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القوى الأمنية ُتخرج المعت�صمين من المبنى بمتابعة من �سالم ووزير الداخلية

ّ
حذر من «الجهنم العربي» في لبنان

ت�صعيد مفاجئ للمتظاهرين :احتالل وزارة البيئة لإجبار الوزير على اال�ستقالة
الم�شنوق :لن �أكون كب�ش محرقة و�ضميري مرتاح في ملف النفايات

المعتصمون داخل مبنى الوزارة

المشنوق
صعّ دت حملتا «طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب» تحركهما
ضد أزمة النفايات أمس بخطوة مفاجئة تمثلت باحتالل العشرات
من الناشطين في الحملتين وزارة البيئة مطالبين باستقالة وزير
البيئة محمد المشنوق من الحكومة ،فيما رفض األخير الذي كان
في مكتبه ،الطلب مؤكدا ً انه لن يكون «كبش محرقة».
وفي ظل رفض المعتصمين التفاوض للخروج من المبنى
والتظاهر خارجه ،استمر الشبان في افتراش أرض الطابق
الثامن من الوزارة ساعات عدة ما اضطر القوى األمنية إلى إخراج
بعضهم عنوة ،فيما أوفد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
فريقه األمني وع��ددا ً من الضباط الى ال��وزارة ،لالشراف على
إخراج باقي المعتصمين من داخل المبنى وعدم التعرض لهم
تحت أي ظرف من الظروف .وغادر وزير البيئة الوزارة ليالً من
بابها الخلفي وسط استمرار المتظاهرين بجوارها مرددن هتافات
ضد القوى األمنية واتهموها برفس وضرب المعتصمين.

محاصرة الوزير

وكان عشرات الشبان من حملة «طلعت ريحتكم» وصلوا قرابة
الساعة الواحدة إالّ ربعا ً إلى مبنى وزارة البيئة في اللعازارية،
وص��ع��دوا إل��ى الطابقين السابع والثامن التابعين للوزارة
صارخين «ب� ّرا ب ّرا ب ّرا مشنوق طالع ب � ّرا» ،ورافعين الالفتات
واألعالم اللبنانية وافترشوا األروقة حتى تلك التي تؤدي إلى
باب مكتب الوزير.
واذ أكد القيمون على الحملة أنهم باقون في المبنى حتى
استقالة المشنوق ،طالبين من الناس االنضمام اليهم لتحقيق
ضغط إضافي ،ق��ال عماد ب��زي اننا «دخلنا ال��ى مبنى وزارة
البيئة لنقول للوزير انه ساقط ،هم يضربون صرختنا عرض
الحائط ،ونحن مستمرون حتى استقالة المشنوق ،فالنفايات
وصلت إلى ابوابنا وهو لم يتمكن من إيجاد حلول ونحن نقترب
من فصل الشتاء ،فماذا بعد»؟ الى ذلك ،رفض المعتصمون نداء
من المشنوق الى تشكيل وفد للتفاوض معه ،متمسكين بمطلب
استقالته.
وبعد أن طلب المعتصمون مياه الشرب قامت القوى األمنية
بتوزيع المياه عليهم.
وبعيد دقائق من االقتحام ،بدأ عدد من المواطنين المتضامنين
مع «طلعت ريحتكم» يتوافدون الى اللعازارية ،اال ان التعزيزات
األمنية كانت اس ُتقدمت الى المكان ،فأقفلت المداخل السبعة
للساحة المؤدية إلى ال��وزارة ،وبقي المتظاهرون في الخارج
يطلقون الشعارات المؤيدة لزمالئهم الموجودين داخل المبنى.
وخالل الحراك ب��ادرت رئيسة «حزب الخضر» ندى زعرور
إلى االجتماع مع وزير البيئة محمد المشنوق في مكتبه ،في
محاولة إلجراء تفاوض بين الوزير والمعتصمين داخل مبنى
«ستاركو» .ولكن بعد االجتماع ،وقع إشكال وتالسن بين زعرور
والمعتصمين ،بسبب موقفها الرافض لـ«اقتحام ال���وزارة»،
وتأكيدها أن «البيئيين أشخاص مسالمون ويرفضون أي تحرك
يأخذ الدولة رهينة» .في حين ،رد المعتصمون بالقول« :ال نريد
مبعوثين من قبل السلطة للتفاوض معنا» ،متسائلين «أين كان
حزب الخضر عندما كانت أزمة النفايات في أوجها».
وفي وقت تردد أن الحملة ستعقد مؤتمرا ً صحافيا ً بعد الظهر،
أكدت «طلعت ريحتكم» عبر «الفايسبوك» أن «ال مؤتمر صحافيا ً
اليوم (أمس) حتى اآلن .جوابنا كان على مهلة الـ  72ساعة من
داخل وزارة البيئة .واآلتي أعظم .وسنعلن عن خطواتنا التالية
الحقاً« .مستمرون» «#بدنا_نحاسب» «#طلعت_ريحتكم».
ب��ال��ت��زام��ن ،ت��ع��رض م��وق��ع وزارة البيئة على االن��ت��رن��ت،
للقرصنة.

