«حزب الكتائب» :الشعب بكل طوائفه قلب الطاولة على التبعية
ق��ال رئيس ح��زب «الكتائب» اللبناني ،سامي اجلميل ،إن
الشعب اللبناني بكل طوائفه يقلب الطاولة على التبعية
والتجارة بالسياسة ،مؤكدا ً أن ال أحد ميكنه الوقوف بوجه
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الشعوب .جاء ذلك من خالل تغريدة على حسابه في «تويتر»،
قال فيها« :من أول نهار بدأت نضالي بقولولي ما تراهن عالناس
فوت باللعبة .بعد كل هالسنني صار فيي جاوب :ال أحد ميكنه

الوقوف بوجه تطور الشعوب واليوم الشعب اللبناني بكل
طوائفه يقلب الطاولة على التبعية والتجارة بالسياسة .كم أنا
فخور أني لبناني!».
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عشرات اآلالف يتظاهرون ضد الطبقة السياسية في بالد «األرز»

بركان الغضب يعصر شوارع لبنان ..والشعب أمام مفترق طرق
ا ح� � �ت� � �ج � ��ا ج � ��ات ب � � � �ي� � � ��روت ..إ ص � � � � ��رار ع � �ل � ��ى إ س � � �ق � � ��اط «ا ل � � �ن � � �ظ � � ��ام» وا ن � � �ق � � �س� � ��ام ح� � � ��ول ح � �ك � ��م «ا جل� � �ي� � ��ش»

alwasat.com.kw

احلريري مهدئاً:
بيت الوسط خلية نحل
حلل األزمة

ب��دأ رئيس مجلس ال���وزراء سعد احل��ري��ري حراكاً
«وزاري���اً» حلل أزم��ة معيشية تعصف بالبالد ،بلغت
ذروتها مع نزول اآلالف من اللبنانيني مطالبني برحيل
السلطة.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،غ �رّد احل��ري��ري على حسابه عبر
تويتر بالقول« :بيت الوسط خلية نحل اليوم :اجتماعات
داخلية وأخ��رى تقنية وات��ص��االت ول��ق��اءات بعيدا عن
اإلع�لام .وم��ن لقاءاتي املعلنة حتى اآلن ال���وزراء علي
حسن خليل ،ي��وس��ف فنيانوس ووائ���ل أب��و ف��اع��ور.
واللقاءات مستمرة للوصول إلى ما يخدم اللبنانيني».

فصائل العمل الفلسطيني:
ما يجري شأن داخلي لبناني
اصدرت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في منطقة
ص��ور بيانا ج��اء فيه« :ام���ام م��ا يشاع م��ن تسجيالت
صوتية تدعي مشاركة شبان فلسطينيني باحراق مجمع
االستراحة في مدينة صور؛ أو املشاركة في أي أعمال
شغب أخرى حصلت في املدينة ؛ يهمنا أن نؤكد اننا في
الفصائل الفلسطينية نعتبر ما يجرى من حراك مطلبي
لبناني شأن داخلي لبناني وال مصلحة لنا باملشاركة
فيه؛ ونلتزم احلياد اإليجابي جتاه أي جتاذب أو شأن
داخلي لبناني.

األمن اللبناني يعلن إطالق
سراح جميع املوقوفني

االف املتظاهرين في لبنان

تظاهر عشرات اآلالف من اللبنانيني احتجاجاً على
فشل السلطات في إدارة األزمة االقتصادية ،في وقت
تبادلت القوى السياسية االتهامات باملسؤولية عن
تدهور الوضع.
وتشهد العاصمة ومناطق ع��دة ح��راك�اً جامعاً
لم يستثن منطقة أو حزباً أو طائفة أو زعيماً ،في
تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات ،رفضاً لتوجه
احلكومة إلى إق��رار ضرائب جديدة في وقت لم يعد
بإمكان املواطنني حتمل غالء املعيشة والبطالة وسوء
اخلدمات العامة.
وبعد تظاهرات حاشدة ليالً ،تخلل بعضها أعمال

