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مزيد من المواقف المباركة ب�شهداء القنيطرة وعملية �شبعا

التقى بو �صعب والم�شنوق

الريجاني :ف�صل جديد في ال�صراع مع ال�صهاينة يب�شر بغد �أف�ضل
حناوي وزهرا :المقاومة لم تخرق القرار 1701

وفد االتحاد الأوروبي يعد
بمتابعة تمويل برنامج تعليم النازحين

تواصلت أمس برقيات التبريك بشهداء القنيطرة مترافقة
مع المواقف المهنئة بعملية المقاومة في مزارع شبعا المحتلة،
مشيدة بحكمة قيادتها ودق��ة تنفيذ العملية ،مشيرة إلى انها
أتت لتطفئ نار الحروب الداخلية والفتن المذهبية التي أشعلها
وزرعها اليهود في مجتمعاتنا ،وأن تستنهض عقول المقاومين
وأن تعيد إليهم ال��روح من المحيط إلى الخليج خصوصا ً في
فلسطين المحتلة.

الريجاني

ووجه رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني علي الريجاني
رسالة في ذكرى شهداء القنيطرة ،قال فيها« :لقد فتح هؤالء األعزاء
فصالً جديدا ً في الصراع المرير الذي يخوضه الشبان المسلمون
مع الكيان الصهيوني العنصري يبشرنا بغد أفضل .فبعد سقوط
كل شهيد ال بد من أن تقوم العزائم وال بد من أن يشحذ الباقون
الهمم ليواصلوا مسيرة الشهداء المباركة بمزيد العزيمة الراسخة
واإلرادة الصلبة».
وتابع« :لقد أكد هذا الحادث اإلرهابي أن الكيان الغاصب
للقدس والجماعات التكفيرية هما وجهان لعملة واحدة ولوال
الدعم اإلستخباراتي والتسليحي والميداني ال��ذي تلقاه هذه
الجماعات من الكيان الصهيوني لما كان بإمكانها مواجهة القوات
الشعبية والعسكرية السورية».
وتوجه «إلى اللبنانيين الشرفاء وأخي العزيز السيد حسن
نصر الله األمين العام لحزب الله أسوة ورمز المقاومة اإلسالمية
وإلى أسر الشهداء األبطال وال سيما أسرة العلم والجهاد والشهادة
أسرة مغنية ووالدة الشهيد جهاد مغنية الشجاعة ،بأحر التبريك
والعزاء باستشهاد هؤالء األع��زاء ،أحيي ذكرى هؤالء الشهداء
وكل شهداء المقاومة اإلسالمية بما في ذلك الشهيد عماد مغنية
(الحاج رضوان)».

ميقاتي

واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي «أنّ العملية التي قامت بها
المقاومة داخ��ل م��زارع شبعا اللبنانية التي تحتلها إسرائيل
حصلت ر ّدا ً على االعتداءات «اإلسرائيلية» المتك ّررة ،وقد جاءت
لتؤكد أنّ العدو «اإلسرائيلي» ال يفهم إال بلغة القوة ،وأنّ توازن
الرعب معه يردعه عن المغاالة في اعتداءاته».
وقال ميقاتي أمام زواره أمس« :في الوقت الذي يحتاج فيه
لبنان إلى السالم وتعزيز االستقرار النسبي فيه ال سيما في
الجنوب ،فإننا نتمنى أن تكون هذه العملية قد أعطت مفعولها
من دون تعريض لبنان لما ال تحمد عقباه ،ونحن على ثقة بحكمة
قيادة المقاومة في تجنيب لبنان المخاطر في ه��ذه المحطة
الوطنية الدقيقة».

حناوي

وأشار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي إلى «ان
العملية التي حصلت في شبعا هي رد على اعتداء القنيطرة،
وكانت في منطقة خارج نطاق الخط األزرق والقرار  1701وضمن
أراض لبنانية احتلتها «إسرائيل» من طريق القضم» ،الفتا ً الى
ٍ
«ان الموضوع بات في إطار شرعية المقاومة دولياً» .وأكد «ان
في جلسة مجلس ال��وزراء لم يكن هناك أي تباين بين الوزراء،
ورئيس الحكومة تمام سالم تحدث باسم الحكومة ودان رد العدو
«اإلسرائيلي» الذي خرق الخط األزرق».

