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«الأولوية لالعترا�ض من داخل الحكومة»

�أزمة النفايات «بروائحها و�سمومها» تنتقل �إلى �ساحة النجمة وال�سراي
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عون :نرف�ض طرح �أي بند في مجل�س الوزراء الم�شنوق :الحل بتعاون البلديات و�إيجاد المطامر و�إال توقف الجمع
قبل البحث في �آلية اتخاذ القرار
أكد رئيس تكتل التغيير واالص�لاح النائب ميشال
عون «أن إسقاط الحكومة ليس من ضمن األهداف التي
يعمل عليها في هذه المرحلة ،وأن األولوية لديه اآلن هي
لالعتراض من داخلها ولمواصلة التحرك في الشارع».
وكرر عون في حديث إلى «وكالة الجمهورية االسالمية
لالنباء» (ارنا) رفضه «طرح أي بند في جلسة مجلس
الوزراء الخميس المقبل قبل البحث في آلية اتخاذ القرار
داخ��ل الحكومة» ،معتبرا ً «أن القضايا الحياتية مثل
قضية النفايات سبق لمجلس الوزراء أن اتخذ القرار في
شأنها ،ويمكن الوزراء المختصين تطبيق هذه القرارات
من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء» ،مشيرا ً إلى
أنه «لم يتخذ حتى اآلن قرارا ً حول توقيع أو عدم توقيع
مرسوم الجلسة التشريعية للمجلس النيابي».
وأكد عون رفضه «العودة إلى ما كان عليه األمر قبل
األزمة الحكومية الحالية» ،معتبرا ً «أن القبول بما كان
معتمدا ً من تهميش هو من رابع المستحيالت وال يمكن
العودة إليه ،وأن المطلوب في هذه المرحلة تطبيق
الطائف».
وق��ال« :نحن ال نتكلم في ه��ذه المرحلة عن أشياء
دراماتيكية» ،م��ك��ررا ً موقفه «ب��ض��رورة إص�لاح عمل
المؤسسات في لبنان ،وأن الحل يبدأ من أعلى الهرم أي
من انتخاب الرئيس القوي».
وهنأ عون «الجمهورية االسالمية اإليرانية قيادة
وحكومة وشعبا ً على التوصل إلى االتفاق النووي»،
معتبرا ً «أن ما ج��رى هو ثمرة نضال وصبر الشعب
اإليراني ال��ذي تعرض ألقصى العقوبات ،لكنه رفض
التنازل عن حقوقه الطبيعية» ،مطالبا ً «المعترضين

علي االتفاق سواء داخل لبنان أو خارجه بضرورة إعادة
النظر في مواقفهم».
من جهة أخرى ،سأل تكتل التغيير واإلص�لاح وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل عن «التشاور مع المك ّون
المسيحي في ما يتعلق بالتعيينات األمنية ،ال سيما بعد
أن أعلن بدء المشاورات مع الفاعليات الدرزية بشأن
رئاسة األرك��ان في الجيش اللبناني» ،وش��دد الوزير
السابق سليم جريصاتي إثر االجتماع الدوري للتكتل
برئاسة عون ،على «أن المك ّون المسيحي ليس حرفا ً
ناقصا ً في أي معادلة وطنية».
وسأل «ماذا يعني الحياد في رئاسة الدولة؟ وماذا
يعني الحياد في معركة الخير والشر؟ ومن منح رئيس
الحكومة تمام سالم حق النقض للمسيحيين األربعة
األقوياء برئاسة الجمهورية؟» ،مشيرا ً إلى «قول لإلمام
علي وفيه أن (المحايد هو الذي لم ينصر الباطل ،إنما
المؤكد أنه خذل الحق) ،فهل هذا ما نريده من رئيس
لبنان؟».
ورد جريصاتي على اإلتهامات التي توجه إلى التكتل
بالتطرف ،متسائالً« :هل التطرف للميثاق والدستور هو
تطرف؟ هي عقود ميثاقية بين مكوناتنا فمن يحق له
نقضها من فريق آخر ،نحن معتد علينا في التمثيل ،وما
نطالب به هو حقوق مك ّوننا».
وشدد على أن «جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس
المقبل عنوانها مقاربة اآللية» ،مؤكدا ً «أن على مجلس
الوزراء وضع حد للمخالفة في موضوع تمديد تسريح
الضباط ،وال يمكن أن نسمح بتفاقم المشكلة ونحن
شهود في مجلس الوزراء».