شغب واعتقاالت ،عاد اللبنانيون إلى الشارع ،وجتمع
عشرات اآلالف أمام مقر احلكومة في وسط بيروت،
وحملوا األع�لام اللبنانية ،وهتفوا «ث��ورة ،ث��ورة»
و»الشعب يريد إسقاط النظام» .وأق��دم شبان على
قطع طرق رئيسية عدة.
وفي مؤشر الى حجم النقمة الشعبية ،بدا الفتاً
خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على
تيارات سياسية نافذة ،أحرق ومزق فيها املتظاهرون
صورا ً لزعماء وقادة سياسيني ،ما استدعى ردود فعل
غاضبة من مناصريهم.
في مدينة صور جنوباً ،حيث يطغى نفوذ حركة

صهر الرئيس اللبناني :الشعب
مقهور واملسؤولون «متعجرفون»
ق��ال النائب شامل روك���ز ،صهر رئيس اجلمهورية لـ»العربية.
ن��ت»« :الشعب اللبناني مقهور ومظلوم ويدفع الثمن ،واملسؤولون
«متعجرفون» يصمّون آذانهم عن صوت الناس ويواصلون طريقة
عملهم وكأن شيئاً لم يكن» .واعتبر روكز أن «مهلة الـ 72ساعة التي
أعطاها رئيس احلكومة سعد احلريري هدفها «ترتيب» األوض��اع بني
بعضهم بعضا من أجل عودة األمور إلى ما كانت عليه قبل االحتجاجات.
هناك سلة ضرائب جديدة تستعد احلكومة لفرضها من دون أن تتخذ أي
إجراءات جدية لوقف الهدر والفساد».

لبنانيون يهتفون« :كلهم كلهم
ونصرالله واحد منهم»
بعيد خطاب أمني عام حزب الله حسن نصرالله الذي قال في كلمة له
إنه يؤيد مطالب املتظاهرين ،تعالت أصوات عدد من احملتجني في وسط
بيروت ،مطالبني برحيل الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان ،ومنهم
نصرالله .وصدح عدد من املتظاهرين الذين توافدوا إلى وسط العاصمة
اللبنانية  ،قائلني« :كلن كلن كلن (في إش��ارة إلى ض��رورة رحيل كافة
زعماء األحزاب والسياسيني في لبنان) ونصرالله واحد منهن»

صلوات في البترون وفتح جزئي للطرقات
أفادت وكالة االنباء اللبنانية الرسمية ان كهنة رعايا أبرشية البترون
املارونية لبوا دعوة املطران منير خيرالله للصالة وتخصيص قداسات
االحد على نية لبنان واملسؤولني فيه .وأقيمت القداديس في كل الكنائس
ورفعت الصلوات لكي يلهم الله املسؤولني في لبنان التخاذ القرارات
التي تنقذ الوضع في لبنان .وقالت من جهة ثانية ،أف��ادت مندوبتنا
أن احملتجني أع��ادوا اقفال الطريق البحري القدمي في الهري بالعوائق
والسيارات .وفي شكا يقفل احملتجون املسلك الشرقي من االوتوستراد
وأزالوا سياراتهم والعوائق من املسلك الغربي لتسهيل مرور املشاركني
في التحرك الرئيسي في بيروت .كذلك فتح احملتجون على اوتوستراد
البترون جزءا من املسلك الغربي وال يزال املسلك الشرقي مقفال.

حركة األرض« :التظاهرة» انتفاضة
شعبية بوجه احلكومة واألحزاب
رأت «حركة األرض اللبنانية» ،في بيان  ،أن «التظاهرة حتولت
الى انتفاضة شعبية بوجه احلكومة والطبقة السياسية واألح��زاب
والتيارات املتوافقة على التركيبة احلكومية املتعجرفة والتي أربكت
االقتصاد واملجتمع .وطالبت ب «استقالة احلكومة وبدء استشارات
نيابية واقتصادية واجتماعية ونقابية الى جانب استشارات مع املجتمع
املدني ،وبناء عليها يكلف رئيس اجلمهورية شخصية سياسية لتأليف
حكومة مصغرة من اختصاصيني من غير النواب ومن غير الطامحني
للترشح ومن أصحاب االختصاص واملشهود لهم بالنزاهة».

