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ا�ستقبل مجل�س �أمناء «جامعة المعارف»

ندوة عن التعاي�ش الإ�سالمي الم�سيحي

ن�صر اهلل� :سنبقى ندعم تر�شيح عون للرئا�سة

مراد :الم�شكلة في النظام الفا�سد

جدّد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
موقف الحزب الداعم لترشيح رئيس تكتل التغيير
واالصالح العماد ميشال عون لالنتخابات الرئاسية،
مؤكدا ً أن «ال تغيير وال تعديل في موقفنا .العماد عون هو
مرشح طبيعي ومرشح قوي وله قاعدة تمثيل عريضة،
ونحن كنا وما زلنا وسنبقى ندعم هذا الترشيح».
وأشار السيد نصر الله إلى تعامل الفريق اآلخر في
لبنان مع موقفه الذي أطلقه خالل خطاب احتفال النصر
في وادي الحجير قبل أيام ،في ما يتعلق بكون العماد
عون «مم ّرا ً إلزاميا ً الستحقاق رئاسة الجمهورية» ،قائالً:
«هم من أجل أن يستوعبوا الموقف القوي الذي عُ رض
في هذه المعادلة الداخلية إلى جانب التيار الوطني
الحر وتكتل التغيير واإلص�لاح والعماد ع��ون ،ذهبوا
فسروا فيه ما يُفيد التوهين ،مع العلم
إلى المكان الذي ّ
أنّ العبارة ال تفيد ذلك ،وهذه واحدة من مشاكلنا معهم،
أنه عندما تقول إن العماد عون مم ّر إلزامي النتخابات
الرئاسة ،فهذا ال يعني أنه لم يعد مرشحاً ،فهو مم ّر
إلزامي سواء كان مرشحا ً أو لم يكن مرشحاً ،يعني هي
أعم ،وبالتالي أنا أثبّته كمم ّر إلزامي ،وهذا ليس الزمه
أنه لم يعد مرشحاً ،يعني (ال يمكن تفسير األمر في هذا
الشكل) في المنطق وال في الفهم ،ولكن هم يريدون أن
يفسروا األمور هكذا .عبارة المم ّر اإللزامي لالنتخابات ال
تقدّم وال ّ
تمس وال تضعف من قوة هذا
تؤخر وال تغيّر وال
ّ
التبني وهذا االلتزام».
وخالل استقباله مجلس أمناء «جامعة المعارف»

لمناسبة انطالق عملها ،بحضور رئيس المجلس التنفيذي
في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ،ومجلس أمناء
الجامعة ورئيسها والعمداء فيها ،تحدث السيد نصر الله
عن أهمية ودور الجامعة ،وأنها ضرورة للمعرفة والعلم،
وتأمين القدرات العلمية والكادر الذي يحتاجه الوطن
ومستقبله ،مؤ ّكدا ً أن «هذه الجامعة ليست بديالً عن أي
من الجامعات األخرى ،وإنما هي جامعة حقيقية جديّة،
تهتم بالمستوى األكاديمي والتعليمي ،مترافقا ً مع القيم
واألخالق اإلنسانية والوطنية».
كما أكد أنّ «اآلمال الكبيرة معقودة على انطالقة هذه
الجامعة ،والمأمول منها أن تقدّم أنموذجا ً رائعا ً وراقياً،
ولو أن األمر قد يحتاج إلى مراحل لتنمو وتتطور وتكبر
في شكل تدريجي ،كما هو حال المقاومة ،التي قدمت
أنموذجا ً وتطورت يوما ً بعد يوم».
ً
وخاطب السيد نصر الله الوفد قائال« :رهاننا عليكم
كبير ،ونحن إلى جانبكم ونساندكم وندعمكم ولكن
العبء عليكم .اآلن أنتم مقدم الجبهة في الجامعة ،أما
نحن فخلف الجبهة ،ودورنا إسنادي .أنتم تحملون ،إن
شاء الله ،هذه المسؤولية ،وهي كبيرة جداً .ونأمل بأن
تتمكن جامعة المعارف من أن تقدم نموذجا ً راقيا ً على
المستوى العلمي ،وعلى المستوى األكاديمي ،وعلى
مستوى تربية الطالب ،واالختصاصات ،وأن تجمع
القيم األخالقية واإلنسانية والمستوى الروحي إلى
جانب المستوى العلمي ،فتكون جامعة تنتج العلم،
وتشكل قاعدة للبناء على كل صعيد إن شاء الله».

