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مواقف ا�ستنكرت العدوان «الإ�سرائيلي» على ف�ضائية «فل�سطين اليوم»

«القومي» :يرمي �إلى التعمية
على جرائم االحتالل بحق الفل�سطين ّيين
صدرت أمس مواقف استنكرت اقتحام قوات االحتالل
«اإلسرائيلي» مكتب فضائية «فلسطين اليوم» في الضفة
الغربية وإغالقه واعتقال مديره وعدد من الصحفيين،
ورأت فيه «عدوانا ً يرمي إلى التعمية على جرائم القتل
الوحشية التي ترتكبها قوات االحتالل بحق أبناء شعبنا
في فلسطين» ،داعي ًة إلى ض��رورة القيام بأوسع حملة
إدان��ة فلسطينة وعربية وعالمية لهذا العمل اإلرهابي
الصهيوني المستهدف الحريات اإلعالمية ،وما ينطوي
عليه من تخطيط الرتكاب المزيد من الجرائم اإلرهابية
بحق شعبنا».

«القومي»

وفي السياق ،أصدر الحزب السوري القومي االجتماعي
البيان اآلتي« :يُدين الحزب السوري القومي االجتماعي
بشدّة ،اقتحام قوات االحتالل الصهيوني لمكتب فضائية
«فلسطين اليوم» في الضفة الغربية ،وإغالقه واعتقال
مديره وعدد من الصحفيين ،ويرى فيه عدوانا ً يرمي إلى
التعمية على جرائم القتل الوحشية التي ترتكبها قوات
االحتالل بحق أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة.
وإنّ الحزب ،يعتبر الهجوم «اإلسرائيلي» على فضائية
«فلسطين اليوم» ووسائل إعالمية أخرى ،عمالً إرهابيا ً
جباناًّ ،
ّ
يخطط الرتكاب المزيد من
يؤشر إلى أنّ هذا العدو
جرائم القتل واالعتقال والتهجير بحق الفلسطينيين ،وهو
يستهدف وسائل اإلعالم التي تفضح جرائمه وعدوانه.
ويدعو الحزب إلى ضرورة القيام بأوسع حملة إدانة
فلسطينة وعربية وعالمية لهذا العمل اإلرهابي الصهيوني
المستهدف الحريات اإلعالمية ،وم��ا ينطوي عليه من
تخطيط الرت��ك��اب المزيد م��ن الجرائم اإلره��اب��ي��ة بحق
شعبنا.
وفي الوقت الذي يجب أن يرتفع الصوت العالمي إدان ًة
واستنكارا ً لإلرهاب «اإلسرائيلي» الذي طال وسائل إعالم
فلسطينية ،يت ّم حجب ّ
بث فضائيات فلسطينية أخرى عن
القمر األوروبي ،األمر الذي هو محل إدانة ،ويرسم عالمات
استفهام كبيرة حول السياسات األوروبية الم ّتبعة اتجاه
الحريات اإلعالمية وقضايا الشعوب.

وفي هذا السياق ،أج��رى مدير الدائرة االعالمية في
الحزب السوري القومي االجتماعي العميد معن حمية،
اتصاال ً بمم ّثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد
الرفاعي ،وأبلغه إدانة رئيس الحزب النائب أسعد حردان
للهجوم الصهيوني على فضائية فلسطين اليوم ،ووقوف
الحزب إلى جانب انتفاضة ونضال شعبنا الذي يواجهة
غطرسة االحتالل وعدوانيّته».