أمل بزعامة رئيس البرملان نبيه بري ،خرجت اجلمعة
تظاهرة مؤيدة له شارك فيها عدد من أنصاره بينهم
مسلحون ،ردا ً على تظاهرات شهدتها املدينة واتهم
مشاركون فيها بري بالسرقة والفساد.
وتعرّض مؤيدو بري للمتظاهرين ضد السلطة
بالضرب والشتائم ،وفق ما أفاد شاهد عيان وكالة
فرانس ب��رس .وتعهدت حركة أم��ل الحقاً التحقيق
في األمر .وخرج مئات املتظاهرين مجددا ً مساء ضد
السلطة.
وقال أحد املتظاهرين في مدينة النبطية جنوباً،
التي تعد من معاقل ح��زب الله ،لقناة تلفزيونية

محلية «نعاني منذ ثالثني سنة من الطبقة السياسية
احلاكمة» مضيفاً «يحاولون تصويرنا على أننا
غوغائيون لكننا نطالب بحقوقنا».
وفي طرابلس ،حيث يتظاهر اآلالف ويتمتع رئيس
احلكومة سعد احلريري بنفوذ ،قالت هدى سيّور ،في
اخلمسينات« ،سأبقى في الشارع ،لقد استولوا على
أبسط حقوقنا ،بينما منوت على أبواب املستشفيات».
وتخلل التجمع في وسط بيروت ليل اجلمعة تدافع
بني املشاركني والقوى األمنية التي عملت على تفريقهم
بالقوة عبر اط�لاق خراطيم املياه وعشرات القنابل
املسيّلة للدموع ،ما تسبب بحاالت اغماء وهلع.

هاشم :لم تعد جتدي املعاجلات الترقيعية

غرد النائب قاسم هاشم على حسابه على «تويتر» ،بالقول« :امام
هذا االنفجار الشعبي احملق بعدما آلت اليه االم��ور من واق��ع سيء
لم تعد جتدي املعاجلات الترقيعية والتي تؤخر القرار ال��ذي كان

مطلوبا ،والسؤال هل قرارات احلكومة اذا اجتمعت قادرة على تهدئة
حال الغضب الشعبي ام ان املطلوب امر اخر ! هذا ما ستجيب عليه
الساعات املقبلة».

«التغيير» :إستقالة «القوات اللبنانية» رد واضح على نصرالله
قال رئيس حركة التغيير احملامي ايلي محفوض «وألن القوات
اللبنانية حزب الناس وصوتهم ..وم��ع ما حتمل من تاريخ مليء
بالتضحيات والشهادة واملقاومة والنضال ،جاء قرار رئيسها سمير
جعجع لينسجم مع هذا اخلط ناهيك ،عن أن هذه االستقالة هي الرد
الواضح واملوضوعي لكالم السيد حسن نصرالله الذي حاول الظهور
كأنه الولي اآلمر الناهي وبيده القرار لتقول :األمر ليس لك».

واضاف في تغريدات على «تويتر»« :إنني أرى في عيون الناس
ملعة أمل مبستقبل اعتقدوا أنهم فقدوه ..فمنذ ثالث سنوات يلفهم القلق
ويلبسهم الهم لكنهم اليوم وبرغم ضبابية املرحلة إستعادوا شيئا من
إمكانية التغيير وكأنهم بنا يقولون سرقوا منا أحالمنا وها نحن اليوم
نعيد بعضا منها ..وعلى ما قيل قدميا :عندما ينتفض الشعب يكون
دائما على حق».