�إحالة الأ�سير وموقوفين �إلى مخابرات الجي�ش
والعثور على �أحزمة نا�سفة في الق ّياعة
فيما يواصل عناصر األمن العام دهم منازل ومحالت
مناصري اإلرهابي أحمد األسير استنادا ً إلى اعترافاته،
تسلمت مخابرات الجيش من جهاز األمن العام األسير،
بناء إلشارة القضاء .وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر ،أحال األسير مع موقوفين
اثنين ،إلى مديرية المخابرات في الجيش ،للتوسع في
التحقيق معهم في الجرائم المسندة اليهم.
وينتظر أن تشمل التحقيقات في وزارة الدفاع إلى
جانب أح��داث عبرا ،ح��وادث بحنين التي برز فيها اسم
الشيخ خالد حبلص الذي أوقف سابقاً ،حيث تردد أن
األسير يمكن أن يكون شارك في تقديم الدعم اللوجستي
واألم��ن��ي للمسلحين الذين اشتبكوا مع الجيش إ ّب��ان
هذه المواجهات .كما سيتم التحقيق مع األسير في ملف
االنتحاريين اللذين فجرا نفسيهما عند حاجز الجيش على
جسر األولي في صيدا ،وفي مجدليون.
وعلى خلفية اعترافات األسير ،نفذت عناصر من األمن
العام أمس عمليات دهم واسعة في منطقة الشرحبيل
شمال شرقي صيدا ،وفي القيّاعة التحتا زاروب حشيشو
في المدينة وفي حي الوسطاني حيث عثر على أحزمة
ناسفة .كما دهمت منزل الفلسطيني (فؤاد ا.غ ).في منطقة
صيدا القديمة وهو من أنصار األسير ومتوا ٍر عن األنظار
منذ فترة.
وجه مجلس محافظة الجنوب في «حركة
إلى ذلكّ ،
الناصريين المستقلين  -المرابطون» ،عبر بيان التحية
والتقدير إل��ى رج��ال مديرية األم��ن العام وف��ي مقدمهم
المدير العام اللواء عباس ابراهيم على االنجاز األمني
في اعتقال اإلرهابي أحمد األسير ،مؤكدين أن «هذا األداء
المهني والوطني لألمن العام يُعتبر قيمة مضافة إلى

المسؤولية الوطنية والحرص على الوطن والمواطن من
توجه الضربات الوقائية
قبل كل األجهزة األمنية التي
ّ
الى االرهابيين والمخربين في هذه المرحلة التي يعيشها
لبنان ج � ّراء تداعيات وتأثيرات ما يجري على صعيد
المحيط اإلقليمي العربي».
وث ّمن المجلس المرابطون في بيانهم «المواقف الوطنية
والمسؤولة التي صدرت عن كافة أطياف أهلنا اللبنانيين
وبخاصة أبناء صيدا الكرام» ،مقدرين «الموقف السليم
والحكيم لدولة الرئيس سعد الحريري والنائب بهية
الحريري ال��ذي يُسكت كل أص��وات النشاذ المذهبية
والطائفية ،التي حاولت بإيعاز خارجي إدخال هذا اإلنجاز
األمني الصرف في متاهات التمذهب والتطييف».
وتمنى»توضيح م��ا ُي��ث��ار ف��ي االع�ل�ام ع��ن توقيف
المسؤول المالي في طاقم أركان النائب بهية الحريري
وذلك منعا ً لالستغالل الخبيث مع الدعوة إلى اإللتزام بما
ص ّرح به اللواء عباس إبراهيم بكبح جماح التسريبات
اإلعالمية التي ال تخدم مسار التحقيقات مع االرهابي
أحمد األسير».
ورأى «المؤتمر الشعبي اللبناني» في بيان ،أن «هزالة
االعتراض على توقيف الشيخ أحمد األسير ،شاهد إضافي
على عدم وجود بيئة إسالمية س ّنية حاضنة للتطرف».
وهنأ المؤتمر األمن العام ومديره العام اللواء عباس
إبراهيم على اإلنجاز األمني المتمثل بتوقيف األسير،
مطالبا ً بـ«التوسع في التحقيق لكشف كل خيوط هذا
الملف ،ومن وقف وراءه ودعمه وم ّوله وسانده سياسيا ً
وإعالمياً ،وإحالة كل المتورطين على القضاء المختص،
وعدم اإلستجابة للضغوط السياسية التي بدأت تمارس،
من أي طرف محلي أو إقليمي».