كرامي

بدوره ،أعلن الوزير السابق فيصل كرامي تضامنه مع
فضائية «فلسطين اليوم» ،وقال في بيان« :إنّ جريمة
هذه الفضائية بنظر «إسرائيل» تكمن في انحيازها إلى
االنتفاضة الشبابية وإع�لام وإع�لان المقاومة في وجه
االحتالل «اإلسرائيلي» الصهيوني ،وص��ار واضحا ً أنّ
«إسرائيل» تفقد أعصابها ،وهذا جيد رغم كل شيء».
واستنكر األمين العام لحركة األمة الشيخ عبد الناصر
جبري في بيان ،إغ�لاق العدو الصهيوني مق ّر فضائية
«فلسطين اليوم»،
واعتبر أنّ «هذه الجريمة تش ّكل استهدافا ً لكل وسائل
اإلعالم المقاوم الذي يفضح جرائم االحتالل واعتداءاته
على الشعب الفلسطيني وال��م��ق��دس��ات» ،وأع���رب عن
«تضامنه الكامل مع فضائية «فلسطين اليوم».
«رابطة اإلعالميين الفلسطينيين»
واعتبرت «رابطة اإلعالميين الفلسطينيين» أنّ هذا
السلوك غير الحضاري ل��ق��وات االح��ت�لال اإلسرائيلي
«محاولة يائسة في سياسة تكميم األفواه والتضليل التي
ت ّتبعها سلطات االحتالل «اإلسرائيلي» ض ّد المؤسسات
اإلعالمية الفلسطينية».
وإذ ج �دّدت وقوفها إلى جانب الزمالء في «فلسطين
اليوم» ،أعلنت «التضامن الكامل معهم» ،ودعت جميع
وسائل اإلعالم الفلسطيني إلى «االستمرار في رسالتهم
الطاهرة ،وكشف جرائم االحتالل اإلسرائيلي» .وطالبت
«المؤسسات الدولية بالتح ّرك والضغط على االحتالل من
أجل وقف هذه االنتهاكات».

ّ
المر�شحة للبنان:
ال�سـفيرة الأميركية
هدفنا تفكيك ال�شبكة المالية الدولية لحزب اهلل
ّ
المرشحة لمنصب سفيرة
عرضت
الواليات المتحدة في لبنان إليزابيث
ريتشارد ،خالل مثولها أم��ام لجنة
ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي مجلس
َ
الخطوط العريضة التي
الشيوخ،
ستنتهجها ف��ي ح��ال ت � ّم اعتمادها
رس��م��ي �اً .وق��ال��ت «إنّ ال��ج��م��اع��ات
المتط ّرفة مثل «داع���ش» و«جبهة
ال��ن��ص��رة» ،تش ّكل ت��ه��دي��دا ً خطيرا ً
للبنان ولمصالح الواليات المتحدة
في المنطقة .وقد لعبت شراكتنا مع
القوى األمنية اللبنانية دورا ً حاسما ً
في الحفاظ على أمن لبنان ض ّد هذه
التهديدات .لبنان هو أيضا ً عضو
في التحالف ال��ذي نقوده لمحاربة
«داعش» .وفي حال اعتمادي ،سوف
أبذل قصارى جهدي من أجل البناء
على أس��اس العالقات القوية بيننا
وبين الجيش اللبناني وقوى األمن
ال��داخ��ل��ي» .وأض��اف��ت «أنّ تفجير
 12تشرين الثاني ال��ذي وق��ع في
بيروت ،والذي أسفر عن مقتل  41من
المدنيين األبرياء وجرح الكثير ،هو
تذكير مأساوي بالتهديد الذي يش ّكله
داعش».
واع��ت��ب��رت ري��ت��ش��ارد أنّ «األم��ن
الحقيقي يحتاج إلى الدعم من قيادة
سياسية فعَّ الة ،ولبنان يشهد عدم
وجود رئيس للجمهورية على مدى
سنتين تقريباً ،وه��ذا وق��ت طويل

ج����داً» ،م���ش���دّد ًة ع��ل��ى أنّ «ال��وق��ت
ليتمسك لبنان بمبادئه
ح��ان اآلن
َّ
الديمقراطية ولينتخب رئيسا ً وفق
الدستور اللبناني».
أض���اف���ت« ،ال��ش��ع��ب اللبناني
ّ
يستحق حكومة ق��ادرة على تقديم
الخدمات األساسية ،وتعزيز ال ّرخاء
االق��ت��ص��ادي ،ومواجهة التحدّيات
األمنية األكثر إلحاحا ً في البالد»،
وقالت «في حال ت ّم اعتمادي ،سوف
أك�� ّرس نفسي لدعم اللبنانيين في
جهودهم ال ّرامية إلى وجود حكومة
فاعلة» .وعن حزب الله ،قالت «إنّ
اإلدارة األميركية تؤيّد بقوة قانون
منع التمويل الدولي عن حزب الله،
ال��ذي أق��� ّره الكونغرس ف��ي كانون

