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كرم بطريرك الكرازة المرق�سية
ال�سفير الم�صري ّ

«لقاء م�سيحيي الم�شرق» التقى توا�ضرو�س:
لوقفة عربية �إ�سالمية في وجه الإرهاب
زار وفد من لقاء مسيحيي المشرق
ضم المطران سمير مظلوم ،القس
ال��دك��ت��ور حبيب ب���در ،ال��ق��س نبيل
م��ع��م��ارب��اش��ي ،ال��دك��ت��ور ف���ؤاد ابو
ناضر ورئيس الرابطة السريانية
حبيب افرام ،أمس ،بابا االسكندرية
وب���ط���ري���رك ال����ك����رازة ال��م��رق��س��ي��ة
تواضروس الثاني ،في مقر إقامته في
فندق هيلتون الحبتور ،في حضور
ع��دد من المطارنة األقباط ورئيس
الطائفة القبطية في بيروت وعضو
ال��ل��ق��اء األب روي���س االورش��ل��ي��م��ي.
وجرى عرض معمق ألحوال المنطقة
ومصر وألعمال اللقاء ونشاطاته.
وأكد اللقاء «أن تضامن مسيحيي
المشرق ووح��دة رؤيتهم وحراكهم
في ظل تصاعد األصوليات التكفيرية
التي تهدد كل مكونات الشرق ،بكل
طوائفه وكل قومياته ،هو ما يجسده
نضالنا من أجل تثبيت المسيحيين
ح��ي��ث ه���م ،رغ���م ك���ل ال��ج��راح��ات
والتعديات والتهجير واالق��ت�لاع،
ورغ���م غ��ي��اب السلطات المركزية
وانهيار المؤسسات».
ودع��ا اللقاء ال��ى «وق��ف��ة عربية
وإسالمية إلع��ادة حقوق كل إنسان
وكل جماعة وإدارة التنوع في وجه
من خطف وج��ه العروبة واالس�لام
ويستمر في إرهابه وآخرها خطف
ثالثة مسيحيين في ليبيا» ،مشددا ً

على «أن الصمت هو تواطؤ وأن عدم
تحمل المسؤولية هو تحفيز للمجرم
على متابعة جنونه».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أق���ام السفير
المصري في لبنان الدكتور محمد
بدر الدين زايد ،حفل عشاء ،تكريما ً
للبابا تواضروس ،حضره كل من:
وزي��ر المال علي حسن خليل ممثالً
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري،
الرئيس ميشال سليمان ،رئيس
كتلة المستقبل النيابية النائب
ف��ؤاد السنيورة ،مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دري��ان ،رئيس
أساقفة أبرشية بيروت للموارنة
المطران بولس مطر ممثالً البطريرك
بشاره الراعي ،ووزراء وشخصيات
سياسية ودينية.
وألقى السفير زايد كلمة في خالل
ال��ع��ش��اء ،أك��د فيها «طبيعة مصر
الخاصة التي تقوم على التعايش
بين جميع األدي���ان ونجاحها في
ال��ح��ف��اظ على تلك الطبيعة رغم
التحديات» ،مشيرا ً إل��ى «أن ثورة
ال��ث�لاث��ي��ن م��ن ي��ون��ي��و أزاح����ت ق��وة
ظالمية ظ ّنت أنها قادرة على تغيير
وجه مصر فأعادت الدولة المصرية
الى طبيعتها».
وأشاد بـ«مواقف البابا تواضروس
الثاني الوطنية في الفترة األخيرة»،
مشيرا ً إل��ى «مقولته الشهيرة بأن