السنيورة وزهرا

وقال رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة في
ندوة صحافية في صيدا إن «موقف تيار المستقبل واضح وصريح
بأنه ضد أي عمل عسكري ضد أي أرض عربية وضد أي إنسان
عربي ،ويدين هذا األمر ،لكن اإلدانة شيء وأن نورط لبنان في هذا
األمر شيء آخر» .فيما رأى النائب انطوان زهرا ان «عملية شبعا
محسوبة بدقة ،بمعنى انها لم تخرج عن سياق ما يجري منذ عام
 2006وحتى اليوم ،وهي تمت خارج اطار الخط األزرق وال يمكن
ان تعتبر قانونيا ً ورسمياً ،خرقا ً للقرار  1701ألنها جرت في منطقة
محتلة ومتنازع عليها».
في المقابل ،اعتبر رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب
طالل أرس�لان في تصريح أن «التراجع «اإلسرائيلي» واالنكفاء
اإلستسالمي الذي ميز موقف «إسرائيل» إثر الضربة الصاعقة التي
وجهتها إليها المقاومة في مزارع شبعا ،إنما يدل على إفالس القيادة
«اإلسرائيلية» سياسيا ًوميدانياً».
وحيا «المقاومة المباركة التي تميزت ب��األداء التقني العالي
والتي تمكنت في غضون دقائق أن تستنهض عقول المقاومين وأن
تعيد إليهم الروح من المحيط إلى الخليج خصوصا ً في فلسطين
المحتلة ،وها هو مشروع المقاومة يلوح من جديد على أنقاض
الفشل «اإلسرائيلي» وإرادة الوعد الصادق الثابتة والتي ستبقى
فلسطين بوصلتها المقدسة».

النابلسي

ورأى الشيخ عفيف النابلسي في تصريح انه «يصعب على
العدو «اإلسرائيلي» أن يستوعب الضربة القاسية التي تلقاها من
رجال المقاومة في مزارع شبعا» ،معتبرا ً «ان العدو أحجم عن
تصعيد الموقف ألنه ال يملك قدرة تحمل الحرب».
وأضاف« :كانت المقاومة بعد العملية جاهزة ال إلصدار بيان
رقم واحد فقط ،بل إلصدار بيانات أخرى تجعل العدو في حالة ذعر
دائمة» ،الفتا ً إلى أنه «أمام تطورات متسارعة استطاعت المقاومة
أن تضرب في وضح النهار وبسرعة قياسية ما يؤكد جاهزيتها
وحضورها الميداني ،وأنها ليست في حاجة إلى وقت طويل للقيام
بعمل أمني وعسكري ،وهذا ما أربك العدو الذي لم يكن يتوقع
طبيعة الرد وال حجمه وال مكانه وزمانه ،لكن األهم أن المقاومة
أخذت في الحسبان كل المعطيات الداخلية والخارجية وأظهرت
دقة عالية ومسؤولية كبيرة وحكمة في اختيار الهدف ،وثبتت
بالتالي قواعد االشتباك الحالية ،وبأن كل اعتداء «إسرائيلي»
سيقابله رد من المقاومة أقسى وأكبر».
واعتبر عضو قيادة «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان الشيخ
شريف توتيو ان «العملية النوعية البطولية الشجاعة التي نفذها
رجال المقاومة اإلسالمية ضد الجنود الصهاينة الغاصبين في
مزارع شبعا المحتلة ،تأتي في سياق الحرب المفتوحة والصراع
التاريخي الدائر والمستمر مع أعداء الله وأعداء اإلنسانية جمعاء
اليهود والصهاينة الحاقدين».
ورأى أن «هذه العملية أتت لتطفئ نار الحروب الداخلية والفتن
المذهبية التي أشعلها وزرعها اليهود في مجتمعاتنا ،وما الترحيب
والتبريك واإلشادة والدعم والتأييد الواسع والكبير الذي القته هذه
العملية المباركة من كافة الشعوب والمجتمعات والتيارات العربية
واإلسالمية إال خير شاهد ودليل على وحدة األمة في مواجهة العدو
األول واألساسي للعرب والمسلمين وللبشرية جمعاء».

