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حمليات �سيا�سية

المدار�س مقفلة حتى االثنين ووزارة الأ�شغال م�ستنفرة

ندوتان في ذكرى انت�صار الثورة الإيرانية

«ويندي» م�ستمرة في لبنان حتى ال�سبت:
الثلوج على  500متر والطرق الجبلية مقطوعة

فتحعلي :نمتلك جميع مقومات �إلحاق الهزيمة بـ«�إ�سرائيل»

الثلوج في البقاع الغربي
بعد «زي��ن��ا» و«ي��وه��ان» اجتاحت
«ويندي» بثلوجها وصقيعها وأمطارها
ورياحها الشديدة لبنان من سواحله
إل��ى جباله ،فشلت األم���واج العاتية
حركة المالحة البحرية في أكثر من
منطقة ،بالتزامن مع توقف المواصالت
في الجبال بسبب تراكم الثلوج التي
تساقطت بكثافة بدءا ً من ارتفاع 500
متر ،وأقفل القسم األكبر من م��دارس
هذه المناطق .فيما أعلن وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب إقفال
ال��م��دارس الرسمية والخاصة حتى
االثنين المقبل ،كما أعلن وزير الصحة
وائ��ل أب��و فاعور إقفال دور الحضانة
اليوم ،بسبب العاصفة الثلجية التي
تشتد ق��وت��ه��ا ال��ي��وم بحسب نشرة
مصلحة األرصاد الجوية.
وغطت مسا ًء حبات كبيرة من البرد
بعض شوارع العاصمة.
وتوقعت المصلحة أن تالمس الثلوج
الستمئة متر لتعود عصرا ً على مستوى
 700مع إنخفاض آخ��ر في درج��ات
الحرارة على أن يتوقف تساقط الثلج
نهائيا ً ظهر السبت ويح ّل بعده الجليد
على المرتفعات المتوسطة .أما األحد
فيكون الطقس جيدا ً ومناسبا ً
للتوجه
ّ
إلى الجبال وأماكن التز ّلج.

العاصفة في الشمال

وكان الطقس العاصف في الضنية
المترافق مع رياح قوية وأمطار غزيرة
وتساقط للثلوج ،أدى إلى إقفال أغلب
المدارس الرسمية والخاصة أبوابها
أم��ام ال��ط�لاب ،خصوصا ً في البلدات
وال��ق��رى ال��ت��ي ترتفع  800متر وما
فوق عن سطح البحر .وأف��ادت مراكز
الدفاع المدني في الضنية أن سماكة
الثلوج المتساقطة في المناطق التي
يزيد إرتفاعها على ألف متر ،قد بلغت
صباح أم��س بين  5ـ  7سنتيمترات،
لكنها لم تؤد إلى إغالق الطرقات أمام
حركة السيارات ،الفتة إلى أن الطقس
العاصف صاحبه ت��دنٍ ملحوظ في
درج��ات ال��ح��رارة ،التي تراوحت بين
 1ـ  4درجات فوق الصفر في المناطق
ال��وس��ط��ى ،وإل���ى أق��ل م��ن الصفر في
المناطق الجردية التي يزيد ارتفاعها
على ألف متر وما فوق.
ومساء بدأت الثلوج تتساقط على
ارتفاع  500متر.
كما فرضت العاصفة ايقاعها على
محافظة عكار منذ ليل أول من أمس
حيث هبت رياح قوية قدرت سرعتها
بنحو  70كيلومترا ً في الساعة ترافقت
مع تساقط أمطار غزيرة حتى صباح
امس .وتدنت درج��ات الحرارة لتصل

(أحمد موسى)
أقفلت طريق قرنايل  -جوار الحوز -
كفرسلوان  -ترشيش ،وظلت طرق
المديرج  -عين دارة الى منطقة الشوف
للسيارات المجهزة والدفاع الرباعي.

الجنوب

ف���ي ص���ي���دا ،اش���ت���دت ال��ع��اص��ف��ة
«ويندي» ظهراً ،وشلت حركتي المالحة
والصيد البحري في مرفأ المدينة حيث
الزم الصيادون منازلهم بعدما رفعوا
مراكبهم إلى رصيف الميناء تحسباً،
وتساقطت األمطار على الساحل بغزارة
مصحوبة ب��ري��اح ق��وي��ة وس��ط ت��دنٍ
ملحوظ في درج��ات الحرارة كما أدت
غزارة األمطار إلى ارتفاع منسوب نهر
األولي.
وت��س��اق��ط��ت ال��ث��ل��وج ف���ي شبعا
وكفرشوبا ومرتفعات جبل الشيخ
وباتت الطرقات التي تربطها بحاصبيا
م��ق��ط��وع��ة اال ل��ل��س��ي��ارات المجهزة
ب��ال��س�لاس��ل ال��م��ع��دن��ي��ة ،ك��م��ا أقفلت
المدارس في قرى العرقوب.