وطنا ً بال كنائس أفضل من كنائس بال
وط��ن» ،معربا ً عن ثقته في انتصار
مصر على اإلره����اب ،وم��ن��وه�ا ً بأن
«نقطة اإلنطالق لتحقيق هذا الهدف
تكمن في وح��دة األم��ة في مواجهة
تلك الظاهرة وإدراك أن اإلرهاب ليس
موجها ً ضد أحد مكونات الشعوب
ال��ع��رب��ي��ة وإن���م���ا ض��ده��ا جميعا ً
بمسلميها ومسيحييها».
كما أك��د «أهمية مشاركة لبنان
بمسيحييه ومسلميه في النهضة
العربية» ،مشيرا ً إلى «أن الحضارة
اإلس�لام��ي��ة العربية ه��ي حضارة
تنوع».
ومن جانبه ،ألقى البابا تواضروس
الثاني كلمة أكد فيها «أولوية إعالء
العقل واإلع��ت��دال والتنوع والعمل
والعدالة» ،متمنيا ً لـ«لبنان تجاوز
التحديات الراهنة والمضي نحو
المزيد من اإلزدهار» ،مشيدا ً بـ«تأثير
ل��ب��ن��ان ال��ث��ق��اف��ي وال��ح��ض��اري في
المجتمعات المصرية والعربية».
وشهد العشاء ،مناقشات حول
األوضاع في مصر ولبنان والمنطقة
ال��ع��رب��ي��ة .وات��ف��ق ال��ح��ض��ور على
«أهمية اإلل��ت��ف��اف ح��ول المشروع
العربي كخطوة رئيسية لمواجهة
تنامي ظاهرة اإلرهاب والمشروعات
اإلقليمية التي تعمل على تفتيت
المنطقة».

�شدد على دعم الجي�ش اللبناني وخيار المقاومة

لقاء الأحزاب ن ّوه بمواقف خامنئي:
�أكدت ثبات �سيا�سة �إيران ـ الثورة

لقاء األحزاب في البقاع الغربي

عن استقاللية قرارها السياسي واالقتصادي ،وبالتالي
فإن من راهنوا على أميركا وارتموا في أحضانها وذهبوا
بعيدا ً في سياساتهم المعادية للجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة وثورتها أصيبوا ب��ال��خ��ذالن ،وسيدفعون
ثمن هذه الرهانات الفاشلة ،خصوصا ً إن أص ّروا على
مواصلة مثل هذه السياسات ،وتجاهلوا موازين القوى
الجديدة ،على الصعيدين اإلقليمي وال��دول��ي ،والتي
تجسدت من خالل االعتراف الدولي بإيران دولة نووية
وإقليمية».

أحزاب البقاع

من جهتها ،عقدت األحزاب والقوى الوطنية والقومية
في البقاع الغربي وراشيا لقاءها الدوري في مركز حزب
الله في بلدة مشغرة ،وتباحث المجتمعون في مجمل
القضايا الداخلية والخارجية .وأصدروا بيانا ً ه ّنأوا فيه
المسلمين واللبنانين بمناسبة عيد الفطر السعيد متمنين
للبقاع الغربي وراشيا وأهلهم دوام الخير والهدوء.
كما هنأ المجتمعون الجمهورية اإلس�لام��ي��ة في
إيران قيادة وشعبا ً على اإلتفاق النووي والذي «أتى
بعد صمود اإليرانين من أجل الحفاظ على حقوقهم
في مسيرة التطور النووي» .وشدد المجتمعون على
ض���رورة الحفاظ على السلم األه��ل��ي مؤكدين على
«استقرار لبنان» .كما شددوا على ضرورة دعم الجيش
اللبناني ،واعتبروا أن خيار المقاومة ال بديل منه.

