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م�ؤتمر «متحدون من �أجل فل�سطين» اختتم اعماله:
لدعم المقاومة ومواجهة الخطر ال�صهيوني والتكفير والإرهاب
دعا «مؤتمر متحدون من أجل فلسطين ـ «إسرائيل» إلى زوال»
الذي نظمه اتحاد علماء المقاومة واستمر يومين ،إلى «مواجهة
الخطر الصهيوني الذي يهدف الى تهويد القدس وسائر فلسطين»،
مشددا ً أيضا ً على «ضرورة مواجهة ظاهرتي التكفير واإلرهاب».
وأك��د المؤتمر في بيانه الختامي ال��ذي تاله رئيس االتحاد
الشيخ ماهر حمود على أن «قضية فلسطين قضية المسلمين
األولى والواجب األهم توحيد الكلمة لمواجهة الخطر «اإلسرائيلي»
والدفاع عن فلسطين».
ودعا البيان الختامي إلى «مواجهة الخطر الصهيوني الذي
يهدف الى تهويد القدس وسائر فلسطين» ،الفتا ً الى أن «التجربة
أثبتت قدرة المقاومة على تحقيق االنتصار في لبنان وفلسطين
رغم الدعم الذي يتلقاه الصهيوني وتخاذل األمة» .وأكد وجوب
دعم المقاومة بكل اشكال الدعم المادي والمعنوي.
وشدد البيان على «أن وحدة المسلمين واجب شرعي وأن من
واجب المسلمين بذل الجهود من أجل توحيد كلمة المسلمين
ومواجهة كل ما يؤدي الى تفريق الكلمة» ،مؤكدا ً «حرمة تكفير
المسلمين وأن دم المسلم وماله وعرضه حرام على المسلم».
وتوجه المؤتمر بالتحية إلى «المقاومة والجمهورية اإلسالمية
االيرانية واإلم��ام علي الخامنئي على ما تقدمه إي��ران للقضية
الفلسطينية» .وجزم بأن «ظاهرتي التكفير واإلرهاب ظاهرتان
غريبتان عن هذه األمة» ،مشددا ً على «ضرورة مواجهة هاتين
الظاهرتين للقضاء عليهما».
ولفت المؤتمر إلى «أن األحداث فضحت التكفيريين وكشفت
إجرامهم وارتباطهم بالعدو الصهيوني واالستكبار العالمي»،
داع��ي �ا ً ال��ى «التكاتف لمواجهة ه��ذا الفكر المنحرف وكشفه
وفضحه» ،وأضاف« :يجب «نشر فكرة حتمية زوال «إسرائيل»
مما يدفع األمة الى نهضة جديدة ترتكز على مقومات حقيقية
وتشكل البديل الحقيقي عن حالة االحباط التي تسود األمة».
ودع��ا المؤتمر جميع العلماء والمفكرين وال��ق��وى والقادة
إلى «العمل لوقف النزيف في جسد األمة الناجم عن الطائفية
والتطرف ،واستعادة المكان المتقدم لسورية واليمن والبحرين
وال��ع��راق وض���رورة دع��م الشعب المسلم في مينامار» .وأكد
«ضرورة إنشاء مركز إسالمي يعني بفضح وسائل الصهيونية».
واختتم المؤتمر بيانه بـ «توجيه التحية الى المقاومة اللبنانية
وعلى رأسها حزب الله والمقاومة الفلسطينية المتمثلة بحماس
والجهاد اإلسالمي وسائر الفصائل الفلسطينية».

قاسم

وكان نائب االمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث في
الجلسة الختامية للمؤتمر فأكد «أن فلسطين هي بوصلة االتجاه
السياسي الصحيح وحيث تكون فلسطين يكون الموقف».
وأض��اف« :نريد معيارا ً لتقييم الذين يعملون مع فلسطين

