الثالثاء  29تشرين الثاني  2016العدد 3045

مجتمع وإقتصاد
مدارس

أخبار

متعاقدو المعلوماتية:

لم تصل فرحتنا إلى قرعتنا

مبيع كــورال أويــل كــان زهـيـدًا ج ـدًا ،إذ
بلغ  105ماليني دوالر فقط ،علمًا بأن
أص ــول ال ـشــركــة ت ـق ـ ّـدر بــأكـثــر م ــن 200
مليون دوالر .هــذا التقدير ملوجودات
«كــورال» يستند الى معطيات سوقية
متداولة بني مستوردي وتجار النفط؛
أهـمـهــا ملكية الـشــركــة لـخــزانــات نفط
ف ــي مـنـطـقــة الـ ـ ــدورة تـتـســع لـنـحــو 60
ّ
ألف طن من املشتقات النفطية ،وسلة
مـ ــن األص ـ ـ ـ ــول الـ ـعـ ـق ــاري ــة فـ ــي مـنـطـقــة
الروشة واليرزة وسن الفيل والليلكي،
ً
فـضــا عــن حـ ّـصــة ســوقـيــة واس ـعــة من
م ـب ـي ـعــات امل ـش ـت ـق ــات ال ـن ـف ـط ـيــة تـصــل
إلــى  %12من مبيعات البنزين و%16
مــن كــاز الـطـيــران ،وأكـثــر مــن  %20من
مـبـيـعــات املـ ـ ــازوت األخـ ـض ــر ،ومـلـكـ ّـيــة
الـعــامــة الـتـجــاريــة «سـبـيــد» ملحطات
ّ
بتروكيماوية
املـحــروقــات ،ومنتجات
أخــرى .وتستحوذ «ك ــورال» على هذه
الحصة السوقية الــواسـعــة مــن خالل
نحو  180محطة محروقات معظمها
غـيــر مـمـلــوكــة وإن ـم ــا ت ــدار مـنـهــا وفــق
عقود طويلة األمــد .أما أربــاح الشركة
فتبلغ  5ماليني دوالر سنويًا.
البساتنة ،من خالل هيبكو وبالشراكة
م ــع شــركــة فـيـتــول األم ـيــرك ـيــة ،قـ ّـدمــوا
عــرض ـهــم ل ـش ــراء كـ ـ ــورال أويـ ـ ــل ،إال أن
الـعــامــودي ق ـ ّـرر أن تـكــون الصفقة من
نصيب ليكويغاز التي تملك مجموعة
من خــزانــات النفط في منطقة الــذوق،
ّ
أص ـغــر حـجـمــا مــن خ ــزان ــات «كـ ــورال».
ويـبـلــغ حـجــم مـبـيـعــاتـهــا  400مليون
دوالر سـ ـن ــوي ــا ت ـس ـع ــى ل ــرفـ ـع ــه إل ــى
 500م ـل ـيــون ،أم ــا حـ ّـصـتـهــا الـســوقـيــة
مــن مـبـيـعــات الـبـنــزيــن فـتـبـلــغ  %5من
امل ـب ـي ـعــات اإلج ـم ــال ـي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،مــا
يـعـنــي أن حـ ّـصـتـهــا بـعــد الـصـفـقــة من
خــال الشركتني ،ستبلغ  %17وربما
أكثر.
وكــانــت هيبكو قــد فـشـلــت ســابـقــا في
شراء شركة «وردية» رغم أنها اشترت
 %60من «كوجيكو».

