4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /االثنني  2 /شباط  / 2015العــدد 1699
Sixth year / Monday / 2 February 2015 / Issue No. 1699

الحو�ض الرابع في مرف�أ بيروت «ف�ساد بالترا�ضي» ...مالكو ال�شاحنات يبد�أون �إ�ضرابهم المفتوح اليوم
�ضبط عبوة معدة للتفجير في مجدليا
�صوايا لـ«البناء» :لتتح ّمل الحكومة مجتمعة م�س�ؤولياتها وتوقف ال�صفقة الم�شبوهة وتوقيف �إرهابيين في عكار وعر�سال
ضبطت قوى الجيش عبوة ناسفة معدة للتفجير في
مجدليا -القية في الشمال ،فيما اوق��ف على حواجزه
شخصين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيمات أرهابية.
فقد ضبطت دوري��ة من الجيش عند الساعة الثامنة
والنصف من ليل أول من أم��س ،إل��ى جانب طريق عام
مجدليا – القبة ،عبوة ناسفة زن��ة  4كلغ م��ن المواد
المتفجرة باإلضافة إلى كمية من القطع المعدنية ،معدّة
للتفجير بواسطة ساعة توقيت .وعلى األث��ر ضربت
الدورية طوقا ً حول المكان ،وحضر الخبير العسكري الذي
عمل على تفجيرها في مكانها نظرا ً إلى خطورة نقلها ،فيما
بوشر التحقيق لكشف هوية الفاعلين ،حسبما جاء في
بيان صادر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه.
في إطار مالحقة االرهابيين وتوقيفهم ،أوقف حاجز
القوة األمنية المشتركة لضبط الحدود ومراقبتها في بلدة
شدرا -عكار ،السوري عالء عصام محمد مواليد ،1986

صوايا متحدثا ً إلى «البناء»

إنعام خ ّروبي
ما إنْ تخفت أصداء قضية فساد في البالد،
حتى تظهر قضية أكبر وأخطر .فبعد فضائح
سالمة الغذاء وموضوع النفايات والمطامر
والمخالفات العقارية ،ب��رزت قضية قديمة
جديدة هي موضوع ردم الحوض الرابع في
مرفأ بيروت.
وعلى رغم المعارضة الواسعة لهذا القرار
الذي ينطوي على مخالفة دستورية وقانونية
كبيرة ،يبدو أنّ إدارة المرفأ ال تزال مص ّرة على
ردم الحوض .فالحوض الرابع بُني بمرسوم
جمهوري (رقم « »9040/1996والذي أعطى
إدارة المرفأ حق إجراء التوسعة شرقا ً حتى

معظم ال�ضالعين
في ال�صفقة من
ال�سيا�سيين النافذين
وبينهم �أبناء وزراء
�سابقين
وينص على إنشاء الحوضين
مصب نهر بيروت
ّ
ّ
الرابع والخامس) ،يحتاج ردمه إلى مرسوم
آخر ،كما يجب أن يكون لوزارة البيئة دور في
هذا الموضوع .إضاف ًة إلى ذل��ك ،ف��إنّ اتخاذ
هذا القرار يحتاج إلى دراس��ة حول األسباب
والجدوى االقتصادية وإمكانية توسيعه من
دون ردم أحد أحواضه المهمة كالحوض الرابع
الذي يُعتبر من أعمق األحواض في المنطقة.
من جهة أخرى ،فإنّ عملية تلزيم المشروع
تطرح جملة من التساؤالت ،حيث ت ّم توقيع
عقد بالتراضي مع شركة «ح��وري��ة» لتنفيذ
أعمال ال��ردم .فلماذا لم يت ّم إج��راء مناقصة
قانونية للتلزيم؟ وما هي الكلفة الحقيقية؟
وهل هي حقا ً  130مليون دوالر في حين يشير
البعض إلى إنّ الكلفة يجب أن ال تتجاوز 40
مليون دوالر؟ وهل يقع تلزيم المشروع ضمن
صالحية اللجنة الموقتة إلدارة واستثمار
المرفأ؟ وهل هناك أهداف غير معلنة للردم؟
وعلى رغم طلب عدد من األحزاب السياسية
التي اجتمعت منذ أيام في بكركي من رئيس
الحكومة ت��م��ام س�لام اإلي��ع��از إل��ى الجهات
المختصة بالوقف الفوري لك ّل األعمال المتعلقة
ب��ردم الحوض ال��راب��ع ،وذل��ك حسب االتفاق