قاسم يلقي كلمته
وسؤال الجميع حول ما قدمه لفلسطين» وأردف «أساس الموقف
يجب أن يكون رفض أي تنازل عن أي جزء من فلسطين من البحر
إلى النهر وحيث تكون المقاومة لتحرير فلسطين».
واعتبر قاسم «أن العدو هو المحتل والمعتدي وهذا ما ينطبق
على «اسرائيل» ،مؤكدا ً «أن إيران قدمت وواجهت وضحت من أجل
فلسطين ودعمت المقاومة بالمال والسالح في فلسطين وجوارها
قوال ً وعمالً».
وش��دد قاسم على «أن المقاومة الفلسطينية ش��رف وعز
وشعب فلسطين قدم التضحيات من خالل هذه المقاومة والقوى
الفلسطينية يجب أن تحشد كل قوى العالم لدعمها وليس من
مسؤوليتها أن تكون مع جهة من دون أخرى وعلى الجميع أن
يدعموها وليس مطلوبا ً منها أن تدعم فئة على فئة وعلى الجميع
أن يلتحقوا بفلسطين وليس مطلوبا ً من الفلسطينيين أن يلتحقوا
بأحد».
من جهتهم ،أكد علماء المقاومة في تصاريح لهم على الوجهة
نحو فلسطين وعلى ض��رورة الوحدة بين المسلمين لمواجهة
العدوان الصهيوني المستمر على األقصى .وأجمع العلماء على
اختالف انتماءاتهم ومناطقهم على «أن الفكر التكفيري هو إللهاء
المسلمين عن قضيتهم المركزية والتلهي بمعاركهم الداخلية
�رس��خ س��وى الفرقة وضعف األم��ة وت��ع � ّزز االحتالل
التي ال ت� ّ
الصهيوني».
وأكد مدير «المعاهد الشرعية األهلية ألهل الس ّنة والجماعة»
في خراسان بمدينة مشهد ،الشيخ ابراهيم الحسيني« ،أن الهم

األكبر للمسلمين هو أن ال ننسى القضية الفلسطينية ،ألن هذه
القضية تتعلق باألمة اإلسالمية شرقا ً وغربا ً وليس فقط بقوم من
العرب أو العجم ،وأنها قضية جميع البشرية واالنسانية».
ورأى الحسيني ضرورة أن «يكون توجهنا جميعا ً لتحرير بيت
المقدس أول قبلة للمسلمين والتي لها مكانة عظيمة في االسالم»،
مشيرا ً إلى «ضرورة االتحاد بين الشيعة والسنة وكافة المسلمين
لتحقيق هذا األمر».
ّ
وخطهم ومسيرهم،
وشدد على عدم المباالة «بالتكفيريين
ألنهم ليسوا م ّنا وال نعتبر بهم» ،قائالً إن «الجهاد في فلسطين
ضد «إسرائيل» وليس ضد المسلمين».
وأشار إلى أن المؤتمر كان منتجا ً وزمانه ومكانه مناسبان،
وقد اهتم له علماء المقاومة ،مؤكدا ً «أن على المجاهدين اعتماد
المقاومة واالنتفاضة والجهاد ،وال حل للقضية الفلسطينية إال
بهذا».
بدوره ،الشيخ شيكال هارون ،المبلغ االسالمي باللغة المحلية
ورئيس الهيئة االسالمية في روان��دا ،ق�دّر من وجه له الدعوة
للمؤتمر «ألن قضية فلسطين ومعاناة الفلسطينيين نحن األفارقة
ال نعرفها إالّ من خالل وسائل االعالم المؤيدة للكيان الصهيوني».
وأكد هارون أنه «بدورنا نصبح مبلغين لشعوبنا بالصورة
الحقيقية لفلسطين ،ودعوتهم للتعاطف مع الفلسطينيين
واالنضمام الى شريحة المقاومين لنصرة الشعب الفلسطيني».
واعتبر «أن الجماعات التكفيرية هي من المشاريع التي تصرف
المسلمين عن القضية المركزية لهم ،وبدال ً من أن يدافع المسلمون
عن األراضي المغتصبة أصبحوا مشغولين بالدفاع عن أنفسهم»،
متوجها ً إل��ى علماء المسلمين لـ «يشعروا ب��دوره��م وتوعية
المسلمين لمواجهة هذه المشكلة».
ورأى إمام المسجد المركزي وممثل المجمع العالمي للتقريب
بين المذاهب في سيراليون الشيخ أحمد تيجان السالح «أن
المؤتمر ض��روري حتى نتفاهم والعدو الصهيوني ليس عدوا ً
للشيعة أو للسنة بل عدو لالسالم واالنسانية» ،مشيرا ً إلى
ض��رورة «تبادل اآلراء لنعرف كيف نلغي كل االختالفات بين
المسلمين ونتجه لمواجهة العدو اللدود».
وبالنسبة لألفكار التكفيرية ،قال الشيخ السالح «ليس لها
أساس بل الناس الذين يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم هم الذين
يقومون بهذا العمل وهذا يخ ّرب وال ينتج».
وأكد أن الشعب السيراليوني يتعاطف مع القضية الفلسطينية،
مشيرا ً إلى أنه عندما كان يؤدي آخر صالة جمعة في شهر رمضان
وجاء على ذكر أفكار االمام الخميني في احياء ذكرى يوم القدس،
الحظ تجاوب المستمعين معه في شكل مؤثر ،وكأنهم يقولون
إننا «تأخرنا عن فلسطين».

