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الطوائف الغربية احتفلت بال�شعانين بقدادي�س وتطوافات
والتم�سك بالوحدة الم�شنوق :رفع � 8آالف طن
وعظات �أدانت الإرهاب ودعت �إلى نبذ الفتن
ّ
ِ
وعلى المجتمع المدني التعاون بدل االعترا�ض

عمال «�سوكلين» في دوحة عرمون
النفايات عادت �إلى الناعمة واعتداء على ّ

احتفلت الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم
الغربي ف��ي لبنان وس��وري��ة بأحد الشعانين،
فأقيمت ال��ق��دادي��س وال��ص��ل��وات ف��ي الكنائس
واألديرة ،وأُلقيت عِ ظات أدانت اإلرهاب ودعت إلى
والتمسك بالوحدة الوطنية
المحبة ونبذ الفتن
ّ
وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في أسرع
وقت ممكن.

مع بدء تنفيذ الخطة الحكومية لرفع
النفايات ونقلها إل��ى مطمر الناعمة
مجدّداً ،اعتدى شبّان أمس على ع ّمال
تابعين لشركة «سوكلين» التي تتو ّلى
عمليات النقل في دوحة عرمون ،وذلك
احتجاجا ً على إع���ادة فتح المطمر
المذكور.
واس��ت��ن��ك��رت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان
«االعتداء اآلثم ،الذي تع ّرض له ع ّمالها
(ف��ي دوح���ة ع��رم��ون) ،عبر ضربهم
ومحاولة حرق آليتهم التي تع ّرضت
ألض��رار أثناء قيامهم بواجبهم برفع
النفايات».
وإذ أ ّك�����دت ال��ش��رك��ة أنّ «ه���ذه
االعتداءات الوضيعة ،لن تثنيها أبدا ً
عن تنفيذ واجباتها برفع النفايات،
وتطبيق الخطة المق ّرة من الحكومة»،
توجهت بالتحية «للوزير أكرم شهيّب
ّ
على سرعة تح ّركه ،ووقوفه إلى جانب
الشركة في هذه الحادثة ،ومتابعته
ورعايته تنفيذ الخطة».

لحام
ّ

وت���رأّس بطريرك أنطاكية وس��ائ��ر المشرق
واإلسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك
البطريرك غريغوريوس الثالث لحام ،قدّاس أحد
الشعانين في كاتدرائية سيّدة النياح  -حارة
الزيتون  -دمشق ،وألقى عِ ظة تحدّث فيها عن
معاني الصلب والقيمة ،وقال« :أيّها األحباء ،من
هذه الكنيسة وفي هذا العيد الفرحُ ،ندين بشدّة
كل إرهاب في العالمُ ،ندين أيّ إرهاب في سورية
وال��ع��راق وإسطنبول ومصر وفلسطين ولبنان
واليمن وإيران والسعودية ...وفي أوروبا وأميركا
وإفريقيا ،فاإلنسان كريم في كل مكان وإنسان
في كل مكان ،هو ص��ورة ال��ل��ه» .وناشد العالم
بأن «يوقفوا الحرب وتجارة السالح ،وأن يعطوا
فرصة للسالم والمحبة والطفولة».

