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حمليات

نعى ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي ال����ى األم�����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين في
الوطن وعبر الحدود الرفيق المناضل
نديم مسعود عبد الصمد الذي توفي
عن عمر ناهز الـ 85عاماً.
والرفيق الراحل من مواليد بلدة
عماطور ـ الشوف  ،1932انتمى إلى
الحزب في نطاق منفذية الشوف عام
 ،1950وانخرط في العمل الحزبي،
مجسدا ً في التزامه المناقبية القومية
ّ
االجتماعية ،وقد كان مثاال ً للقومي
االجتماعي المؤمن بقضية تساوي
وج��وده ،واتخذ من مبادئ الحزب
شعارا ً له ولعائلته ،فأنشأ مع شريكة
حياته عطاف عبد الصمد عائلة قومية
اجتماعية ،مؤلفة من الرفيق الشهيد
فادي ،وباسم ونينا وجمانة.
دخ��ل السلك العسكري في قوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي ،وك���ان م��ث��اال ً في
االن��ض��ب��اط ،إال أن��ه ط��رد م��ن السلك
على اثر المحاولة االنقالبية في العام
 1961وسجن لعدة أشهر على خلفية
انتمائه للحزب.
كان ملحقا ً في مفوضية عماطور
التابعة لمنفذية ال��ش��وف ،ث��م في
مديرية المصيطبة التابعة لمنفذية
بيروت.
تح ّمل ع��دة مسؤوليات محلية
ومركزية ،مدير مديرية ،ناظر تدريب،
ناموسا ً في الدائرة اإلعالمية ،ناموسا ً
ثم وكيالً ثم خ��ازن�ا ً عاما ً في عمدة
المالية ،وناموسا ً في مكتب رئاسة
الحزب .وكان جديرا ً بالمسؤوليات
التي أوكلت إليه.
حاز على تنويهات عدّة من قيادة

الحزب ،ونال «وسام الواجب» عام
 ،2001كما منحه رئيس الحزب
«وس��ام الثبات» ع��ام  ،2010وهو
ال��وس��ام ال���ذي يُمنح للمناضلين
القوميين ال��ذي��ن ثبتوا ف��ي الحزب
نصف قرن ونيّف.
تميّز الرفيق ال��راح��ل نديم عبد
الصمد بتلبيته الدائمة ،وحضوره
الوازن ،ونذر حياته للنهضة ،عامالً
م��ن أج��ل انتصار قيَمها ومبادئها
ومفاهيمها ،وبرحيله يفقد الحزب
قامة قومية مناضلة.
ه��ذا ويشيّع الرفيق ال��راح��ل في

بلدته عماطور عند الساعة الثانية
عشرة ظهر اليوم السبت الواقع فيه
 ،2016/2/6وينطلق موكب التشييع
من أمام مستشفى بيروت الحكومي
عند الساعة الثامنة صباحاً.
وت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي أي���ام السبت
واألحد واالثنين  6و 7و 8شباط في
عماطور.
وفي بيروت يوم الثالثاء  9شباط
في دار الطائفة الدرزية ـ ف��ردان من
الساعة الحادية عشرة صباحا ً حتى
الخامسة والنصف ع��ص��راً .البقاء
لألمة.

 ...ثابر على العطاء
رغم وط�أة ال�سنين فوق منكبيه
العميد معن حمية



بقامته البهية ووجهه الباسم الذي يشعّ تفاؤالً ،رحل
الرفيق نديم عبد الصمد (أبو فادي).
عرفت ُه منذ عقدين من الزمن ،وخالل هذه المدة الزمنية،
صرتُ أكثر قربا ً منه ،وخبرتُ فيه ،إلى مناقبيته القومية
االجتماعية ،و ِرفعته ،إنسانا ً صافيا ً صادقا ً ودوداً ،ورفيقا ً
ق��دو ًة ،مؤمنا ً بالعقيدة ،متفانيا ً في سبيل حزبه ومثاال ً
يُحتذى في النضال والمثابرة والمكابدة.
كان مشبعا ً بتعاليم النهضة ،عقيدة ومبادئ وممارسة
ونضاالً ،مسكونا ً بالفرح واألمل ،زاخرا ً بالنبل والعطاء،
متحدّيا ً اآلالم والمواجع التي قاساها باستشهاد نجله
فادي.
عصامي كان ،واجه ظروف الحياة الصعبة بك ّل كِبر،
ّ
وهو الذي كان يردّد دائماً« ،إنّ من يتش ّرب العقيدة القومية
التي وضعها باعث نهضتنا أنطون سعاده ،يصير عصيا ً
على ك ّل المغريات والصغائر ،ويصير متم ّردا ً على الطائفية
البغيضة والمذهبية الهدامة ،أيّ أنّ من يتش ّرب العقيدة
يصبح إنسانا ً جديدا ً جديرا ً بحياة الع ّز والحرية.
لسنوات خلت ،عايشته بصورة شبه يومية ،في إطار
العمل الحزبي في المركز ،وعملنا سوية في نطاق الدائرة
اإلعالمية حيث كان يتولى مسؤولية ناموس الدائرة ،فكان
هو أول الواصلين إلى المركز ،يراجع الصحف والوكاالت،
يقرأ المقاالت ويؤشر على الالفت منها ،يراقب ما هو منشور
من أخبار الحزب وعنه ،وينجز مهامه بإتقان وبخبرة
القومي االجتماعي المثابر على البذل والعطاء ،رغم وطأة