الثلوج تغطي المرتفعات
وتقفل طرق ًا جبلية

الثلوج على طريق بيروت البقاع
غطت الثلوج أمس معظم المرتفعات الجبلية في قرى
وبلدات جرد عاليه والمتن األعلى ومنطقة ضهر البيدر
المديرج صوفر.
وأف��اد رئيس مركز جرف الثلوج في المديرج التابع
ل��وزارة األشغال وليد مساعد «أن الثلوج على جوانب
الطرقات الدولية وأن قوى األمن الداخلي اتخذت التدابير
ال�لازم��ة كما ان ج��راف��ات المركز تقوم بمهماتها بفتح
الطرقات» .وأوضح «أن طريق صوفر في تجاه المديرج ما
زالت سالكة للسيارات المجهزة بسالسل معدنية».
وأقفلت الطريق الدولية بسبب تراكم الثلوج ،وأقامت
عناصر قوى األمن الداخلي حاجزا ً في محطة بحمدون
لمنع السيارات من التوجه الى البقاع.

وب��ارك «اتحاد الكتاب اللبنانيين» في بيان عملية شبعا
معتبراً ،أن «عملية المقاومة البطولية هي وسام فخر على صدر
كل لبناني يرفض الذل والخنوع واالستسالم ،وهي فعل مبارك
ألنه يأتي في اطار الحفاظ على سيادة لبنان وحرية ابنائه ،وفي
اطار تثبيت حقيقة ان اي اعتداء صهيوني على لبنان سيلقى ردا ً
مؤلما ً وقاسياً».
ودعا إلى «تصويب البوصلة ضد العدو الصهيوني ،وتوحيد
جهود اللبنانيين كافة ونبذ الصراعات الطائفية والمذهبية
بينهم ،فذلك هو الطريق الوحيد لضمان حرية الوطن وحرية
ابنائه».

برقيات

وتلقت قيادة حزب الله مزيدا ً من البرقيات وبيانات التهنئة
بعملية المقاومة االسالمية في م��زارع شبعا المحتلة ومنها
برقية األمين العام لحزب الغد في تونس عمر الشاهد ،توجه
فيها الى السيد نصر الله «بأحر التهاني بمناسبة نجاح العملية
النوعية للمقاومة الباسلة» ،كما توجه «بتحية إكبار وإجالل
للمجاهدين األبطال» مباركا ً أياديهم الشجاعة.
وتابع« :سماحة السيد حسن نصر الله ،نشد على اياديكم
مجددا ً ونعبّر عن ثقتنا العالية في قيادتكم الحكيمة وقدرتها
على إدارة ال��ص��راع م��ع ال��ع��دو الصهيوني وحسم المعركة
لمصلحة امتنا المجاهدة».
كما تلقت قيادة الحزب بيانات تهنئة بعملية المقاومة من:
جبهة انقاذ القدس واألمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي
الناصري في اليمن عبدالله نعمان محمد ورئيس التنظيم
القومي الناصري في لبنان سمير شركس.
وتقدمت لجنة دعم المقاومة في فلسطين بعد اجتماعها
الدوري في بيروت برئاسة أمين سرها النائب السابق حسن
حب الله ،من قيادة حزب الله بأسمى آيات التهنئة والتبريك
بعملية مزارع شبعا مؤكدة «وقوفها في خندق واحد الى جانب
المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني».
ورأت اللجنة «ان العملية في مزارع شبعا المحتلة شكلت
ردا ً حقيقيا ً على جرائم العدو الصهيوني ومجازره المتنقلة
والموصوفة والتي كان آخرها استهداف شهداء القنيطرة» .كما
اكدت اللجنة «خيار المقاومة كأسلوب ناجح في ردع العدو
وفي تحرير األرض والمقدسات» .ودعت إلى «تمتين وتعزيز
الوحدة الداخلية لبنانيا ً وفلسطينياً».
ودعت اللجنة فصائل المقاومة كافة «إلى ض��رورة التنبه
ألخطار المرحلة التي نشهدها في أكثر من موقع وض��رورة
إفشالها وإسقاط أهدافها األميركية الصهيونية ،وال يكون ذلك
إال عبر استنهاض األم��ة وتصويب بوصلتها باتجاه القدس
وفلسطين».
وأقام «منتدى الشباب الديموقراطي» في حاصبيا حواجز
محبة في عدد من قرى حاصبيا ووزع الحلوى وال��ورود على
ال��م��ارة ،ابتهاجا ً بعملية م��زارع شبعا .كما تم اح��راق العلم
«اإلسرائيلي» في باحة السراي بالشهابية.
ونوه األمين العام المساعد للحزب البروفسور وسام شروف
بـ«العملية البطولية التي نفذتها المقاومة في مزارع شبعا»،
واصفا ً إياها بـ«فائض االنتصارات ،التي يسطرها المقاومون
على دفتر انجازاتهم ،فهم ق��ادرون على رد الصاع صاعين
وتلقين العدو دروسا ً قاسية في كل الظروف».