غ�صن مع وفد من الكورة في الديمان:
الخطر ال يزال محدق ًا بنا

الراعي مع غصن ووفد الكورة
أكد الوزير السابق فايز غصن أن الخطر ال يزال محدقا ً
بنا آمالً بأن تحمل األيام المقبلة في المنطقة نتائج مثمرة
وإيجابية.
وقال غصن بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي في الديمان على رأس وفد من الكورة يرافقه
نقيب األطباء في الشمال الدكتور الياس حبيب« :الزيارة
هي للترحيب بالبطريرك في ربوع الشمال .نحن نشاطر
غبطته الرأي في ما يقوله ويفعله من أجل لبنان وإلعادة
دور المؤسسات إليه ،ونتمنى كسياسيين أن نبقى دائما ً
إلى جانبه ،فالبطريرك يؤدي دورا ً رياديا ً يجب أن نحافظ
عليه .ونأمل ،في ظل التطورات الحاصلة ،بأن تحمل
األيام المقبلة في المنطقة نتائج مثمرة وإيجابية .وندعو
الجميع الى الصبر وتحمل المسؤولية وإن شاء الله األيام
المستقبلية ستكون لمصلحة كل اللبنانيين».
وردا ً على سؤال عن تعيين قائد للجيش ،قال« :التعيين
ي��ع��ود إل��ى مجلس ال����وزراء وال أدري إذا ك��ان��ت هناك
جلسة قريبة ومن المفترض أن ي��ؤدي مجلس ال��وزراء

دوره الريادي في البلد ،ويجب أال يصل البلد إلى فراغ.
فالمؤسسة الوحيدة اليوم الباقية هي مؤسسة الجيش
والمؤسسات األمنية األخرى التي هي ضمان البلد ويجب
أال ينسى أحد من المسؤولين أن الخطر ال يزال محدقا ً بنا.
لذا يجب أن يتحمل كل واحد منا مسؤولياته وأن نقف وقفة
واحدة لمواجهة األخطار التي قد تمتد إلينا».
واستقبل البطريرك الماروني وفدا ً من جامعة الروح
القدس  -الكسليك برئاسة رئيس الجامعة األب هادي
محفوظ ضم أعضاء الجالية اللبنانية في اوهايو  -أميركا
ورئ��ي��س مؤسسة جامعة ال���روح ال��ق��دس ف��ي ال��والي��ات
المتحدة األميركية وضيف الجامعة الدكتور طوني ايتشر،
وأطلع الوفد البطريرك على النشاطات واألعمال التي تقوم
بها الجالية حاليا ً ومستقبالً».
ث��م التقى م��ط��ران اب��رش��ي��ة آخ��ن األلمانية هانرش
ميسنغوف يرافقه األب جوزف صغبيني المخلصي.
وظهراً ،استقبل الراعي رئيس الرابطة المارونية سمير
أبي اللمع واستبقاه على الغداء.