أعمال الردم في الحوض الرابع
ال��ذي ت ّم في اجتماع السراي الحكومية بين
عدد من الوزراء وبين إدارة المرفأ ،واألخذ في
االعتبار التوصية الصادرة عن لجنة األشغال
العامة النيابية في هذا الخصوص ،وبتّ هذا
الموضوع على طاولة مجلس ال���وزراء ،فإنّ
األجواء ال توحي حتى اآلن بنية لدى األطراف
المعنية طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس
الوزراء وإنْ من خارج جدول األعمال.
وعلى رغم رفض النقابات العاملة في مرفأ
ب��ي��روت لهذه الخطوة التي لها انعكاسات
سلبية على عملهم ،بحيث تطاولهم في لقمة
عيشهم ،وعلى رغ��م تحذير بعض الخبراء
من خسائر كبيرة قد تنجم عن ال��ردم ،ال تزال
اللجنة الموقتة ماضية ف��ي أع��م��ال ال��ردم،
معتبرة أنّ تلزيم المشروع بالتراضي هو حق
استنسابي لها وال يحتاج إلى مرسوم ،علما ً أنّ
هذه اللجنة هي هيئة مستقلة خاضعة لسلطة
وصاية وزي��ر األشغال العامة وبالتالي هي
ليست إدارة عامة ،وتحتاج الى ترخيص بردم
البحر مثلها مثل أي شركة خاصة ،وهي ترتكب
مخالفة دستورية كبيرة.

(أكرم عبد الخالق)
المخصصة لذلك
بحجة أنّ المحطات
والتفريغ،
ّ
ّ
ضاقت بها المساحات داخل المرفأ ،لكن بعد
اجتماعنا إلى مدير المرفأ حسن قريطم الذي
أخبرنا أنه في حال ردم الحوض يصبح سعر
المتر المربع الواحد  50ألف دوالر أميركي،
اتضح لنا أنّ الهدف أبعد من ذلك ،وهو تحويل
مرفأ بيروت إلى مرفأ تجاري سياحي ،وقد
تكون هناك خلفيات أخرى».
ولفت صوايا إلى أن للحوض الرابع مميّزات
مهمة ج���داً« ،ف��ه��و م��ن أع��م��ق األح����واض في
المنطقة ،إضافة إلى أنّ مساحة أرصفته تسمح
برسو عدد من السفن الكبيرة المح ّملة بالحديد
والخشب والمواشي ،بحيث يصل وزن الحمولة
إلى نحو  800ألف طن ،وقد أعطى المرسوم

للحو�ض الرابع
مم ّيزات مهمة
جداً وهو من �أعمق
الأحوا�ض
في المنطقة

أصحاب الشاحنات

يبدو أنّ األم��ور ذاهبة نحو التصعيد ،إذ
تبدأ النقابات العاملة في مرفأ بيروت ،بدعوة
من نقابة مالكي الشاحنات العمومية اليوم
إض��راب�ا ً مفتوحا ً حتى إدراج المشروع على
ج��دول أع��م��ال مجلس ال����وزراء ،ج��دّد رئيس
نقابة مالكي الشاحنات العمومية نعيم صوايا
في حديث لـ»البناء» التأكيد على أنّ مشروع
ردم الحوض الرابع من دون دراس��ة جدوى
اقتصادية حقيقية ،هو تغيير لوجهة عمل
المرفأ وتحويله من مرفأ اقتصادي حيوي لك ّل
لبنان ،إلى مرفأ سياحي وتجاري يستفيد منه
عدد قليل من الشركات .وقال« :في عهد الرئيس
الراحل الياس الهراوي صدر مرسوم جمهوري
حمل الرقم  9040وقضى بإنشاء الحوضين
الرابع والخامس والرصيف  ،16وم��دة هذا
المرسوم  5سنوات ،أيّ أنها انتهت عام .2001
وفي عام  2009ت ّم ردم الحوض الخامس من
دون وجه ّ
حق ولم نعرف بعد لماذا ت ّم ردم هذا
الحوض!
أما بالنسبة إلى الحوض الرابع ،فقد بدأ
الحديث عن الموضوع في أواخر عام ،2013
فق ّررنا الوقوف في وجه ال��ردم باعتبار أ ّنه
يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ،فالمرسوم
ال يلغيه إال مرسوم».
وأض��اف« :لقد تذ ّرعت إدارة المرفأ بأنها
ّ
محطة مستوعبات جديدة للتخزين
تحتاج إلى