كفوري :لنقل الحق في وجه دعاة الباطل
لمناسبة عيد م��ار الياس ترأس
م���ط���ران ص���ي���دا وص�����ور وراش���ي���ا
وحاصبيا ومرجعيون وتوابعها
ل��ل��روم األرث���وذك���س المتروبوليت
ال��ي��اس ك���ف���وري ،ي��ع��اون��ه أسقف
صيدنايا المعاون البطريركي المطران
لوقا الخوري ،وراعي ابرشية راشيا
االكسريخوس ادوار شحاذي ،ولفيف
من الكهنة والشمامسة قداس العيد
في كنيسة مار الياس في كفرمشكي
في قضاء راشيا ،بحضور حشد من
أبناء الرعية والفاعليات.
بعد اإلنجيل المقدس ألقى كفوري
عظة لفت فيها إلى «أن النبي ايليا
كان جريئا ً في قول الحق ،فلم يخف
ولم يضعف أمام األقوياء بقوة الحق
الذي يمتلكه» ،متسائالً «من يطالب
اليوم بحقوق مئات األلوف من الناس
في بلدنا ،ومن يدافع عن حقوقهم،
وثمة من يحتال على القوانين وعلى
الناس ليصل إلى مآربه» ،الفتا ً إلى
«أن اإليمان حاسم وعلينا أن نقول
الحق في وجه دعاة الباطل».
واعتبر «أن ثمة من هم على خطأ
ولو استقووا بقوة السالح ،فال تنسوا
أن الله أقوى األقوياء وسوف تسألون
عن أعمالكم» ،وقال« :إن الناس أمانة

ب��دأ وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق أمس زيارة رسمية
إلى فرنسا يرافقه فيها وفد يضم
ع���ددا ً م��ن ق���ادة األج��ه��زة األمنية
ومسؤولين أمنيين للتشاور في
س��ب��ل التنسيق ب��ي��ن الجانبين
وتبادل المعلومات األمنية ال سيما
ما يتصل منها بمكافحة االره��اب،
وفي شكل خاص رصد اإلرهابيين
القادمين من بعض دول أوروب��ا
ومن بينها فرنسا ،لاللتحاق بتنظيم
«داعش» وغيره والقتال إلى جانبه
في سورية والعراق.

جابر :عيدنا عند
ً
رئي�سا
انتخابنا
أك����د ال��ن��ائ��ب ي��اس��ي��ن ج��اب��ر
خ�لال مهرجان نظمه مركز كامل
يوسف جابر الثقافي االجتماعي
في النبطية «أن عيدنا وفرحتنا
عندما يعود االنتظام العام إلى
م��ؤس��س��ات��ن��ا ال��دس��ت��وري��ة وعند
انتخابنا رئيسا ً للجمهورية وعند
ع����ودة ال��ت��ش��ري��ع إل���ى المجلس
النيابي وساعة يستطيع الجيش
وال��ق��وى األم��ن��ي��ة وال��م��ق��اوم��ة من
القضاء على اإلرهاب واإلرهابيين
وعلى المشروع التكفيري الذي ال
يحمل إالّ الموت والدمار والخراب
والسعي المتواصل لتفتيت الدين
الحنيف واستهداف لبنان وشعبه
في محاولة إلقامة اإلمارة التكفيرية
التي لن يكتب لها النجاح بفضل
تضافر ج��ه��ود الجيش وال��ق��وى
األمنية مع المقاومة».

�ص ّباغ يردّ
على ال�سنيورة

(أحمد موسى)

ن� ّوه��ت هيئة التنسيق ف��ي لقاء األح���زاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية بـ»المواقف المهمة
التي أعلنها مرشد الثورة اإلسالمية في إيران اإلمام علي
الخامنئي في خطبة عيد الفطر».
وأكدت «أن هذه المواقف عبّرت بوضوح عن ثبات
السياسة المبدئية التي تنتهجها إيران ـ الثورة ،منذ
انتصارها عام  ،1979إزاء القضايا العادلة في العالم،
وخصوصا ً نصرة المستضعفين ودعم المقاومة ضد
االحتالل واالستعمار».
ورأت الهيئة أن مواقف اإلم��ام الخامنئي «وجهت
صفعة لكل المراهنين على تبدّل مواقف إي��ران من
مواصلة مساندة سورية في حربها ضد قوى اإلرهاب
التكفيري ،أو في االستمرار بتقديم كل أشكال الدعم
للمقاومة ضد االحتالل الصهيوني إن كان في فلسطين
أو لبنان».
ولفتت الهيئة إلى «أن مثل هذه المواقف الواضحة
والحازمة لناحية تمسك إيران بثوابت ثورتها الظافرة،
إنما ج��اءت لتدحض كل ما أشيع في دوائ��ر األنظمة
الرجعية ووس��ائ��ل إع�لام��ه��ا ع��ن م��س��اوم��ات أقدمت
عليها إي��ران في مقابل التوقيع على االتفاق النووي
مع السداسية الدولية ،كما أن ه��ذه المواقف لألمام
الخامنئي جاءت لتؤكد أن الدول الغربية ،وفي مقدمها
أميركا ،هي من تراجع أمام إيران وسلّم بحقها في إنتاج
الطاقة النووية لألغراض السلمية ،من دون أن تتخلى