 مدير الدائرة اإلعالمية
في الحزب السوري القومي االجتماعي

كم نحن بحاجة �إلى �أمثالك...
األمين لبيب ناصيف
نحكي عنه القليل على أن نحكي
الكثير...
فالرفيق نديم عبد الصمد ،يُحكى
عنه اذ نتحدث عن تاريخ تأسيس
العمل الحزبي في بلدته عماطور،
وقد كان والده الرفيق مسعود ،أحد
مؤسسي العمل الحزبي فيها ،لمع
اسمه في العديد من المناسبات،
لع ّل أبرزها «يوم عماطور».
ويُحكى عنه إذ ي��ؤ ّرخ أحدنا عن
الوجود القومي االجتماعي في قوى
«األمن الداخلي» ،وكان منهم الرفيق
حسن محسن ،والرفيق نديم عبد
الصمد ،والعشرات غيرهما.
ويُحكى إكثر إذ ند ّون تاريخ العمل
ال��ح��زب��ي ف��ي «وط���ى المصيطبة»
وقد كان حضور الرفيق نديم ،منذ
الستينات ،طاغيا ً ومستمراً.
ويُحكى أيضا ً وأيضا ً إذ نستعرض
أسماء الرفقاء الذين عملوا طويالً في

الحاج ح�سن :المقاومة والجي�ش ال�سوري يقاتلون الإرهاب دفاع ًا عن ّ
كل العرب
نادر :النظام الطائفي في لبنان عاجز عن ّ
حل � ّأي م�شكلة لأنه هو الم�شكلة

لمناسبة مرور أسبوع على وفاة الحاج
علي إبراهيم نزهة أقام الحزب السوري
القومي االجتماعي وآل الفقيد احتفاال ً
تأبينيا ً في بلدة النبي عثمان في البقاع
الشمالي ،وحضر األسبوع إلى جانب عائلة
الراحل ونجله حسن نزها «الكابتن» (مدير
شعبة العمليات في عمدة الدفاع) ،عضو
الكتلة القومية االجتماعية العميد الدكتور
مروان فارس ،ومدير الدائرة اإلذاعية كمال
نادر وعدد من المسؤولين الحزبيين .كما
حضر عضو كتلة الوفاء للمقاومة الوزير
د .حسين الحاج حسن وممثلو أح��زاب
وفاعليات وحشد كبير م��ن المواطنين
والقوميين.

الحاج حسن

السنين التي يحملها فوق منكبيه.
ولسنوات خلت ،كنت أزوره يوميا ً في منزله في وطى
المصيطبة ،ولن أنسى ما حييت ،تلك المساءات الجميلة
التي كانت تمت ّد إلى ما بعد منتصف الليل ،وهو يحكي عن
ذكرياته ورفقائه بحلوها وم ّرها ،وفي ك ّل حكاية وذكرى
كانت هناك طرفة وعبرة.
رحل الرفيق الحبيب أبو فادي ،بحضوره ،وضحكته،
وتفاؤله ،وبقي بذكراه العطرة الطيّبة ،وسلوكه القويم،
وسيرته النضالية ،والتي ت� ّ
�دل على تج ّذره في العمل
الحزبي ،فهو لم ينتم إلى الحزب وحسب ،بل مثل االنتماء
بك ّل معانيه الصادقة ،وهو سنديانة نهضوية تم ّكنت من
نشر فيء النهضة على ك ّل من حولها ،بالكاد كنا نسمع
وقع خطاه ،لكن صخب عمله الدؤوب كان يمأل األرجاء.
الرفيق الراحل أب��و ف��ادي ،قيمة كبيرة ،ك��ان يحسن
التعامل بنبل المناقبية ،ويم ّد جسورا ً من الثقة واالحترام،
المبني على
يعطيك درسا ً يوميا ً بأهمية العمل الحزبي
ّ
الثقة والحرص على نظامية الحزب.
إنه ابن المؤسسة ،راهبها الذي لم يطمح يوما ً إال للبذل
والتضحية ،جندي من جنود النهضة ،ومسؤول جدير
بتح ّمل المسؤولية.
افتقد ُته منذ أقعده المرض ،فآثرت أن ال اراه طريح
ترجل عن صهوة النضال
الفراش ،وأفتقده اليوم بعد أن ّ
والحياة ،لكنه بذكراه الطيّبة سيبقى القدوة والمثال.