�أ�سود :الإ�صالح يبد�أ من الر�ؤو�س الكبيرة
وال يخت�صر بثالثة �أيام

(أحمد موسى)
وبسبب تراكم الثلوج ،أقفلت الطرق اآلتية :ضهرالبيدر
 كفرذبيان  -حدث بعلبك  -المنيطرة  -طريق صنين -زحلة  -وطريق جوار الحوز  -كفرسلوان  -ترشيش في
المتن األعلى .فيما ظلت طريق ترشيش  -زحلة سالكة
للسيارات المجهزة بسالسل معدنية والرباعية الدفع.
وأفادت غرفة التحكم المروري ان جميع الطرقات في
كفرذبيان سالكة للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة
بسالسل معدنية وصوال ً الى مراكز التزلج.
الى ذلك ،توقعت مصلحة االرصاد الجوية في المديرية
العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم غائما ً جزئيا ً
إجماال ً وغائما ً في المناطق الشمالية ،يتح ّول تدريجيا ً الى
قليل الغيوم خالل النهار مع استقرار في درجات الحرارة.

أك��د عضو تكتل التغيير واإلص�لاح النائب زي��اد أس��ود أن االص�لاح يبدأ
بالرؤوس الكبيرة وال يختصر بثالثة أيام.
وق��ال أس��ود في بيان أم��س أننا «سمعنا مواقف ال���وزراء والمرجعيات
حول اإلص�لاح ،وأبشرنا خيرا ً باإلصالح ،وهو المرتجى ،ونذ ّكر بأن التيار
الوطني الحر هو أول من طالب باالصالح اإلداري والمالي ومحاربة الفساد
في المؤسسات» ،مشيرا ً إلى «أننا جوبهنا مرارا ً بالصمت وتكرارا ً بالتجاهل
والالمباالة ،وفجأة استفاق البعض على إصالح مجتزأ كيدي إعالمي وهمي
إنتفاعي سياسي ال يتبع وال يحترم القواعد الصحيحة في المالية والموازنة
والمحاسبة وفي القانون».
وق��ال« :األه��م إصالح مزعوم وقح من وقحين في مراكز عامة قيّد لهم في
زمن أن يتبوأوا مواقع تسمح لهم باتخاذ قرار ،فأساءوا استعماله ،واألنكى
يذرون الرماد في العيون ،ويغشون الرأي العام ،ويتالعبون به ،فيقتصون من
مستخدم لحجة اإلفالس وال يحيلون رئيسه إلى النيابة العامة وال يحققون وال
يطالونه بأية محاسبة .ويقتصون من مراقب أو موظف صغير في أية وزارة أو
مسلخ ،وال يطالون رئيسه وال يسألون وزيره عن اللهو واللعب بصحة الناس،
وهم في موقع المسؤولية ،ويقتصون من مساهم في مصرف أو موظف صغير،
وال يسألون حاكم مصرف لبنان عن سكوته وغض نظره عن مخالفات القوانين
المصرفية واإلضرار باالقتصاد وبالمودعين ،ويقتصون من تجار السوق وال
يحاسبون المستورد ومن وراءه من شركاء ووزراء ون��واب وضباط ووزير
معني».
وتابع« :والخضاعنا وإسكاتنا وترهيبنا لوقف معارضتنا إلصالحهم الفاسد،
ألننا نرفض الدخول في نادي الفاسدين والقراصنة وقطاع الطرق ،فيمارسون
إرهاب اإلصالح علينا وعلى أهلنا وعلى ناسنا وعلى طوائفنا ،لنسكت».
واعتبر أن اإلصالح «يبدأ بالرؤوس الكبيرة ( )...أما إصالحكم وتبجحكم
فاختصرتموه بثالثة أي��ام ،كما نكرتم عند صياح الديك ،علكم تنجحون،
لكنكم لن تسامحوا ،فال يرهبنا الفاسد والصامت ،باالصالح ،ألنه هو األولى
بالمعروف ،واإلصالح الفعلي يبدأ به وليس بغيره .من هنا نقول لكم جميعا ً
يا أصحاب الفخامة والدولة والسعادة والنيافة وكل العاطلين من العمل
باسمكم ،لن نحرركم ،وسنذ ّكركم ونذكركم بالخير اسما ً باسم ،وملفا ً بملف،
لتعم أخباركم الطيبة عن نجاحات في االفالس والنهب وتبييض األموال وقلة
الشئمة ،لتعم اخباركم المدينة كل المدينة ،علكم تتعظون وتتعلمون بأن في
لبنان أناسا ً يدافعون عن حقهم ،وأرزاقهم وكراماتهم وحقوق ناسهم ،فالعين
بالعين يا سادة والسن بالسن ،والبادئ أظلم».

