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بلديات الغرب الأعلى وال�شحار توافق على فتح مطمر الناعمة � 7أيام والأهالي يرف�ضون

يوم غ�ضب لبناني فل�سطيني ن�صرة للأق�صى

�شه ّيب يحاول �إقناع العكاريين بـ«المزبلة» :خطتي الفر�صة الأخيرة

�إدانة ال�صمت العربي عن العدوان ودعوات للمقاومة

اعتصام ساحة حلبا رفضا ً لنقل النفايات إلى عكار

من اجتماع بيال
فيما اعتبر وزير الزراعة أكرم شهيب أن خطته لمعالجة ملف
النفايات «الفرصة األخيرة» لحل المشكلة ،أعلن اتحاد بلديات الغرب
األعلى والشحار وبلديات منطقة غرب عاليه وساحله موافقته على
إعادة فتح مطمر الناعمة سبعة أيام لكن القرار ووجه بالرفض من
حملة إقفال المطمر التي نف ّذت مساء أمس اعتصاما ً رمزيا ً عند مدخل
المطمر.

اجتماع «بيال»

فبدعوة من شهيب ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،عقد
اجتماع موسع خصص لشرح خطة شهيب الوطنية لحل مشكلة
النفايات الصلبة وموضوع مكب س��رار في عكار ،وذل��ك في مركز
بيروت للمعارض (بيال) .حضره عدد من نواب عكار هم :معين
المرعبي ،هادي حبيش ،رياض رحال ،نضال طعمة ،خالد زهرمان،
وعدد من الوزراء والنواب السابقين من منطقة عكار واتحاد رؤساء
بلديات عكار الجومة والشفت والدريب واألوسط والشمالي ومخاتير
وفعاليات المنطقة ،وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء بيئيون
وممثلو عن اإلدارات والمؤسسات الرسمية المعنية.
استهل الوزير المشنوق االجتماع بالقول« :إن هناك امكانية للحوار
في هذا الموضوع ،لقد اجتمع المجتمع األهلي اليوم لمناقشة مسألة
وطنية ،لن نضغط عل أحد والموضوع جاهز للمناقشة ،هذه مسألة
وطنية ليس له عالقة بالسياسة ،وال شيء الزاميا ً فيها ،كل شيء يتم
بالتفاهم والحوار».
وأضاف« :ان موضوع تطوير مطمر عكار لن يكون األول بين المطامر
التي تستعمل بل هو سيكون الثاني أو الثالث ،نحن منفتحون على أي
نقاش سواء بالقبول ام بالرفض ،فالعالج ضرورة لهذه النفايات وال
يجب ان تكمل الحالة هكذا».
ثم قدم شهيب شرحا ً مفصالً عن «الخطة واستراتيجيتها وأهميتها
في معالجة هذا الملف» ،مؤكدا ًَأن «الدولة أيضا ً ما بدها مزبلة بعكار»،
وتناول بالتفصيل دور وعمل اللجنة الفنية المؤلفة من االختصاصيين
ومن الوزارة المعنية.
بعده عرض الخبراء للتقارير البيئية والعلمية والتقنية والهندسية
والجيولوجية التي تتضمن معالجات لموضوع النفايات ضمن
المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة وبإشراف االمم المتحدة.
وأجاب المشنوق وشهيب والخبراء في جلسة استماع علنية على
استفسارات وهواجس واسئلة الحضور التقنية والمتعلقة بأهمية
الخطة في معالجة النفايات في عكار وبقية المناطق اللبنانية.
وفور انتهاء االجتماع عقد شهيب مؤتمرا ًصحافيا ً قال فيه« :معالي
وزير الداخلية وأنا مع اللجنة الفنية التي درست خطة الوطنية لحل
مشكلة النفايات الصلبة والتي نجمت بعد اغالق مطمر الناعمة في
 7/17شرحنا ألهلنا من فعاليات عكارية وقسم من السياسيين في
عكار واتحادات البلديات والمجتمع المدني والمخاتير وفعاليات
بيئية ،الخطة المطروحة التي درست ونشرت وتمت الموافقة عليها
في مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه شرح احد المستشارين العلميين
من الشركة األلمانية موضوع الفرق بين المكبات العشوائية والمطامر
الصحية .وكان هناك عدد من األسئلة العلمية والتي تم االجابة
عليها في شكل موضوعي وعلمي ،واعتقد أن مثل هذه اللقاءات لها
الدور األساسي في شرح وتعميم الخطة برقابة المجتمع المدني
وبمتابعة من اإلعالم وكل من له دور بيئي صحي علمي حتى تنجح
هذه الخطة ،كما أكدنا الشراكة بين كل المواقع المقترحة والشراكة
بين المجتمع المدني والدولة ألول مرة في مثل هذا المشروع الذي هو
قد يكون بحاجة الى مزيد من الشرح ،انما يجب ان ال ننسى ان عامل
الوقت ضاغط ،وعامل المناخ ضاغط وعامل كميات النفايات اليومية
المنتجة ضاغط .لذلك نحن نسعى جاهدين من أجل اتمام التواصل
مع كل المجتمعات اليوم في عكار وفي اقرب وقت ان شاء الله في
المنطقة البقاعية سيتم لقاء آخر واذا تتطلب األمر أكثر من لقاء مع كل
المناطق فنحن على استعداد من أجل انجاح هذه الخطة».
وأضاف« :قد تكون الخطة الفرصة األخيرة لحل مشكلة النفايات
الصلبة المنزلية وفي الوقت نفسه قد تكون الملف األخير الذي يمكن
بحثه في ظل تعثر الوضع السياسي وفي جو التعطيل وفي جو
الدوران في الحلقة المفرغة نفسها تحت شعارات سياسية عديدة».
وختم« :نتعاون ونتفهم جميعا ً ونثق ببعضنا بعضا ً نتشارك
جميعا ً من أجل الوصول الى حل األمل ان نصل الى هذا الحل في أقرب
وقت».

