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الفاسدين وسجن  احلصانات  بإسقاط  تبدأ  اإلصالحات  األسعدي:  التيار 
 أك��د االم��ن العام ل«التيار االس��ع��دي« احملامي معن 
االس��ع��د، ف��ي تصريح »ان اس��ق��اط الطبقة السياسية 
والطائفية واملذهبية وامليليشيوية الفاسدة واملرتهنة 
والظاملة التي تتحكم بالوطن واملواطن يبدأ من اسقاط 

احلصانات على انواعها واق��رار قوانن استعادة االموال 
املنهوبة واالث��راء غير املشروع ورفع السرية املصرفية 
من كل من تسلم موقعا عاما مع عائالتهم وازالمهم حتى 
ال��درج��ة الرابعة وتسطير م��ذك��رات دولية للكشف عن 

حساباتهم املصرفية وملكياتهم العقارية والتجارية في 
كل دول العالم واقدام الدولة على تأميم مللكياتهم العقارية 
واملالية والتجارية«، معتبرا ان كل »طرح اخر هو كالم ال 

يقدم وال يؤخر«.
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حتولت التظاهرات االحتجاجية الشعبية 
في لبنان في يومها الرابع على التوالي الى 
ساحات احتفال رفعت فيها ش��ع��ارات تعبر 
عن واق��ع احل��ال بصورة لم تخل من الطرافة 

املمزوجة بااللم من تردي االوضاع.
وش��ه��دت س��اح��ات االع��ت��ص��ام ف��ي مختلف 
املناطق حشودا متزايدة في حن كان رئيس 
ال��وزراء سعد احلريري يعقد اجتماعا وزاريا 
مصغرا ضم ممثلن عن )حزب الله( و)حركة 
امل( و)التيار الوطني احلر( و)تيار املردة( 
ع��رض فيه االج����راءات االص��الح��ي��ة الواجب 

اتخاذها ملعاجلة االوضاع االقتصادية.
واعلن )احل��زب التقدمي االشتراكي( الذي 
يرأسه وليد جنبالط والذي اعتذر عن املشاركة 
في االجتماع ال���وزاري امل��ذك��ور ان بقاءه في 
احلكومة مؤقت ومشروط بتنفيذ االصالحات 
ال��ت��ي عرضها رئ��ي��س ال����وزراء على الفرقاء 
السياسين وادخل عليها )االشتراكي( بعض 

االضافات النوعية واالصالحية.
واعلنت اجلامعة اللبنانية وامل��ص��ارف 
استمرار اقفالها بسبب استمرار االحتجاجات 
الشعبية ضد احلكومة التي تعم لبنان بينما 
دعا وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب 
مديري املدارس والثانويات واملعاهد الرسمية 
واخل��اص��ة واجلامعات ال��ى تقدير االوض��اع 

احمليطة مبؤسساتهم التربوية واستئناف 
التدريس حيث تسمح تلك األوضاع.

وش��ه��دت س��اح��ت��ا )ال��ش��ه��داء( و)ري���اض 
الصلح( في وسط بيروت اليوم االحد حشودا 
هائلة من اللبنانين جتمعوا من مختلف املناطق 
اللبنانية مطالبن باسقاط احلكومة واستعادة 
االموال املنهوبة ومحاسبة املسؤولن عن الهدر 

والفساد.
وش��ه��دت ال��ط��رق��ات امل���ؤدي���ة ال���ى وس��ط 
العاصفة زح��م��ة سير كبيرة منذ ساعات 
الصباح ولم متنع االمطار املتفرقة التي هطلت 
املعتصمن من الوصول الى مكان االعتصام 

سيرا على االقدام.
ورف����ع امل��ت��ظ��اه��رون االع����الم اللبنانية 
ورددوا شعارات منددة باحلكومة وبالسلطة 
وبالتدابير التي تتخذها مطالبن باستقالة كل 
املسؤولن بسبب ما وصلت اليه اوضاع البلد.
ولم حتصل اي اشكاالت امنية تذكر رغم احلشد 
الهائل ال��ذي شهدته الساحتان وسط تدابير 
امنية مشددة نفذها اجليش اللبناني وقوى 
االمن الداخلي. وقالت الوكالة الوطنية لالعالم 
ان ح��ش��ودا كبيرة م��ن امل��واط��ن��ن اللبنانين 
جتمعوا في ساحة )النور( في طرابلس قدروا 
بعشرات االالف وكذلك شهدت الطريق الدولية 
بن طرابلس وب��ي��روت اعتصاما حاشدا في 

