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�سالم تر�أ�س اجتماع ًا لمعالجة النفايات
وحلحلة للمك ّبات خالل يومين

االجتماع عند محافظ البقاع
ترأس رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومي
مساء أمس ،اجتماع اللجنة المكلفة معالجة ملف النفايات
في حضور وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيب ،وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار
نبيل الجسر.
وبعد االجتماع ،قال شهيب« :من ضمن اجتماعاتنا
المستمرة والمفتوحة ،ك��ان هناك درس كامل لملف
مطمر سرار والصعوبات التي تواجهه ،من حيث أعمال
اإلنشاءات أو من خالل بعض االعتراضات التي يتو ّلى
معالجتها وزير الداخلية لتذليل كل العقبات ،ألن ما نقوم
به في عكار هو لخدمة المنطقة حتى لو نقلت أو لم تنقل
المكب في سرار إلى مطمر
إليها النفايات ،ونحاول تحويل
ّ
صحي وإلغاء كل المكبّات لتصبح عملية الكنس والجمع
والنقل من مهام البلديات والمعالجة على الدولة».
أضاف« :ما قد استج ّد اليوم أنه تم تحديد أكثر من موقع
في البقاع ،وقد بدأت دراساتنا منذ صباح اليوم (أمس)،
وغدا ً (اليوم) هناك استكمال لها .وأتمنى أن نكون قد بدأنا
اليوم في الموقع الثاني الموازي لموقع سرار كي يكون
التكامل قائما ً في موضوع الخطة .وبالتأكيد ،إن األمر يحتاج
إلى متابعة أكثر ،إنما يمكننا القول إن مطمر البقاع أصبح
واقعا ً بعد االنتهاء من الدراسات الجيولوجية له للتأكد من
صالحيات هذا الموقع بأن يكون مطمرا ً صحياً ،وبالتالي
يستوعب نفايات المناطق المجاورة ،وفي الوقت نفسه،
استكماال ً للخطة تنقل إليه نفايات بيروت وضواحيها».
وأعلن أنه ما إن يعتمد موقع البقاع من قبل اللجنة
سيدعو الرئيس سالم إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء من
أجل إتمام كل الترتيبات اإلدارية والقانونية ،للبدء بالعمل
بالخطة في شكلها النهائي .وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع
مجددا ً مساء غد الخميس لعرض كل التفاصيل ،وتثبيت
المواقع نهائياً ،واالنطالق منها للتحضير لجلسة مجلس
الوزراء ،ومنها إلى عملية إتمام نقل النفايات.

المشنوق

وكان المشنوق اجتمع بدوره في وزارة الداخلية ،مع
النواب عاطف مجدالني ،جمال الجراح ،رياض رحال،
هادي حبيش وخضر حبيب ،وت ّم البحث في شؤون إنمائية
تتعلّق بمناطق بيروت وعكار والبقاع وملف النفايات.
بعد اللقاء ،قال النائب مجدالني« :جئنا اليوم لزيارة
وزير الداخلية نهاد المشنوق لنعبر عن تأييدنا ودعمنا
يخص الحراك المدني او النفايات.
لمواقفه في وجه ما
ّ
وكان للوزير موقف جريء وحكيم ،وقد أعربنا عن تأييدنا
له ألن الحراك تح ّول إلى مجموعات شغب تعتمد العنف
وإي��ذاء المؤسسات العامة والخاصة .وال يمكن لمدينة
بيروت أن تتحمل إقفال طرق أو مؤسسات هي شريان
االقتصاد اللبناني الذي أضحى على حافة االنهيار».
أضاف« :كذلك جئنا نقول للوزير أننا نؤيد كل الجهود
التي يبذلها والوزير أكرم شهيب من أجل إيجاد حل للكارثة
الوطنية ،أي موضوع النفايات ،آملين أن تكلل جهودهما
بالنجاح الكامل لمصلحة لبنان واللبنانيين».