لحام خالل قداس الشعانين في دمشق

الراعي

وف���ي ب��ك��رك��ي ،ت��رأّس ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي قدّاس أحد الشعانين
في كابيال القيامة ،وسأل في عظته «أن يجعل هذا
العيد مباركا ً وفجر سالم وعدالة وحق في لبنان
وبلدان هذا المشرق ،بل في بلدان العالم أجمع».
وبعد مباركة أغصان الزيتون ،أُقيم ز ّي��اح
الشعانين في الباحة الخارجية للصرح ،حيث
حمل األطفال أغصان الزيتون والشموع مردّدين
«هوشعنا في األعالي مبارك اآلتي باسم الرب».
واحتفل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس
مطر بقدّاس أحد الشعانين وزيّاحه ،في كاتدرائية
مار جرجس في بيروت والشوارع المحيطة بها،
وقال في عظته« :نداء ال ّرب يسوع اليوم ،لكل أبناء
هذا الشرق ،وهو شرقه ،الذي ُولد فيه ،أن اتركوا
السالح جانباً ،ع��ودوا بعضكم إل��ى بعض في
السالم والمحبة والتصافي .اقبلوا بعضكم بعضاً،
كلّكم أبناء إلله واحد ،وهو الذي في السماء».
و احتفلت الطوائف المسيحية في منطقة إقليم
الخروب بالعيد ،ف ُقرعت أجراس الكنائس ،وأُقيمت
القداديس االحتفالية في معظم ق��رى وبلدات
المنطقة ،وشدّدت العِ ظات على «معاني المحبة
والتسامح بين الجميع» ،مؤ ّكدة «أهمية وضرورة
التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك ،وال
ّ
سيّما في هذه الظروف الدقيقة والصعبة» ،وتم ّنت
انتخاب رئيس جمهورية في القريب العاجل ،الفت ًة
إلى «المعاناة الكبيرة التي تكبّد أهلنا في العراق
وسورية ولبنان».

الجنوب

وفي صيدا أُقيمت القداديس والصلوات ،وكان
زيّاح مشترك بين مطرانيّتي صيدا للروم الكاثوليك
والروم األرثوذكس بالمناسبة.
واعتبر راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم
الكاثوليك المطران إيلي ح��داد ،أنّ «ه��ذا اليوم
بالمفهوم ال َك َنسي هو ي��وم س�لام ،على أم��ل أن
يع ّم في نفوس الجميع» .وأبدى ارتياحه «لبدء
الحلحلة في ملف النفايات» ،آمالً «أن ينعكس ذلك
على االستحقاق الرئاسي».
بعد ذلك انطلق المصلّون من كنيسة مار نقوال
في ز ّي��اح مشترك جاب ش��ارع األوق��اف ،فشارع
المطران ث ّم شارع الشاكرية ،تقدّمه حداد ومم ّثل
مطران ص��ور وصيدا للروم األرث��وذك��س الياس
كفوري األب جوزيف خوري وعدد من اآلباء وأبناء
الرعيّتين من قرى شرق صيدا وبيروت ،حاملين
ّ
الشموع مضاءة بالمناسبة.
كذلك ت��رأّس راع��ي أبرشية صيدا ودي��ر القمر
نصار القداس في كنيسة
للموارنة المطران الياس ّ
مار الياس في صيدا ،ث ّم تقدّم زيّاح الشعانين في
باحة المطرانية.
وأُقيمت القداديس االحتفالية والزيّاحات في
كنائس وأدي���رة ص��ور ،وت���رأّس رئيس أساقفة
ص��ور للموارنة المطران شكر الله نبيل الحاج
قدّاس الشعانين في كنيسة سيدة البحار للطائفة
المارونية ،وأ ّكد في العِ ظة «أهميّة الحوار واحترام
اآلخر» ،ودعا إلى «المصالحة ،المحبة واالبتعاد

وزير البيئة

وكان وزير البيئة محمد المشنوق
أعلن ،أ ّن��ه «وبفضل اإلج���راءات التي
ا ّتخذها رئيس الحكومة تمام سالم
والوزير أكرم شهيّب ولجنة المتابعة
الحكومية ،ت ّم في غضون  24ساعة
رف��ع أك��ث��ر م��ن ثمانية آالف ط��ن من
ال��ن��ف��اي��ات المتراكمة ف��ي ال��ش��وارع
ّ
يؤشر
والمكبّات العشوائية ،وه��ذا
إلى جديّة في تنفيذ خطة النفايات،
وستتسارع األم��ور مع دوران عجلة
رفع النفايات».
وخ�لال ح��وار م��ع المنضوين في
«ت��ج � ّم��ع وح��دت��ن��ا خ�لاص��ن��ا» ،دع��ا
المشنوق هيئات المجتمع المدني
«إلى التعاون مع الحكومة إلنهاء أزمة
النفايات من خالل الفرز من المصدر،
واعتماد اإلدارة المتكاملة للنفايات».
ورف��ع شعار «حطوا كتفاً» ،معتبرا ً

