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قطع طرقات في العا�صمة بعد فتح طريق الجية

اللجنة الوزارية تقرر توزيع نفايات بيروت على المناطق
بانتظار ا�ستكمال تقييم عرو�ض للمناق�صات وبناء مراكز للتفكك الحراري
فيما ارتفعت موجة الغضب في
ال��ش��ارع ج��� ّراء ت��راك��م النفايات في
بيروت الكبرى ،خطت اللجنة الوزارية
إلدارة النفايات الصلبة ،خطوة نحو
الحل عبر اتفاق على توزيع النفايات
على مواقع جديدة.
وكان رئيس الحكومة تمام سالم
ترأس اجتماعين أمس ،أولهما نهاري
والثاني مسائي ،للجنة في السراي
الكبيرة ،في حضور وزراء الطاقة
والمياه آرتور نظريان ،الزراعة أكرم
شهيب ،ال��م��ال علي حسن خليل،
التنمية اإلداري����ة نبيل دو فريج،
ال��ص��ن��اع��ة حسين ال��ح��اج حسن،
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
البيئة محمد ال��م��ش��ن��وق ،التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب .كما
حضر اإلجتماع رئيس مجلس اإلنماء
واإلعمار نبيل الجسر ورئيس المجلس
األعلى للخصخصة زياد حايك.
وبعد االجتماع أعلن وزير البيئة
ان اللجنة «ات��خ��ذت ق���رارا ً بإعطاء
التعليمات للبدء بإزالة النفايات من
بيروت ف��وراً ،الفتا إل��ى أنها «ق��ررت
توزيع نفايات بيروت في شكل متوازن
على مواقع جديدة مستحدثة».
كما أفاد انه «تم إقرار حوافز بديلة
للبلديات واستكمال إج��راءات تقييم
عروض للمناقصات المقدمة للمناطق
كافة وبناء مراكز للتفكك الحراري».
وبالفعل بدأ ليالً رفع النفايات من
بيروت.
وسبق االجتماع المسائي ،تكثيف
االجتماعات كما التحرك الشعبي
الغاضب في الشارع ،وفي السياق
عقد لقاء بين الوزير نهاد المشنوق
وبين اتحاد بلديات إقليم الخروب،
برئاسة محمد منصور وبحضور وزير
ال��زراع��ة أك��رم شهيب والنائب عماد
الحوت واألمين العام لتيار المستقبل
أحمد الحريري .وتم استكمال البحث
في تداعيات أزمة النفايات في أقليم
الخروب.
وبعد اللقاء أوض��ح منصور «أن
االج��ت��م��اع خصص ل���درس مشكلة
النفايات في منطقة االقليم .وقد جرى
االت��ف��اق على إي��ج��اد م��ك��ان مناسب
لمعالجة نفاياتنا حاليا ً في منطقة
إقليم ال��خ��روب وه��ذا المكان يكون
محددا ً حصرا ً لنفايات اإلقليم الشمالي
والجنوبي».
وأك��د «أن الوزير المشنوق أبدى
استعداده للمساعدة في هذا الموضوع
بأعلى المعايير البيئية والصحية من
أجل هذه المعالجة كليا ً وهي لفترة
قصيرة تمتد إل��ى حين ايجاد الحل
الجذري والنهائي من قبل وزراة البيئة
لموضوع النفايات».
وق��ال « :في ض��وء ه��ذا الموضوع
ستكونلنااجتماعاتمتالحقةكاتحاد
مع المجتمع المدني والفاعليات من
أجل درس الموضوع لتحديد المكان
وكيفية معالجة هذه النفايات وطرق
طمرها أو تصريفها».
وعما إذا صرف النظر نهائيا ً عن
نقل النفايات من بيروت ال��ى إقليم
الخروب ،قال« :هذا األمر يبحث الحقا ً
ف��ي ح��ال وج��دن��ا المطمر المناسب

التابعة للهيئة تالقي صعوبة في
الوصول إلى هذه الموزعات بسبب
ت��راك��م النفايات المحترقة ،راجية
من المواطنين عدم رمي وإح��راق أي
من النفايات بالقرب من الموزعات
الهاتفية ،التي ينعكس توقفها ضررا ً
على الحياة المعيشية واليومية
للمشتركين ف���ي ب���ي���روت وب��اق��ي
المناطق».