الم�شنوق :الو�ضع ال�سيا�سي في مجل�س الوزراء ي� ّؤخر الملف

قطع الطرق م�ستمر واللجنة الوزارية تف�شل مجدد ًا
في معالجة �أزمة النفايات لعدم االتفاق على «حلول كل ّية»
على وقع قطع الطرق واالعتصامات في الشوارع احتجاجا ً
على أزم��ة النفايات ومحاوالت «تهريبها» إلى بعض البلدات
خارج بيروت االدارية ،التأمت اللجنة المكلفة معالجة هذا الملف
في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم ،لمتابعة النقاش
في سبل معالجة األزمة وإيجاد األمكنة المناسبة لطمرها وإتمام
اآلليات العلمية الالزمة ،لكن من دون نتيجة ليرجأ البحث في
هذا الموضوع إلى اليوم أو غد بحسب ما أعلن وزير البيئة محمد
المشنوق.
ولفت الى «أن اجتماع اللجنة الوزارية انتهى الى مزيد من
العمل».
ورد المشنوق على رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول:
«ال يح ّملنا أحد مسؤولية تأخير معالجة النفايات ،فالوضع
السياسي في مجلس الوزراء هو الذي يؤخر الملف .ولم ُتسمع
صرختنا منذ سنة».
فيما كشف وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد االجتماع
عن أن البحث سيتركز على إيجاد حلول جزئية في أزمة النفايات
كون المجتمعين لم يصلوا إلى حلول كليّة.
ولدى دخول بعض الوزراء إلى اإلجتماع ،أدلوا بمواقف عدة،
حيث قال وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب« :إذا
لم يتخذ القرار اليوم (أم��س) ،فلتعلن الحكومة فشلها في هذا
الملف ،ونحن ال نتح ّمل مسؤولية عشر سنوات من المخالفات في
سوكلين».
وأضاف« :إذا لم نجد الحل فهذا يعني أن هناك من يريد دفع
«غب
الرئيس سالم إلى اإلستقالة أو اإلعتكاف ،والشراكة ليست
ّ
الطلب «.A La Carte
ور ّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قائالً« :إن الوزير
بو صعب يبالغ في كالمه ،وم��ن يتح ّمل الكسارات ال يمكنه
أن يعترض على المطامر .و«سوكلين» ليست المسؤولة عن
المشكلة».
وتجدر اإلش��ارة إلى أنه بدأ رفع النفايات من بعض مناطق
بيروت وتجميعها بانتظار تحديد اللجنة الوزارية مكان الطمر.
وأعلن محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب« ،المباشرة
فورا ً بتنفيذ خطة طوارئ إلزالة النفايات المتراكمة من كل مناطق
بيروت ،والتي باتت تشكل تهديدا ً خطيرا ً للصحة العامة ولسالمة
المواطنين».
وطلب شبيب من «جميع المواطنين التعاون مع األجهزة
العاملة على األرض ،لتجنيب العاصمة آثار الكارثة الصحية
والبيئية الحاصلة».

