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خريطة طريق للتعاون
بين دروي�ش و«م�سيحيي الم�شرق»

�آراكي التقى ح�سن

النابل�سي� :إيران �أ�صبحت
بعين العالم كله قوة كبرى
استقبل العالمة الشيخ عفيف
النابلسي األمين العام لـ«المجمع
ال��ع��ال��م��ي للتقريب ب��ي��ن ال��م��ذاه��ب
اإلس�لام��ي��ة» الشيخ محسن آراك��ي
في دارته في جنوب لبنان ،وأقام له
وللوفد المرافق مأدبة غداء تكريمية
«لجهوده الكبيرة في العمل الوحدوي
على مستوى األمة كلها» حسبما قال.
وأضاف« :إننا بايعنا قائد الثورة
اإلسالمية ومفجرها منذ أن عرفناه،
وكذلك بايعنا كل المنتوجات الفكرية
التي صدرتها ال��ث��ورة وفكر اإلم��ام
الراحل ،ومنذ ذلك اليوم ونحن في
معركة إمام الشياطين – أميركا».

وت��اب��ع النابلسي «ن��ح��ن نميل
ال��ى أن الربح الثقافي والمعنوي
وال��روح��ي ب��دأ يتجلى ون��ح��ن في
مرحلة صعبة ،ورغ���م ه���ذا ،نحن
على استعداد للنصر .ونحن تحت
عناوين االنتصار والكبرياء والحب.
إن قوتنا تعد بالميزان السياسي
واالسالمي كبيرة ،ونحن لسنا قوة
صغيرة ،وقد أصبحت الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة بعين ال��ع��ال��م كله هي
القوة الكبرى والعظيمة ،ونحن قوة
دولية ،هكذا سنربح المعركة باذن
الله ،وعلينا أن نقوم ب��دور لنمنع
هزيمة هذه القوة ويجب ان تكون

النابلسي واآلراكي

لدينا ق��وة رحيمة نعيمة تزيدنا
عزيمة ونحن نرى مجد الجمهورية
االسالمية وكل هذه البالد الصغيرة
سوف تحتمي بالجمهورية».
وزار الشيخ أراك��ي يرافقه القائم
بأعمال السفارة االيرانية في بيروت
ووفد من المجمع والسفارة اإليرانية
شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز
الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة
في فردان  -بيروت ،إلى جانب رئيس
«تجمع العلماء المسلمين» الشيخ
حسان عبدالله ،بحضور أعضاء من
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين
الدروز.
وشكر الشيخ أراكي لشيخ العقل
«تلبيته دع���وة المجمع وإي��ف��اده
مندوبين للمشاركة في مؤتمر الوحدة
االسالمية األخ��ي��ر» ،متمنيا ً «دوام
المشاركة في مؤتمرات التقريب بين
المذاهب» ،وآم�لاً «بتفعيل اللقاءات
الثقافية بين العلماء من المذاهب
المختلفة بينهم الدروز».
وأث��ن��ى الشيخ حسن على «دور
ونشاط المجمع وكل مبادرة وسعي
لتعزيز التقارب والوحدة بالتركيز
على بناء القيم والفضائل في نفوس
المواطنين» ،م��ش��ددا ً على «أهمية
الحوار والتواصل وبث روح الوحدة
ف���ي م��واج��ه��ة ال��ت��ش��ن��ج االع�لام��ي
والمذهبي والمؤامرات التي تتعرض
لها المنطقة والمسلمون عموماً».