أكثر من مسؤولية في مركز الحزب:
ناموسا ً للرئيس ،خازنا ً عاماً ،وفي
أكثر من عمدة ،ودائما ً كان ملبّياً،
مواظباً ،ملتزماً ،ووفيا ً لقسمه.
عرفت الرفيق نديم عبد الصمد في
ستينات القرن الماضي ،كان أحد
الرفقاء األساس في العمل الحزبي
في وطى المصيطبة ،التي إذ أذكرها،
أذكر بتقدير الرفقاء الراحلين :خليل
شمس ال��دي��ن ،حسن كمال الدين،
ع��ادل جمال ،محسن حيدر ،عادل
نويهض ،ملكي جتي ،والعشرات
يصح ان نحكي عنهم
غيرهم ممن
ّ
وع��ن ال��ح��ض��ور ال��ح��زب��ي ف��ي وطى
المصيطبة.
ام ّد الله بعمر األمين أنيس جمال
والرفيقين عفيف جمال ورامز سري
الدين كي نؤ ّرخ تلك المرحلة ،أحداثا ً
ورفقاء.
م��ن��ذ ان��ت��م��ائ��ه ال���ى ال��ح��زب ع��ام
 1950لم يحد الرفيق نديم عن نهج
سعاده .ولم أع��رف أنه تقاعس او

«القومي» و�أهالي النبي عثمان يحيون ذكرى �أ�سبوع الحاج علي ابراهيم نزهة

أهمل ،أو سقط إلى جانب الطريق ،اذ
سقط ابنه فادي شهيداً.
لم أسمعه يتناول رفيقا ً أو صديقا ً
أينما ح ّل ،ولم يطعن أح��دا ً بخنجر
سام...
إذ كنتَ تلتقي ب��ه ،كنتَ تشعر
أنك تلتقي مع رفيق سليم بنفسيته،
ومناقبه وتر ّفعه وسلوكيته.
وملب
وفي،
هادئ ،صادق،
ّ
ّ
محبّ ،
لك ّل عمل حزبي.
واليوم إذ يرحل الرفيق نديم عبد
يصح لمن
الصمد ،ال نودّعه ،فالوداع
ّ
يرحل من ذاكرتنا وتاريخنا ،وما
أكثرهم.
أما من سط ّر في تاريخنا رياحين
م��ن ح��ض��ور رائ����ع ،ف��ه��و ب���اق في
الذاكرة ،في الوجدان ،ومعنا كلما
تحدّثنا عن أيّ موقع حزبي كان فيه
مجلّيا ً.
كم نحن بحاجة إل��ى أمثالك يا
رفيق نديم.
والبقاء لألمة

بداية تحدّث أحمد العاشق عن الراحل
وسيرته الحافلة بالتضحية واألعمال
الطيبة ،وألقى الوزير د .حسين الحاج
حسن كلمة ع��رض فيها ل�لأوض��اع في
لبنان وسورية والمنطقة بشكل عام ،وقال
إنّ رج��ال المقاومة يقاتلون مع الجيش
ال��س��وري وال��ق��وى الوطنية الشريفة في
سورية دف��اع�ا ً عن لبنان وس��وري��ة وك ّل
العالم العربي ض � ّد الهجمة اإلرهابية
المدعومة من بعض ال��دول العربية ومن
تركيا و»إسرائيل» ،وأكد أنّ النصر سيكون
لهذا المحور المقاوم ،ودان التفجيرات
اإلرهابية التي تطاول األبرياء ،والتي لن
تستطيع أن تؤخر عملية دحر اإلرهاب.