قطع طريق الرينغ

وكان بعض الشبان قطعوا مساء أمس جسر الرينغ في وسط
بيروت باالطارات المشتعلة في االتجاهين ،قبل أن تقوم القوى
األمنية بفتحها الحقاً ،وكانت أنباء ذك��رت أن شاحنات نقلت
نفايات من بيروت إلى منطقة نهر الموت.
من جهة أخرى ،قال وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر:
«إذا كان جمع النفايات بجانب سور المطار ال يشكل خطرا ً على
السالمة العامة لحركة الطيران فال مانع لدي ،إنما بشرط أن يقوم
فريق فني مختص في هذا المجال يؤكد في تقريره أن ذلك ال يؤثر
على سالمة حركة الطيران ،انما عكس ذلك لن أسمح به ألن من
واجبي كوزير مسؤول التنبيه وحماية الناس ألن النفايات تصدر
عنها انبعاثات تؤدي إلى تغير المناخ إضافة إلى حصول حرائق
ومنتج غذائي مهم للطيور».
وأض���اف« :بعد ال��م��راس�لات التي ارسلتها إل��ى ال���وزارات
المختصة وضعت دولة الرئيس تمام سالم في أجواء ما يجري
آخ��ذا ً ذلك في االعتبار ،خصوصا ً أن اللجان المعنية والمكلفة
درس مشكلة النفايات مجتمعة اليوم (أم��س) ،كما أن مجلس
الوزراء سيجتمع غدا ً (اليوم) وفي ضوء ما سيصدر سيكون لي
موقف ميداني وليس إعالميا ً ألن التاريخ سيحاسبنا على أعمالنا
في حال حصول أي حادثة وأعني ما أقول».
وموضوع النفايات عرضه عضو اللجنة الوزارية المكلفة به
وزير الزراعة أكرم شه ّيب مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميل في الصيفي ،في حضور نائب رئيس الحزب الدكتور
سليم الصايغ.
وقال شهيّب بعد اللقاء« :وضعت النائب الجميل ،بصفتي
عضوا ً في لجنة المتابعة في مجلس الوزراء ،في جو كل المعطيات
المتوافرة نظرا ً الى عمله الدؤوب في هذا الملف كما كل المسؤولين
الجديين منهم الذين يعملون على ايجاد حل لهذه المشكلة التي
لم تعد تقتصر على موضوع النفايات بل بدأت تنحو الى مكان

حزب اهلل :التخاذ القرارات
في مجل�س الوزراء بالتوافق الميثاقي
طالب حزب الله باتخاذ القرارات
في مجلس الوزراء بالتوافق الميثاقي
«ك��م��ا دع���ا المجلس ال��ن��ي��اب��ي إل��ى
استعادة عمله التشريعي وعمله
ال��رق��اب��ي على السلطة التنفيذية
والشركات والمؤسسات والصناديق
ليحاسب المقصرين ،ألن ما حصل
ال يمكن ال��س��ك��وت ع��ن��ه» وأك���د أن
«معركتنا ف��ي ه��ذا ال��ع��ال��م ليست
معركة عسكرية فقط ،بل هي أيضا ً
أمنية وثقافية وفكرية وعلمية وتقنية
وإعالمية».
وفي السياق ،قال رئيس المجلس
السياسي في الحزب السيد إبراهيم
أمين السيد خ�لال رعايته احتفاال ً
تكريميا ً لطالب المؤسسة اإلسالمية
للتربية والتعليم  -ثانوية المهدي
في بعلبك ،لطالبها في الشهادات
الرسمية في قاعة تموز في بعلبك:
«في المعركة التي نحن متواجدون
فيها ،نريد تغيير المعايير ،والرؤية،
والمنهجية ،ألن العلم والثقافة
وال��ت��ف��وق ه��ي ح��ال��ة الئ��ق��ة بهذه
المقاومة».
وتوجه إلى الخريجين« :معركتنا
في هذا العالم ليست معركة عسكرية
فقط ،بل هي أيضا ً أمنية وثقافية

وفكرية وعلمية وتقنية وإعالمية».
وف���ي إش����ارة إل���ى ال��ج��م��ه��وري��ة
اإلسالمية في إي���ران ،س��أل السيد:
«أال نفخر ب��دول��ة دخلت ف��ي حرب
مفاوضات لثماني سنوات مع الدول
الكبرى ثم وصلت؟ بالله عليكم إذا
أراد العرب مفاوضة أميركا كم يوما ً
تستمر المفاوضات؟».
ب���دوره ،أك��د عضو كتلة ال��وف��اء
للمقاومة النائب ن��واف الموسوي
«أننا أصحاب مشروع الدولة القوية
العادلة وهم أصحاب مشروع الشركة
الخاصة التي تج ّوف الدولة وتصادر
حقها لتحل محلها وتعطلها إذا ما
تعطلت مصالحها ،ولذلك فإننا نريد
من اللبنانيين جميعا ً أن يستيقظوا من
حالة االنقسامات الطائفية والمذهبية
والسياسية والحزبية التي تحول
دون رؤي��ة الواقع في حقيقته ،ألن
شتان بين من يبني لهم بدمائه بلدا ً
حرا ً وسيداً ،وبين من يستخدم آالمهم
لكي تزيد ثروته ،فلبنان ليس قاصرا ً
عن مواجهة التحديات من أصغرها
إلى أعالها ،وواجه أعلى التحديات
وهو العدوان التكفيري الذي يجتمع
العالم لمواجهته وال��ذي أثبتنا أننا
قادرون على دحره».