قوة للعدو تجتاز خط االن�سحاب
وتزيل نقطة مراقبة �سابقة لحزب اهلل
العرقوب  -رانيا العشي
أقدمت ق��وة للعدو «اإلسرائيلي» قوامها
ع��دة جنود مدججين بالسالح على اجتياز
خط االنسحاب عند بوابة حسن شرق بركة
بعثائيل في خراج بلدة كفرشوبا لمسافة 30
مترا ً في منطقة متحفظ عليها لبنانياً ،وعملت
على إزالة غرفة مراقبة كان يستخدمها حزب
الله سابقاً ،مستخدمة جرافتين كبيرتين وسط
حماية مؤللة من دبابة ميركافا وسيارتي
جيب هامر مدرعتين .ثم ما لبثت أن عادت إلى
موقعها في رويسة السماقة .في وقت استنفر
الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل» تحسبا ً ألي
طارئ.
وك���ان س��ج��ل ،فجر أم���س ،تحليق طائرة
معادية م��ن دون طيار ف��ي أج���واء حاصبيا
والبقاع الغربي ومرتفعات جبل الشيخ في
طلعات استطالعية.

بيان الجيش

وفي هذا الصدد صدر عن مديرية التوجيه
البيان اآلتي:
«عند الساعة ( 6:30صباح أمس) ،أقدمت
جرافتان تابعتان للعدو «اإلسرائيلي» بمواكبة
دبابة ميركافا ودورية راجلة قوامها  25عنصراً،
على اجتياز السياج التقني في خ��راج بلدة
كفرشوبا داخل األراض��ي اللبنانية المتحفظ
عليها لمسافة  50متراً .حيث قامت بهدم غرفة
موجودة في المكان ،ثم غ��ادرت تباعا ً لغاية
الساعة  9:50باتجاه األراضي المحتلة.
على أث��ر ذل���ك ،ات��خ��ذت وح���دات الجيش
المنتشرة ف��ي المنطقة التدابير الميدانية
المناسبة ،فيما تجري متابعة الخرق بالتنسيق
مع قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان».