اعت�صام للف�صائل في طرابل�س
ت�ضامن ًا مع الأ�سرى في �سجون العدو
ّ
نظمت الفصائل الفلسطينية في الشمال بدعوة من
حركة «فتح» اعتصاما ً جماهيريا ً تضامنا ً مع األسرى في
سجون العدو «اإلسرائيلي» واألسير محمد عالن المضرب
عن الطعام منذ  65يوماً ،أم��ام مقر الصليب األحمر في
طرابلس.
وألقى عبدالله ضناوي كلمة بالنيابة عن الوزير السابق
فيصل كرامي ،فدعا إلى إطالق األسرى ،مؤكدا ً «التزام عائلة
كرامي قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية العرب
والمسلمين األولى».
وألقى كلمة نقابة األطباء في الشمال النقيب إيلي حبيب
الذي أكد «ضرورة مواجهة العدو الصهيوني بالمقاومة ألنه
من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه بالطريقة
التي يراها مناسبة».
وتحدث باسم حركة «فتح» أمين سرها في الشمال أبو
جهاد فياض فرأى أن «إضراب المناضل محمد عالن أخذ
أبعادا ً بعد قرار الكنيست فرض قانون التغذية بالقوة
منذ نهاية شهر تموز .وإن الحكومة الصهيونية المتطرفة
أرادت تطبيق هذا القانون لكسر إرادة األسرى الفلسطينيين
الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية ويرفضون أيضا ً
التغذية القسرية».
وأشار فياض إلى أن «األزمة الحالية لمؤسسة «أونروا»
هي أزمة سياسية بامتياز ومفتعلة من قبل اإلدارة األميركية
والصهيونية ،ألنه ال يعقل أن يعجز المجتمع الدولي عن
دفع مبلغ  100مليون دوالر لوكالة األونروا حتى تتمكن من
القيام بأعمالها اإلنسانية».

وألقى األمين العام لحركة التوحيد االسالمي الشيخ
بالل شعبان كلمة اعتبر فيها «أننا اذ نتضامن مع أسرانا
البواسل نتضامن مع فلسطين مع األقصى مع المسرى من
أجل أن نسلك في مشروع نضالي جهادي إيماني واحد
عنوانه الوحدة وال��والء في ما بيننا لمواجهة المشروع
الصهيوني».
واعتبر ان األسرى والمعتقلين لهم دين في عنقنا ألنهم
شركاء في الجهاد والنضال فهناك من قدّم دمه من أجل
فلسطين واألقصى والمقدسات وهناك من قدم حريته،
وليس من الوفاء أن يتركوا خلف القضبان ليكونوا نهبا ً
لعنصرية الصهاينة تعذيبا ً وقتالً ،وليس من األخوة أن
يهمل األسرى بسبب التيه والضياع الذي تعيشه أمتنا».
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،ال��ت��ق��ى م��ع��اون م��س��ؤول الملف
الفلسطيني في حزب الله الشيخ عطا الله حمود ،أمين سر
لجنة متابعة المهجرين السوريين في مخيم برج البراجنة
يوسف علي صالح على رأس وفد من المخيم ،في حضور
مسؤول منطقة بيروت في «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين» فؤاد ضاهر ،وتناول البحث األوضاع االجتماعية
للفلسطينيين النازحين من سورية في المخيم.
وشرح الوفد «معاناة النازحين على المستويين الصحي
والقانوني ،واألعباء المترتبة على أهلنا الذين يعيشون
أوضاعا ً اقتصادية مزرية» ،مؤكدا ً «دعمهم الدولة السورية
في مواجهة اإلرهاب ،والتعاون المستمر بين أهالي المخيم
واألهالي في حزب الله والمقاومة اإلسالمية الباسلة وأهلنا
في الضاحية حتى تحرير األرض والمقدسات».