3

وس��أل الموسوي خ�لال احتفال
تكريمي أقامه حزب الله ،السياسيين
«إلى متى يراهنون على صبر الناس
عليهم من جميع الطوائف ،في حين أن
كل القضايا التي تختلف عليها القوى
السياسية لها حل إذا ما اتخذ القرار
ف��ي الحكومة على أس��اس الطريق
الذي ّ
خطه لنفسه منذ البداية رئيس
الحكومة تمام س�لام وه��و التوافق
الميثاقي الذي يجب أن يكمل به ،في
الوقت الذي تحاول الضغوط فرض
طريق اتخاذ ال��ق��رار األح���ادي عليه
وعزل قوى سياسية أساسية».
وط��ال��ب ب���أن «ي��ؤخ��ذ ال��م��وق��ف
في مجلس ال���وزراء بالتوافق بين
الجميع ،ون��ري��د للمجلس النيابي
أن يستعيد عمله التشريعي المهم
والضروري في هذه المرحلة ،وعمله
الرقابي على السلطة التنفيذية وعلى
الشركات والمؤسسات والصناديق
ليحاسب المقصرين ،ألن ما حصل
ال يمكن السكوت ع��ن��ه ،فاالعتداء
على ح��ق��وق ال��ن��اس ل��ن يقابل منا
بالسكوت ،بل سنضع النقاط على
الحروف ،وسنضع يدنا على األيدي
التي امتدت إل��ى المال العام ،وهم
يكشفون بعضهم بعضاً».

مجل�س الروم الكاثوليك
ينا�شد المرجعيات و�ضع خطة �إنقاذ
ناشدت الهيئة التنفيذية للمجلس
األعلى لطائفة ال��روم الكاثوليك في
بيان بعد اجتماعها أمس في المقر
البطريركي في الربوة ،المرجعيات
السياسية «ض���رورة وض��ع خطة
تنقذ لبنان م��ن ال��وض��ع المتردي
ال���ذي وص��ل إل��ي��ه ،ت��ب��دأ بانتخاب
رئيس للجمهورية ووض��ع قانون
جديد لالنتخابات يسمح بتمثيل
صحيح لكل مكونات الوطن» .ودعت
المسؤولين «إلى تحمل مسؤولياتهم
في هذه الظروف الصعبة وتكثيف
الحوار».
وأض�����اف ال��ب��ي��ان« :ل��ق��د سبق
للمجلس األعلى في بيانه السابق
أن تمنى على المسؤولين المحافظة
على ال��ت��وازن الطائفي في وظائف
الدولة ،والحفاظ على التوازن عبر
تكليف موظفين باإلنابة من أبناء

طائفة الموظفين المحالين على
التقاعد ،ومع ذلك قام بعض الوزراء
بتكليف موظفين من غير أبناء طائفة
الروم الكاثوليك في بعض الوزارات
ومنها على سبيل المثال ال الحصر
ثالثة وظائف في الضمان اإلجتماعي
هي مدير إداري ،رئيس مركز طريق
ال��م��ط��ار ،رئيس مركز ب��رج حمود،
باإلضافة إلى المدير العام للطرق
والمباني في وزارة األشغال العامة
والنقل ناهيك باإلجحاف في السلك
الدبلوماسي ،من هنا نطالب بالحفاظ
على األع��راف المتبعة والتوزيعات
المعتمدة ،لذلك المطلوب من الوزراء
المعنيين إصالح الخلل المتمادي».
وتوقفت الهيئة «عند أزمة النفايات
التي تعاني منها غالبية المناطق
اللبنانية ،والتي تترك انطباعا ً سيئا ً
ل��دى اللبنانيين يعبّر ع��ن تقصير

