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ّ
وتتنكر للوعود
فرن�سا تنكر العهود

مالكو ال�شاحنات في مرف�أ بيروت يعلقون �إ�ضرابهم بعد اجتماع بكركي

ق�ضية عبداهلل بوابة التطبيع مع باري�س
سامر ديب
بدأت فرنسا في اآلونة األخيرة تلهث للعب دو ٍر فاعل في
ّ
الملف اللبناني عبر مدخل رئاسة الجمهورية ،بعد الفشل
ّ
الملف السوري خالل السنوات
المد ّوي الذي ُمنيت به في
الماضية .وعلى رغم ارتباط ّ
ملف الرئاسة اللبنانية بمل ّفات
المنطقة ،حاولت فرنسا وال تزال ،عبر تن ّقل مدير دائرة الشرق
األوسط في وزارة الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو
ّ
الملف عن
بين بيروت وطهران والرياض ،في محاولة لفصل
مجمل قضايا المنطقة لتحصيل دور خاص ،يعيد لباريس
شيئا ً من تأثيرها في المنطقة ،بعد ذوبان نفوذها لمصلحة
الدور األميركي.
فإذا أرادت فرنسا أن تستعيد بعضا ً من هذا الدور فعليها
التفكير في سلة من اإلجراءات التي تردم بعض الفجوة التي
تسبّبت بها سياسات الرئاسة الفرنسية ،أولى هذه الخطوات،
اإلفراج عن المناضل جورج عبد الله ،الذي يحتجز بصورة
غير قانونية لمج ّرد انتمائه الفكري لخيار المقاومة ودعمه
لها ،ورفضه مساومة السلطات الفرنسية على هذه المبادئ،
وكانت قد بثت وسائل إعالم فرنسية تقارير تصف جورج
عبدالله بـ «االرهابي» ،وتقول إنّ «الفصائل اللبنانية الثورية
أسسها منظمة موالية لسورية! من دون ان
المسلحة» التي ّ
تكلّف نفسها عناء الرجوع الى األرشيف لتتبيّن أنّ القوات
المسلحة السورية التي كانت موجودة في لبنان عام 1985
ضغطت لتحرير الملحق الثقافي الفرنسي في طرابلس جيل
سيدني بيرول ،الذي اختطفته «الفصائل اللبنانية الثورية
المسلحة» لمبادلته بجورج عبدالله ،وأنّ فرنسا أخلّت الحقا ً
بتعهّدها لرئيس األمن العسكري الجزائري العقيد لكحل
عياط باإلفراج عن عبدالله بعد اإلفراج عن بيرول.
وثاني هذه الخطوات قيادة حملة معاكسة لتلك التي
قادتها فرنسا إلدراج ما س ّمته بالجناح العسكري لحزب الله
على لوائح اإلرهاب األوروبية ،فتقود حملة شطب اسم هذا
الجناح االفتراضي عن تلك اللوائح الظالمة.
وثالث هذه الخطوات التفكير الجدّي في مستقبل العالقات
الفرنسية ـ السورية خ��ارج نطاق التس ّول االستخباري
للمعلومات ع��ن الفرنسيين ال��ذي��ن يقاتلون ف��ي سورية
ضمن صفوف «داع��ش» و«النصرة» .بعد اع��ت��داءات هذه