جرافتان للعدو تزيل غرفة مراقبة لحزب الله عند خط االنسحاب

هل ستوازي النفايات ارتفاع المباني؟!
عبق هواء بيروت وقسم من الجبل بروائح النفايات الممتلئة
بالسموم والبكتيريا ،بعد تراكمها في عدد كبير من الشوارع التي
ضاقت بأكوام األكياس وأ ّثرت على حركة مرور السيارات في تلك
الشوارع ،فيما لم تبرز أي معطيات لحل قريب ألزمة المطامر في
ظل رفض معظم بلديات المحافظات طمر نفايات العاصمة فيها.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة تمام سالم نواب بيروت
عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم في السراي لبحث هذا
الموضوع الذي ناقشه أيضا ً وزير البيئة محمد المشنوق مع سالم
ولجنة البيئة النيابية ومجلس االنماء واالعمار ،لكن المناقشات
لم تفض إلى اي حلول ،فجدد المشنوق دعوته البلديات إلى
«لعب دورها الوطني والمساهمة في إيجاد مطامر في قراها لتنقل
«سوكلين» النفايات إليها ،وإالّ فإن عملية اللم ستتوقف» .وتحدث
عن «وجود  670مكبا ً يجب تنظيمها ومراقبتها من قبل البلديات
واستخدامها للطمر» ،مشيرا ً إلى «أن هذا الحل آني ،وتأتي بعده
المرحلة االنتقالية التي تحتاج  6أشهر لتبدأ الشركات التي ستفوز
بالمناقصات ،عملها».
وأكد «أننا بتنا في المرحلة األخيرة والمناقصات تمت وال يمكن
أن ينكر أحد ذلك .لكن المطلوب التعاون اليوم لنجتاز المرحلة
الحالية» ،متمنيا ً أن «يقف مجلس الوزراء إلى جانبنا كما وقفت
لجنة البيئة النيابية».
وبعيد لقائه الرئيس س�لام في ال��س��راي ،في اجتماع حضره
أيضا ً ممثلون عن مجلس االنماء واالعمار ،انتقل الوزير المشنوق
الى مجلس النواب حيث شارك في اجتماع للجنة البيئة النيابية،
عقد إثره مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركا ً مع رئيس اللجنة النائب مروان
حمادة.
وقال حمادة« :خالل اجتماعنا مع وزير البيئة محمد المشنوق
وال��ن��واب في لجنة البيئة ،حاولنا البحث عن خريطة طريق
للخروج من األزمة ( )...والحلول التي توصلنا اليها لها خريطة
طريق ،ومقسمة الى حل آني اي رفع النفايات المتراكمة ،ومن ثم
المرحلة االنتقالية اي فض العقود في االلتزامات والمناقصات،
ومهلة  6أشهر لتباشر الشركات عملها ،ونصل بعدها إلى البحث
في موضوع المحارق الذي هو الحل النهائي ،وبالتالي إعطاء
الوحدات اإلداري��ة حقوقها المتراكمة والنظر في تسهيل عمل
أستقبال النفايات خصوصا ً في بيروت الكبرى».
وقال المشنوق بدوره« ،هناك حل ضروري اليوم ثم نرى كيفية
المتابعة إلى حين الوصول الى نظام معالجة النفايات الصلبة،
والخطة تقضي أن يكون النظام المركزيا ً وأن تكون هناك مناطق
خدمات وأن تتولى شركات تفوز بالمناقصات التي جرت ،ونحن
في صدد تحديد الشركات الفائزة -تتولى كل هذه االعمال».
وأض��اف« :بيروت وضاحيتاها لم تحصل على ع��روض في
المناقصتين السابقتين ،وسنطلق مرحلة ثالثة من المناقصات
مدتها  15يوما ً ونأمل بعدها ،فتح كل العروض وإعالن كيف ستتم
األمور في جبل لبنان أو بيروت أو أي مناطق أخرى في البقاع أو
الشمال أو الجنوب».
ومن ساحة النجمة ،انتقل المشنوق إلى مجلس االنماء واالعمار
حيث عقد اجتماعا ً شارك فيه رئيس وأعضاء المجلس.
ومساء نفذ عدد من الناشطين في المجتمع المدني ،اعتصاما ً
في ساحة رياض الصلح احتجاجا ً على أزمة النفايات التي تعاني
منها شوارع بيروت ،مهددين بالتصعيد في حال استمرار األزمة.

استنفار بلدي

وفي ال��م��وازاة ،استنفرت كارثة النفايات ع��ددا ً من الهيئات
البلدية والمنظمات غير الحكومية .وفي السياق ،عقد اتحاد
بلديات إقليم الخروب الشمالي اجتماعا ً طارئا ً ظهر أمس في
مركزه في بلدة مزبود ،بحث خالله في مشكلة النفايات .ودعي
إلى االجتماع ،إلى اعضاء مجلس االتحاد ،ممثلون عن الجمعيات
األهلية والمجتمع المدني في إقليم الخروب .وبحسب بيان صدر
بعد اللقاء« ،عرض المجتمعون ما آلت اليه األوضاع نتيجة تكدس
النفايات في الشوارع والساحات العامة في قرى اإلقليم وبلداته،
وما ينتج منها من انبعاثات بيئية وصحية بعد تفاقمها بسبب
عوامل الطقس والحرارة المرتفعة».
وخلص المجتمعون إلى «دعوة أهالي المنطقة إلى المساعدة،
ّ
والكشافة واألن��دي��ة الرياضية وهيئات
ب��م��ؤازرة الجمعيات
المجتمع المدني وغيرها بالمسؤولية مع البلديات ،لجهة العمل
على التوعية على الفرز المنزلي للنفايات لتخفيف األضرار البيئية
التي تنتج منها ،وخصوصا ً أنها في مجملها نفايات عضوية
(منزلية)».
وأش��ار البيان إلى أن العديد من البلديات «شكا عدم توافر
اإلمكانات والمعدات اللوجستية لديها لجمع النفايات أو نقلها
من الشوارع إلى خارج األحياء السكنية المكتظة ،في انتظار قيام
الدولة بالبدء بالمعالجة السريعة لهذه المشكلة ،وباعتبارها
مسؤولية وطنية في عهدة الدولة ووزارة البيئة من األساس ،وال
تتحمل البلديات أي مسؤولية في هذا الموضوع».
وأطلع رئيس االتحاد محمد بهيج منصور المجتمعين على
نتائج االتصاالت والتواصل مع الجهات الرسمية والمعنية بهذا
الموضوع ،وطلب االتحاد من اللجنة المكلفة منه متابعة الخطة
المستقبلية المتعلقة برفع األضرار البيئية المتعددة ضمن نطاق
إقليم الخروب ،وخصوصا ً في ظل الرفض ألي اقتراح باستحداث
مكب أو مطمر للنفايات ف��ي ال��ش��وف عموما ً وإقليم الخروب
ّ
خصوصاً .وترك االتحاد جلساته مفتوحة في انتظار ما ستؤول
اليه األمور عبر مجلس االنماء واالعمار ومجلس الوزراء ووزارة
البيئة.
كما عقد رئيس اتحاد بلديات الغرب األعلى في الشحار ،رئيس
بلدية بيصور وليد العريضي ،لقاء صحافيا ً في مكتبه في البلدية،
تناول فيه أزمة النفايات بعد إقفال مطمر الناعمة إقفاال ً نهائياً.