تن�سيق لبناني ـ
فرن�سي
لمكافحة الإرهاب

انتقد رئيس االتحاد البيروتي
الدكتور سمير صبّاغ في تصريح،
كالم الرئيس فؤاد السنيورة أمام
اعضاء «المبادرة الس ّنية» ،مشيرا ً
إلى أنه «يتجاهل كليا ً واقع بيروت
التي لم تعتد يوما ً الوحدانية في
السلطة وفي التمثيل أو الزعامة
بعيدا ًمن الديموقراطية ،بل مارسته
طيلة نشوء ه��ذا الكيان اللبناني
بتوجهها ال��س��ي��اس��ي م��ن خ�لال
مرجعيات متعددة ،وهي لم تعتد
أبدا ً االستئثار والهيمنة وسياسة
إغالق البيوتات السياسية والتفرد
ب��ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي ف��ي ب��ي��روت
والمناطق».
وأض��اف« :إننا لن نتوقف أبدا ً
ع��ن السعي ال��ى تثبيت منهجنا
السياسي العربي الديموقراطي،
ليس في بيروت بل في لبنان كله
ال��ذي يترك للناس حرية االنتماء
وحرية الرأي وحرية االختيار».

عبدالرزاق يدعو
�سالم �إلى الحوار
مع عون
دع���ا رئ��ي��س ح��رك��ة اإلص�ل�اح
والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق
إث��ر إستقباله فعاليات سياسية
وشعبية ودينية للتهنئة بعيد
الفطر ،كل القوى السياسية إلى
«بناء مشروع مصالحات في ما
بينها لخدمة بناء مؤسسات الدولة
ووق���ف ال��خ��ط��اب��ات التحريضية
المذهبية التي تخدم مصلحة أعداء
لبنان وأعداء األمة».
وط���ال���ب «ب��ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية بأسرع وقت ممكن»،
موجها ً التحية إلى «رجال المقاومة
الذين يواجهون اإلرهاب التكفيري
ويقاومون العدو اإلسرائيلي».
وق��ال« :ل��ن يستقر الوضع في
لبنان إال بالتفاهم بين قياداته
السياسية وال جدوى من الخالفات
الضيقة إال التفرقة والبغضاء وهدم
المؤسسات».
وطالب رئيس الحكومة تمام
س�لام ب��ـ «ف��ت��ح ح���وار مباشر مع
ال��ع��م��اد ميشال ع��ون لحل أزم��ة
الحكومة وعدم اعتماد مبدأ الصدام
داخل الحكومة».

وفد من دير
المخل�ص يجول
في الإقليم معايداً

المطران كفوري
في أعناقنا وأعناق أصحاب السلطة»،
وس��أل« :لماذا يضطهد المسيحيون
وغير المسيحيين في كثير من أماكن
ت��واج��ده��م ،حيث خطفوا مطارنة
وقتلوا كهنة ،وتهدّمت المنازل فوق
رؤوس ال��ن��اس ،لكن ي��وم الحساب

(رانيا العشي)
ينتظر ،ونحن ننتظر ولهم بالمرصاد،
لندافع عن بلدنا وشعبنا».
وحيا الجيش اللبناني والقوى
األمنية داعيا ً إل��ى «تعميم المحبة
وال��س�لام واإلق���ت���داء بسيرة النبي
إيليا».