«االتحاد» :النتخاب رئي�س للجمهورية
في �أقرب وقت بر�ؤية وطنية
استنكر المكتب السياسي لحزب االت��ح��اد «مواقف
الكتل النيابية التي ما زالت تمتنع عن حضور الجلسات
التشريعية لهيئة المجلس العامة ،بينما تشارك في
اجتماعات اللجان ،وه��ذه مفارقة غريبة وفيها تعطيل
مقصود لسير العمل التشريعي».
وس��أل الحزب في بيان إثر اجتماعه ال��دوري في مقر
الحزب في بيروت «إذا كانت هناك اعتبارات تملي على
بعض األط��راف السياسية والنيابية اتخاذ مواقف في
مسألة انتخاب رئيس للجمهورية مرتبطة بمواصفات
الرئيس العتيد ،فلماذا الربط بين مهمة المجلس في
انتخاب الرئيس ومهمته التشريعية»؟.
وش���دد على «ض���رورة انتخاب رئ��ي��س للجمهورية
في أقرب وقت ممكن برؤية وطنية بعيدة من المصالح
السياسية الضيقة» ،داعيا ً إلى «العمل الصادق النتظام
جلسات المجلس التشريعية التي ال تحتمل المماطلة
والتأجيل تحت أي ذريعة كانت».
وأس��ف لـ«عدم انعقاد جلسات محاكمة الموقوفين
اإلسالميين ب��ص��ورة أصولية ،األم��ر ال��ذي يترك أث��ارا ً
سلبية على الوضع السياسي وداخ��ل سجن رومية»،
معتبرا ً أن «التلكؤ في إج��راء المحاكمات يعطي مبررا ً
لبعض المجموعات في إرباك الوضع األمني والسياسي
في البالد» ،داعيا ً «األجهزة المعنية كافة وعلى رأسها
القضاء المختص إلى إجراء محاكمات عادلة وفقا ً لألصول
القانوينة ،وعدم إعطاء الذرائع للطعن بحسن سير العدالة
والنفاذ من خالل استمرار قضية الموقوفين اإلسالميين من
دون محاكمة لهز االستقرار العام في البالد».
وكرر الحزب موقفه من «األح��داث الجارية في اليمن
الذي ينطلق من ثوابت قومية وليس من اعتبارات قطرية

أو دينية ،وذلك بسبب إدراكنا لخطورة المشروع االميركي
 الصهيوني الذي يريد تقسيم المنطقة وتفتيتها لحمايةالكيان الصهيوني واستمرار نهب ثروات األمة وتبديدها
ومنع قيام حلقات قوة في الجسد العربي ،حتى ولو تحت
خرائط سايكس بيكو».
واعتبر ان ما «يجري في اليمن هو محاولة إلكمال
المشهد العربي الذي يسعى إليه األميركي من خالل دفعه
لالحتراب مع محيطه اإلسالمي ،من هنا انطلق موقفنا
كحزب اتحاد من هذه الرؤية لوقف الحرب واالعتراض
على التدخالت الخارجية» ،داعيا ً إلى «حل سياسي عبر
حوار وطني يمني تكون ثوابته وحدة اليمن واستقالله
وعروبته وتنميته وتحقيق اوسع مشاركة سياسية في
السلطة من التيارات السياسية واالجتماعية على أساس
وطني وليس على أساس قبلي او مذهبي».
وأك��د أن «م��ا يجري في المنطقة من أح��داث داخلية
مفتعلة يقتضي أن ال تدفعنا إلى تغيير أولوياتنا وعدم
االهتمام لما يجري داخل فلسطين المحتلة من اعتقاالت
جماعية للشباب الفلسطيني واقتحامات يومية يقوم
قطعان المستوطنين لباحات المسجد األقصى تحت
حماية شرطة العدو المحتل وإن ذلك يتزامن مع الدعوات
المتكررة التي يطلقها العدو لتقسيم المسجد األقصى
زمانيا ً ومكانيا ً بين المسلمين واليهود».
ً
ودع��ا الحزب إل��ى «صحوة عربية» ،مشددا على أن
«فلسطين يجب أن تبقى دائما ً أولوية العرب ومنطلق
أي عمل أو اجتماع لرؤساء أركان الجيوش العربية ،وإن
انشغال العرب بالقضايا الجانبية يهدد أمنهم القومي
ويعطي م��ب��ررا ً للعدو لإلمعان ف��ي انتهاك مقدساتنا
وتهويدها».