اجلميل :التظاهرات الكبيرة إجابة صريحة على خطاب «حزب الله»
اعتبر رئيس اجلمهورية اللبنانية
السابق ،أمني اجلميل ،أن ما يحصل
في بيروت ،جلهة االحتجاجات التي
تشهدها البالد منذ ثالثة أي��ام ،أمر
استثنائي وت��ك��رار لتظاهرة خروج

اجليش السوري في أبريل .2005
وأض��������اف ،ف����ي ح���دي���ث ل��ق��ن��اة
«العربية» ،أن «كل املناطق اللبنانية
تتظاهر تضامناً م��ع مطلب إسقاط
احلكم» ،وعقب قائالً« :املتظاهرون

في لبنان غير مجمعني على إسقاط
العهد» .وأش���ار إل��ى أن التظاهرات
الكبيرة في لبنان إجابة واضحة على
خطاب أمني عام حزب الله حسن نصر
الله.

حزب القوات
اللبنانية يعلن
استقالة وزرائه
األربعة
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استقالة
وزرائه األربعة من احلكومة حتت ضغط الشارع ،في خطوة
رحب بها املعتصمون في وسط بيروت.
وق���ال جعجع ف��ي م��ؤمت��ر صحافي ع��ق��ده ش��م��ال بيروت
«توصلنا إل��ى قناعة أن ه��ذه احلكومة ع��اج��زة ع��ن اتخاذ
اخلطوات املطلوبة إلنقاذ الوضع االقتصادي واملالي املتفاقم»
الفتاً إلى أن حزبه «قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم
من احلكومة».
وفور سماعهم خبر استقالة الوزراء ،احتفل املتظاهرون في
وسط بيروت ،مطالبني باستقالة باقي الكتل السياسية ،في
وقت أطلق املتظاهرون في مدينة طرابلس شماالً املفرقعات
النارية احتفاالً.

مشاركة نسائية الفتة في االحتجاجات

أعلن األمن اللبناني« ،إطالق سراح جميع املوقوفني»
على خلفية التظاهرات األخيرة باستثناء اثنني .ووفق
ما اورد حساب قوى االمن اللبناني املوثق على تويتر،
«بنا ًء إلشارة القضاء املختص ،مت إطالق سراح جميع
شخص نْي».
َ
املوقوفني باستثناء
وأوضح احلساب ،أن الشخصني املذكورين «أحدهما
بحقه قرار جزائي (غرامة مالية) والتحقيق مع اآلخر
لإلشتباه به بجرم م��خ��درات» .ولم يوضح األم��ن عدد
املوقوفني الذين أطلق سراحهم.

ريفي :خطوة كبيرة للقوات
غرد الوزير السابق اشرف ريفي على حسابه على
تويتر»:خطوة كبيرة للقوات اللبنانية ،فاإلستقالة
ليست من احلكومة بل من مسا ٍر طويل حوّل لبنان الى
دول ٍة فاشلة .نتمنى أن يجرؤ اآلخرون».

القزاز :اللبنانيون دافعهم
األول «اقتصادي»
قال اخلبير السياسي واملتخصص في الشأن اللبناني
محمد القزاز ،إن املظاهرات التي خرجت في لبنان تعد
األكبر منذ اغتيال سعد احلريري في عام  ،2005مؤكدا ً
أن التظاهرات احلالية انطلقت في كافة احملافظات ،وذلك
ألسباب اقتصادية من الدرجة األولى.
وأوضح القزاز لـ 24أن اللبنانيون اعتبروا أن وزير
اخلارجية جبران باسيل هو الرئيس الفعلي للبالد،
وليس الرئيس ميشيل عون وال وجود له حلل األزمات
االقتصادية والسياسية في الدولة اللبنانية ،وهو ما
دفع آالف اللبانيني للتظاهر بعد أن عصفت بهم األوضاع
االجتماعية.

عون :سيكون هناك حل
مطمئن لألزمة
أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال ع��ون ،أنه
«سيكون هناك ح��ل مطمئن ل�لأزم��ة» ،فيما استمرت
التظاهرات في كافة املناطق اللبنانية لليوم الثالث على
التوالي ،احتجاجاً على ت��ردي األوض��اع االقتصادية،
وفرض الضرائب لسد العجز .ونقلت الوكالة الوطنية
لإلعالم اللبنانية الرسمية عن الرئيس عون قوله ،أمام
زواره ،إنه «سيكون هناك حل مطمئن لألزمة».

