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رف�ض وا�سع للمناق�صات وبلديات لن تلتزم بها:
ف�ضيحة ومهزلة والمطلوب وقف م�سارب الف�ساد في هذا
أجمعت ردود الفعل على مناقصات
تلزيم النفايات الصلبة على رفض
العروض التي وصفهتا بـ«الفضيحة
والمهزلة» نظرا ً إلى األسعار العالية
التي ستتقاضاها الشركات الفائزة.

حزب الله

وفي هذا السياق ،رأى حزب الله
ف��ي ب��ي��ان أن «أزم���ة النفايات هي
وجه من وجوه الفساد المستشري
والمتراكم خالل العقدين األخيرين،
وما كانت لتصل إلى مستوى المأزق
لو تم التزام خطة استراتيجية طرحت
معالمها عام  ،1997وتم تأكيدها عام
 ،2010ولم تحرك اإلدارات المعنية
أي ساكن من أج��ل تنفيذها ،خدمة
ألط��م��اع شخصية وسياسية على
حساب مصالح المواطنين».
واعتبر أن «أزم��ة النفايات تشير
ب��وض��وح إل���ى ال��م��س��ؤول��ي��ن عنها،
فتفاصيلها غير خافية على أح��د،
وعندما يصل األمر إلى حد االنفجار
الشعبي بالمطالبة بحلها في كل
م��ك��ان م��ن ل��ب��ن��ان ،ف��ه��ذا دل��ي��ل على
حجم الكارثة البيئية واالجتماعية
واألخالقية الناتجة من سوء خطوات
المعالجة ال��ج��ادة وال��ب��ن��اءة خالل
الحكومات المتعاقبة.
وإذا كنا في حزب الله نتمنى لو
تبدأ معالجة ه��ذا الملف الحساس
بطريقة إيجابية ،إال أننا ،ويا لألسف،
صدمنا باألرقام المالية الفضيحة في
العروض المقدمة ،ونحن ندعو إلى
إيقاف مهزلة التداعيات السلبية ألزمة
النفايات ،لمصلحة الحلول المعقولة
والتي تعالج المرحلة االنتقالية ،ثم
الخطة االستراتيجية طويلة األمد،
كما ندعو إلى إيقاف مسارب الفساد
في ه��ذا الملف الخطير على صحة
ومستقبل أوالدنا ومجتمعنا».
وأك���د ال��ح��زب أن «ح��ق التظاهر
السلمي واالعتراض الب ّناء مشروع،
وأن الحلول المنصفة ستهدئ النفوس
وت��رس��م خ��ط��وات العمل لمصلحة
الناس في هذا الملف المهم».

جنبالط

ووصف رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط المناقصات
ب��أن��ه��ا «ب��م��ث��اب��ة ف��ض��ي��ح��ة ك��ب��رى
واألس���ع���ار ال��ت��ي ق��دم��ت فيها هي
أسعار خيالية .لذلك ،ال بد من إعادة
ال��م��ن��اق��ص��ات وف��ق ق��واع��د ج��دي��دة
م��راع��اة للخزينة وت�لاف��ي��ا ً لتكرار
ال��ت��ج��ارب ال��س��اب��ق��ة ف��ي��م��ا يخص
األسعار المرتفعة» ،مجددا ً التأكيد
أنه غير معني «بأي شراكة في هذه
المناقصة ال من قريب وال من بعيد،
وإن زج إسمي مرارا ً وتكرارا ً فيها إنما
يهدف للتشويش أمام الرأي العام ال
أكثر وال أقل».

أرسالن

واع����ت����ب����ر رئ����ي����س ال����ح����زب
الديموقراطي اللبناني النائب طالل
ارس�لان في بيان أن ما حصل في
جلسة مجلس ال���وزراء أم��س «هو
تحصيل ح��اص��ل ونتيجة حتمية
لغياب التفاهم على كل المستويات،
وإسقاط المناقصات هو أقل اإليمان
المتبقي لدينا ،إذ إن هذه األسعار
ال��ت��ي ت��ج��اوزت ب��أش��واط أس��ع��ار
«سوكلين» هي مؤامرة جديدة على
الخزينة اللبنانية وعلى الشعب
اللبناني ،ما يعني أن هناك ضرورة
قصوى إلعادة النظر فيها كلياً ،مع
م��راع��اة مبدأ أن ك��ل سعر يتجاوز
سعر «سوكلين» ه��و غير مقبول
سلفاً ،وم��ا ع��دا ذل��ك ه��و وق��اح��ة ال
تضاهيها وقاحة».
وع��لّ��ق رئ��ي��س ح���زب «ال��ق��وات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع عبر
«تويتر» ،على قرار مجلس الوزراء
إل��غ��اء ال��م��ن��اق��ص��ات وإع����ادة ملف
ال��ن��ف��اي��ات إل���ى اللجنة ال��وزاري��ة
المكلفة دراسته ،فرأى أن «الطريقة
التي تمت بها المناقصات والطريقة
التي ألغيت بها اليوم وما جرى في
مجلس الوزراء ،تنم عن عدم كفاءة
وانعدام مسؤولية وتخبط كبير».