أرسالن

سالم مترئسا ً اللجنة الوزارية للنفايات
ونحن مجبرون بمدينة بيروت ولن
نكون غائبين عن األمر ونحن نعتبر أن
أهل بيروت هم أهلنا».
وكان وزير الداخلية أعلن في بيان
أنه «بعد التشاور مع رئيس الحكومة
تمام سالم والرئيس سعد الحريري
ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب
وليد جنبالط ،أنه لن تجرى أي عملية
نقل للنفايات إلى إقليم الخروب أو
انشاء مطمر في أي موقع في المنطقة
عينها ،ما لم يتم التوافق على أي
خ��ط��وة م��ن ه���ذا ال��ن��وع م��ع رؤس���اء
البلديات وممثلي المجتمع المدني»،
مشيرا ً إلى «أن استغالل اإلشاعات
ح��ول ه��ذا الموضوع بعد االجتماع
ال��ذي عقد (أول من) أمس في وزارة
الداخلية بين رؤساء البلديات ووزراء
الداخلية والزراعة والبيئة واألمين
العام لتيار المستقبل ال يؤدي إال إلى
المزيد من التوتر الذي ال يخدم ال أهل
االقليم وال بيئتهم».
وسبق إع�لان المشنوق ،اجتماع
طارئ التحاد بلديات إقليم الخروب
الشمالي برئاسة منصور حيث كان
اجماع «على عدم الموافقة على خطة
وزارة البيئة لناحية اقتراح الوزارة
المعنية بنقل نفايات العاصمة او
غيرها ،وبصورة موقتة او غير موقتة،
جزئية او كاملة الى مناطق في اقليم
الخروب وبصورة آنية او مستقبلية».

قطع طرقات في بيروت

وب���ع���د ه����ذا ال���ق���رار أع���ي���د فتح
االوتوستراد الساحلي باالتجاهين،
بعد تطمينات ووعود تلقوها بعدم نقل
النفايات الى المنطقة ،وعادت الحركة
عليه الى طبيعتها بعدما تسبب قطعه
منذ اول من أمس بأزمة سير حبست
المواطنين في سياراتهم لساعات.
وكانت ق��وة من مكافحة الشغب
التابعة لقوى األم��ن الداخلي قامت
عند الساعة السابعة اال رب��ع�ا ً من
صباح امس بالتدخل من أجل فتح
الطريق على مسربي االوتوستراد
بين العاصمة والجنوب ،وقد فضت
االع��ت��ص��ام ال��ذي ك��ان ينفذه بعض
شباب المنطقة ،مستخدمة خراطيم
المياه لتفريق المعتصمين الذين

ابتعدوا عن الطريق ،ورشقوا القوة
األمنية بالحجارة .غير ان ذل��ك لم
يردع المواطنين الذي أعادوا قطعها.
وأفيد عن إصابة  4أمنيين أثناء تفريق
المتظاهرين.
وكان أهالي جدرا قطعوا الطريق
باالتجاهين باالطارات المشتعلة .كما
قطع طريق عام أقليم الخروب في بلدة
مزبود عند مفرق المغيرية احتجاجا ً
على مشروع نقل النفايات إلى االقليم.
كما حصل قطع جزئي بحاويات
النفايات لطريق قصقص في اتجاه
البربير لبعض الوقت ثم عاد السير
ال��ى طبيعته .ومساء أض��رم شبان
النار في النفايات في وسط طرق رأس
النبع ما أدى إلى قطعها لبعض الوقت
كما ق��ام آخ��رون برمي نفايات قرب
منزل الرئيس س�لام في المصيطبة
فحضر الجيش إل��ى المكان وضرب
طوقا ً أمنياً .وفيما قطعت طريق مار
الياس باإلطارات المشتعلة ،أفيد عن
قيام شبان في محلة كركول الدروز
عند تقاطع «سنتر أليسا» باتجاه
ح���وض ال���والي���ة ،ب��ح��رق النفايات
المتراكمة ،وقطعوا الطريق ،ما أدى
إلى احتراق سيارتين.
كما أدى انبعاث الدخان إلى إصابة
عدد من المواطنين بحاالت االختناق.
وق��د حضرت سيارة من فوج إطفاء
بيروت ،وأخمدت النيران.