توقيف ع�صابات م�سلحة ومروجي مخدرات

مقتل �صاحب محل خليوي
بتبادل للنار مع �سارقين
وقعت جريمة قتل في محلة دوح��ة عرمون قضى
بنتيجتها صاحب متجر بعد تبادله إط�لاق النار مع
سارقين.
وفي التفاصيل ،أن أربعة مسلحين مجهولين اقتحموا
قرابة منتصف ليل أول من أمس محل المواطن غسان عيد
المعد لبيع األجهزة الخليوية ومتمماتها وحاولوا بقوة
السالح سلب عيد أمواال ً كانت في خزنة المحل وعددا ً من
أجهزة الخليوي والبطاقات المسبقة الدفع ،لكن صاحب
المحل تبادل إطالق النار معهم بعد محاولة قتله إثر
رفضه الخضوع لهم ،فما كان إال أن اصيب برصاصات
في بطنه نقل إثرها في حالة حرجة جدا ً إلى مستشفى
السان جورج في الحدث لكنه توفي متأثرا ً بجروحه رغم
العناية الطبية المكثفة التي أحيط بها.
وق��د تمكن السالبون األربعة من الفرار وبنتيجة
التحريات واالستقصاءات تمكنت قوى األمن الداخلي
من توقيف المواطن (علي محمد ح ).في مستشفى
الزهراء في الضاحية الجنوبية بعد ان نقله رفاقه إليها
إلصابته بالرصاص في خاصرته وتأكد ضلوعه في
األمر وقد نقل صباح أمس بعد إجراء االسعافات له إلى
فصيلة بئر حسن للتوسع في التحقيق معه ومعرفة
رفاقه الثالثة المشاركين في الجريمة بناء على إشارة
القضاء.
من جهة أخرى ،أفاد بالغ للمديرية العامة لقوى األمن

المفقودة فريال الباشا

الداخلي  -شعبة العالقات العامة ،البالغ التالي انه
«بتاريخي  23و ،2015/4/24وفي محلة العبدة -
عكار ،ونتيجة للتحريات وعمليات الرصد ،تمكن مكتب
مكافحة اإلرهاب والجرائم الهامة اإلقليمي في الشمال في
وحدة الشرطة القضائية من توقيف شخصين مطلوبين
للقضاء بجرم تأليف عصابة مسلحة ،وهما :ص .ط.
(مواليد عام  ،1989لبناني) ،ع .ط( .مواليد عام ،1991
لبناني).
وأجري المقتضى القانوني بحقهما ،وأودعا القضاء
المختص بناء على إشارته».
كما تمكنت دوري��ة تابعة لمكتب مكافحة اإلره��اب
والمخدرات والجرائم الهامة في بلدة ببنين – العبدة،
من توقيف المدعو عبد الرحمن خ .ط .من بلدة وادي
الجاموس بجرم تأليف عصابة مسلحة.
وفي بلدة حكر الشيخ طابا  -عكار أوقفت دورية من
مكتب معلومات عكار في قوى االم��ن الداخلي كل من
(خ.ا ).و (م.ح .و ).بحوزتهما كمية من المخدرات وتتابع
التحقيقات بإشراف القضاء المختص.
على صعيد آخر ،عممت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي «بناء على إش��ارة القضاء المختص ،الرسم
الشمسي للمدعوة فريال الباشا (مواليد عام ،1963
لبنانية) ،التي غ��ادرت بتاريخ  2015/4/21مكان
إقامتها الكائن في محلة وطى المصيطبة  -شارع ملعب
الصفا إلى جهة مجهولة ولم تعد حتى تاريخه ،وهي
تعاني مرضا ً عصبياً ،أما أوصافها فهي على الشكل
التالي:
نحيلة البنية ،طول قامتها حوالى  165سنتم ،حنطية
البشرة ،شعرها أشيب ،وترتدي بنطاال ً أزرق وقميصا ً
أسود ،وفي يدها خاتم وسواران من الذهب».
وطلبت المديرية من المواطنين الذين لديهم أي معلومة
عنها ،الحضور إلى مركز الرملة البيضاء الكائن في محلة
األونيسكو ،أو االتصال بأحد الرقمين ، 01/790713
 01/790714لإلدالء بما لديهم من معلومات.
وفي مجال آخر ،أعلنت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ـ شعبة العالقات العامة أنه عند الساعة 9:00
من قبل ظهر اليوم سيقوم خبراء مكتب المتفجرات
بتفجير وإتالف مواد واجسام متفجرة وقذائف في حقل
القرية  -شرق صيدا ،حيث من المتوقع أن يسمع في
المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعددة.
وطلبت من المواطنين عدم اإلقتراب من المكان المذكور
حفاظا ً على سالمتهم.

