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الراعي ي�شكر للأ�سد و طرطو�س
حفاوة اال�ستقبال وال�ضيافة

أبو سعدي مستقبالً الوفد
زار وفد مكلّف من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
الراعي أمس محافظ طرطوس صفوان أبو سعدي ،لشكره
ولشكر الشعب السوري على حفاوة االستقبال والضيافة
اللتين لقيهما البطريرك الراعي خالل زيارته األخيرة إلى
سورية.
وض�� ّم ال��وف��د م��ط��ران حلب يوسف طوبجي ،ومطران
الالذقية أنطوان شبير ،وباتريك الفخري.
وبعد اللقاء ،قال محافظ طرطوس« :زيارة الكاردينال
الراعي حملت الخير والسالم لسورية ،والتي اعتبرت بركة
للوطن ،حيث دعا غبطته السوريين إلى السالم والرحمة
والحفاظ على تضامنهم وتشبّثهم بأرضهم وتاريخهم

وحضارتهم في وجه الظلم».
أض��اف« :زي��ارة غبطة البطريرك الراعي لم تكن تعني
المسيحيين فقط بل جميع السوريين ،وخصوصا ً في
طرطوس التي قدّمت الكثير من أجل استقرار البلد».
بدوره ،قال شبير« :زيارة اليوم هي لحمل رسالة شكر
وامتنان من غبطة البطريرك إل��ى الرئيس بشار األسد
ولمحافظة طرطوس قيادة وشعباً ،على االهتمام الكبير الذي
أولوه إيّاه أثناء زيارته طرطوس ،والتي كانت من أنجح
ّ
وتدل على محبته وم��ودّة الشعب
الزيارات على اإلط�لاق،
السوري لغبطته» .ودع��ا إل��ى «الصالة من أج��ل أن يحل
السالم ليس فقط على سورية ،بل في المنطقة كاملة».

الح�ص التقى تج ّمع العلماء
وت�شديد على مواجهة الفتنة

«الم�ستقبل» :تر�شيح جعجع لعون
انعطاف �إلى الخيار الإيراني
ال ي��زال الحديث عن عزم القوات اللبنانية ترشيح رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية محل تجاذب إعالمي بين
القوات و«تيار المستقبل» الذي اعتبر أنّ هذا الترشيح «انعطاف سياسي في
اتجاه الخيار اإليراني في المنطقة».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت في تصريح أمس ،تعليقا ً
على ترشيح رئيس حزب «القوات» سمير جعجع لعون ،إنّ «جعجع سياسي
لبناني وله الحق في طرح ما يريد» ،مش ّككا ً بأن «يكون هذا الطرح لمصلحة
جعجع االستراتيجية».
وإذ أ ّكد عدم وجود قرار واضح بشأن هذا الترشيح ،وصف ترشيح عون
بـ«االنعطاف السياسي في اتجاه الخيار اإليراني في المنطقة».
بدوره ،أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر ،أنّ «لكل طرف
سياسي الحق في تب ّني ّ
مرشح لرئاسة الجمهورية» ،الفتا ً إلى أ ّننا « ُوضعنا في
ج ّو تحضير «القوات اللبنانية» لتب ّني ترشيح رئيس تك ّتل «التغيير واإلصالح»
النائب ميشال عون ،ولكل م ّنا موقفه من هذا الترشيح ،ونتفهّم بعضنا اآلخر،
لكننا غير متفقين مع «القوات» حول ترشيحهم عون» ،ومؤ ّكدا ً أن «ال تغيير في
موقف «المستقبل» المتعلّق بمبادرة الرئيس سعد الحريري ترشيح رئيس
«تيار المردة» النائب سليمان فرنجية».
ووضع الجسر زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى معراب أول من أمس
في سياق جولته على القيادات من أجل االنتخابات البلدية ،معتبرا ً أنّ «كالم
المشنوق حول االنتخابات الرئاسية وارتباطها بالمعطيات الدولية واإلقليمية
التي ال ّ
تؤشر إلى إمكان توافر العناصر التي تساعد على إنجازها ،هي نتيجة
لقراءة سياسية تعبّر عن رأيه الذي نحترمه».
وشدّد الجسر في تصريح على أهمية «تفعيل عمل الحكومة في ظل غياب
رئيس للجمهورية ،والجميع م ّتفق على ضرورة تعيين المجلس العسكري،
واألص��ل في هذا االستحقاق أنّ الترشيحات تأتي من قيادة الجيش ووزير
الدفاع ،وليس مطروحا ً اآلن تعيين قائد للجيش ألنّ هناك فترة ممدّدة وال
ضرورة الختصارها».
وفي المقلب اآلخر ،أوضح عضو كتلة «القوات» النائب شانت جنجنيان ،أنّ
إمكان ترشيح عون للرئاسة جاء بعد اختيار حليفه الحريري ترشيح فرنجية.
ولفتَ في تصريح إلى أنّ «القوات» ّ
تفضل عون لكونه أكثر تمثيالً للمسيحيين
مقارنة بفرنجية ،بما أنّ الترشيحات باتت محصورة بقوى « 8آذار» ،نافيا ً أن
«تكون الخطوة شخصية أو من باب المناورة» ،ومؤ ّكدا ً أ ّنها «تأتي من منطلق
مبدئي».
وش �دّد جنجنيان على أنّ «تب ّني ترشيح عون ينسجم أيضا ً مع «إعالن
النيّات» الذي ر ّمم العالقة بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» ،الفتا ً إلى أنّ
«القوات» تعوِّل على دعم حزب الله للعماد عون ونزول ن ّوابه للتصويت له
عندما تصبح تسميته نهائية».
وأعلن أ ّننا «نسعى إلقناع حليفنا «المستقبل» بعون مرشحاً» ،مشيرا ً إلى
«عدم وجود مايسترو واحد يقود اآلراء المتباينة الطبيعية داخل  14آذار».