لجنة البيئة خالل االجتماع
وقال« :بعدما فشل وزير البيئة في تأمين الحل للنفايات على
مستوى لبنان ،علما ً أننا كنا إيجابيين معه حتى أقصى الحدود
لمدة ستة أشهر ،بحسب اتفاق ج��رى معه برعاية وليد بك
(جنبالط) والمير طالل (أرسالن) والوزراء والنواب ،وبعد فشله
واستخفافه بالناس ومشاكلهم ،وبعد مطالباتنا المتكررة بأن
يعطينا نحن اتحاد البلديات الصالحية لمعالجة هذا الموضوع
ضمن إمكاناتنا ،واجهنا بالرفض الدائم .وفي اليوم األخير من
تاريخ إقفال المطمر ،ها هو يقول لتتحمل البلديات المسؤولية،
وبالتالي إن الوقت الذي أعطانا إياه ال يتجاوز  24ساعة».
وأضاف« :نتيجة االستخفاف الذي تعاطى به معالي الوزير،
نقوم بتأمين قرانا بطرق بدائية ،ليست ذات مواصفات عالية ،إنما
نحن مجبرون على رفع النفايات من أمام منازل أهالينا .والطرق
البدائية هي عبارة عن حفر تضع فيها النفايات ،ومن الممكن خالل
هذين اليومين أن يصبح لدينا آلية ثانية للعمل ،هي الفرز ،وهكذا
تخف كمية النفايات للطمر».
وأشار العريضي الى أن «هناك لقاء قريبا ً على مستوى قضاء
عاليه ،لتكون هناك خطة واضحة تشمل كل قرى القضاء ومدنه».
وأوضح أنه «من ضمن المشاريع المطروحة على قضاء عاليه
أن تكون لدينا أرض كبيرة نقوم من خاللها بعملية التسبيخ والفرز
والتدوير ،وهذه هي الطرق الحضارية المتبعة في أي مكان من
العالم ،ألنه ال يمكننا أن نكمل بطريقة بدائية لمدة طويلة ،ونحن
أقفلنا مطمر الناعمة ليس من أجل فتح مطامر جديدة في القرى».
وفي اإلطار نفسه ،عقد العريضي لقاء في مركز بلدية بيصور مع
الجمعيات البيئية وهيئات المجتمع المدني ،واتفق المجتمعون
على وضع خطة طوارئ وتقديم المساعدة للبلديات في أي خطة
عمل ممكنة ،من أجل فرز النفايات في المنازل والعمل على تدريب
عدد من الشباب من بلدة بيصور والقرى ،ليقوموا بمساعدة
البلديات .وأبدى العريضي «كل تعاون ودعم ألي خطة تساهم في
تخفيف عبء النفايات».
وب���ادرت بلدية عاليه أم��س وف��ي إط��ار تفاقم النفايات في
المستوعبات في الشوارع العامة والطريق الرئيسية بين عاليه
وصوفر ،وبعد محاولة البلديات إليجاد حلول موقتة وسط
صعوبات كبيرة ،بإحضار  3شاحنات مع طواقمها من عمال قسم
االشغال في البلدية ،تولت رفع النفايات من كافة أحياء وشوارع
وساحات المدينة.
وأشار رئيس البلدية وجدي مراد خالل مؤتمر صحافي الى
«أن هذا الواقع استجد خالل أيام قليلة ولم نكن مستعدين لتأمين
بدائل» ،الفتا ً إلى «أن هذا األمر تتحمل تبعاته البلديات من دون
وجه حق».

