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الراعي اختتم جولته الرعوية في منطقة عاليه:
ن�أمل بعودة القيادات �إلى الحوار و�إنهاء �أزمة الرئا�سة

�أكدت �أن الحوار هو الحل لأزمتنا ال�سيا�سية

«التحرير والتنمية» :لمالقاة مبادرة بري الحوارية
جددت كتلة التحرير والتنمية التأكيد على أن الحوار هو الحل
ألزمتنا السياسية ،وخالل مواقف عدد من أعضائها ،دعت الكتلة
الى مالقاة مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوارية
بنوايا مخلصة وإرادات وطنية.
وف��ي ه��ذا السياق ،أك��د وزي��ر المالية علي حسن خليل ،أن
«الدعوة الى الحوار الوطني التي دعا اليها الرئيس نبيه بري
ليست بديالً من عمل أي مؤسسة من المؤسسات الدستورية،
النه ال يريدها هكذا ،ال بديالً من المجلس النيابي وال من عمل
الحكومة ،بل هي إطار تلتقي فيه القيادات السياسية لتحاول
مساعدة المؤسسات الدستورية في الخروج من أزمتها ،والدفع
في اتجاه معالجة القضايا االساسية المتصلة بانتخابات رئاسة
الجمهورية ،وصوال ً الى أصغر تفصيل يمكن أن نعطيه دفعا ً من
خالل طاولة الحوار».
وشدد خالل رعايته حفل تكريم طالب في بلدة كفركال الجنوبية
قضاء مرجعيون ،على أن «الحوار الوطني هو الحل ألزمتنا
السياسية ،ونحو على االقل أن نالقي أي مشروع تسوية يمكن
أن يكون طور االنضاج على مستوى المنطقة ومسارات الحلول
بها».
وتابع خليل« :نحن في طريق توزيع أم��وال الخليوي على
البلديات ،وهذا االسبوع عندما اجتمعت الحكومة يوم الخميس
وقعت مرسوما ً واضحا ً بتوزيع كل أموال الخليوي من دون أي
حسم على البلديات ،وعلمت اليوم أن توقيعه قد تم من معظم
ال��وزراء ،وهناك فرصة لكي يوقع باقي ال��وزراء عليه» ،مؤكدا ً
ايضا ً «أنه أرسل مرسوما ً آخر يتعلق بتوزيع أموال البلديات من
الصندوق البلدي المستقل».
وأك��د وزي��ر األشغال العامة والنقل غ��ازي زعيتر أن «دعوة
الرئيس نبيه بري للحوار هي صرخة النقاذ البلد بعد الظروف
التي نمر بها والضائقة االجتماعية التي نعيشها ،والهدف هو
تحريك الواقع وفق العناوين األساسية واألول��وي��ات الملحة
كانتخاب رئيس للجمهورية ،تفعيل عمل المجلس النيابي
والحكومة وإقرار قانون االنتخابات بحيث يكون هذا القانون نواة
وأساسا ً للتمثيل الصحيح من خالل اعتماد قانون النسبية».
وخالل استقباله في دارته في بعلبك ،رؤساء بلديات وفاعليات

زعيتر متحدثا ً في دارته في بعلبك
سياسية واجتماعية ومخاتير راجعته في ش��ؤون إنمائية
وحياتية ،قال زعيتر« :بالنسبة للحراك هناك مطالب محقة ،أما ان
تطرح مواقف ضد الحوار فهذا لن يصل بنا الى نتيجة والمطلوب
ان نصل إلى نتائج بالحد األدنى».
وشدد النائب علي بزي ،خالل حفل تأبيني في حسينية بلدة
عين التيمة في البقاع الغربي ،أنه «يجب علينا جميعا ً أن نحافظ
على عناصر القوة في هذا البلد ،وتأتي في طليعتها المقاومة
نهجا ً وفكرا ً وثقافة وإيمانا ً وسالحاً».
ورأى أن «مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية ال تستهدف
أحدا ً على اإلطالق ،بل تحاول أن تنقذ جميع الذين تسلقوا أعلى
الشجرة ولم يعد بمقدورهم أن ينزلوا ،هذه المبادرة بأمس
الحاجة إلى مالقاتها بأجواء صادقة ونوايا مخلصة وبإرادات