البقاع

الب َرد في شارع الجميزة
في بلدة حلبا على ارتفاع  150مترا ً عن
سطح البحر إلى ما دون الـ 8درجات
فوق الصفر .
ومنذ ساعات الصباح األولى ،بدأت
العاصفة «ويندي» ترخي بظاللها على
مدينة زغرتا ،وقرى وبلدات القضاء،
خصوصا ً البلدات والقرى الجبلية.
وشهدت القرى والبلدات الساحلية في
القضاء أمطارا ً غزيرة ،مصحوبة برياح
ب���اردة ،م��ا أدى إل��ى ارت��ف��اع مستوى
المياه في األنهر ،خصوصا ً نهر رشعين
الذي تحول لون المياه فيه إلى البني
القائم .أما في البلدات والقرى الجبلية،
فلف ضباب كثيف المرتفعات الجبلية،
وحجبت الرؤية عن الساحل ،وسجل
تساقط للثلوج ابتداء من علو  900متر
عن سطح البحر ،واشتدت الثلوج في
بلدة إهدن الجبلية ،ووصلت درجات
الحرارة فيها الى ما دون الثالث درجات
تحت الصفر.
وبلغت سماكة الثلوج في تنورين
الفوقا  25سنتيمتراً ،وعملت الجرافات
على فتح الطرق الرئيسة التي تقفل من
جديد بسبب كثافة الثلوج .وقطعت
الثلوج طريقي تنورين  -حدث الجبه
وت��ن��وري��ن  -ال��ل��ق��ل��وق ،أم���ا الطريق
الرئيسية م��ن ت��ن��وري��ن التحتا الى
تنورين الفوقا فسالكة فقط للسيارات
المجهزة ،وكذلك الطرق الداخلية في

تنورين الفوقا التي بقيت سالكة فقط
لسيارات الدفع الرباعي ،بصعوبة.

الجبل

وف��ي ق��رى وب��ل��دات المتن األعلى
وجرد عاليه ،تساقطت الثلوج بكثافة
مع ري��اح وصقيع شديدين ،وأقفلت
معظم ال��ط��رق ال��رئ��ي��س��ة والفرعية
بسبب تراكم الثلوج .والم��س الثلج
معظم قرى وبلدات الغرب الساحلي
والشحار وأقفلت المدارس أبوابها في
القرى والبلدات التي يزيد ارتفاعها
عن  800متر ،فيما كانت طريق عاليه
سالكة بصعوبة .أما الطريق الدولية
ومتفرعاتها الى جرد عاليه ،فقد بقيت
سالكة للسيارات المجهزة بسالسل
معدنية .ووضعت قوى األمن الداخلي
ال��ح��واج��ز منعت م��ن خ�لال��ه��ا عبور
الشاحنات الى منطقة البقاع وكذلك
كل السيارات غير المجهزة بسالسل
معدنية وذل���ك ف��ي محطة بحمدون
والمديرج .وقامت الجرافات في مركز
جارفات الثلوج في المديرج وضهر
البيدر بجرف الثلوج خصوصا ً على
الطريق الدولية ،منعا ً لتراكم الثلوج
إال أن كثافة سقوط الثلوج أعاد إقفال
ال��ط��رق .وأصبحت الطريق الدولية
من مستديرة عاليه صعوداً ،سالكة
بصعوبة للسيارات العادية ،بينما

وفي البقاع قطعت الثلوج طرقات
مشمش ال��ه��رم��ل وال��ق��م��وع��ة الهرمل
والقموعة القبيات والقبيات بيت جعفر
وأكروم بيت جعفر فيما عملت الجرافات
على فتحها وفتح الطرقات التي تصل
البلدات والقرى الجبلية ببعضها.