األول الماضي» ،وكشفت «أنّ هدفنا
هو تفكيك الشبكة المالية الدولية
لحزب ال��ل��ه» ،معتبر ًة «أنّ نجاح
القطاع المصرفي اللبناني ،وهو
العمود الفقري القتصاد البالد ،يعتمد
على التمسك بسمعة هي في األصل
ممتازة فعالً .إذا ت ّم اعتمادي ،سوف
أك ِّرس نفسي للعمل مع القطاع المالي
اللبناني لتعزيز تعاوننا في مكافحة
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب».
واذ أعلنت أ ّنها ستعمل في حال
عُ يِّنت سفيرة «مع األصوات اللبنانية
الدّاعية إل��ى االع��ت��دال والتقدّم من
أجل دعم سعي لبنان إلى السيادة
واالس��ت��ق�لال الكاملين» ،واعتبرت
«أنّ التدخل الجاري لحزب الله في
سورية لدعم نظام الرئيس بشار
األس��د ،وال��ذي اضطلع به من دون
موافقة الشعب اللبناني ،يتناقض مع
إعالن بعبدا في العام  ،2012والذي
ينص بوضوح وحكمة على سياسة
ّ
النأي بالنفس عن التورط الخارجي.
إنّ أنشطة ح��زب الله ف��ي سورية
تخلق تحدّيات أمنية خطيرة على
لبنان .وإذا ت ّم اعتمادي ،سوف تكون
مه ّمتي القيام بكل ما في وسعي لدعم
لبنان في ممارسة سيادته الكاملة
في جميع أنحاء البالد ،والمساعدة
في بناء الجيش اللبناني المدافع
الشرعي الوحيد عن لبنان».

كات�شيا التقى «الكتلة ال�شعبية»:
رحيل �سكاف خ�سارة كبيرة لكل اللبنانيين
زارت رئيسة الكتلة الشعبية
ميريام سكاف يرافقها وفد من أعضاء
م��ج��ل��س ب��ل��دي��ة زح��ل��ة والمجلس
السياسي للكتلة،السفير البابوي في
لبنان المونسنيور غابرييل كاتشيا
في مق ّر السفارة البابوية في درعون
 حريصا.وش��ك��رت س��ك��اف ،بحسب بيان
للكتلة ،للسفير البابوي «وقفته إلى
جانب العائلة خالل الفترة العصيبة
التي م ّرت بها بعد رحيل رئيس الكتلة
الشعبية الياس سكاف ،وعلى المحبة
والعاطفة الكبيرة التي شاركهم إيّاها،
تجسدت بالكلمة المؤ ّثرة التي
والتي
ّ
ألقاها خالل قداس وجناز األربعين».
ونقل الوفد لكاتشيا محبة وتقدير
أهالي زحلة وقضائها.
ب����دوره ،ش��ك��ر السفير كاتشيا
لسكاف وال��وف��د المرافق زيارتهم،
معتبرا ً أنّ «رحيل الياس سكاف ش ّكل
خسارة كبيرة لكل اللبنانيين وكل
من عرفه ،فهو كان مثاال ً للسياسي
النظيف ،المحب وال��ص��ادق ،ال��ذي
أحب وطنه وأهله ،فنذر حياته في
خدمة الصالح العام ،وأبدى مصالح
الجماعة على المصالح الخاصة،
وعمل بصمت ومحبة وبروح عالية
م��ن اح���ت���رام ال��ك��رام��ة وال��م��ش��اع��ر
اإلنسانية في سبيل مساعدة الفقراء
والمحتاجين».
وأش��ار إل��ى أ ّن��ه «خ�لال المسيرة
الطويلة وال��ل��ق��اءات العديدة التي
جمعته بالراحل سكاف ،التمس فيه
مزايا ال ُّنبل والنزاهة والشفافية ،فكان