وعما إذا ك��ان هناك إج���راءات ج��دي��دة ابلغوها إلى
المشنوق لحل معضلة النفايات ،قال مجدالني« :نعم،
هناك إجراءات ،لكن هناك انتظار لمواقع جديدة ،لمطامر
صحية في البقاع ،وأعتقد أنها ستحل بين اليوم والغد،
وستفضي إلى حلحلة األمور في كل المواقع ،إن كان في
عكار أو في مقلب السلسلة الشرقية أو في الناعمة».
وترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعا ً في
مكتبه في سراي طرابلس ،مع متخصصين في معالجة
النفايات .واستمع منهم لكيفية إيجاد حلول مناسبة
لمعالجة مشكلة النفايات في طرابلس والشمال ،بحضور
مستشار وزي��ر الطاقة والمياه طوني م��ارون��ي ،رئيس
اتحاد بلدية الفيحاء المهندس عامر الرافعي ،رئيس
غرفة التجارة والصناعة توفيق دبوسي ،رئيس اتحاد
بلديات زغرتا زعني مخائيل خير ،رئيس اتحاد بلديات
الكورة كريم بو كريم ،رئيس بلدية أميون غسان كرم،
رئيس بلدية شكا فرج الله كفوري ،رئيس بلدية القلمون
طالل دنكر ،مدير شركة  ENERJICOكريم حداد ،مدير
شركة  SICOMOميشال أيوب ،الخبير البيئي في شركة
 MORISراجي معاصري ،جورج انطون مدير جمعية
«مرسيكورب» ،المهندس عفيف نسيم.
وقدّم المشاركون شرحا ً مفصالً لكيفية معالجة مشكلة
النفايات في مختلف أقضية الشمال بدءا ً من عملية الفرز
م���رورا ً ب��إع��ادة التدوير والتفكك ال��ح��راري وص��وال ً إلى
االستفادة من بقايا النفايات.

مكب سرار

في غضون ذلك ،ال تزال األعمال في مكب سرار في عكار
متوقفة لليوم الخامس على التوالي بفعل اعتراض أهالي
القرى والبلدات المحيطة على نقل النفايات من بيروت إلى
عكار وعلى موقع مكب سرار في شكل خاص ،مطالبين
بإلغائه كليا ً لما تسبب به من أض��رار كبيرة على مدى
السنوات الـ 19الماضية ،ويقولون إن هذه األضرار ال بد
أن تتفاقم في حال تم اعتماد هذا المكب مطمرا ً لنفايات كل
لبنان ،كما هو مقرر.
ولم تجد نفعا ً االتصاالت التي أجريت على غير صعيد
في شكل مباشر وغير مباشر مع األهالي وفاعليات هذه
البلدات الذين يصرون على إقفال المكب ،وقد عمدوا إلى
الوقوف في وجه الجرافات ومطالبة سائقيها بالعودة
ومغادرة المكان ،مؤكدين أنهم سوف يمنعون دخول أو
خروج أي جرافة أو شاحنة إلى ارض الموقع ما لم يتم
اتخاذ القرار المناسب من الحكومة والعودة عن قرارها في
شأن اعتماد مكب سرار الستقبال نفايات لبنان.
وهذا األمر كان قد دفع بمتعهدي األعمال إلى إعالنهم
توقيف العمل ما لم تتم مواكبتهم وحمايتهم أمنياً ،وأنهم
ليسوا مضطرين إلى الوقوف في مواجهة أحد.
وقد أبقى األهالي ومناصروهم اعتصامهم مفتوحا ً في
خيمة نصبوها على طريق العبودية  -منجز عند مدخل
مكب سرار ،مجددين التأكيد على أنهم لن يغادروا الخيمة
ما لم يتخذ قرار بإقفاله.

�أبوغيدا يرف�ض �إخالء �سبيل موقوفي الحراك
والأهالي يقطعون الطريق �أمام «الع�سكرية»

أهالي الموقوفين أمام الممحكمة العسكرية
ن ّفذ أهالي موقوفي الحراك المدني
اعتصاما ًأمسأمامالمحكمةالعسكرية
بعدما رد قاضي التحقيق العسكري
األول ري��اض أب��و غ��ي��دا ،ك��ل طلبات
إخالء السبيل التي قدّمت إليه بشأن
الموقوفين الخمسة :وارف سليمان،
فايز ياسين ،حسين ابراهيم ،بيار
حشاش ورام��ي محفوظ ،التي تقدم
بها وكالؤهم والتي أحيلت بحسب
األصول القانونية إلى النيابة العامة
العسكرية إلبداء الرأي بالموافقة أو
الرفض ،وأعيدت إلى قاضي التحقيق
المعني الت��خ��اذ ال��ق��رار ال���ذي ي��راه
مناسباً.
وبعد قرار رد طلبات تخلية السبيل
قرر األهالي قطع الطريق أمام المحكمة،
األمر الذي أدى إلى حالة انقسام حول
إغالق الطريق التي عندما أعيد فتحها،
منعت السيارات التابعة للسياسيين
وال��ن��واب من العبور أمامها وتمثل
ذلك عند محاولة عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب كامل الرفاعي المرور
م��ن أم��ام المحكمة بسيارته .وق��ال
بعضهم إنه ع ّرف عن نفسه بأنه نائب