 ...والراعي في بكركي

إلى أعضاء هيئة التنسيق بالقول «كم
من مرة دعونا إلى فتح نقاش جدّي
داخلي لتجنيب المجتمع المدني ما
ّ
�وج��ه إل��ى رئيس
وصلنا إل��ي��ه؟» .وت� ّ
الحركة البيئية اللبنانية بالقول:
«يجب أن تقتنع أنّ لنا رأيا ً آخر ،انتظرنا
 8أشهر ودعمنا قدر اإلمكان ،لكنّ للصبر
ح��دوداً» .ودعا إلى لقاء اليوم االثنين
لمناقشة التطورات الحاصلة.

«اإلنماء واإلعمار»

حريق في شاحنة سوكلين
«أنّ دور المجتمع المدني والحركات
البيئية ،ليس في إصدار البيانات بل
في قيادة البلديات والمواطنين على
األرض إلى اإلدارة المتكاملة للنفايات
وت��وع��ي��ة ال��م��واط��ن��ي��ن ل��ل��ت��ج��اوب».
وشكر كلاّ ً من تج ّمع «بلدتي» و«فرح
العطاء» ،و«كل من جعل األعمال بديالً
من األقوال».
وقال« :بلدنا في وضع استثنائي،
ولسنا في واقع مناقشة أدوار الدولة
والمجتمع المدني .عالجوا المشكلة
الراهنة وال تقدّموا نظريات مستقبلية
وسط األزمة الراهنة».
وعلّق رئيس الحركة البيئية بول
أب��ي راش��د على دع��وة وزي��ر البيئة،
بالقول «مثلما ك ّنا دائ��م �ا ً مبادرين
ل��ـ«ن��ح� ّ
�ط» الكتف م��ع الحكومة منذ
سنتين ،سوف نضع كتفا ً على كتف،
ولكن على أ ُ ُسس واضحة ومكتوبة في
وثيقة .وك ّنا طالبنا بإنشاء خلية أزمة
كدولة لبنانية ولم يت ّم ذلك».

فر ّد وزير البيئة قائالً «عزيزي بول،
تعرف حلولنا منذ سنتين تقريباً،
وق��د عانينا معا ً م��ن ت��ج��اذب القوى
السياسية والفساد .اآلن بدأت عملية
رف��ع النفايات ،وه��ذه ليست عملية
حلول مستدامة» .وأض��اف« :ال تضع
شروطا ً ألنّ رفع النفايات هو أولوية
ال يناقشها أحد ،ولن تتراجع الجهود
إلتمامها .نحن نعمل لتوحيد الصفوف،
فهذا هو العمل ال ُمجدي وليس البيان
الشهري» .وسأل« :هل يُعقل أن تكتفي
 240جمعيّة بتوقيع بيان؟ أين الدور
على األرض؟ أين االستنفار االستثنائي
بعيدا ًمنبرشلونة؟نريداليوممشاركة
على األرض بالتنفيذ ال باالعتراض على
كل شيء إلى األبد .ليكن هناك أكثر من
بضع إشراقات ،وفي النهاية هذا بلدنا
كلّنا ،وليس الوقت لترف التجاذب،
ّ
«حطوا كتفاً».
وأعلن رئيس جمعية «بلدتي» شاكر
وتوجه
نون ،تب ّنيه شعار وزير البيئة.
ّ