النفايات بد�أت تجتاح �شوارع العا�صمة
و�صيدا والنبطية ترف�ضان ا�ستقبالها
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جال الرئيس العام للرهبانية
المخلصية األرشمندريت انطوان
ديب على رأس وفد على الفاعليات
في منطقة إقليم ال��خ��روب ،وقدم
التهاني بعيد الفطر.
وكانت محطة الوفد األول��ى في
دارة النائب محمد الحجار في بلدة
شحيم.
وزار الوفد المدير العام لقوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء إب��راه��ي��م
بصبوص في بلدته داريا.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال���وف���د ف���ي ب��ل��دة
الزعرورية ،رئيس فرع المعلومات
العميد عماد عثمان ،وكانت محطة
الوفد األخيرة في بلدة برجا ،حيث
زار النائب عالء الدين ترو.

إلى أن تفوح رائحة الح ّل...
في ظل استمرار االعتصام لليوم الرابع على
التوالي ،أم��ام مطمر الناعمة منعا ً إلع��ادة فتحه
أمام الشاحنات المحملة بالنفايات ،وتوقف شركة
«سوكلين» عن العمل ،بدأت النفايات تجتاح شوارع
العاصمة من دون بروز مؤشرات لحل هذه المشكلة
خصوصا ً أن البلديات في المناطق ترفض استقبال
النفايات من خارج نطاقها ،فيما ينتظر أن يثار هذا
الموضوع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وف��ي االن��ت��ظ��ار ،ب��اش��رت ش��رك��ة «سوكلين»
اعتبارا ً من يوم أمس رش المبيدات على النفايات
المكدّسة في الشوارع منعا ً لتوالد الجراثيم ما قد
يتسبّب باألمراض .وأوضحت مصادر الشركة أن
عمليات جمع النفايات توقفت فعليا ً بسبب عدم
ق��درة المعامل على استقبال المزيد منها ،وإلى
حين صدور قرار عن مجلس الوزراء يعيّن مواقع
جديدة .إالّ أن الشركة ستواصل بحسب المصادر،
عمليات الكنس تخفيفا ً النتشار النفايات وتاليا ً
التسبب بتشويه مشهد الشوارع والطرق.
وأعلن وزير البيئة محمد المشنوق أن مشكلة
النفايات أزمة وطنية وفي حاجة الى معالجة من
قبل الجميع ،الفتا ً إلى أن طمر النفايات في مطمر
الناعمة ك��ان يحصل في طريقة صحية «ولكن
عندما بدأ الطمر يضم النفايات العضوية ولدت
المشكلة».
وش��دد على أن مطمر الناعمة في حاجة إلى
صيانة وال يمكن أن يبقى مقفالً أمام الموظفين.
وأشار الى ان بيروت الكبرى منطقة مكتظة بالسكان
ومساحاتها ضيقة ،لذلك أخذ مجلس الوزراء قرارا ً
بأن تكون مطامر هذه المنطقة في خارجها ،كاشفا ً
عن أن شركات عالمية تقدمت بعروض أوروبية
ح��ول شحن النفايات إل��ى بعض ال���دول منها
البرتغال ،المغرب ،تركيا ،ألبانيا وإيرلندا بطرق
شحن محددة ،إالّ أن الكلفة باهظة جداً ،معتبرا ً أن
ال ح ّل جذريا ً إال بتطبيق المناقصات.
م��ن جهة أخ���رى ،طلب ن��� ّواب مدينة بيروت
االجتماع برئيس الحكومة تمام س�لام للبحث
في القضية ،لكن الموعد لم يُحدد بعد بسبب
وجود سالم خارج البالد ،على ما قال عضو كتلة
«المستقبل» النائب محمد قباني.
وع��زا وص��ول ملف النفايات الى هذا الحد من
دون حلول الى وجود «طمأنة بال في غير محلها»،
منتقدا ً «األصوات التي ترفع شعارات أن كل قضاء
يهتم بنفاياته ،إذ إن هذه الشعارات ُتذ ّكرنا بنظام
كان سائدا ً في اليونان القديمة موجود اليوم في