�أخبار متفرقة
قدا�س �شكر للراعي الأحد

أعلن المكتب االعالمي في الصرح البطريركي ببكركي في بيان ،أن
البطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي يحتفل عند العاشرة من
صباح االحد المقبل ،بالقداس اإللهي في بكركي« ،يرفع خالله الشكر
للرب على نجاح العملية الجراحية التي خضع لها ،كما يرفع الدعاء
من أجل الذين رافقوه بصالة التشفع ،مستمطرا ً عليهم جميعا ً البركة
الرسولية».

يعو�ض لأهالي ك�سروان؟
نقوال :من ّ

سأل عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب نبيل نقوال ،في تصريح،
«من يعوض على أهالي كسروان عن التلوث الناتج عن معمل الزوق
الحراري واألم��راض التي يتعرض لها أهالي المنطقة .أال يستحق
أهالي المنطقه التعويضات أسوة بأهالي الناعمة وزيادة في التغذية
أسوة بمدينة بيروت؟».

جعجع التقى القادري

التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب
عضو كتلة تيار المستقبل النائب زياد القادري وعرض معه األوضاع
العامة.
وبعد اللقاء أشار القادري الى أن «النقاش تطرق الى الحوارات
ال��دائ��رة س��واء بين تيار المستقبل وح��زب الله ،أو بين «القوات

اللبنانية» والتيار الوطني الحر.
وقال« :إن نهج تيار المستقبل هو نهج حواري ،والمرحلة اليوم
تفرض إعادة ترتيب االولويات لحماية لبنان ،وتأكيد التماسك بين
اللبنانيين ولكن هذا األمر ال ينسينا جملة من القضايا والمواضيع
التي ما زلنا على خالف حولها مع الفريق اآلخر ،وتحديدا ً مع حزب
الله».

الديمقراطيون الأحرار ي�أ�سف

وحيا المجلس السياسي لحزب «الديموقراطيون األح��رار» في
بيان بعد اجتماعه األسبوعي برئاسة ترايسي شمعون «جيش لبنان
البطل على صده الهجوم االرهابي التكفيري الغادر في جرود رأس
بعلبك حيث أنزل بالمعتدين خسائر فادحة وأثبت مرة جديدة أنه
الضامن الوحيد للسيادة واالستقرار ،ومرة جديدة نتقدم من المؤسسة
العسكرية وأه��ال��ي الشهداء بأحر التعازي سائلين لهم الرحمة
وللجرحى الشفاء العاجل».
وأس��ف المجلس لمرور  251يوما ً على الفراغ في سدة رئاسة
الجمهورية ،معتبرا ً أن هذا األمر «يساعد أع��داء الوطن على تنفيذ
مخططهم في ضرب المؤسسات الدستورية الواحدة تلو األخرى».

�إطالق عز الدين في عر�سال

أفرج أمس عن رواد عز الدين ،الذي كان خطف ليل أول من أمس،

من منطقة وادي حميد في عرسال ،من داخل منشرة عائدة إلى والده،
بعدما كان المسلحون نقلوه إلى جرود البلدة بسيارة رباعية الدفع
ومن دون لوحات .وسلم إلى أقاربه ،عند الثالثة من بعد ظهر أمس في
جرود عرسال.

الخ�ضر ينوه ببطوالت الجي�ش

أعلن حزب «الخضر اللبناني» بعد اجتماع مكتبه السياسي،
أن «األحداث األخيرة التي شهدتها المناطق الحدودية مع فلسطين
المحتلة واألراضي اللبنانية المحتله من مواجهات ،تدعو الى ضرورة
التكاتف والتضامن بين كل اللبنانين وإلى ضرورة وضع استراتيجية
دفاعيه لتعزيز قدرات لبنان ولحمايته من األخطار المحدقه».
ونوه الحزب بـ«بطولة عناصر الجيش اللبناني في الدفاع عن
أرض الوطن في قتالهم ضد االرهابين».