فتح مطمر الناعمة أسبوعا ً

وفي خطوة تؤشر إلى بداية تليين للمواقف وتسمح بوضع قطار
الخطة على السكة ،أعلن اتحاد بلديات الغرب األعلى والشحار
وبلديات منطقة غرب عاليه وساحله اليوم موافقته على إعادة فتح
مطمر الناعمة سبعة أيام «شرط التزامن مع فتح باقي المطامر في
سرار وعلى الحدود اللبنانية  -السورية ألن ال بديل للخطة التي
وضعتها لجنة الوزير شهيب ووافقت عليها الحكومة» ،مضيفاً:
«نؤيد هذه الخطوة ونثني على الجهود التي قام بها شهيب وفريق
العمل معه».
موقف االتحاد جاء في مؤتمر صحافي عقده في مركز بلدية عبيه
 عين درافيل ،تركز على موضوع خطة الوزير شهيب لحل ملفالنفايات .وشارك في المؤتمر رئيس االتحاد وليد العريضي ،رئيس
بلدية عبيه غسان حمزه ،رؤساء بلديات :الشويفات ،بشامون،
عرمون بعورتة ،دقون ،مجدليا ،بيصور ،كفرمتى ،البنية ،البساتين،
كيفون ،بمكين ،عيناب ،سلفايا ،شمالن ،رمحاال ،سوق الغرب،
عيتات ،عين عنوب وسرحمول ،ووكيل داخلية الغرب في الحزب
التقدمي اإلشتراكي زاهي الغصيني ،ممثل الحزب الديموقراطي
اللبناني نديم يحيي وممثلو جمعيات أهلية ومدنية .ورحب حمزة
بالحضور ،وقال« :إن مشكلة النفايات أصبحت مشكلة الوطن كله،
بعدما أثبتت الدولة عجزها عن حل هذه المشكلة المزمنة منذ قرابة
 20عاماً ،أي منذ فتح مطمر الناعمة-عين درافيل كخطة طوارئ لمدة
محددة فقط إليجاد حل حضاري وعلمي للنفايات ،ومنذ ذلك التاريخ
لم تقدم الحكومات المتعاقبة أي حلول لهذه المشكلة الى أن وصلنا
الى ما وصلنا اليه» .وأضاف« :إن بلديات المنطقة المحيطة بمطمر
الناعمة عين درافيل ،وحرصا ً منها على المصلحة الوطنية والسالمة
العامة ،توصلت إلى قرار لدعم خطة الوزير أكرم شهيب لحل هذه
المشكلة ،واتخذنا موقفا ً موحدا ً سوف يتلوه رئيس اتحاد البلديات
وليد ابو حرب العريضي».
وألقى رئيس بلدية الشويفات ملحم السوقي كلمة أكد فيها «تأييد
خطة الوزير شهيب لموضوع النفايات في كل لبنان ،شرط التزامن
مع فتح باقي المطامر التي تمثل مركز سرار والمركز الواقع بين
الحدود اللبنانية  -السورية ألنه وبكل صراحة ال يوجد بديل لهذه
الخطة التي وضعتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة ،ونحن نؤيد
هذه الخطوة».
وت�لا العريضي بيان اتحاد بلديات الغرب األعلى والشحار
والبلديات المحيطة فقال« :بعدما أصبحت مشكلة النفايات سببا ً
إضافيا ًللفوضى االجتماعية والبيئية واإلقتصادية في لبنان ،وحيث
أن الكالم الكثير ،والنظريات البيئية المختلفة عن طريقة المعالجة