ميقاتي :الختيار �شخ�صية م� ّؤهلة
لرئا�سة المجل�س البلدي في طرابل�س
أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أنّ طرابلس «علّمتنا أن نتعاون مع الجميع بيد
مرحبين بكل أخ عزيز».
ممدودة ،وبيوت مفتوحةّ ،
وك � ّرر اقتراحه القاضي باالتفاق على «اختيار شخصية مؤهّ لة لرئاسة
المجلس البلدي في طرابلس ،وأن يُترك له حرية اختيار فريق عمله ،مع إمكان
إعطائنا الحق في وضع فيتو على شخص معيّن ،ال فرض شخص آخر على
الالئحة».
وشدّد على «أ ّننا ض ّد التوافق الذي يك ّرر تجربة االنتخابات السابقة من
حيث أ ّنه انتهى بحصول تجاذب عرقل العمل البلدي .نحن مع التعاون لبلورة
هذا التوجه الجديد ،وهو تعاون سلك طريقه حتى اآلن ،ونأمل تشكيل الئحة
والتوجهات».
منسجمة تض ّم كفاءات المدينة في مختلف االختصاصات
ّ
وتط ّرق إلى األخبار ال ُمتداوَلة عن أحداث أمنية مرتقبة في الشمال وطرابلس
مستتب ،واألجهزة األمنية ساهرة تماما ً على دورها في
تحديداً ،فقال «إنّ األمن
ّ
حفظ األمن ومنع حصول أي إخالل أمني ،كما أنّ المظلّة الدولية ال تزال تحمي
لبنان رغم الظروف الصعبة التي تم ّر بها منطقتنا».
وشدّد على «أنّ مرأب ساحة التل في طرابلس ليس حاجة بمفرده ،بل يجب
أن يكون ضمن مشروع متكامل ومخطط تنفيذي لمنطقة التل بأكملها ،وفي
سياق صرف كل المبالغ ال ُمق ّرة في عهد حكومتي لتنفيذ المشاريع المقترحة
لطرابلس» ،الفتا ً إلى «أنّ ما نقوله ال يعني أ ّننا نقف حجر عثرة في وجه التنمية
في طرابلس».
وكان ميقاتي يتحدّث خالل رعايته حفل تكريم المدارس المتف ّوقة الذي
أقامه القطاع التربوي في جمعية «العزم والسعادة االجتماعية» ،بحضور
رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهال حاماتي ،ومديري المدارس وأساتذة
وتربويين.
وقال ميقاتي« :تم ّر منطقتنا في ظروف صعبة وموجة تط ّرف ،ولهذا السبب
أمس الحاجة إلى التعليم المقرون بالتربية ،وإنّ سهركم على الطالب
نحن في ّ
أساسي لمنع الغوغائية من التسلّل إلى ذهنهم .ندائي إليكم اليوم أن
وتعليمهم
ّ
تولوا التربية على االعتدال والتوازن والوسطية اهتمامكم الكبير».
وفي ختام الحفل ،ت ّم تسليم الدّروع التقديرية إلى مديري المدارس المتف ّوقة،
وحاماتي تقديرا ً لجهدوها .والمدارس والثانويات المك ّرمة هي :أبي سمراء
األول��ى ،أبي فراس الحمداني ،التدريب ،التربية الحديثة ،الجديدة صبيان،
جبران خليل جبران ،سليمان البستاني بنات ،الصالح بنات ،الغزالي ،النموذج
بنات ،النور بنات ،ثانوية القبّة المختلطة ،ثانوية أندريه نحاس ،ثانوية
جورج صراف.

دائ��م السعي من أج��ل التقريب بين
الناس وتغليب لغة الحوار والتفاهم،
وهي صفات نادرة لم نعد نجدها عند
معظم السياسيين» ،معتبرا ً أنّ «هذه
األخالقيات السامية جعلته قريبا ً من
الناس ،يعيش همومهم ويشاركهم
مشاكلهم ،وهذا ما رأيته بأ ّم العين
ي���وم زارن����ي خ�ل�ال ف��ت��رة ت��ص�دّي��ه
لمشروع معمل اإلسمنت ،حيث كان
مص ّمما ً ومثابرا ً على حماية مدينته
وأهلها».
وخ��ت��م ك��ات��ش��ي��ا ،م���ش���دّدا ً على

«المحبة الخاصة التي يك ّنها لزحلة»،
متم ّنيا ً «كامل التوفيق للسيدة سكاف
في مسيرتها السياسية» ،وآم�لاً أن
«تستكمل المسيرة المش ّرفة لزوجها
الراحل ،وأن تستلهم في كل خطواتها
وت��ح � ّرك��ات��ه��ا ن��ه��ج ال��ي��اس سكاف
وطريقته الحكيمة في معالجة كل
المشاكل».
كما قدّم كاتشيا للوفد رسالة البابا
فرنسيس الرسولية الخاصة بيوبيل
الرحمة اإللهية «وجه الرحمة».