رفعت عيد �أمين ًا عام ًا
لـ «العربي الديمقراطي»
اجتمع أعضاء المكتب السياسي في الحزب العربي الديموقراطي استثنائيا ً
أم��س ،بحضور األع��ض��اء كافة وت��ن��اول المجتمعون في الجلسة الشؤون
السياسية العامة.
وكان على جدول األعمال ،بحسب بيان للحزب ،بند وحيد وهو انتخاب أمين
عام جديد للحزب بعد وفاة األمين العام السابق علي يوسف عيد.
وبنا ًء على ما سبق أجمع المجتمعون على انتخاب رفعت علي عيد أمينا ً عاما ً
جديدا ً للحزب.
الحص مستقبالً وفد تجمع العلماء
زار وفد من «تج ّمع العلماء المسلمين» برئاسة رئيس
الهيئة اإلدارية الدكتور الشيخ حسان عبد الله ،الرئيس
الدكتور سليم الحص ،في دارته بعائشة بكار بحضور
مدير مكتبه رفعت البدوي ،وج��رى البحث في أوضاع
لبنان والمنطقة.
وبعد اللقاء ،صدر عن التج ّمع بيان عن الزيارة ،جاء
فيه« :تش ّرفنا بلقاء دولة الرئيس الدكتور سليم الحص،
واللقاء مع قامة وطنية كبرى في هكذا ظروف يكتسب
أهمية استثنائية ،وقد استفدنا من خبرته وما يمكن أن
يفعله تجمعنا في هكذا ظروف ،وأطلعناه على ما نقوم به
في مواجهة الفتن المتصاعدة في عالمنا اإلسالمي وخاصة
الفتنة المذهبية ،وقد كانت وجهات النظر متطابقة».
وأ ّكد الوفد أنّ «كل ما يحصل في عالمنا اإلسالمي من
فتن وحروب هدفه تقويض القضية الفلسطينية والقضاء
على خط المقاومة للتوصل إلى اعتبار الكيان الصهيوني
جزءا ً من المنطقة ،وهذا ما يؤ ّكده قادة صهاينة مع بعض
العرب من خالل تصريحهم عن العالقة االستراتيجية التي
تجمعهم».