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش في مطرانية سيدة النجاة ،وفدا ً من «مركزية
مسيحيي المشرق» برئاسة األمين العام المحامي سيمون الخوري وعضوية
كل من فادي سماحة ،منير صادر ،فؤاد عازار ،زينة خير الله ،منال عازار ،وسيم
ابو رجيلي ،كارولين حلو ،بدري عبدايم ،بولس عاصي ،سامي منصور ،مارلين
قاصوف وجوزف نجار.
وهنأ الوفد درويش بعيد الفصح المجيد ،وشكر له «الجهود التي يبذلها في
سبيل استقرار وتثبيت الوجود المسيحي في الشرق» ،وطلب منه التنسيق
لنشاطات مشتركة مقبلة.
بدوره ،رحب درويش بالوفد ،وأشاد «بما تقوم به المركزية في خدمة الوجود
المسيحي في المنطقة» ،معلنا ً دعمه «لكل النشاطات» ،واضعا ً «خريطة طريق
مستقبلية للتعاون».
وكان الوفد زار غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة ومؤسسات
اقتصادية.

درويش محاطا ً بمركزية مسيحيي الشرق

(أحمد موسى)

�سعد والمركز اللبناني العربي
ي�شددان على مواجهة الفتنة المذهبية

سعد مستقبالً وفد المركز الثقافي اللبناني العربي
استقبل األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في
مكتبه وفدا ً من «المركز الثقافي اللبناني العربي» بحضور عضو األمانة العامة
للتنظيم خليل الخليل ،وعضوي اللجنة المركزية عبدالقادر البساط والمختار
زياد حمود.
وعرض المجتمعون ،بحسب بيان صادر عنهم «التطورات التي يشهدها
الوطن العربي من صراعات محتدمة مع العصابات التكفيرية اإلجرامية التي
تتلطى وراء شعارات دينية وليبيرالية».
ودعا أعضاء الوفد التنظيم الشعبي للعمل على «توحيد سائر المجتمع
المدني والقوى الناصرية في لبنان» ،مؤكدين «أهمية ضبط الخطاب السياسي
الصادر من قبل بعض السياسيين ،وخفض وتيرة التحريض المذهبي ذي
األبعاد السياسية» ،كما دع��وا «ل�لاس��راع في انتخاب رئيس للجمهورية،
والوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومؤسساته العسكرية ،ودعم المقاومة
الباسلة في تصديها لقوى اإلرهاب «اإلسرائيلي» التكفيري».

ت�شييع المنا�ضل القومي والإعالمي
غ�سان ما�ضي بم�أتم مهيب في بيروت

شيّع الحزب السوري القومي
االجتماعي وعائلة ماضي المناضل
القومي واإلع�لام��ي غسان ن��واف
ماضي في مأتم مهيب ش��ارك فيه
إلى جانب العائلة ،عميد الداخلية
صبحي ي��اغ��ي ،ع��ض��و المجلس
األعلى بشارة ح��داد ،رئيس هيئة
منح رتبة األم��ان��ة كمال الجمل،
عدد من وكالء الع ُمد ،عضو المكتب
السياسي منفذ عام بيروت بطرس
سعادة ،منفذ عام مرجعيون سامر
ن��ق��ف��ور ،ع��دد م��ن أع��ض��اء هيئات

م��ن��ف��ذي��ات ب��ي��روت وم��رج��ع��ي��ون
وال��م��ت��ن ال��ج��ن��وب��ي ،وع����دد من
مسؤولي الوحدات الحزبية.
كما حضر العميد سمير أبو عفش
من حركة فتح ،وفد من حزب األمة،
نائب رئيس بلدية شبعا س��اري
غلمية وع��دد م��ن فاعليات شبعا
وب���ي���روت ،وج��م��ع م��ن القوميين
والمواطنين.
انطلق موكب التشييع من أمام
مستشفى الجامعة األميركية في
ب��ي��روت ،ورف��ع النعش على أكف

رفقائه وأدّت له ثلة من القوميين
التحية الحزبية ،م���رورا ً بمنزل
العائلة في المصيطبة ،ثم جامع
الخاشقجي ـ قصقص حيث أقيمت
ال��ص�لاة ،وب��ع��ده��ا ووري جثمان
الراحل الثرى في جبانة بئر حسن.
ه��ذا وتتقبّل العائلة التعازي
ي��وم غد األح��د  26نيسان 2015
من الساعة الواحدة ظهرا ً وحتى
ال��س��اب��ع��ة م��س��اء ف��ي ق��اع��ة محي
الدين برغوت ـ جامع الخاشقجي.
البقاء لألمة.