زعيتر

ومواكبة ل��ـ«وي��ن��دي» ،طلب وزير
األشغال العامة والنقل غ��ازي زعيتر
من المختصين في اإلدارة ومراكز جرف
الثلوج وال��ش��رك��ات المولجة أعمال
تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه
األم��ط��ار ،البقاء على «الجهوز التام
للمديريات االقليمية لمواجهة أي طارئ
ممكن حصوله نتيجة تساقط الثلوج
وموجة االمطار المحتملة» ،داعيا ً إلى
«التعاون بين كل ال���وزارت المعنية
ف��ي ه���ذا ال��ش��أن لمعالجة أي خلل
ممكن حصوله» .وطلب من «األجهزة
المختصة في االدارة المتابعة اليومية
لهذا الموضوع لجهة االش���راف على
االعمال وض��رورة الحضور المستمر
ع��ل��ى األرض ح��ف��اظ�ا ً ع��ل��ى السالمة
العامة» ،الفتا ً الى ان الوزارة تقوم بما
هو مطلوب منها ،وانه يتابع االعمال
بعيدا ً من االعالم.
ً
وعقد زعيتر اجتماعا مع المديرية
العامة للطيران المدني اطلع خالله
على أوضاع مطار بيروت الدولي على
الصعيدين الفني واالداري.

ال�سعودية ت�ضع «الفيتو» الرئا�سي و«داع�ش» و«الن�صرة» ينتظران �صيف لبنان

جعجع مَن بادر �إلى عون و«الم�ستقبل» �إلى حزب اهلل
} جهاد أيوب
حينما بادر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى التواصل
مع رئيس «تكتل التغيير واإلصالح» العماد ميشال عون لم يكن يطمح بأن
يشترط األخير تنازل جعجع عن تمسكه من ترشيح تاريخه الدموي وأفعاله
السياسية الغريبة ،واغتياله لرئيس مجلس الوزراء الشهيد رشيد كرامي،
إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية ،ولكن عون فعلها ووضع على الطاولة هذا
الشرط األساسي للقاء ستبنى عليه مرحلة سياسية جديدة بينهما ،وأيضا ً
بين عناصر ك ّل من «القوات» و«التيار البرتقالي».
وعلى رغم عدم اقتناع عون بصفاء نية «الحكيم» وهو الذي اختبره في
أكثر من موقع ومناسبة ،آخرها القانون «األرثوذكسي» ،وإدراكه أنّ االتفاق
الكالمي قد يختفي كليا ً عند شروق شمس الدول التي يدور في فلكها جعجع،
وتحديدا ً السعودية ،أص ّر عون أن يت ّم اللقاء بينهما علنا ً بعد أن تصاغ ورقة
االتفاق والتفاهم نهائياً ،ليت ّم التوقيع عليها من الطرفين وإعالنها في مؤتمر
صحافي!
يريد عون المدرك للمساحة والهوة بينه وبين جعجع أن تكون األمور
علنية ،وأمام عدسات المص ّورين من أجل أن يكون الشارع المسيحي بخاصة
واللبناني بعامة ،بك ّل أطيافه شاهدا ً على ك ّل كلمة وسطر في االتفاقية ،وعلى
رغم أنّ العديد همس في أذن عون أنّ جعجع قد يخلف بوعوده ،وقد ينسف
ك ّل ما جاء في الورقة من دون االلتفات إليها وإلى كالمه في المؤتمر ،لكن
عون أص ّر أن يت ّم األمر علنا ً في حال حدوثه ،وأن يكتشف الشارع المسيحي
الحقائق!
هذه الورقة إنْ ت ّمت ،مع انّ المق ّربين من جعجع يشيعون أنّ االتفاقية
بعيدة ،ومع ذلك يجلسون مع قيادات «البرتقالي» كي ينجزوها ،إنْ ت ّمت
وباألخص المسيحية منها ،أوالً هي تأتي
تعني الكثير في الساحة اللبنانية
ّ
بعد حوار سعى إليه تيار المستقبل مع حزب الله ،ولتؤكد أنّ عون هو الزعيم
المسيحي األول واألق ��وى ،وأنّ جعجع هو بعد ع��ون ،وأن ع��ون ب��دأ قويا ً
في موقفه من خالل ترشيح فريقه له من دون منازع ،بينما كان ترشيح
جعجع ثقيالً ومش ّوشا ً وصعبا ً على الفريق السياسي الذي ينتمي إليه ،تيار
المستقبل وحزب الكتائب وك ّل الموارنة في  14شباط ،لم ولن وال يقتنعون