المطارنة الكاثوليك :النافذون في لبنان
يديرون �أمور ًا دولية وال يد ّبرون �ش�ؤون نفاياتهم!
عقد مطارنة لبنان للروم الملكيين الكاثوليك والرؤساء
العا ّمون والرئيسات العامات اجتماعهم الشهري في المق ّر
البطريركي في الربوة برئاسة البطريرك غريغوريوس
الثالث ،وتدارسوا شؤونا ً كنسية ووطنية.
وفي ختام االجتماع أصدروا بيانا ً أظهر فيه المجتمعون
«استياءهم من طريقة معالجة النفايات من قِبل المراجع
النافذة في الوطن .وك��أنّ ه��ذه المادة أصبحت عنوان
لبنان ،فإلى جانب رائحتها الكريهة وسمومها ،تحمل خزيا ً
وعارا ً وفسادا ً في األداء الوطني» .وث ّمنوا «الجهود التي
يقوم بها رئيس الحكومة تمام سالم في هذا الخصوص»،
ودعوا «ال ّنافذين الذين ال يخفون على أحد إلى التعاون
معه» .معتبرين أنّ «المعيب في هذه القضية هو أنّ هؤالء
النافذين يديرون أمورا ً إقليمية ودولية ،أقلّه في خطاباتهم،
وال يستطيعون أن يتدبّروا شؤون نفاياتهم ،واألمر بات
مستغربا ً جداً».
ورأى المجتمعون أ ّنه «مع أزمة النفايات هذه ال يمكن
بعدها الحديث عن انتخاب رئيس للجمهورية ،ومن ال
يستطع تنفيذ القليل ال يستطيع بلوغ األكثر .وهذه نقطة
عار جديدة وداللة على تفكيك الوطن سياسيا ً واجتماعيا ً
وأخالقياً».
وت��و ّق��ف المجتمعون «عند م��ا حصل م��ن ِ
سجاالت
وتهديدات إقليمية تجاذبت لبنان واقتصاده وهويّته .كأنّ
لبنان بضعفه وحجمه يستطيع أن يكون مادة للتجاذبات
الدولية واإلقليمية» .ودعوا الدول كافة إلى احترام فرادة

لبنان وسيادته.
وأس��ف المجتمعون للمجزرة التي حصلت في دار
للمس ّنين في اليمن ،والتي كان من بين ضحاياها أربع
راه��ب��ات كاثوليكيات .وت��ق�دّم��وا بالتعزية م��ن أهالي
الضحايا ،ودعوا للصالة لراحة أنفسهم.
وأعلن المجتمعون «حرم المدعو األب جان عبود من
أبرشية طرابلس للروم الكاثوليك ،وذلك بواسطة راعي
أبرشية طرابلس سيادة المطران إدوار ضاهر .وسبب
الحرم هو انتماء عبود إلى بدعة تدّعي أنها كنسية».
ودعوا المؤمنين إلى «اعتبار األب عبود محروماً ،وعدم
التعاطي معه بصفته الكهنوتية .وأدان اآلباء «تصرفات
عبّود ضد الكنيسة».
وه ّنأ المجتمعون المعلّمين بعيدهم وكذلك المرأة في
يوم المرأة العالمي .وأثنوا على دور المعلم ودور المرأة
في التربية.
وأسفوا «لما تتع ّرض له مؤسسة كاريتاس من حمالت
إعالمية ُتعيق مسيرتها ،ودع��وا المؤمنين من الطوائف
إلى دعم هذه المؤسسة كافة ،ودعمها خصوصا ً من خالل
التب ّرعات التي تحصلها في هذه األيام المباركة» .كما دعوا
إلى «عدم إدخال كاريتاس في مجال المنافسات التجارية،
أل ّنها مؤسسة ال تبغي الربح بل الخدمة فقط» .كما استقبل
اآلباء مندوبي كاريتاس نائب الرئيس إيلي نورية واألب
جهاد فرنسيس ودكتور نقوال حجار.