زعيتر

وأكد وزير األشغال العامة والنقل
غازي زعيتر خالل تفقده حرم مطار
بيروت« ،ض��رورة إيجاد حل جذري
ونهائي وفوري لمشكلة رمي النفايات
في محيط المطار وعلى أرض تابعة
ل��ه ،وق���ال« :ه���ذا األم���ر يدفعنا إلى
توجيه تحذير لما يجري في محيط
المطار .هذه االشغال ممنوعة إطالقا ً
وهي ستستجلب الطيور وأمورا ً أخرى
يمكنها أن تؤثر على سالمة الطيران».
وج��ه كتابا ً الى كل من
وأعلن انه ّ
وزير الداخلية نهاد المشنوق والبيئة
محمد المشنوق اطلعهما فيه على
الوضع ،وطلب منهما التعاون لحل
هذه المعضلة من تراكم النفايات في
محيط المطار.

حرق نفايات في رأس النبع

«المرابطون»

وأصدر مجلس محافظة جبل لبنان
في «حركة الناصريين المستقلين
المرابطون» بيانا ً ج��اء فيه «أنمنطقة اقليم الخروب ال يمكن بتاتا ً
أن تتحمل المزيد من الكوارث البيئية
التي ُفرضت عليها من قبل اإلقطاعي
ال��ف��اس��د ول��ي��د ج��ن��ب�لاط  ،فمعمل
سبلين كفيل بتهديد صحة معظم
أبناء مدن وقرى إقليم الخروب .كما
ان تل ّوث التربة المحيطة بالمعمل
أدى الى إبادة آالف أشجار الزيتون
وباقي األشجار المثمرة .وكان وليد
جنبالط دائما ً يحتمي بنظام المذاهب
وال���ط���وائ���ف ك���ي ي��ح��ص��د م�لاي��ي��ن
الدوالرات السوداء ويجعل من أهالي
اقليم الخروب عبر إرهابهم سلعة في
بورصة فساده» .
وأكد أن هذه الكارثة البيئية اليوم
ال يتح ّمل مسؤوليتها الرئيس سالم
ووزير البيئة محمد المشنوق« ،إنما
من يتحمل مسؤوليتها هم عتاة الفساد
واإلفساد في نظام المذاهب والطوائف
منذ عقود خلت وعلى رأسهم فؤاد
ال��س��ن��ي��ورة ،وم��ن ي��ح��اول ال��ي��وم ان
يستغ ّل آالم الناس في صفقات مصانع
النفايات والمطامر من نتيجة إنتشار
كارثي للنفايات في مختلف المناطق
اللبنانية يجب ان يجابه ويضع
القضاء اللبناني وفي مقدمهم المدعي
العام المالي يده على هذه الملفات
السوداء والصفقات المشبوهة».
وق���ال رئ��ي��س االت��ح��اد البيروتي
الدكتور سمير صباغ في تصريح:
«كان فشل الدولة وعجزها عن مواجهة
التحديات واالزم��ات ماثالً امام أعين
الجميع .فمنذ تشغيل هذه الحكومة
واالزم���ات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ت��زداد خطورة وال حل
لها .حتى انفجرت اليوم ازمة النفايات
التي هي على أهميتها ليست اال نتيجة
هذا الفشل».