الكعكي� :س�أعمل ل�صون حرية ال�صحافة

استقبل نقيب الصحافة عوني الكعكي وفدا ً من خبراء التخمين
العقاري في لبنان في زيارة تهنئة.
وتمنى الوفد للنقيب الكعكي التوفيق في مهمته ،فشكر النقيب
الكعكي الوفد على زيارته ،موضحا ً انه ومجلس النقابة الجديد
سيعمالن على ص��ون الحرية الصحافية في لبنان وتعزيز دور
الصحافة.

ع���رض وف���د االت��ح��اد االوروب����ي
م��ع ع��دد م��ن المسؤولين أوض��اع
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ف��ي لبنان
وحاجاتهم ،واع��دا ً بمتابعة تمويل
برنامج تعليمهم.
وفي هذا االطار ،التقى الوفد الذي
ض��م ال��م��ف��وض األوروب����ي لشؤون
ال��ت��وس��ع وال��س��ي��اس��ة األوروب���ي���ة
يوهانيس هان والمفوض األوروبي
للمساعدات األوروبية خريستوس
ستيليانيدس ،وعددا ً كبيرا ً من دوائر
االت��ح��اد األوروب����ي ،وزي��ر التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب
في حضور سفيرة االتحاد االوروبي
أنجيلينا ايخهورست.
وت��ن��اول البحث موضوع تأمين
التمويل للخطة اللبنانية واألممية
القاضية بتعليم التالمذة النازحين
من سورية.
وش��رح ب��و صعب للوفد معاناة
لبنان «نتيجة الضغط البشري
وال��م��ادي المترتب على ن��زوح نحو
مليون ونصف المليون من النازحين
إلى لبنان ،يضاف إليهم نحو نصف
مليون فلسطيني هم أصالً في لبنان».
وركز على «التحديات التي تواجهها
وزارة التربية ج ّراء وجود نحو 400
ألف نازح في عمر المدرسة» ،مشيرا ً
إل��ى «الخطة الوطنية األممية التي
تتوزع على ث�لاث سنوات وتقضي
بإدخال نحو  100ألف نازح سنويا ًإلى
نظام التعليم في حال توافر التمويل،
وذلك ضمن دوام بعد الظهر».
وأش��ار إلى أنه «سجل في لبنان
لهذا العام ال��دراس��ي في المدارس
الرسمية ضمن دوام بعد الظهر،
نحو  60ألف تلميذ نازح ،في حين
أن التمويل ال��ذي يتوافر له يكفي
فقط لتغطية نحو  57ألف نازح»،
الفتا ً إلى «ضرورة توفير مساعدات
فورية لمتابعة البرنامج وترميم
المدارس ،وصوال ً إلى اعتماد صفوف
جاهزة في المرحلة المقبلة» ،كاشفا ً
عن «اإلستهالك السريع للمدارس
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المشنوق مستقبالً وفد االتحاد
والتجهيزات نتيجة ضغط النزوح
ونظام الدوامين».
كما تطرق الى «النقص في المقاعد
المدرسية والتجهيزات ومولدات
الكهرباء ووسائل النقل ،ما يتطلب
تسريع التمويل».
وتحدث الوفد عن «متابعة مصادر
التمويل وإمكان استيعاب التالمذة
المتبقين في التعليم غير النظامي»،
فأكد بو صعب أن «هذا األمر يمكن أن
يكون ممرا ً موقتا ً إلعادة المتسربين
إلى التعليم النظامي بعد تقييمهم»،
م��ك��ررا ً ح��رص��ه ع��ل��ى «إدخ����ال كل
المتعلمين إل���ى م��س��ار التعليم
العادي ،كي يتمكنوا في المستقبل
من متابعة تحصيلهم».
وك��ش��ف ب��و صعب أن «اللجنة
التنفيذية المشرفة على برنامج
إيصال التعليم إلى الجميع والتي
تضم الوزارة وجميع الجهات المانحة
والفاعلة في هذا المشروع ،تجتمع
باستمرار وتدقق في كل المعطيات،
كما أن ال��وزارة أصبحت تعتمد آلية
إلدارة ال��م��وارد المالية ق��ادرة على
تسريع تسلم الدعم المالي وصرفه
في الوجهة المحددة له».