الجميل

وأشار رئيس حزب الكتائب النائب
سامي الجميل الى أنه «من المجحف
أن نضع مسؤولية أزمة النفايات على
ظهر الشركات ،إنما يجب وضعها
على الحكومة ،وعليها أن تصلح
الخطأ الذي ارتكبته في دفتر الشروط
وتقوم بتصحيحه ،وبعدها تطلب من
الشركات تقديم أسعار على أساس
دفتر شروط جديد ،وعندها نقيّم ما
إذا كانت هذه الشركات تطرح أسعارا ً
عالية أم مناسبة».
وق��ال« :م��ا رأيناه اليوم (أم��س)
ه��و مخطط إلج��ب��ار الشركات على
رفع أسعارها لتبرر شركة سوكلين
االسعار المرتفعة التي كانت عليها»،
الفتا ً الى انه «حان الوقت لالستماع
ال��ى الجمعيات البيئية وألفكارها،
فلندعها إلى طاولة مجلس الوزراء»،
م���ش���ددا ً ع��ل��ى ض�����رورة «اع��ت��م��اد
الالمركزية ،وتحرير اموال البلديات
لحل أزمة النفايات».

تج ّمع العلماء

ورف���ض المجلس ال��م��رك��زي في
«تجمع العلماء المسلمين» في بيان
إث��ر اجتماعه األس��ب��وع��ي برئاسة
رئيس الهيئة االدارية الشيخ حسان
عبدالله« ،م��ا توصلت إليه لجنة
المناقصات من أسعار خيالية إلزالة
ال��ن��ف��اي��ات» ،داع��ي��ا ً إل��ى «مناقصة
شفافة ت��راع��ي األس��ع��ار العالمية
المعتمدة في هذا المجال» ،كما رفض
«ق��ب��ول المناقصات م��ن أشخاص
يمتون بصلة إلى المواقع السياسية
في البلد».
وأش���ار التجمع إل��ى ان «لبنان
يمر بأدق مراحله التاريخية بحيث
ب��ات خطر ال��دخ��ول ف��ي المجهول
م��ن الناحية األمنية واالقتصادية
محققاً ،م��ا يفرض على المعنيين
بالشأن العام اتخاذ مواقف محددة
وصريحة».
وأكد أنه «في الوقت الذي يجب أن

«القومي» :قرار الحكومة جيد ول ُي�ستتبع
ب�إيجاد الحلول الجذرية والنهائية للنفايات
ن�� ّوه الحزب السوري القومي االجتماعي بقرار
مجلس ال��وزراء عدم الموافقة على مناقصات إزالة
النفايات ،وتكليف اللجنة ال��وزاري��ة إع��ادة درس
الملف ،وشدّد الحزب على ضرورة أن يستتبع هذا
القرار بخطوات جادّة ومسؤولة ،تنتج حلوال ً جذرية
لمشكلة النفايات.
أصدرت عمدة شؤون البيئة في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،بيانا ً جاء فيه:
إنّ ق���رار مجلس ال����وزراء ب��ع��دم الموافقة على
مناقصات النفايات ،قرار جيد ،ويجب أنّ يستكمل
بالبحث عن حلول جذرية ألزمة النفايات ،ألنّ هذه
األزمة ،ليست ناتجة من عدم إيجاد شركات تتولى
رفع النفايات ،بل المشكلة األساسية تتمثل في عدم

إيجاد أماكن معالجة النفايات من مطامر ومشاريع
فرز ،وفق شروط بيئية وصحية ال تشكل ضررا ً على
حياة الناس والبيئة والثروات الطبيعية.
وشدّد البيان على ضرورة إبعاد كأس الصفقات
والمحاصصات عن هذا الملف الحساس ،واتخاذ
ال��خ��ط��وات األس��اس��ي��ة المطلوبة ول��ي��س مفاقمة
المشكالت.
وج��دّد دع��وة الحكومة إل��ى سماع ص��وت الناس
الذين ضاقوا ذرعا ً من التباطؤ في ح ّل أزمة النفايات
التي ينذر استمرارها بمخاطر كبيرة على صحة
ال��ن��اس وحياتهم ،وش���دّد على ض���رورة أن تكون
جلسات الحكومة مفتوحة حتى الوصول إلى حلول
نهائية وجذرية.