م��ن جهته ،أع��ل��ن مجلس اإلن��م��اء
واإلع��م��ار في بيان ،أ ّن��ه تنفيذا ً لقرار
مجلس ال��وزراء ،بدأت صباح أول من
أمس عمليات رفع النفايات المتراكمة
الصحي في الناعمة.
ونقلها إلى المطمر
ّ
كما أ ّن��ه ب���دأت ،منذ مساء الخميس
ال��م��اض��ي األع��م��ال التحضيرية في
موقعي التخزين المؤقت للنفايات في
مصب نهر الغدير،
برج ح ّمود وقرب
ّ
حيث ستنشأ خاليا الطمر الصحي
الجديدة.
وأشار إلى أنّ هذه العمليات تجري
وفقا ً لخطة موضوعة بالتنسيق مع
القوى األمنية.
إلى ذلك ،رأى األمين العام لـ«التيار
األسعدي» المحامي معن األسعد في
تصريح ،أنّ «تحويل األمالك البحرية
التي تبلغ قيمتها االستثمارية مليارات
مكب للنفايات ق��رار
ال����دوالرات إل��ى
ّ
مفاجئ ومستغ َرب من اللبنانيين».
ورأى أنّ «اعتماد الكوستا برافا مك ّبا ً
للنفايات بنظر خبراء البيئة المحليّين
والدوليين ُم��س��يء للبنان ولقطاع
ال��س��ي��اح��ة ،ح��ي��ث ي���ؤ ّك���دون خطره
على المالحة الجوية في مطار رفيق
الحريري الدولي ،نظرا ً لكثافة الطيور
المكب ،ما
التي ستستوطن في ه��ذا
ّ
يستدعي تغيير مسار حركة المالحة
الجوي».

ثمنا اقتراح فتو�ش ب�أن تكون رئا�سة مجل�س ال�شيوخ للطائفة
ّ
 ...ودرويش خالل قدّاس زحلة
عن األحقاد التي زرعها منطق الشر بين النفوس
لتجاوز الخالفات».
كذلك ،ت��رأّس المتروبوليت ميخائيل أبرص
القدّاس في كاتدرائية القدّيس مار توما للروم
الملكيين الكاثوليك ،ودعا في عِ ظته إلى «توفير
السياسي المالئم لعودة لبنان إلى ممارسة
المناخ ّ
دوره الحضاري كبلد منفتح يؤمن شعبه بالعيش
المشترك وتالقي األديان والحضارات».
ورأى أنّ «الحوار هو الطريق األنجح للوصول
إلى الهدف المنشود في انتخاب رئيس للجمهورية،
على قدر طموح اللبنانيين في ظ ّل ما يعيشونه».
ورفع الصالة على نيّة «أن يمنح الله لبنان والعالم
السالم بعيدا ً من الحروب ومآسيها».
كما احتفلت بالعيد الطوائف الكاثوليكية في
منطقة مرجعيون بقداديس وصلوات وتطوافات
بمشاركة ق ّوات «يونيفيل».

الجبل والشمال والبقاع

الصلوات في كنائس الجبل وطرابلس
كما أُقيمت ّ
وقرى وبلدات الشمال والبقاع ،وتخلّلت القداديس
عِ ظات دعت إلى أن «تع ّم المحبة قلوب الجميع،
ويسود السالم واالستقرار ،وتنتهي د ّوامة العنف
القائمة في اإلقليم وفي العالم ،وتعود الحياة
إلى طبيعتها ،فيستعيد لبنان عافيته ويخطو
باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية تجديدا ً للحياة
السياسية فيه».