اللوكسمبورغ وموناكو ،وهو نظام City States
أي ال��دول��ة  -القضاء ،لكن هدفه القضاء على
الدولة».
وطالب قباني بأن يكون ملف النفايات على رأس
جدول أعمال جلسة الحكومة ال ُمقررة يوم الخميس
المقبل ألن الملف ال يحتمل «دلعاً».

صيدا تح ّذر

وف��ي السياق ،أك��د رئيس بلدية صيدا محمد
ال��س��ع��ودي أن��ه ت��م إب�لاغ وزي��ر البيئة «رفضي
شخصيا ً ورف���ض ك��ل م��ن المجلس البلدي في
المدينة ونائبي المدينة الرئيس فؤاد السنيورة
والنائب بهية الحريري ،إلستقبال أي نفايات من
خارج صيدا».
وق��ال« :طلبت وزارة البيئة استقبال كميات
من نفايات المناطق إال أن رفضنا لهذا الطلب كان
واضحا ً وقاطعاً».
وأعلن السعودي ضم صوته لصوت األمين
العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة
سعد في هذا الخصوص.
وكان سعد ح ّذر في بيان« ،من مغبة تنفيذ ما
يجري التشاور فيه حول إدخال كميات من النفايات
من بيروت وسواها إلى مدينة صيدا ،لما لذلك من
نتائج بيئية كارثية على المدينة وسكانها» ،داعيا ً
«هيئات المجتمع المدني وفاعليات المدينة إلى
التحرك لمنع حصول ذلك» ،ومحمالً «المسؤولية
ف��ي ح���ال ح��ص��ول��ه للبلدية ون��ائ��ب��ي المدينة
والحكومة».
ولفت الى «أن معمل معالجة النفايات الصلبة
الكائن على الشاطئ جنوب المدينة غير قادر على
استيعاب كميات إضافية من النفايات ،فضالً عن
كونه في الوقت الحالي ال يعالج أكثر من نصف
النفايات الواردة إليه من مدينة صيدا وضواحيها،
بينما يعمد القيمون عليه إلى رمي حوالي نصف
النفايات في الحوض البحري من دون أي معالجة،
وهو ما يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية ،وإلى
انتشار ال��روائ��ح الكريهة وال��ح��ش��رات الضارة
واألمراض».
واعتبر «أن مشكلة النفايات ليست مشكلة تقنية
أو جغرافية كما يروج البعض ،بل هي على صلة
بالزبائنية والفساد وإه��دار المال العام ،تتعلق
بمليارات ال��دوالرات من أم��وال الدولة والبلديات
التي تذهب من دون وجه حق ،إلى خزائن الشركات
المعروفة وإلى جيوب حماتها من أرك��ان النظام

الطائفي الفاسد».
كذلك حذر الدكتور عبدالرحمن البزري من نقل
النفايات المتراكمة في مناطق أخ��رى الى مكب
صيدا ،داعيا ً في بيان بلدية صيدا إلى «التشدد
ومراقبة المكب ورف��ض دخ��ول النفايات تحت
أي ذريعة ألن مشكلة النفايات الحالية التي
تعيشها بعض المناطق اللبنانية هي بسبب
غياب السياسة الوطنية على مستوى لبنان،
ونتيجة للفوضى والمحاباة التي عمت هذا الملف
ولسنوات طويلة».