وطنية وبمسؤولية كبيرة وبحس سليم».
وأشار النائب هاني قبيسي ،خالل حفل تخريج وتكريم الطالب
الناجحين في االمتحانات الرسمية في بلدة قعقعية الجسر ،الى
أن «المقاومة في لبنان كتبت تاريخا ً مجيدا ً عزيزا ً كريما ً هو عبارة
عن نصر تحقق وهروب للصهاينة من أرضنا ،في المقابل هناك
عالم عربي مفكك ال يجتمع واحد مع اآلخر ،بل لعلهم ال يجتمعون
اال إلقصاء احدهم ،او للتأمر على دولة ما تحت عناوين واهية ال
تحمل إال الفوضى الخالقة التي نشروها في بالدنا ،لبنان واجه
«اسرائيل» وسورية كانت اول دولة وقفت الى جانبنا ،فعملوا
على تدميرها ونشر االرهاب فيها وزرع الفتنة فيها .وها هي تقف
من جديد لتقول للعالم اجمع بأن راية المقاومة يجب ان تبقى
ولن تسقط ابداً».
وخالل رعايته حفل تكريم تالمذة بلدة الريحان الناجحين في
االمتحانات الرسمية في مختلف الشهادات المتوسطة والثانوية
والجامعية والفنية ،أشار النائب ياسين جابر الى أن «دعوة دولة
الرئيس نبيه بري الى طاولة حوار ولكن لالسف الشديد لم ينجح
المتحاورون في ان يتقدموا اي خطوة الى االمام ،بدأ الحوار وقد
تمسك كل طرف بما كان ينادي به قبل القدوم الى الطاولة ،نحن
بحاجة في الجلسة المقبلة والجلسات المقبلة في ان نبدأ بالبحث
عن قواسم مشتركة في ما بيننا ،علينا ان نستمع الى صرخات
الناس في الشارع ،فال يجوز ان نستمر في تعطيل المجلس
النيابي او في تعطيل الحكومة ،علينا ان نعمل على تفعيل هاتين
المؤسستين ،وطبعا ً اذا أستطعنا ان نصل الى انتخاب رئيس
للجمهورية في أسرع ما يمكن».
ورأى النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح بعد لقائه،
فاعليات من قرى العرقوب أن «مبادرة الرئيس نبيه بري فتحت
الباب واسعا ً للوصول الى تفاهم وطني من خالل بوابة الحوار
الذي دعا اليه ،وبدأ خطواته األول��ى حيث ال بد من استكمالها
بوتيرة سريعة اليجاد الحلول ،وفي أسرع وقت لتعود المؤسسات
لتأخذ دورها الطبيعي في إعادة انتظام الحياة السياسية وعودة
المؤسسات الدستورية مجلسا ً وحكومة لفاعليتها وانتاجيتها،
وبدءا ً من انتخاب رئيس للجمهورية».

مواقف واعت�صامات رف�ضت نقل النفايات الى المناطق

مراد :البقاع لي�س مكب زبالة لأحد
توالت المواقف وردود األفعال على خطة
الوزير أك��رم شهيب لمعالجة ملف النفايات
والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته األخيرة،
حيث شددت المواقف على أن الخطة تتضمن
مجموعة من الثغرات ،كما رفضت إعادة تشغيل
المطامر التي حددت في الخطة.

اتحاد روابط مخاتير عكار

وطالب اتحاد رواب��ط مخاتير عكار ،بعد
اجتماع لمناقشة موضوع ارسال النفايات الى
محافظة عكار ،الدولة بـ«المساواة بين عكار
وجميع المحافظات اللبنانية ،على أن تعالج
كل منها نفاياتها».
وق��رروا «االعتصام ام��ام السراي الحكومي
وعقد لقاء مع رئيس الحكومة تمام سالم اذا
اقتضى األمر ذلك ،واالمتناع عن تأمين أي خدمة
في جميع دوائر النفوس في محافظة عكار اذا
لزم».
وإذ رفضوا «إرس��ال النفايات ال��ى عكار»،
أعلنوا تبنيهم لـ«جميع االعتصامات السلمية
ال��ت��ي يعبر فيها شبابنا ع��ن رف��ض إرس��ال
النفايات الى عكار».