وت��رأّس راع��ي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع
للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا
دروي���ش ،ق �دّاس �ا ً احتفاليا ً في كاتدرائية سيدة
النجاة ،بحضور جمهور كبير من المؤمنين .وألقى
عِ ظة ض ّمنها معاني الشعانين ،وق��ال« :تدعونا
الكنيسة في هذا العيد لنرتقي بفكرنا وعقلنا وروحنا
إلى السماء لنشكر الله على عطاياه الكثيرة التي
يغمرنا بها كل يوم ،وعندما نرفع الشكر مع الكنيسة
نكتشف ضعف طبيعتنا فنتجدّد ونولد ثانية،
ونعترف بأ ّننا مع المسيح صرنا أبناء الله».
وبعد ال��ق �دّاس أُق��ي��م ت��ط��واف الشعانين حول
الكاتدرائية ،حيث حمل األطفال الشموع وسعف
النخل.
وت��رأّس راع��ي أبرشية بعلبك  -الهرمل للروم
الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال قدّاسا ً
احتفاليا ً ف��ي كنيسة م��ار ال��ي��اس ب��رأس بعلبك،
وأمل في عِ ظته أن «تسود المحبة بين الجميع كما
أرادها السيد المسيح ،خصوصا ً أ ّننا ُمقبلون على
انتخابات مجالس بلدية واختيارية ،فنحن بحاجة
لندعم بعضنا ونضع أيدينا مع بعضنا من أجل
اختيار األفضل لقرانا ،ولمستقبل زاهر لبلدنا».
وطالب المسؤولين بـ«العمل على مستقبل واعد
للبلد بعيدا ً من المصالح الخاصة الضيّقة» ،داعيا ً
إلى «انتخاب رئيس للجمهورية في أق��رب وقت،
وخلق فرص عمل للشباب ،والوقوف جنبا ً إلى جنب
مع الجيش بحربه ض ّد اإلرهاب».

ّ
وهاب :الحترام الإجماع الم�سيحي
وانتخاب عون رئي�س ًا
أع��ل��ن رئ��ي��س ح���زب «ال��ت��وح��ي��د
ال���ع���رب���ي» وئ����ام وهّ �����اب ت��أي��ي��ده
لـ«مبادرة رئيس المجلس النيابي
نبيه ب ّري ،باعتماد النظام النسبي»،
معتبرا ً أنّ «ه��ذه الخطوة ستش ِّكل
مخرجا ً أساسياً ،وبداية حل لألزمات
الراهنة ب��دءا ً برئاسة الجمهورية،
مرورا ً بقانون االنتخاب ،وصوال ً إلى
االستقرار في النظام السياسي ،الذي
نعاني منذ أكثر من  11عاماً ،من عدم
االستقرار فيه» ،الفتا ً إلى أنّ «عدم
االستقرار ،سيطرح مصير كل اتفاق
الطائف على طاولة البحث ،إذا لم
يت ّم ترميم أو إنقاذ هذا النظام بطريق ٍة
ما».
وت��ح�دّث وهّ ���اب خ�لال استقباله
وف���ودا ً شعبية ف��ي دارت���ه ف��ي بلدة
الجاهلية من مناطق وقرى الجبل ،عن
«أهمية الحوار الذي يجري اليوم ،على
الساحة السنيّة بين تيار المستقبل
والتيارات األخ��رى الموجودة على
الساحة السنيّة» ،ورأى أنّ «ه��ذا
يعني أنّ على الرئيس سعد الحريري
أن يقتنع بأنّ النظام األكثري ،الذي
سمح له لفترة معيّنة بأخذ بعض
المناطق ،ال يمكن أن يستمر طالما هو
نفسه يعترف بوجود اآلخرين على
الساحة السنيّة ،ما يسهّل الدخول
نسبي يضمن
ف��ي ن��ظ��ام ان��ت��خ��اب
ّ
الجميع ،والذي يجب تعميمه على كل
المناطق ،إلاّ إذا كان البعض يعتقد
بأ ّنه قادر في االستمرار عبر قانون
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االنتخاب بالهيمنة على كل المقاعد،
وكل الطوائف أو المناطق» ،معتبرا ً
أنّ «ه��ذا األم��ر لن يكون مت ّيسرا ً في
المرحلة المقبلة».
وش���دّد على وج��وب «أن يقتنع
بعض األف��رق��اء ب��اح��ت��رام اإلج��م��اع
المسيحي ،وأن يُنتخب العماد ميشال
عون رئيسا ً للجمهورية» ،معتبرا ً أنّ
«التأخير ال يح ّل األزمات ،بل يزيدها