بقيت كالما ً في اإلعالم وشعارات لم تعالج مشاكلنا ولم تحد من
الحرائق الكثيرة التي تسبب بها حرق النفايات في القرى والبلدات.
وحيث ان الخطة التي وضعتها لجنة الخبراء برئاسة الوزير أكرم
شهيب والتي وافق عليها مجلس الوزراء في  9ايلول  2015لمعالجة
النفايات والتي تضمنت مخارج وحلوال ً مرحلية آنية ومستقبلية.
وبما أن هذه الخطة أعادت الحق المسلوب من البلديات ،والسلطة
المصادرة منها وإعادة األموال الى البلديات واإلتحادات التي هي
حق قانوني لها في معالجة وإنشاء مراكز معالجة ضمن نطاقها
وإلغاء الديون المتراكمة على البلديات بغير وجه حق .إن بلديات
هذه المنطقة وفاعلياتها وقياداتها وأبناءها كانوا دائما ً السبّاقين
في حرصهم على المصلحة الوطنية ،وتحمل أبناء المنطقة لنفايات
بيروت وجبل لبنان ألكثر من  18عاما ً في منطقتنا هو خير دليل
على هذا الحرص .وإن كنا قد فقدنا الثقة بالدولة وبالحكومات
المتعاقبة من أجل حل مشكلة النفايات والمشاكل الكثيرة العالقة
والذي ينادي بها هذا الحراك الشعبي ،ونحن معهم ،إال اننا سنعطي
الفرصة األخيرة ونساهم في فتح مطمر الناعمة لمدة سبعة أيام فقط
بعد أن نتأكد من فتح المراكز المقترحة في الخطة ،وهي مركز سرار
والمراكز الواقعة بين الحدود اللبنانية  -السورية» .واختتم «ان
مرحلة ما بعد اإلقفال بالنسبة الينا ضرورية كما اإلقفال مع مشاركة
لجنة محلية وبلدية لمتابعة خطة اإلقفال لناحية التغطية ،الترتيب
والعمل السريع إلنشاء معمل توليد الكهرباء وأي مقترحات أخرى
يمكن أن يفيد منها أبناء القرى المحيطة بالمطمر بعد تأهيله».

اعتصام حملة إقفال المطمر

وإثر القرار المذكور نفذت حملة إقفال مطمر الناعمة اعتصاما ً أمام

رد الدعوى �ضد وزير البيئة
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود قرارا ً أعلن فيه «عدم صالحية
القضاء العدلي للنظر في الشكوى المقدمة من جمعية «التعاون الدولي لحقوق االنسان» ضد
وزير البيئة محمد المشنوق سندا ً الى المادة  70من الدستور لكون األعمال المنسوبة اليه
تدخل ضمن مهماته الدستورية».
من جهة أخرى ،التقى المشنوق في مكتبه في الوزارة سفيرة كندا في لبنان ميشيل كاميرون
في حضور المستشار السياسي في السفارة ،وتم عرض لالوضاع الراهنة.
ولفتت كاميرون بعد اللقاء الذي دام ساعة وربع الساعة الى أن «البحث تناول التطورات
الجارية في لبنان وخطة الحكومة لحل أزمة النفايات» ،مؤكدة «دعم بالدها لالستقرار في
لبنان».