المجموعات على المسيحيين المشرقيين ابتداء من الموصل
في العراق ،وص��وال ً إلى صدد ومعلوال .وقد أكد تنظيم ما
يُس ّمى بـ«الدولة اإلسالمية في العراق والشام ـ داعش» أنه
سيستولي على كنائس المسيحيين في سورية وسيح ّولها
إلى «شيء يستفيد منه عباد الله» على ح ّد تعبيره ،مضيفا ً
أنه لن يسمح ببناء الكنائس وال برفع الصلبان ،وأنه «على
من أراد أن يطبّق شعائر دينه فليطبقها في بيته» ،إضافة
الى مناشدة مسيحيين فرنسيين المجتمع الدولي بالتحرك
سريعا ً إلجالء اآلالف من المسيحيين واإليزيديين وأقليات
أخرى عالقين في سهول نينوى في العراق.
وأخ��ي��را ً ما كشفت وزارة الداخلية الفرنسية انّ عدد
الفرنسيين المنض ّمين إلى الجماعات اإلرهابية في سورية
والعراق تجاوز الـ 1200شخص بنسبة ارتفاع بلغت 116
في المئة منذ بداية عام  .2014حيث تصدّرت فرنسا منذ
أيلول الماضي قائمة منابع المقاتلين األجانب في سورية
والعراق وفق دراس��ة نشرتها مجلة «ذي إيكونوميست»
البريطانية.
لم ينتبه الفرنسيون أنّ األم��ر ليس في مجيء الموفد
الرئاسي الفرنسي رئيس دائ��رة الشرق االوس��ط وشمال
أفريقيا جان فرنسوا جيرو ،مرة ومرتين وثالث إلى بيروت
ويزيد ّ
الضغط الديبلوماسي الفرنسي في اتجاه لبنان ،وهو
تظهّر بدءا ً من يوم أمس ،بزيارته الى بيروت حيث يلتقي
عددا ً من المسؤولين اللبنانيين.
وتو ّترت العالقات بين باريس وطهران بسبب حلف
فرنسا م��ع ال��س��ع��ودي��ة ،وس���اء ال��وض��ع م��ع ب��دء األزم��ة
السورية ،إذ تطابقت وجهتا نظر باريس والرياض كل ّياً،
لكن بعد التط ّورات اإليجابيّة بين إيران والواليات الم ّتحدة
األميركية.
وم��ع ذل��ك ،ذهبت فرنسا بعيدا ً خ�لال اجتماع مجلس
األمن الدولي لمناقشة الوضع في جنوب لبنان ،بعد عمليّة
المقاومة في مزارع شبعا .فعدا عن أن االجتماع حصل بطلب
فرنسي ،جهد المندوب الفرنسي في مجلس األمن ،فرنسوا
ديالتر ،للضغط على الدول المعنية ،بهدف إصدار قرا ٍر يدين
عمليّة المقاومة و «خرقها» القرار  ،1701إال أنّ الديبلوماسية
اللبنانية ،بدعم من روسيا واألردن ،تم ّكنت من لجم االندفاعة
الفرنسية.

الح�ص ي�ستقيل من منبر الوحدة
أعلن الرئيس الدكتور سليم الحص في بيان ،استقالته
من منبر الوحدة الوطنية كأمين عام للمنبر ،بعد تسليم
كتاب االستقالة ألعضاء األمانة العامة في المنبر ،متمنيا ً
لهم دوام التوفيق والنجاح في مهماتهم.
من جهة أخرى ،عقدت األمانة العامة للمنبر اجتماعها
األسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على األثر بيان
دان «المجرمين اإلرهابيين الذين فجروا حافلة المؤمنين
في الشام» وعزى ذوي الشهداء .ورأى المنبر «في الحدث
المفجع تصعيدا ً في عبثية مخططات اإلرهاب التكفيري
وأعماله التي تخدم الصهاينة ومشروع الشرق األوسط
الجديد ،ويحذر من امتداده الى الداخل اللبناني الذي بات
منكشفا ً على أسوأ االحتماالت».
وفي سياق متابعته لبيانه األخير المتعلق بعملية
المقاومة البطولية في مزارع شبعا وما أعقبها من مواقف
على اختالف أوزانها ،توجه المنبر إلى األمم المتحدة
بعد تعزيتها باغتيال العدو لعنصر من رجال أمنها على
أرض لبنان بالقول« :كفاكم إزدواجية في المواقف حماية
للكيان الصهيوني المجرم ،فهذه أح��داث غزة ما زالت
شاهدة على عدم أي تحرك من قبلكم ولم تشهد تحركا ً من
جانبكم ،وقد فضح رئيس لجنة التحقيق في الحرب على
غزة األخيرة بإستقالته مدى الضغوط التي تعرض لها
كي ال يكشف حجم المجازر ضد اإلنسانية التي ارتكبها
الصهاينة ،وأنتم مطالبون أيضا ً بالبحث عمن يخرق
القرار  1701كل يوم ج��وا ً وبحرا ً وب��را ً وباالغتياالت
المتنقلة».
وإلى جامعة الدول العربية الغائبة يكرر المنبر القول:

«أين أنت من الحروب على المقاومة في غزة ولبنان؟
أم��ا بخصوص طلبك من مجلس األم��ن ضبط الحدود
«اإلسرائيلية»  -اللبنانية  -السورية «نذكركم بأن
العبارة كان يجب أن تكون الحدود الفلسطينية المحتلة
 اللبنانية  -السورية ،فهذه فلسطين يا عرب»..!.ونبه المنبر «ال��دول التي تعتبر نفسها مسؤولة عن
أمن العدو ،كما يعتبرها العدو كذلك مسؤولية ذلك الى
أنها ال تمتلك قرارا ً وال حتى يسمح لها أن تشارك في قرار
الحرب والسلم أو إطالق العمليات العسكرية واألمنية
واإلستخباراتية صونا ً ألمنها القومي».
والى «التائهين المحبطين في الداخل اللبناني نقول:
إذا بليتم بالمعاصي فالزموا الصمت ألنكم أوهن من أن
يُسمح لكم بالمشاركة في قرار الحرب والسلم!».
والى الحكومة وسائر المسؤولين في الدولة اللبنانية
قال المنبر« :انتظر اللبنانيون دهرا ً من الزمن ،والتزمت
المقاومة بمقولة تسليم أمر استعادة األراضي اللبنانية
المحتلة من العدو الى الدولة ،فقد بات من المنطقي أن
أراض
تعتبر المقاومة نفسها معنية بتحرير ما تبقى من
ٍ
في مزارع شبعا والغجر وحتى القرى السبع ألن األمر
أصبح مطلبا ً سياديا ً وشعبياً».
وعلى صعيد داخلي آخ��ر ،حذر المنبر من مغبة ما
وصلت إليه األمور المطلبية واإلنمائية ،إذ يلجأ كل متضرر
الى توقيف العمل في المرفق الذي يخدم فيه الجئا ً الى
مرجعيته السياسية أو الدينية» .ورأى «أن هذا السلوك
بات منزلقا ً خطيرا ً يتجاوز ما كان يعاني منه اللبنانيون
من طائفية في كل حنايا الحياة في بلدهم».

بو �صعب :الكالم عن �إجماع على ردم المرف�أ لي�س �صحيح ًا

علقت نقابة مالكي الشاحنات
العمومية في مرفأ بيروت إضرابها
المفتوح أم���س ،م��ن دون تحديد
مهلة للتعليق« ،في خطوة إيجابية
منها» ،كما أعلن رئيسها نعيم صوايا
بعد سلسلة م��ن ال��م��ش��اورات بين
أعضاء النقابة واصحاب المصالح
المعنيين.
وانضم رئيس النقابة نعيم صوايا
وعدد من األعضاء إلى االجتماع الذي
عقد قبل الظهر في بكركي في حضور
المطران بولس صياح ووزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب
المكلف من رئيس الحكومة متابعة
الملف ،ونقابات مرفأ بيروت وممثلي
األحزاب المسيحية للبحث في ملف
الحوض الرابع.
وأش����ار ال��م��ط��ران ص��ي��اح بعد
االجتماع إلى «أنّ موضوع المرفأ هو
وطني وقد اجتمعنا لإلضاءة عليه،
ومعالي الوزير بو صعب مكلف من
الرئيس سالم متابعة هذا الموضوع،
وهو معنا اليوم استثنائيا ً كي يطلع
المجتمعين على نتائج االجتماع
الذي عقدناه أمس (أول من أمس)
مع دولة الرئيس سالم».
وق�����ال ب���و ص���ع���ب« :أط��ل��ع��ن��ا
المجتمعين ال��ي��وم ع��ل��ى أج���واء
االجتماع مع دول��ة رئيس مجلس
ال��وزراء ،وكان هناك تأكيد على أنّ
اللقاء في بكركي يمثل فئة كبيرة من
اللبنانيين ،ومنها األحزاب المسيحية
وغير المسيحية ،وأكدنا أنّ البالد في
الفترة الحالية تم ّر في ظرف غياب
رئيس الجمهورية ،وبالتالي هناك
نقص في المرجعيات التي يمكن ألي
حزب أو مؤسسة أو شخص العودة
إليها أو مراجعتها خالل أزمات من
ه��ذا النوع ،من هنا ك��ان اللقاء في
بكركي ونشكر غبطة البطريرك
وس��ي��دن��ا ال��ص��ي��اح الحتضانهما
االجتماعات التي حصلت لألخذ في
االعتبار هواجس بعض األح��زاب
والنقابات والمتض ّررين من موضوع
في هذا الحجم».