أكدت «كتلة الوفاء للمقاومة» أن االتفاق النووي
بين إي��ران ومجموعة ال��دول الغربية وضع المنطقة
على عتبة مرحلة جديدة تجعل ميزان القوى على
المستويين الميداني والسياسي يميل لمصلحة
معسكر الممانعة والمقاومة.
وقال عضو الكتلة النائب حسين الموسوي خالل
رعايته حفل تكريم الطالب المتفوقين ال��ذي نظمته
ثانوية النبي شيت الرسمية« :أن الغيارى على الوطن
واجبهم حفظ الوحدة الوطنية ومقاومة الغزو الصهيو
 تكفيري الممزق ل�لأم��ة» ،معتبرا ً «أن ال��دواع��شكالخوارج ظاهرهم التقوى لكنهم الخطر األكبر على
اإلسالم واإلنسانية».
وأك���د «أن ح��زب ال��ل��ه يقف إل��ى ج��ان��ب الشعب
الفلسطيني والسوري والعراقي واليمني والبحريني
وكل مظلوم من منطلق األم��ة الواحدة الموحدة في
جبهة الحق والعدل».
وعلى الصعيد اللبناني ق��ال ال��م��وس��وي« :نحن
معنيون بالحفاظ على البيئة السياسية والجغرافية،
ومن هنا ندين التقصير في معالجة مشكلة النفايات
ونعتبره استهتارا ً بصحة وكرامة ومصالح المواطنين،
وحرصا ً على رضا زعماء مافيات الزبالة ،ومافيات
النفط والغاز ،ما يوجب على المعنيين أن يخجلوا من
أنفسهم وأسرتهم ويضعوا حدا ً لهذا العيب الموصوف،
ليس بارتجال الحلول مثل الدعوة إلى اعتماد سلسلة
جبالنا الشرقية مكانا ً لطمر نفايات لبنان ،في الوقت
الذي يتوقع المواطنون في هذه المنطقة من يهتم برفع
الحرمان وأوس��اخ الظلم المزمن من ملفات اإلهمال
المتراكم الذي تعرضوا له وما زالوا».
وفي موضوع رئاسة الجمهورية ،طالب الموسوي
«بمواقف وطنية وحرة وعاقلة توصل إلى قصر بعبدا
الرئيس الذي يعرف العدو الحقيقي للبنان ،ويعتبر
مقاومة هذا العدو األولوية».
واعتبر عضو الكتلة النائب علي فياض بدوره« ،أن
االتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الغربية

فياض متحدثا ً في كفركال

(رانيا العشي)

وضع المنطقة على عتبة مرحلة جديدة تجعل ميزان
القوى على المستويين الميداني والسياسي يميل
لمصلحة معسكر الممانعة والمقاومة».
ورأى فياض خالل احتفال تأبيني في بلدة كفركال
«أن المنطقة على عتبة تشكيل نظام إقليمي جديد،
وبالتالي فإما أن تتضافر اإلرادات العربية واإلسالمية
لتشكيل هذا النظام على نحو متكامل ومتعاون يخدم
اإلستقرار ومصالح المجتمعات وال��دول فيها ،أو أن
تبقى المنطقة منقسمة ندفعها دفعا ً باتجاه التفتت
واإلنقسام ،فتكون إسرائيل المستفيد األكبر ساعتئذ
وكل الدول التي ال تريد خيرا ً لهذه المنطقة».
وإذ أك��د فياض «أن أكبر الخاسرين مما حصل
على مستوى االتفاق النووي «إسرائيل» وداع��ش»،
على «أننا ماضون حتى النهاية في مواجهة العدو
الصهيوني والحركات التكفيرية ( )...ومواجهة كل
المشاريع التفتيتية والتقسيمية من موقع من يتمسك
بوحدة مجتمعاتنا العربية واإلسالمية».