تصان فيه حرية التعبير يجب أيضا ً
أن يصان السلم األهلي» ،مستنكرا ً
«قيام القوى األمنية بتجاوز المقبول
في التعاطي مع المتظاهرين» ،داعيا ً
إلى «محاكمة المسؤولين عن إيصال
الوضع إلى ما وصل إليه» ،ومطالبا ً
المتظاهرين ب��ـ«اإلل��ت��زام بالتعبير
السلمي عن ال��رأي ومنع المندسين
من تشويه صورة تحركهم».
واعتبر األمين العام للتيار األسعدي
معن األسعد في تصريح أن «فضيحة
تلزيم النفايات وتقاسم الحصص بين
مك ّونات الطبقة السياسية في شكل
علني ووق��ح بعد أن عرفت باألموال
الطائلة التي تكسبها سوكلين من
ال��ن��ف��اي��ات ،ت��ؤك��د أن��ه��ا أف��س��د طبقة
سياسية في العالم».

والشحار
بلديات الغرب
ّ

وعقد رؤساء بلديات اتحاد بلديات
والشحار ،اجتماعا ً في
الغرب األعلى
ّ
مقر االت��ح��اد ف��ي بلدة بيصور ،تم
خالله البحث في موضوع «العروض
المتعلقة بجمع ومعالجة النفايات
واألسعار المرتفعة».
وجاء في بيان صادر عن االجتماع:
«نتيجة لفض ال��ع��روض المتعلقة
بجمع ومعالجة النفايات ،وبعدما
ظهر أن االسعار المقدمة هي أسعار
مرتفعة ج���دا ً وغ��ي��ر منصفة على
اإلطالق حيث تبلغ تكلفة الطن الواحد
أكثر من  150دوالرا ً ما يوضح عدم
جدية معالجة األزمة ونية االستمرار
بهدر أم��وال البلديات واالستغالل
المزمن ألموال المواطنين».
وأع��ل��ن االت��ح��اد رف��ض��ه القاطع
«لهذه العروض المقدمة وغير معني
بها على االط��ل�اق» ،م��ؤك��دا ً «ع��دم
الرضوخ وعدم القبول باالنتقال من
عقد سوكلين المجحف إلى عقد مماثل
آخر أكثر إجحافا ً مع أي شركة مماثلة
وتحت أي تسمية ات��ت مع التمسك
للنهاية بحق البلديات واالت��ح��اد
بتوقيع أي عقد جديد يحفظ أموال
البلديات ويحمي البيئة».

اتحاد القلعة

كما أص��در اتحاد بلديات القلعة
بيانا ً ج��اء فيه إن االت��ح��اد «ال��ذي
يضم  12بلدة في قضاء بنت جبيل
(ت��ب��ن��ي��ن ،ك��ف��را ،ح��اري��ص ،ي��اط��ر،
رام��ي��ا ،عيتا الجبل ،صفد البطيخ،
الجميجمة ،السلطانية ،دير انطار،
كفر دون��ي��ن وق�لاوي��ه) يقوم بجمع
ونقل ومعالجة النفايات بواسطة
شركة وهي موثوقة بشهادة أهالي
المنطقة مقابل مبلغ  75دوالرا ً للطن
الواحد وهي تقوم بهذا العمل بطريقة
جيدة .وعليه إن أي تلزيم من قبل
الجهات الرسمية المعنية يفوق هذا
المبلغ يش ّكل ض��ررا ً لمالية االتحاد
والبلديات ونحن غير ملزمين بأي
اتفاق يحمل عبئا ً إضافيا ً علينا .وإننا
بهذا الصدد نتوجه بالشكر إلى دولة
الرئيس نبيه بري على موقفه تجاه
موضوع تلزيم النفايات باألسعار
المطروحة ونؤيد حرصه على المال
العام».