ا�ستقبل وفداً من «جبهة التحرير»

�أبر�ص :ال حل في ال�شرق الأو�سط
�إال بحل الق�ضية الفل�سطينية
أك��د متروبوليت ص��ور وتوابعها ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص دعمه «حق الشعب
الفلسطيني في العودة إلى أرضه وفق القرار الدولي الرقم
 194واعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين».
وش��دد على «ض��رورة التزام الفلسطينيين في لبنان
بالحفاظ على أمن لبنان واستقراره ألنه قدّم الكثير من
التضحيات في سبيل القضية الفلسطينية».
وقال أبرص خالل استقباله وفدا ً من «جبهة التحرير
الفلسطينية» برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة
ع��ب��اس الجمعة ورئ��ي��س جمعية ال��ت��واص��ل اللبناني
الفلسطيني عبد فقيه وعضو قيادة الجبهة اب��و جهاد
علي« :ال حل للصراع في الشرق األوسط إال بح ّل القضية

الفلسطينية ،وال يموت حق إالّ إذا توقفنا عن المطالبة به
وال تنازل عن حق العودة وعن القدس».
وتمنى على المجتمع الدولي «أال يتخلى عن دعم وكالة
أونروا كي تستمر في تقديم الخدمات اإلنسانية والتربوية
والصحية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين ،بانتظار
عودتهم إلى ديارهم».
وش���دد الجمعة م��ن جهته ،على «أف��ض��ل العالقات
اللبنانية  -الفلسطينية والتزام الفلسطينيين بالحفاظ
على السلم األهلي والوفاق الوطني».
وقال« :سنبقى أوفياء لهذا الوطن الصغير بمساحته
والكبير برسالته النموذجية وعيشه المشترك المسيحي
اإلسالمي».

رعى رئيس أساقفة زحلة والفرزل للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا دروي��ش ندوة عن التعايش اإلسالمي المسيحي بعنوان «التعايش
المسيحي حقيقة أم وه��م» ،في دارة غسان خ��وري في صغبين في البقاع
الغربي ،شارك فيها إضافة إلى درويش رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد
الرحيم مراد ،رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن ،وغسان خوري في حضور
نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ،النائب السابق فيصل الداوود
وفاعليات.

درويش

بداية تحدث درويش مؤكدا ً أن «كل الناس أبناء الله ووجودي يكتمل باآلخر،
والله هو القاسم المشترك لكل تعايش حقيقي .الله محب للبشر الحنون العادل
صانع السالم ،الغفور ومصدر كل خير ،وهو الذي يشكل المساحة المشتركة
بين المسيحيين والمسلمين وهو الذي يهدم حائط العداوة بين البشر ويزيل
الحواجز ويشفع للمتخاصمين».
وقال« :إن االنغالق على الذات هو كالجحيم والموت ودخول االنسان في نفق
الظالم ،فالتعايش هو قضية اجتماعية أكثر مما هي روحية ،والمرتكز الحقيقي
لمستقبل الناس يكون وفق العدالة والمستقبل ال يبنى على الظلم وهضم حقوق
الناس ،وما نشهده في مجتمعنا اليوم هو رغبة عند اإلنسان في التطاول على
حقوق اآلخرين وأن تحب لقريبك كما تحب لنفسك .هذا هو أساس التعايش».

مراد

ورأى م��راد «أن سبب الخلل في التعايش مرض سرطاني داخ��ل الجسم
اللبناني منذ تكوينه ،وقد آن األوان ألن نقول لماذا ذهبنا إلى محطات جنيف
ول��وزان والدوحة واستعملنا كل األدوي��ة المهدئة لهذا المرض السرطاني،
فالسبب هو هذا النظام الفاسد الذي لم ينتج تمثيالً حقيقيا ً للناس ،كما آن
األوان لكي ال نورث أوالدن��ا عدم االستقرار والحل بالمبدأ بقانون انتخابات
وفق النسبية وبلقاء كل القوى السياسية لتتناقش بجرأة حول الحل .ولماذا
لم يطبق الطائف ورئيس مسيحي هو صمام األمان للبنان ،فحرام أن نصل إلى
إنهاء الدور المسيحي على الساحة اللبنانية».
وشدد «على انتخاب رئيس جمهورية من الشعب وإعادة بعض الصالحيات
للرئيس واعتماد قانون النسبية وبذلك نقضي على الطائفية».