تمسكت به السعودية إلى حين المقايضة،
حتى البرهة بترشيح جعجع الذي ّ
ووضعت الفيتو على عون.
كما أنّ جعجع ،ومن خالل اتفاقه مع عون ،يضمن لنفسه حضورا ً قويا ً
في الشارع المسيحي ،وقد يطرح نفسه في الجوالت المقبلة كطرف أساسي
في اختيار الرئيس المقبل ،واأله ّم أنّ االحتقان السائد بين المناصرين ّ
يخف،
ويوصل إل��ى معادلة جديدة في فهم دور ك� ّل منهما ،فالتيار وق��ع اتفاقية
تاريخية مع المقاومة ولن يتراجع عنها ،ال بل هو يدرك أنّ هذه االتفاقية
ثبتت حضوره وأبرزته كقوة وطنية فاعلة وحاصدة لكثير من المكاسب في
الداخل اللبناني ،أولها تأكيد أحقية عون في كرسي الرئاسة ،وتمكينه من
اتخاذ مواقف سياسية صعبة ،ليس من الممكن اتخاذها إذا لم يكن حليفه
قوياً ،بينما جعجع و َمن معه و َمن يسير خلفه فقد تالشت ك ّل مشاريعهم
وما كانوا يراهنون عليه ولم يعد هو يسمع بفريق  14شباط ،ويعلم أنّ حلف
ضرب المقاومة والسيطرة على الوطن خ ُفت وهجه ،لذلك الصلح مع عون قد
يحفظ لجعجع حصة في الحضور المحلي بعد المكاسب العسكرية الكبرى
للجيش ال�س��وري ولمحور المقاومة في س��وري��ة ،والضربات السياسية
الحاسمة في اليمن ،ووضع النقاط على حروف االستراتيجية اللبنانية بعد
ر ّد المقاومة على عملية القنيطرة.
جعجع وسعد الحريري والبعض في تيار المستقبل يشعرون بالمفارقات
المقلقة والمقبلة عليهم بعد موت ملك السعودية عبدالله ،وأنّ الوضع في
المملكة غير مستق ّر في هذه المرحلة ،وإلى حين تتضح الصورة هناك ال
ب ّد من الحوار مع الفريق األقوى في لبنان ،وهو حزب الله والتيار الوطني
وفريق  8آذار.
إنّ هذا الحوار وما سينتج عنه من أوراق واتفاقات قد تبعد شبح الخطاب
المذهبي ،والتشنجات الطائفية ،وتعطي فسحة من الهدوء النسبي بعيدا ً من
مجريات األحداث من حولنا ،ربما هذه الحوارات توصل إلى استقرار موقت
قد يطول إلى سنتين ،وقد تضع لبنان في سكة األمن وتحيّده عن همجية
«داعش» و«النصرة» ولو لمرحلة قصيرة تحديدا ً حتى بدايات الصيف حيث
التحسب لتحرك عناصر «النصرة» و«داع��ش» في جرود عرسال
ال ب ّد من
ّ
والقلمون ض ّد لبنان وجيشه ومقاومته ومواطنيه!

نظمت لجنة «مسيرة العودة إلى
فلسطين» ن��دوة بعنوان «فلسطين
ضمير األم��ة واإلنسانية» ،في فندق
«غولدن توليب» ،في الجناح ،بالذكرى
الـ 36الفتتاح أول سفارة لفلسطين في
العالم ورف��ع أول علم فلسطيني في
طهران بعد ال��ث��ورة في ع��ام 1979
وانتصار الثورة اإلسالمية في إيران،
حضرها ممثلو س��ف��راء إندونيسيا
والسودان وبنغالدش ،النائب الوليد
سكرية ،الوزير السابق بشاره مرهج،
النائب السابق ع��دن��ان طرابلسي،
ممثل عن السفارة السورية ،الفصائل
واألح��زاب الفلسطينية وممثلون عن
األحزاب اللبنانية ،المستشار الثقافي
االي��ران��ي ،إضافة إل��ى وف��ود نسائية
فلسطينية ولبنانية م��ن جمعيات
مختلفة.
وتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي
عن واقعة إغ�لاق سفارة «إسرائيل»
ووصول الرئيس الفلسطيني الراحل
ي��اس��ر ع��رف��ات إل���ى ط��ه��ران ك��أول
شخصية عربية ،قام بعدها برفع علم
فلسطين في طهران.
وألقى الوزير المفوض القائم بأعمال
سفارة إيران في لبنان محمد صادق
فضلي كلمة السفير اإلي��ران��ي محمد
فتحعلي الذي اعتذر عن عدم الحضور
ألس��ب��اب ط��ارئ��ة ،وق���ال« :فلسطين
ضمير األمة واالنسانية عنوان لقائنا
الدائم حتى يأذن الله بنصره ،وتعود
أرض األنبياء والقديسين والشهداء
حرة ،عزيزة ،أبية ،ومحررة من البحر
الى النهر».
واعتبر أن الثورة اإليرانية «مثلت
رسالة الخالص لمستضعفي العالم
وس�لاح القضاء على المستكبرين،
حيث استطاع الشعب اإلي��ران��ي أن
يتغلب بااليمان بالله ووحدة الكلمة
على ق��درة شيطانية عظيمة تدعمها
كل القوى ،وأن يقطع يد جميع القوى
العظمى عن إيران».
وق�����ال« :م���ا إن ح��ق��ق��ت ال��ث��ورة
االس�لام��ي��ة ف��ي اي����ران ان��ت��ص��اره��ا
ال��م��ب��ارك ،حتى ترجمت شعاراتها
إلى واقع عملي ،وشعار اليوم إيران
وغدا ً فلسطين ترجم فعلياً ،عندما قام
الشعب اإليراني بتحرير جزء مبارك
م��ن أرض فلسطين ب��إن��زال��ه العلم
الصهيوني ،ورفع أول علم فلسطيني
في أول سفارة لفلسطين في العالم في
عاصمة الثورة طهران ،فكان هذا اليوم
المبارك مؤشرا ً استراتيجيا ً لعصر
جديد للشعوب المقهورة والمظلومة
تتنسم فيه عبق الحرية التي طال
انتظارها .والعنصريون الصهاينة
وحماتهم الغربيون وج��دوا أنفسهم
منذ ذل��ك ال��ي��وم المشهود وص��اع��دا ً
أن عليهم أن يواجهوا عقيدة تمتلك
جميع مقومات إلحاق الهزيمة بهم،