سابق إلقناعهم بالسماح له بالمرور،
إال أن المعتصمين استدركوا أنه نائب
ووجهوا إليه
حالي ومنعوه من المرور ّ
الشتائم واإلهانات .ونفى الرفاعي أن
يكون فعل ذلك بل ع ّرف عن نفسه بأنه
نائب حالي عن البقاع.
وأك��د المعتصمون االستمرار في
اعتصامهم حتى إط�لاق الموقوفين
ونصبوا خيماً.
الى ذلك ،قال محامو الحراك المدني
«تم توقيف شبان الحراك بسبب شتم
اإلدارات العامة والمس بالمؤسسات
العسكرية وتحقير الجيش والقيام
بأعمال الشغب» .وأعلنوا أنهم في
الشق القانوني ،سيتقدّمون بإخالءات
سبيل غ��دا ً الخميس ،باعتبار اليوم
األربعاء عطلة رسمية لمناسبة عيد
رأس السنة الهجرية .وف��ي الشق
الميداني سيكون هناك تصعيد في هذا
االتجاه.
وبعد الظهر ،أوق��ف��ت ق��وى األم��ن
الداخلي الناشط زي��ن نصر الدين،
فأعاد المعتصمون إقفال الطريق ،ما
تسبب بتدافع مع القوى األمنية لدى

محاولتها إعادة فتح الطريق.
وق���ال���ت إح����دى ال��ن��اش��ط��ات إن
«الشباب استدرجوا عند خروجهم
م��ن التظاهرة على جسر البربير،
حيث أقدمت سيارة مدنية في داخلها
مدنيون ،على خطف نصر الدين الذي
في حال ص��درت في حقه أي مذكرة
قضائية ،فيجب استدعاؤه إلى مخفر
وتبليغه ال اعتقاله بهذه الطريقة
التعسفية».
م��ن جهتها أف���ادت ق��وى األم��ن أن
توقيف نصر الدين ت ّم لوجود خالصة
حكم في حقه تقضي بسجنه  3أشهر
وتغريمه مليون ليرة لبنانية في جرم
شيك من دون رصيد.
إل��ى ذل��ك ،أعلن «م��رص��د الحراك
المدني» في بيان أن «الحراك مستمر،
طالما هناك مطلب شعبي محق»،
فيما دع��ت «مجموعة نساء للحراك
الشعبي» «كل النساء في كل المناطق
إل��ى مزيد من االن��خ��راط في الحراك
وتطوير مشاركة المرأة وتوسيعها،
وتضافر كل الجهود من أجل حماية
الحراك».