«أكلنا الضرب واخترب
بيتنا» ،هكذا كانت ردة
فعل اختصاصيين في
المعلوماتية دخلوا إلى
المدارس بتعميم يتحدث
عن عقود سنوية
مع بدل نقل وضمان
اجتماعي ليفاجأوا بأن
عقدهم لن يتجاوز 3
أشهر ،يجدد ً
بناء على
رغبة المدير
فاتن الحاج
لــم يكد اختصاصيو املعلوماتية
يـسـمـعــون بـتـعـمـيــم وزيـ ــر الـتــربـيــة
الياس بوصعب الذي يلزم التعاقد
مــع اخـتـصــاصــي واح ــد عـلــى األقــل
مل ـك ـن ـنــة األع ـ ـمـ ــال اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ف ــي كــل
ثــانــويــة أو م ــدرس ــة رس ـم ـيــة حتى
هبوا ّ
ّ
هبة واحــدة وتدفقوا لتقديم
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات .فـ ـف ــي ت ـع ـم ـي ــم الـ ــوزيـ ــر
إغ ــراءات ال تـفـ ّـوت :أج ــرة يــوم عمل
فعلي 50 :ألف ليرة لبنانية لحملة
ش ـه ــادة ال ـب ـكــالــوريــا الـفـنـيــة ()BT
و 70ألــف ليرة لبنانية للشهادات
األعـ ـل ــى ،بـ ــدل ن ـقــل يـ ـع ــادل  8آالف
ليرة لبنانية عــن كــل يــوم حضور،
والتسجيل في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.
ل ــم يـسـبــق ألي مـتـعــاقــد م ــع وزارة
التربية أن نال مثل هذه التقديمات
امل ـ ـن ـ ـصـ ــوص ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي ت ـع ـم ـيــم
بــوص ـعــب الـ ـص ــادر ف ــي  19شـبــاط
املاضي ،الذي يشرح أن املستحقات
سـ ـت ــؤم ــن عـ ـل ــى حـ ـس ــاب صـ ـن ــدوق
املدرسة أو صندوق مجلس األهل
مـنـفــرديــن أو مـجـتـمـعــن ،ف ــي حــال
ع ــدم إس ـن ــاد ه ــذه املـهـمــة إل ــى أحــد
أف ـ ـ ــراد ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ــذي ــن

ت ـت ــواف ــر ف ـي ـهــم امل ــؤه ــات الـعـلـمـيــة
وال ـخ ـب ــرة ف ــي أع ـم ــال امل ـك ـن ـنــة ،وال
سيما األســاتــذة واملــدرســون الذين
لــم يستكملوا نصابهم القانوني
ف ــي ال ـت ــدري ــس .ويـحـصــر التعميم
ع ـ ــدد أيـ ـ ــام ال ـع ـم ــل ب ـي ــوم ــن اث ـنــن
لـ ـلـ ـم ــدارس ال ـت ــي ال ي ـت ـج ــاوز ع ــدد
ت ــام ــذتـ ـه ــا  100ت ـل ـم ـي ــذ 3 ،أي ـ ــام
للمدارس التي يزيد تالمذتها على
 100وال يتجاوز  4 ،200أيــام للتي
يزيد عــدد تالمذتها على  200وال
ي ـت ـجــاوز  ،400و 5أيـ ــام ل ـل ـمــدارس
التي يزيد عدد تالمذتها على .400
ظــن االخـتـصــاصـيــون أن ـهــا فــرصــة
الـ ـعـ ـم ــر ال ـ ـتـ ــي س ـت ـط ـم ـئ ـن ـه ــم إل ــى
مستقبلهم وتــؤمــن لهم االستقرار
الــوظـيـفــي املـنـشــود ،فـســارعــوا إلــى
االلتحاق بعملهم بعد شهر واحد
مــن بــدايــة الـعــام الــدراســي ،بمجرد
تلقيهم تبليغًا شفهيًا من مديري
وم ــن
املـ ـ ـ ــدارس ب ـق ـب ــول ط ـل ـبــات ـهــمِ .
هـ ـ ــؤالء َم ـ ــن ل ــم يـ ـت ــردد ف ــي ت ـقــديــم
استقالته من عمله السابق ،طمعًا
ف ــي «وظ ـي ـف ــة الـ ــدولـ ــة» والـتـثـبـيــت
اآلتـ ـ ــي! ب ــل امل ـف ــارق ــة أن ي ـف ـتــح هــذا
ال ـت ـع ـم ـيــم عـ ـي ــون امل ـت ـع ــاق ــدي ــن مــن
أســاتــذة امل ــواد التعليمية األخ ــرى