اإليمان مقابل كفرهم ،والشهادة مقابل
قسوتهم وإرهابهم ،واآلخ��رة مقابل
دنياهم ،والعدل واإليثار في مقابل
ظلمهم».
ونقل عن اإلمام الخميني قوله« :إذا

يزال انتصارا ً لفلسطين وشعبها الذي
يقدر عاليا ً إي��ران ومواقفها المبدئية
تجاه فلسطين القضية والمقدسات».
ووجه ممثل حركة الجهاد اإلسالمي
أبو عماد الرفاعي التحية إلى الثورة

�إجماع فل�سطيني على العالقة الكفاحية
مع طهران التي بد�أت منذ �إنت�صار الثورة
كنتم تريدون تحرير القدس ،فال تدعوا
الحكومات هي التي تقرر ،فالشعوب
هي التي يجب أن تثور ،وال بد لها أن
تفهم سر االنتصار ،إن سر االنتصار
هو أن تتمنى الشهادة ،وال تقيم وزنا ً
للحياة المادية والدنيا الزائلة ،فهذا
السر هو ال��ذي يدفع الشعوب الى
األمام».
وألقى الدكتور سرحان سرحان
كلمة السفير الفلسطيني أشرف دبور
وأش��ار فيها إلى «العالقات المتميزة
التي نشأت بين الثورة االسالمية في
إي��ران وحركة فتح» ،وق��ال« :إن أول
لقاء جرى بين اإلمام الخميني وياسر
عرفات كان في العراق ،تال ذلك إقامة
معسكرات تدريب للشباب االيراني
ع��ام  .1969كما قدمت حركة فتح
أسلحة الى الثورة االسالمية في ايران
في بدايتها».
ول��ف��ت إل���ى «ت��خ��ص��ي��ص اإلم���ام
الخميني نسبة من الزكاة وسهم اإلمام
كتبرع للثورة الفلسطينية».

جمعية الصداقة
الفلسطينية  -اإليرانية

وبالمناسبة أيضاً ،أقامت جمعية
الصداقة الفلسطينية  -اإليرانية ندوة
تحت عنوان «فلسطين والمفاهيم
الثورية اإليمانية» ،في قاعة الشهداء
في مخيم مار الياس ،بحضور قادة
وممثلي الفصائل الفلسطينية إضافة
إل��ى لفيف م��ن العلماء ومسؤولي
المؤسسات واللجان الشعبية في
المخيمات.
ق��دم للندوة أم��ي��ن س��ر الجمعية
فارس عبدالله وألقى رئيس الجمعية
في لبنان حمزة البشتاوي مداخلة
تحدث فيها عن الثورة اإليرانية «التي
لم تخرج الحاكم الظالم بل طردت
الظلم من إيران وتب ّنت مفاهيم ثورية
إيمانية تجاه القدس وفلسطين».
ث��م ت��ح��دث أم��ي��ن س��ر ح��رك��ة فتح
وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية
ف��ي لبنان فتحي أب��و ال��ع��ردات عن
تاريخ العالقة الفلسطينية اإليرانية،
وأشار إلى «أن انتصار إيران كان وال

