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ت�شييع حا�شد لل�شهيد كحيل في الخندق الغميق

«�سوكلين» توا�صل نقل النفايات من العا�صمة �إلى الكرنتينا

قيادة الجي�ش� :سنتابع الجريمة حتى توقيف القاتل

اللجنة الوزراية اكتفت باال�ستماع �إلى تقرير
وبلدية بيروت تطلب التعاقد مع �شركة �شحن �إلى الخارج

وس��ط غضب عسكري وسياسي وشعبي
واسع ،شيّعت قيادة الجيش المقدم الشهيد ربيع
كحيل ،حيث أدّت وح��دات من الجيش صباحا ً
م��راس��م التكريم ال�لازم��ة ل��دى إخ���راج جثمان
الشهيد من المستشفى العسكري المركزي -
بدارو ،وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى
والتقدير العسكري من الدرجة الفضية ،ثم أقيمت
الصالة على جثمانه في حسينية محلة الخندق
الغميق – بيروت ،بحضور ممثل الرئيس العماد
إميل لحود نجله النائب السابق إميل لحود،
والنواب :هاني قبيسي ،ايوب حميد ،علي بزي
وياسين جابر ،قائد فوج المغاوير العميد الركن
شامل روكز ،قائد الفوج المجوقل العقيد الركن
جان نهرا ،قائد فوج المجوقل السابق العميد
جورج نادر ،رئيس فرع المكافحة العميد الركن
عبد المنعم مكة ووف��د كبير من ضباط قيادة
الجيش وآخر من ضباط المديرية العامة لألمن
العام واألمن الداخلي وأمن الدولة .وشخصيات
وفاعليات ووف��د من جمعية «انصار الوطن»
وحشد من األهالي.
ورف��ع��ت خ�لال التشييع الف��ت��ات استنكارا ً
للجريمة النكراء وش��ع��ار «ف��ي وطني رج��ال
يفدونه بأرواحهم وينالون الجزاء من أبنائه
بالغدر».
وألقى العميد أسامة العطشان ممثالً نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي كلمة
بالمناسبة ،ن ّوه فيها بمسيرة الشهيد وصفاته
القيادية المميزة وتفانيه ف��ي أداء الواجب
أسى ومرارة ،نشيّع
العسكري ،ومما قاله« :بكل
ً
في هذا اليوم الحزين ،ضابطا ً من خيرة ضباط
الجيش ،شاءت الظروف أن يستشهد على يد
آثمة مجرمة في الداخل ،فيما كان طوال حياته
العسكرية ،يحسب نفسه مشروع شهيد في
مواجهة العد ّو «اإلسرائيلي» واإلره��اب ،دفاعا ً
عن حياض الوطن وسيادته وأم��ن مواطنيه
جميعاً .تشهد على ذلك المعارك البطولية التي
خاضها ورفاقه ضد التنظيمات اإلرهابية في
أكثر من زم��ان ومكان ،مظهرا ً شجاع ًة فائقة،
واستعدادا ً دائما ً للتضحية في سبيل إنجاز
مه ّماته على أكمل وجه».
وأض��اف« :إن قيادة الجيش وكعادتها ،لن
تف ّرط قيد أنملة بدماء شهداء الجيش في أي
موقع ك��ان ،وستتابع الجريمة النكراء ،حتى
توقيف القاتل ،وإحالته على القضاء لتحقيق
العدالة كاملة من دون نقصان ،فال تهاون مع أي
معت ٍد على الجيش وأفراده ،كما على المواطنين
األبرياء في أي بقعة من بقاع الوطن».
من جهة أخرى ،تواصلت التحقيقات األولية
التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش
اللبناني في قضية مقتل كحيل بإشراف مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر وال سيما مع الموقوف إيلي ضو ،في حين ال
يزال هشام ضو فارا ً من وجه العدالة.