كرمه في لقاء �سيا�سي حا�شد
وهّ اب ّ

مراد :ال ّ
بد من حوار �شامل
ل�صياغة نظام جديد
أقام رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّ اب حفل
غ��داء تكريميا ً لرئيس اللقاء الوطني ورئيس حزب
االتحاد عبد الرحيم مراد في دارته في الجاهلية ،في
حضور مراد وعقيلته ،الدكتور نسيب أبو ضرغم ممثالً
رئيس الحزب السوري القومي اإلجتماعي النائب
أسعد حردان ،رئيس المجلس األعلى في الحزب الوزير
السابق محمود عبد الخالق ،النائبين السابقين زاهر
الخطيب وفيصل ال��داوود ،الشيخ أبو علي سليمان
أبو ذي��اب ،وفد من حزب الله ض ّم عضوي المجلس
السياسي محمود قماطي والدكتور علي ضاهر ،رئيس
المركز الوطني في الشمال كمال الخير ،اللواء علي
الحاج ،رئيس وأعضاء المجلس البلدي واالختياري
في الجاهلية وهيئة العمل التوحيدي ،نائب رئيس
ح��زب التوحيد العربي سليمان الصايغ ،وأعضاء
المكتب السياسي في الحزب ومكتب األمناء ،وحشد
من الوفود الشعبية والهيئات النسائية ،والمشايخ
ورؤساء البلديات والمخاتير.
استه ّل الحفل بالنشيدين الوطني وحزب التوحيد،
وألقيت قصائد وكلمات ،فكانت كلمة األحزاب ألقاها
قماطي الذي أكد «أنّ االتفاق النووي هو اتفاق انتصرت
فيه إيران وانتصر فيه محور المقاومة» ،معتبرا ً «أنّ
من يو ّقع اتفاقا ً مع إي��ران يعني أنه يعترف بمحور
المقاومة ويؤكد فشل مشروعه في المنطقة» .ودعا
العرب إلى التفاهم مع إيران لح ّل المشاكل في المنطقة
( )...ألنه إنْ بقيتم على هذه السياسة فإنّ عروشكم
في خطر ألنّ األمة ال ترحم».
وختم« :من موقعنا القومي والوطني والعروبي
اإلسالمي نحن أكثر تعاونا ً وتواضعا ً وحضورا ً لح ّل
المشكالت في لبنان بالتوافق ونحن نص ّر على أن نح ّل
أمورنا لبنانيا ً كما أننا مع إنجاز االستحقاق الرئاسي
وتجديد الحكومة وتفعيل المؤسسات والظروف
أصبحت متاحة».

أم��ا م��راد فأكد أن��ه «ال ب � ّد من ح��وار شامل يجمع
القوى السياسية والحزبية والنقابية واالقتصادية،
والروحية ورجال القانون لصياغة نظام جديد يؤ ّمن
ألجيالنا القادمة  72سنة من االستقرار بعد أن عشنا
نحن ع��دم االستقرار وعانينا من أزم��ات السياسة
التي تلتها حروب أهلية بغيضة طوال  72عاما ً منذ
االستقالل حتى اليوم».
وأض��اف« :من المستحيل أن نجد في هذا النظام
من يمثل تمثيالً حقيقيـا ً الشعب اللبناني ،إذا لم
نقم بعملية جراحية ج��دي��دة الستئصال المرض
ّ
والمعشش في جسد
السرطاني ال��ذي نعاني منه
النظام اللبناني» ،مؤكـدا ً «أننـا لـن نصـل إلى ذلك
إال بقانـون انتخـاب صحيـح تتمثـل كافـة القـوى
بأحجامهـا الطبيعيـة».
وجه خاللها
وفي الختام ،ألقى الوزير وهاب كلمة ّ
«تحية كبيرة للرئيس بشار األس��د ،مقاوما ً وقائدا ً
للمعركة ض � ّد اإلره���اب ،إره��اب ال��دول والمنظمات
واألفراد» ،وقال« :إنّ الصبر كان طويالً ولكن االنتصار
سيكون أكبر من الفترة التي صبرت فيها سورية
وصمدت».
كما حيا «أهلنا في ك � ّل س��وري��ة ،وبالتحديد في
جبل الشيخ والسويداء وجبل الس ّماق والجوالن
العربي المحت ّل الذين أثبتوا أنهم أهل لشرف القتال
واالنتصار ،وق��ال« :إنّ أبناء حضر والسويداء وك ّل
جبل العرب سيكونون باستمرار الى جانب جيشهم
ودولتهم ورئيسهم ،ولن يكون لهم أي خيار آخر مهما
حاول البعض إغراءهم بخيارات أخرى».
وف��ي الختام ،منح وه��اب م��راد ق�لادة «التوحيد»
«وف��اء وتقديرا ً ل��دوره الوطني والعربي المش ّرف
وعطاءاته اإلنسانية المستمرة ومسيرته النضالية».
كما ق �دّم المجلس البلدي في الجاهلية لمراد درعا ً
تقديرية «لعطاءاته اإلنسانية المستمرة».