حق إجراء التوسعة شرقا ً
 9040إدارة المرفأ ّ
مصب نهر بيروت».
حتى
ّ

مخالفات بالجملة

وأكد أنّ الطريقة التي ت ّم فيها تلزيم المشروع،
«مخالفة في شكل كلي للقوانين المرعية ،ألنّ
التلزيم ت ّم بالتراضي وقيمته  130مليون دوالر
على رغ��م أنّ القانون ال يسمح للجنة إدارة
المرفأ إب��رام عقود تتجاوز قيمتها  75مليون
ليرة ،وينص على أنّ التلزيم يجب أن يت ّم عبر
مناقصة شفافة .فكيف يجري التلزيم بالتراضي
وب��ع��ش��رات ماليين ال������دوالرات»؟ وأض���اف:
ّ
وبغض النظر عن التلزيم
«األخطر من ذلك كله،
بالتراضي ،أنّ كلفة الردم هي حوالى  40مليون
دوالر ،فأين سيذهب المبلغ الباقي أي تسعين
مليون دوالر؟ وما هي المعايير المعتمدة في
صرف األموال؟ ومن يراقب صرفها؟ وما هو دور
المدعي العام المالي»؟
وانتقد صوايا محاولة «تطييف» الملف عبر
القول إنّ األح��زاب المسيحية فقط هي التي
تقف ض ّد ردم الحوض ،مشيرا ً إلى أنّ هناك
أح��زاب �ا ً أخ��رى تعارض ال���ردم ،وه��ي ليست
أحزابا ً مسيحية بل تمثل شريحة واسعة من

«حملة �إقفال مطمر الناعمة» تعت�صم
على مدخله وتطالب با�ستقالة وزير البيئة
نظمت «حملة اقفال مطمر الناعمة» اعتصاما ً رمزيا ً عند
مدخل المطمر ،أكدت فيه متابعة ملف االقفال ،وجددت
رفضها خطة النفايات الصلبة «بسبب التمديد الضمني
الستخدام المطمر» ،مطالبة باستقالة وزير البيئة «لعدم
ثقتنا به في متابعة ملف اإلقفال».
وحضر االعتصام ناشطون بيئيون ،وشارك فيه أطفال
رفعوا الفتات دعت إلى إقفال المطمر ،في ظل حضور للقوى
األمنية من بداية االعتصام حتى نهايته.
وتلت لينا يحي بيانا ً باسم الحملة ،جاء فيه« :بتاريخ
 2014/1/17بدأنا حراكنا المدني السلمي من أجل رفع
الضرر عن أهلنا ،واجهنا فراغا ً رسمياً ،وتخلى البعض
عن مسؤولياتهم التاريخية في قلع هذا الزرع الخطير من
أرضنا ،واستغالل البعض اآلخر لحراكنا من أجل أهداف
أقل أهمية» .وأكدت «أن هدف الحملة األساسي هو إقفال
هذا المطمر .ومال الحوافز ،إذا أسكت البعض ،ال يسكتنا،
والقوى األمنية ومؤسساتها هي لحمايتنا وليست لفرض
الظلم علينا ،ظلم المستهترين بصحتنا والمقصرين بحقنا
والناكثين بوعدهم لنا .نحن ما زلنا نتنشق غاز الميثان ،إذا
تجاهل البعض ذلك».
وأضافت« :باألمس أقر مجلس اإلنماء واإلعمار ملف
التلزيمات وأعطى مهلة شهر في ملف الكهرباء ومهلة
شهرين في ملف النفايات ،وبعدها مهل أخرى وإجراءات
مالية ،ومن بعدها تبدأ الشركات القابضة بالعمل .وإذا
فرضنا أن هذه الشركات جاهزة للبدء وحاضرة لوجستياً،
يلزمها من ثمانية إلى تسعة أشهر لكي تتمكن من تجهيز