قطع طريق الرينغ

واستنكارا ً للجريمة ،قطع عدد من الشبان
الطريق عند أول جسر الرينغ في االتجاهين،
مفترشين األرض ،مطالبين بتوقيف قاتل كحيل

ت��واص��ل��ت أم��س عمليات إزال��ة
النفايات من بيروت ونقلها بواسطة
ش��رك��ة سوكلين إل���ى الكرنتينا،
واستمعت اللجنة الوزارية المكلفة
متابعة ملف النفايات الصلبة في
اجتماعها ال��خ��ام��س ف��ي ال��س��راي
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
سالم الى التقرير الذي قدمته غرفة
العمليات ال��ت��ي أنشئت لمتابعة
الملف حول كميات النفايات التي
رفعت من بيروت والضواحي .وأبقت
على اجتماعاتها مفتوحة.
ونفى عضو اللجنة وزير الصناعة
حسين ال��ح��اج حسن م��ن جهته،
قبيل دخوله إل��ى االجتماع ما نقل
عن لسانه في مجلس ال��وزراء عن
موضوع السلسلة الشرقية ،وقال:
«لم أص ّرح ال داخل مجلس الوزراء
وال خارجه عن السلسلة الشرقية،
هذا الموضوع غير مطروح للنقاش
وال للتداول».

هشام ضو ،بعدما سرت أقاويل أن القاتل هرب
الى الخارج .والحقا ً استطاعت قوة من الجيش
اللبناني فتح الطريق في اتجاه واحد من برج
الغزال باتجاه منطقة برج المر-الحمرا .أما
فتح طريق الجسر في االتجاه اآلخر ،فتأخر إلى
حين إزالة مادة المازوت «تجفيفها» ،التي كانت
وضعت على األرض تمهيدا ً الحراق دواليب.

نقل النفايات

روكز :الدولة سقطت

وعلّق العميد روكز على استشهاد كحيل ،على
حسابه الخاص عبر موقع «فايسبوك» قائالً
«اسشهاد ربيع برصاص زعران الشارع ّ
يلخص
كل الحكاية .الدولة سقطت ،ولن تستعيد هيبتها
اال بتعليق المشانق».
وأض��اف« :إذا مقدم مغوار ع � ّرف عن حالو
تق ّوص سبع رصاصات ،كيف إذا كان مواطنا ً
عاديا ً بسيطا ً مسالما ً ما إلو إال الله»؟ داعيا ً إلى
«تعليق المشانق ،فهذا البلد ندفع ألجله دماء
خيرة شبابنا ،ولن نقبل بأي حال أن يحكمه
ويتحكم به الزعران».

نادر :القضاء مسؤول

وأع��رب العميد المتقاعد ج��ورج ن��ادر خالل
التشييع عن أسفه الستشهاد كحيل خصوصا ً
أنه سقط «بطريقة سهلة» ،محمالً الدولة بأكملها
مسؤولية استشهاده.
وح ّمل نادر مسؤولية استشهاد كحيل أيضا ً
الى «القضاء الذي لم يحكم على الذين يعتدون
على الجيش» وعلى «عدم الحكم القاسي على
كل من يقتل الناس بطريقة سهلة».
واستنكر رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق ودي��ع الخازن «ه��ول الجريمة
وفظاعتها التي طاولت بطالً من أبطال معركة
نهر البارد هو المقدم الشهيد ربيع كحيل».
وطالب الخازن «المسؤولين باتخاذ إجراءات

قطع الطريق في الرينغ
سريعة وحاسمة لسوق المجرمين إلى العدالة
وتعليق المشانق» ،ودعا «االنتربول الدولي إلى
إلقاء القبض الفوري على الجاني الرئيسي الفار
من وجه العدالة».
واعتبر «أن الشهيد ضحية الوحشية الفالتة
على كل منعطف».
وتقدم األمين العام لجبهة البناء اللبناني زهير
الخطيب من عائلة الشهيد والجيش اللبناني
«بالتعزية باستشهاد العقيد كحيل على يد زمرة
من المجرمين في الداخل اللبناني المتفلتين من
ضوابط األخالق والقوانين بفعل حماية أو تبني
السياسيين لهم مقابل توظيفهم في افتعال
اإلشكاالت وتجاوز القوانين وكرامات الناس».
واعتبر الخطيب ان «تمادي زم��رة اإلج��رام،

المرتكبان للجريمة بفعلتهم ،ب��ال��رغ��م من
معرفتهم بهوية الشهيد العسكرية وشتمهم
الجيش إنما يعبر عن واق��ع االستهانة بهيبة
واحترام الجيش وعناصره».
وح َّمل الخطيب «جزءا ً كبيرا ً من المسؤولية
لما تعرض له الشهيد كحيل لتاريخ من سياسات
التهاون مع مواقف وتصريحات متجنية من قبل
عمالء وخونة يتسترون بحصانات سياسية
وحزبية أو دينية زائفة ومخطط منهجي من
رعاة الطائفية واإلرهاب إلستهداف الجيش».
وتمنى الخطيب «أن يكون في الحدث األليم
مراجعة جدية وم��وق��ف ح��ازم م��ن التعرض
للجيش وع��ن��اص��ره م��ن دون أي اع��ت��ب��ارات
سياسية او طائفية».