كرم ال�سفير الرو�سي
الداود ّ

زا�سيبكين :نعي�ش مرحلة حا�سمة
و�سيتبلور النظام العالمي الحق ًا
ك ّرم أمين عام حركة «النضال اللبناني  -العربي» النائب السابق فيصل
الداود ،سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسيبكين ،في دارته في اليرزة ،تقديرا ً
للمواقف الروسية الداعمة لشعوب المنطقة المناهضة للهيمنة األميركية ،في
حضور سفراء :سورية علي عبد الكريم علي ،إيران محمد فتحعلي ،الهند أنيتا
نايار والبرازيل جورج جيرالدو قادري ،كما حضر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية.
وألقى ال���داود كلمة ج��اء فيها« :تجمعنا قضية اإلن��س��ان في تحرره من
العبودية ،وفي استقالل األوطان من االستعمار واالحتالل ،ورفض استغالل
الشعوب ونهب ثرواتها».
أضاف« :نك ّرم اليوم السفير الصديق العزيز والحليف الكسندر زاسيبكين
ممثل االتحاد الروسي ،الذي يقف معنا في حربنا ضد اإلره��اب» ،مشيرا ً إلى
أن «تعزيز الوجود العسكري الروسي في سورية ،غيّر المعادلة الدولية برسم
شرق أوسط جديد أخالقي ب ّناء ،يحترم الدول الصديقة وإرادة شعوبها نحو
السالم والديمقراطية ،ألن أمن سورية من أمن روسيا وأمن العالم .ونحن من
موقعنا السياسي نثني على القرار الذي اتخذه الرئيس فالديمير بوتين ،هذا
القائد الف ّذ الذي أنهى أحادية القرار الدولي الذي د ّمر العالم العربي والذي
يحاول تدمير العالم».
وشكر السفير زاسيبكين الداود على التكريم وقال« :بات واضحا ً أننا نعيش
مرحلة حاسمة وسيتبلور في ما بعد ما هو النظام العالمي الذي نسعى إليه،
ألننا جميعا ً من حضارة واحدة محبة للسالم واإلنسان والعيش المشترك؛ إال
أنه يجب علينا اليوم وفي المستقبل أن نثبت ذلك باألفعال ،فنحن نعيش منذ
أكثر من أربع سنوات ونصف في محنة في منطقة الشرق األوسط وتحديدا ً
نحب ناسها وشعبها .القرار الجريء للرئيس بوتين بتأييد
في سورية التي
ّ
األعمال العسكرية حول ما يحدث فهذا ليس بسيطا ً بل هو مصيري جوهري
ألنه ينعكس على كل ما يحدث وهذا داللة على أننا نفتخر بصمود سورية جيشا ً
وشعبا ً ونحن نريد أن نضيف ولو شيئا ً بسيطا ً للشعب السوري».
وتابع « :نحن كدبلوماسيين في األوس��اط السياسية نسعى إلى تسوية
سياسية في منطقة الشرق األوسط ككل ،ولقد حصلت مؤامرة منذ البداية ولم
يكتشف الجميع عمق هذه المؤامرة والصورة لهذه المؤامرة ،ولكن كان واضحا ً
بالنسبة إلينا أن الهدف لسوء الحظ هو هدف مد ّمر إلع��ادة ترسيم خريطة
المنطقة وتدمير الدول ،فإن كان تدمير الدول هنا في هذه المنطقة فلنبتدئ من
المخطط األولي الذي كان في تدمير دولة االتحاد السوفياتي والدولة الروسية
ككل ،ونحن في الخمس عشرة سنة األخيرة نمارس نهج روسيا برئاسة
الرئيس بوتين ،لمصلحة الدول األخرى في العالم لتكون الفرص للشراكة على
قدر المساواة».
أضاف« :إذا كان لدى اآلخرين أحالم كأنه قطب واحد يؤمن لهم كل شيء
فهذا شأنهم ونحن غير موافقين على ذلك على اإلطالق ،وفي ما بعد اتضح أنه
ليس فقط روسيا بل عدد كبير من الدول متفاهمون معنا في هذا المجال وهناك
تج ّمعات مثل البريكس وشانغهاي واالتحاد األوروآسيوي إلخ ...كل ذلك من
بوادر العالقات الجديدة بنوعية جديدة في المجتمع الدولي .ولقد اتضح خالل
السنوات األخيرة أن هناك محاور عدة ونحن كروسيا لدينا نهج مستقيم خالل
أربع سنوات ونصف وأكثر من تقلبات الشرق األوسط وأيضا ً خالل السنوات
المقبلة سيكون النهج نفسه .وبالنسبة لنا شيء بسيط جدا ً ال نغيّر نهجنا
ولن نغيّر نهجنا ،وإن كان هناك من مناورات من قبل اآلخرين فهذه المناورات
لتجميل الصورة ،لكن بالنسبة لنا السياسة نفسها هي سياسة مبنية على
مصالح روسية نفسها ،وبوتين قال سياسة روسية هي انسجام ما بين سياسة
اإلمبراطورية الروسية واالتحاد السوفياتي وروسيا الجديدة ،وكل ما كان جيدا ً
خالل كل هذه المراحل هو لدينا اليوم .نحن مقتنعون بقدرتنا الذاتية».