ث ّمنت الهيئة التنفيذية لمجلس أمناء ال��روم
الكاثوليك المشرقيين والمجلس التنفيذي للقاء
الكاثوليكي ،اقتراح النائب نقوال فتوش «القاضي
بأن تكون رئاسة مجلس الشيوخ المنصوص عنه
حصة طائفة الروم
في المادة  22من الدستور من ّ
الملكيين الكاثوليك» .ودعت المعنيّين إلى «أخذ هذا
المسار بالجديّة اللاّ زمة ،عبر البدء بوضع خارطة
طريق بالتعديالت الدستورية الالزمة ،بدءا ً بتعديل
ال��م��ادة  16من الدستور ،والتعديالت القانونية
واإلجرائية ،آخذين في االعتبار المعطيات االجتماعية
اللبنانية وأوضاع المحيط».
ورأى المجلس والهيئة ف��ي ب��ي��ان ،أنّ زحلة
«استقطبت منذ أيام زيارات فولكلورية نراها تزيد
الشرخ والتباعد والحساسيات بين أبنائها وبينها
وبين محيطها ،وذلك لمصالح غير بريئة» ،داعيا ً
الزحليين إلى «التعاضد واالرتفاع فوق الصغائر،
وااللتزام ببعضهم ليكونوا كما كانوا محورا ً لتعاضد
بقاعي أوسع وأعمق ،ونواة خليّة مواطنيّة لبنانية
ناشطة للخير العام».
أضافا« :أنّ محاوالت وضع اليد على زحلة ،على
كنيستنا الملكية ،لن تم ّر ،وما فشلت الحرب بتحقيقه
ض � ّد طائفتنا في انتشارها على مختلف أراض��ي
الوطن وتواجدها همزة وصل بين الطوائف األخرى،

لن تنجح محاوالت أقل شأنا ً وتأثيرا ً في تحقيقه»،
ودعوا الزحليّين إلى «الرويّة والحكمة في الخيارات،
وتغليب وحدتهم في وج��ه م��ح��اوالت استغاللهم
وتشرذمهم ،وليعلم الجميع :قرار زحلة للزحليّين،
وقرار الروم الملكيين للروم الملكيين».
وتابعا« :كان ينقص طائفة الروم الكاثوليك بيان
صادر عن اجتماع البعض يتض ّمن فضائح شاركوا
هم فيها وبمثلها ،وال سيّما ما ذكروه في البيان عن
أبرشية من أبرشيتنا من دون أن ننسى اإلشارة إلى
أ ّنهم أشادوا بلقاء البابا وبطريرك روسيا بعد حصوله
بشهرين ،وتكرار اسطوانتهم المعهودة عن مواضيع
ال طعم لها وال ل��ون .وكأ ّنهم يريدون عمدا ً وقصدا ً
ترسيخ سطحية فكر طائفتنا في أذهان االخرين كما
في أذهان أبنائها ،وذلك خالفا ً للحقيقة.
فعالً الذين استحوا ماتوا .لهذا وبمسؤوليتهم
المباشرة والمتراكمة نخسر مواقع طائفتنا في
السلطة ،كما نخسر سمعتنا ومرجعيّتنا واحترام
اآلخرين ومهابتنا ،وما على الفاشلين إلاّ الصمت
والرحيل».
وتساءال« :كيف أصبح فتح مطمر الناعمة ممكنا ً
بعد أن كان مستحيالً منذ أشهر؟ ونتساءل عن سبب
عدم محاكمة من تو ّلى هذا الملف وفشل وأفشل وأغرق
البلد بنفايات أبنائه والالجئين والنازحين إليه».