نادر

وألقى كمال ن��ادر كلمة مركز الحزب
السوري القومي االجتماعي فعدّد مزايا

َ
زرعت فينا ق َيم النه�ضة
ريموندا سيف الدين

الحاج حسن

نادر

الراحل ،الفتا ً إلى أنّ الراحل ر ّب��ى عائلة
قومية اجتماعية وأعطى لألمة الشهيد
حسين وال��ق��ائ��د المناضل حسن نزهة
(الكابتن) الذي عرفته ك ّل مواقع النضال
وجبهات القتال من صنين والمتن إلى
الكورة والجنوب والجبل وبيروت.
وتط ّرق ن��ادر إل��ى الوضع العام فأكد
أنّ هزيمة المشروع األميركي الصهيوني
ف��ي س��وري��ة ق��د أص��ب��ح��ت أك���ي���دة ،وأنّ
دحر المجموعات اإلرهابية يت ّم بوتيرة
متسارعة.
وتحدّث عن الخطر التركي فذ ّكر بما
كتبه أنطون سعاده سنة  1937عن مطامع
تركيا في مناطق الشمال السوري وفي
حلب والموصل والجزيرة الفراتية ،كما
ح ّذر سعاده من خطر الوهّ ابية وقال عنها
إنها تنذر البلدان العربية بش ّر مستطير

نتيجة أفكارها المتطرفة والخطيرة.
وأشار نادر إلى عجز النظام الطائفي في
لبنان عن ح ّل أيّ مشكلة أو ملء أيّ منصب
رئاسي أو إداري ،وإلى الشلل الذي أصاب
ّ
وعطلها ،وعجز الحكومة عن
المؤسسات
ح ّل أزمة النفايات ،كما عجزت عن استثمار
النفط وال��غ��از ،بسبب ال��خ�لاف��ات على
الحصص والسمسرة.
ودع��ا ن��ادر إل��ى إقامة الدولة المدنية
في لبنان وسورية وإلى تجاوز الطائفية
والمذهبية التي يستغلها أع���داء األم��ة
إلشعال حرب طويلة قد تستم ّر عشرات
السنين إذا لم يت ّم تداركها وإطفاؤها في
سورية والعراق بوقت قريب.
وفي الختام قدّم التعزية باسم قيادة
الحزب إلى أسرة الفقيد وإلى جميع أهالي
النبي عثمان.

ت�شييع حزبي و�شعبي للمنا�ضل القومي اليا�س الغريب في مونتريال

�س ّلوم� :أجيال النه�ضة �ستنت�صر بالإرادة والوعي والت�ضحيات
شيّعت مديرية مونتريال ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي وآل الغريب في مأتم حزبي وشعبي ،الرفيق الياس
الغريب في كنيسة المخلص ـ مونتريال.
شارك في التشييع إلى جانب عائلة الراحل مدير المديرية
ن��زار سلوم ،وهيئة المديرية والقوميين وأبناء الجالية في
مونتريال.
بعد القداس ألقى الدكتور ابراهيم الغريب كلمة العائلة،
عدّد فيها مآثر الراحل وخصاله والتزامه االجتماعي ،وسمعته
العطرة بين أهله ومعارفه.
ثم القى جورج معلوف كلمة رثى فيها الراحل حيث أكد أنّ
الرفيق الياس ك��ان كبيرا ً بحكمته ووعيه وعطائه .هو ذلك
الرجل الصلب الواعي والقدوة ،ما هان لحظة وال توانى عن
خدمة القريب والبعيد ،ودائما ً كان في المقدّمة حين تتطلب منه
األمور التضحية والعطاء ...رغم ما كان يعاني من آالم وأوجاع
جسدية ،وهو المؤمن بأنّ جراحه الجسدية تهون أمام جراح
أمته...
وختم معلوف قائالً إنّ الرفيق الياس صاحب مبدأ نهضوي،
وقد مارس عقيدته وقناعاته حتى آخر رمق من حياته ...با ّرا ً
بقسمه بأن أتخذ من مبادئ حزبه شعارا ً له ولعائلته.
وكان قد أقيم حفل تأبين للرفيق الياس الغريب في الصالون
الجنائزي في مدينة الفال حيث ألقى عضو المجلس القومي نزار
سلوم كلمة الحزب قال فيها :يجمعنا اليوم في مونتريال وداع
رجل من رج��االت النهضة ،جئنا لنحيي فيه الطيبة والبراءة
والشفافية واالتزان وااللتزام بالقضية التي تساوي وجودنا،
قضية الوطن ،قضية الشعب ،قضية األمة ك ّل األمة ،ولنحيي
فيه المعرفة والوعي والثقافة والشجاعة واإلقدام وروح المحبة
وحب العطاء والبذل الذي ال حدود له.
شب الرفيق الياس على مبادئ أنطون سعاده،
أضاف سلومّ :
وهو ابن بلدة مغدوشة في جنوب لبنان ،وانتمى إلى الحزب
في العام  ،1957ومنذ ذلك الحين عمل بقسمه الحزبي على
بناء عائلة قومية اجتماعية ،ونشر العقيدة القومية أينما وجد
وأينما ح ّل ،يعلًم يث ّقف يح ّفز الشباب لالنتماء إلى الحزب،