وتابع «يبقى األمل في إعادة توجيه البوصلة في االتجاه
الصحيح على الشعب الفلسطيني الشاهد والشهيد وعلى
انتفاضته المتصاعدة وسط صمت عربي مريب ،ودعونا
إل��ى تأمين كافة الدعم لهذه االنتفاضة خاصة الدعم
العسكري والمالي ،وباألخص للضفة الغربية».
وأ ّكد وجوب «مواجهة الفتنة المذهبية باعتبارها خطرا ً
مميتا ً ال ب ّد من التخلّص منه ،وأيّدنا دعوة دولة الرئيس
للخروج من األزم��ة بين الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
والمملكة العربية السعودية ،ألنّ استمراره ليس في
مصلحة األم��ة ،ودعونا حكومة المملكة لالستماع إلى
شعبها والسماح لهم بأبسط حقوقهم في التعبير عن
رأيهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة».
ودعا التج ّمع إلى «انتخاب رئيس جمهورية في أسرع
وقت كي تعود الحياة السياسية في لبنان إلى طبيعتها،
ورفضنا اإلجراءات المالية األميركية التي تهدف لحصار
المقاومة ومعاقبة شعبها تحت عنوان مزيف اسمه
اإلرهاب».

تكريم ال�سفير ُل ّب�س في ّ
غزة

مراد :الم�ؤتمر الت�أ�سي�سي هو الحل للأزمات

السفير لبّس مك ّرما ً في البقاع الغربي

البقاع الغربي -أحمد موسى
أقام الحاج أحمد إبراهيم المجذوب حفل غداء على شرف
سفير لبنان في فنزويال الياس لبّس في دارت��ه في غزة في
البقاع الغربي ،بحضور رئيس اللقاء الوطني ورئيس حزب
االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم م��راد ،محمد القرعاوي،
قائممقام البقاع الغربي وسام نسبين ،رئيس اتحاد بلديات
السهل محمد المجذوب ونائبه إبراهيم بدران ،رئيس اتحاد
بلديات البقاع األوسط سامي العجمي ،ورؤساء بلديات البقاع
الغربي وهيئات اختيارية ولفيف من رجال الدين وقيادات
أمنية وحزبية ،باإلضافة إلى حشد من فاعليات المنطقة.
بعد كلمة ترحيبية إلمام بلدة غزة الشيخ إبراهيم الغزاوي،
تحدّث صاحب الدعوة الذي قال« :ها نحن اليوم نحتفل بتكريم
رجل تميّزت أخالقه وصفاته في صورة ينقلها عن وطن وعن
شعب ال تغيب عنه الشمس ،أال وهو سعادة السفير الياس ُلبّس
سفير لبنان في فنزويال ،والذي اختير لهذا المنصب وم ّثله أجمل
تمثيل».
رحب ُلبُّس بالحاضرين ،وشكر صاحب الدعوة من
بدوره ّ
وجه شكرا ًللوزير مراد على تقديماته الخدماتية لجميع أبناء
ث ّم ّ
البقاع « من دون تفرقة بين طائفة وأخ��رى» .كما جدّد العهد
والوعد «أن تبقى أبواب السفارة مفتوحة لتسهيل معامالت

الجالية اللبنانية في فنزويال ،والوقوف إلى جانبهم».
من جهته أ ّكد مراد ،أنّ مثل هذا اللقاء يش ّكل «لقا ًء وطنيا ً
حقيقياً» على الصعيد البقاعي وراشيا ،واعتبر أنّ «قرار النائب
سليمان فرنجية في ترشيح ال ُمحتفى به ،سفيرا ً للبنان في
فنزويال قرار صائب» .
ورأى مراد أ ّنه «بعد الحالة السياسية التي وصلنا إليها في
لبنان ،من انسداد في األفق نتيجة تراكم األزمات السياسية
وعجز السلطة عن ابتكار الحلول المجدية لها» ،فإنّ «الحل
يكمن في المؤتمر التأسيسي الذي يُعيد بناء هيكلية جديدة
سليمة ،تمنح االستقرار في البلد على المدى الطويل ،وليس
بطاولة حوار تم ّثل  17مسؤوال ً في لبنان ،أل ّنهم ال يم ّثلون جميع
اللبنانين».
وأش��ار إلى «أ ّننا نحتاج إلى عملية جراحية الستئصال
المرض في النظام الطائفي» ،مناشدا ً «األفرقاء اللبنانيين
أن ي ّتفقوا على استخراج البترول الذي يضمن قيامة الدولة
اللبنانية».
وفي الختام ،قدّم صاحب الدعوة أحمد المجذوب وعلي
المجذوب ورئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب وأعضاء
الوقف الخيري في بلدة غزة دروعا ً تكرمية للسفير ُلبّس تقديرا ً
ووفا ًء لعطاءاته وخدماته في مجال موقعه الدبلوماسي.