المشنوق يرفض

في غضون ذلك ،أخلى موظفو وزارة البيئة مكاتبهم تباعاً،

إال ان الوزير المشنوق أبى المغادرة .وإذ اعتبر أن المعترضين
باق في مكتبه ويقوم بواجباته
أخطأوا في العنوان ،أكد أنه ٍ
ومسؤولياته ،مشيرا ًإلى ان انسحابه من اللجنة الوزارية لمتابعة
ملف النفايات موقف احتجاجي ضد كل القوى السياسية التي
فشلت في إيجاد مطامر» .وكان وزير البيئة تلقى اتصاال ً من وزير
الداخلية نهاد المشنوق للتشاور معه بالتحرك الذي يحصل،
حيث أكد األخير أن حماية وزير البيئة من مسؤوليته ،مشددا ً
على أن «المرافق العامة خط أحمر».
كما استقبل المشنوق رئيس فرع مخابرات بيروت في الجيش
اللبناني العميد جورج خميس يرافقه رئيس منطقة األشرفية في
الفرع العميد بيار صعب .ونفى المشنوق خروجه من الوزارة.
وأكد أن خميس جاء لزيارته فقط.
وروى مستشار وزير البيئة الزميل سعد الياس ما جرى داخل
مبنى ال��وزارة ،قائالً« :دخلت مجموعة من «طلعت ريحتكم»
تضم نحو  50شابا ً وشابة ،في شكل مفاجئ إلى مبنى الوزارة
فور عودة الوزير محمد المشنوق من مؤتمر في أوتيل فينيسيا
تحدث فيه عن «الملوثات السامة التابعة لقطاع الكهرباء في
لبنان» .وصعدت المجموعة الى أمام مكتبي في الطابق الثامن
وجلسوا على األرض وب��دأوا يصفقون ويطلقون هتافات ضد
الوزير مطالبين باستقالته كما قرعوا أبواب مكاتب الموظفين
قائلين لهم «طلعت ريحتكم» .وعندما أبلغت الوزير المشنوق
باألمر ،تفاجأ ألنه كان على القوى األمنية المولجة حماية مبنى
وزارة البيئة منع هؤالء الشبان من الدخول إلى مقر ال��وزارة.
ولفت الياس إلى أن القوى األمنية حاولت تفريق الشبان ولكن
من دون نتيجة ألنها ال تستطيع استعمال العنف داخل مكاتب
الوزارة التي غادرها عدد من موظفيها من أبوابها الخلفية.
وأوضح أن وزير البيئة مسالم ويجب أالّ يتم تحميله مسؤولية
أكثر مما تح ّمل ألن ملف النفايات وطني ومضى عليه أكثر من 20
سنة والوزير المشنوق عبّر عما لديه في هذا اإلطار عندما انسحب
من لجنة النفايات ،معتبرا ً أن ما يحصل اليوم تع ٍد فاضح على
أمالك الدولة وعلى مقر لوزارة من إحدى وزاراتها .وشدد على ان
وزير البيئة «ضميره مرتاح لما أنجزه رغم اإلتهامات التي توجه