مراد

وفي السياق ،استنكر رئيس «اللقاء الوطني»
و«ح��زب االتحاد» الوزير السابق عبدالرحيم
مراد ،قرار الحكومة بالنسبة الى معالجة أزمة
النفايات ،مؤكدا ً «ع��دم التهاون في موضوع
تحويل البقاع ومجدل عنجر أو أعالي السلسلة
الشرقية بالتحديد ،إلى مكب للنفايات» ،وقال:
«البقاع ليس مكب زبالة ألحد».
واعتبر أن «الحراك الشعبي بتظاهراته التي
ال تتجاوز الخمسين إلى مئة ألف شخص ،يمثل
رأي أكثر من  90في المئة من الشعب اللبناني،
الذي يريد الماء والكهرباء التي تزاوج فيها الخلل
األربعين عاما ً من الزمن ،مع دين عام بلغ 100
مليار دوالر بمعدل  25ألف دوالر أميركي عن كل
مواطن لبناني ،وهو المعدل األعلى عالمياً».

وهاب

واعتبر رئيس ح��زب «التوحيد العربي»
وئام وهاب أنه اذا وجدت اإلرادة عند الناس
لن تمر خطة وزير الزراعة أكرم شهيب ،منوها ً
بالمواطنين الذين ينزلون إلى الشارع.
وأعلن وهّ ��اب ،في تصرح ،إلى أنه سيتقدم

مراد متحدثا ً في السلطان يعقوب
بشكوى شخصية ضد «النصاب والسارق»
رئيس مجلس ادارة شركة «سوكلين» ميسرة
س ّكر في القضاء ي��وم الثالثاء ،داع��ي�ا ً جميع
اللبنانيين والبلديات لتقديم الشكوى أيضاً،
مشيرا ً إلى أنه «يجب إدخاله إلى السجن وليس
فقط استرجاع األموال».

البعريني

وأش���ار النائب السابق وج��ي��ه البعريني
الى «أنني مع خيار العكاريين باإلصرار على
حقوقنا في اإلنماء والمشاريع ،فهذا ما نصت
عليه وثيقة الطائف في اإلنماء المتوازن ،أما في

ما خص مكب سرار ،فمطلبي الذي قلته أن يتم
تحويله إلى مطمر للنفايات المحلية فقط ،لكن
بشروط صحية وبيئية سليمة» ،مضيفاً« :أما
غير نفايات عكار فعالجها بالفرز والتصنيع
والهضم الالهوائي لتحويلها إلى سماد عضوي
وغ���از ،وليس بالنقل إل��ى عكار أو البقاع أو
سواهما ،وإذا كانت بلديات كبرى كصيدا أو
زحلة أو في بلدات وق��رى قد أقامت المصانع
واعتمدت الفرز ،فإن األولى أن تعمم الحكومة
هذه التجربة على كل المناطق ومنها نفايات
بيروت وجبل لبنان».

السعودي

وأكد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ،أن
مدينة صيدا هي ثالث أهم المناطق في لبنان،
مشيرا ً الى «اننا مستعدون ألن نكون جزءا ً من
الحل للتخلص من أزمة النفايات الى اننا لدينا
مطالب لنقوم بمهمتنا».
وف��ي تصريح ل��ه ،أوض���ح ال��س��ع��ودي ان
المشكلة تكمن في أن��ه «لدينا  15في المئة
عوادم 10 ،في المئة منها قماش و 25في المئة
منها م��واد اخ��رى تحتاج ال��ى طمر» ،مطالبا ً
بمكان لطمر العوادم ،مشيرا ً الى «أنني ال اتدخل
في السياسية والصراع السياسي وال مصلحة
لي بذلك».