طمر نفايات م�ست�شفيات في بعلبك
والأهالي ّ
يحذرون من المخاطر

م�أدبة غداء على �شرفه في بعلول

مراد :لحل الق�ضايا العالقة بالحوار
أق��ام سعيد دروي��ش مأدبة غ��داء بمناسبة عيد المعلم على شرف رئيس
«مؤسسات الغد األفضل» النائب السابق عبد الرحيم مراد ،حضرها إلى جانب
مراد مديرو المراكز التربوية والمعاهد المهنية والتقنية والفنية والصناعية،
وإدارة الجامعة اللبنانية الدولية ،ورئيس بلدية بعلول وجيه درويش ،وعائلة
سعيد درويش ،ورئيس مجلس األهل ،ولفيف من االصدقاء.
وشكر مراد صاحب الدعوة ،وأ ّكد «الدور الفعّ ال للمعلمين في بناء األجيال»
ووجه تحية للمعلم في عيده ،متم ّنيا ً «أن تسود أجواء الحوار في لبنان للوصول
ّ
إلى حلول لسائر القضايا العالقة».
نفايات المستشفيات مطمورة في بعلبك

جانب من المأدبة

دروي�ش زار «اللبنانية الفرن�سية»

درويش متوسطا ً سمعان وأبو شعيا

أحمد موسى
زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا درويش الجامعة اللبنانية ـ الفرنسية ( )ULFفرع المتن ،في
ديك المحدي ،حيث كان في استقباله مدير الفرع الدكتور ج��وزف سمعان
واألمين العام للفرع الدكتور جان أبو شعيا وأعضاء الهيئة اإلدارية.
وبعد لقاء مع اإلدارة جال المطران درويش في مختلف أقسام الفرع والتقى
الطالب والهيئة التعليمية وتناول معهم أمور الساعة.
وقد أبدى درويش إعجابه بما شاهده من تنظيم وحرفيّة في العمل الجامعي،
حب الطالب إلى المعرفة واالستكشاف،
ومناهج التعليم المتط ّورة التي ُتن ّمي ّ
وتم ّنى درويش للجامعة المزيد من التقدم واالزدهار.

«الفكر العاملي»:
لقبول ال ِهبات غير الم�شروطة

كاتشيا مستقبالً سكاف
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ح ّمل رئيس «لقاء الفكر العاملي» وإم��ام بلدة عيناثا السيد علي عبد
اللطيف فضل الله «الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية التدهور االقتصادي
واالجتماعي وانحدار البالد إلى مستويات ُمعيبة و ُمخزية من اإلهمال والحرمان
والتجويع واإلفقار».
وش �دّد فضل الله خالل خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير في
عيناثا على «أنّ الواقع االجتماعي واالقتصادي ال ُمزري الذي نعيشه واألزمات
المعيشية المتتالية التي تطالنا ،تسبّبه مجموعة من الفاسدين والمفسدين
على مستوى اإلدارة والسياسة والدين في بعض األحيان ،ومن الذين ال يخافون
الله ،فالسياسة لم تدخل في شيء أو عليه إلاّ أفسدته».
ورأى أنّ «السياسيين الذين يحكمون البلد هم من يسبّبون هذه المشكالت،
فال يكفي أ ّنهم عاجزون عن حلّها ،بل ينصرفون إلى البحث عن امتيازاتهم
ِّ
ومصالحهم ،ويريدون إنسانا ً
يصفق ويهلّل لهم رغم وجعه وآالمه».
من جه ٍة ثانية ،حيّا فضل الله «بطوالت الجيش اللبناني وإنجازاته المتراكمة
في مواجهة اإلرهاب والتكفير ،وخصوصا ً التصدّي الملمحي لقطعان «داعش»
في جرود بعلبك خالل اليومين الماضيين».
وفي حين ع ّزى قيادة الجيش باستشهاد أحد عناصر الفوج المجوقل خالل
المعركة ،دعا الحكومة إلى «قبول الهِبات العسكرية للجيش والقوى األمنية
من الدّول الشقيقة والصديقة من دون قيد أو شرط ،وأن ال يبقى تسليح الجيش
ّ
محط تجاذب لرياح التشريق والتغريب والمزايدات
وتمكينه ورفع قدراته
السياسية العقيمة».