اليه ،مؤكدا ً ان المشنوق يرفض أن يكون كبش محرقة».
وواك��ب رئيس الحكومة ت ّمام س�لام التصعيد في ال��وزارة
وأبقى اتصاالته مفتوحة مع «المشنوقين» داعيا ً إلى التعامل
بهدوء وتحت سقف القانون مع المعتصمين .من جهتها ،دعمت
السراي موقف المشنوق ،وقالت أوساطها إن «سالم لن يقدّم
هدية باستقالة وزير البيئة ومن الظلم رمي المسؤولية عليه
بأزمة تملّصت القوى السياسية من معالجتها» ،سائلة «هل
إن استقالته تحل مشكلة النفايات»؟ داعية الى اعطاء فرصة
النجاح للجنة التقنية التي باشرت أعمالها أول من أمس.
بدوره ،أعطى وزير الداخلية نهاد المشنوق األوامر بتوزيع
المياه على المعتصمين ،وأمهلهم (ق��راب��ة الثالثة والربع)
نصف ساعة للخروج من مبنى وزارة البيئة واالنضمام الى
المعتصمين في الخارج ،ألن التظاهر مسموح خارج المبنى،
والوزارة مرفق رسمي» ...ومع انتهاء المهلة ،أفيد بأن «المشنوق
يتريث في اتخاذ القرار بإخالء المبنى بالقوة لتفادي الصدام مع
المعتصمين.
وبعد ساعات على انتهاء المهلة المعطاة للمعتصمين إلخالء
المبنى دخلت القوى األمنية إلى مكان االعتصام وطلبت من
وسائل اإلعالم الخروج من المبنى وعمدت إلى قطع كابالت النقل
المباشر من داخل القاعة في وزارة البيئة ،وأخرجت المعتصمين
من المبنى فيما أفيد عن تعرض المخرج لوسيان أبو رجيلي من
حملة «طلعت ريحتكم» لكسر في الكتف .كما أصيبت الناشطة
في حملة «بدنا نحاسب» نعمت بدر الدين بإعياء شديد وقد
نقلها الصليب األحمر اللبناني الى المستشفى.
وأعلن رئيس الصليب األحمر اللبناني جورج كتانة عن نقل

�سفارة الكويت ّ
تحذر مواطنيها
دعت سفارة دول��ة الكويت في لبنان مواطنيها إلى «االبتعاد عن أماكن
التظاهرات واالعتصامات واألماكن المشبوهة في ظل ما تشهده الساحة
اللبنانية من تفاقم ألحداث أمنية مؤسفة».
وجددت دعوتها في بيان صحافي «المواطنين الكويتيين المتواجدين في
لبنان إلى ضرورة مراعاة الحيطة والحذر في تحركاتهم والتواصل مع السفارة
عند الضرورة».
كما جددت دعوتها للمواطنين إلى «مغادرة لبنان في ظل هذه الظروف
األمنية الحرجة وعدم القدوم للبنان حفاظا ً على أمنهم وسالمتهم».
وتمنت السفارة «للبنان الشقيق األم��ن واالستقرار وعبور هذه المرحلة
بسالم».