الحراك رف�ض خطة �شه ّيب ونفذ اعت�صامات في المناطق:
المقررات خدعة وال تقدم حلو ًال مر�ضية للبيئة
ال ت��زال خطة الوزير أك��رم شهيّب لمعالجة
ملف النفايات التي أقرها مجلس ال��وزراء في
جلسته االخيرة مدار بحث ونقاش لدى حراك
المجتمع المدني ال��ذي أعلن عن رفضه لهذه
الخطة واعتبرها خدعة واستمرارا ً للتحايل وال
تقدم حلوال ً مرضية للبيئة ،في حين نفذ الحراك
اعتصامات في عدد من المناطق وبدأ عدد من
الشبان المتطوعين برفع النفايات المكدسة من
بعض الشوارع.

الحراك :ال لخطة شه ّيب

وفي السياق ،رأى حراك  29آب أن «جلسة
مجلس ال���وزراء عقدت تحت ضغط الحراك
الشعبي ،وتأتي بسبب تقصير وزير البيئة محمد
المشنوق في ادارة ملف النفايات» ،مشيرا ً الى
أن «الحراك توقف عند بعض ايجابيات الخطة
ومنها وقف عقدي معالجة وطمر النفايات مع
الشركات ،توزيع أموال الخليوي».
وش��دد ال��ح��راك خ�لال مؤتمر صحافي على
أن «ايجابيات الخطة لم تكن اال خدعة وقناعا ً
أبيضا ً واستمرارا ً للتحايل وال تقدم أي حلول
مرضية للبيئة وال لوقف الفساد وه��در المال
العام وال يسعنا اال رفض هذه المقررات».
وأض��اف« :نرفض مقررات الحكومة والحل
يمر بالخطوات التالية :إلغاء القرار الرقم 1
ت��اري��خ  ،2015/1/12اع�لان حالة ط��وارئ
بيئية لنقل النفايات الى مواقع فرز لمعالجتها
قبل الشتاء ،التشغيل الفوري لمعامل معالجة
النفايات ،ترميم المقالع والكسارات الستقبال
العوادم فقط ،تخفيف انتاج النفايات والتدوير
والفرز من المصدر».

«بدنا نحاسب»

ونفذت حملة «بدنا نحاسب» وقفة احتجاجية
أمام جسر المشاة في الدورة ،بعد وفاة مواطن
صدما ً إثر تعذر مروره على الجسر بسبب تراكم
النفايات.
ورفع الناشطون النفايات من تحت الجسر في
شاحنة ورموها أمام شركة «سوكلين» ،ما دفع
بالقوى األمنية الى توقيف الشاحنة وصاحبها

الذي أطلق سراحه في وقت الحق.
وق��ط��ع ش��ب��ان م��ن حملة «ب��دن��ا نحاسب»
الطريق أم��ام شركة  MTCف��ي ال���دورة بعد
توقيف السائق ثم توجهوا الى مخفر الجميزة
في قوى األمن الداخلي حيث أعطوا مهلة ساعة
إلط�لاق سائق الشاحنة التي تم توقيفها واال
سيلجأون الى التصعيد ،والحقاً ،أفرجت القوى
االمنية عن السائق.

«حراس المدينة»

ونفذ متطوعو حملة «حراس المدينة» وعمال
بلدية طرابلس وشركة الفاجيت ،حملة لرفع
النفايات المرمية عشوائيا ً في وادي هاب جنوب
شرقي المدينة.
واجتمع منذ ساعات الصباح األولى ،متطوعو
الحملة وعمال بلدية طرابلس وشركة الفاجيت
في منطقة أبي سمراء ،وانطلقوا عند الثامنة
والنصف ،بالشاحنات واآلليات الثقيلة التابعة
للبلدية وشركة الفاجيت إلى منطقة وادي هاب،
التي كانوا قد رص��دوا النفايات المرمية فيها
عشوائياً ،وأنهوا مسحها منذ أيام.
واستمروا برفع النفايات حتى الواحدة من
ظهر أم��س ،فرفعوا أكثر من  20طناً ،على أن
تستكمل المهمة اليوم عند السابعة والنصف
صباحاً ،إلعالن «منطقة وادي هاب منطقة خالية
من النفايات».