«الإ�سالمي الوحدوي» :للملمة التداعيات
قبل انت�شار الفيرو�س التكفيري
رأى رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر غندور في تصريح أمس ،أنّ
«االنفجار اإلرهابي الجديد في أهم المواقع السياحية في اسطنبول وسقوط
الضحايا األجانب والمدنيين ،ال ب ّد أن يدفع النظام التركي إلى إعادة النظر
في سياسته من الحرب الكونية على سورية من البوابة التركية بالذات
خاصة ،للملمة التداعيات قبل انتشار الفيروس التكفيري في بالد األناضول
كافة».
وقال« :إنّ أولئك الذين أنشأوا ورعوا ود ّللوا اإلرهاب التكفيري السلفي
اإلقصائي ،ال ب ّد بعد هذا القتل والذبح واإلحراق في سورية والعراق ولبنان
واليمن وليبيا ومصر وأوروبا وأفريقيا ،أن يعترفوا ولو بعد حين أنّ قرار
مجابهة اإلرهاب التكفيري الذي مارس موجباته محور المقاومة منذ البداية،
كان رؤية استراتيجية صائبة ومتقدّمة بشهادة الرئيس األميركي اليوم في
خطاب لألمة ،أنّ قتال اإلرهاب التكفيري يستوجب التف ّرغ أل ّنه يشكل خطرا ً
على اإلنسانية وعلى اإلس�لام ،وأنّ من رعاه كان كمن يرعى الثعبان في
جحره».

�إ�ضراب عام في المخيمات اليوم
ً
احتجاجا على تقلي�ص خدمات «�أونروا»
تواصلت االحتجاجات الفلسطينية على تقليص وكالة «أون���روا» تقديماتها
للاّ جئين .وفي هذا اإلطار شهدت المخيمات في صور ومنطقتها ،إضرابا ً شامالً ،حيث
أقفلت مدارس وعيادات الوكالة ،فيما أغلقت اللجان الشعبية في مخيم الجليل في
بعلبك ،مكتب «أونروا» على غرار ما حصل في مخيم عين الحلوة في صيدا.
وح ّمل بيان صادر عن اللجان «أونروا المسؤولية عن وفاة عائشة حسين نايف
وعمر محمد خضير وكل ما يتبعها من أزمات تعصف بالفلسطينيين في لبنان» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «ما يجري من أونروا هو خطوة لتصفية حق العودة».
وعقدت الفصائل والقوى اإلسالمية الفلسطينبة في لبنان بحضور أمناء سر
المناطق في اللجان الشعبيه الفلسطينية ،اجتماعا ً ناقشت خالله التح ّركات التي
حصلت في المخيمات الفلسطينية ،وأعلن المجتمعون اإلض��راب العام في جميع
المخيمات والتج ّمعات الفلسطينية اليوم الخميس.
وق ّرروا عقد لقاءات تشاورية في المناطق تجمع اللجان الشعبية والفصائل والقوى
الفلسطينية المتواجدة وحسب كل منطقة ،ومؤسسات المجتمع المدني .
ودعوا إلى عدم التع ّرض لمباني وموظفي «أونروا» في المناطق كافة.
«التمسك بمطالبه
من جهته ،أ ّكد الحراك الشعبي في مخيم نهر البارد ،في بيان
ّ
التي ته ّم كافة أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان ،وهي المطالب الصحية واإلغاثية
والتعليمية ،وأنّ هذا هو حق لنا لدى وكالة أونروا».
ودعا الحراك إلى «عدم تناسي مطالب أهالي مخيم نهر البارد المظلوم والمحروم
من كافة حقوقه ،وأبرزها اإلسراع في إعادة إعماره ،وإعادة قيمة بدل اإليجار إلى
العائالت التي ال تزال منازلها مهدّمة ،وإعادة العمل بخطة الطوارىء التي التزمت بها
أونروا ،وااللتزام بالتعاقد مع المستشفيات التي كانت أونروا متعاقدة معها في العام
 ،2013ومطالبة الفصائل بالضغط على أونروا إلجراء ما يلزم ،لتحديد ومعرفة كيفية
صرفت من أجل إعمار مخيم نهر البارد».
هدر األموال التي ُ
وأملت «حركة فتح» من جميع الجهات أن «تتعاطى بمسؤولية بموضوع
االعتصامات بعيدا ً عن إقفال مؤسسات أونروا التي تخدم شعبنا ،وأن تكون المواقف
منسجمة ألنّ الموضوع يحتاج إلى عقالنية وتخطيط مشترك ،فقضية تقليص
موحدة».
الخدمات ته ّم الجميع ،وبرامج التحركات يجب أن تكون ّ
ودعا عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل
في تصريح «جميع الفصائل واللجان الشعبية والحراكات الشبابية والمؤسسات
على اختالفها إلى تنظيم اعتصام مركزي ومفتوح أمام المق ّر الرئيسي لوكالة الغوث
والتوجه نحو سفارات الدول الغربية لح ّثها على الوفاء بالتزاماتها تجاه
في بيروت،
ّ
موازنة وكالة الغوث ،وتحذيرها من مغبّة السياسة الراهنة الم ّتبعة تجاه الوكالة
وخدماتها وموازناتها».
كما دعا عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة،
إلى «خطوة تصعيدية متوافق عليها مع اللجان واالتحادات الشعبية والهيئات
والمؤسسات األهلية واالجتماعية والفعاليات الوطنية ،نتيجة سياسة وكالة
«أونروا» في لبنان».