خالل التشييع في كنيسة المخلص

سلّوم يلقي كلمته

امتاز بنظاميته والتزامه الصادق بمبادئ النهضة القومية
االجتماعية ،فك ّل هذه الصفات أهّ لته لنيل «وسام الثبات» الذي
منحه إياه رئيس الحزب في العام .2012
وقال سلوم :في هذا الزمن العصيب الذي يجتاح فيه اإلرهاب
أمتنا ،يقتل ويذبح ويد ّمر حضارتنا الشاهدة على تاريخنا،
كان الياس الغريب ابن مدرسة النهضة يعتبر انّ القتل باسم
الدين والطائفية جريمة بحق األمة والمجتمع .لكن يا رفيقنا
الغالي نم قرير العين وارح��ل بسالم مطمئن العقل وه��ادئ
القلب ،فنحن جيل التغيير ،جيل النهضة ،وستبقى زوبعة الع ّز

رايتنا ،والعقيدة منهلنا ،وقضية الشعب ك ّل الشعب قضيتنا،
والمجتمع الموحد غايتنا مهما بلغ ج ْور اإلرهابيين وجشع
المستعمرين وظلم الطائفيين ،فإيماننا كبير بالنصر ،سننتصر
بإرادتنا ووعينا وصمودنا وتضحياتنا.
وختم سلوم بتقديم التعازي إلى عائلة الراحل ،الى زوجته
السيدة دعد الغريب ،الى ابنه وليد وعائلته ،الى ابنته الرفيقة
اليسار وعائلتها ،الى ابنته الرفيقة ريم وعائلتها.
بعدها أدّى القوميون التحية الحزبية للراحل ،ثم ووري
جثمانه الثرى.

رعى افتتاح وت�شغيل معمل فرز النفايات في وادي الكفورـ النبطية

دو فريج :لن نقبل با�ستمرار الرمي الع�شوائي
النبطية ــ مصطفى الحمود
رعى وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج
حفل افتتاح وتشغيل معمل فرز النفايات في وادي الكفورـ
النبطية ،الممول من االتحاد األوروبي وذلك في قصر الملوك
في كفرجوز في حضور رئيسة بعثة االتحاد األوروب��ي في
لبنان السفيرة كريستينا السن ،النائبين ياسين جابر ،هاني
قبيسي ،علي قانصو ممثالً النائب محمد رعد ،يوسف الحاج
ممثالً النائب عبد اللطيف الزين ،وفاعليات اقتصادية وبلدية
واختيارية ووفود شعبية.
بداية ،تحدثت السن الفتة إلى «أنّ االتحاد األوروبي يعمل
على تحسين قطاع إدارة النفايات في لبنان منذ مناطق
أكثر من  10سنوات ،وسيعالج معمل معالجة النفايات في
النبطية هذا لوحده  250طنا ً من النفايات في اليوم» .وقالت:
«مع مشاريعنا السابقة وتلك التي باشرنا بتنفيذها يكون