قبالن

أما قبالن فأشار إلى «أن التعايش مفهوم ديني عقائدي ديني ،إذا لم أؤمن
بالمسيحية كمسلم فإسالمي ناقص ،وإذا لم أؤمن بالسيد المسيح فإسالمي
ناقص أيضاً ،فالتعايش هو أن أقبل اآلخر كما هو ،والمحبة والتواصل هما قمة
التعايش وهي ناقصة إذا لم أؤمن بالسيد المسيح».
وقال« :في لبنان نعيش أزمة سياسية وليس أزمة دينية ،وما يميز لبنان
هو التنوع ولألسف ،اإلس�لام يشوهه البعض اليوم والمسيحية في خطر
و«إسرائيل» المستفيدة ،وعالم غربي ينتظر لكي يع ّمر من جيوبنا وبأموالنا.
وعلينا أن نأخذ التعايش بمفهومه الديني وليس باإليماني ،ومن خالل االهتمام
بقضايا الناس والمجتمع بدل أن نصنف النفايات لهذه الطائفة أو تلك بدل
رميها هنا وهناك».
وتحدث خ��وري عن التعايش في مرحلته التاريخية ،وق��ال« :إذا اتكلنا
في الحل على الكبار ،فنحن واهمون ،علينا أن نعتمد على الوعي لما له من
أهمية ،فهو يح ّرك الجبال ويغير قوانين وليس المسيحي هو المستهدف ،نحن
نستهدف أنفسنا ونبيع أرضنا ونهاجر إلى الخارج».

الخازن من الرابية :عون راغب
في البحث عن مخرج للدورة اال�ستثنائية
استقبل رئ��ي��س تكتل التغيير
واالصالح النائب ميشال عون ،قبل
أمس في دارت��ه في الرابية ،رئيس
المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن الذي قال على
األث��ر« :تشرفت بلقاء العماد عون
وتباحثنا ف��ي التغيير الحكومي
واالنتخابات الرئاسية .واعتبر
دولته أن ال تعطيل من جهته ،كما
يروج ،بل تصويب لسياسة إسقاط
الحق المسيحي لممارسة الشراكة
ال��ت��ي ن��ص عليها ات��ف��اق الطائف
بالمناصفة».
وأضاف« :أن ال رأي مسيحيا ً في
التعيينات في المراكز الرئيسية
في الدولة وكأن األمر في الطوائف
األخ���رى محلل على مرجعياتها
وحدها».
وتابع« :ق��د يكون االتفاق على
رئيس للجمهورية محكوما ً بأولوية
مرجعية التمثيل إال انه في النهاية
ش��أن جامع لكل األط���راف .وأب��دى
العماد عون رغبته في البحث عن
مخرج لفتح دورة استثنائية وبت
المشاريع واق��ت��راح��ات القوانين
العالقة تجاوبا ً مع دول��ة الرئيس
بري لهذا المطلب الحيوي في تفعيل
المؤسسة التشريعية وتسهيل
عملية انتخاب رئيس الجمهورية».
وأض��اف الخازن« :وك��ان الرأي
متفقا ً على أن مبدأ التمديد يتناقض
وطبيعة الحيوية النابضة في
مفاصل الدولة وإال ّ ما قيمة تداول
السلطة والصالحيات ما لم تكن
ج��زءا ً من الحياة الديموقراطية؟
والمشكلة أنه ال يمكن أحدا ً أن يحيد
أحدا ً عن صالحيات تدخل في صلب
المشاركة الحقيقية .أف�لا يتذكر
اللبنانيون كيف أن اقصاء حزب
الكتائب في بداية أحداث  1975ادى
الى ما يشبه االنقالب ،فإما ان يكون
البلد مجتمعا ً واحدا ً بكل مكوناته أو
يصبح جماعات متفرقة تغ ّرد خارج
سرب الوطن».
وقال ردا ً على سؤال« :البطريرك
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عون مستقبال الخازن
(الماروني الكاردينال بشارة بطرس
الراعي) ينادي بتفعيل المؤسسات
في البالد يوميا ً وبانتخاب رئيس
للجمهورية ،رئ��ي��س لكل لبنان،
وبحسب دس��ت��ور ال��ط��ائ��ف هناك
انتقاص لصالحيات الرئيس ،ولكن
هو الوحيد الذي يحلف على صون
الدستور».
ق��ي��ل ل���ه :رأي ال��ب��ط��ري��رك غير
مسموع عند الفريق اآلخ��ر ال��ذي

ال ي��زال ينتهك الدستور ،فأجاب:
«ط��ب��ع �ا ً ه��ن��اك إش��ك��ال��ي��ة ف��ي ه��ذا
الموضوع ولكن البطريرك مرجعية
مسيحية محترمة وكلمته مسموعة.
أم��ا األم��ور السياسية فيبدو أنها
متعلقة ب��ال��ت��ط��ورات اإلقليمية
وال��دول��ي��ة وال يمكن إن��ت��اج رئيس
جمهورية من دون اتفاق إقليمي -
دولي ،وهذا ما ننتظره ونتمنى أن
يكون قريباً».