إصابتين إلى مستشفى الجامعة األميركية من تظاهرة وزارة
البيئة.
كما أعلن انه تمت معالجة  15حالة في صفوف المعتصمين
من دون نقلهم الى المستشفى .وأفاد بأن ابو رجيلي أصيب إثر
وقوعه على ال��درج .فيما أوقفت القوى األمنية شخصين رموا
مفرقعات على عناصرها.
في غضون ذلك ،صدرت مواقف أعلنت رفض احتالل الوزارة،
واعتبر رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط في حديث
على وسائل التواصل االجتماعي أن احتالل مكتب وزير البيئة
ليس الحل لمعالجة قضية النفايات والمطالب األخرى.
كما أشارت كتلة المستقبل إلى أنّ «اإلقدام على دخول وزارة
البيئة أو أي مقار رسمية يخدم من يتوسل الفوضى والخراب
للبنان وال يخدم الحراك السلمي» ،مؤكد ًة «وج��وب استمرار
الحكومة الحالية في أداء عملها بحيث ال ُتسقط أو تستقيل طالما
استمر الشغور الرئاسي» ،رافض ًة «الضغط إلقالة أي وزير أو
مسؤول من منصبه بهذه الطريقة االنقالبية الخطيرة».
وأضافت الكتلة بعد اجتماعها ال��دوري أمس« :إن أي عمل
موجه ضد األمالك العامة والخاصة هو عمليا ً موجه ضد الشعب
اللبناني ،وهو أمر مستنكر ومرفوض بشدة ألنه يفتح الباب أمام
فوضى واسعة قد ُتطيح بالمؤسسات بما تفتح المجال أمام كل
أنواع المشاغبين والمخربين للتصرف وفق هذا العمل المستغرب
وهو ما يلحق الخسارة والضرر الشديد على لبنان واللبنانيين»،
مجدد ًة «موقفها القاضي باعتماد خريطة طريق تبدأ بانتخاب
فوري لرئيس الجمهورية وفقا ً لألصول الدستورية يليه تأليف
حكومة جديدة تتولى بت كل القضايا والمسائل الوطنية
والسياسية واالقتصادية والمعيشية المعلقة بما في ذلك قانون
جديد لالنتخاب» ،مؤكدة «أن ص��ون الوطن وحماية عيش
المواطن اللبناني والحفاظ على مصالحه الوطنية واالقتصادية
واالجتماعية تبقى ه��ي المسألة األساسية وال��ض��روري��ة».
واعتبرت الكتلة أنّ «الحراك المدني السلمي الذي يشهده لبنان
يش َّكل جرس إنذار يأتي ردا ً طبيعيا ً على تردي وتراجع على
مختلف المستويات الحكومية واالدارية واألمنية واالقتصادية
واالجتماعية خ�لال السنوات القليلة الماضية فاقمه إهمال
وتقاعس في إدارة ملف النفايات ،ليس له من مبرر على اإلطالق،
مع أنّ هذه المشكلة كانت واضح ًة منذ فترة بعيدة بأبعادها
ومخاطرها وتداعياتها التي يمكن أن تصل لها والتي قد تجر
البالد اليها».
ورفضت هيئة التنسيق النقابية ،في بيان «إقدام أية مجموعة
على االستفراد بقرار التحرك الشعبي السلمي والحضاري
والهادف الى تحقيق مطالبه االجتماعية والمعيشية المحقة».
ورأت في االعتصام في وزارة البيئة «بما يشبه احتاللها
تصرفا ً مدانا ً وغير مسؤول ويسيء للتحرك الذي شهدته بيروت
مساء السبت الماضي».
ودع��ت الى مؤتمر صحافي اليوم االربعاء الساعة الثالثة
والنصف بعد الظهر في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي
الرسمي في االونيسكو – بيروت.
في المقابل ،أكدت رئيسة حزب «الديموقراطيون األح��رار»
ترايسي شمعون في بيان ،أنه «جراء ما يحدث في وزارة البيئة
ومحيطها ،أقف داعمة للمواطنين اللبنانيين الذين يعتصمون في
حرم الوزارة».
وأضافت« :ليس مقبوال ً في أي بلد من بلدان العالم أن يستمر
وزير معين في الحكم بعد إهمال مستمر ومتكرر في مسؤولياته
وواجباته في ما يتعلق بإدارة ملف النفايات وتعريض المواطنين
للخطر.
وبناء على ذل��ك ،فإن وزي��ر البيئة محمد المشنوق مطالب
باإلستقالة الفورية».