المكب
اعتصام أهالي الكفور أمام
ّ

وعقد أهالي بلدة الكفور  -النبطية اجتماعا ً عصر أمس وأصدروا
بياناً ،دعوا فيه أهالي البلدة إلى «التجمع عند المدخل المؤدي الى
مكب النفايات لالعتصام أمامه وإقفاله في وجه الشاحنات التي
تفرغ النفايات فيه من منطقة النبطية».

«المستقبل»

وطالبت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة
النائب سمير الجسر بـ»اجتماع استثنائي فوري لبحث مشكلة
النفايات التي تقض مضاجع اللبنانيين وتنزلق الى نقاش عقيم
بعيدا ً من معالجة المشاكل الحقيقية الحياتية والصحية».
واعتبرت «أن معالجة موضوع النفايات هي من مسؤولية
الحكومة بكل مكوناتها السياسية وليس مسؤولية مكون دون
آخر ال سيما لجهة اعتماد المعالجات الصحيحة وفق خطة وطنية
متكاملة».

عسيران

من جهته ،اعتبر النائب علي عادل عسيران أمام زواره في دارته
في الرميلة أنه «في كل يوم يمضي نرى لبنان يمضي إلى زوال،
حيث ال قرار وفي حال القرار ال تنفيذ ،وهذا لعله يعتبر من فشل
الدولة» ،مؤكدا ً انه «ال يكفي ان يجلس المسؤولون هنا وهناك
وينظرون عن المشاكل من دون ايجاد حل جذري لها».
وأش��ار إلى «أن موضوع النفايات قديم جديد ،نحن شعب

ومجتمع ودولة أمام امتحان ،نحن الذين هزمنا المؤامرات على
لبنان ،وهزمنا «إسرائيل» وجيشها وقدراتها ،ها هي النفايات
تهزم هذا المجتمع الذي ذهب إلى الصحارى واألدغ��ال وطوعها
وعاد الى لبنان بالخير ،ها نحن نفشل في انقاذ بلدنا من أقل االمور
وليس أكثرها».
وأم��ل عسيران خيرا ً «بقرار حاسم في هذا األم��ر من مجلس
ال��وزراء» .وقال« :ال اعتقد أنه يمكن استيعاب نفايات  4ماليين
نسمة إال من طريق المحارق ،وما يخالف ذلك هو هرطقة ،فلنواجه
هذا األمر ،لقد تح ّملنا الدين الكثير الكثير فلماذا ال نخصص  200أو
 300مليون ليرة لمعمل لحرق النفايات لنتخلص من هذه اآلفة».

