��ش��ؤون ال��ب��ل��دان األخ���رى»،
وق��ال «المسألة ليست هنا ،المسألة
أنّ السعودية تريد أن تعقد تفاهما ً
مع «اإلسرائيليّين» يخطون باتجاهه
خطوة تل َو خطوة».
م��ن ج��ه � ٍة أخ����رى ،اع��ت��ب��ر النائب
الدكتور خالل احتفال تأبيني في بلدة
برعشيت الجنوبية ،أ ّنه في أيّة دولة
قد نجد فسادا ً ( )...ولكن عندما يوجد
الفساد ال ب ّد من المحاسبة ،ففي لبنان
ّ
يعشش الفساد على هذه الصورة التي
ً
ألنّ
نراها ،المحاسبة غائبة تماما ،وردع
المفسدين غير موجود فيه ،وعندما ال
ويشجع
يجد المفسد من يردعه يكمل
ّ
اآلخ��ري��ن ،وال سيّما أ ّن��ه ال يوجد أحد
يحمي المال العام ،وكذلك أمن البلد الذي
كان ُمستباحا ً من ِقبَل العدو ،أل ّنهم لم
يواجهوا هذه االستباحه منذ الستينات
إلى أن نشأت هذه المقاومة وتم ّكنت من
وقف استباحة العدو البريّة».
وأ ّك��د أ ّننا نحتاج إلى دولة وقضاء
يحاسب.

احتفلت بذكرى انطالقتها في البارد

«القيادة العامة» :لم�شروع فل�سطيني يحمي االنتفا�ضة
احتفلت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -القيادة
العامة» ،بذكرى انطالقتها الـ ،51وبعد أشهر من إعادة إعمار
وافتتاح مكتبها الرئيسي في مخيم نهر البارد ،بمهرجان
أضاءت فيه شعلة االنطالقة ،في حضور فاعليّات سياسيّة،
مم ّثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والروابط
واألندية الشعبية ،عضو لجنتها المركزية أبو عدنان عودة،
وكوادر وأعضاء الجبهة في الشمال.
وألقى عضو المجلس االستشاري في الجبهة محمد
العامر ،كلمة استهلها بالقول« :منذ انطالقة الجبهة أدركنا أنّ
العدو ال يفهم إلاّ لغة القوة ،وأنّ عملية السالم أو االستسالم
قد فشلت» .وحيّا الشعب الفلسطيني «وانتفاضته المجيدة
في القدس والضفة الغربية ،وكل فلسطين ،الذي يواجه
العدو الصهيوني بالحجر والسكين» .ودعا إلى «صياغة
فلسطيني يحمي االنتفاضة وإنجازاتها ،ألنّ
وطني
مشروع
ّ
ّ
ما نخشاه هو أن تكون مصالح السلطة الفلسطينية تتناغم

وتتطابق مع مصلحة االحتالل الصهيوني».
واستنكر «اغتيال العميد فتحي زيدان على مدخل عين
الحلوة» ،داعيا ً إلى «التكاتف ومواجهة كل المشاريع التي
تستهدف مخيّم عين الحلوة وال��وج��ود الفلسطيني في
لبنان».
َ
ودان «إقدام الرئيس أبو مازن (محمود عباس) على وقف
مساعدته المالية من الصندوق القومي للجبهتين الشعبية
والديمقراطية ،ما ّ
بمؤسسات
يدل على تف ّرد السلطة وقيادتها
ّ
المنظمة ومصالح شعبنا» .وطالب بـ«إعادة تشكيل منظمة
التحرير على أ ُ ُسس وطنية ،وأه ّمها إعادة االعتبار لميثاق
منظمة التحرير وإش��راك جميع الفصائل داخل مؤسسات
المنظمة».
وأ ّكد أنّ الجبهة «ستبقى حارسا ً للمخيّمات ،ومدافعة
عن أهلنا وشعبنا في مخيّمات سورية في وجه العصابات
اإلرهابية التي تحت ّل مخيم اليرموك وتأخد أهله رهينة لها».