ال�شركات الفائزة تدافع عن عرو�ضها:
�أردنا التغيير لكن «�سوكلين» عائدة
وس��ط حملة اإلنتقادات الحادة التي وجهت
إل��ى ع��روض مناقصات النفايات داف��ع ع��دد من
الشركات الفائزة عن عروضهم .ولهذه الغاية عقد
الرئيس التنفيذي لمجموعة «اندفكو» الصناعية
التي رست عليها المناقصة في المتن وكسروان
وجبيل ،نعمة افرام مؤتمرا ً صحافيا ً شارك فيه
شريك المجموعة ف��ي المناقصة ممثل شركة
«بوتيك» زياد يونس.
وق��ال اف���رام« :م��ا جعلنا نتحرك ه��و خبرتنا
الواسعة في حقل توليد الطاقة من النفايات»،
مشيرا ً إلى أن «الشركة بدأت العمل على مشروع
كيفية ت��ح��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات إل��ى ط��اق��ة م��ن��ذ ع��ام
 2009خصوصا ً مع قلة المكبات وكثرة انقطاع
الكهرباء».
ولفت إلى أن سعر الـ  123دوالرا ً لطن النفايات
والموثق بدفتر الشروط يشمل الجمع والطمر
والمعالجة ،متسائالً« :بعدما ألغيت المناقصة
أتساءل لماذا وماذا يعني ذلك وهل نعود اليوم
إلى «سوكلين» وإلى أسعار «سوكلين»؟».
وأش��ار إل��ى أن الشركات تقدمت إل��ى مناقصة
النفايات ألنها تريد التغيير الفعلي والحقيقي،
مضيفاً« :ال نجيد عقد الصفقات وما أردناه كشف
كيف تدار مناقصات من هذا النوع بشفافية تامة».

أما يونس فقال« :سمعنا منذ األم��س بالكذب
واألرقام الكاذبة ،وسمعنا مقارنات بين أسعار شركة
«اندفكو» و«بوتيك» وارقام شركة «سوكلين» ،وانه
يجب شكر المتعهد السابق على حسن ادارته الزمة
النفايات وانه يجب االعتذار منه على كل ما يقال.
إن المناقصة التي حصلت تضمنت جمع ومعالجة
وكنس النفايات ،والسعر الذي وضعته «اندفكو»
و«بوتيك» لعمليتي المعالجة والجمع 123.5
دوالر للطن ،بينما الشركة التي تقوم بهذه الخدمة
اليوم يتراوح سعرها بين  150و 160دوالرا ً وهذا
أمر ال يعرفه أح��د .لكن األكيد أن المناقصة التي
فتحت توفر أقله  20إلى  25في المئة على السعر
الذي يكلف الشعب اللبناني اليوم».
وأش���ار ال��ى ان��ه��ا «ال��م��رة الثامنة منذ العام
 2001التي يتم فيها اجراء مناقصة ،ومن ثم يتم
إلغاؤها ،لكن بفارق هذه المرة انها وصلت الى
مجلس ال��وزراء على عكس المرات السابقة ،لكن
هذه المرة «اندفكو» و«بوتيك» «خربطتا» اللعبة
ألنهما ال تتدخالن في تركيبات ،وهم أصالً وضعوا
دفتر شروط كي ال يقدم احد على المناقصة لكننا
قدمنا» ،وسأل «اآلن ماذا؟ «سوكلين»؟ نراكم بعد
عشر سنوات».
وأكدت شركة «باتكو» المشتركة في مناقصات

انقسم أهالي عكار حول قرار مجلس الوزراء نقل
النفايات إلى منطقتهم لطمرها فيها .وقد عقدت كتلة
«نواب عكار» اجتماعا ً للتسويق لهذا القرار مرحبة
بإقرار مشاريع لمنطقة عكار بـ 454مليون دوالر.
وتوجهت بالشكر إلى «رئيس الحكومة تمام سالم
ورئيس الحكومة األسبق رفيق الحريري ورئيس
كتلة «ن��واب المستقبل» ف��ؤاد السنيورة ووزي��ر
الداخلية نهاد المشنوق الذين ناضلوا للوصول إلى
المشاريع».
وتمنت الكتلة من األهالي إلى «ع��دم االنجرار
وراء اإلشاعات التي تضع معادلة االنماء في مقابل
النفايات» ،داعية للتنبه إلى شق الصفوف ،آسف ًة
«لرفض بعض القوى المشاريع العكارية وكأن
عكار ليست من لبنان».
لكن عددا ً كبيرا ً من األهالي تجمعوا عصر أمس
عند مستديرة العبدة في عكار ،بدعوة من حملة
«عكار م ّنا مزبلة» وذلك رفضا ً لفكرة نقل النفايات
الى عكار تحت أي ظرف كان.