بعقلين تو ّدع �سليمان تقي الدين
شيّعت ب��ل��دة بعقلين ف��ي م��أت��م ح��اش��د ،المحامي
والكاتب والصحافي سليمان تقي الدين ،شارك فيه ممثل
رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة «أم��ل» الشيخ
حسن المصري ،الرئيس حسين الحسيني ،ممثل رئيس
اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط النائب غازي
العريضي ،النائبان م��روان حماده وع�لاء الدين ترو،
ممثل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طالل
ارسالن عماد العماد ،ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين
الدروز الشيخ نعيم حسن القاضي غاندي مكارم ،رئيس
مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زي��ن الدين،
وفد من الحزب التقدمي االشتراكي برئاسة أمين السر
العام ظافر ناصر ،ووكيل داخلية الشوف رضوان نصر،
ناشر جريدة «السفير» طالل سلمان ،وأعضاء مجلس
القيادة والمفوضون ،وحشد من رجال الدين والفاعليات
والشخصيات واهالي البلدة والجوار.
وقبيل التشييع ،ألقيت كلمات أشادت بالفقيد ،لكل من

الفنان عماد ابو عجرم ،الشاعر وجدي عبد الصمد باسم
إتحاد الكتاب اللبنانيين ،الدكتور عبد السالم شعيب
باسم نقابة المحامين ،الدكتور ف��واز طرابلسي باسم
أصدقاء الفقيد.
وقدم العريضي التعزية باسم جنبالط ،معددا ً مزايا
الفقيد تقي الدين النضالية ،وق��ال« :إن ما كتبه اغنى
الحياة السياسية اللبنانية وكتب عن الحوار الذي نص ّر
عليه في هذه المرحلة بين القوى السياسية اللبنانية
لحل كل القضايا ،وهذه المسألة تأخذ طريقها رغم كل
شيء ،وسليمان كان رمزا ً من رموز الحوار في لبنان ،وفي
هذا السياق ندعو الجميع الى التبصر والحكمة للحفاظ
على هذا التنوع وهذه التركيبة والخصوصية اللبنانية،
لنخرج باتفاقات وتسويات تحمي ما تبقى من الوطن من
أسس وتقاليد ،ولكي نبني مستقبالً راسخا ً لألجيال».
وألقى كلمة العائلة المحامي بدري تقي الدين.
وبعد الصالة ووري الفقيد في مدافن العائلة.

تظاهرة في مخيم البارد
احتجاج ًا على �إجراءات الـ«�أونروا»

الخير دان مطالبة الحريري
بنقل «عا�صفة الوهم» الى �سورية
دان رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير مطالبة رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري بنقل «عاصفة الوهم» السعودية الى سورية،
داعيا ً آل سعود إلى وقف عدوانهم الفاشل على الشعب اليمني فوراً.
واعتبر الخير لدى استقباله وفودا ً شعبية أمت دارته في المنية ،أن
الجيش اللبناني هو الضامن األساسي للوطن ،وتوجه «بالتحية إلى
الجيش اللبناني على انجازاته الوطنية في مكافحة اإلرهاب ونجاحه
وإعادة األمور إلى طبيعتها في المنية والشمال».
وطالب «المحكمـة العسكرية بإنزال أشد العقوبات بالذين تثبت
إدانتهم من أف��راد المجموعات اإلرهابية التي تم إلقاء القبض عليها
أخيراً ،مع ضرورة اإلسراع بإطالق سراح الشباب من أبناء المنية ممن
تثبت براءتهـم وعدم اشتراكهم في سفك دماء ضباط وجنود الجيش
اللبناني».
من جهة أخرى ،دان الخير «مطالبة رئيس تيار المستقبل بنقل عاصفة
الوهم السعودية الى سورية» ،وذ ّكره بأنه «كان قد قطع وعدا ً بالنزول في
مطار دمشق الدولي ،وما زال ينتظر حتى اآلن من دون جدوى».
ودعا «آل سعود الى وقف عدوانهم الفاشل ،والمستمر منذ أسابيع ،على
الشعب اليمني فوراً» ،مطالبا ً «بتحويل ملف جرائم اإلبادة التي يرتكبونها
بحق أطفال و نساء ورجال اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية في أسرع
وقت ممكن» ،كما نصح «آل سعود بالرضوخ لمنطق الحوار مع الشعب
اليمني تمهيدا ً إلطالق العملية السياسية الكفيلة بالحفاظ على وحدة
أراضي اليمن ،وحقوق جميع األطياف الوطنية اليمنية بإعادة تشكيل
السلطة على أسس عادلة ومتوازنة».