الحريري يتب ّنى تر�شيح عيتاني لرئا�سة بلدة بيروت
و«الكتلة ال�شعبية» تر ّد على جعجع :لم ي�ستمع �إلى برنامجنا
{ أعلن الرئيس سعد الحريري
ت��ب � ّن��ي ت��رش��ي��ح ال��م��ه��ن��دس ج��م��ال
عيتاني النتخابات المجلس البلدي
لمدينة بيروت المق ّررة في الثامن من
أي��ار المقبل ،خالل تر ّؤسه اجتماعا ً
بحضور بعض ن ّواب بيروت أمس في
بيت الوسط.
بعد االجتماع ،تم ّنى عيتاني «أن
نتم ّكن خالل األيام المقبلة ،إذا منحنا
أهل بيروت أصواتهم إن شاء الله،
من أن ُنعيد بيروت مدينتنا لتكون
«ست الدنيا» ،والمكان الذي يجمع
اللبنانيين جميعهم ويشعرهم بالفخر
واالنتماء إلحدى أعرق مدن العالم».
وأضاف« :كما تعلمون ،االتصاالت
ما تزال جارية مع كل القوى واألفرقاء
ّ
المرشحين للمجلس
لتشكيل الئحة
البلدي ،ونتم ّنى بالتأكيد أن تكون
فريق عمل متكامالً ومتجانساً .نريد
سيدات وشباب يعبّرون عن تطلّعات
البيروتيّين ،للعمل ي��دا ً واح��دة في
سبيل النهوض بالعاصمة ،وف��ور
اكتمال الالئحة سنعلنها مع برنامج
عمل وخطة كاملة للمرحلة المقبلة.
ب��ي��روت ع��رف��ت الكثير م��ن ال��ه � ّزات
المد ّمرة عبر تاريخها ،ونهضت من
تحت  7طبقات كما تعلمون .ونحن
اليوم أمام ه ّزة اقتصاديّة أساسيّة».
ع��ي��ت��ان��ي ح���ائ���ز ع��ل��ى ش��ه��ادة
بكالوريوس في الهندسة المدنية من
جامعة جورج واشنطن في العاصمة
األميركية ،وتابع دراساته العليا حيث
ن��ال شهادة ماجستير في الهندسة
المدنيّة من جامعة بنسلفينيا في
أميركا.
ب���دأ ح��ي��ات��ه المهنية كمهندس
استشاري في السعودية ،وانتقل
بعدها إلى دبي حيث عمل في مجال
تطوير األع��م��ال وال��ت��ج��ارة م��ع ع�دّة
شركات عربية وأجنبية على نطاق
الشرق األوسط وأوروبا.
اخ��ت��ار ال��رئ��ي��س ال���راح���ل رفيق
ال��ح��ري��ري ج��م��ال عيتاني ليترأّس
مجلس اإلنماء واإلعمار ،وبعد اغتيال

الحريري انتقل إلى ع ّمان وقام بتنفيذ
الوسط الجديد لمدينة عمان «مشروع
العبدلي» وإدارته لمدة أربع سنوات.
انتقل عيتاني بعدها إلى السعودية
ليعمل في إدارة أكبر شركات المقاوالت
هناك ،ليعود منذ عامين إلى لبنان
كمدير شركة «سوليدير».
{ رأى رئيس «الحزب الديمقراطي
اللبناني» النائب طالل أرسالن ،خالل
السراي األرسالنية في
استقباله في ّ
الشويفات ،وف��ودا ً شعبية وروحية
ومخاتير وفاعليات ،أنّ الدور األساس
في االستحقاق البلدي «هو للعائالت
في القرى والبلدات ،فعليها أن تقول
كلمتها وتحسم خياراتها لما فيه
خير هذه البلدات ومصلحة أبنائها،
و ُنبارك سلفا ً لكل من يحالفه الحظ
في الوصول إلى مواقع المسؤوليّة
على اختالف أنواعها».
{ ردّت «الكتلة الشعبية» ،في
ب��ي��ان ،على رئ��ي��س ح��زب «ال��ق��وات
اللبنانية» سمير جعجع ،معتبرة
أ ّنه «تناول الكتلة بوصفهم «هؤالء»
ال��ذي��ن أرادوا خ��وض المعركة في
زحلة ،والذين لم يبلغوه ماذا يريدون
أن يفعلوا ولم يضعوا مشروعا ً لهم».
أض��اف��ت :و«ه����ؤالء» ف��ي الشكل
ليسوا نكرة ،وهم كتلة شعبيّة لها
المتأصل في عمق وتاريخ
وجودها
ّ
ووج��دان زحلة .أ ّم��ا في المضمون،
فنؤ ّكد أ ّننا دخلنا مرحلة التفاوض
بمشروع ورؤي��ة وبرنامج متكامل،
وانتظرنا أن يناقشونا ببرنامجنا
االنتخابي ،لكن من فاوضنا من ِقبَلهم
جاءنا من الجلسة الثانية طارحا ً اسم
الرئيس مباشرة ،من دون الدّخول
موحد لزحلة
في أي مشروع تنموي
ّ
أو استعراض التطلّعات المشركة
ْ
نلحظ أنّ
بيننا وأفقها ومك ّوناتها ،ولم
لديهم أدنى اهتمام في بحث آخر».
وتابعت« :لقد جاؤونا في عجلة
م��ن أم��ره��م ،وأل��غ��وا ه��ذه المراحل
كا ّفة ليبدؤوا بالرئيس المعيّن ،ما
جعلنا نع ّزز قناعتنا بأ ّنهم يدفعوننا