كورنيش المزرعة أثناء قطعه أمس

«اللقاء الكاثوليكي» :ا�ستحداث مجل�س
لقيادة �أو�ضاع الطائفة �أ�صبح ملحّ ًا
أكد «اللقاء الكاثوليكي» بعد اجتماعه ال��دوري،
«أن ما جرى ويجري على الساحة اللبنانية يصيبنا
بالغثيان» ،معتبرا ً «أن من يدير شؤوننا يعتمد على
الغريزة والمصلحة والفئوية».
وتوجه اللقاء إلى المطالبين بصالحيات رئاسة
الجمهورية قائالً« :كانت صالحيات الرئاسة كاملة
فماذا فعلتم بها وماذا فعلت لكم؟ ضاعت بخالفاتكم
وضيّعت الوطن والمصير ،وهل الصالحيات هي الحل
أم ممارستها بالشكل الصحيح الفاعل؟» ،مضيفاً« :إلى
رافضي المشاركة الحقيقية اليوم والمنادين بالحفاظ
على صالحيات رئاسة الحكومة نقول ،أل��م تكونوا
المطالبين سابقا ً وعلى مدى سنوات بالمشاركة في
الحكم مستندين على الداخل والخارج للحصول على
مطلبكم بالمشاركة الحقيقية والفاعلة ،مما تسبب
بالحروب والخراب والتقهقر لوطن كان ينمو باضطراد
وأصبحنا اليوم نحلم بالعودة إلى الع ّز الذي كان؟».
ورأى اللقاء «أن المشاركة ال تكون باالستئثار من
جهة ضد جهة ،وأن الصالحيات ال تقوم على إلغاء
صالحيات» ،موضحا ً أنه «بالتكامل نبني الوطن،
وبااليجابية والوطنية نزدهر وننمو ونعيش بسالم»،
داع��ي�ا ً إل��ى «اي��ق��اف المهاترات وال��م��زاي��دات وسوق
الشعب إلى المقصلة ،والشعب غافل عن حقه في
الحياة الكريمة مستسلم حتى العظم بالتالعب به».
وسأل اللقاء «من يتوجب عليه أن يجيب إبن طائفة

وك���ان ص��در ع��ن وك��ال��ة داخلية
الشويفات  -خلده في الحزب التقدمي
اإلشتراكي ،بيان ،أوضحت فيه انه
«على ض��وء المعلومات المتوافرة
حول استحداث عقار ضمن النطاق
البلدي لمدينة الشويفات ،وتحديدا ً
عند حائط المطار ،وتفريغ جزء من
النفايات العائدة لضاحية بيروت
الجنوبية ،ونتيجة االتصاالت المكثفة
التي قادها الحزب التقدمي اإلشتراكي
وغ��ي��ره م��ن ال��ق��وى ال��ف��اع��ل��ة بهذا
الخصوص ،أكدت جميعها حق مدينة
الشويفات في رمي نفاياتها مع غيرها
من الجوار في هذا العقار الواقع ضمن
نطاقها البلدي».
وأع���ل���ن رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ع��رس��ال
علي الحجيري «أن البلدة مستعدة
الستقبال النفايات على أرض غير
مستعملة بين عرسال وس��وري��ة»،
أراض واسعة غير
ولفت إلى «وجود
ٍ
مأهولة على الحدود السورية يمكن
استعمالها لوضع النفايات إذا اضطر
األمر ،مشيرا ً الى «أن مساحة األراضي
تقدر بـ 420كلم مربع».
كما تقدم وكالء للشحن البحري،
باقتراح إلى اللجنة العليا للنفايات
يعلنون فيه اس��ت��ع��داده��م لشحن
النفايات عبر البواخر إلى الخارج .
وعلى صعيد األضرار التي يخلفها
ح��رق النفايات في ال��ش��وارع ،أعلن
المكتب االعالمي لهيئة أوجيرو ،في
بيان ،انه «على اثر اشعال مواطنين
للنفايات في بعض مناطق العاصمة،
اح��ت��رق أرب����ع م���وزع���ات أس��اس��ي��ة
وث��ان��وي��ة ،للهاتف ف��ي األش��رف��ي��ة
والحمرا والصنائع ،وانقطاع الخدمة
الهاتفية الثابتة واالنترنت عن 2000
خط تابعة لمشتركين في المناطق
التي تغذيها هذه الموزعات ،مخلفة
أضرارا ً جسيمة في الشبكة الهاتفية.
وذلك إضافة إلى الموزعات الهاتفية
المحترقة سابقا ً في مناطق ميناء
الحصن ورأس النبع وبئر حسن ،مما
رفع عدد الخطوط الهاتفية المتضررة
وانقطاع خدمة االنترنت عن 6000
خط تابعة لمشتركين في المناطق
التي تغذيها هذه الموزعات».
وأشار البيان إلى «أن الفرق الفنية