رسمي في إدارة شؤونهم ،كما تشوه
ص��ورة لبنان ال��ذي يسعى جاهدا ً
الى جذب مغتربيه والسياح للعودة
إل��ي��ه» ،آملة «م��ن الحكومة اتخاذ
تدابير نهائية لهذه األزمة التي المست
ح��دود األم��ن االجتماعي واالبتعاد
عن الحلول المرحلية» ،ولفتت إلى
«ضرورة اعتماد خطة تتيح االستفادة
من النفايات في عمليات التدوير بدل
االكتفاء بالطمر».
كما دعت الهيئة «المجتمع الدولي
خصوصا ً جامعة ال���دول العربية
ومجلس األمن الدولي ،إلى التحرك
بكل جدية ومسؤولية لوضع حد
لمعاناة شعوب المنطقة وتهجير
أبنائها وتهديد التنوع الذي طالما
اتصفت به عبر تاريخها ،ومعالجة
مشاكلها ب��م��ا يضمن اإلس��ت��ق��رار
والسالم».

حمدان هن�أ الأ�سد والفريج
بمنا�سبة ت�أ�سي�س الجي�ش ال�سوري
هنأ أمين الهيئة القيادية ف��ي «ح��رك��ة الناصريين
المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان في
رسالة ،الرئيس بشار األسد بمناسبة الذكرى التاسعة
والستين لتأسيس الجيش العربي السوري.
وق��ال ح��م��دان« :إن قيادتكم االستراتيجية لجيشنا
العربي العظيم ستؤسس لثوابت راسخة في تحصين
األمن القومي العربي ،وعلى رغم صعوبة المخاض فإن
رهاننا كان دائما ً وسيبقى على رؤيتكم القومية الشاملة،

قطع الطريق في الرينغ
آخر».
وأك��د وزي��ر ال��زراع��ة «أن لمشكلة النفايات تداعيات كبيرة
صحيا ً وبيئيا ً وتستدعي حالً وطنيا ً ألنها تؤثر على األوضاع
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومالية الدولة في لبنان»،
آمالً «الوصول إلى حلول جدية في الساعات االربع والعشرين
المقبلة».

صيدا على رفضها

وع��رض رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في مكتبه في
القصر البلدي ،مع وفد من قيادة «حزب الله» في صيدا برئاسة
زيد ضاهر وعضوية أحمد الجبيلي ومعين نعمة ،أزمة النفايات
في البالد.
وقال السعودي« :لقاءاتنا دورية مع وفد حزب الله ،والزيارة
كانت مناسبة عيد الفطر المبارك ،وبحثنا في أزم��ة النفايات
ومختلف قضايا الساعة».
وردا ً على سؤال عن قدرة إستيعاب معمل معالجة النفايات في
صيدا ،قال« :تقنيا ً يستطيع إستيعاب بين  200 - 150طن زيادة
عن الكمية التي يتم معالجتها حالياً ،والقدرة اإلجمالية للمعالجة
هي نحو  500طن يومياً ،وخالل شهر رمضان توصل المعمل
لمعالجة نحو  400طن في يوم واحد».
وتابع« :هناك أمر مهم وهو أن عملية المعالجة تنتج عنها
ع��وادم ،فإذا كانت العوادم الحالية تصل إلى  50طنا ً فبزيادة
كمية النفايات بمعدل  200طن يعني أن العوادم ستتضاعف
إلى  100طن ومن الناحية الفنية فإن صيدا ال يمكن تحمل ذلك،
وكذلك من الناحية السياسية هذا األمر غير ممكن».
وكان السعودي التقى وفدا ً من أمانة سر تجمع المؤسسات
األهلية في صيدا والجوار نقل إليه «جملة من الهواجس المتعلقة
بمستوى استيعاب معمل فرز النفايات في صيدا وطبيعة عمله
وكيفية تصريف العوادم ومدى مراقبة العمل حول ذلك من قبل
البلدية .وأكد السعودي على موقف المجلس البلدي مجتمعا ًَ
الرافض إلستقبال أي كميات إضافية من النفايات من خارج
إتحاد صيدا والزهراني وعين الحلوة ونقلها إلى المعمل السباب
تقنية بحتة».