وأش�������ار ب����و ص���ع���ب إل�����ى أنّ
االجتماع مع رئيس الحكومة «كان
إيجابيا ً ج��داً ،وبناء عليه ،وضعنا
المجتمعين اليوم في أجواء اجتماع
أمس بحيث نقلنا إلى الرئيس سالم
هواجس المعنيين في الموضوع
ال���ذي يحصل ف��ي ال��م��رف��أ وق��د أكد
حرصه على أال يكون ه��ذا الملف
يعني فقط ال��ج��ه��ات المسيحية.
وبعدما ت ّم إيضاح هذه الفكرة لمسنا
إيجابية كبيرة من دولة الرئيس كي
يهتم بالموضوع ويعالجه ،ومن
هنا تمنينا على المعنيين والنقابة
وأصحاب المصالح في مرفأ بيروت
تعليق اإلضراب إفساحا ً في المجال
أم���ام رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ك��ي يقوم
بالمسعى المطلوب وينقل الهواجس
إلى المعنيين في المرفأ لكي يتمكن
من اتخاذ القرار المناسب».
وب��ع��د أن أع��ل��ن وزي���ر السياحة
ميشال فرعون في مؤتمره الصحافي
األخير أنّ الجميع موافق على الردم،
أكد بو صعب أنّ هذا اإلجماع غير
موجود ،قائالً« :إنّ ممثلي األحزاب
األساسية موجودون معنا اليوم،
الكتائب والقوات والمرده والطاشناق
والتيار الوطني ،والجميع ال يوافق،
إذا ً ال إجماع على ردم الحوض الرابع
مثلما قيل أمس (أول من أمس) ،وهذا
الموضوع سيتضح أكثر فأكثر بعد
متابعة اجتماعاتنا مع دولة الرئيس
سالم».
وع��ن ال��ض��م��ان��ات ال��ت��ي أعطيت
للنقابات لتعليق اإلض���راب ،قال:
«الضمانات هي ثقتنا بدولة الرئيس
س�لام ،وه��و ال��ذي يتخذ ال��ق��رارات
المناسبة ،وال ضمانات أخرى لدينا
غير ذل��ك ،لدينا ثقة تامة ودولته
استمع إل��ى وجهة نظرنا وشعرنا
بأنه تقبلها وهو الذي يتخذ القرار
المناسب» ،مؤكدا ً أنّ وزير األشغال
«هو الوحيد ال��ذي يستطيع إدراج
الملف على ج��دول األعمال ،وسبق
لنا أن ناقشناه في الجلسة السابقة
ومن خارج جدول األعمال».

محافظا بيروت وال�شمال يدعوان
�إلى �إزالة الأعالم الحزبية
أصدر أمس محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ق��رارا ً بإزالة
الالفتات المخالفة واالعالم والشعارات الحزبية كافة في مدينة
بيروت ،على أن تبادر الجهات التي وضعتها إلى نزعها خالل مهلة
يومين.
وكلّف شبيب مصلحة النظافة في بلدية بيروت ،إزالة جميع
الالفتات واالع�لام والصور والشعارات الحزبية والدينية في
بيروت ،والتي لم يبادر واضعوها الى ازالتها وذلك على نفقة من
وضعها ،على أن تقوم بإعداد اوامر التحصيل بالمبالغ المتوجبة.
وكلف قيادة شرطة بيروت تقديم المؤازرة الالزمة لتنفيذ القرار
أيضاً.
ً
سطر شبيب قرارا بإقفال مراكز التجميل غير المرخصة إلى
كما ّ
حين حصولها على التراخيص الالزمة.
وأص��در محافظ الشمال القاضي رم��زي نهرا تعميما ً أمل فيه
من جميع المراجع واألح��زاب السياسية والجمعيات الثقافية
واالجتماعية والرياضية والدينية والمؤسسات التجارية،
المباشرة فورا ً بإزالة جميع الشعارات الحزبية والصور واألعالم
والالفتات واليافطات على اختالفها من سياسية وحزبية ودينية
وفنية وتجارية ،عن جميع األوت��وس��ت��رادات والطرقات العامة
والداخلية والساحات العامة والجسور واألع��م��دة وال��ج��دران
المواجهة للطرقات العامة ،إضافة الى اللوحات المخالفة على
طول الخط الساحلي ضمن نطاق محافظة لبنان الشمالي ،وذلك
خالل مهلة أقصاها مساء اليوم األربعاء.