«لن �أ�ساوم على مو�ضوع الرئا�سة»
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عون :لن �أ�شارك في جل�سات الحكومة
قبل تعيين قائد للجي�ش وانتخاب مجل�س ع�سكري
أكد رئيس تكتل «التغيير واإلصالح» النائب ميشال عون
أن ال أحد من وزرائه سيشارك في الجلسات الحكومية قبل
تعيين قائد للجيش وانتخاب مجلس عسكري.
وج �دّد دعوته لالنتقال من الوضع غير الشرعي إلى
الوضع الشرعي ،مطالبا ً بإيجاد «قيادات أمنية شرعية فما
ط ّور المشكلة هو التمديد لقائد الجيش مرة ثانية» ،ومعتبرا ً
أن «من مدّد للعماد جان قهوجي هو سعدان» .ورأى أن وزير
الدفاع سمير مقبل «ال يفهم في القانون العسكري وال بكيفية
حصول الترقيات العسكرية» ،موضحا ً أن «األقدمية هي
ّ
للترشح للترقية العسكرية إال أن هذه الترقية
أحد الشروط
تتم حسب الخدمات التي قدمها الضابط» ،مؤكدا ً أن «لو كان
مقبل يفهم بالقوانين لما مدّد لقهوجي».
وكرر عون في مقابلة مساء أمس مع محطة «أو تي في»
ضمن برنامج «بال حصانة» انتقاده للتمديد للمجلس
العسكري ،معتبرا ً أن ما فعله مقبل هو كذبة كبيرة «فيمكن
تأخير التسريح في  3حاالت ،حالة حرب أو حالة طوارئ
أو حينما يتسلم الجيش األمن على األراضي اللبنانية»،
موضحا ً أن «ما حصل مناورة كاذبة وال صالحية لوزير
الدفاع وهو لقيط في السياسة» .واعتبر أن «الرئيس
ميشال سليمان ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل
هما الواجهة المسيحية لتعطيل التعيينات العسكرية أو
التسوية ،نتيجة ارتباطاتهما بالخارج» ،الفتا ً إلى أن «ال
أحد لديه قرار حر».
وعن عودته للمشاركة في جلسات الحكومة ،أعلن عون
أن ال أحد من وزرائ��ه سيشارك في الجلسات قبل تعيين
قائد للجيش وانتخاب مجلس عسكري ،متسائالً «إذا
كنا ال نستطيع نحن على مستوى المسؤولين أن نصدق
بعضنا فأين سنصل بالحكم؟» ،ومضيفا ً «أنا مسيحي أريد
تعيين قائد جيش مسيحي وأنا أتكلم من منطلق حقوقي
وواجباتي وال أطالب بأخذ صالحيات أح��د» ،ومتابعا ً
«شعبيا ً ونيابيا ً أنا أمثل األكثرية المسيحية ولي دوري ال
أحد يستطيع أن يأكله».
واع��ت��ب��ر ع���ون أن «ال��ج��م��ي��ع ف��ي ل��ب��ن��ان ي��خ��اف من
الرجل النظيف ألنهم ليسوا أقوياء» ،طارحا ً العديد من
التساؤالت «عبرا من قام بها وأنهاها؟ شامل روكز ،مَن
حارب بعرسال؟ شامل روكز ،مَن دخل الى باب التبانة
وقام بإنهاء األزمة؟ شامل روكز ،كما هو قام أيضا ً بتهدئة
األمور في عكار» .وكشف أن رئيس تيار «المستقبل» سعد
الحريري «كان يريد خلق مشكلة بيني وبين رئيس مجلس
النواب نبيه بري عبر مستشاره غطاس خوري الذي قال
لي إن المشكلة هي عند بري فقلت لخوري أنت لم تكن
صادقا ً معي».
ّ
يعطل
يخص ملف النفايات ،أكد عون أنه لن
وفي ما
ّ
خطة النفايات ولن يعمل بها ،مشيرا ً إلى أنهم «يريدون
تحميلي جزءا ً من الصالحيات ألن ال جرأة لهم ألخذ القرار»،
والفتا ً إلى أن «الخطة ليست بحاجة إلى موافقة الحكومة».