ّ
بوصعب :وقعت
عقود المستوفين
شروط المهمة
ّ
ال ــذي ــن راح ـ ــوا ي ـمــنــون ال ـن ـفــس في
ت ـســريــع ق ـبــض روات ـب ـه ــم لتصبح
شهرية ال فصلية كما يحدث اآلن.
ل ـك ــن ف ــرح ــة ه ـ ـ ــؤالء لـ ــم ت ـص ــل إل ــى
ق ــرع ـت ـه ــم ،ب ـح ـســب امل ـث ــل ال ـش ــائ ــع،
إذ فــوج ـئــوا بـتـعـمـيــم آخ ــر لـلــوزيــر

صدر في  3الجاريّ ،
يعدل التعميم
األول ل ـج ـهــة أن ي ـك ــون اس ـت ـخ ــدام
م ــن يـكـلــف بــأع ـمــال املـكـنـنــة مل ــدة 3
أش ـهــر كـحــد أق ـصــى .وب ـعــد انـتـهــاء
ه ــذه امل ـه ـلــة ،ي ـحــدد مــديــر املــدرســة
على مسؤوليته مــدى حاجته إلى
استخدام اختصاصي املكننة وفقًا
لتبريرات واضحة.
قــامــت قيامة «املتعاقدين الـجــدد»
وخ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــم ب ـ ـ ــدأوا عـمـلـهــم
م ــن دون ع ـقــد رس ـم ــي بــاسـتـثـنــاء
«إذن م ـب ــاش ــرة» أرس ـل ــه امل ــدي ــرون
إلى املناطق التربوية .طالبوا بأن
يكون لهم عقد سنوي ( 12شهرًا)،
معربني عن خشيتهم من أن يكون
تحديد مــدة العمل ب ـ  3أشـهــر هو
للهروب من التسجيل في الضمان
االجـتـمــاعــي امل ـن ـصــوص عـلـيــه في
التعميم األول.
استغرب بوصعب فــي اتـصــال مع
«األخ ـ ـبـ ــار» ال ـض ـجــة املـ ـث ــارة حــول
املوضوع من أشخاص لم يصبحوا
موظفني بعد ،مشيرًا إلى أن الهدف
مـ ــن االس ـت ـع ــان ــة بــاخ ـت ـصــاص ـيــن
ه ـ ــو م ـك ـن ـن ــة مـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـط ــاب
واألس ـ ــات ـ ــذة واإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ورف ــع
م ـس ـتــوى ال ـت ــواص ــل ال ـي ــوم ــي عبر
البريد اإللكتروني .ملاذا تم تعديل
ال ـت ـع ـم ـيــم وح ـص ــر امل ـه ـم ــة بـثــاثــة
أش ـه ــر ف ـق ــط؟ أج ـ ــاب« :ل ــم ن ـكــن في
اإلدارة ال ـت ــرب ــوي ــة ن ـت ــوق ــع ال ـع ــدد
الـهــائــل مــن الطلبات والـتــي وصل
بعضها إلينا عــن طريق موظفني
م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وق ـ ـ ــد ت ـمــت
غــرب ـل ـت ـهــا ،وال س ـي ـمــا أن م ــن بــن
ـواد أخـ ــرى".
امل ـت ـقــدمــن أس ــات ــذة ّ مـ ـ ّ
وبينما أشــار إلى أنــه وقــع العقود
ّ
امل ـس ـتــوف ـيــة ال ـ ـشـ ــروط ،أوض ـ ــح أن
امل ـ ـ ــدارس وال س ـي ـمــا ال ـص ـغ ـيــرة ال
تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  3أش ـه ــر
إلن ـ ـجـ ــاز امل ـه ـم ــة امل ـط ـل ــوب ــة م ـن ـهــا،
و«م ـ ـ ــن بـ ـ ــاب تـ ـع ــزي ــز ال ــام ــرك ــزي ــة
اإلداري ـ ــة أعـطـيـنــا املــديــر صالحية
تحديد مــا إذا كــانــت هـنــاك حاجة
لتمديد العقد أو ال».