عند المشنوق

وال��ت��ق��ى ال��وف��د وزي���ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه
بالوزارة،
وع��رض معه أوض��اع النازحين
السوريين واألوض���اع السياسية
ف��ي ل��ب��ن��ان وال��م��ن��ط��ق��ة ،ف��ي ض��وء
المستجدات القائمة ،والتحديات
األمنية التي يمر فيها لبنان .كما
جرى البحث في موضوع العالقات
بين لبنان واالتحاد االوروب��ي على
المستويات كافة.
وأث��ن��ى ال��وف��د األوروب������ي على
«ال���دور ال��ذي تضطلع به األجهزة
األمنية التابعة لوزارة الداخلية في
حفظ األم��ن واالستقرار في الربوع
اللبنانية» ،مشيدا ً ب��ـ«األداء المميز
للقوى األمنية ،خصوصا ً قوى األمن
الداخلي في العملية األمنية األخيرة
التي جرت في سجن روميه».
وأكد المشنوق «تطوير القدرات
التقنية والمعلوماتية لالجهزة
األمنية التابعة ل���وزارة الداخلية
ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات األم��ن��ي��ة
الجديدة».

ندوة لـ«التجمع اللبناني العربي» ت�ضامن ًا مع فل�سطين:

المعركة مع العدو �أ�صبحت مفتوحة من غزة �إلى لبنان
وعملية �شبعا حققت ب�شائر الن�صر الحا�سم
ّ
نظم «التجمع اللبناني العربي»
في مقره في بيروت ندوة تضامنية
م��ع فلسطين وشعبها بحضور
فعاليات سياسية واجتماعية
وم��م��ث��ل��ي ال����ق����وى واألح�������زاب
الوطنية.
استهلت ال��ن��دوة بالنشيدين
اللبناني والفلسطيني ونشيد
التجمع ث��م كلمة عضو المكتب
السياسي في تيار المرده النائب
السابق كريم الراسي ال��ذي حيا
«الشعب الفلسطيني ومقاومته
لصمودهم في وج��ه تآمر بعض
األنظمة العربية عليهم» ،مشيرا ً
إل��ى أن «ال��ص��راع م��ع ع��دو حاقد
ال يفهم إال لغة القوة يرتب علينا
مسؤوليات كبيرة لالنتصار».
ودعا الراسي الفلسطينيين إلى
«العمل على ال��وح��دة الداخلية
واالت��ف��اق على عناوين مشتركة
لمواجة العدو الصهيوني».
وختم متوجها ً الى «المقاومة
االسالمية وسيدها بأسمى آيات
التقدير على بشائر النصر الحاسم
ال���ذي تحقق م��ن خ�لال العملية
البطولية في مزارع شبعا».
وب������ارك م���س���ؤول ال��س��اح��ة
اللبنانية في القيادة العامة ابو
عماد رام��ز مصطفى في مداخلته
«للمقاومة وح��زب الله بالعملية
البطولية في مزارع شبعا» ،داعيا ً
إلى «توجيه الطاقات واإلمكانات
نحو فلسطين إلنهاء هذا الكيان
الغاصب وبالتالي تحرير فلسطين
من بحرها الى نهرها» .وأشار إلى
أن «المقاومة الفلسطينية اليوم
تتأكد بأن القضية لن تحمى إال من
خالل مشروع مقاوم ممانع في هذه
المنطقة» ،معتبرا ً أن «ما حصل
ف��ي القنيطرة م��ن ع���دوان غاشم
جبان وال��رد ال��ذي ق��ام ب��ه حزب
ال��ل��ه ،أك��دا ان المعركة أصبحت

المتحدثون في الندوة
مفتوحة من غ��زة ال��ى لبنان وأن
ه��ذا ما تسعى إليه المقاومة في
فلسطين ان تصبح المعركة مع
العدو الصهيوني معركة واحدة
من إي��ران إلى سورية إلى لبنان
ومن ثم فلسطين».
وأل��ق��ى أمين الهيئة القيادية
في حركة الناصريين المستقلين
 ال��م��راب��ط��ون العميد مصطفىح��م��دان ك��ل��م��ة ت��ح��دث ف��ي��ه��ا عن
«م���واق���ف ال��رئ��ي��س ج��م��ال عبد
ال��ن��اص��ر ال���داع���م���ة ل��ل��م��ق��اوم��ة
ولفلسطين» ،راف��ض��ا ً أن «يتم
تصوير المخيمات الفلسطينية
في لبنان على أنها بؤر للمطلوبين
والمخربين» .واعتبر أن «ه��ذه
المخيمات بالنسبة الى اللبنانيين
والفلسطينيين هي عنوان العودة
لفلسطين وأن المخيمات هي قيمة
نضالية ف��ي ت��اري��خ��ن��ا» ،م��ؤك��دا ً
رفضه «أي محاولة لالعتداء على
المخيمات بغير وجه حق».
وأش�����ار إل����ى أن «ع��ص��اب��ات
االخ����وان المسلمين المنافقين
اس��ت��خ��دم��وا فلسطين للقضاء