وشدد على «أنني سأذهب إلى الحكومة للمواجهة فموقفي
ثابت» ،حاصرا ً مطالبه بـ«قانون انتخابي نسبي على 15
دائرة ،رئيس للجمهورية له صفة تمثيلية لشعبه وليس
رئيسا ً دمية ،ونريد قيادات شرعية» ،ومشددا ً على «أننا
نعطل القرارات الخاطئة فقط» .وأص ّر على أولوية «بندَي
استعادة الجنسية واالنتخابات في أي جلسة تشريعية
في العقد العادي».
ولفت عون إلى أن عالقته برئيس جبهة النضال الوطني
النائب وليد جنبالط جيدة منذ ب��دأت األوض��اع األمنية
تتوتر بسبب الالجئين ،مشيرا ً إلى أن «جنبالط قد برهن
عن واقعية وحكمة في معالجة األمور الدقيقة» .وأكد أن
ال مشاكل بينه وبين الرئيس بري ،موضحا ً أن «التباعد
مع حزب «الكتائب» هو بسببهم إذ ال تعرف ماذا يزعجهم
وماذا يفرحهم ،فقد وصلتنا رسالة مفادها شيء وفي اليوم
الثاني قال الكتائب شيئا ً آخر».
ولفت إلى «أننا موجودون في حالة استثنائية ال يمكن
االنسحاب من الحكومة ،ألننا ال نستطيع إيقافها فهي
تحل مكان الرئيس» ،مشيرا ً إلى «أننا نستطيع أن نعطل
بعض األمور ،والموضوع نفسه يتعلق بمجلس النواب»،
مجلسي النواب
ومشددا ً على أنه «محكوم علينا بالبقاء في
َ
وال��وزراء» ،ومعتبرا ً أنه «قد نصل إلى مرحلة االنسحاب
ولكن عندها العالقة ستتغير على األرض ،وقد نصل إلى
صدام؛ والشيطان في داخلي سيصحو يوما ً ما وال أعرف
ماذا سيفعل» .وأكد أنه لن يساوم على موضوع رئاسة
الجمهورية.
واستذكر عون بعض أح��داث « 13تشرين» ،مشيرا ً
إلى أن المفقودين في هذه األحداث هم من اللواء العاشر
تخص
في الجيش اللبناني ،والفتا ً إلى أن « الكتيبة كانت
ّ
العماد قهوجي والرئيس سليمان كان مسؤوال ً حينها عن
العمليات في اللواء».
وقال« :لست أقوى من ديغول أو أيزنهاور اللذين خسرا
عددا ً كبيرا ً من األشخاص في الحروب العالمية ،ومن ثم
فهموا أن ح ّل المشكلة هو حسن العالقات ثم بنوا سوقا ً
أوروبية مشتركة».
وتط ّرق عون إلى موضوع العالقة بين لبنان وسورية،
معتبرا ً أن «سورية هي المدخل الوحيد لنا إلى كل الدول
العربية» ،مشيرا ً إلى أن «هناك مصالح مشتركة ليعود
الوفاق بين البلدين» ،ومضيفا ً «أمن سورية من لبنان
وأم��ن لبنان من سورية ،والمصالح المشتركة تؤمنها
الحكومتان» .وأكد عون «أننا نعمل مع الدولة السورية
المتمثلة بالنظام القائم والعالقات يجب أن تكون جيدة
وهي عالقات ثابتة بين الشعبين سواء تغير النظام أو لم
يتغير» ،مشدّدا ً على «أننا مع المقاومة ضد إسرائيل وضد
اإلرهاب» ،والفتا ً إلى أن «قسما ً كبيرا ً من اللبنانيين مرهون
لدولة عربية معينة والعتب على شركائنا الذين يسلّمون
أنفسهم لهذه الدول».