مدينة )جبيل( هو االكبر منذ بدء االعتصامات.
وذك���رت ان اع��ت��ص��ام��ات كبيرة شهدتها 
منطقتي )ك��س��روان( و)امل��ن( في جبل لبنان 
وفي مدينة )صور( جنوبا كما ان املتظاهرين 
قطعوا عددا من الطرقات ومنها الطريق الدولية 
ف��ي منطقة البقاع. ووض��ع الصليب االحمر 

اللبناني 160 سيارة اسعاف و 1000 مسعف 
في حالة تاهب للتدخل ومساعدة املتظاهرين 

عند احلاجة وفي كل االراضي اللبنانية.
وي��ش��ك��ل ال��ش��ب��اب ن��ح��و 70 ب��امل��ئ��ة من 
املتظاهرين الذين احتشدوا في مختلف ساحات 
وش��وارع لبنان للمطالبة بتحسن االوض��اع 

االقتصادية واملعيشية ورفض تطبيق رسوم 
وضرائب جديدة.

وأج��م��ع ع��دد م��ن الشباب املتظاهرين في 
تصريحات لوكالة االنباء الكويتية )كونا( على 
وجود هواجس وهموم مشتركة دفعتهم الى 
النزول الى الشارع واملشاركة في االعتصامات 

بسبب تزايد معدالت البطالة باإلضافة اخلوف 
من املستقبل املجهول.

ويعاني قسم كبير من اللبنانين من البطالة 
التي تسجل معدالت عالية في صفوف الشباب 
ال��ذي يجدون في الهجرة سبيال للبحث عن 

فرص عمل. 

 17 مجلس الوزراء يقر 
بندًا من ورقة احلريري 

اإلصالحية
أق��ر مجلس ال����وزراء اللبناني 17 ب��ن��داً م��ن ورق��ة 
احلريري اإلصالحية، ويواصل اللبنانيون اخل��روج 
مجدداً إل��ى ال��ش��وارع في ي��وم مفصلي يتزامن مع عقد 
مجلس ال���وزراء جلسته األول���ى منذ ب��دء التظاهرات 
وانتهاء مهلة حددها رئيس احلكومة سعد احلريري 

للقبول بخطة إنقاذ اصالحية.
وتتضمن مقترحات ورق��ة العمل االقتصادية إقرار 
م��وازن��ة 2020 من دون أي عجز، من خ��الل املزيد من 
التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة 
الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة األرباح على 
املصارف من %17 إلى %34 لسنة واح��دة. باإلضافة 
إلى خفض أجور النواب وال��وزراء احلالين والسابقن 
ب�%50 وخصخصة قطاع االت��ص��االت إم��ا جزئيا أو 

بالكامل وإقرار قانون استعادة األموال املنهوبة.

الرئيس اللبناني: االحتجاجات 
تعبر عن »وجع الناس« لكن تعميم 

تهم الفساد »ظلم كبير«
قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس االثنن إن 
االحتجاجات التي تعم البالد تعبر عن ”وجع الناس“ 

لكن من الظلم اتهام كل السياسين بالفساد.
وذك��ر مكتب ع��ون على تويتر أن��ه ق��ال إن على 
احلكومة أن تبدأ على األق��ل باعتماد رف��ع السرية 
املصرفية ع��ن حسابات ك��ل م��ن يتولى مسؤولية 

وزارية حاضرا أو مستقبال.
وقال الرئيس خالل اجتماع للحكومة ”ما يجري 
في الشارع يعّبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد 

على اجلميع فيه ظلم كبير“.

اتساع نطاق االحتجاجات

املجهول واملستقبل  البطالة  بسبب  االحتجاجات  يقودون  الشباب 

كبيرة  بحشود  التظاهرات  استمرار  لبنان: 
العالج في  احلكومية  اجلهود  تسابق 

النظام املستقر 
27 عامًا  منذ 

أمام اختبار صعب
بعد تاريخ نقدي عرف مبتانته منذ عام 1992 
رغم احلروب والهزات األمنية والسياسية بات 
النظام النقدي في لبنان أمام اختبار صعب في 
ضوء تطورات األحداث االقتصادية والسياسية.

ودخ��ل ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي ف��ي لبنان نفقا 
صعبا ف��ي ض��وء اص��ط��دام الشركات الكبيرة 
امل��س��ت��وردة ب��أزم��ة ت��راج��ع السيولة املتوفرة 
ب���ال���دوالر األم��ري��ك��ي ف��ي األس����واق ليستفيق 
املواطنون على ارتفاع أسعار الصرف عن السعر 

احملدد رسميا )1507 ليرة مقابل الدوالر(.
ويتزامن ذلك مع حركة احتجاجات حاشدة 
في عدد كبير من املناطق اللبنانية ضد تردي 
األوضاع االقتصادية واملعيشية ردا على حترك 
احلكومة إل��ى امل��واف��ق��ة على ف��رض رس��م على 
املكاملات عبر )واتساب( وتطبيقات أخرى مماثلة 
في إط��ار مساع لزيادة اإلي���رادات في مشروع 

مشاركة شبابية واسعةميزانية البالد لعام 2020.