جريحان في تدافع تظاهرة «بدنا نحا�سب»
بعد ر�شق قوى الأمن بالمولوتوف والحجارة
فيما أزي��ل الجدار العازل من أم��ام السراي
الحكومية بطلب من رئيس الحكومة تمام سالم،
لم تخ ُل تظاهرة «بدنا نحاسب» في ساحة
ري��اض الصلح مساء أم��س من صدامات بين
القوى األمنية وبعض المتظاهرين بعد رمي
هؤالء قنابل مولوتوف وحجارة على عناصر
قوى األمن الداخلى خلف الشريط الفاصل ،ما
أدى إلى حصول تدافع بين الجانبين أدى إلى
وقوع جريحين من المتظاهرين.
وح���اول المنظمون إع���ادة ال��ت��ظ��اه��رة إلى
سلميتها هاتفين «سلمية سلمية» وقاموا بطرد
الذين ال يلتزمون بسلمية التظاهرة وعاد الهدوء
إلى المنطقة .وأعلنت اللجنة المنظمة أنها غير
مسؤولة عن أي أحد من المشاركين بعد الساعة
التاسعة مساء في وسط بيروت.
وكان المتظاهرون  بدأوا بالتوافد إلى وسط
بيروت عند الساعة السادسة عصراً ،بدعوة من
«اتحاد الشباب الديمقراطي» وحركة الشعب،
رافعين األع�لام اللبنانية والف��ت��ات تعبّر عن
غضبهم واستيائهم من أداء الحكومة تجاه
العديد من الملفات ،مرددين هتافات تطالب
بـ«إسقاط النظام والثورة على الفساد».
كما عبّروا عن رفضهم إقامة مطمر للنفايات
ف��ي ع��ك��ار ،م��ؤك��دي��ن أن��ه��م سيرفضونه بكل
الوسائل.
وص��در بيان ع��ن المتظاهرين أعلنوا فيه
ان «الفساد هو اص��ل كل المشاكل واألزم��ات.
بالفساد نهبوا الدولة ونهبوا الوطن ونهبوا
الشعب ،بالفساد جوعونا وجوعوا اطفالنا.
صبرنا على الضيم ،صبرنا طويالً على الجوع
والظلم والحرمان ،واليوم بدنا نحاسب .بدنا
نحاسب اللصوص والنهابين ،بدنا نحاسب كل
واحد من هذه الطبقة السياسية الموبوءة ،بدنا
نحاسب ،لكي نسترد من خزائنهم وقصورهم،
تعبنا وعرقنا وحقنا في الحياة .بدنا نحاسب،
فنحن أصحاب الوطن وأصحاب الحق ،فكم
نصحناهم ،ونصحناهم بتوسيع السجون،
فرومية ال تتسع لكل هذه العصابة».

اعتصام في بعلبك

وفي بعلبك ،نفذت مجموعة «بدنا نحاسب»
اعتصاما ً أمام سراي بعلبك الحكومية ،ورفع
المشاركون خالله الفتات تطالب بالمحاسبة في
مواضيع وملفات االقتصاد ،ضمان الشيخوخة،
األمن ،أخطاء دائرة النفوس ،المياه ،الكهرباء،
المديونية ،التأمين ،السرقة ،هدر المال العام،
النفايات ،المحسوبية ،التهميش ،الفوضى،
الفلتان األمني ،الفساد والغالء.
وألقى أحمد العرب كلمة باسم المجموعة قال
فيها« :نجتمع اليوم ضمن سياق االنتفاضة
الشعبية الوطنية ،وعلى وقع القمع الدموي
ال��ذي حصل ف��ي ب��ي��روت ،ك��ي نطلب باسمكم
وباسم مجموعة «بدنا نحاسب» ،من الجهات
العدلية المختصة أن تتحمل مسؤولياتها
الطبيعية بمحاسبة من أعطى األوامر بإطالق
ال��ن��ار على المعتصمين واستعمال العنف
بحقهم ،وإطالق سراح جميع المعتقلين والتعهد
بعدم مالحقتهم الحقاً».
وطالب بـ«إحالة الملفات المتعلقة بالفساد
وال��رش��اوى التي تكلم عنها رئيس الحكومة
تمام سالم إلى النيابة العامة المالية والقيام
بالتحقيقات والمحاسبة الضرورية».
واختتم« :سنبقى وإياكم على درب النضال
حتى تحقيق هذه المطالب وحتى تأمين حقوق
المواطنين وقطع يد الفساد».