رئي�س الحكومة ووفد «القومي» برئا�سة حردان و�شخ�صيات ّ
عزوا بالراحل

ت�شييع ر�سمي و�شعبي حا�شد ل�سكاف في زحلة اليوم

زاسيبكين والداود

فيا�ض :جاهزون لمالقاة
�أي طرح �إيجابي لإحياء الم�ؤ�س�سات
أكد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض أن أحالم
المشروع التكفيري ومن ورائه كل رعاته اإلقليميين والدوليين قد تهاوت.
وقال فياض خالل رعايته حفل افتتاح ملعب بلدية سحمر« :الغرب يمارس
معنا لعبة مزدوجة ،لعبة نفاق ،إنما «داعش» تشكل له فرس رهان لتحقيق
أهدافه على مستوى المنطقة ،لذلك جاء التدخل الروسي الجوي ليكشف نفاق
الغرب وليدخل المنطقة في مرحلة جديدة للمقاومة إسهامها الفاعل في رسم
طبيعة ونتائج ومسار هذه المرحلة الجديدة».
وتابع« :نحن في حرب تموز أسقطنا مشروع الشرق األوسط الجديد الذي
يخدم المصالح األميركية واإلسرائيلية في المنطقة ،وأما اآلن في رحم األزمة
في سورية ومع التطورات التي نشهدها إنما يولد شرق أوسط نقيض ،شرق
أوس��ط أصيل تساهم مقاومتنا في صنعه ويبدأ من منطقتنا كي تكون له
تأثيراته على مستوى النظام العالمي الجديد بر ّمته ،لذلك أميركا وحلفاؤها من
العرب واألوروبيين في المأزق وقد باتت األخطار التي تتهدد الدولة والنظام في
سورية من الماضي ونحن أمام ارتسام مسار سياسي وميداني جديد سيأخذ
المنطقة إلى مرحلة مختلفة».
وق��ال« :نحن أكثر من أي وقت مضى اقتناعا ً بما قامت به المقاومة عندما
تدخلت دفاعا ً عن الحدود والدولة واألمن واالستقرار في لبنان ،ونحن في كل
هذه المداخالت واإلسهامات الجهادية النضالية التي قامت بها المقاومة وتصدت
للمشروع التكفيري ولكل المجموعات اإلرهابية األخرى التي تقاتل في سورية إنما
كان منطلقنا في كل ذلك على نحو أساسي هو الدفاع عن أمن هذا الوطن واستقراره
ومصالحه ،ونحن في هذه األيام أكثر ثقة من أننا نسير في هذا االتجاه وأننا بتنا
على قاب قوسين من أن نحقق األهداف التي انطلقنا من أجلها».
وف��ي الملف الداخلي ق��ال فياض« :لألسف األزم���ات تتراكم واألوض��اع
السياسية تتعقد والفريق اآلخر يتحمل مسؤولية أساسية في إجهاض خريطة
الطريق التي كان من المفترض أن تعيد إحياء المؤسسات في هذا البلد وأن
تشكل مخرجا ً للحالة السياسية التي أعضلت والتي تخيم على البالد».
واختتم قائالً« :نحن إنما نرسم سياساتنا من موقع إصالحي وجاهزون
دائما ً في الموقع الذي يخدم مصالح الناس ،وعلى استعداد أن نتقدم خطوة إلى
األمام لمالقاة أي طرح إيجابي قادر على إحياء المؤسسات وعلى كسر حلقة
األزمة التي تسير بها البالد».
وكانت كلمة لرئيس بلدية سحمر حسين كريّم .وفي الختام ت ّم قص شريط
االفتتاح وإطالق مباراة تنافسية على أرض الملعب جمعت نجوم منتخب البقاع
الغربي في مقابل منتخب بلدة سحمر ،حيث أتت النتيجة بفوز األخير.

قص شريط افتتاح ملعب سحمر

ي���ودّع لبنان الرسمي والشعبي
رئ��ي��س «الكتلة الشعبية» ال��وزي��ر
السابق الياس سكاف اليوم األربعاء،
وينطلق موكب الجنازة في التاسعة
ص��ب��اح �ا ً م��ن مستشفى الجامعة
األميركية إلى زحلة ليوارى في الثرى
في مدافن العائلة  -بيادر زحلة.
ول��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وال��ي،
استمرت عائلة سكاف بتقبّل التعازي
في دار «الكتلة الشعبية» في زحلة،
وم��ن أب��رز المعزين أم��س :الرئيس
�ح��ود ،رئيس الحكومة تمام
إميل ل� ّ
سالم ،رئيس الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي ال��ن��ائ��ب أس��ع��د ح��ردان
على رأس وفد ض ّم رئيس المجلس
األعلى الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،رئيس المكتب السياسي
الوزير السابق علي قانصو ،وع��ددا ً
من المسؤولين المركزيين والمنفذين
العامين ومسؤولي الوحدات الحزبية
ف��ي منطقة زح��ل��ة وال��ب��ق��اع ،رئيس
«تيار المردة» النائب سليمان فرنجية
وعقيلته ريما ،ونواب ووزراء حاليون
وسابقون ووفود شعبية وشخصيات
سياسية وعسكرية ودينية.
وق��ال الرئيس س�لام بعد تقديمه
العزاء« :محزونون ،ولكن المسيرة
تمضي ،ولهذا البيت الدور الكبير في
البقاء على العهد ،عهد المحافظة على
لبنان وطنا ً لجميع أبنائه تتقدمهم
زح��ل��ة وال��ب��ق��اع ومحبّو ه��ذا البيت
الوطني العريق».

لحود وعقيلته مع ميريام سكاف
وتقدّموزيرالسياحةميشالفرعون
بالتعزية من عائلة سكاف ومن أبناء
مدينة زحلة «على خسارتهم الكبيرة»،
مشيرا ً في بيان إلى «أن الراحل ،في أيّ
موقع سياسي كان ،حافظ على أداء
وسلوك ع��ا ٍل في تح ّمل مسؤولياته
واحترامه للقانون ولمبادئ الدولة،
وك��ان حريصا ً على وح��دة الطائفة،
بقدر حرصه على وح��دة لبنان ،كما
ظهر في االنتخابات األخيرة للمجلس
األعلى للروم الكاثوليك».
ولفت «إلى أنّ السياسة اللبنانية
تفقد ،برحيل سكاف ،أح��د رموزها
وتطوي بهذا الرحيل صفحة من تاريخ
البقاع الذي أحبه الياس سكاف وخدم
أبناءه ،حامالً إرث بيته».