تقرير

حفظ «لعاب» أهالي المفقودين:

اللمسات األخيرة
راجانا ّ
حمية

ل ــدى وزارة االق ـت ـصــاد بــالـتــوقــف عن
استقبال الطلبات وإزال ــة اإلعــانــات.
وق ـ ــد اس ـت ــدع ــي إل ـ ــى ّال ـت ـح ـق ـيــق ُ مـنــذ
أس ـب ــوع ،لـكــن ل ــم يـحــقــق مـعــه وأق ـفــل
امللف قبل االطالع عليه.
الـشـكــوى الثالثة تـقـ ّـدم بها املحامي
ك ـم ـيــل ل ـي ــان ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن أص ـح ــاب
الـعـقــار رق ــم /2بـسـفــريــن ال ــذي ّادع ــت
ال ـج ـم ـعـ ّـيــة مـلـكـ ّـيـتـهــا ل ــه ،أم ـ ــام هيئة
ال ـق ـض ــاي ــا ف ــي م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ض ـ ّـد
شـ ــاال وس ـ ـعـ ــادة ،ب ـت ـه ـمــة االح ـت ـي ــال
وتبييض األمـ ــوال .ونتيجة العالقة
املتلبسة مع مصرف "مصر ولبنان"
فـ ــأرس ـ ـلـ ــت اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات م ـ ــع م ـطــال ـبــة
بتعويضات ّ
مالية.
ّ
ترد شالال بأن "األرض موجودة اآلن
وكذلك الخرائط ،وكــل هــذه الدعاوى
ال تـمـ ّـت إلــى الــواقــع بصلة ،ونـحــن ال
نسرق األفكار التي يمكن تكرارها من
ّ
فيرد
مشروع إلــى آخــر"ّ .أمــا سـعــادة،
ّ
ب ــأن "ك ــل ال ــدع ــاوى أقـفـلــت ،وأعـمــالــي
ّ
قانونية".

قــريـبــا ،ينتهي الـعـمــل بــ«الـغــرفــة»
ال ـت ــي ي ـج ــري ت ـج ـه ـيــزهــا ف ــي أحــد
م ـ ــراك ـ ــز املـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـق ــوى
األمـ ــن الــداخ ـلــي لـحـفــظ «الـعـيـنــات
البيولوجية» ألهــالــي املخطوفني
وامل ـخ ـف ـي ــن ق ـ ـس ـ ـرًا ،ب ـح ـس ــب يـ ــارا
خواجة من قسم اإلعالم في اللجنة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـص ـل ـي ــب األح ـ ـ ـمـ ـ ــر .لــم
يبق إال «ملـســات أخ ـيــرة» ،وبعدها
تصبح الـغــرفــة جــاهــزة الستقبال
ه ــذه الـعـيـنــات الـتــي كــانــت اللجنة
الــدولـيــة قــد بــدأت بجمعها ،مطلع
ح ــزي ـ ّـران امل ــاض ــي .وم ــن املـفـتــرض
أن توضب فيها العينة األساسية
امل ـ ــأخ ـ ــوذة مـ ــن األه ـ ــال ـ ــي ،ع ـل ــى أن
تـ ـحـ ـف ــظ عـ ـيـ ـن ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي م ــرك ــز
اللجنة الــدولـيــة للصليب األحـ ّمــر
فــي جنيف .هــذا املـكــان الــذي يمثل
ال ـخ ـط ــوة األول ـ ـ ــى ف ــي م ـس ــار ه ــذه
ً
ّ
القضية بالذات ،وهي ،أصال ،التي
ت ـقــوم بـهــا الـلـجـنــة الــدول ـيــة نيابة
عـ ــن الـ ــدولـ ــة امل ـت ـق ــاع ـس ــة عـ ــن أداء
واج ـب ــات ـه ــا ،بـحـجــة ال ـح ـفــاظ على
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السلم األهلي .هذه الخطوة تبقى
نــاقـصــة مــا لــم تستتبع بالخطوة
التالية التي تتعلق باقتراح تقدم
بــه الصليب األحـمــر منتصف عام
 ،2014وي ـق ـضــي بـجـمــع الـعـيـنــات
ال ـب ـيــولــوج ـيــة ،وت ـح ــدي ـدًا ال ـل ـعــاب،
الـ ــذي م ــن خــالــه يـمـكــن الـحـصــول
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـم ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ف ـ ــي مــا
بعد .وانطالقًا من موافقة مجلس
ّ
«يتعي
الــوزراء على هذا االقتراح،
على القوى األمنية القيام بواجبها
الذي تقوم به اآلن اللجنة الدولية
ّ
يتحول
في إطار املساعدة ،على أن
دور ه ــذه األخ ـيــرة إل ــى مــراقــب في
عملية الجمع» ،تقول خواجة .لكن،
إل ــى اآلن ،ل ــم ت ـفــرج ال ـح ـكــومــة عن
موافقتها على االقتراح ،تمامًا كما
هــي حــال املجلس النيابي القابع
ع ـل ــى مـ ـش ــروع ــي قـ ــانـ ــون ،يـتـعـلــق
أحــدهـمــا بــ«إنـشــاء بنك معلومات
دي إن إي» ،فـيـمــا يـخـتــص اآلخ ــر
بـ«األشخاص املفقودين وضحايا
اإلخـ ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـق ـ ـسـ ــري» .وهـ ـ ــو الـ ــذي
يفترض أن «يـشـ ّـرع» ،فيما لو ّ
أقر،
ح ــق األهـ ــالـ ــي ف ــي م ـع ــرف ــة مـصـيــر