النبطية

وعقد لقاء األندية والجمعيات األهلية والمدنية
والتجارية واالقتصادية اجتماعا ً في بلدية النبطية
بحضور رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل،
رئيس جمعية تجار محافظة النبطية وسيم بدر
الدين ورؤساء األندية والجمعيات وممثلين عنها
وذلك للبحث في التحرك المنوي القيام به ووضع
خطة عمل رفضا ً القتراح الوزير المشنوق في ما
خص توزيع نفايات بيروت على باقي المناطق
اللبنانية ومنها مكب النبطية  -الكفور.
وفي هذا اإلطار زار وفد من اللقاء النائبين هاني
قبيسي وعبداللطيف الزين على أن يستكمل لقاءاته
مع النائبين ياسين جابر ومحمد رعد لرفض خطة
الوزير المشنوق استقدام  200طن من نفايات
العاصمة يوميا ً إلى النبطية.
وأوضح بيان صادر عن اللقاء «أن معاناة مدينة
النبطية لم تنته بعد ج ّراء استقدام النفايات من
منطقتي صيدا وجزين إلى مكب الكفور في النبطية
فكيف باستقدام نفايات من بيروت إلى الكفور
وهو مكب عشوائي وليس مطمرا ً أو معمالً لفرز
النفايات».
وأع��ل��ن ال��ل��ق��اء إب��ق��اء االج��ت��م��اع��ات مفتوحة
«لمواكبة أي تطور بشأن هذا الموضوع البيئي
الذي يهم صحة وسالمة المواطنين في النبطية
ومنطقتها».
إلى ذلك ،دعت «حركة األمة» في بيان إلى «وضع
خطة متكاملة ودائمة لمعالجة مشكلة النفايات
والبحث في حلول جدية لهذا الملف وغيره من
القضايا البيئية المزمنة والخطرة».
وأش����ارت ال��ى «أن ال��وض��ع ي���زداد خ��ط��ورة،
خصوصا ً بعد تفاقم النفايات في شوارع بيروت
والعديد من المناطق ،ما سيؤدي إلى أضرار بيئية
وصحية خطيرة على المواطنين».

جال في �شبعا والتقى ها�شم

فيا�ض :المناخات المحيطة بنا �أكثر �إيجابية
أمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب الدكتور علي فياض أن تكون
ال��ف��ت��رة المقبلة ه��ي ف��ت��رة ان��ف��راج
سياسي الف��ت �ا ً إل��ى أن المناخات
الدولية واإلقليمية التي تحيط بنا
هي أكثر إيجابية.
كالم فياض جاء بعد جولة على
رأس وف��د م��ن ح��زب ال��ل��ه ف��ي بلدة
شبعا الحدودية لمناسبة عيد الفطر،
واستهلها بزيارة عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب قاسم هاشم في
منزله.
واعتبر هاشم ف��ي تصريح «أن
اللقاء يؤكد وح��دة بلدنا والتمسك
بعوامل قوته في شكل دائم» ،متمنيا ً
«استلهام معاني وقيم ه��ذه األي��ام
المباركة التي تقع تحت مفاهيم
المحبة والتواصل ،ألنه بات يشكل
أم���را ً أس��اس��ي�ا ً ال��ي��وم ف��ي مسيرتنا
ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ج��اوز ك��ل خالفاتنا
وتبايناتنا ،وللتفتيش عن مساحة
للتفاهم والتقارب بين كل المكونات
اللبنانية».
وزار الوفد يرافقه النائب هاشم

فياض وهاشم
متوسطة شبعا الرسمية بحضور
الهيئة اإلداري�����ة ل��ل��م��درس��ة حيث
قدموا لها مساعدة مالية دعما ً للعام
الدراسي المقبل.
وعلى هامش الجولة أكد فياض
«أن ه��ذه ال��زي��ارة تأتي في سياقها
الطبيعي ألن شبعا لها موقعها
ال��خ��اص ال��ت��ي ط��ال��م��ا ش��ك��ل��ت مع
محيطها من قرى العرقوب وغيرها