اعتصامات

وفي البقاع قطع أهالي بلدتي عين دارة وقب الياس طريق
الكسارات ،أي المكان الذي سوف تنقل اليه النفايات ،احتجاجا ً
على امكان نقل النفايات إلى هذه المنطقة.
وكان رئيس بلدية عين دارة المهندس سامي حداد عقد مؤتمرا ً
صحافيا ً في مركز البلدية اعلن فيه أن المجلس البلدي اتخذ قرارا ً
باإلجماع برفض وجود أي شكل من أشكال المطامر أو مصانع
معالجة النفايات في نطاق البلدة العقاري وايضا ً المناطق

المحيطة بالبلدة ،وقد قرر المجلس اتخاذ جميع الخطوات الالزمة
الضرورية والقاضي بمنع حدوث هذه المآساة.
إلى ذلك ،حذرت هيئة قضاء زحلة في «التيار الوطني الحر»،
في بيان ،من «المحاوالت الجارية من أجل نقل نفايات إلى قرى
في قضاء زحلة أو جوارها ،في عين دارة في أعالي قب الياس
والتويتي وغيرها».
وأكدت الهيئة ،بعد اجتماع طارئ لها ،أن «قضاء زحلة الذي
أوجد حالً متطورا ً لمشكلة النفايات من خالل وضع مطمر صحي،
يرفض بجميع أبنائه أن يكون مصدرا ً للتلوث البيئي والصحي
والسموم بسبب الفشل الذريع للنهج الحاكم السائد».
ودعت «جميع أبناء القضاء ومسؤوليه وأجهزته وقواه الى
التصدي لهذه المحاوالت الخطرة».
وشهدت بلدة كفريا أول من أمس ظاهرة جديدة وهي رمي
نفايات إلى جانب الطريق الدولي التابع عقاريا ً للبلدة ،ما أدى
إلى تحرك البلدية فيي شكل سريع لمتابعة الموضوع.
وأك��د رئيس البلدية صالح السمروط في تصريح أنه بعد
«اكتشاف النفايات اتصلنا بمحافظ الشمال رمزي نهرا الذي
أوع��ز إلينا بنقلها إلى مكب النفايات في البلدة ليتبين الحقا ً
أن هذه النفايات تحتوي على مواد طبية وبيولوجية خطيرة
وبعد البحث عرفنا أن مصدر هذه النفايات مناطق انطلياس،
المنصورية والرابية ولكن لم يعرف حتى اآلن من هي شركة
الشحن التي أفرغتها».
وناشد المحافظ نهرا «الذي وعدنا بمتابعة الموضوع ،ايجاد
حلول جذرية لهذه المشكلة قبل أن تتفاقم في المنطقة» ،مؤكدا ً
أن «شرطة البلدية في استنفار تام لمنع أي محاولة أخرى لرمي
النفايات في منطقتهم».

هيئة التنسيق

واعتبرت «هيئة التنسيق النقابية» في بيان بعد اجتماعها
أمس «أن أزمة النفايات ،كما أزمة الكهرباء والماء وأزمة األجور
والبطالة والهجرة وغيرها من األزمات ،هي تعبير صريح وواضح
عن فشل الطبقة الحاكمة خالل عقود وعجزها عن إيجاد أي حل
ألية قضية مطروحة وطنية أو سياسية أو اجتماعية او حياتية».
وأكدت «أن سلسلة الرتب والرواتب التي طالبت بها ،وال تزال
منذ اربع سنوات ،لم تنظر اليها مجرد زيادة في الراتب الذي هو
حق للمواطن ،بل رأت فيها مدخالً اساسيا ً وضروريا ً لالصالح
االداري واإلستقرار االجتماعي الذي هو القاعدة االساس لألمن
الوطني اللبناني ،وهي تحمل مسؤولية ازدياد الجريمة لمن عمل
على ضرب قيام الدولة وعطل مؤسساتها الدستورية».
ودعت الهيئة الى عقد مؤتمر صحافي يوم الثالثاء المقبل في
 4آب ،الساعة الثانية عشرة ظهرا ً في مقر نقابة المعلمين بدارو،
وذلك لإلعالن عن خطوات تزمع القيام بها.