ال احتفال ر�سمي ًا بعيد الجي�ش ب�سبب ال�شغور الرئا�سي
ومواقف ث ّمنت ت�ضحياته في مواجهة «�إ�سرائيل» والإرهاب
يحتفل العيد الجيش اليوم بالعيد السبعين
لتأسيسه من دون حفل رسمي للسنة الثانية
على التوالي بسبب الشغور الرئاسي ،فيما
صدرت بيانات حيّت الجيش وث ّمنت تضحياته
وبسالته في مواجهة العدوين «اإلسرائيلي»
واإلرهابي.
وبالمناسبة ،زارت أم��س وف��ود م��ن كبار
ضباط ال��ق��ي��ادة ،ق��ي��ادات المناطق وال��ق��وات
ال��ج��وي��ة وال��ب��ح��ري��ة وال���م���دارس والمعاهد
والمواقع واأللوية واألف��واج المستقلة والقطع
التابعة لها في أماكن انتشارها ،وقدمت التهانئ
للعسكريين ،ونقلت إليهم توجيهات قيادة
الجيش للمرحلة المقبلة.
وزار ق��ائ��د الجيش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي
البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان
وق��دم ل��ه هدية وه��ي كناية ع��ن علبة تحمل
في داخلها ورقة نقدية من فئة  50000ل.ل.
ال��ص��ادرة حديثا ً من مصرف لبنان بمناسبة
عيد الجيش.
ثم انتقل البطريرك الراعي وقائد الجيش الى
شرفة جناح البطريرك الخاص حيث عقدت
خلوة عرضت فيها التطورات المحلية ال سيما
األمنية واستكمل اللقاء بين البطريرك والعماد
قهوجي الى مائدة الغداء.

لحود

وهنأت شخصيات سياسية وحزبية الجيش
في عيده .وفي السياق ،قال الرئيس العماد إميل
لحود في بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي« :صدق
من قال شعرا ً وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر!
يحضرني هذا القول في هذه األزمنة الرديئة
التي يلفظ فيها الوطن نفاياته ويكاد يلفظ
أنفاسه بفعل ساسة متيمين ومزهوين بالحكم
والسلطة والمال ،في حين أن الجيش اللبناني
يبقى هو المتنفس الوحيد والمؤسسة الحاضنة
والقادرة على اإلبقاء على الحد األدنى من معالم
الدولة ،أي فرض األمن واالستقرار والدفاع عن
حياض الوطن بالتماهي والتكامل مع شعب
أبي وصادق ومقاومة رائدة ومجاهدة».
وأض���اف« :هنيئا ً للجيش ،قيادة وأرك��ان�ا ً
وضباطا ً وج��ن��وداً ،في عيده السبعين ،هذا
االلتفاف الشعبي المنقطع النظير حوله ،والذي
يدل ،إن ّ
دل على شيء ،فعلى أن الجيش الوطني
هو حامي الحمى وعصي على سموم السياسة
والحسابات السلطوية الضيقة والصفقات
المشبوهة وال��ت��س��وي��ات المقيتة وأن��ص��اف
الحلول التي تعني دائما ً أن ال حلول ألي أزمة
تعصف بلبنان .إن الجيش الوطني ،ال��ذي
أرسيت عقيدته القتالية على مسلماتنا وثوابتنا
الوطنية ،بدءا ً من  -أعرف عدوك« :إسرائيل»
واإلره��اب ،إنما يؤدي دوره الوطني المنشود
على أفضل وج��ه ،على رغم ضعف اإلمكانات
التسليحية المتاحة .إن إرادة القتال والدفاع عن
لبنان تسمو كل اعتبار».
ووج��ه وزي��ر ال��دف��اع الوطني سمير مقبل

عسيران «أن األول من آب عيد الجيش هو عيد
التضحية الفداء وشرف الدفاع عن لبنان حيث
يحرس الجيش وضباطه وجنوده ثغور الوطن
ويقاتلون على كل الجبهات من اجل عزة لبنان
وحماية استقراره».
ودع��ا إلى «دع��م الجيش وع��دم اقحامه في
أت��ون الحياة السياسية ليبقى حاميا ً للسلم
األه��ل��ي» ،مشددا ً على أن «الجيش هو المالذ
األكيد لكل اللبنانيين».