 ...وفرنجية معزيا ً

«األعلى للكاثوليك»

ون��ع��ى المجلس األع��ل��ى للروم
الكاثوليك ف��ي ب��ي��ان ن��ائ��ب رئيسه
السابق الوزير سكاف ،مشيرا ً إلى أن
«الراحل كان يملك الكثير من الصفات
الحميدة ،على الصعيدين الخاص
والعام».
وقال« :تبلغنا ببالغ األسى نبأ وفاة
رئيس الكتلة الشعبية الياس سكاف،
ال��ذي كانت له مساهمات كبيرة في
المجلس ،سواء مباشرة أو عبر ممثلين
عنه ،كما ك��ان له حضوره الوطني
والبقاعي كأحد زعماء الطائفة ،وهو
تميّز باعتداله وانفتاحه وإيمانه
بالحوار وسيلة للتواصل بين الفرقاء
اللبنانيين».
وت��اب��ع «ن��ت��وق��ف ب��إج�لال أم��ام
مسيرة رج��ل يحظى بإجماع حول
«آدميته» وقربه من الناس ،ووقوفه
إلى جانبهم في الشدائد .وقد خسرنا
برحيله وجها ً طيبا ً من أرض البقاع
الحبيبة وسياسيا ً نظيفاً ،نرفع
الصالة عن روح��ه ،آملين أن يمنح
ال��ل��ه الصبر لعائلته ولمناصريه
ومحبيه».
ودع���ا المجلس إل��ى «المشاركة
الكثيفة في وداع الراحل ردا ً للجميل
على ما قدمه لطائفة الروم الكاثوليك
وللبقاع وللوطن».
ك��م��ا ص����درت ب��ي��ان��ات لمختلف
األح��زاب في البقاع دعت مناصريها
إلى المشاركة الكثيفة في التشييع.

مخزومي يلتقي �سكرتير كاميرون
التقى رئيس ح��زب ال��ح��وار الوطني ف��ؤاد مخزومي
السكرتير الخاص لرئيس ال��وزراء البريطاني للشؤون
الخارجية ديفيد كاميرون نايجل كاسي في لندن ،وعرض
معه «األوضاع في لبنان والمنطقة وخصوصا التطورات
السورية ومسألة الحرب على اإلرهاب واالتصاالت الدولية
ذات الصلة» ،بحسب بيان للمكتب اإلعالمي للحزب.
وإثر اللقاء ،شكر مخزومي للحكومة البريطانية «دعمها
الستقرار لبنان» ،مشيدا ً «بزيارة رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون األخيرة للبنان واهتمامه الخاص بموضوع
النازحين والتعليم» ،مؤكدا ً أنّ «البلد يحتاج لك ّل دعم في
ظ ّل الظروف االقتصادية الصعبة والعبء الذي يضيفه
النازحون السوريون».
وأشار إلى أنه «جدد الدعوة أمام كاسي للتعاون في

مجاالت تأهيل الشباب ،الكتساب الخبرات العلمية وتعزيز
فرص العمل أمامه» ،الفتا ً إلى «أهمية إيجاد مراكز تأهيل
وتعليم للشباب السوري قريبة من مراكز تجمع النازحين،
ألهمية ذلك عند عودتهم إلى بالدهم».
ورأى أنه «بإمكان بريطانيا من خالل موقعها الدولي،
توفير الدعم االقتصادي الالزم للبنان ،الذي يسمح بتوفير
استقرار مستديم ،وكذلك تسليح الجيش اللبناني والقوى
األمنية وتعزيز قدراتهما في مواجهة اإلرهاب».
وأكد أنّ «الحديث مع كاسي تطرق إلى تطورات األزمة
السورية ،مشيرا ً إلى «أهمية االتصاالت الدولية ـ اإلقليمية
ـ العربية والتعاون الدولي عموما ً للتوصل إلى حلول
للمسألة السورية» ،م��ش�دّدا ً على «أهمية ذل��ك للبنان
واستقراره األمني واالجتماعي واالقتصادي».