على األم���ة ،وان ص��م��ود سورية
واالنقالب االستراتيجي الذي نفذه
الشعب المصري ،هما اللذان حميا
األم��ة واع���ادا تصويب البوصلة
الى فلسطين» .وأك��د أن «ال قيمة
ألي م��ق��اوم��ة إن ل��م ت��ك��ن ألج��ل
فلسطين» ،مشددا ً على «أن عملية
شبعا هي في سياق الصراع الذي
س��ي��ؤدي إل���ى ت��ح��ري��ر فلسطين
والمقاومة دائمـا ً جاهـزة لمحاربـة
اسرائيل».
واختتم الندوة رئيس التجمع
اللبناني  -العربي عصام طنانة
بكلمه أشار فيها الى ان «صراعنا
مع العدو الصهيوني هو صراع
وج����ود ول��ي��س ص����راع ح����دود.
وألن قضية فلسطين هي قضية
لبنانية سورية عراقية بالصميم
كان سعيد العاص وسمير قنطار
وجهاد جبريل وكان عماد المقاومة
القائد الشهيد عماد مغنية وليس
آخ���راً ،ك��ان الشهيد البطل جهاد
عماد مغنية» ،مؤكدا ً تضامنه مع
«أهلنا في فلسطين نساء واطفاال ً
وشيوخاً».

«الأحمر الدولي» يم�سح احتياجات عكار
عقد في مركز اتحاد بلديات جرد القيطع  -عكار لقاء
موسع مع وفد من الصليب األحمر الدولي ،حضره إلى
جانب رئيس االتحاد عبداإلله زكريا ،رئيس بلدية
فنيدق خلدون طالب وأعضاء المجلس البلدي ،رئيس
رابطة مخاتير القيطع علي الكيك ،وممثلون عن بلديات
االتحاد والجمعيات والمجتمع المدني في منطقة جرد
القيطع.
وج��رى التباحث في «واق��ع واحتياجات المنطقة
واألع��ب��اء الناجمة ع��ن ال��ن��زوح ال��س��وري ،والسبل
الكفيلة بمساعدة المجتمعات المضيفة لمواجهة هذه
االعباء».
وأشار زكريا الى انه جرى»توضيـح االحتياجـات
لبلداتنا وقرانا ال سيما أن وفد الصليب األحمـر الدولي
ي��ج��ري عملية مسـح لهـذه األوض���اع ف��ي مختلف
المناطق العكارية ،بحيث كانت زي���ارات لمنطقة
السهـل ،وسيكملـون جوالتهـم في عكـار ثم يقررون
نوع التدخل» ،الفتا ً الى ان «ال شيء واضحا ً ومحددا ً

حتى اآلن ،وستكون لنا ل��ق��اءات مقبلة الستكمال
البحث».
من جهة أخرى ،واصلت «مؤسسة خليفة بن زايد
آل نهيان لألعمال اإلنسانية» وضمن حملة «تراحموا»
دعمها للمتضررين من العاصفة الثلجية التي ضربت
لبنان مؤخراً.
وتم إرس��ال  40شاحنة محملة بالمساعدات إلى
بلدة عرسال رغ��م الطقس العاصف بالتنسيق مع
رئاسة مجلس ال��وزراء ودار الفتوى في الجمهورية
اللبنانية وبلدية عرسال ،وشملت مواد غذائية وسلعا ً
ضرورية أخرى إضافة إلى الخيم والفرش والبطانيات
والوسادات والمالبس الشتوية لجميع األعمار.
كما استفاد من ه��ذه المساعدات أكثر من 4000
أس��رة ،علما ً أنها الدفعة األول��ى من مساعدات حملة
«تراحموا» إلى بلدة عرسال على ان تستكمل عملية
التوزيع لتشمل جميع األسر المتضررة من العاصفة
داخل البلدة.