«المرابطون»

قهوجي يقدّم الـ 50ألف ليرة للراعي
التحية إلى الجنود الذي يتحملون «الق ّر والح ّر»
ف��ي ج��رود ع��رس��ال وبعلبك وال��ذي��ن ّ
سطروا
ويسطرون مالحم بطولية بصمودهم وتصديهم
ومجابهتهم لكل التحديات».
وأكد مقبل أن الجنود «هم على جاهزية تامة
ومتيقظون ساهرون ال يهابون الموت يرصدون
تحركات العدو فال يخشون محاوالت هجوم أو
تسلل يتمتعون بمعنويات عالية وايمان راسخ
بأن النصر حليفهم».
ولفت الى انه «بفضل هذا الجيش الباسل
وقيادته الحكيمة ويقظته ومهارته القتالية
وم��ع��ن��وي��ات��ه ال��ع��ال��ي��ة وص���م���وده وتصديه
للهجمات التكفيرية واالرهابية ودحر مفتعليها
الى أوكارهم والحؤول دون إمكان تسللهم أو
خرقهم ألي موقع حدا بدول العالم إلى التنويه
واإلشادة بكفاءة وشجاعة هذا الجيش».
وأشار الى أن هذه الدول رأت فيه «شريكا ً قويا ً
ساهم معهم في الهم الكوني الكبير وهو محاربة
اإلرهاب فبادرت هذه الدول إلى دعمه وتزويده
بالسالح والعتاد وما زلنا نتابع السعي ونجري
االتصاالت مع العديد من الدول لتأمين السالح
النوعي الالزم والمالئم لهذه المرحلة من القتال
مع عصابات مجرمة خطفت وذبحت جنودا ً وما
زالت تحتجز عددا ً منهم».
واعتبر ان على «كل صوت يسيء الى هؤالء
الجنود المدافعين ع��ن ك��رام��ة وع��زة الوطن
والمواطنين ،أن تخرس» .
من جهة أخ��رى ،أع��رب مقبل عن أسفه ان
«يطل علينا عيد الجيش ه��ذه السنة وللمرة
الثانية في ظل شغور في سدة الرئاسة األولى

رئاسة الجمهورية التي تتولى القيادة العليا
للقوات المسلحة كما تغيب مراسيم االحتفاالت
الرسمية كالمعتاد».

جابر وعسيران

واع��ت��ب��ر ع��ض��و كتلة ال��ت��ح��ري��ر والتنمية
النائب ياسين جابر أن «في زمن التجاذبات
السياسية والجدل العقيم يبقى جيشنا اللبناني
السياج الحامي للوطن والمدافع عن األرض
والشعب» ،م��ؤك��دا ً أن «الجيش يستحق كل
الدعم المعنوي والسياسي على دوره الوطني
الرائد في حماية حدودنا الجنوبية والشرقية
والتصدي للعدوين «اإلسرائيلي» والتكفيري
اإلرهابي».
وفي بيان له دعا جابر إلى «االلتفاف حول
المؤسسة العسكرية ألنها تواجه تداعيات
وارت���دادات أزم��ة المنطقة العربية واالقليمية
وع��دم السماح للتكفيريين واالرهابيين بأن
يكون لهم موطئ قدم في لبنان» ،مشيرا ً الى
أن «في االول من آب تودع المؤسسة العسكرية
بطالً من أبطالها هو الشهيد المغوار المقدم ربيع
كحيل إبن مدينة النبطية التي استنكرت عملية
االغتيال الجبانة وخرجت بأهلها وكبارها
وصغارها لتتضامن مع الجيش وتزف الشهيد
كحيل عريسا ً وفارسا ً من فرسان الوطن».
ووجه جابر في عيد الجيش تحية لـ«أرواح
الشهداء الذين سقطوا في نهر البارد وعبرا
وعرسال والعديسة وشبعا الذين رووا تراب
الوطن».
واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب علي