اللبنانيون يعتصمون
 على طريقتهم

حتولت التظاهرات االحتجاجية في لبنان إلى ساحات احتفال 
رفعت فيها شعارات تعبر عن واقع احلال بصورة لم تخل من الطرافة 

املمزوجة باأللم من تردي االوضاع.
وحفلت التجمعات في مختلف انحاء لبنان التي تضاعف عدد 
املشاركن فيها والذين ينتمون الى جميع الفئات الشعبية في اليوم 
الرابع على التوالي بشعارات عبرت عن نظرة املواطنن للواقع 

االقتصادي الصعب وتطلعهم للمستقبل الذي يريدونه.
وتنوعت الشعارات من »الشعب يريد اسقاط النظام« و«كلن 
يعني كلن« مبعنى )كل السياسين( و«لبنان ينتفض« الى »يا وطن 
نحن بحمايتك« في اشارة الى اجلندي في اجليش اللبناني وصوال 
ال��ى تعليق اسماء السياسين على االس��الك الشائكة التي تفصل 

املتظاهرين عن مقر احلكومة كتب حتت كل منها »حرامي«.

احلويك: يجب استالم حراك العسكريني 
املتقاعدين أمن التظاهرات فورًا

دعا رئيس جمعية املزارعن اللبنانين ورئيس مجموعة »فوريفر 
ليبانون« انطوان احلويك، في بيان ، ال��ى »تشكيل قيادة للثورة 

واستالم حراك العسكرين املتقاعدين أمن التظاهرات فورا«.
وأكد احلويك ان »التحركات ستبقى قائمة، واملواجهة مع السلطة 

ستكون طويلة وقاسية، ويجب العمل على عدم السماح بتشتيت 
االه��داف واملطالب وسير التظاهرات والشعارات، وال ميكن ترك 
الشارع بدون تنظيم وحتديد لالهداف واملطالب واال ستكون الفوضى 

الشاملة«.

املتظاهرون: قرار وقف االحتجاجات يعود للشعب
أكد بيان للمتظاهرين في لبنان، أن قرار وقف االحتجاجات في لبنان 
يعود للشعب. وق��ال البيان إن »تسريب الورقة اإلصالحية ال يكفي 

وننتظر خطة واضحة واستقالة احلكومة«.
وطالب بيان سابق للمتظاهرين،، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة 
وإلغاء كل زي��ادات الضرائب في موازنة 2019. ودعا املتظاهرون إلى 

إسقاط احلكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة.
وأك��د بيان املتظاهرين على ض��رورة حترك القضاء الستعادة املال 
املنهوب. وتوافد آالف املتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، 
األح��د، لليوم ال��راب��ع على التوالي، فيما يعتزم اللبنانيون مواصلة 

احتجاجاتهم في أغلب مناطق ومدن البالد.

البعريني: كنا دائما وسنبقى إلى جانب الشعب
حيا رئيس »التجمع الشعبي العكاري« النائب السابق وجيه 
البعريني في بيان، »جماهير الشعب اللبناني اإلحتجاجات الراقية 
والعظيمة التي ينفذها ضد هذه السلطة الفاسدة القائمة على التزلم 
والسرقات والهدر واحملسوبيات التي ابتدأت مع الطائف للوصول 

بلبنان إل��ى اإلف��الس والسقوط النهائي في مخالب الصهيونية 
العاملية، ومن ورائها اإلمبريالية األميركية اجلشعة املتوحشة والتي 
حتاول إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي على طريقتها وملصلحة 

الكيان الغاصب«.

جذرية احلريري  إصالحات  فاعور:  أبو 
نقلت وكالة األنباء اللبنانية عن وزير الصناعة اللبناني، وائل 
أبو فاعور: »أجرينا جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب، 
نبيه ب��ري، ورئيس مجلس ال���وزراء، سعد احل��ري��ري، وع��دد من 
املكونات«. ووصف الوزير اللبناني »الورقة اإلصالحية التي قدمها 
احلريري بأنها متقدمة وجذرية وإصالحية بالفعل«. وقال الوزير: 

»طلبنا إلغاء كل االمتيازات للرؤساء والنواب والوزراء واملوظفن 
واملسؤولن احلكومين، واقترحنا وقف كل أشكال الهدر والفساد 
في املناقصات وإلغاء كل املجالس والصناديق، السيما صندوق 
املهجرين ومجلس اإلمناء واإلعمار والهيئة العليا لإلغاثة ومجلس 

اجلنوب«.

شابة لبنانية تعبر عن احتجاجها