دربا�س :العقدة الحكومية على حالها
رفض وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس تأكيد أو نفي ما إذا كانت
الحكومة قد دخلت في إجازة مفتوحة أو غير مفتوحة.
وأوضح درباس أنّ ك ّل االحتماالت تبقى واردة بالنسبة الى األسابيع المقبلة
سواء لجهة الدعوة لعقد جلساتٍ جديدة أو االستمرار في الوضع الحالي ،الفتا ً
إلى أنّ ال مبادرات موضوعة على الطاولة لغاية اللحظة ،وأنّ العقدة التي تحول
دون عقد جلسات ال تزال موجودة.
وأشار الوزير درباس إلى أنّ هناك مقترحات يطرحها البعض تتعلق بتمرير
ما يمكن أن توصف بقرارات الضرورة التي ال تحتمل التأجيل ،وال سيما منها
الهبات التي ستضيع على لبنان نتيجة األزم��ة الحالية ،فضالً عن رواتب
موظفي القطاع العام وح ّل أزمة النفايات التي ال تحتمل المماطلة« ،ولكن مع
األسف ال يوجد تجاوب مع هذه المقترحات ،وبنتيجة ذلك ال جلسة للحكومة
هذا األسبوع».

اعت�صامات في المناطق و�صدامات مع قوى الأمن في و�سط بيروت

�إرجاء ف�ض عرو�ض النفايات �إلى الثالثاء المقبل
ّ
ّ
ويحذرون
وموظفو وعمال مرف�أ بيروت يعلقون �إ�ضرابهم
فيما يستمر ضغط أزمة النفايات
على الحكومة والمواطنين على حد
س��واء ،مع تواصل عمليات تهريبها
ليالً إل��ى القرى وال سيما العكارية،
أرجئ مجددا ً إلى يوم الثلثاء المقبل،
ّ
فض العروض لمناقصات النفايات
المنزلية وذل��ك بعد اجتماع اللجنة
المكلفة درسها في مقر مجلس االنماء
واإلع��م��ار ،بمشاركة وزراء البيئة
محمد المشنوق ،الداخلية والبلديات
ن��ه��اد المشنوق ،ال��م��ال علي حسن
خليل ،التنمية اإلدارية نبيل دو فريج،
ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل
الجسر.
وأوض���ح وزي��ر البيئة ف��ي مؤتمر
صحافي أنه «تبين من خالل التقييم
أن هناك حاجة ألكثر من تقرير أي أن
االستشاريين الدوليين قيموا مناطق
بصورة مزدوجة» ،داعيا ً إلى «تنسيق
العمل وأن يكون لكل منطقة أكثر من
تقييم .فهذه األمور ال يجوز أن تحصل
ويجب تأمين تغطية كاملة لجميع
المناطق».
وأش����ار ال���ى أن «م��وع��د اجتماع
اللجنة المقبل ،سيكون يوم الثالثاء،
ونأمل الوصول إلى ما يرضي الضمير
والله واللبنانيين» ،مؤكدا ً «أننا تمكنا
من تذليل المشاكل».
وشدّد المشنوق على أنه «ال يجوز
على أي «غبي» أن يقول إننا نساوي
بين المطمر والمكب ،يجب أن نعرف
مصلحتنا بالمطامر الصحية التي لها
طريقة إعداد وسحب للغاز واالفرازات
وعملية طمر صحي ،المطامر الصحية
يحسن
موصوفة لكل م��ن يريد أن
ّ
أرض����ه أم���ا ال��م��ك��ب��ات ف��ه��ي مصدر
األمراض الدائمة».