بانتظار ما سيصدر عن الحكومة اليوم بشأن أزمة
النفايات ،برزت قضية طمر النفايات الطبية «خلسة» في
منطقة بعلبك ،ما ينذر بأخطار صحية على األهالي فضالً
عن تسميم األرض.
فقد اكتشف أهالي بلدتي يونين والصوانية المتجاورتين
شمالي بعلبك ،إلقاء أك��وام من النفايات المطحونة في
المنطقة السهليّة تشبه األسمدة الكيميائية ،إلاّ أنّ روائحها
الكريهة جعلت األهالي يرتابون من ماهيّتها ،وبعد التدقيق
في موادها تبيّن أ ّنها نفايات مستشفيات مطحونة.
وأ ّكد شهود عيان من بلدة يونين ،أنّ «شاحنات مجهولة
ألقت الحمولة فجرا ً قبل يومين» ،وطالبوا «المعنيّين
بالكشف عن الفاعلين وا ّتخاذ اإلجراءات بحقهم ،فال يجوز
تحويل األراضي الزراعية إلى مكبّات لمواد سامة وخطرة».
وف��ور تل ّقيه الخبر ،ع ّمم محافظ بعلبك الهرمل بشير
خضر ،على «األجهزة األمنية إج��راء التح ّريات الالزمة،
ومنع تفريغ أي نفايات بشكل عشوائي ،وتوقيف السائقين
المخالفين مع شاحناتهم».
من جهته ،عقد نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان
سليمان هارون مؤتمرا ً صحافيا ً في مركز النقابة ،تناول
خالله تع ّذر قيام جمعية «أركنسيال» المكلّفة جمع نفايات
المستشفيات في المناطق ،بأعمالها ،داعيا ً المسؤولين إلى
«إيجاد الحل خالل ساعات».
وأوض��ح أنّ «نفايات المستشفيات ن��وع��ان :نفايات
منزلية ،ويت ّم وضعها داخل مستوعبات خاصة للبلديات،
ونفايات طبية ،خطرة أو ُمعدية أو خطرة ومعدية معاً،
ناتجة من أعمال طبيّة داخل المستشفى.
واليوم نواجه مشكلة في جمع النوعين ،فالبلديات تقوم
بجمع النفايات المنزلية العائدة إلى المستشفيات أسوة
بغيرها ،ولكن ذلك يت ّم بشكل غير منتظم ،ما يجعل النفايات
تتكدّس أياما ً أمام المستشفيات ،ويسبّب إزعاجا ً للمرضى
ّ
الشق الثاني المتعلّق
والزوار على ح ٍّد سواء .أ ّما بالنسبة إلى

بالنفايات الطبية ،فإ ّننا كمستشفيات نعمل على تجميعها
داخل ب ّرادات خاصة ،في انتظار أن تمر «أركنسيال» ألخذها
ومعالجتها بموجب العقد المو َّقع معها».
وأض��اف« :واجهت «أركنسيال» أزم��ة غياب المطامر
والجمع
الصحية ،م ّما دفعها إلى اللجوء إلى آلية التعقيم
ّ
في المخازن ،ولكن مع الوقت امتألت المخازن ولم يع ْد
هناك مجال الستيعابها المزيد .ومنذ فترة ،برزت مشكلة
أم��ام الجمعية التي لديها  5مراكز معالجة مو ّزعة على
المحافظات ،وذلك في مركز الشمال الذي تت ّم فيه معالجة
نفايات طرابلس ،الكوره ،زغرتا ،البترون ،جبيل وكسروان،
بعدما منع األهلي «أركنسيال» من دخول المركز.
وبعد لجوئها إلى مركز زحلة ،تبلّغت قبل أسبوع من
البلدية عدم تم ّكنها من استقدام نفايات المناطق األخرى
الطبية إلى المركز».
وناشد المسؤولين «وال سيّما وزي��ري الصحة العامة
والبيئة اإلسراع في معالجة هذه المشكلة ،وإيجاد الحل
المناسب في غضون ساعات ال أيام».
على صعي ٍد آخر ،جدّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
النائب ط�لال أرس�لان ،رفضه إقامة مطمر للنفايات في
الشويفات ،وقال في تصريح« :ث ّمة فارق كبير بين مطمر
للنفايات وبين ردم لعوادم النفايات ،ولن نقبل بأيّ مطمر
للنفايات الصلبة ضمن نطاق مدينة الشويفات».
إلى ذل��ك ،زار وفد من برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي
 UNDPبرئاسة إدغ��ار شهاب مدينة صيدا ،وج��ال مع
رئيس البلدية محمد السعودي ووفد مكتب البرنامج برئاسة
نيقوال غريب على منشآت حديقة صيدا العامة التي أُقيمت
مكان جبل النفايات والمطمر الصحي ،وذلك في إطار معاينة
األعمال قبل التسليم النهائي للمشروع الذي ت ّم تنفيذه من
ِقبَل شركة الجهاد للتجارة والمقاوالت لصالح بلدية صيدا،
وبإشراف مباشر من القيّمين على البرنامج.