الصياح مترئسا ً االجتماع في بكركي
وإذ لفت إلى أنه يعمل «من أجل
إي��ج��اد ال��ح��ل��ول المناسبة وليس
للتأزيم» ،شكر بو صعب «المعنيين
وخ��ط��وت��ه��م اإلي��ج��اب��ي��ة بتعليق
اإلض��راب ألنني ال أعتقد أنّ هواية
أح��د م��ن المجتمعين ال��ي��وم قطع
ال��ط��رق��ات وال ال��ض��رر بالمصلحة
العامة وجميعنا متفقون على ذلك».
وقال« :إنني على اتصال دائم بإدارة
المرفأ وهي تنفذ ما يطلب منها».

اجتماع نقابة مالكي
الشاحنات

وإث��ر عودته من بكركي ،ترأس
ص��واي��ا اج��ت��م��اع�ا ً لمجلس نقابة
مالكي الشاحنات العمومية في
م��رف��أ ب��ي��روت وج���رى ال��ت��داول في
مجريات اجتماع بكركي والتمني
الذي صدر عن االجتماع والقاضي
بتعليق اإلض���راب .وق��ال صوايا:
«شاركنا اليوم (أمس) في اجتماع
بكركي ب��رئ��اس��ة ال��م��ط��ران بولس
صياح وح��ض��ور ممثلي األح���زاب:

لجنة الم�ست�أجرين :اعت�صامان في ال�شياح وطرابل�س
ً
رف�ضا للإنذارات وا�ستنكار ًا لأداء «الإدارة والعدل»
عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني
للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق
المستأجرين اجتماعا ً موسعا ً بحضور
لجان المناطق واألحياء ،في مقر اإلتحاد
الوطني لنقابات العمال والمستخدمين،
ناقشت خالله المستجدات ف��ي شأن
قانون االيجارات.
وأصدر المجتمعون بيانا ً رفضوا فيه
«تجاهل لجنة اإلدارة وال��ع��دل مطلب
الخطة السكنية المزمن وإدارة الظهر
إل��ى ت��وص��ي��ات المجلس ال��دس��ت��وري
المتعلقة بضمان حق السكن الدستوري
للمستأجرين وتوفير البدائل لهم وتأمين
ضمانات حصولهم عليه ،واالكتفاء بدال ً
من ذلك بترميم القانون المعطل».
كما رف��ض المجتمعون «م��ا ورد في
بيانات اللجنة لجهة إعادة تكريس مبدأ
اللجان القضائية غير الدستورية والتي
أبطلها المجلس الدستوري ،ورأوا فيه
إص���رارا ً من قبلها على تجاوز مبادئ
الدستور والعدالة االجتماعية والمساواة

حريق �ضخم في الدكوانة التهم معم ًال للخ�شب
و�أ�سفر عن � 7إ�صابات حروق وك�سور واختناق
(أكرم عبد الخالق)

اجتماع منبر الوحدة الوطنية أمس

«تجمع العلماء» :قدر الأمة وحدتها
اعتبر «تجمع العلماء المسلمين» في بيان أصدره بعد
اجتماع هيئته العامة ،ان قدر األمة وحدتها ،وكل من يعمل
على تفريقها وإيقاع الفتن بين أبنائها هو عدو لها ولن
يكتب لمحاولته النجاح وإن حقق انجازات ستكون آنية
وتزول قريباً.
وأكد ان «ال عدو للمسلمين في المنطقة سوى الصهاينة
وأعوانهم ،وكل من يعاون المحتل الصهيوني أو يتلقى
العون منه ،هو معه وسيكون له نفس المصير وهو
ال��زوال» ،وق��ال« :ما يفعله التكفيريون من التعدي على
المقامات واألبرياء ،خصوصا ً اإلعتداء على باص الزوار
في دمشق ،هو عمل ال يقره دين وال مذهب ،بل ال تقره