المرفأ يعود إلى العمل

وف��ي وق��ت تشهد بعض المناطق
وال���ق���رى اع��ت��ص��ام��ات وق��ط��ع ط��رق
احتجاجا ً على رمي النفايات فيها،
ع�لّ��ق م� ّ
�وظ��ف��و وع��م��ال م��رف��أ بيروت
إضرابهم التحذيري الذي كانوا بدأوه
صباح أم��س وك��ان مقررا ً أن يستمر
حتى اليوم ،وذل��ك بعد الوعد الذي
قطعه رئيس الحكومة تمام سالم
ب��ـ«ع��دم وض��ع أي نفايات ف��ي هذه
المنطقة» ،بعد اتصال هاتفي مع وزير
الصحة وائل أبو فاعور.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن نقيب
موظفي وعمال المرفأ بشارة األسمر
أنّ «تعليق اإلضراب ال يعني إلغاءه»،
م��ح� ّذرا ً من أنّ «أي ع��ودة عن القرار
ستؤدّي إلى إقفال المرفأ من جديد».
وعُ قد ظهر أمس ،اجتماع موسع في
المرفأ حضره إلى األسمر ،نقيب وكالء
الشحن البحري حسن ال��ج��ارودي،
نقيب مخلصي البضائع اسكندر مد ّور،
نقيب الترانزيت رفيق أب��ي صالح،
نقيب مالكي الشاحنات العمومية في
مرفأ بيروت نعيم صوايا ،نقيب عمال
ومستخدمي إه��راء الحبوب بطرس
جبرايل ،وج��رى خالله البحث في
الخطوات الواجب اعتمادها لمواجهة

ق��رار اعتماد المنطقة  ABفي المرفأ
كموقع لتجميع النفايات.
وأث��ن��اء االج��ت��م��اع ،تبلغت ه��ذه
النقابات من رئيس مجلس اإلدارة
المدير ال��ع��ام للمرفأ حسن قريطم
موافقة رئيس الحكومة على عدم
اعتماد هذه المنطقة ،ما دفع برؤساء
ال��ن��ق��اب��ات إل��ى ات��خ��اذ ق���رار تعليق
اإلض�����راب .وف��اج��أ وزي����ر االق��ص��اد
وال��ت��ج��ارة آالن حكيم المجتمعين
بحضوره.
وأعلن الحكيم دعمه «التحركات
التي يقوم بها العاملون في المرفأ في
موحد» ،داعيا ً سكان المنطقة
شكل
ّ
إلى «جبه هذه الكارثة البيئية عبر
رفض أي محاولة لتجميع النفايات».
وق��ال« :خ�لال تفقدنا للمنطقة AB
وجدنا زنارا ً من النفايات يحيط بها،
وبدل أن تكون ثالثية األبعاد أصبحت
خماسية األب��ع��اد ،وإن��ن��ي على ثقة
بقرار ووعد الرئيس سالم الذي يملك
ما يكفي من الحكمة».
واخ��ت��ت��م حكيم« :ل��ن نقبل بهذا
الواقع وسنصعّ د وندعو الجميع إلى
التصدي لهذه الخطوة ألنها تنعكس
سلبا ً على صحة المواطنين وعلى
الدورة االقتصادية والبيئة الحاضنة
ألكبر مرفق لبناني اقتصادي ،وأكبر
مطحنة تؤ ّمن حاجة  40في المئة من
حاجة لبنان من الطحين».
وص��در عن المجتمعين بيان جاء
فيه« :بعد االجتماع ال��ذي عقد في
مركز نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت
بخصوص م��وض��وع النفايات ،قرر
المجتمعون ما يلي:
 تعليق اإلض����راب اع��ت��ب��ارا ً منال��غ��د (ال���ي���وم) ،أي أنّ الخميس
 2015/8/20هو يوم عمل عادي.
 اللجوء إل��ى اإلض���راب الفوريالمفتوح في ح��ال ال��ع��ودة إل��ى طرح
استعمال الباحة  ABأو أي باحة في
الحرم المرفئي أو محيطه ،ال سيما
خلف االس���واق االستهالكية وسوق
السمك المجاور لنهر بيروت.
 تأليف لجنة مراقبة دائمة منالنقابات المعنية العاملة في المرفأ،
لإلشراف على حسن تنفيذ ما أعلن
عنه الرئيس المدير العام لمرفأ بيروت
نقالً عن رئيس مجلس الوزراء.
 الطلب واإلصرار على نقل وإزالةما تكدس من نفايات عند مدخل المرفأ
الشرقي وال سيما القريبة من المطاحن
لما تشكل من خطر على األمن الغذائي
وعلى صحة الموظفين والعاملين
والمتعاملين مع المرفأ».
وك��ان موظفو وعمال مرفأ بيروت
اعتصموا في العاشرة قبل ظهر أمس،
أمام مبنى اإلدارة ،وانضم إليهم ظهرا ً
الوزير السابق نقوال صحناوي الذي
أعلن تضامنه مع التحرك الذي تقوم
به النقابات في المرفأ «للمحافظة على
بيئة سليمة ونظيفة».
وش��ارك في اإلض��راب إلى األسمر،
أعضاء مجلس النقابة.
وتحدث األس��م��ر ،مشيرا ً إل��ى «أنّ