مكان بديل عن هذا المطمر .فإذا ً نحن أمام تمديد جديد عن
الوعد الثاني غير الصحيح المعلن بقرار الحكومة .فلماذا
يخدعون الناس الطيبة المظلومة هنا؟ لماذا ال يقولون
الحقيقة؟
ووعدت «بمتابعة كل حركة في هذا الملف .وكل خمسة
عشر يوما ً لنا محطة معكم وسيبقى المجتمع المدني
الحقيقي العين الساهرة على هذا الملف سواء غيب عن
قصد أو ال» .مجددة «رفضنا خطة النفايات الصلبة بسبب
التمديد الضمني الستخدام المطمر لمدة أطول من التي أعلن
عنها ،وألنه لم تلحظ معالجة حقيقية لما بعد اإلقفال وال
معالجة لعصارة النفايات التي ترمى في البحر المتوسط»،
كما جددت «طلبنا باستقالة وزير البيئة (محمد المشنوق)
لعدم ثقتنا به في متابعة ملف االقفال .ونطلب البدء فورا ً
بتغليف القسم الذي لم يعد صالحا ً للطمر ،وذلك للحد من
التسرب العشوائي لغاز الميثان ،ولن ننسى طلبنا القديم
الجديد بحصر طمر العوادم الخاملة فقط هنا وفي أي مطمر
آخر .كما نطلب إقرار خطة طوارئ إدارية ومالية لتسريع
تركيب محطات توليد الطاقة الكهربائية لكي يحترق غاز
الميثان بدل ان نتنشقه يومياً ،إذ إن إنجاز هذه المرحلة
على النحو المعمول به إداريا ً يتطلب سنة من البيروقراطية
ونحن نموت كل يوم من السم» .وأشارت إلى أن الحملة
«تطالب البلديات صرف مال الحوافز في مشاريع بيئية
محلية وأهمها دعم برامج النفايات الصلبة بالفرز من
المصدر ،كما تطالبها برفض خطة النفايات لمصادرتها
سلطة البلديات ومال البلديات».

ك ّل الطوائف ،وأولها الحزب السوري القومي
االجتماعي ،وق��د زرن��ا رئيسه النائب أسعد
ح��ردان ال��ذي أكد أنّ الحزب يقف إلى جانب
ك ّل قضية محقة مرتبطة بالناس ،معتبرا ً أنّ
الحكومة يجب أن تتح ّمل مجتمعة مسؤولياتها
تجاه ه��ذا ال��واق��ع بما ال يخالف المراسيم
السابقة القاضية بتوسعة المرفأ ،وأن تضع
وزارة األشغال العامة يدها على هذه القضية،
واإلحاطة بك ّل التفاصيل المتعلقة بها لتفادي
ما قد ينتج عنها من أضرار وسلبيات تطاول
قطاعات أساسية عاملة في المرفأ ،ومنها
أصحاب الشاحنات العمومية الذين يعملون
في شكل شرعي وقانوني ،ويمثلون قطاعا ً
أساسيا ً في الدورة االقتصادية».
وتحدث صوايا عن تحرك نقابة أصحاب
الشاحنات من أجل مواجهة هذا القرار الذي
س��ي��ؤدّي إل��ى خ��س��ارة م��ا ال يق ّل ع��ن 1500
شاحنة عمومية عملها ،باإلضافة إلى متعهّدي
التحميل والتفريغ والعمال» .وق��ال« :قمنا
بجولة على المرجعيات السياسية والروحية
ورؤس���اء األح���زاب ،البعض تجاوب معنا ال
سيما :الحزب السوري القومي االجتماعي ،تيار
المرده ،التيار الوطني الحر ،وحزب الطاشناق،
وغيرهم ،أما المستفيدون من هذا الوضع فقد
رفضوا الوقوف إلى جانبنا مثل النائب وليد
جنبالط الذي رفض حتى مجرد االستماع إلى
وجهة نظرنا».
وعن دور وزارة الوصاية في هذا الملف،
أي وزارة األشغال ،قال صوايا« :كان تصرف
وزي���ر األش��غ��ال غ���ازي زعيتر مفاجئا ً لنا،
فعندما اجتمعنا إليه وشرحنا له موقفنا من
ردم الحوض والخسائر التي ستنجم عن هذا
الردم كان كالمه مطمئنا ً وإيجابياً ،حيث أكد أنّ
الردم ال يجوز ،ل ُنفاجأ بعد ذلك برسالة منه إلى
رئيس الحكومة تمام سالم يبلغه فيها أنه ليس
يوسع المرفأ ويط ّور
ض ّد ردم الحوض أل ّن��ه
ِّ
عمله ،وعندما طلبنا توضيحا ً من الرئيس
س�لام جاءنا ال��ر ّد من األمين العام لمجلس
ال���وزراء سهيل بوجي ب��أنّ أعمال التحضير
للردم يجب أن تستم ّر .كيف يحصل ذلك؟ وهل
أصبح بوجي رئيسا ً للحكومة»؟
وكشف النقيب ص��واي��ا ع��ن صفقة فساد
كبيرة ،معظم الضالعين فيها من السياسيين
النافذين وبعض أبناء ال���وزراء السابقين،
بالتعاون مع إدارة المرفأ ،مطالبا ً بوقف هذه
الصفقة المشبوهة ،أو إص��دار مرسوم بردم
المرفأ يتح ّمل بعده مجلس الوزراء المسؤولية
الكاملة أم��ام الشعب اللبناني في ردم هذا
المرفق العام الحيوي والمهم!