اختتم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس
ال��راع��ي ،مساء أم��س ،جولته الرعوية في منطقة عاليه
وبعبدا ،والتي استمرت على مدى ثالثة أيام ،في دارة رئيس
«الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طالل ارسالن ،في
خلدة ،حيث أقام ارسالن مأدبة عشاء على شرفه ،حضرها
حشد من الشخصيات.
وك���ان ال��راع��ي زار ق��ب��ل خ��ل��دة ال��س��راي��ا االرس�لان��ي��ة
ف��ي الشويفات ،حيث استقبله ارس�ل�ان ،م��ع حشد من
الشخصيات.

وقدمت له البلدية وجمعيات البلدة هدايا تذكارية.
بعدها ،توجه الراعي الى كنيسة السيدة المارونية في
الشويفات ،حيث بارك المؤمنين.
ثم ،ومن خارج برنامج الزيارة ،توجه الراعي والوفد
المرافق وحشد من المؤمنين ،إلى كنيسة السيدة للروم
االرث��وذوك��س ،التي يفصل بينها وبين كنيسة السيدة
للموارنة حائط مشترك ،حيث بارك المؤمنين ،واستوقفت
موكب الراعي استقباالت شعبية ،أنار خاللها المواطنون
الشموع ،ونثروا الورود.

أرسالن

في عاليه

وتوجه النائب ارس�لان خ�لال كلمة إل��ى ال��راع��ي« :إن
الشويفات وأه��ل الشويفات ،يشكلون عائلة لبنانية
أصيلة واحدة موحدة ،وهي نموذج نريده أن يتعمم على
لبنان كافة :نموذج الوطنية واإللفة والمحبة والتضامن
والتضحية .مشهود ألهلها ،كل أهلها بالوفاء للعهود،
وبمحبة الضيف ،وباإلنفتاح على إخوتهم في الوطنية،
نحن نصر على أن لبنان ،كل لبنان ،هو أسرة واحدة ،أسرة
وطنية واحدة .وجولتكم الرعاوية في منطقتنا الحبيبة هي
تدعيم لهذه الوحدة ،التي ال يزايد أحد على أحد في الحرص
عليها».

الراعي

وألقى الراعي كلمة ،قال فيها« :أجمل ما يمكن ان ننهي
به هذه األيام الثالثة ،هو وجودنا في هذه الدار الكريمة،
اآلن لقد كنا في منطقة مع اإلخوة الموحدين الدروز .سمعنا
صرختهم لخالص لبنان ،يطالبون بالحفاظ على الكيان
اللبناني بدءا ًمن انتخاب رئيس ،الى تفعيل عمل المؤسسات،
كما سمعنا من الروم االرثوذكس المطالب نفسها ،كذلك من
اخوتنا الشيعة كانت الصرخة نفسها ،ليس افضل من هذه
الدار التاريخية ،ألن نطلق معكم صرخة النتخاب رئيس
الجمهورية ،فيستعيد لبنان وشعبه مكانتهما بين الدول».
وأضاف« :ننتظر من الجماعة السياسية ،ان تعيش تماما ً
كما يعيش الشعب اللبناني ،آملين بأن تعود القيادات الى
طاولة الحوار ،وتضع أمامها لبنان اوالً ،فتبحث عن مخرج
لألزمة العظيمة ،التي يعيشها بلدنا وهي الفراغ الرئاسي».
بعدها قدم أرسالن مفتاح بلدة الشويفات ،إلى الراعي،