من االعتصام

ازالة الجدار

 ...وحاصبيا

كذلك ،نظم ع��دد من الشبان والشابات من
حاصبيا اعتصاما ً سلميا ً في ساحة السراي
الشهابية ،تضامنا ً مع حملة «طلعت ريحتكم»،
ف��ي ح��ض��ور ح��ش��د م��ن أب��ن��اء ال��ب��ل��دة رافعين
الشعارات المطالبة بالحقوق واالعالم اللبنانية.
وألقى الناشط االجتماعي وسيم سابق باسم
المعتصمين البيان التالي« :جئنا اليوم لنقول
نعم للبنان الواحد الموحد .نعم للبنان السالم
والطمأنينة واإلس��ت��ق��رار .نعم للبنان الخالي
من المكبات العشوائية والمطامر .نعم للبنان
النظيف لبنان فرز النفايات من المصدر والتي
بدأنا بها في حاصبيا منذ فترة .جئنا لنقول كفانا
هدرا ً لموازنة الدولة واليوم لموازنة البلديات».

نقابة المصورين

وأوضحت نقابة المصورين الصحافيين في
بيان من جهتها ،أنه «بعد أن هدأت األحداث وكي
ال يضيع صوتنا في ظل ما حصل خالل األيام
المنصرمة من تحركات واعتصامات وتظاهرات،
وأم���ام ه��ول م��ا حصل بحق الصحافيين من
مصورين وإعالميين من تع ٍد بالضرب واإلهانات

وتكسير كاميراتهم ودخ���ول ع��دد منهم الى
المستشفى ،وبخاصة م��ا تعرض ل��ه الزمالء
حسين المال من وكالة «األسوشييتد ب��رس»،
مروان طحطح من جريدة «األخبار» ،محمد حنون
من «سكاي نيوز  -عربية» ،سمير بيتموني من
«أل بي سي» ،حسن شعبان من جريدة «الدايلي
س��ت��ار» ،محمد دق��ة وسهيل م��وس��ى م��ن قناة
«المستقبل» ،سعد الدين الرفاعي من تلفزيون
«الجديد» وغيرهم من الزمالء ،هذه االعتداءات
موثقة بالصوت والصورة».
واستنكرت النقابة ما ح��دث ،مناشدة وزير
الداخلية نهاد المشنوق وكل المعنيين «فتح
تحقيق ع��اج��ل ل��ت��ب��ي��ان ال��ح��ق��ائ��ق ومعاقبة
المسؤولين عن التعدي الذي حصل ،خصوصا ً
أنها ليست المرة األولى التي يتم فيها االعتداء
ع��ل��ى االع�لام��ي��ي��ن» ،وق���ال���ت« :ال��م��ص��ورون
والصحافيون واالعالميون ليسوا مكسر عصا
ومهنتهم تقتضي نقل الحقيقة ،وتتطلب وقوفهم
في الصفوف األمامية لنقل صورة ما يحصل من
أحداث».
ودع��ت «القيمين على المؤسسات اإلعالمية
باتخاذ الموقف الضروري لتالفي تكرار ما حصل
ويحصل».

ا�ستمرار التحقيقات في �أحداث الو�سط:
الإ�صابات بـ«المطاطي» والإفراج عن عدد كبير من الموقوفين
النفايات من جهتها أنها «ليست حصة ألحد ،وال
عالقة ألي سياسي سابق أو حالي بمجموعتها».
وإذ أشارت إلى حرصها على أن «تسعى بكل قواها
للتواصل الشفاف ،سواء كمجموعة أو كمؤسسة»،
أوضحت أن «مجموعة باتكو التي تأسست في
السبعينات من القرن الفائت ،هي شركة استثمارية
مملوكة للقطاع الخاص ،تضم مجموعة شركات
توفر عمليات متنوعة في مجاالت الهندسة ،وأشغال
البنى التحتية المدنية ،واألعمال اإلنشائية ،وإدارة
النفايات الصلبة ،والمياه ،ومعالجة مياه الصرف
الصحي .وتضم مجموعة «باتكو» الشركات اآلتية:
«باتكو» والفاجيت  LAVAJETو«فيديريتشي
س��ت��ي��رل��ن��غ» FEDERECI STIRLING
و«إيميت» .»EMIT
وأشار إلى أن «عمليات المجموعة في قطاع إدارة
النفايات في لبنان بدأت في العام  1998بتوليها
بناء أول مطمر صحي ومعمل بلدي لفرز النفايات
الصلبة في لبنان ،وذلك لخدمة قضاء زحلة .كذلك
تشمل عمليات المجموعة في لبنان منذ العام
 2001تشغيل وصيانة مطمر طرابلس ،وتوفير
خدمات جمع النفايات وكنس الشوارع وتنظيفها
وإزال��ة الكتابات والرسوم على الجدران لمنطقة
الفيحاء (طرابلس)».