إيه يا جدّي – يا أبا حسين...
إيه يا أبا األشبال الذين تح ّولوا أسودا ً – عندما ح ّم القضاء،
والزهرات اللواتي أصبحن لبوات حينما دعا الدّعاء.
ترجلت للم ّرة األخيرة عن
فال تجزعنّ  ،أيّها الفارس ،ولئن ّ
صهوتك...
فها هم الرفقاء ،أخالفك من أصالبك يمألون الدنيا عزا ً
وافتخارا ،من الشهيد حسين الى محمد ،إلى أليسار تي ّمنا ً
ببانية قرطاجة التاريخية ،م��رورا ً بخليلة وظريفة وفاطمة
وسعاد وزينب ،إلى آخر العنقود اليانع :سورية ووفاء...
الوفاء لسورية ،أ ّمتنا المضرجة بدماء الغدر والخيانة
والعقوق ،المتعالية بجراحها النازفة ،أل ّنها جراح أمة الحياة
الح ّرة الجيّدة العزيزة.
أما حسنك – الكابتن – فهو في مقدّمة «النسور» يرعاها
ويد ّربها ويسير أمامها إلى تحقيق االنتصارات تلو االنتصارات،
رافعا ً أعالم الزوبعة الحمراء ،على تالل بقاعك األش ّم ،وحامالً
رايات حزبنا الرائد في كافة بطاح الشام ،يغرسها في ك ّل مطرح
«نسور الزوبعة» األبطال ،المدافعون عن حياض الوطن أرضا ً
وعرضاً ،فتراهم يا جدّي ،يردّون مجموع التنانين التكفيرية،
واحدا ً تلو اآلخر ،كما كانت عادة أمتنا في مواضيها المتالحقة.
فيا جدّي الراحل من بيننا ،إلى جنات الله الواسعة ،طب
نفسا ً وق� ّر عيناً ،نحن جميعا ً – أبناء وأح��ف��اداً ،على عهدك
سائرون،
وقد زرع��ت فينا قيَم النهضة القومية الجبارة برموزها
الخالدة حقا ً وخيرا ً وجماال ً وفضائل كبرى استقيتها من رائدنا
الزعيم القدوة أنطون سعاده.
إلى الخلد يا ج�دّي ،في راحتك األبدية ،فأنت مستم ّر بنا
وبرفقاء حزبك على دروب النهضة المغيّرة ك ّل مفاهيم وجودنا
نحو األفضل واألشمل واألعدل واألجمل...
مع تحيتي القومية ...والبقاء لألمة.

االتحاد األوروب��ي قد دعم مشاريع تعالج أكثر من  43في
المئة من النفايات الصلبة في لبنان».
وأمل دو فريج ،من جهته« ،استكمال حل مشكلة النفايات
المزمنة التي تعاني منها أكثر المناطق اللبنانية بما فيها
منطقة النبطية من خالل تشغيل هذا المعمل» .وقال« :من
خالل إنشاء هذا المعمل وتشغيله ،نقدم للمرة الثانية بعد
بعلبك النموذج األمثل لح ّل أزمة النفايات في لبنان ،ولن
نتوقف عن بذل أي جهد للمساهمة وبالتعاون مع الوزارات
والمؤسسات الرسمية األخرى إليجاد حلول للمشاكل التي
تواجه المواطن في هذه المنطقة وغيرها من المناطق .ونحن
نقوم أيضا ً بدعم وتمويل تشغيل وصيانة المعامل األخرى
التي ت ّم إنشاؤها من قبلنا في عين بعال ـ صور ،خربة سلم،
قبريخا ،الخيام وفي بعلبك والشوف السويجاني ومشمش ـ
عكار والمنية وقريبا ً طرابلس بعد موافقة ديوان المحاسبة
على نتيجة المناقصة .أي ما يقارب  1200طن باليوم

وبكلفة إجمالية تقارب  11مليون دوالر بالسنة».
وقال« :لن نقبل بأن تتخلف بعض البلديات عن إرسال
نفاياتها الى المعمل كما يحدث في بعض المناطق األخرى
واالستمرار في الرمي العشوائي للنفايات ،فهذا غير مقبول
بعد تشغيل هذا المعمل».
وأخيراً ،كانت كلمة لجابر الذي شكر االتحاد األوروب��ي،
مشدّدا ً على أمرين« :أوالً ،حسن تشغيل المعمل واإلشراف
الجدي على التشغيل وع��دم التالعب ب��األوزان والكميات
حتى ال تأتي الموازنة أكثر مما هو مرصود لها .وثانياً،
بناء المطمر الصحي حتى ال ننتقل من مشكلة إلى مشكلة
أخ��رى «م��ن تحت الدلفة لتحت ال��م��زراب» .والشيء األهم
أي��ض�ا ً أن ي��ت��درب المجتمع م��ن خ�لال البلديات واألن��دي��ة
والجمعيات على موضوع الفرز من المصدر ألن��ه إذا ت ّم
يضاعف القدرة اإلنتاجية للمصنع أي تأتي المواد مفروزة
تماماً».