وهنأت الهيئة القيادية في حركة «الناصريين
المستقلين -المرابطون» الجيش ،مؤكدة «أن
الجيش سيبقى دائ��م�ا ً أمينا ً على القسم في
حماية الوطن اللبناني وصيانة السلم األهلي
حفاظا ً على المواطنين».
وأك���دت المرابطون ف��ي بيان «أن جبشنا
الوطني بقيادة العماد جان قهوجي أثبت أنه
على قدر اآلم��ال واآلالم في تحمل المسؤولية
الوطنية صونا ً للوطن اللبناني وألهله ضد
ع��ص��اب��ات اإلره����اب وال��ت��خ��ري��ب وأن���ه عابر
للطوائف والمثال األشرف ويحتاج م ّنا جميعا ً
كل الدعم المعنوي والمادي خارج أطر السياسة
اللبنانية الفاشلة» ،داعية إلى «عدم إدخاله في
ب���ازارات السياسة اللبنانية ،فعناصره هم
أبناؤنا وإخوتنا وآباؤنا الذين يدفعون دمهم
المقدس كي يبقى لبنان وطنا ً عزيزا ً سيداً».
ودع��ت الهيئة الجميع إلى «تناسي الترف
السياسي خ�لال ه��ذه المرحلة وأن يتوحدوا
جميعا ً بجميع طوائفهم ومذاهبهم ليدعموا
الجيش ال��وط��ن��ي اللبناني وق��ي��ادت��ه وعلى
رأسها العماد جان قهوجي ،ألن كل السجاالت
السياسية المتعلقة بالجيش اليوم تنعكس
سلبا ً على معنويات أبنائنا ف��ي المؤسسة
العسكرية الوطنية الذين يقومون بواجبهم
في عرسال وفي المناطق الحدودية كافة ضد
العدو «اإلسرائيلي» ليمنعوا تمدّد اإلرهابيين
والمخربين إلى الداخل اللبناني».

لجنة سكاف

وت��وج��ه��ت لجنة أص��دق��اء اﻷس��ي��ر يحيى
س��ك��اف بمناسبة العيد السبعين للجيش
بالتهنئة والتحية إلى الجيش اللبناني قيادة
وضباطا ً وجنودا ً «الذين وقفوا جنبا ً إلى جنب
مع المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني
واﻷخطار المحدقة بلبنان حيث قدم الجيش
عددا ً كبيرا ً من الشهداء اﻷبطال الذين استبسلوا
في المواجهات مع أعداء الوطن واﻷمة ورووا
أرض الوطن بدمائهم الطاهرة من أجل حماية
وطننا والدفاع عن أرضه».
وفي هذه المناسبة دعت اللجنة إلى «دعم
خيار الجيش والشعب والمقاومة ﻷنه الضمانة
الوحيدة والقادر على ردع العدوان عن وطننا
وتحرير أراضينا المحتلة».

في غضون ذلك ،ال تزال شاحنات
«س��وك��ل��ي��ن» ت��ف��رغ حمولتها من
نفايات ُجمعت من شوارع بيروت،
أراض في الكرنتينا محاذية لعدد
في
ٍ
من المطاحن ،ما أدى الى توقفها عن
العمل منذ أول من أم��س ،في وقت
تساهم عوامل الطقس في انتشار
األم����راض وال���روائ���ح الكريهة في
المحيط.
م��ن جهته ،أك��د محافظ بيروت
زياد شبيب «أن العمل مستمر إلزالة
النفايات م��ن ك��ل ان��ح��اء ب��ي��روت»،
مشيرا ً إلى «أن العقبات التي تواجه
خطة الطوارئ هي كمية النفايات
المتراكمة ،وهي صعوبات أكثر مما
هي عقبات ،والعمل يأتي بوتيرة
سريعة وبتصميم على التنفيذ،
وليس هناك أي شيء يعيق إتمام
هذه المهمة».
وأوض����ح «أن��ن��ا وض��ع��ن��ا مهلة
 24ساعة لرفع الكميات الكبيرة
المتراكمة ليصبح ال��وض��ع شبه
طبيعي ،والنتيجة ستكون كما
نشتهي جميعاً».
ول��ف��ت شبيب ال��ى ان��ه «ليست
هناك مطامر ومكبات نفايات في
ب��ي��روت ،وم��ا يحصل حاليا ً ليس
معالجة نهائية انما تجميع للنفايات
تمهيدا ً لترحيلها بعد تغليفها ،الى
المطامر التي سيقرر مجلس الوزراء
اعتمادها».
أما المجلس البلدي لمدينة بيروت
فقد عقد جلسة طارئة إستثنائية
برئاسة الدكتور بالل حمد ،للتداول
ف��ي أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات وت��م��ن��ى على
مجلس الوزراء اإلجازة للبلدية حل
مشكلة نفايات بيروت االداري��ة من
طريق التعاقد مع شركات مختصة
لشحنها خارج األراضي اللبنانية.