وفي هذا السياق ،أكد رئيس الحزب
الديموقراطي اللبناني النائب طالل
ارس�ل�ان ف��ي مؤتمر صحافي أن ما
يت ّم الترويج له عن ردم البحر في
خلدة خط أحمر ،رافضا ً أي اقتراح
باستخدام البحر في الشويفات أو
إع��ادة فتح مطمر الناعمة تحت أي
ذريعة لمعالجة النفايات.
وفيما ك��رر مجلس بلدية صيدا
رفضه لدخول أية نفايات إضافية إلى
صيدا من خ��ارج نطاق إتحاد صيدا
والزهراني وعين الحلوة ،قدّم الرئيس
فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري
اعتذارهما من أهل بيروت.

«الوفاء للمقاومة» :ميزان القوى
يميل لم�صلحة مع�سكر المقاومة
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الروم الكاثوليك في لبنان اليوم عن موقفها وموقعها
وح��ق��وق أبنائها وف���رض اح��ت��رام��ه��ا ومرجعيتها
الوطنية؟ من المسؤول يا أصحاب المسؤولية في
طائفتنا عن التقهقر الحاصل على جميع المستويات؟
من المسؤول عن فراغ مواقعنا في اإلدارات العامة
وم��ن المسؤول عن ع��دم وج��ود بدائل وحلول؟ من
المسؤول عن غيابنا عن موقع القرار وأين نحن مما
يجري؟ إلى أين تقودوننا يا أصحاب ال��رأي؟ وهل
نبقى على المسار االنحداري نفسه دون أفق؟».
وح ّمل اللقاء «المسؤولين في طائفتنا مسؤولية
هذا التقهقر والتغييب وانعدام المبادرة وتالشي
المرجعية ،ونرفع الصوت عاليا ً اليوم بمحبة واضحة
صادقة مباشرة من دون مواربة وال محاباة» ،معتبرا ً
«أن استحداث مجلس أمناء لقيادة أوض��اع طائفة
ال��روم الكاثوليك أصبح ض��رورة ملحة ،والدعوة
موجهة إلى جميع الصادقين والمبادرين والرؤيويين
لتح ّمل المسؤولية مستندين إلى وثيقة العمل الوطني
المعلنة من اللقاء الكاثوليكي منذ أكثر من ثالث
سنوات ،ولن نقبل أن تغيب أيضا ً عنوة في األدراج».
ولفت اللقاء الى «أن الجميع يقول إن الكنيسة
الرومية الكاثوليكية وج��دت ح�لاً وستبقى ح�لاً»،
موضحا ً «أن الحل يقضي بأن يكون محترما ً مكر ّماً،
واالحترام والتكريم ال يأتي من عدم ،بل هو نتيجة
موقف وفكر وكرامة ومسؤولية».

«تن�سيقية الأحزاب» :الخروج من الأزمات
يتطلب �إ�صالحات في بنية النظام
توقفت هيئة التنسيق ف��ي «لقاء
األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية» في بيان عند «تفاقم األزمات
السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية
والخدماتية في البالد ،والتي تظهر
ال��ي��وم ف��ي األزم���ة الحكومية وأزم��ة
النفايات».
ورأت أن «هذه األزمات هي نتاج أزمة
نظام الحكم اللبناني العاجز عن تسيير
شؤون اللبنانيين ،فالحكومة مشلولة
وغ��ي��ر ق���ادرة على ات��خ��اذ ال��ق��رارات،
بفعل السياسات التي ينتهجها تيار
المستقبل وحلفاؤه في قوى  14آذار،
وال��ت��ي تقوم على مخالفة الدستور
واإلستئثار بالسلطة وع��دم احترام
ال��ش��راك��ة الوطنية وحماية الفساد
وتعطيل دور المؤسسات التشريعية
والرقابية ،ما أح��دث شلالً شامالً في
مؤسسات الدولة».
وأك��دت «أن أزم��ة النفايات تكشف
ع���ن م����دى س����وء اإلدارة وال��ف��س��اد
المستفحل في البالد» ،مشيرة إلى «أن
لبنان لن يخرج من أزماته المتناسلة
الواحدة تلو األخ��رى من دون إحداث