لجنة الخبراء تطلب من المجتمع المدني
تزويدها باقتراحات لحل �أزمة النفايات
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عون :االنتخابات وحدها ّ
تنظف الف�ساد
ل��ف��ت رئ���ي���س ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر
واإلصالح النائب ميشال عون إلى أنّ
المطالب المطروحة في التظاهرات
اليوم ،سبق وناضل التيّار من أجلها
لسنوات عديدة ،مشيرا ً إلى أ ّنه يؤيّد
ال��ح��راك القائم ،ولكن لديه عالمة
استفهام كبيرة على من يح ّركه.
وشدد عون بعد ترؤسه االجتماع
األس��ب��وع��ي للتك ّتل ف��ي دارت���ه في
ال��راب��ي��ة على «أنّ التعميم ال��ذي
يعتمده المتظاهرون ليس ببريء،
وهو أبعد بكثير من التغطية على
الفاسدين الحقيقيين ،ألنه يهدف
إلى ضرب ثقة الناس ببعضها ،وثقة
المؤسسات تحضيرا ً
الناس بك ّل
ّ
للفوضى ال��خ�لاّق��ة ال��ت��ي تظهّرت
صورها البشعة في ك ّل الدول التي
م ّرت عليها».
وقال« :لن نسألكم اليوم لماذا لم
تدعمونا عندما قاموا بعرقلة ّ
خطة
الكهرباء التي وضعناها ومشاريع
السدود وخطط الغاز والنفط التي
أوقفت ،لن نسأل لماذا لم تكونوا معنا
خاصة
عندما طالبنا بإنشاء محكمة
ّ
بالجرائم المالية ،أو عندما نشرنا
كتاب اإلب���راء المستحيل المملوء
بالفضائح ،أو عندما قدّمنا ملف الهدر
والسرقة في وزارة اإلتصاالت ا ّلذي
ناهز المليار دوالر ،أو عندما طالبنا
بتوزيع ع��ادل ألم���وال البلديّات،
ٍ
لن نسأل لماذا لم نسمعكم عندما
طالبنا أن يختار الشعب رئيسه له
عبر االنتخابات المباشرة ...هذه
األسئلة لم تعد مه ّمة ،فما يه ّم اليوم
هو استفاقتكم».
وإذ عبّر العماد عون عن خشيته
على لبنان «من الربيع العربي الذي
ك��ان حقيق ًة جهنم ال��ع��رب ،وكوى
بناره شعوبا ً كثيرة» ،ش �دّد على

«أنّ الح ّل ليس بالفوضى» .وقال:
«صحيح أننا منزعجون من رائحة
النفايات ومنظرها ،ولكن هل رائحة
أو منظر الدماء التي يمكن أن ُتهرق
س��دىً أفضل؟ النفايات يأتي يوم
ُ
وس ُترفع ،ولكن ال��خ��راب والدماء
سترافقها جراح ال تندمل .الفوضى
ليست ح�لاًّ .إيّاكم أن تصدّقوا أن
ه��ن��اك ف��وض��ى خ�لاّق��ة أو فوضى
تستطيع أن تبني ،فك ّل فوضى هي
خراب ودمار ،ولن يسلم منها أحد».
ودعا اللبنانيين إلى المطالبة بأن
ينتخبوا بأنفسهم رئيس دولتهم،
كما دع��اه��م أي��ض �ا ً إل��ى المطالبة
بقانون انتخاب يعبّر عن إرادتهم،
وب��ال��ت��ال��ي ان��ت��خ��اب أش��خ��اص
نظيفين لتمثيلهم« ،ألنّ االنتخابات
هي وحدها ال��ق��ادرة على تنظيف
الفساد».
ّ
«تفضلوا وشاركونا
وأض���اف:

المطالبة بالتنظيف ،والقونا يوم
الجمعة عند ال��س��اع��ة الخامسة
والنصف في ساحة ّ
الشهداء لكي
نميّز بين المحسن والمسيء».
وأكد المشاركة في طاولة الحوار
ال��ت��ي دع��ا إليها رئ��ي��س المجلس
النيابي نبيه ب��ري الف��ت �ا ً إل��ى أن
«ل��دي��ن��ا م��ش��اري��ع ح��ل��ول لجميع
القضايا المطروحة .نحن نريد أن
نرسخ شرعية ثابتة ،وليس شرعية
ّ
م����ز ّورة» ،مشيرا ً إل��ى «أن��ن��ا قمنا
بدراسات قانونية ووجدنا المخرج
القادر على تثبيت شرعية جديدة،
من شأنها أن تتولى وضع الحلول
المطلوبة لهذه المشاكل المطروحة
ّ
والشعب اللبناني».
على الوطن
وردا ً على سؤال قال« :من يفرض
رئيسا ً من الخارج عليه أن يستم ّر
في حجزه في الخارج ،ألنه لن يعمل
لمصلحة ّ
الشعب اللبناني».

«الحملة الأهلية» اجتمعت في �سفارة فل�سطين
وتلقت ات�صا ًال من المطران حنا

االجتماع في السفارة
عقدت «الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة»
اجتماعها األسبوعي في سفارة فلسطين ،في حضور
السفير أش��رف دب��ور وأمين سر حركة «فتح» وفصائل
منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات ومنسق
«تجمع اللجان والروابط الشعبية» معن بشور والنائب
السابق بشارة مرهج وشخصيات.
وقدم دبور شرحا ً مفصالً عن «األوضاع الصعبة التي
تمر بها األراض��ي الفلسطينية والمحاوالت الصهيونية
إلنهاء المشروع الوطني الفلسطيني من خ�لال تعزيز
اإلنقسام وفصل القطاع عن الضفة ومحاوالت التهجير
للسكان الفلسطينيين واإلجراءات الصهيونية في القدس
والتي تهدف إلى تهويدها».
وأطلعهم على «األوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا
الالجئون في لبنان وما تعانيه المخيمات الفلسطينية من
مصاعب ،خصوصا ً مخيم عين الحلوة واألحداث المؤسفة
التي حصلت».

ثم شرح أبو العردات الواقع الفلسطيني في األراضي
الفلسطينية وفي المخيمات في لبنان.
وت��ح��دث ب��ش��ور م��ح��ذرا ً م��ن «مخاطر م��ا ي��ح��اك ضد
المخيمات الفلسطينية» ،ومؤكدا ً أن «المسؤولية تقع على
كل الفصائل الفلسطينية».
وقال« :إن الحملة األهلية التي تشارك فيها ثالثون هيئة
لبنانية وفلسطينية والمستمرة منذ اكثر من  13عاماً،
ستبقى أمينة على عهدها لفلسطين ،ألن فلسطين تلخص
في معاناتها ومقاومتها حال األمة العربية بأسرها».
وأكد مرهج أن «المخيم هو عنوان للعودة وال يجوز
التهاون بما يجري في مخيم عين الحلوة».
وخالل اللقاء ،تلقى المجتمعون اتصاال ً هاتفيا ً من رئيس
أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في القدس المطران
عطا الله حنا الذي شكر «للحملة األهلية وكل األصدقاء
والغخوة في لبنان والوطن العربي» تضامنهم معه حيال
ما تعرض له على حاجز «إسرائيلي».