ذويـهــم ،إضــافــة إلــى إي ــراد تعريف
شـ ــامـ ــل ل ـل ـم ـف ـق ــودي ــن وامل ـخ ـف ـي ــن
ق ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـرًا ،وفـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــا تـ ـ ـن ـ ــص ع ـل ـي ــه
االت ـف ــاق ــات ال ــدول ـي ــة ،ووضـ ــع آلـيــة
ّ
الجماعية
واضـحــة لنبش املـقــابــر
وإنـ ـ ـش ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـحــل
قضية املفقودين وضحايا اإلخفاء
القسري والتي تتمتع بصالحيات
واسعة ،من ضمنها نبش املقابر.
ل ـك ــن ،ال شـ ــيء ي ـح ـصــل م ــن ه ــذا.
ّ
ليس ألن املجلس النيابي معطل،
ب ــل ألن ال ــدول ــة ال تــريــد أن تـقــوم
ّ
قضية  17ألف بني
بواجباتها في
ً
آدم جرفتهم ال ـحــرب .ل ـهــذا ،مثال
ت ـق ــوم الـهـيـئــة ال ــدول ـي ــة للصليب
جمع
األحمر بواجب املساعدة في
ً
ال ـع ـي ـنــات ال ـب ـيــولــوج ـيــة ،إض ــاف ــة
إلـ ــى ق ـيــام ـهــا ـ ـ ـ م ـن ــذ عـ ــام  2012ـ ـ
ّ
بمشروع يتعلق بجمع البيانات
عـ ــن امل ـخ ـت ـط ـف ــن واملـ ـخـ ـفـ ـي ــن مــا
قـبــل حــادثــة االخ ـت ـفــاء .ويتضمن
م ـع ـل ــوم ــات ش ـخ ـص ـيــة وب ـي ــان ــات
طبية وصورًا .وتقدر اللجنة هذه
البيانات بحدود  ،2400حتى هذه
اللحظات.

مزارعو الحمضيات ُيطالبون
ّبالتعويض عليهم

نــفــذ مــزارعــو الحمضيات فــي سهل عكار،
أم ـ ـ ــس ،اع ـت ـص ــام ــا اح ـت ـجــاج ـيــا ب ـم ـشــاركــة
م ــزارع ــي املـنـيــة ف ــي ب ـلــدة ت ــل م ـع ـيــان .وذل ــك
بعدما ّأدت موجة الصقيع الى تشكيل طبقة
من الجليد على البيوت البالستيكية واتلفت
املزروعات والحقت اضرارا باملواسم الزراعية.
وطالب املعتصمون بـ"ضرورة الكشف على
األضرار التي ضربت موسم الليمون بسبب
الرياح الجافة التي أحرقت الشجر والثمر"،
ووقــف ادخ ــال البضائع الـســوريــة الــى لبنان
والتعويض على املزارعني في الشمال اسوة
بباقي املناطق ،مهددين باللجوء الى خطوات
تصعيدية ما لم تستجب الدولة.