«ع�صبة الأن�صار» التقت «الجماعة»:
ملف المولوي انتهى
اعتبرت «عصبة األنصار» أن ملف المطلوب الفار شادي المولوي انتهى بعد
تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق عن خروج المولوي من مخيم عين
الحلوة.
وكان وفد من العصبة ضم الشيخ ابو طارق السعدي والناطق الرسمي
الشيخ أبو شريف عقل والشيخ أبو عبيدة حوراني ،التقى المسؤول السياسي
لـ«الجماعة االسالمية» في الجنوب بسام حمود بحضور اعضاء اللجنة
السياسية احمد الحبال والشيخ علي السبع أعين ومحمد الزعتري .وجرى
البحث في أوضاع مخيم عين الحلوة.
وقال ابو شريف عقل« :الهدف من هذا اللقاء هو التباحث في تخفيف معاناة
أهلنا اثناء الدخول والخروج من المخيم على الحواجز ،وكذلك إدخال بعض
المواد األساسية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية .وبحثنا في األحداث
األخيرة التي يشهدها المخيم ،وعلى وجه التحديد حوادث االغتيال التي تحصل
بين الفينة واألخرى .وأكدنا نحن وإخواننا في الجماعة ان هذه االعمال مدانة
وال يجوز بأي حال من االحوال إراقة الدماء».
وردا ً على سؤال عن خروج المولوي قال« :هذا الملف أخذ بعض الوقت وأخذ
الكثير من الجهد ،اال اننا نستطيع ان نقول ان هذا الملف إن شاء الله ،انتهى
وسمعنا أكثر من تصريح لوزير الداخلية الذي اكد ان المولوي اصبح خارج
المخيم ،وربما أصبح في منطقة حدودية بين لبنان وسورية» ،آمالً «بأال تتكرر
مثل هذه الحوادث ،المخيمات ال تستطيع ان تتحمل مثل هذه الملفات .كل نقطة
دم في المخيم هي غالية علينا وكل رصاصة في المخيم يجب ان توجه باالتجاه
الصحيح واالتجاه الصحيح هو مواجهة العدو الصهيوني».
وعن دور القوى االسالمية في الملف ،قال« :القوى االسالمية كان لها دور
بارز ،وكذلك فصائل المنظمة والشباب المسلم الذين أبدوا أعلى مستويات
الفهم والوعي والتجربة وأك��دوا أيضا ً حرصهم الشديد على المخيم وعلى
الجوار».
من جهة أخرى ،التقى الرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبدالرحمن
البزري ،وفدا ً من قيادة «الجماعة اإلسالمية» في صيدا ضم حمود وحسن أبو
زيد ومحمد الزعتري ،في حضور ماجد حمتو والشيخ يوسف المسلماني،
وجرى البحث في األوضاع األمنية واالجتماعية في مدينة صيدا ومخيماتها،
وفي التطورات السياسية في أعقاب االعتداء «اإلسرائيلي» ورد المقاومة في
مزارع شبعا.