«المرابطون»

واعتبر مجلس محافظة ب��ي��روت ف��ي «ح��رك��ة الناصريين
المستقلين -المرابطون» في بيان« ،أن انتشار النفايات في
شوارع بيروت أصبح يشكل تهديدا ً مباشرا ً على حياة األهالي»،
مشيرا ً إلى «أن من المعيب في حق كل الساسة والمسؤولين أن
يظهر اإلعالم هذه الصورة البغيضة ألكوام النفايات في كل ناحية
من بيروت».
ولفت إلى «أن أزمة النفايات ليست وليدة اليوم» ،معتبرا ً «أن
قضية مطامر النفايات تصب في خانة تنازع المذاهب والطوائف
ال��ذي أدى إلى تعطيل مشاريع بناء معامل طمر النفايات في
مختلف المناطق».
ودعا البيان «أهلنا في بيروت إلى االعتصامات والتظاهرات في
الساحات وأمام أبواب القصور المترفة للساسة والمسؤولين».

ص ّباغ

ورأى رئيس االت��ح��اد البيروتي الدكتور سمير صباغ في
تصريح «أن لبنان يسير اليوم وسط عواصف المنطقة بال رئيس
للجمهورية وبال حكومة منسجمه وبال مجلس ن��واب» ،منتقدا ً
أداء الطبقة السياسية» ،ومعتبرا ً «أن إسقاطها هو من مسؤولية
الشعب الذي ال ولن يرضى االستمرار بالعيش في ظلها».
ودعا صباغ إلى «معاقبة من سبب مشكلة النفايات» ،مشيرا ً
إلى «أننا أمام طبقة سياسية تؤمن مصالحها من دون االلتفات
الى مصلحة الدولة ومصالح الناس».
ودعت «جبهة العمل اإلسالمي في لبنان» الوزراء والمسؤولين
إلى «إيالء هذه األزمة العناية الفائقة والضرورية لحلّها وعدم
التذ ّرع بآليات وإج��راءات معيّنة ومحدّدة ،وكذلك إخراجها من
بازار السياسة والمناكفة والتحدي والكيدية أل ّنها أزمة تصيب
شريان الوطن والمواطن في الصميم عدا عن اإلصابة باألمراض
السرطانية والمزمنة وال��روائ��ح الكريهة والنتنة وخصوصا ً
لألطفال وكبار السن والعُ ّجز».

«حزب الخضر»

ورأت رئيسة «حزب الخضر» ندى زعرور أننا أمام أزمة كبيرة
وكنا نعرف اننا سنصل إليها ،وما نراه من نفايات يشكل مشهدا ً
للضغط ،مشيرة الى «أن الحل في موضوع النفايات يكون بتح ّمل
البلديات والدولة والمواطن لمسؤولياتهم ،فالمسؤولية مشتركة
في عملية نقل النفايات وجمعها وفرزها ،وعلى القطاعات التعاون
في ما بينها» .وأش��ارت الى «ان الحزب قدّم حلوال ً للحكومات
والوزارات المعنية».
وأعلنت حركة «شباب لبنان» ،في بيان إثر اجتماعها الدوري
األسبوعي برئاسة أمين عام برلمان الشباب العالمي إيلي شوقي
صليبا وحضور األعضاء« ،انها تنظر بعين األسف والعار لما
يلحق باللبنانيين أوال ً من أضرار صحية وبيئية ،وبصورة لبنان
ثانيا ً من أضرار معنوية وسياحية من جراء تكدس النفايات أرتاال ً
على األرصفة وجوانب الطرقات بسبب تعطيل إقرار ملف وطني
انساني بيئي بامتياز متعلق بهذا األمر ينهي فور اقراره كل هذه
المهزلة».
وطالب «التجمع الوطني الديموقراطي» ،في بيان الحكومة
«بعقد جلسة سريعة ،واعالن حالة طوارئ عاجلة إليجاد حل
صحي وبيئي سليم للتخلص من النفايات المتراكمة في شوارع
بيروت وضواحيها وبعض المناطق ،نظرا ً ال��ى انعكاساتها
الخطيرة على صحة المواطنين».