حاضنة للمقاومة وال زالت كذلك».
ورأى «أن ب��ل��دن��ا ي��م��ر ف��ي ه��ذه
المرحلة في ظروف سياسية وأمنية
حساسة» ،آم�لاً «ب��أن تكون الفترة
المقبلة ه��ي فترة ان��ف��راج سياسي
ليتمكن اللبنانيون بإرادتهم من العمل
على معالجة المشاكل كافة التي
يعانون منها والتي يأتي في مقدمها
إع��ادة إحياء المؤسسات وتفعيلها

وعودة البلد إلى حالته الطبيعية»،
م��ع��ت��ب��را ً «أن ه���ذا م��ن مسؤولية
اللبنانيين قبل أي أح��د آخ��ر ،وأن
المناخات الدولية واإلقليمية التي
تحيط بنا هي أكثر إيجابية ،ويجب
أن يتلقفها اللبنانيون ويتكيفوا
مع ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،فال يربط أحد
التعقيدات ب��ت��ح��والت أو تغيرات
خارجية ،ألن اللبنانيين قادرون على
معالجة مشاكلهم».
وتضمنت ال��ج��ول��ة ق��ي��ام ال��وف��د
بتقديم واجب العزاء لمناسبة رحيل
رئيس بلدية الهبارية السابق علي
بركات.
من جهة أخ��رى ،أك��د هاشم أمام
وفد من اللقاء التشاوري وفاعليات
من منطقتي مرجعيون وحاصبيا
وم��م��ث��ل��ي��ن ع���ن م��خ��ت��ل��ف االح����زاب
والمجالس البلدية والشيخ فندي
ش��ج��اع «أن ال��رئ��ي��س ن��ب��ي��ه ب��ري
سوف يقوم باتصاالت مع كل الكتل
السياسية إلي��ج��اد م��خ��رج لألزمة
الحالية سواء للحكومة أو المجلس
النيابي».

«حزب اهلل» و«�أمل» هن�آ «حما�س» و«الجهاد» بالفطر:
ال�سلم الداخلي �أف�ضل وجوه الحرب مع «�إ�سرائيل»
زار وفد من حركة أمل وحزب الله ضم المسؤول
اإلعالمي للحركة في إقليم جبل عامل صدر داود
ومسؤول ملف مخيمات صور في الحزب أبو وائل
زلزلي ،عضو القيادة السياسية لحركة «حماس»
في لبنان جهاد طه في مخيم البص.
وجاءت الزيارة حسب بيان صدر عن المجتمعين
«لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد وتأكيد
عمق العالقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني»،
متمنين «أن تحمل األي���ام المقبلة معها الخير
وتباشير النصر على كل أعداء األمة ،وفي المقدمة

العدو «اإلسرائيلي» الذي يحاول دائما ً الدخول من
بوابة االختالف».
واعتبر المجتمعون «أن «المطلوب اليوم أن نفوت
الفرصة على هذا العدو الذي يتربص بنا جميعاً،
وأن نتوحد خلف مشروع المقاومة والمواجهة،
ألن أفضل وجوه الحرب مع هذا العدو وهو السلم
الداخلي خصوصا ً على المستوى الفلسطيني
واللبناني».
وفي اإلطار عينه ،زار داود وزلزلي القيادي في
«حركة الجهاد اإلسالمي» أبو سامر موسى ،في

منزله في مخيم الرشيدية ،وناقش الطرفان بحسب
بيان« ،األوض��اع الراهنة في المنطقة» ،مشددين
على «وحدة األمة اإلسالمية وعلى العيش المشترك
بين الشعبين اللبناني والفلسطيني».
وأكد موسى أن «المخيمات الفلسطينية لن تكون
إال حصنا ً منيعا ً في وجه كل الفتن التي تستهدف
أمن المخيمات» ،معتبرا ً أن «الوحدة بين الشعبين
هي السالح األقوى لمواجهة المخططات الصهيونية
األميركية التي تستهدف هذا السلم األهلي بين
شعوب المنطقة».