المشكلة مالية وتتعلق
بالفساد

وتوقفت قيادتا رابطة الشغيلة
وتيار العروبة للمقاومة والعدالة
االجتماعية خالل اجتماعهما برئاسة
األمين العام للرابطة الوزير والنائب
السابق زاهر الخطيب« ،أمام األزمة
المتمادية في البالد ،والتي تتمظهر
اليوم في أزمة النفايات التي تطاول
جميع اللبنانيين من دون استثناء».
وأك��د المجتمعون في بيان «أن
استفحال أزم���ة النفايات تكشف
عجز الطبقة السياسية عن إيجاد

عمال سوكلين يشطفون أحد شوارع بيروت
ال��ح��ل��ول ألب��س��ط ق��ض��اي��ا ال��ن��اس
الخدماتية وتؤكد عمق األزمة التي
تعصف بالبالد على كل المستويات
ال���س���ي���اس���ي���ة ،واالق���ت���ص���ادي���ة،
واالجتماعية والخدماتية ،والناتجة
م��ن ال��س��ي��اس��ات ال��ح��ري��ري��ة النيو
ليبرالية التي ه ّمشت المؤسسات
العامة لمصلحة الشركات الخاصة
التابعة آلل الحريري حيث جرى
تلزيم جمع النفايات لشركة سوكلين
بأسعار مضاعفة ،وتم اقتطاع نسبة
كبيرة من األموال العائدة للبلديات
لتسديد المتوجبة على الدولة لشركة
سوكلين .وهكذا حرمت البلديات من
وظيفتها ودورها الذي كانت تقوم به
أصالً كما حرمت من القيام بدورها
في تحقيق التنمية ،وإيجاد حلول
جذرية لموضوع النفايات ،وغيرها
من القضايا الخدماتية التي يعاني
منها اللبنانيون هذه األيام».
وأوض��ح��ت��ا أن أزم���ة النفايات
«مفتعلة من قبل تيار المستقبل بقصد
احتفاظ شركة سوكلين باحتكار
جمع النفايات وباألسعار المرتفعة،
بعد انتهاء العقد معها ،وبالتالي
ع��دم ال��س��م��اح ب��إج��راء مناقصات
ستؤدي إل��ى حرمان سوكلين من
االحتفاظ بهذا االحتكار».
واعتبرتا أن حل هذا الموضوع
«ال يحتاج سوى إلى إرادة وطنية
وقرار ينطلق من مصلحة اللبنانيين
جميعاً ،وليس من مصالح الشركات
الخاصة والنافذين في السلطة».
ودعتا «جميع اللبنانيين ،وفي
مقدمهم األحزاب والقوى والفعاليات
السياسية والنقابية إل��ى التالقي
للعمل ع��ل��ى ب��ل��ورة ق���وة ضغط
سياسية ،وشعبية لفرض مثل هذه
ال��ح��ل��ول ال��ت��ي تصب ف��ي مصلحة
واللبنانيين كافة ،والدولة».