وفد من حزب اهلل التقى �سعد في �صيدا

3

قا�سم :ال�سعودية ر�أ�س الف�ساد
ب�سبب ما ت�صنعه من �إجرام و�إثارة القالقل

رعد مع الوفد اإلعالمي
اعتبر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في
كلمة خالل لقاء حواري ،أنّ «السعودية هي رأس الفساد في
هذه الحقبة من الزمن بسبب ما تصنعه من توترات وإجرام
وتدمير وتحريض وإثارة القالقل المذهبية ،وهذا طبعا ً له
مب ّرره الذي نقوله بكل صراحة».
أضاف« :السعودية تسلك هذا المسلك لسببين رئيسيين:
األول ،أل ّنها شعرت بعدم قدرتها على تحقيق أهدافها
التوسعية ،والسبب الثاني ،هو أنّ إدانة العالم للسعودية
بأ ّنها من أوجد اإلرهاب التكفيري فكرا ً وسلوكا ً ودعمه بكل
إمكانات الدعم ،هذه اإلدانة أصبحت لصيقة بها».

لقاء الحزب و«الشعبي الناصري»

من جه ٍة أخرى ،استقبل األمين العام للتنظيم الشعبي
الناصري الدكتور أسامة سعد في مكتبه ،وفدا ً من حزب الله
برئاسة رئيس المجلس السيد إبراهيم أمين السيد ،يرافقه
عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي ،مسؤول
منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر ،عضو قيادة
الحزب في الجنوب حاتم حرب ،بحضور أعضاء اللجنة
المركزية في التنظيم :معروف مصطفى سعد ،مصطفى
حسن سعد ،بالل نعمة ،معروف أسامة سعد ،وخليل خليل.
وعلى األث��ر ،ق��ال سعد« :ك��ان هناك تطابق في تقويم
األوضاع السياسية وما يجري من أحداث في لبنان والوطن
العربي .وندعو إلى ضرورة تحصين الساحة اللبنانية من
كل األزمات والمخاطر ،وخصوصا ً التهديد الذي يأتي من قِبل
الجماعات اإلرهابية التي تستهدف أمن لبنان واستقراره،
فضالًعن معاناة الشعب اللبناني على كل الصعد االقتصادية
واالجتماعية والخدماتية ،وغيرها».
وعلى صعيد سورية ،دعا سعد إلى «ضرورة إيجاد حل
سياسي وحوار وطني بين النظام والمك ّونات الوطنية من
أجل إعادة االستقرار واألمن» ،وقال« :نحن مطالبون جميعا ً
بمواجهة الجماعات اإلرهابية ونبذ العنف في معالجة
قضايانا ،وا ّتخاذ الحلول السياسية والتقدّم من أجل بناء
أسس سياسية واجتماعية سليمة مع نبذ كل
المستقبل على ُ