طمر القمامة في عكار :الن ّواب ي�س ّوقون والأهالي يرف�ضون
ورفع المعتصمون يافاطات طالبت بحماية بيئة
عكار وعدم اإلساءة اليها .وألقوا كلمات نددوا فيها
بالسياسة الحكومية في إدارة هذا الملف ،مؤكدين
وقوفهم في وجه أي قرار يقضي بإرسال النفايات
الى عكار .ودعت الكلمات أهالي عكار إلى التضامن
لمواجهة هذا التحدي.
وردوا على بيان كتلة ن��واب المنطقة سائلين
«كيف تغير موقف النواب بعد زيارة وزير الداخلية
أمس ويقولون« :كفى استغباء للشعب».
ودع��ت الحملة إل��ى اعتصام آخ��ر عند الساعة
السادسة عصرا ً في ساحة حلبا.
وأكد «المجلس المدني إلنماء عكار» في ختام
المؤتمر الذي أقامه بعنوان «واقع وحلول النفايات
في عكار» ،عدم استقبال أي نفايات من خارج عكار،
وع��دم مقايضة موضوع اإلنماء بملف النفايات،
واإلصرار على المطالبة بوضع عكار على خريطة
اإلنماء المتوازن.
ودعا إلى إقامة ورش عمل بالتعاون مع بلديات
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عكار تتعلق بتوعية المجتمع حول مخاطر طمر
النفايات صحيا ً وبيئيا ً وكيفية معالجتها وإعادة
تدويرها وطرق فرزها .والعمل على إيجاد الحلول
البديلة لمشكلة طمر نفايات عكار بالمكبات
العشوائية المنتشرة في مناطق عدة بعكار.

حراس طرابلس

من جهة أخرى ،أعلنت حملة «حراس المدينة»،
في بيان انه «يهمها ان توضح للرأي العام انها
ليست في صدد القيام بأي عمل من أعمال األمن
ال��ذات��ي كما يشاع بين الحين واآلخ���ر ،وعملها
ينحصر في اإلط��ار البيئي االجتماعي ،وهي على
تواصل وتنسيق دائم مع األجهزة االمنية كافة في
طرابلس ومع البلدية».
وقالت الحملة إن «تمويلها المتواضع حتى اآلن
هو تمويل ذات��ي ومن بعض الغيورين من أبناء
المدينة ،وإنها ال تتلقى أي دعم مالي من أي جهة
سياسية مع شكرنا لمن عرض ذلك».

تواصل النيابة العامة العسكرية تحقيقاتها
بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير
حمود ،في األح��داث التي حصلت ليل السبت -
األحد في وسط بيروت ،وقد تم اإلف��راج عن عدد
كبير من الموقوفين بعدما تبين أنهم غير متورطين
في أعمال شغب أو االعتداء على العناصر األمنية،
ف��ي حين ال ي��زال ع��دد قليل منهم قيد التحقيق
وتتواصل التحقيقات معهم.
وتم االستماع أيضا ً إلى إف��ادات عدد كبير من
العناصر األمنية وسيصار الى اتخاذ االجراءات
على ضوء التحقيقات.
أم��ا الجهات المختصة بالتحقيق فتواصل
تفريغ مضمون األشرطة المسجلة للتحقق من
هوية المتورطين ليبنى على الشيء مقتضاه.
وق��د ت��م تكليف طبيب ش��رع��ي للكشف على
المصابين وتحديد م��دى اإلص��اب��ة ،وتبين ان
اإلصابات هي نتيجة عيارات مطاطية.
وبالنسبة إلى المصاب محمد قصير ،فقد تمت
معاينته من قبل الطبيب الشرعي وت��م تكليف
طبيب شرعي آخر لمعاينته مجددا ً ووضع تقرير
على ضوء ملفه الطبي في المستشفى وتحديد
الجسم الذي أصابه في رأسه .وتم االستماع الى
شاهد كان بقربه حين حصول الحادث ،وسيصار
الى االستماع الى الشاهد مجددا ً لالطالع في شكل
مفصل أيضاً ،لحظة حصول االصابة وتحديد
ّ
الجهة التي انطلق منها الجسم الذي أصابه.
أما بالنسبة إلى اصابات العناصر األمنية ،فقد
تمت معاينتهم من قبل األطباء المختصين وقد فاق
عددهم الـ  65اصابة ،وتبين انهم تعرضوا لكسور
ورضوض في انحاء مختلفة من أجسادهم.
في غضون ذلك ،لفتت كتلة «المستقبل» إلى ان
«مشكلة النفايات قد تفاقمت في شكل غير مقبول»،
معتبرة ان «حرية التعبير حق لكل اللبنانيين على
ان يمارس تحت سقف الدستور بما ال يمس بحرية
اآلخرين».
وبعد اجتماعها االسبوعي أكدت الكتلة في بيان
أن «استغالل التظاهرات السلمية واستعمالها
منصة م��ن قبل بعض االح���زاب ل�لاع��ت��داء على
ك��رام��ات وممتلكات ال��ن��اس ه��و أم���ر مستنكر
ومرفوض وال يمكن القبول به تحت اي مسوغ
ومبرر كان».
وش��ددت على «ما أكدت عليه وزارة الداخلية
لجهة تذكير المواطنين ولفت انتباه من يريد
التظاهر الى ضرورة احترام القانون وأخذ تصريح
من الوزراة».
وأع��ل��ن��ت ع��ن دع��م��ه��ا للحكومة «ف���ي ض��وء
التهديدات وفي ظل الشغور الرئاسي».