المبادئ اإلنسانية».
وإذ شدد على ان «لبنان في حاجة ماسة إلى تضامن
أبنائه في هذه المرحلة التاريخية» ،أكد «أهمية الحوار
بين بعض الفرقاء ،وأن يشمل الجميع كمقدمة لوضع
حلول ألزمات هذا البلد وهي كثيرة ،وعلى رأسها اإلرهاب
التكفيري الذي يحتل اليوم عرسال وجرودها».
ونوه التجمع بخطاب االمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله ورأى فيه ،برنامجا ً واضحا ً للمقاومة،
ليس على مستوى لبنان فحسب ب��ل على مستوى
المنطقة» ،مبديا ً استعداده «لدعم هذه الخطة وأن نكون
جزءا ً منها».

ريفي� :سن�سرع محاكمات
الموقوفين الإ�سالميين
أعلن وزير العدل أشرف ريفي «أننا وضعنا خطة مع القضاة
ومفروض تسريع المحاكمات في ملف الموقوفين االسالميين في
نهر البارد» ،الفتا ً الى «وجود  480موقوفا ً ينتظرون محاكمتهم على
أن يغلق هذا الملف بعد شهرين».
وأش��ار ريفي في حديث تلفزيوني الى أن «الحكومة كانت قد
وعدت بإنهاء هذا الملف مع نهاية العام الفائت» ،موضحا ً ان «ما
استجد لدينا التفاوض مع خاطفي اسرانا العسكريين حيث اعتقد
الموقوفون أن خروجهم سيكون أسهل إن وردت أسماؤهم بلوائح
التبادل ،وهؤالء بدأوا يتمنعون عن حضور المحاكمات لوجود وضع
خاص في المبنى «ب» الذي أغلق مؤخراً» ،مشددا ً على أن «خروج
هؤالء من السجن يكون بصدور عفو خاص من رئيس الجمهورية أو
عفو عام من مجلس النواب ،وكل الموقوفين يعلمون محكومياتهم».

�شاتيال :التطرف
الم�سلح �سيموت
أشار رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال
شاتيال ،ال��ى أن «ال��ت��ط��رف المسلح سيموت
بالتدريج وليس هناك بيئة سنية حاضنة
�ب أح��د دع��وات
ل�لاره��اب ،وال��دل��ي��ل ان��ه ل��م ي��ل� ِّ
المسلحين للتظاهر ،والضغط على الدولة».
وأكد شاتيال في حديث تلفزيوني ،ان «الجميع
في لبنان أصبح يتكلم بالعروبة والوطنية،
وهناك ثقة بالبحر العربي المعتدل ،ونحن في
مرحلة أفلست فيها العصبيات ال ُقطرية».
وأوض��ح ان «العرب عليهم ان يعتمدوا على
أنفسهم في مواجهة اإلرهاب ،وإن كانوا يراهنون
على األميركيين فلن يتخلصوا من اإلرهاب حتى
ولو بعد مئة سنة».

اندلع حريق كبير في معمل خليل مطر
لألخشاب في المدينة الصناعية بالدكوانة.
وعلى الفور ،حضرت فرق الدفاع المدني
وعملت على إخماد النيران وانقاذ العاملين،
في حضور وإش��راف المدير العام للدفاع
المدني العميد ريمون خطار.
و اس��ت��م��رت م��ح��اوالت ال��دف��اع المدني
للسيطرة على الحريق ساعات عدة من دون
ج��دوى ما استدعى االستعانة بطوافات
الجيش بعدما وصلت النيران إلى سطح
المبنى ودوت أصوات انفجارات ناتجة من
انفجار ثالثة خزانات من التنر.
وأسفر الحريق عن سقوط سبع إصابات
تراوحت بين الحروق والكسور وضربة على
الرأس وحاالت اختناق ،ومن بين المصابين
رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة الذي
كان يشرف على عمليات االطفاء فأصيب
بضيق في التنفس بسبب كثافة الدخان نقل
على أثره إلى المستشفى وغادره فور تلقيه
العالج.