قطع اتو�ستراد طرابل�س
قطع أهالي الموقوفين في سجن رومية اوتوستراد طرابلس قرب مستديرة
نهر ابو علي ،مطالبين بالسماح لهم برؤية ابنائهم وتقديم العالج الطبي لهم.
وأعادوا فتحه مساء بعدما حضرت قوة من الجيش إلى المكان.

تظاهر أب��ن��اء مخيم نهر ال��ب��ارد
احتجاجا ً على «إج���راءات االون��روا
التعسفية والظالمة».
انطلقت التظاهرة في إطار فعاليات
خيمة االعتصام المفتوح ،من ساحة
القدس مرورا ً بشوارع المخيم وصوال ً
إلى خيمة االعتصام ،يتقدمها «كشافة
القدس» التابعة لـ «اتحاد الشباب
الديموقراطي الفلسطيني» وقيادات
الفصائل.
وأل��ق��ى كلمة خلية األزم���ة التي
ت��ت��ش��ك��ل م���ن ال��ف��ص��ائ��ل وال��ل��ج��ن��ة

الشعبية والحراكات والمؤسسات
والنخب والفعاليات ،أب��و الوليد
غنيم الذي دعا «األونروا إلى التراجع
عن مقرراتها واجراءاتها ضد أبناء
المخيم».
وأك���د ع��ض��و اللجنة المركزية
لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين» أرك��ان ب��در أن «التحرك
متواصل في شكل سلمي وحضاري
وه���ادف للضغط على االون����روا».
وأش�����اد «ب��ص��م��ود وص��ب��ر أب��ن��اء
المخيم الذين يواصلون إضرابهم

واع��ت��ص��ام��ه��م ال��م��ف��ت��وح ف��ي خيمة
اع��ت��ص��ام دخ��ل��ت ي��وم��ه��ا ال��ث��ان��ي
وال��ع��ش��ري��ن ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ،وه��ي
متواصلة حتى إرغ��ام االون��روا على
االستجابة لمطالب أبناء المخيم،
بالتراجع ع��ن اإلج����راءات األخيرة
ال��ظ��ال��م��ة ف��ي ب��رن��ام��ج االستشفاء
والعمل من أجل توفير أموال استكمال
اإلع��م��ار للجزء القديم من المخيم،
وتشكيل لجنة تقييم لمشروع اإلعمار
وإنهاء الفساد والسمسرة وهدر المال
وسوء التخطيط والتنفيذ».

�إ�ضراب عمال النفايات في عين الحلوة
توقف عمال النظافة عن جمع النفايات التابعة
لوكالة ال��ـ»أون��روا» في مخيم عين الحلوة ،احتجاجا ً
على التعرض ألحد عمال النظافة واالعتداء عليه ،على
خلفية طلب تأمين حاوية للنفايات في أح��د أحياء
المخيم ،ما أدى إلى انتشار النفايات وتراكمها في سائر

أحياء المخيم وانبعاث الروائح الكريهة.
وكان اتحاد عمال ال��ـ»أون��روا» في منطقة صيدا قد
دعا إلى االضراب أمس استنكارا ً للتعرض ألحد عماله،
ومطالبا ً بـ«تقديم ضمانات بعدم التعرض مجددا ً
لهم».