اإليرانية «التي أعلنت منذ انتصارها
أن ال���ع���دو األس���اس���ي ه���و ال��ك��ي��ان
الصهيوني» ،داعيا ً «إلى توحيد كل
الطاقات والجهود من أج��ل تحرير
ال��ق��دس وفلسطين كقضية جامعة
لألمة».
وتحدث ممثل الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين القيادة العامة أبو
عماد رامز عن «أهمية االنتصار الذي
حققته ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة ودعمها
لمقاومة الشعب الفلسطيني وهي
ب��ذل��ك تستحق ال��م��زي��د م��ن ال��وف��اء

وت��ع��زي��ز وت��م��ت��ي��ن ال��ع�لاق��ات بين
الشعبين الفلسطيني واإلي��ران��ي
وثورته المجيدة».
ووج����ه ممثل ح��رك��ة «ح��م��اس»
في لبنان علي بركة التحية باسم
الشعب الفلسطيني ومقاومته إلى
إي���ران وث��ورت��ه��ا ،م��ؤك��دا ً «العالقات
األخوية مع إي��ران التي ساهمت في
صمود وانتصار الشعب الفلسطيني
ومقاومته خالل العدوان الصهيوني
عام  2009و 2012واألخير في عام
.»2014
واع��ت��ب��ر م��م��ث��ل ح��رك��ة «ف��ت��ح -
االنتفاضة» حسن زيدان« ،أن الثورة
اإلسالمية في إيران أخذت من الدين
منهجها فعملت ب��وح��ي تعاليمه
وتقدمت رغم كل الصعوبات وأكدت
حضورها نحو تحقق أهدافها والتزامها
بقضية فلسطين».
وفي ختام الندوة قدم عضو الهيئة
اإلداري���ة لتجمع العلماء المسلمين
الشيخ محمد عمرو مداخلة أكد فيها أن
موقف إيران من القضية الفلسطينية
هو موقف ديني يستند إلى مفاهيم
إيمانية قرآنية.

منتدى العدالة في فل�سطين
عقدت اللجنة التحضيرية لـ«منتدى العدالة لفلسطين» الدولي مؤتمرا ً
صحافيا ً في «دار الندوة» ،حضره رئيس المركز العربي الدولي للتواصل
والتضامن معن بشور ،والمنسق العام للمؤتمر القومي االسالمي منير شفيق،
واألمين العام لمؤتمر األح��زاب العربية قاسم صالح ،ومساعد األمين العام
للمؤتمر القومي العربي رحاب مكحل ،وعدد من المشاركين في منتدى العدالة
لفلسطين ،وممثلون عن احزاب وهيئات لبنانية وفلسطينية.
افتتح المؤتمر باسم «دار الندوة» ،عضو الهيئة التأسيسية لمركز التواصل
الدكتور هاني سليمان الذي أشار إلى اهمية انعقاد المنتدى في هذه الظروف
الخطيرة التي تمر بها المنطقة.
وتال منسق اللجنة اإلعالمية للمنتدى محمد قاسم بيانا ً لفت فيه إلى «أن
اللجنة التحضيرية لـ«منتدى العدالة لفلسطين الدولي» ،التي انبثقت من
مبادرة أطلقها المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن وتضم ممثلين عن
المؤتمرات واالتحادات والمنظمات العربية والدولية ،تعلن عن انعقاد المنتدى
يومي االحد واالثنين المقبلين في فندق «رامادا بالزا» (السفير سابقاً) -الروشة
وهو يضم أكثر من  350مشاركا ً من مختلف أقطار الوطن العربي ومن فلسطين
المحتلة ووف��ودا ً وشخصيات سياسية وقانونية من مختلف أنحاء العالم،
إضافة إلى عدد كبير من الشابات والشباب العرب المشاركين في أعمال ندوة
التواصل الفكري الشبابي العربي في فندق الكومودور بيروت بتاريخ 20
شباط الجاري».
وأعلن عن ثالثة أه��داف النعقاد ه��ذا المنتدى« :األول ،كشف الطبيعة
العنصرية واإلرهابية واإلجرامية للعدو الصهيوني ،وتسليط الضوء على
حجم وهول الجرائم والمجازر واالغتياالت التي طاولت عشرات األلوف من أبناء
الشعب الفلسطيني وقياداته منذ ما قبل اغتصاب فلسطين حتى اليوم.
الهدف الثاني ،إعادة تأكيد مركزية القضية الفلسطينية لألمة العربية والعالم
ض��رورة إبقاء األولوية للصراع مع العدو الصهيوني على رغم الصراعات
والمؤامرات ومحاوالت التفتيت والفتن المفتعلة والمتنقلة في أكثر من بلد من
بلداننا العربية.
الهدف الثالث ،إقتراح آليات المالحقة القانونية والقضائية والسياسية
للكيان الصهيوني وقادته على المجازر والجرائم واالغتيالت والتمييز العنصري
التي نفذها وينفذها ضد الشعب الفلسطيني وقياداته».