المشنوق مستقبالً سفيرة كندا

اعتصام قولنا والعمل

مدخله ،رفضا ً إلعادة فتحه لمدة  7أيام .وعقدت مؤتمرا ً صحافيا ً
عبرت فيه عن اعتراضها ورفضها إلعادة «إدخال النفايات المتعفنة
والمتراكمة منذ أسابيع إلى المطمر والبالغة أكثر من  150ألف طن
بحجة عدم وجود حل بديل» ،مشيرة إلى أن «هذه الحجة ذاتها
كانت سببا ً للتمديد على مدى سبعة عشر عاماً» ،مستغربة «عدم
البحث في الحل البديل للحركة البيئية اللبنانية والمتمثلة بتوزيع
هذه النفايات على مراكز الفرز الموقتة في األقضية ،وهذه كلفة أقل
من تلك الملحوظة بالخطة».
ورحبت بـ«قرار المعالجة الملحوظ في خطة الوزير شهيب
بشرط ان يعلن رسميا ً تعيين اللجنة المسماة من قبل الحملة
والجمعيات األهلية الموجودة في القرى المحيطة بالمطمر ،وذلك
لمراقبة ومتابعة تنفيذ قرار المعالجة».
وأعلنت دعمها المطلق «للحملة التي ب��دأت بها مجموعة من
ناشطي المجتمع المدني في القرى والمدن المحيطة بالمطمر
لمحاسبة البلديات ،التي قبضت مال الحوافز والبالغ  35مليون
دوالر».
كما نفذ عدد من الشبان وقفة احتجاجية في برج حمود ،على
المسلك الغربي لالوتوستراد لجهة الكرنتينا ،رفضا ً لنقل النفايات
إلى المنطقة.

...وفي حلبا

كذلك ،نفذ اعتصام في ساحة حلبا رفضا ً لنقل النفايات إلى عكار،
شارك فيه رؤساء بلديات المنطقة وهيئات مدنية واجتماعية وحشد
من المجتمع المدني والمواطنين .وأشار أهالي عكار الى «أننا سنقدم
دعوى قضائية في شأن المكب في سرار  -عكار وسنضع هذا الملف
بين أيادي القضاء».

النبطية

ونفذت لجنة تنسيق الحراك الشعبي في النبطية ،اعتصاما ً أمام
مبنى إتحاد بلديات الشقيف طالب بتشغيل معمل فرز النفايات في
وادي الكفور.
وألقى عضو لجنة التنسيق في اللجنة عباس إسماعيل كلمة
طالب فيها بإقالة وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والبيئة
محمد المشنوق ،داعيا ً إلى «اإلفراج الفوري عن كافة الموقوفين على
خلفية التظاهرات ،ووقف مالحقتهم».
وقد تولت عناصر سرية درك النبطية ضبط األمن في محيط
االعتصام ،كما حضرت عناصر من مختلف األجهزة االمنية للغاية
ذاتها.
من جهة أخ��رى ،أض��رم مجهولون النار في كمية كبيرة من
النفايات على اتوستراد الدورة عند المسلك الغربي وارتفعت سحب
الدخان في المنطقة.

«المرابطون»

إلى ذلك ،أكدت إدارة المهن الحرة والعمل النقابي في «حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون» أن التسريب اإلعالمي عن
إقامة مطمر على الحدود باطل.
وقالت الغدارة في بيان« :إن التخبّط وعدم تحمل المسؤولية في
ح ّل أزمة النفايات التي بدأت تشكل كارثة بيئية ستؤدي إلى انتشار
األمراض المعدية التي تهدد صحة كل اللبنانيين ،ناتج من محاولة
المسؤولين عن هذه الكارثة ،أركان نظام الطوائف والمذاهب تسويق
خطة أحد أخطر الفاسدين باسم المذاهب وليد جنبالط وخادمه أكرم
شهيب».
وأض���اف« :وال��ي��وم وبعدما عجزوا عن االحتيال على أهلنا
اللبنانيين بإغراءاتهم لفتح مطامر الموت قاموا بتسريب إعالمي
خبيث مفاده ان ث ّمة اتصاالت لبنانية سورية لتسهيل إقامة مطمر
على الحدود اللبنانية – السورية .ونحن نعلم ونؤكد من خالل
حرص سورية على أهلنا اللبنانيين أن هذا التسريب هو مجرد كالم
باطل وهروب في المكان والزمان الخاطئ .مع العلم ان المناطق
والمدن السورية حتى في بقع االشتباكات الضارية ال يوجد فيها
تراكم للنفايات كما الحال اليوم في كافة المناطق اللبنانية».
وذ ّكر بأن «سورية منذ زمن بعيد قد أرسلت مئات آالف األشجار
إلى مختلف المناطق اللبنانية حرصا ً على الواقع البيئي في وطننا،
يوم كان تجار الطوائف والمذاهب يخ ّربون البيئة من أجل مشاريع
فسادهم وإفسادهم ولصوصيّتهم وسرقة المال العام».