وفود عند أرسالن
ف��ي ات��ج��اه النهاية وإع�ل�ان الفشل
قبل أن تكتمل المشاورات ،وه��ذا ما
استشفيناه منذ البداية ومن األجواء
التي سادت لقاء معراب».
ّ
محط
وأردفت« :أنّ سرعتهم كانت
اس��ت��غ��راب م��ن ِقبَلنا ،حيث غابت
الليونة والطروحات البديلة ،وعليه
فإ ّنه من غير المسموح اليوم ا ّتهامنا
بالضياع االنتخابي أو ع��دم وجود
م��ش��روع ،وه���م ال��ذي��ن ل��م يكترثوا
لالستماع إلى برنامجنا لالنتخابات
البلدية ولرؤيتنا التنموية طالما أنّ
عناوينهم وأس��م��اءه��م وخياراتهم
كانت جاهزة وما علينا سوى القبول
بها ،لكأ ّننا نحجز مقعدا ً في «بوسطة
انتخابية».
وختمت« :أ ّم���ا ارت��ج��ال المواقف
ح��ول رف��ض سياسة «أع��ي��ان القرن
السابع عشر» ،فنذ ِّكر أنّ زحلة ورثت
أمجادها من تاريخ أج��داده��ا ،وإذا
ما كان عيش هموم مدينتنا والدفاع
عن حقوقها وحماية مصالحها هو
سياسة األعيان ،فنحن ،إذاً ،فخورون
بذلك».
{ أعلن المسؤول في هيئة قضاء
المتن ف��ي «ال��ت��ي��ار الوطني الحر»

وسام شهوان ،أنّ رئيس تك ّتل التغيير
واإلص��ل�اح ال��ن��ائ��ب ال��ع��م��اد ميشال
عون ،وبعد اجتماع عُ قد في الرابية
يوم الجمعة الماضي ض ّم ع��ددا ً من
المؤيّدين لالئحة تحالف «التيار
الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»
والعائالت المنافسة لالئحة رئيس
ب��ل��دي��ة س���ن ال��ف��ي��ل ن��ب��ي��ل كحالة
ّ
ومرشحين على الئحة األخير وهم من
حاملي البطاقات ،أنّ التيار الوطني
ال��ح��ر ي��ؤ ّي��د رس��م� ّي�ا ً الئ��ح��ة تحالف
«ال��ت��ي��ار» و«ال���ق���وات» وال��ع��ائ�لات
المنافسة لالئحة كحالة».
{ ّ
نظمت حملة «بيروت مدينتي»
لالنتخابات البلدية  ،2016لألسبوع
الثاني على التوالي ،نشاطين من
سلسلة «مساحة نقاش» في كل من
منطقتي المصيطبة والباشورة في
بيروت .وأ ّك��د المشاركون «ض��رورة
التصويت في االنتخابات المقبلة ،ألن
ال شيء سيتغيّر من دون ذلك» ،الفتين
إلى أنّ «الكثير من السكان ال يعرفون
واجبات البلدية اتجاههم ،م ّما يجعل
أم��ر المطالبة م��ع��دوم �اً ،باإلضافة
إلى عدم متابعة البلدية أليّ شكوى
يقدّمونها».

وق���دّم���وا للناشطين ع����ددا ً من
الشكاوى ،منها« :غياب اإلن��ارة في
الشوارع ،إضاف ًة إلى غياب التسهيالت
المطلوبة لذوي االحتياجات الخاصة
في المباني والمؤسسات العامة،
وح��ت��ى ع��ل��ى ب��ع��ض األرص���ف���ة»،
مشدّدين على «ضرورة تفعيل لجان
األحياء».
{ ت���رأس م��ح��اف��ظ ج��ب��ل لبنان
المهندس فؤاد فليفل إجتماعا لمجلس
األمن الفرعي في محافظة جبل لبنان
ف��ي مكتبه ف��ي س��راي��ا بعبدا ،ضم:
المحامي العام االستئنافي في جبل
لبنان القاضي وليد المعلم ،قائد
منطقة جبل لبنان العسكرية العميد
جورج خميس ،قائد درك منطقة جبل
لبنان العميد جهاد الحويك ،رئيس
ف��رع مخابرات جبل لبنان العميد
جورج يوسف ،المدير االقليمي لجهاز
ام��ن ال��دول��ة في جبل لبنان العميد
ساسين مرعب ،رئيس دائ��رة األمن
العام في جبل لبنان العميد وليد عون
وآم��ر مفرزة بعبدا القضائية المقدم
عارف غالييني.
واط��ل��ع ال��م��ح��اف��ظ فليفل خ�لال
االجتماع على التقارير ال��واردة من
ممثلي األجهزة األمنية وال سيما لجهة
الحوادث األمنية والسرقات ومكافحة
الجرائم ومتابعة أوض��اع النازحين
السوريين واالبقاء على تواصل مع
النيابة العامة االستئنافية في جبل
لبنان لمعالجة االمور الطارئة العمل
بإشارتها.
ثم ،اعطى المحافظ فليفل توجيهاته
لمتابعة وتكثيف التنسيق بين هذه
األجهزة لتوطيد االستقرار ،تزامنا
مع المباشرة بالتحضير النتخابات
المجالس البلدية واالختيارية التي
ستجري بتاريخ ،2016/5/15
ضمن محافظة جبل لبنان اليجاد
جو من الطمأنينة من اج��ل تحقيق
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ل���دى المرشحين
والمقترعين.