وكان الراعي بدأ زيارته الراعوية لمنطقة عاليه ،استهلها
بزيارة األميرة حياة ارس�لان في دارت��ه��ا ،حيث ك��ان في
استقباله رئيس البلدية وج��دي م��راد ووف��د من مشايخ
طائفة الموحدين الدروز ،وفاعليات وشخصيات من ابناء
المنطقة.
وقال الراعي« :كل ما يقوم به شعبنا نحييه وبخاصة
حركة الشباب الذين اضربوا عن الطعام ،نحييهم من هذا
البيت الكريم ونقول لهم نحن معكم وندعمكم ،لكن وجهوا
كل هذا نحو هدف سياسي وهو انتخاب رئيس للجمهورية
عندها تحل كل مطالبكم ،ومن قلبنا نطلق الصرخة انه ال
يمكننا العيش من دون رئيس ،فالرئاسة هي العقل الموجه
للدولة اللبنانية».
وشدد الراعي على انه «ال يمكننا التالعب اب��دا ً بكيان
وشعب ومؤسسات وهوية ورسالة ومئوية لبنان األولى،
لذلك أقول للمسؤولين ال يمكنكم ان تتحضروا هكذا للمئوية
األول��ى وال يحق لكم ان تصموا آذان��ك��م في الوقت الذي
يطالبكم به العالم بانتخاب رئيس».
ثم كانت جولة للراعي والوفد المرافق على مختلف اقسام
الدار الذي حولته األميرة الى متحف لالمير ارسالن.
ويُذكر أنّ جولة الراعي في منطقة عاليه ،والتي استمرت
لثالثة أيام ،شملت محطات عدة منها مدينة عاليه ،بحمدون
المحطة ،بحمدون البلدة ،المنصورية ،بتاتر ،التعزانية،
رويسة النعمان ،شرتون ،رشميا ،عين تراز ،الغابون ،كفر
ع ّميه ،حارة الست ،بدادون ،حومال ،بليبل ،بسابا ،بيصور،
كفرمتى ،عبيه ،عين كسور ،عيناب ،شمالن ،عين عنوب،
وكانت المحطة األخيرة في الشويفات ـ خلده.

�سعد بعد لقائه حدادة :لالنخراط الجدي
في فعاليات الحراك ال�شعبي
دع���ا األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم
الشعبي الناصري أسامة سعد
ش��ب��اب التنظيم إل��ى «االن��خ��راط
ال��ج��دي وال��ف��ع��ل��ي ف��ي فعاليات
الحراك الشعبي».
كالم سعد جاء خالل استقباله
وفدا ً من الحزب الشيوعي برئاسة
األمين العام للحزب خالد حدادة،
حيث أكد على البعد الوطني لهذا
الحراك الشعبي« ،ألننا نعتبر أن
هؤالء المقاومين األبطال بدمائهم
وتضحياتهم ،خطوا طريقا ً واضحا ً
من أجل بناء مستقبل هذا البلد على
أساس من الحرية والديموقراطية
وال��ع��دال��ة االجتماعية والكرامة
اإلنسانية».
وشدد على كل األبعاد الوطنية
وال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة في
هذا الحراك الشعبي ،و«ك��ل هذه
األب���ع���اد ح���اض���رة ف���ي نضالنا
المشترك ،ون��ح��ن إذ نحيي هذا
ال��ح��راك واالن��ت��ف��اض��ة الشعبية،
نؤكد ألع��ض��اء التنظيم الشعبي
ال��ن��اص��ري ج��م��ي��ع�ا ً ع��ل��ى أهمية
االن��خ��راط ال��ج��دي والفعلي في
فعاليات ه��ذا ال��ح��راك الشعبي
الكبير والعظيم».
بدوره قال حدادة« :لبنان أمام
مرحلة استثنائية م��ن تاريخه،
م��رح��ل��ة تبشر ب��م��س��ار تغييري
حقيقي .هذا المسار قد يكون صعبا ً

سعد مستقبالً حدادة والوفد
لكن اآلمال بتحقيقه موجودة.
وأردف« :إن ال��ح��راك الشعبي
ال���ذي ي��ج��ري ف��ي م��واج��ه��ة ه��ذه
األزمات االقتصادية واالجتماعية
يمثل رهانا ً حقيقيا ً أم��ام شعبنا
للوصول إلى مرحلة تفرض التوجه
إلى بناء دولة مدنية ديموقراطية
تنطلق فعالً من الضغط لتلبية
حاجات الناس المختلفة وصوال ً

إل���ى ح���ل ال��م��ش��ك��ل��ة األس��اس��ي��ة
المسؤولة عن هذا الموضوع ،وهي
مشكلة النظام الطائفي القائم في
هذا البلد ،وه��ذا ال يمكن أن يكون
إال بإطار دولة مدنية ديموقراطية
مدخلها الوحيد انتخابات نيابية
على ق��اع��دة ق��ان��ون خ��ارج القيد
ال��ط��ائ��ف��ي ،وق��ائ��م ع��ل��ى أس��اس
النسبية والدائرة الواحدة».