قدّ ا�س في �إبل ال�سقي للجندي اال�سباني

العدو يوا�صل خرق ال�سيادة اللبنانية
وينفذ غارات وهمية فوق الجنوب

من القداس
واصل طيران العدو «االسرائيلي» خرقه السيادة
اللبنانية من الجنوب حتى الشمال ،منفذا ً غ��ارات
وهمية فوق مناطق جنوبية عدة.
وخرقت طائرة استطالع تابعة للعدو «اإلسرائيلي»
األجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركال ،ونفذت طيرانا ً
دائريا ً فوق مناطق رياق وبعلبك ،ثم غادرت األجواء
من فوق بلدة رميش .فيما خرقت طائرة عدوة مماثلة
األجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ،ونفذت
طيرانا ً دائريا ً فوق مناطق رياق وبعلبك ،ثم غادرت
األجواء من فوق بلدة الناقورة.
وخرقت طائرة عدوة مماثلة األجواء اللبنانية من
فوق بلدة رميش ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق مختلف
مناطق ال��ج��ن��وب ،ث��م غ���ادرت م��ن ف��وق ب��ل��دة علما
الشعب.
ونفذت مقاتالت العدو «اإلسرائيلي» غارات وهمية
على علو متوسط وفي شكل مكثف في أجواء مناطق
النبطية ،إقليم التفاح ،مرجعيون ،الخيام والعرقوب.
كما سجل تحليق لطيران العدو فوق منطقة عكار

من االعتصام الرمزي

على علو مرتفع.
على صعيد آخر ،نظمت رعية إبل السقي ،قداسا ً على
نية شهيد الكتيبة االسبانية الذي سقط في العباسية
بسبب القصف «اإلسرائيلي» ،في كنيسة مار جرجس
ل��ل��روم األرث��وذك��س ت��رأس��ه ال��ك��اه��ن غريغوريوس
سلوم وشارك فيه عدد من ضباط الكتيبة والوحدة
الصربية.
وبعد اإلنجيل ألقى سلوم عظة تناول فيها معاني
الشهادة ،وقال« :اليوم هناك شهداء اكثر من القرون
االولى .نتذكر اليوم الشهداء الذين سقطوا على ارض
الوطن ورووا بدمائهم الذكية ترابه ومنهم اليونيفيل
خصوصا ً العريف الشهيد الذي سقط أخيرا ً خافيير
صوريا نتيجة القصف الهمجي .امتزجت دماؤه بتراب
الوطن وه��ذا دليل أخ��وة وتعاون وتضحية إلرساء
السالم واألمان في بلدنا الحبيب لبنان».
وت��ق��دم ب��اس��م ال��م��ط��ران ال��ي��اس ك��ف��وري وأب��ن��اء
البلدة بالتعزية لعائلته والمملكة االسبانية وقيادة
الجيش.

جورج عبداهلل من �سجنه الفرن�سي لمنا�صريه:
المطلوب منكم االلتفاف حول المقاومة
أكد األسير في فرنسا ج��ورج عبدالله أن االمبريالية
الفرنسية بقدر ما تؤكد عداءها للعروبة ولكل ما هو تقدمي
في بالدنا تقف الى جانب «إسرائيل» ،داعيا ً مناصريه
إلى االلتفاف حول خط المقاومة المطلوب منها تجذير
مواقفها.
جاء ذلك في رسالة صوتية لعبدالله من سجن النميزان
في أعالي البيرينيه جنوب غربي فرنسا خالل اعتصام
نفذته أمس الحملة الدولية إلطالق سراحه أمام السفارة
الفرنسية في بيروت ،ش��ارك فيه حوالى  200متظاهر
ومتظاهرة حملوا صور عبدالله.
ووج��ه عبدالله في رسالته «تحية تقدير إلى جميع
المشاركين» ،وق��ال« :االمبريالية الفرنسية كما سائر
االمبرياالت تعيش أزم��ة عاصفة بقدر ما تؤكد عداءها
للعروبة ولكل ما هو تقدمي في بالدنا ،تقف إلى جانب
«إسرائيل» وغيرها» .وأضاف« :مطلوب من قوى المقاومة
أن تج ّذر مواقفها والمطلوب منكم االلتفاف ح��ول خط
المقاومة ،مع خالص تحياتي للجميع».
ودعا شقيق األسير روبير عبدالله إلى «أوس��ع حملة
تضامن من جميع القوى والهيئات في لبنان والعالم»،