وسائل العنف».
من جهته ،قال السيد« :عندما يدخل اإلنسان إلى مدينة
صيدا ،تحضر معه ليس فقط المعالم األثرية ،بل معالم
األبطال والمقاومين والمناضلين ،هذه المدينة العزيزة على
قلبنا هي تاريخ من الجهاد والنضال والشهادة».
أضاف« :كل ما يحصل اليوم من اصطناع أزمات من هنا
وهناك في المنطقة العربية ،ومن ح��روب تدميرية لدول
وجيوش ومجتمعات ،يش ّكل في األس��اس المناخ األمثل
لهذا الكيان الصهيوني ،ألنّ اإلسرائيليين يدفعون المبالغ
الطائلة ليوصلوا الج ّو العربي إلى مناخ أكثر مالءمة للكيان
الصهيوني .وأنّ تقصير النظام العربي في ما يتعلّق بالقضية
الفلسطينية يتزايد ،إلاّ أنّ وجود المقاومة قد غيّر الوضع».
وأش��ار إلى أنّ «ما تغيّر اليوم ،هو وجود قوى مقاومة
وجهاد في هذه المنطقة» ،الفتا ً إلى أنّ «المراهنة على األمة
وقوتها اليوم ،تقوم على الوعي والنضال في الداخل».

نشاط رعد

على صعيد آخر ،استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد السفيرة النروجية في لبنان لين ليند
والقائمة باألعمال آن يورم ،وجرى خالل اللقاء التط ّرق إلى
الشؤون المحلية والتطورات اإلقليمية وانعكاسها على
األوضاع في لبنان واالستحقاق الرئاسي.
وأع��رب��ت ليند ،ع��ن «اس��ت��ع��داد ب�لاده��ا للمساعدة في
مجال اإلغاثة والشؤون اإلنسانية حيث يلزم» ،معرب ًة عن
«ارتياحها لتعاون حزب الله في ذلك».
بتوجه النروج «اإلغاثي واإلنساني»،
رحب رعد
ّ
من جهتهّ ،
شاكرا ًللسفيرة «اهتمامها ومتابعتها».
كما استقبل رعد وف��دا ً من «المركز اإلسالمي للتوجيه
واإلعالم» برئاسة الشيخ محمود اللبابيدي ،بحضور وفد
إسالمي روسي مشارك في المؤتمر اإلعالمي الذي يقيمه
المركز في بيروت.
وكان الوفد زار أيضا ً شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز،
ودعاه للمشاركة في المؤتمر المذكور.

لجنة البيئة طالبت الحكومة
بالت�ضامن مع �شه ِّيب لترحيل النفايات
ق � ّررت لجنة البيئة النيابية إبقاء جلساتها مفتوحة
لمتابعة قضية النفايات .وطالبت الحكومة بمزيد من
التضامن مع الوزير المكلّف أكرم شهيِّب توصالً للحلول،
خصوصا ً بعد رفض ُسبُل المعالجة محليا ً واللجوء إلى
الترحيل.
وكانت اللجنة اجتمعت أمس في ساحة النجمة برئاسة
النائب مروان حمادة وحضور شهيّب والن ّواب األعضاء.
وبعد االجتماع اعتبر حمادة في مؤتمر صحافي مشترك
مع شهيِّب ،أنّ «الترحيل هو الحل األوحد في انتظار الحلول
األخرى التي من الممكن أن ُتطرح».
وأشار إلى أنّ موضوع الدول التي ستستضيف النفايات
هو قيد الكتمان ،معلنا ً أنّ «االجتماعات ستبقى مفتوحة»،
وستعود اللجنة إلى االجتماع الثالثاء المقبل.
وطلب حمادة من الحكومة «المزيد من التضامن مع
شهيِّب ال��ذي حمل وزر هذه الخطة ،ووصلنا إلى قضية
الترحيل» ،موضحا ً أ ّن��ه «على الحكومة المجتمعة غدا ً
(اليوم) أن تدعم خطة شهيِّب من الخطة المرحلية والخطة
المستدامة ،باإلضافة إلى الخطط األخرى التي ستتبعها».
بدوره لفتَ شهيِّب إلى أنّ «ترحيل النفايات ليس خطة
بل حل قريب من الجنون في بلد رفض كل الحلول العقالنية
مصلحيا ًومناطقياً».
وقال ،جرى عرض «التفصيالت واألرقام ،وتوافقنا على
أن تبقى االجتماعات قائمة األسبوع المقبل لنواكب العملية
المرحلة إلنجاح الحل
بين مجلس اإلنماء واإلعمار والشركة
ّ