كما ت��س��اءال «ع��ن األس��ب��اب الحقيقية وتوقيت
ح��م�لات م��ا يُس ّمى بسالمة ال��غ��ذاء ال��ت��ي تخ ّرب
ّ
وتعطل
اقتصادنا وتضرب سمعتنا وتبلبل حياتنا
مؤسساتنا ،وال سيّما أ ّنها تأتي دائما ً سابقة لفصول
السياحة واالصطياف واألعياد والمناسبات .كما
تترافق مع تقاربات سياسية من أطراف أساسية في
البلد ومحاوالت منها لرأب صدع المجتمع اللبناني،
تتقصد وتتع ّمد التخريب والفرقة والضعضعة
وكأ ّنها
ّ
أحست أ ّنها مستبعدة
لمصلحة جهة هي واحدة كلما ّ
أو ال دور لها في التوازنات التي تقوم ،وفي السلم
األهلي وتحديد األحجام».
واعتبرا أنّ «سيد القصر إيّاه ،الذي يبيع ويشتري
من مقدرات هذا الوطن من دون محاسبة وعقاب على
ما فعله ويفعله من بهلوانيات سياسية وألعاب
فضائحية وصفقات من دون قعر ،أمر تابعيه بعد
أن باع واشترى ،بالنفايات وبالغذاء وبالمخطوفين
وبالرئاسة وباالنتخابات وبالنازحين وبالسلم
األهلي ومختلف شؤون وشجون هذا البلد ،وأدخل
البلد في أزم��ات صحيّة وسياسية وأمنية ومالية
يتشدّق تابعوه بأ ّنهم أطباؤها وأبطال معالجتها».
وطالبا «بشدّة بمحاسبة ومحاكمة ه��ؤالء ،وإلاّ
فليتح ّمل الجميع من سياسيين ومواطنين مسؤولية
خراب الوطن وموته ودفنه».

«المرابطون» :لعدم الت�ساهل
مع الخارجين عن القانون في طريق الجديدة

وفود عند وهّاب
تعقيداً ،م��ا يضطرنا إل��ى االل��ت��زام
بإجماع مسيحي م��ا ،ف��ي موضوع
رئاسة الجمهورية ،ألنّ أحدا لن يقبل
بتجاوز هذا اإلجماع».
وإذ لفتَ إلى مسألة «تمرير بعض
التعيينات ف��ي مجلس ال����وزراء»،
ش �دّد على «ض��رورة حصولها على
أساس الكفاءة والتراتبية ،إذا كانت
التعيينات عسكرية» ،موضحا ً أ ّنه

مجل�س الأمناء واللقاء الكاثوليكي:
محاوالت و�ضع اليد على زحلة لن تم ّر

«ل��ن يم ّر أي تعيين على م��زاج أحد
بعد اآلن ،وسنضغط بكل اتجاه مع
حلفائنا م��ن وزراء  8آذار وبعض
ال��وزراء اآلخرين لمعالجة هذا األمر
بطريقة تراعى فيها األصول ،إذا كانت
التعيينات داخل المالك ،أما إذا كانت
خارجه ،فهناك أيضا ً آليات معيّنة
يجب أن ُت ّتبع إلجرائها ل ُتراعي أصول
الكفاءة والتراتبية».

رأى مجلس محافظة بيروت في
«ح��رك��ة الناصريين المستقلين –
ال��م��راب��ط��ون» ،ف��ي ب��ي��ان أنّ «هناك
إص����رارا ً م��ن ال��ق��وى المتناحرة من
الوزراء والن ّواب الذين يجب أن يم ّثلوا
المواطنين في ه��ذا النظام الطائفي
والمذهبي على إقحام أهلنا في الطريق
الجديدة بتناقضات ديماغوجية،
من دون األخ��ذ في االعتبار خطورة
وتداعيات هذه المحاوالت على واقعهم
االجتماعي واالقتصادي .وو ّزعت في
اإلعالم بيانات واستقباالت تتحدّث عن
استعراض لوقائع إقليمية وعالمية،
وم��ن ث � ّم زجّ اس��م أهلنا في الطريق
الجديدة ،ضمن هذه البيانات الفارغة
المضمون والسيّئة الشكل واالستغالل
السياسي الرخيص».
ودعا الجميع «إلى التنبّه والحذر
م ّما يجري من توتير أمني في بعض
الشوارع في الطريق الجديدة ،وظهور
المسلحين التابعين لمدير واح��د،
والذين يختلفون على أسباب ،أقلّها
ف��رض ال��خ � ّوات وت��ج��ارة المخدرات
وغيرها ،ولعل ما حدث أخيرا ً من صراع
على إدارة بسطات الخضار والفاكهة
أدّى إلى نشر الذعر ،وإصابة العديد من
المواطنين ،وحرق المحال التجارية،
وتهجير مواطنين من منازلهم ألسباب
ثأرية ،وسيطر المسلحون على أحياء
بكاملها من دون رادع في ظل عجز
من يم ّولهم بالمال والسالح عن حل
اإلش��ك��االت ،ول��وال ّ
تدخل الجيش في
ال��وق��ت المناسب لوقعت ك��ارث��ة ال