اعت�صام �ضد الغالء في و�سط بيروت:
لعدم التحجج بالأو�ضاع الأمنية والإرهاب
في أول تحرك من نوعه ،نفذت حملة «بكفي غال أسعار بدنا نعيش» ،اعتصاما ً
في ساحة رياض الصلح ،وحمل المشاركون شعارات ضد استمرار الغالء ،على
رغم انخفاض أسعار المحروقات.
وألقيت كلمات لكل من أحمد شاويش ،الشيخ أياد عبدالله واألب عبدو رعد،
أكدت «رفع الصوت عاليا ً وضرورة تكاتف المواطنين في وجه الغالء والمطالبة
بالحماية االجتماعية ،والعدالة ألن الشعب اللبناني ال يستحق الذل والفقر».
كما طالب المتحدثون بعدم استغالل األوض��اع األمنية وخطر اإلره��اب
وضرورة االستقرار ،حجة للقبول بالتدهور المعيشي.

لالشتباه بكونه ضابطا ً منشقا ً من الجيش السوري
النظامي ،وسلم الى مخابرات الجيش.
كما نفذت قوة من الجيش مداهمات عدة شملت خيما ً
محددة في مخيمات لالجئين السوريين في بلدة القليعات
ومحيطها في سهل عكار ،من دون االبالغ عن أي توقيفات
أو مضبوطات.
وفي عرسال أوقف أحد حواجز الجيش في عرسال عبد
الكريم الحجيري النتمائه إلى إحدى المجموعات االرهابية،
وتم نقله الى أحد المراكز العسكرية للتحقيق معه.
وكان الجيش رصد ظهر أمس تجمعا ً للمسلحين في
جرود رأس بعلبك ،فأطلق باتجاهه نيران األسلحة الثقيلة
والمتوسطة.
ومساء أمس اعتقل الجيش أحد األشخاص على حاجز
عين الدلب في صيدا كما سجل استنفار لعناصر الحاجز
وإطالق نار في الهواء.

من اعتصام حملة جورج عبد الله

مؤكدا ً أن «ق��رار القضاء الفرنسي رف��ض إط�لاق سراح
جورج عبدالله لن يدفعنا إلى اإلحباط ،بل على العكس
يجدد فينا روح النضال من أجل تحريره بكل الوسائل
والسبل المتاحة» .ولفت ال��ى أن «محكمة االستئناف
الفرنسية س��وف تصدر في  26شباط الجاري قرارها
بشأن االستئناف الذي تقدم به عبدالله ضد قرار محكمة
تنفيذ األحكام الفرنسية التي رفضت في  5تشرين الثاني
الماضي الطلب التاسع باالفراج المشروط عنه ،وردت
كل الطلبات التي تقدم بها محاميه جان لوي شالونسيه
بما فيها طلب وضعه تحت المراقبة داخل السجن لمدة
عام كامل قبل اإلفراج عنه ،وذلك لتعذر خضوعه لشرط
المراقبة االلكترونية وهو طليق داخل األراضي الفرنسية،
بحسب ما تنص عليه المادة  2-729من قانون اإلجراءات
الجنائية الفرنسي».
وأك��د عضو الحملة الدولية إلط�لاق عبدالله حسن
صبرا أن «الحملة ستنظم اعتصاما ً في  26شباط الجاري
بالتزامن مع موعد النطق بالحكم من أجل الضغط بكل
الوسائل المتاحة لضمان حرية عبدالله وعودته الى وطنه
لبنان».