شهد لبنان أمس يوم غضب لبناني فلسطيني نصرة
للمسجد االقصى ،حيث نظمت لقاءات تضامنية ومسيرات
واعتصامات احتجاجية دانت الصمت العربي والدولي
إزاء االعتدءات والجرائم وانتهاك حرمة المقدسات في
فلسطين المحتلة وسط مخاوف من قيام العدو الصهيوني
بتهويده.

المخيمات

ففي مخيم المية ومية نظمت حركة «حماس» اعتصاما ً
تضامنيا ً عند المدخل الرئيسي للمخيم ،تخلله حرق
االط��ارات المشتعلة احتجاجا ً ورفع المشاركون صورا ً
للمسجد األقصى وسط هتافات الغضب ،في الوقت نفسه
نظمت القوى االسالمية في عين الحلوة لقاء تضامنيا ً مع
األقصى تحت عنوان «االقصى يستغيث» في قاعة مسجد
خالد بن الوليد.
ودعا مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الى
«اعتبار الجمعة يوما ً لنصرة األقصى المبارك ،متوجها ً
الى ائمة وخطباء المساجد في صيدا ومخيماتها للتركيز
في خطب الجمعة على االع��ت��داءات «اإلسرائيلية» على
المسجد األقصى وإدانة هذا االعتداء الصهيوني وإطالق
صرخة واحدة تستنهض األمة من أجل نصرة لحرماتها
ومقدساتها».
وقد تناول خطباء المساجد في المدينة ،الخطر الداهم
الذي يتهدد المسجد األقصى.
ونظمت حركة «فتح» اعتصاما ً أمام مسجد بالل بن
رباح في مخيم الجليل الفلسطيني  -بعلبك ،تحدث خالله
مسؤول شعبة الجليل وبعلبك مزيد أسعد عن «الوضع
الفلسطيني الراهن وما يجري في المسجد األقصى» ،وقال:
«ليس غريبا ً أن يتحول المسجد األقصى إلى ساحة حرب
مفتوحة ورباط دائم مما جعل األقصى والقدس في خطر
دائم ،وال يمر يوم إال وفيه خبر إرتقاء شهيد وخبر إقتحام
وإعتداء وهدم وحفريات تهدد المسجد المبارك».
ودان أسعد الصمت العربي وتوجه إلى أبناء القدس
وفلسطين «بالتحية واإلكبار لصمودهم حتى نحقق رفع
الراية فوق كنائس ومآذن القدس الشريف».

بر الياس

ون��ف��ذت جمعية «قولنا والعمل» اعتصاما ً حاشدا ً
«نصرة إلخواننا في األقصى» بعد خطبة وصالة الجمعة،
وذلك أمام مسجد عمر بن الخطاب في بر الياس في البقاع
األوسط ،وتقدم المشاركين رئيس جمعية «قولنا والعمل»
الشيخ أحمد القطان وحشد م��ن األه��ال��ي اللبنانيين
والفلسطينيين ،المسيرة س��ارت أم��ام المسجد باتجاه
الطريق العام وقد ارتفعت الهتافات بالتلبية للمسجد
األقصى وفلسطين ،وشعارات الموت ألميركا و«إسرائيل»،
كما رفعت الفتات كتب عليها عبارات التحذير من سقوط
األقصى وطلب الدعم و«النصرة» لها.
وألقى القطان كلمة قال فيها« :يقتلون الجميع ويهودون
المسجد األقصى ونرى الصمت المطبق من كل حكام العرب
والمسلمين ألنهم متواطئون مع العدو «اإلسرائيلي»
واإلستكبار العالمي ،فمن هنا نقول لكل شعوب العالم
ولكل الشعوب اإلسالمية أن تنتفض لنصرة أولى القبلتين
وثالث الحرمين (المسجد األقصى) ،فهم يعملون من أجل
إسقاط المسجد األقصى من أجل هدم المسجد األقصى