ستخدمو الضمان :نسبة
ُم
ُ
ّالشغور تقارب الـ%50

قدمت نقابة ُمستخدمي الضمان اإلجتماعي،
أم ــس ،ال ــى رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـصـنــدوق
ّ
الــوط ـنــي اإلج ـت ـمــاعــي طــوبـيــا زخ ـيــا ُم ــذك ــرة
مـطــالــب "مــزمـنــة" وض ــروري ــة ُ
للمستخدمني
الــذيــن عــرضــوا خــال املــذكــرة أبــرز املشاكل
أبرزها الشغور الذي ُيقارب
التي ُيعانونها،
ُ
ال ـ  .%50واستنكر املستخدمون ما سموه
"ال ـت ـع ـ ّـرض لـكــرامـتـهــم ف ــي اإلع ـ ــام م ــن قبل
أعضاء املجلس".
بعض
ُ
كذلك طلب املستخدمون من زخيا "حماية
امل ـس ـت ـخــدمــن م ــن ب ـع ــض اعـ ـض ــاء مـجـلــس
االدارة الذين يتولون تعقيب معامالت مخالفة
للقانون"ّ ،
مهددين بـنشر اسمائهم في املرة
املقبلة وتحميلهم املسؤولية القانونية.

خفض التغذية بالتيار في
طرابلس والمحيط اليوم

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان لها،
أمس ،عزل املحول  66/220ك.ف .في معمل
دير عمار ،اليوم من الساعة الثامنة صباحا
ولغاية السادسة مساء ،وذلك من أجل إجراء
أعمال صيانة دورية على هذا املحول.
وأش ـ ـ ــار ال ـب ـيــان
الــى أن "التغذية
ب ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــار
ال ـ ـك ـ ـه ـ ــرب ـ ــائ ـ ــي
سوف تنخفض
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـح ـ ــو
م ـل ـحــوظ خــال
فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة الـ ـ ـع ـ ــزل
املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة فــي
املـنــاطــق التالية:
ط ــري ــق امل ـي ـتــن،
طريق امليناء ،املال ،نديم الجسر ،جميل عدرا،
الـسـنـتــرال ،امل ـعــرض ،النيني ،الـضــم والـفــرز،
التل ،البلدية ،الزاهرية ،محرم ،باب الرمل ،أبو
سمرا ،الحمراوي ،السويقة ،كواع القبة ،سوق
الـخـضــرة الـتـبــانــة ،ســرايــا الـعـتـيـقــة ،الـثـقــافــة،
شارع البلحة ،امليناء ،القبة".

ّ
المكب ُ
المستحدث غير قانوني
ّ

ردا على تقرير "أزمة نفايات الناعمة تتفاقم:
ُ
ّ
باق" ،الذي نشر في عدد
مكب دوحة الحص ٍ
ّ
أمس .أوضحت لجنة "تجمع دوحة الحص"،
أن ّ
املكب الذي استحدثته بلدية الناعمة غير
قــانــونــي" ،ب ـخــاف مــا أدل ــى بــه رئـيــس بلدية
الناعمة شربل مطر" .واستندت اللجنة الى
القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان فؤاد
ف ـل ـي ـفــل ،ال ـ ــذي ي ـق ـضــي ب ــوق ــف أعـ ـم ــال رمــي
الـنـفــايــات بـجــانــب األوت ــوس ـت ــراد الـســاحـلــي،
ّ
وبالتالي إقفال املكب .وأكدت اللجنة أن أهالي
دوحة الحص يرفضون إعادة فتح هذا ّ
املكب،
ً
ُمشيرة الى أن "إيجاد بديل عنه أمر يقع على
عــاتــق رئـيــس البلدية املنتخب ال على عاتق
األهالي الذين سيستمرون في ّ
توسل جميع
الطرق املشروعة ملنع إعادة فتح مطمر املوت".