الذي ال بديل منه».
وأشار إلى أنّ ترحيل النفايات هو «أبغض الحالل وهو
لمرحلة انتقالية ال تتجاوز السنة و 6أشهر» ،الفتا ً إلى «أ ّننا
سعينا إلى بناء ال مركزية في المناطق».
وأف��اد أنّ «نسبة البيوكسين في مناطق الحرق باتت
 ،%400والنفايات موجودة تحت الجسور وعلى أبواب
المدارس وأماكن تخزين القمح».
وتابع« :من يريد أن يتاجر بالسياسة حق له ،لكن فلنحيِّد
يمس صحة الناس».
ملف النفايات أل ّنه ّ
وتابع شهيّب ،أنّ «القيادات التي تلتقي على طاولة الحوار
اجتمعت أكثر من مرة ودفعت في اتجاه تب ّني الترحيل ،وأق ّر
مجلس ال��وزراء موضوع الترحيل والتحضيرات جارية،
والمسؤولية ليست مسؤولية حكومة فقط ،إ ّن��م��ا هي
مسؤولية الحكومة والمجلس والناس واإلع�لام» ،وقال:
«دعونا نرفع النفايات من الشوارع وإذا كان أحد مخطئ،
ِ
المحاسبة في الدولة اللبنانية
فالقانون موجود واإلدارات
موجودة».
وأوضح أنّ «الشركة التي أخذت حق ترحيل النفايات
تعمل بشكل ج���ديّ  ،وخ��ب��راؤه��ا م��وج��ودون ويراقبون
المنتج».
وعن موقف تك ّتل التغيير واإلصالح من رفض الترحيل
قال شهيّب« :نحن نحترم أي قرار أليّة جهة سياسية لكن
الموضوع هو أنّ هناك قرارا ً واضحا ً في مجلس الوزراء».

بو �صعب يردُ :فقد من الأ�سواق بعد الأعياد

الم�شنوق يطلب ختم
محرقة �ضهور ال�شوير بال�شمع الأحمر
طلب وزير البيئة محمد المشنوق
ختم محرقة ضهور الشوير بالشمع
األحمر.
وص���در ع��ن ال��م��ك��ت��ب اإلع�لام��ي
للمشنوق بيان ،ج��اء فيه« :بنا ًء
لطلب معالي وزي��ر البيئة محمد
ال��م��ش��ن��وق م��ن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
وال��ب��ل��دي��ات وج��م��ي��ع المحافظين
االستقصاء عن أية محارق صغيرة
أو متوسطة أو كبيرة أُدخلت إلى
لبنان أو جرى تركيبها بصورة غير
قانونية ،فقد ت ّم الكشف في منطقة
ضهور الشوير على محرقة ،وتبيّن
أ ّنها تعمل من دون تقديم دراس��ة
تقييم األثر البيئي ،وعليه طلب وزير
البيئة من محافظ جبل لبنان ختمها
بالشمع األحمر».

وبحسب ال��ب��ي��ان ،ج��دّد ال��وزي��ر
المشنوق التأكيد «أنّ أي محرقة
ستعمل في لبنان ،دون الموافقة
ال ُمسبقة ل��وزارة البيئة واإلدارات
المعنية األخ����رى ،اس��ت��ن��ادا ً إل��ى
نصت
دراسة تقييم األثر البيئي التي ّ
عليها القوانين واألنظمة المرعية،
سوف يت ّم التعامل معها على أ ّنها
مخالفة صريحة للقوانين ،ويتح ّمل
أص��ح��اب��ه��ا م��س��ؤول��ي��ة المالحقة
القانونية حسب األصول».

بوصعب

ور ّد وزي���ر التربية ال��ي��اس بو
وتوجه
صعب على قرار المشنوق
ّ
إليه قائالً« :يؤسفني إعالمك بأنّ
الشمع األحمر ُفقد من األسواق بعد

األع��ي��اد ال��رج��اء المحاولة العام
المقبل».

 ...ور ّد المشنوق

ور ّد ال��م��ش��ن��وق ب�����دوره على
ب��و ص��ع��ب ع��ب��ر م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي ،الفتا ً إل��ى أنّ «الزميل
وزير التربية الياس بو صعب يدرك
أنّ مخاطر المحرقة هي أوال ً على
بلدته ضهور الشوير وأهلها».
وقال «إذا ك ّنا حريصين على وقف
العمل بها فمن المستغرب أن يكون
ر ّد وزير التربية خارجا ً عن القانون،
بينما وزارت���ه ه��ي المسؤولة عن
تعزيز ثقافة احترام القانون».