فماذا تنتظرون يا مسلمون ويا عرب؟! أتظنون أن عروشكم
ستبقى إن سقطت فلسطين أو سقط المسجد األقصى،
لذلك يجب على كل أحرار العالم أن يكونوا مع المرابطين
المجاهدين في المسجد األقصى ألننا على يقين بأن ما أخذ
بالقوة ال يسترد إال بالقوة وأن هذا العدو «اإلسرائيلي» ال
يفهم إال لغة القوة لذلك كل المفاومضات واالتفاقات يجب
أن تسقط».
من جهة أخرى ،أرسل رئيس كتلة المستقبل النيابية
النائب فؤاد السنيورة ،رسائل احتجاج إلى كل من:األمين
العام لالمم المتحدة بان كي مون ،األمين العام للجامعة
العربية نبيل العربي ،وإلى االتحاد االوروبي ،بسبب تفاقم
وتمادي االعتداءات «االسرائيلية» على المسجد األقصى،
استنكر فيها «ه��ذه األعمال العدوانية وبين خطورتها
وأبعادها وانعكاساتها الممكنة على العالم والمنطقة ما
يؤدي الى زيادة التوتر في المنطقة والتطرف في العالم
واللجوء الى استخدام العنف».
وطالب السنيورة في هذه الرسائل «اتخاذ االجراءات
ال��ض��روري��ة لمواجهة وإدان���ة ال��ع��دوان «االسرائيلي»
المتفاقم» .وأجرى لهذه الغاية اتصاال ً هاتفيا ً مع العربي.
ورأى مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح في
خطبة الجمعة «أن «إسرائيل» تستغل أوضاع الشعوب
العربية القتحام المسجد األقصى المبارك ،والصمت
العربي يشجعها على ذلك» ،مطالبا ً بتدخل عربي عاجل
إلنقاذ المسجد األقصى.

ح ّمود

وقال إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود في الموقف
السياسي االسبوعي ال��ذي يلقيه في خطبة الجمعة:
«عندما أحرق المسجد األقصى عام  ،1969قالت رئيسة
ال��وزراء «اإلسرائيلية» آن��ذاك غولدا مائير إنها «لم تنم
ليلتها خوفا ً من رد الفعل العربية» ،وعندما استيقظت ولم
تر ردود الفعل التي توقعتها قالت« :نستطيع أن نفعل ما
نشاء هذه أمة نائمة».
وأض��اف« :اليوم ال يستطيع نتنياهو أن يقول الكالم
نفسه ،اليوم في األقصى شباب وفتيات ،رجال ونساء،
مرابطون يواجهون المخططات «اإلسرائيلية» بالهمة
العالية واإلرادة القوية وبأسنانهم وأحجارهم وحناجرهم.
اليوم في غزة أنفاق تحت األرض وصواريخ جاهزة لضرب
أي نقطة في األرض المحتلة ،وهناك مقاومة في لبنان
جاهزة لخوض معركة غير مسبوقة».
وتابع« :المؤامرة األميركية  -اإلسرائيلية  -العربية
نجحت ف��ي تدمير س��وري��ة وال��ع��راق وليبيا وغيرها،
ونجحت االستخبارات األميركية والغربية في إنتاج
التكفيريين اإلرهابيين بأسماء متعددة وأشكال متنوعة،
ونجحوا في كثير من مخططاهم في أكثر من مكان ،ولكنهم
لم ينجحوا في تدمير إرادة الشرفاء والمقاومين وأهل
اإليمان الصحيح».
وش��دد على ان «األقصى منتصر وصامد اليوم رغم
الخيانة والتخلف والجاهلية العربية الحديثة».
ون��دد بـ«الفتاوى المزعومة التي تدعي انه ال يجوز
للنساء المشاركة في الدفاع عن المسجد األقصى بحجة
عدم االختالط وكشف العورات» ،وأكد أن «هذه الفتاوى
المزعومة ال ترتكز على مفهوم إسالمي حقيقي وال تهدف
إال لتثبيط المرابطين في األقصى خدمة للحلف األميركي
 -اإلسرائيلي  -العربي الذي ذكرناه».