«الديمقراطية» �أحيت ذكرى
مجزرة �صبرا و�شاتيال

أمام «الزيتونة باي»

كما ونفذ ال��ح��راك المدني اعتصاما ً أم��ام
«الزيتونة ب��اي» وس��ط بيروت حيث طالبوا
بإعادة فتح األمالك العامة البحرية أمام العامة.
وجلب المشاركون معهم األطعمة ،كما احتفلوا
بعيد ميالد أحدهم على الرصيف الخشبي في
«الزيتونة باي».
وش����دد ال��ن��اش��ط ف���ي «ات���ح���اد ال��ش��ب��اب
الديمقراطي» عضو حملة «جايي التغيير»
أيمن مروة على ان «الهدف من تحرك اليوم هو
كسر فكرة ان االم�لاك العامة ملك شخص او
شركة ،وتوعية الناس ان هذه االمالك هي ملك
الشعب».
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وفي عكار

كما اعتصم ع��دد من المواطنين في ساحة
تلعباس في عكار احتجاجا ً على قرار الحكومة
بإنشاء مكب للنفايات في بلدة سرار العكارية.

بيان لقوى األمن

وتعليقا ً على ما حصل أمام شركة «سوكلين»،
أصدرت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
ب�لاغ �ا ً ق��ال��ت ف��ي��ه« :ق��ام��ت إح���دى مجموعات

الحراك المدني بممارسات مخالفة للقوانين،
وذلك بشكل يومي وعلني ،تمثلت باالعتداء على
األمالك العامة والخاصة على السواء ،إضافة
إلى تعطيل شؤون المواطنين وإلحاق الضرر
بهم».
وتابعت« :تتمنى المديرية على مجموعات
الحراك المدني كافة ،اإللتزام بالقوانين وممارسة
حقوقها في التعبير عن الرأي بصورة حضارية
وهو أمر مشروع ،وتؤكد أنها لم ولن تألو جهدا ً
لحماية هذه الحقوق على أكمل وجه».

أحيت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ،ذكرى
مجزرة صبرا وشاتيال ،باعتصام عند مدخل مخيم مار
الياس في بيروت ،شارك فيه ممثلو الفصائل واللجان
واالتحادات الشعبية والمؤسسات االهلية الفلسطينية
وحشد من أبناء المخيم.
وأكد عضو قيادة اقليم لبنان في الجبهة بكر صالح
خالل كلمة له في المناسبة ،أن «المقاومة الفلسطينية
ستثأر ل��دم��اء ش��ه��داء ص��ب��را وش��ات��ي�لا ،ول��ك��ل شهداء
فلسطين ولبنان واألمة العربية وأحرار العالم» ،مطالبا ً
المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بـ»معاقبة
مرتكبي المجزرة وقادة «اسرائيل» باعتبارهم مجرمي
حرب».
ودع��ا إلى «استعادة الوحدة الوطنية وبناء جبهة

مقاومة موحدة ،واطالق انتفاضة شعبية شاملة كرد
حاسم على مشاريع االحتالل ،من أجل اقامة الدولة
الفلسطينة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على
حدود  4حزيران ،وعودة الالجئين وفق القرار .»194
واعتبر أن «أي استهداف لمكانة المخيم واالن��روا
وال��ق��رار  ،194هو استهداف لحركة الالجئين ولحق
ال��ع��ودة ،وه��و أم��ر يلقى كل الصد من شعبنا صيانة
لحقوقه الوطنية واالجتماعية».
وتخللت االعتصام كلمات لعدد من ممثلي المؤسسات
االهلية والمنظمات الجماهيرية والنازحين الفلسطينيين
من سورية ،وشدد الخطباء على «ضرورة الحفاظ على
أمن واستقرار المخيمات ،وتوفير مقومات صمودها،
لتعزيز نضالها من أجل حق العودة».