المشنوق خالل مؤتمره الصحافي

بعض المتظاهرين في وسط بيروت
اإلض�����راب ش��ام��ل ك��ام��ل ،ش��م��ل ك � ّل
القطاعات والدوائر بما في ذلك أهراء
الحبوب ،وهو تحذيري لمدة يومين
ال��ي��وم وغ����داً ،وس��ن��ذه��ب تصاعديا ً
في التحرك ألننا لن نسمح بتحويل
المرفأ إل��ى مكب للنفايات» .وق��ال:
«لسنا دع��اة إض��راب بل نوجه ن��دا ًء
إلى جميع المسؤولين لعدم تحويل
مرفأ بيروت واجهة لبنان البحرية،
مكب للنفايات ألنه تكفيه أطنان
إلى
ّ
النفايات المحيطة به» .وأضاف« :إننا
على اتصال مع المعنيين ،لكننا حتى
هذه اللحظة لم نلمس أي إيجابية،
لذلك نتمنى أال نجبر على اتخاذ قرار
باإلضراب المفتوح».
وق���ال ج��ب��راي��ل ،ب����دوره« :ن��دع��م
نقابة عمال وموظفي مرفأ بيروت في
تحركها ،وكنا نأمل بالتجاوب السريع،
كما نسأل وزير الصحة الذي قاد حملة
نظافة شاملة وصلت إل��ى األه���راء،
أين أنتم يا معالي الوزير اليوم من
النفايات التي ترمى إلى جانب اإلهراء،
أمس الحاجة إلى العمل معا ً
ونحن في ّ
لتج ّنب تشويه البيئة في المرفأ»؟

«طلعت ريحتكم»

ك��ذل��ك ،ن � ّف��ذ ش��ب��اب م��ن تج ّمع
«طلعت ريحتكم» اعتصاما ً أم��ام
ال��س��راي الحكومية بعد ظهر أمس
وذل���ك ت��زام��ن�ا ً م��ع جلسة «مجلس
اإلن���م���اء واإلع����م����ار» ل��ب��ح��ث فض
عروض مناقصات عروض النفايات.
وق���ام المعتصمون ب��إغ�لاق ش��ارع
ري��اض الصلح ،وحدثت صدامات
مع القوى األمنية خالل محاولة نزع
االسالك الشائكة للدخول الى السراي
الحكومية ،ت � ّم على إث��ره��ا اعتقال
أربعة ناشطين تم اإلفراج عن أحدهم
وهو الناشط أسعد ذبيان .أما الثالثة
اآلخ���رون وه��م لوسيان بورجيلي
ووارث سليمان وآخ��ر ،فال يزالون
رهن االعتقال.
وأ ّك�����د ال��م��ع��ت��ص��م��ون اس��ت��م��رار
اع��ت��ص��ام��ه��م ح��� ّت���ى اإلف������راج عن
الموقوفين .كما أ ّك��دوا ألحد ضباط
قوى األمن ،وا ّلذي طالب المعتصمين
بعدم االقتراب من السياج الشائك،
سلميّة اعتصامهم.

...وفي طرابلس

وف��ي طرابلس اعتصم عشرات
الشبان في محلة المحجر الصحي
عند مدخل مكب أبو علي بالتبانة،
ب��دع��وة م��ن ال��ع��ض��و ال��س��اب��ق في
المجلس البلدي لطرابلس الناشط
االج��ت��م��اع��ي ب�لال مطر وفاعليات
التبانة.
وألقى مطر كلمة انتقد فيها «سعي
بعض المسؤولين والشركات العتماد
طرابلس مكبا ً للنفايات» ،معتبرا ً ذلك
«ال يتناسب مع الوفاء لطرابلس وما
قدمته للبلد».
وأكد «التحرك الدائم في مواجهة
م��خ��ط��ط��ات اإلغ������راق ب��ال��ن��ف��اي��ات
والحرمان».
وك��ان شبان أوقفوا منتصف ليل
أول من أمس شاحنتين عند مدخل
طرابلس .وتم تسليم السائقين إلى
القوى األمنية ،وهما سوري الجنسية
وشخص من آل هرموش من الضنية،
كانا قد استلما النفايات من بلدية
جونية لقاء مبلغ  500دوالر أميركي
عن كل شحنة نفايات.