يتح ّمل مسؤوليتها إلاّ الذي م ّول هؤالء
المسلحين بالمال والعتاد».
ودع��ا المجلس «إل��ى معالجة هذا
الواقع الخطير في الطريق الجديدة»،
م��ش��دّدا ً على «وج���وب ال��ت��و ّق��ف عن
اس��ت��غ�لال اس���م ال��ط��ري��ق ال��ج��دي��دة،
وادّع���اء تمثيلها وتصويرها وكأ ّنها
«غيتو» مذهبي ،وهي التي كانت جبل
النور والنار ،ومق ّرا ً لكل المناضلين
والمقاومين في بيروت وكل لبنان».
وطالب «ك��ل القوى األمنية ،وفي
مقدّمهم ال��ج��ي��ش ،ب��ع��دم التساهل
م��ع ه���ؤالء المسلحين الخارجين

عن القانون ،خصوصا ً أنّ األسباب
الموجبة النتشارهم المسلح تتعلّق
بتجارة المخدرات وف��رض الخ ّوات
وق��ه��ر المواطنين اآلم��ن��ي��ن» ،داع��ي�ا ً
«الن ّواب الذين يدّعون تمثيل بيروت
السعي الدائم لمعالجة الواقع
إل��ى ّ
االجتماعي واالق��ت��ص��ادي ،ألنّ هذه
الشوارع تحتاج فعالً إلى خطة إنمائية
شاملة».
وأمل من وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق «الذي نقدّر ونحترم ،أن
يعقد اجتماعا ً لمحافظ بيروت ورئيس
بلديتها ومدير عام قوى األمن الداخلي

لمعالجة األمر ،ونحن نثق بقدرته على
ذلك».
ون������ ّوه «ب���أع���م���ال ال��ج��م��ع��ي��ات
والناشطين ف��ي المجتمع المدني،
الذين يسعون دائ��م�ا ً إل��ى التخفيف
من معاناة أهلنا بمختلف المجاالت
المعيشية» ،مؤكدا ً أ ّنه «ال يجوز بتاتا ً
أليّ جهة داخلية أو عربية أو دولية،
أن تجعل من المساعدات واإلعانات
وسيلة ل�لاب��ت��زاز السياسي وإذالل
أهلنا من أجل تحقيق مكاسب آنيّة في
صناديق االقتراع لالنتخابات البلدية
والنيابية».

مراد ا�ستقبل وفد ًا من الجمعيات العكارية
استقبل رئيس حزب االتحاد النائب
السابق عبد الرحيم م��راد وف���دا ً من
الجمعيات العكارية في دارته في تلة
الخياط  -بيروت .
وقد شرح الوفد األوضاع العامة في
عكار ،وحاجة المنطقة إلى مشاريع
إن��م��ائ��ي��ة .وق����دّم ال��وف��د درع����ا ً ل��م��راد
تقديرا ً لجهوده بإنشاء فرع للجامعة
اللبنانية الدولية في حلبا .ووعد مراد
بأن يعمل «على تأسيس معهد مهني
ومدرسة بمراحلها الكاملة في منطقة
عكار ،ولكي يواصل الطالب رحلته
التعليمية من الحضانة إلى الجامعة،
بأفضل المستويات المميزة «.