حرائق متفرقة

وفي انطلياس ،أخمدت فرق االطفاء في
شب في الطابق العاشر
الدفاع المدني حريقا ً ّ
من مبنى الجامعة العربية المفتوحة.
وتمك ّنت ف��رق االطفاء أيضا ً من إخماد
�ب داخ��ل منزل في محلة الرمل
حريق ش� ّ
العالي في برج البراجنة.
وف��ي خ��راج بلدة برمانا ،اندلع حريق
وعملت فرق االطفاء في الدفاع المدني على
إخماده.
وف��ي محيط ساحة ال��ق��دس ف��ي وسط
شب حريق في شاحنة محملة
مدينة صيداّ ،
بالكرتون إثر إلقاء عقب سيجارة عليها أثناء
م��روره��ا في المحلة المذكورة .وحضرت
الى المكان سيارة إطفاء من الدفاع المدني
وعملت على إخماد النيران.
ال��ى ذل���ك ،تمك ّنت العناصر التابعة
للمديرية العامة للدفاع المدني من تنفيذ
مهمات ت��و ّزع��ت بين إخ��م��اد ح��رائ��ق في
االعشاب والمنازل والكهرباء.

الحريق في معمل الخشب

محاولة إنقاذ الع ّمال

التيار الوطني الحر ،الطاشناق،
الكتائب ،القوات اللبنانية والمرده،
وج��رى نقاش ما ت� ّم التوصل إليه
خ�لال االج��ت��م��اع م��ع دول���ة رئيس
الحكومة تمام س�لام ،ال��ذي تمنى
تعليق اإلضراب إفساحا ً في المجال
للعمل م��ن دون ض��غ��ط ،وتمنى
علينا المجتمعون تعليق اإلضراب
لمعالجة الموضوع برويّة».
وأضاف« :أمام االتصاالت ونزوال ً
عند رغبة المطران بولس صياح
والمدير العام لألمن العام اللواء
عباس اب��راه��ي��م ال��ذي ك��ان يتابع
الملف نعلن تعليق اإلضراب بإجماع
النقابة وال��ف��اع��ل��ي��ات وال��ش��رك��ات
المشتركة معنا اعتبارا ً من الساعة
السادسة مساء اليوم (أمس) ،وفي
المناسبة ،نشكر سيدنا البطريرك
والمسؤولين األمنيين وكل الفاعليات
السياسية واالقتصادية واألح��زاب
التي دعمت تحركنا ،آملين بأن نلقى
مبادرة إيجابية لقاء خطوة تعليق
اإلضراب».

وفي تصريح بعد اجتماع تكتل
التغيير واإلصالح في الرابية أمس
برئاسة العماد ميشال ع��ون ،لفت
عضو التكتل الوزير السابق سليم
جريصاتي إلى «أنّ استمرار األخذ
وال���ر ّد ف��ي ملف ال��ح��وض ال��راب��ع،
فتح الملف على مصراعيه ،وذلك
عبر ال��وض��ع ال��ق��ان��ون��ي للشركة،
وقانونية اللجنة الموقتة» .وقال:
«من هنا ،نحن في حاجة ماسة إلى
أن يضع مجلس ال���وزراء ي��ده على
الملف المشبوه بكامله ،وه��ذا ما
يطالب به تكتل اإلص�لاح والتغيير
ف��ي ك��� ّل م��ف��اص��ل ه���ذا ال��م��ل��ف .مع
التذكير أيضاً ،ب��أنّ المادة الثامنة
من قانون اإلجراءات الضريبية الذي
تطبق أحكامه باألفضلية على سائر
النصوص الضريبية عند التعارض،
تنص على أنّ أي ضريبة أساسها أن
ّ
تحفظ فيها حقوق الخزينة .إذاً ،أين
حقوق الخزينة في الوضع الراهن؟
وقد أصبح هذا الملف تحت نظرنا
الدائم».