اجتماع نواب بيروت
وأك��د ن��واب بيروت في بيان بعد اجتماعهم
أمس في مجلس النواب انه «ال يجوز استغالل
القوى السياسية لهذه الحركة وتحويلها إلى
شغب لتنفيذ أجندة تعمل على تعميم الفراغ في
المؤسسات الدستورية».
ودانوا أعمال الشغب ومحاولة اقتحام السراي
الحكومية ،معتبرين أن «بداية المعالجة الحقيقة
لألزمات هي بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية».
وأدان النواب «الفساد والطائفية من اي جهة
كانت وطالبوا رئيس الحكومة تمام سالم بالصبر
واالستمرار بتح ّمل المسؤولية واتخاذ القرارات
الحاسمة لمعالجة قضايا الناس وايجاد الحلول
الفاعلة ألزمة النفايات المتفاقمة».
ورأى «لقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية»
في بيان بعد اجتماعه برئاسة الشيخ عبد الناصر
جبري ،أن «التحركات في الشارع كشفت حجم
األزمة التي تمر بها البالد ،وحجم معاناة المواطن
اللبناني الذي يعاني من أزم��ات كثيرة» ،معلنا ً
دعمه «لكل حركة تطالب باإلصالح وترفض أي
شكل من أشكال الفساد في مؤسسات الدولة».
ودعا اللقاء «بعض القوى السياسية إلى عدم
استغالل التظاهرات والحراك السلمي لمنافعهم
الشخصية» ،مطالبا ً الجميع «بالعودة إلى الحوار
والتفاهم والتنازل لمصلحة لبنان وشعبه»،
منتقدا ً «لجوء القوى األمنية إل��ى تركيب جدار
إسمنتي في ساحة ري��اض الصلح للفصل بين
السرايا والمتظاهرين».
وأسفت «جبهة العمل اإلسالمي» في بيان بعد

اجتماعها الدوري برئاسة منسقها العام الشيخ
زهير الجعيد وح��ض��ور النائب كامل الرفاعي
وأعضاء مجلس القيادة« ،لما حصل من أحداث
مؤلمة ومؤسفة ف��ي ب��ي��روت إب���ان التظاهرات
واالعتصام والحراك الشعبي».
وجددت الجبهة «شجبها واستنكارها ألحداث
الشغب التي حصلت ولالستخدام المفرط للقوة
من قبل األجهزة األمنية في آن واحد» ،مشيرة الى
ان «التظاهر واالعتصام هو حق طبيعي ومشروع
طالما هو تحت سقف القانون».

قلق بريطاني

إل��ى ذل���ك ،أعلنت ال��س��ف��ارة البريطانية في
بيروت في بيان أن وزير شؤون الشرق األوسط
البريطاني ت��وب��اي��اس إل���وود أع��رب ع��ن «قلقه
العميق لمظاهر العنف والدمار التي وقعت أثناء
تظاهرات جرت في لبنان ،والتي أدت إلى إصابة
العشرات ب��ج��روح» ،داعيا ً إل��ى «إج��راء تحقيق
شامل ومحاسبة المسؤولين».
وأكد أن «المملكة المتحدة تساند جهود رئيس
ال��وزراء تمام سالم الرامية إلى تحقيق اإلجماع
السياسي ك��ي يتمكن مجلس ال���وزراء م��ن أداء
مهماته بفعالية .ومن حق المواطنين اللبنانيين
أن تتوافر لهم خدمات أساسية يمكنهم االعتماد
عليها ،وم��ؤس��س��ات فاعلة ف��ي ال��دول��ة» .ودع��ا
األحزاب السياسية كافة في لبنان «إلى التعاون
ألجل المصلحة العامة ،والسمو فوق االختالفات
الحزبية ،وتسوية األزمة السياسية الراهنة».