كرامي :لتحرك القضاء

ورأى الوزير السابق فيصل كرامي
بعد استقباله سفير اوستراليا غلين
مايلز ،أن موضوع النفايات ليس
تقنيا ً بل هو مالي «وعلى المدعي
العام المالي أن يتحرك في شكل
جدي ليكشف للبنانيين عن تورط
ال��ف��اس��دي��ن وال��م��ف��س��دي��ن ف��ي ه��ذه
الجمهورية اللبنانية الكريمة،
وعمن استفاد كل هذه الفترة ومن
يبتز الدولة اللبنانية للحصول على
مبالغ مالية على حساب سالمة
وصحة الناس .ال يمكن لوزير حالي
أن يقول أنا غير مسؤول وليست لي
عالقة ،كل من هو في الحكم اليوم
والحكومة اللبنانية هم مسؤولون
عن هذا الملف وعليهم ايجاد الحل
السريع».
واع����ت����ب����ر رئ����ي����س «ح���رك���ة

ال��ش��ع��ب» ن��ج��اح واك��ي��م أن «أزم��ة
النفايات هي نموذج عن فضائح
أهل السلطة» ،مشيرا ً إلى أن «جذور
هذه الكارثة البيئية بدأت منذ العام
 1993حين ُل ِّزم هذا الملف لشركات
ف��ي إط����ار ت��ح��اص��ص��ي ب��ي��ن ق��وى
السلطة التي جنت ث��روات طائلة
على حساب المواطن».
ودعا واكيم الناشطين المدنيين
إلى «تشكيل فريق للعمل على كشف
كل الحقائق في ملفات الفساد تحت
عنوان «بدنا نعرف» والتوجه الى
الجهات القضائية المختصة للقيام
بواجباتها السترداد المال المنهوب
ومحاسبة المسؤولين عنه» ،معتبرا ً
أن «الدولة في حالة موت سريري
وأن الحكومة مجر ُد ادارة شكلية
ألن النظام ساقط ومنهار على كل
االصعدة».
وأكد رئيس حزب الكتائب النائب
سامي الجميل بعد لقائه رئيس بلدية
عين داره المهندس سامي حداد على
رأس وفد من البلدية ومخاتير البلدة،
موقف الحزب المبدئي الرافض لرمي
النفايات في جبل لبنان من دون
فرزها ومعالجتها في شكل سليم،
«إذ إن ذل��ك لو حصل سيؤدّي إلى
تل ّوث المياه الجوفية بمواد سامة
مض ّرة بالبيئة والصحة على حد
سواء».
بدوره ،أكد رئيس حزب «القوات»
سمير جعجع أنه «بكافة األح��وال،
مسألة النفايات ل��ن تم َّر م��ن دون
محاسبة».
وش��دد في تغريدة عبر «تويتر»
على أنه «ال يوجد عقل بشري يقبل
بطمر النفايات على ارت��ف��اع فوق
األلف متر ألنها تلوث مياهنا الجوفية
وتقضي على صحة اللبنانيين».
واعتبرت الجمعيات والروابط
والفعاليات البيروتية خالل اجتماع
في مركز طبارة «أن أزمة النفايات
المتمادية هي سياسة إبادة جماعية
أله��ل ب��ي��روت وواح���دة م��ن سلسلة
األزم��ات التي م��رت بها بيروت من
م��ي��اه وك��ه��رب��اء وح��ال��ي�ا ً النفايات
واألزم���ات التي ستظهر تباعا ً في
ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل ح��ي��ث كشفت
ه��ذه األزم��ة ت��ورط أم��راء السياسة
ف��ي ال��ب�لاد ف��ي تغطية الصفقات
المشبوهة لشركة سوكلين التي لم
تكن في حساباتها المالية الهائلة
الجاهزية لمثل هذه األزم��ة ،وعدم
قيام بلدية بيروت بدورها المطلوب
في هذا المجال».
ولفتت ال��ى «أن ع��دم اإلس���راع
بإيجاد ح� ّل ف��وري ألزم��ة النفايات
س���ي���ؤدي ال����ى دف����ع ال��م��واط��ن��ي��ن
وإرغامهم بإيجاد حلول مناسبة
تحفظ صحتهم وصحة اطفالهم
مهما كلفهم ذلك».