�إحياء ذكرى مجزرة �صبرا و�شاتيال في الغبيري
وكلمات �شددت على وجوب تحقيق العدالة

تطوير معمل معالجة وفرز النفايات في �صور
جال مسؤول البلديات المركزي في حركة «أمل» بسام طليس ،بتوجيه من رئيس الحركة رئيس
المجلس النيابي نبيه بري في اتحاد بلديات قضاء صور ،حيث التقى رئيس االتحاد عبد المحسن
الحسيني وعددا ً من رؤساء البلديات في القضاء ،وزار معمل معالجة وفرز النفايات في بلدة عين
بعال ،وتفقده واستمع إلى شرح من المدير العام لـ«شركة البنيان» حسين الموسوي الشركة
المشغلة للمعمل ،حيث تبين بعد االطالع على التقرير الفني المعد من قبل المهندس المختص ان
المعمل في حاجة الى تطوير وشراء بعض المعدات الالزمة.
وأطلق طليس «الخطة للبدء في عملية التطوير لكي تتناسب مع الخطة المقترحة في مجلس
الوزراء» ،وقال« :إن الخطة التي سيتم بدء العمل فيها هي الفرز المنزلي وهذا سيتم من خالل إقامة
ورش عمل وتدريب البلديات وإعطاء الحوافز لألهالي من أجل التجاوب مع البلديات» ،موضحا ً
«أن الفرز المنزلي هو الخطوة األولى للوصول إلى معالجة ملف النفايات بطريقة علمية وصحية»،
مناشدا ً «الحكومة تأمين التمويل الالزم لتتمكن البلديات من القيام بدورها».
وشكر الحسيني من جهته ،الرئيس بري ومكتب البلديات في الحركة «على المتابعة الدائمة
والرعاية الخاصة لهذه المنطقة» ،مؤكدا ً «أن االتحاد سيقوم بما يلزم من خالل االجتماع الذى سيعقد
األسبوع المقبل لمناقشة وإقرار خطة تطوير العمل في معمل فرز النفايات».

طليس أثناء تفقده المعمل

المسيرة في الغبيري
أحيت بلدية الغبيري الذكرى الـ  33لمجزرة «صبرا
وشاتيال» ،بمهرجان أقيم بالتعاون مع «لجنة إحياء
ذكرى المجزرة» ،ولجنة «كي ال ننسى» ،في المركز الثقافي
للبلدية .ش��ارك فيه مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين في لبنان مروان عبد العال وأعضاء من الجبهة،
رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا ،فصائل من
المقاومة الفلسطينية إضافة إلى الوفد األوروبي من لجنة
«كي ال ننسى» ،وأهالي المخيمات.
بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني ،تحدث الخنسا
فأكد أن «الكيان الصهيوني الغاصب زائل ال محالة ومهما
طال الزمن» ،مستذكرا ً «المجزرة التي وقعت في وضح
النهار» ،ومشيرا ً الى أن «الطريق إلى فلسطين واضحة
مهما تباينت اآلراء السياسية ،وشعب فلسطين لن يبقى
في الشتات إلى األبد ،فالعودة واقع حتمي بفعل المقاومة
والبندقية واستمرار النضال».
وحيا «المدافعين عن شرف القدس والعرب والعروبة،
فهم العنوان الحقيقي للمقاومة الشريفة في الداخل ،وعلى
رغم المؤامرات الهادفة إلضعاف روح المقاومة وزعزعة
دول الممانعة ستبقى فلسطين وجهتنا رغم الخريف

العربي والشتاء الغربي والصمت الدولي».
ثم تحدث ممثل القوى واألحزاب والفصائل الفلسطينية
في لبنان ،فتحي أبو ال��ع��ردات ،فسأل« :كيف لجريمة
هزت الضمير العالمي أن يكون مرتكبوها ما زالوا خارج
المحاسبة والقصاص ،في حين تكبر دائ��رة المطالبة
بمحاكمتهم من كل الشرفاء في دول العالم ،وبيننا اليوم
وفود من  10دول أجنبية».
وألقى ممثل الوفود األجنبية اإليطالي موسولينو كلمة
أشار فيها إلى أن «الذكرى ستستمر تحت سقف المطالبة
بإحقاق الحق وسيادة العدالة» ،آمالً بأن «يأتي اليوم
الذي ال يعود في لبنان الجئ فلسطيني واحد» ،الفتا ً الى
أن «المجازر تستمر لعدم محاسبة المرتكب» ،ومعلنا ً
تضامنه مع «المقاومة في لبنان».
وتحدثت سهام بلقيس باسم عوائل المجزرة ،مشيرة
إلى أن «الشهداء تحولوا إلى شهود دائمين ،وبصوت
جرحنا ،نقول لهم :لن ننساكم».
وفي اختتام المهرجان توجه المشاركون نحو المقبرة
الجماعية ،حيث وضعت األكاليل مع ع��زف موسيقى
الموت.