وقفة ت�ضامنية �أمام ال ُّن�صب التذكاري
للأ�سير يحيى �سكاف في المنية
لمناسبة الذكرى السنوية الـ38
العتقال عميد األس��رى في السجون
«اإلسرائيلية» يحيى سكاف ،أُقيمت
وق��ف��ة تضامنية م��ع قضيته أم��ام
ال ّنصب التذكاري لألسير سكاف،
والتي تح ّولت إلى مهرجان شعبي
عند مدخل المنيةُ ،رفعت خالله صور
األسير سكاف واألعالم الفلسطينية
بمشاركة وف��د م��ن ح��رك��ة «فتح»
ومنظمة التحرير الفلسطينية وحشد
م��ن أب��ن��اء المنية ،ولجنة أصدقاء
األسير سكاف.
ب���داي��� ًة أل��ق��ى ج��م��ال س��ك��اف
كلمة لجنة أص��دق��اء األسير يحيى
سكاف ،شكر فيها المتضامنين مع
قضية شقيقه ،وحيّا «االنتفاضة
الفلسطينية ال��م��ب��ارك��ة و رج��ال
المقاومة ف��ي فلسطين و لبنان»،
م���ؤ ّك���دا ً أنّ قضية األس��ي��ر سكاف
«ستبقى حيّة حتى عودته إلى وطنه
وأ ّمته التي رفع رأسها إثر مشاركته
في العملية البطولية داخل فلسطين
المحتلة هو ورفاقه الشهيدة دالل
المغربي وابن المنية عامر عامرية،
و التي أُعلن خاللها عن أول دولة
فلسطينية» ،وأ ّك��د سكاف «معادلة
الجيش والشعب والمقاومة لحماية
لبنان م��ن األخ��ط��ار ال ُمحدقة ب��ه»،
وت��وج��ه بالتحية «إل���ى الجيش
ّ
الوطني اللبناني ال��ذي يدافع عن

من الوقفة التضامنية
ال��وط��ن وي��ق �دِّم الشهداء م��ن خيرة
شباب الوطن».
و أل��ق��ى م��س��ؤول ح��رك��ة «فتح»
ف���ي ال��ش��م��ال أب���و ج��ه��اد ف��ي��اض،
كلم ًة حيّا فيها يحيى سكاف «رمز
ال��م��ق��اوم��ة وال��ص��م��ود ب��ط��ل عملية
كمال ع��دوان ،وال��ذي كان من أوائل
المدافعين عن فلسطين هو ورفاقه
الـ 13فدائيا ً (مجموعة دير ياسين)

ب��ق��ي��ادة الشهيدة دالل المغربي،
الذين واجهو االحتالل في  11آذار
 1978بأضخم عملية بطولية داخل
األرض الفلسطينية المحتلة» .وأ ّكد
فياض ،تضامن الشعب الفلسطيني
مع عميد األس��رى يحيى سكاف في
ذك��رى اعتقاله الـ ،38و حيّا عائلة
األسير سكاف ولجنة أصدقائه الذين
يُكملون مسيرة يحيى.