وفد �إيراني زار معلم مليتا

برنامج ال�سيا�سة اليوم
يستضيف الوزير السابق

الدكتور �شربل نحا�س
إعداد وتقديم بثينة عليق

األربعاء 2015-9-2
 10:05صباحا ً بتوقيت بيروت
 07:05بتوقيت غرينتش

FM: 91.7 - 91.9 - 92.3

شهيب مستقبالً كاغ
أعلن مكتب وزير الزراعة أكرم شهيب في بيان أن
لجنة الخبراء المكلفة النظر في ملف النفايات واقتراح
م��خ��ارج وح��ل��ول ل�لأزم��ة اجتمعت أم��س «وطرحت
المعطيات المتوافرة وب���دأت البحث على قاعدة
الوصول إلى ادارة مستدامة لملف النفايات تأخذ
في االعتبار األبعاد الفنية  -العلمية والمؤسسية
والمالية ومبادئ اإلدارة األمثل علميا ً وبيئيا ً وصحيا ً
واقتصادياً ،بالتزامن مع حل فوري لألزمة القائمة».
وأض���اف البيان« :وإي��م��ان�ا ً بالمسؤولية الشاملة
والتشاركية ،تدعو اللجنة هيئات المجتمع المدني
والجمعيات البيئية والمؤسسات األكاديمية وأصحاب
االخ��ت��ص��اص وال��خ��ب��رة إل��ى ت��زوي��ده��ا باقتراحات
واضحة تتضمن رؤي��ة الحل على المديين الفوري
والطويل األمد على أن تسلم االقتراحات الى مكتب

وزير الزراعة  -وسط بيروت  -بناية الصحناوي -
الطابق الرابع ،خالل مهلة أقصاها الساعة  12ظهر
يوم االربعاء الواقع فيه  2015/9/2باليد أو عبر
البريد االلكتروني التاليrrahal@agriculture. :
 gov.lbوتعلن اللجنة أنها في حال انعقاد دائم
إلنجاز تقريرها والمقترحات في أسرع وقت ممكن».
واستقبل شهيب في مكتبه في ال���وزارة ،ممثلة
األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم المتحدة ف��ي لبنان سيغريد
ك��اغ التي «استوضحت عن مهمات لجنة الخبراء
التي شكلت برئاسة الوزير شهيب في شأن مشكلة
النفايات ،وت��م التطرق ال��ى ال��خ��ي��ارات المقترحة
والجدول الزمني ألخذ القرارات وإيجاد الحلول».
وأملت كاغ بـ«الوصول الى حلول تقنية مالئمة للبنان
وتلبي مطالب اللبنانيين».

رئيس بلدية طهران في مليتا
زار معلم مليتا السياحي في منطقة إقليم التفاح -
النبطية ،وف��د من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عبر
المستشارية الثقافية في بيروت ومستشارها محمد مهدي
شريعت م��دار ،وضم الوفد رئيس مجلس بلدية طهران
مهدي شمران.
وكان في استقبال الوفد ،في صالون الشرف ،إدارة معلم
مليتا حيث شاهدوا فيلما ً يحكي «حكاية مليتا للسماء» .ثم
توجه الوفد للتعرف الى أقسام المعلم مختتمين جولتهم
بكلمات أك��دوا فيها «أهمية المعلم وصعوبة الجمع بين
السياحة والمقاومة الحياة والشهادة ،ولكن التاريخ هنا

اجتمع بالفن والمقاومة والعمارة لتقول إن المقاومة هي
الحياة ،فتحية لكل الشهداء ولكل من ساهم في إنجاز هذا
الصرح الذي يقدم لألجيال نموذجا ً عن النصر كصفحة
مشرقة من صفحات التاريخ».
من جهة ثانية ،زار المعلم وف��ود شعبية من جميع
المناطق اللبنانية بينها وفد من بلدة يونين البقاعية
تقدمهم رئيس البلدية محمد فخر الدين حيث جال الوفد في
أقسام المعلم واطلع على حياة المقاومين وتاريخ جهادهم.
وكانت الزيارة ضمن النشاطات التكريمية للبلدية لصروح
المقاومة والجهاد .كما زار المعلم وفود كشفية ورياضية.