هيئة التن�سيق تحرك ال�سل�سلة مع تهديد بالإ�ضراب

بو �صعب :ال يبدو هناك ت�شريع في غياب رئي�س الجمهورية
عقدت «هيئة التنسيق النقابية»
اج��ت��م��اع�ا ً ف��ي مقر راب��ط��ة التعليم
األساسي الرسمي  -االونيسكو بعد
ظهر أمس ناقشت خالله ،حسب بيان
ص��در« ،نتائج االت��ص��االت مع وزير
التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب ،وق��ررت عقد مؤتمر صحافي
عند الساعة الرابعة والنصف من بعد
ظهر يوم الخميس  26الجاري في
مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي
الرسمي  -األونيسكو ،تشرح خالله
نتائج االتصاالت التي ستجرى مع
المسؤولين ،وعلى رأسهم الرئيسان
نبيه ب��ري وت��م��ام س�ل�ام ،بحضور
الوزير بو صعب».
ك��م��ا ق�����ررت «دع������وة م��ج��ال��س
المندوبين والجمعيات العمومية
في الهيئات المنضوية ضمن هيئة
التنسيق النقابية إل��ى التصويت
على اإلضراب العام واالعتصام يوم
الخميس  5آذار المقبل ،في حال لم
تفض االتصاالت إلى نتائج إيجابية،
وفي حال عدم إدراج سلسلة الرتب
والرواتب على جدول أعمال اللجان
ال��م��ش��ت��رك��ة ف���ي م��ج��ل��س ال��ن��واب
ل��دراس��ت��ه��ا وإق���راره���ا ،بعد إدخ��ال
التعديالت ،واألخذ بالمالحظات التي
سبق وتقدمت بها هيئة التنسيق
النقابية إلى المسؤولين».
وكان الوزير بو صعب اجتمع مع
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة
برئاسة النقيب نعمة محفوض الذي
طالب برعاية وزير التربية لـ «يوم
المعلم».
ووضع بو صعب الوفد في أجواء
اللقاء مع الرئيس بري حول السلسلة.
وبرنامج الزيارات لرئيس الحكومة
ومجلس ال��ن��واب المزمع القيام به
لمتابعة موضوع السلسلة.
وأش��ار محفوض إلى أن «معلمي
التعليم ال��خ��اص ل��م يقبضوا غالء
المعيشة م��ن��ذ ع���ام  2012حتى
اليوم».
وقال بو صعب بعد اللقاء« :نرحب
بالنقيب واألعضاء ،والمناسبة تتكرر
ولألسف وهي حقوق األساتذة التي
م��ض��ت  4س��ن��وات ع��ل��ى المطالبة
بها .لقد ق��ررت ال��وق��وف إل��ى جانب
وحدة التشريع التي ما زالت عالقة
أم��ام اللجان النيابية المشتركة،
واتفقنا على خطة العمل مع النقابة
إلي بعض المطالب
للتحرك ،ورفعوا ّ
التي سنتابعها واتفقنا على خطة
التحرك».
وأض��اف« :وفي ما يتعلق بمباراة

بو صعب مجتمعا ً مع نقابة المعلمين
الدخول إلى مالك التعليم الثانوي ،فقد
تواصلت مع مجلس الخدمة المدنية
وأعلموني ان اإلع�ل�ان عن المباراة
المفتوحة سيتم ف��ي نيسان وتبدأ
المباراة في تموز ،وهذا األمر سيدخل
إلى المالك  1223أستاذ تعليم ثانوي
جديداً ،علما ً أن الشغور هو أكثر من 4
آالف».

ب��دوره ق��ال محفوض« :علمنا أن
موضوع وحدة التشريع بين الرسمي
والخاص لم يتم حسمه وإقراره بعد.
لذا فإنني أطلب توضيحا ً من دولة
الرئيس فريد م��ك��اري وم��ن النائب
إبراهيم كنعان».
ث��م اجتمع ب��و صعب م��ع رابطة
أس��ات��ذة التعليم المهني والتقني