إص�لاح��ات ج��ذري��ة ف��ي بنية النظام،
بما يضع حدا ً لسياسات المحاصصة
الطائفية وقوانين اإلنتخاب التي تعيد
إنتاج ال��والء الطائفي بديالً من الوالء
للوطن».
ولفتت الهيئة إل��ى «أن اإلص�لاح
الحقيقي ل��ل��ن��ظ��ام ال��ل��ب��ن��ان��ي وب��ن��اء
م��ؤس��س��ات وط��ن��ي��ة ت��ه��ت��م ب��ش��ؤون
اللبنانيين ال يمكن أن يتحقق من دون
وضع قانون انتخاب وطني غير طائفي،
ينتج سلطة وطنية بعيدة كل البعد من
التجاذب الطائفي والمذهبي».
وشددت على «أن بلوغ هذا اإلصالح
ب��ات يستدعي عقد مؤتمر وط��ن��ي»،
داعية إلى «إعادة تفعيل دور البلديات
لمعالجة أزم��ة النفايات وغيرها من
األزم����ات الخدماتية ال��ت��ي يعانيها
اللبنانيون ،على قاعدة إيجاد حلول
جذرية ال موقتة ،إلقامة معامل لمعالجة
النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية ،بما
يحرر المواطنين من ابتزاز الشركات
الخاصة والمافيات التي تتفنن في
سرقة المال العام ،بدعم من شركائها
في السلطة السياسية».

شخصيات شاركت في التكريم

المجل�س الماروني :ال حل �إ ّال بالحوار
وانتخاب رئي�س للجمهورية
أكدت هيئة المجلس العام الماروني
خالل انعقادها استثنائيا ً برئاسة
رئ��ي��س المجلس ال��وزي��ر السابق
ودي���ع ال��خ��ازن ،لبحث ال��ت��ط��ورات
الطارئة على صعيد الحكم والحكومة
واألزمات المعيشية والبيئية المزرية
«أن ال حل إالّ بالحوار وانتخاب رئيس
الجمهورية».
ورأى المجتمعون في بيان بعد
االجتماع «أن األوضاع التي تتخبط
فيها الحكومة ما عادت تحتمل أي
إجتهاد أو بحث في آلية الصالحيات
الموكولة إليها ف��ي غ��ي��اب رئيس
للجمهورية ،ووس��ط نقمة شعبية
ع��ارم��ة طفح كيلها وص��ب��ره��ا من

المعالجات المسكنة المعتمدة في
المجالس الوزارية المترددة في أي
بت للحلول».
واعتبر المجتمعون «أن ال حل
مجديا ً ما لم يتنا َد الجميع إلى حوار
وطني يدعو إليه رئيس المجلس
النيابي نبيه بري للخروج باتفاق
النتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ون���اش���د ال��م��ج��ت��م��ع��ون رئ��ي��س
الحكومة تمام سالم «ال��ذي يتمتع
بحكمة وبعد وطني ،إعطاء فرصة
ج��دي��دة ريثما تفضي اإلت��ص��االت
ال���ج���اري���ة إل����ى ح���ل���ول س��ري��ع��ة
للمشكالت القائمة داخل الحكومة،
ألن الشعب ال يمكن أن يتسامح

بأن نقع فريسة الفراغ المطبق مع
حكومة مستقيلة لتصرف األعمال
اإلدارية في غياب أي بارقة النتخاب
رئيس جديد للبالد».
واع��ت��ب��روا «أن أزم���ة النفايات
ش ّوهت الموسم السياحي الواعد»،
الفتين إل��ى «ال��ض��رر البالغ ال��ذي
أح��دث��ت��ه ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة الصحية
للمواطنين».
من جهة أخرى ،استقبل الخازن
رئيس الرابطة السريانية حبيب
أفرام ،حيث جرى البحث في معاناة
المسيحيين المشرقيين وكيفية
المساعدة لحماية أوضاعهم وتأمين
عودتهم إلى أراضيهم وبلدانهم.