دان العدوان ال�صهيوني في القنيطرة وقو�سايا

لقاء الأحزاب :لو�ضع حد للإبتزاز
الذي تمار�سه «�سوكلين» بدعم من «الم�ستقبل»
ح ّمل لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية في بيان إثر اجتماعه ال��دوري في مقر التيار
الوطني الحر في سن الفيل« ،الحكومة وال سيما فريق
المستقبل المسؤولية عن أزم��ة النفايات واستمرارها،
وما نتج عنها من تداعيات خطيرة على البيئة وصحة
المواطنين».
وأك��د اللقاء أنه «آن األوان لوضع حد لإلبتزاز الذي
تمارسه شركة سوكلين بدعم من المستقبل ،والعمل
على إيجاد حل ج��ذري لموضوع النفايات على قاعدة
ما هو معتمد في دول العالم لناحية تحويل النفايات
إلى مصدر إلنتاج السماد وتوليد الطاقة ،وليس لمجرد
طمرها ،وبالتالي عدم تحميل اللبنانيين أعباء مالية لجمع
نفاياتهم لمصلحة شركات خاصة همها تحقيق المزيد من
األرباح من جيوب المواطنين».
ورأى «أن محاولة تطييف ومذهبة موضوع النفايات هي
محاولة رخيصة ومكشوفة تستهدف تجهيل المسؤولين
عن األزمة ،ومواصلة ابتزاز أموال اللبنانيين خدمة لشركة
سوكلين أو أي شركة أخرى تحظى بدعم بعض النافذين
من الطبقة السياسية الحاكمة».
وأشار اللقاء الى أنه «في الوقت الذي كان يستعد فيه
لتوجيه التهنئة للجيش في عيده ،حصلت جريمة قتل
المقدم ربيع كحيل بدم بارد من قبل مجموعة من المجرمين
المتفلتين من أي رادع قانوني وإنساني ،يشجعهم في ذلك
حالة الفلتان والتسيب األمني وغياب المحاسبة الجدية
والسريعة من قبل ال��دول��ة ،لمن يعتدون على الجيش
ويتهجمون عليه».
وإذ هنأ الجيش وقيادته بعيده ،طالب القضاء بـ«القيام
بواجبه دونما مماطلة أو إبطاء ،وص��وال ً الى إن��زال أشد
العقوبات بحق المجرمين كي يكونوا عبرة لمن اعتبر،
وصونا ً لهيبة الجيش».
ودان اللقاء «بشدة العدوان الصهيوني الجديد في

قوسايا والقنيطرة وكذلك التدخل التركي العسكري في
سورية تحت ذريعة محاربة «داعش» التي تحظى بدعم
المخابرات التركية» ،مؤكدا ً «أن اإلعتداءات «اإلسرائيلية»
التركية على السيادتين السورية واللبنانية إنما هي
م��ح��اوالت تحصل ف��ي ك��ل م��رة تدخل فيها الجماعات
اإلرهابية التكفيرية في حالة تراجع ميداني أمام تقدم
الجيش العربي السوري ورج��ال المقاومة اللبنانية.
وكذلك في كل مرة تنشط فيها الجهود السياسية الدولية
واإلقليمية إليجاد حل لألزمة على قاعدة مكافحة اإلرهاب
واحترام السيادة السورية».
وأكد اللقاء قناعته «الثابتة بأن مثل هذه اإلعتداءات إنما
هي محاولة يائسة لتغيير مسار األحداث لمصلحة أعداء
سورية والمقاومة والعروبة» ،مشيدا ً بـ«خطاب الرئيس
بشار األسد وبتنويهه بدور المقاومة اللبنانية في محاربة
اإلرهاب الى جانب الجيش العربي السوري».
واس��ت��ن��ك��ر ال��ل��ق��اء «ع��م��ل��ي��ات التفجير واإلغ��ت��ي��ال
واإلشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة وغيره من
المخيمات المحيطة به» ،مناشدا ً الفصائل الفلسطينية
«التكاتف لمواجهة أي مخطط قد يحضر له لتفجير األمن
في المخيمات مما ينعكس سلبا ً على القضية الفلسطينية
والشعب العربي الفلسطيني ،فضالً عن األمن واإلستقرار
في لبنان».
وقرر اللقاء «الدعوة لعقد لقاء وطني تحضره القوى
واألح��زاب السياسية والهيئات النقابية واإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية واإلعالمية والبيئية لمناقشة أزمة
النفايات وسبل الخروج منها وممارسة الضغط على
الحكومة إليجاد حل جذري لهذه األزم��ة ،وقطع الطريق
على محاوالت تطييفها وتجهيل المسؤولين عنها».
كما شكل «لجنة من المحامين لدراسة إمكان مقاضاة
شركة سوكلين ومجلس اإلنماء واإلعمار على المخالفات
التي ارتكبتها في موضوع النفايات».