وعلى صمود أهلنا في سورية العربية ،وق��وة ومناعة
جيشنا العربي السوري».
كما هنأ ح��م��دان ،وزي��ر ال��دف��اع ونائب القائد األعلى
للجيش والقوات المسلحة السورية العماد فهد جاسم
الفريج للغاية نفسها.
وقال« :إننا على يقين أن ثباتكم على الحق في مكافحة
أرهاب عصابات الشياطين سيؤذن للنصر المبين ألمتنا
العربية العظيمة».

«منبر الوحدة» يدعو �سالم
�إلى اال�ستمرار بممار�سة �صالحياته
استنكر «منبر الوحدة الوطنية» في بيان بعد اجتماع
أمانته العامة في مركز توفيق طبارة أمس «إقفال الطرق
العامة الرئيسة مهما ك��ان السبب» ،مطالبا ً الحكومة
وبلدية بيروت «بسلطتيها المجلس البلدي والمحافظ،
العمل بأسرع وقت إليجاد الحل الموقت والحل الدائم
لمعالجة قضية النفايات في العاصمة وبالتعاون مع بقية
البلديات».
ودعا رئيس الحكومة تمام سالم إلى «أن يستمر في
ممارسة صالحياته وتجاوز الروتين اإلداري والعمل
على اتخاذ القرارات التي يطالب بها الشعب بهدف إعادة
تصويب بوصلة الدولة الى مسارها الصحيح».
من جهة أخرى ،طالب المنبر «حيال االتفاقات الدولية

الفورية التي حصلت أخ��ي��راً ،المسؤولين كافة بعقد
االجتماعات لتدارك نتائج هذه االتفاقات ومواكبتها كي
تكون في مصلحة الوطن والمواطن ،إذ إن لبنان معترف
به لدى األمم المتحدة وجامعة الدول العربية .ومن جهة
ثالثة ،إن المنبر ال يعفي الشعب في معظمه ،من تحمل
مسؤولياته ومحاسبة الممدد لهم وإلزامهم على رغم
وضعهم غير القانوني وغير الدستوري العمل على تنفيذ
االجراءات الكفيلة بتحقيق مطالب الشعب».
وناشد مجددا ً «كل األفرقاء العمل على إيجاد حل سريع
النتخاب رئيس البالد وأن تقوم الحكومة بالالزم لتنفيذ
قانون «وسيط الجمهورية» رحمة بالمواطن لمساعدته
في تنفيذ خدماته الحياتية الكثيرة».

اجتماع لجنتي الإعالم وفرعية الإدارة
عقدت لجنة اإلع�لام واالتصاالت
النيابية جلسة قبل ظهر أمس برئاسة
رئيس اللجنة الدكتور حسن فضل
الله ،وبحضور وزي��ر االع�لام رمزي
جريج ،ومقرر اللجنة عمار حوري،
والنائبين كامل الرفاعي وعلي عمار.
ودرس���ت اللجنة ج��دول األعمال
المتضمن ما يلي:
 ال��ق��ان��ون ال��رام��ي ال��ى تعديلقانون المطبوعات الصادر بتاريخ
 1962/9/14وتعديالته ،المقدم
من النائب روبير غانم.
 اقتراح القانون المتعلق بقانوناالع�ل�ام المقدم م��ن النائب غسان
مخيبر.
 االستماع الى المالحظات التيأعدها النائب غسان مخيبر حول
قانون االعالم .وستواصل درسه في
جلسة يحدد موعدها الحقاً.
واجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة
ع��ن لجنة االدارة وال��ع��دل برئاسة
النائب سمير الجسر المكلفة درس
مشروع القانون الرامي الى تعديل

فرعية االدارة والعدل
ق��ان��ون ال��ت��ج��ارة ال��ب��ري��ة ،وتابعت
ال��ق��راءة األخ��ي��رة للمواد التي سبق
لها أن عدلتها وقد تركز النقاش في
الجلسة على دور مفوضي المراقبة
في المراقبة الدائمة ألعمال الشركة،

وال��ت��ق��ري��ر ال��م��ق��دم م��ن قبلهم إل��ى
الجمعية العمومية ،وصالحيتهم
ف��ي دع����وة الجمعية العمومية.
وق��د رفعت الجلسة على ان تتابع
اللجنة عملها في الجلسة الالحقة.