أم��ام القانون واعتداء على صالحيات
القضاء» .وأك��دوا أن الصيغة المقبولة
من قبلهم هي القضاء وال شيء آخر».
ودان ال��م��ج��ت��م��ع��ون «ال��م��ح��اوالت
ال��م��ت��ك��ررة م��ن ق��ب��ل ب��ع��ض المالكين
لجعل القانون المعطل نافذا ً بقوة األمر
ال��واق��ع عبر االس��ت��ق��واء بتصريحات
بعض النواب من أعضاء لجنة اإلدارة
والعدل الذين يمثلون مصالح الشركات
ال��ع��ق��اري��ة وال���م���ص���ارف ،واس��ت��غ�لال
األح��ك��ام ال��ص��ادرة ع��ن بعض القضاة
التي أش��ارت إلى نفاذ القانون» .ورأوا
في هذه المحاوالت «إصرارا ً على تسعير
الخالفات والنزاعات مع المستأجرين في
شكل خطير ،خصوصا ً من خالل توجيه
اإلن��ذارات لتنفيذ قانون غير نافذ وغير
قابل للتطبيق ،كما أعلن رئيس المجلس
النيابي» .وحملوا «أولئك الذين يقدمون
على توجيه تلك اإلن��ذارات المسؤولية
الكاملة ع��ن نتائجها ومضاعفاتها»،
مؤكدين «رفضها جملة وتفصيالً»،

ومحذرين من «عواقبها وما ستولده من
ردود أفعال».
وق��رر المجتمعون «تنظيم سلسلة
من التحركات استنكارا ً لتجاهل مطالب
المستأجرين واإلستهانة بها من قبل
بعض النواب ورفضا ً ل�لإن��ذارات غير
القانونية ووضع حد لها ألنها تتم بناء
لقانون معطل وغير قابل للتطبيق،
وتضامنا ً مع من وجهت إليهم» .ودعوا
المستأجرين إلى المشاركة الواسعة
في اإلعتصام الذي سينفذ في الشياح
 شارع أسعد األسعد ،الخامسة بعدظهر اليوم األرب��ع��اء وكذلك بالنسبة
لالعتصام الذي دعت إليه لجنة الدفاع
عن حقوق المستأجرين في طرابلس
ب��ال��ق��رب م��ن م��رك��ز الصليب األح��م��ر،
الخامسة بعد ظهر السبت المقبل ،على
أن تحدد الحقا أمكنة ومواعيد التحركات
المقبلة .ودع��ا المجتمعون الهيئات
النقابية والديمقراطية للمشاركة في
تحركاتهم.

الحملة الأهلية
لن�صرة فل�سطين
ع��ق��دت لجنة المتابعة في
الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وق���ض���اي���ا األم�����ة اج��ت��م��اع��ه��ا
األسبوعي في دار الندوة أمس
بحضور منسقها ال��ع��ام معن
بشور ال��ذي وضع المجتمعين
في التحضيرات الجارية لعقد
«م��ل��ت��ق��ى ال��ع��دال��ة لفلسطين
الدولي» يومي  22و 23شباط
الجاري في بيروت.
وأش��������ار ع���ض���و ال��ه��ي��ئ��ة
التأسيسية للمركز العربي
ال��دول��ي للتواصل والتضامن
هاني سليمان إلى أن المشاركين
سيتوزعون على ث�لاث ورش
عمل تتناول م��ح��اور المنتدى
الثالثة وهي :مناهضة التمييز
العنصري الصهيوني ،جرائم
ال��ح��رب الصهيونية ،الجرائم
ضد االنسانية وجرائم االغتيال
الصهيونية.
وأعلم سليمان المجتمعين أن
األمناء العامين للمؤتمر القومي
العربي (عبد الملك مخالف)
والقومي اإلسالمي (منير شفيق)
واألح������زاب ال��ع��رب��ي��ة (ق��اس��م
صالح) ،أقروا بعد اجتماع لهم
في مقر المؤتمر القومي العربي
توجيه الدعوة باسم المؤتمرات
ال��ث�لاث��ة إل��ى ك��ل األع��ض��اء في
مختلف األقطار العربية.
على صعيد آخر ،دعت اللجنة
الوطنية ل��ل��دف��اع ع��ن األس��رى
والمعتقلين في سجون االحتالل
الصهيوني إل��ى المشاركة في
اعتصام (خميس األس��رى )84
التضامني وتضامنا ً مع أسرى
الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين ف��ي ذك��رى انطالقتها
وس��ائ��ر األس����رى ف��ي سجون
االحتالل .وذلك ظهر غد الخميس
أمام مقر الصليب األحمر الدولي
في شارع الحمرا.