ب��رئ��اس��ة ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��رج��اوي
واألعضاء بعد االنتخابات الجديدة
وبارك لهم مؤكدا ً «أننا لسنا بعيدين
من إق��رار سلسلة متوازنة ،ولكن ال
ي��ب��دو أن ه��ن��اك تشريعا ً ف��ي غياب
رئيس الجمهورية ،فقد زرت الرئيس
بري وسوف نقوم بزيارات مشتركة
للرئيسين سالم وبري ،وأنا معكم في
خطة التحرك ولكن من دون أن يدفع
التالمذة ثمن ذلك» .ودعاهم إلى «خطة
عقالنية توصلنا إلى إقرار الحقوق».
واجتمعبوصعبمعوزيراإلقتصاد
والتجارة آالن حكيم ،وتناول البحث
مواضيع تربوية تتعلق بالمعلمين
ومنها بند عالق أمام مجلس الوزراء
يتعلق بالمباراة المفتوحة لتعيين
اساتذة التعليم الثانوي ،وتم التوافق
على تعديل يعالج ه��واج��س لدى
حزب الكتائب حول هذا البند.
ثم استقبل بو صعب سفير استراليا
في لبنان غلين مايلز ،وع��رض معه
تعزيز العالقات التربوية والجامعية
وتعليم النازحين.

اعتقال «داع�شي» في زغرتا
ومتعاونين مع الإرهابيين في البقاع
وسعت القوى العسكرية المولجة تطبيق الخطة
األمنية في منطقة بعلبك والبقاع الشمالي برنامج
تحركها ف��ي ات��ج��اه بلدة النبي شيت ش��رق بعلبك،
فأقامت الحواجز األمنية والعسكرية على مداخلها لجهة
سرعين  -النبي شيت والخضر -النبي شيت وعملت
على تفتيش السيارات والتدقيق في هويات المواطنين.
وفي السياق ،أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه ،أنّ
«وحدات الجيش تتابع تنفيذ إجراءاتها األمنية في البقاع،
حيث أوقفت في منطقة عرسال ،شخصا ً من التابعية
السوريّة لحيازته إخراج قيد مزورا ً وقيادته سيارة من
دون أوراق قانونية ،كما أوقفت مواطنا ً لمحاولته تهريب
كميات من المواد الغذائية إلى جرود المنطقة بواسطة
حافلة لنقل الركاب .وفي مناطق بعلبك ،طليا ودورس،
أوقفت قوى الجيش مواطنا ً مطلوبا ً للعدالة وأربعة
آخرين لقيادتهم سيارات من دون أوراق قانونيّة ،كذلك
أوقفت في بلدة برالياس السوري وليد محمد خير علي
حسين ،لإلشتباه بتواصله م��ع جماعات إرهاب ّية.
إلى ذلك ،أوقفت استخبارات الجيش ليل أول من أمس
بعد سلسلة مداهمات في بلدة المرج كالً من :م.ا.د.
( )1992و ي.ا.د )1993(.و ب.ا.د )1985( .و ح.ا.د.
( .)1985وص��ادرت كمية كبيرة من األسلحة كانوا
عمدوا إلى شرائها من أماكن عدة ،وتجميعها ليصار إلى
بيعها في وقت الحق.

وأوق��ف مكتب مكافحة االره��اب والجرائم المهمة
في الشرطة القضائية في الشمال ،المدعو (ع .م .ط.
صفصوف) في محلة العيرونية في قضاء زغرتا في
جرم االنتماء الى منظمة «داع��ش» اإلرهابية .واقتيد
للتوسع في التحقيق معه بناء على إشارة القضاء.

مقتل مروج مخدرات في المدارس

على صعيد آخر ،دهمت قوة من شعبة المعلومات
فجر أمس في البداوي في طرابلس المطلوب و .ي.
(مواليد عام  ،1979فلسطيني) ملقب بـ«أبو المدارس»
نسبة إلى توزيعه المخدرات على تالمذة المدارس،
وف��ي حقه  109م��ن ال��م��ذك��رات واألح��ك��ام القضائية
بجرائم :قتل ،إتجار بالمخدرات ،سرقة ،تزوير ،وإلقاء
قنابل يدوية.
وأوض��ح��ت شعبة العالقات العامة في المديرية
العامة لقوى األمن الداخلي في بيان انه أثناء عملية
دهم منزله في البداوي  -طرابلس ،بادر المطلوب إلى
إطالق النار في اتجاه القوة ،ثم أقدم على إلقاء قنبلة
يدوية ،األمر الذي أدى إلى إصابة ضابط بجروح ،ما
اضطر العناصر إلى الرد على مصادر النيران ،أصيب
على أثرها المطلوب بجروح ،وج��رى نقله إل��ى أحد
المستشفيات للمعالجة ،وقد فارق الحياة الحقا ً متأثرا ً
بجروحه».

