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التقى اتحاد الم�ؤ�س�سات التربوية

في لقاء حواري نظمته منفذية ملبورن في «القومي»

بو �صعب تابع ق�ضية
تعليم الفل�سطينيين مع «الأونروا»

ي ّمين :التعاون والتن�سيق مع �سورية م�صلحة �أكيدة للبنان واللبنانيين

اجتمع وزي��ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب مع مديرة
منظمة «األون��روا» في بيروت هيلي
أوزيكيال ،وتناوال ملف تعليم التالمذة
الفلسطينيين في مدارس «األونروا»
الموجودة في لبنان ،والخدمات
ال��ت��رب��وي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ،وسبل
التعاون مع الوزارة في هذا اإلطار.
وطلبت مديرة «األون���روا» السماح
لألوالد النازحين الفلسطينيين إلى
لبنان الذين ال يحملون أوراقا ً ثبوتية
بسبب ه��روب��ه��م م��ن ال��ح��رب في
سورية ،بأن يتقدموا من اإلمتحانات
الرسمية في لبنان.
وأكد بو صعب أنه في صدد رفع

كتاب إل��ى رئاسة مجلس ال��وزراء
للسماح لهم بالتقدم من اإلمتحانات
من دون أوراق ثبوتية« ،تأكيدا ً من
الجانب اللبناني لتأمين الحق في
التعليم لجميع األوالد في حاالت
الطوارئ».
ث��م التقى ب��و صعب م��ع سفير
كوريا الجنوبية جونغ إي��ل كوي
وتناوال أهمية تعزيز التعاون.
واج��ت��م��ع ب��و صعب م��ع اتحاد
ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��رب��وي��ة الخاصة
ب��رئ��اس��ة األب ب��ط��رس ع����ازار ،في
حضور المدير العام للتربية فادي
ي���رق ورئ��ي��س��ة ال��م��رك��ز ال��ت��رب��وي
للبحوث واإلن��م��اء ال��دك��ت��ورة ندى

بوصعب مجتمعا ً مع اتحاد المؤسسات التربوية

عويجان ورئيس مصلحة التعليم
ال��خ��اص ع��م��اد األش��ق��ر ،وت��ن��اول
البحث م��وض��وع السلسلة ،وأك��د
بو صعب تأييده إق��رار السلسلة
«ألن المعاشات التي يتقاضاها
األساتذة دون المقبول ،لكن شرط
أن ت��ك��ون سلسلة ت��ح��اف��ظ على
المدارس الخاصة وتجعلها قادرة
على اإلس��ت��م��رار ،وال ت��ؤث��ر سلبا ً
على األقساط المدرسية للطالب»،
وأشار إلى وجود دراسة تميز بين
المدارس التي زادت أقساطها والتي
لم ترفعها ،ولفت إل��ى أن «وح��دة
التشريع شهدت توافقا ً بين الجهات
السياسية».
وط��ل��ب المجتمعون أن يكون
اإلت��ح��اد ح��اض��را ً ف��ي المفاوضات
المتعلقة بالسلسلة.
ك��ذل��ك دع���ا ب��و ص��ع��ب االت��ح��اد
الى المشاركة في اإلع��داد للمؤتمر
التربوي الذي سيعقد في  21و22
نيسان المقبل.
ك��ذل��ك ط���رح م��وض��وع توحيد
معدل النجاح في ال��م��دارس وبين
الرسمي وال��خ��اص ،فطلب الوزير
تشكيل لجنة مصغرة إلع��داد حل
يصبح معمما ً وقانونيا ً بالتنسيق
م��ع المركز ال��ت��رب��وي .وك��ش��ف بو
صعب أنه سوف يطعم لجان وضع
أسئلة اإلمتحانات بخبرات مميزة،
بناء على مقابالت وتعاون وثيق
بين الوزارة والمركز التربوي وكلية
التربية.

اعت�صامان في �صور والبداوي ت�ضامن ًا مع �أهالي «البارد»

الف�صائل ّ
تحذر من �شبكات الهجرة غير ال�شرعية
ح��� ّذرت ف��ص��ائ��ل منظمة ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية
الفلسطينيين من أنياب شبكات الهجرة غير الشرعية
ودعوهم إلى «التحلي بالصبر والحكمة والعقل لتمرير
هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي تمر بها منطقتنا
العربية».
جاء ذلك في بيان إثر اجتماع القيادة السياسية
لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ف��ي لبنان،
في السفارة الفلسطينية في ب��ي��روت ،ناقشت فيه
المستجدات السياسية في المنطقة وأوضاع المخيمات
الفلسطينية في لبنان وحاجاتها.
وتوقف المجتمعون عند «ظاهرة ق��وارب الموت
التي تحمل مهاجرين فلسطينيين من أبناء المخيمات
في لبنان وسورية» ،ونددوا «بسماسرة الهجرة غير
الشرعية والمهربين» ،وطالبوا السلطات اللبنانية
المختصة بالقيام بدورها ومالحقة هؤالء المجرمين
تجار البشر».
ودعوا «أبناء شعبنا في لبنان ،وأهلنا النازحين من
سورية ،إلى التحلي بالصبر والحكمة والعقل لتمرير
هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي تمر بها منطقتنا
العربية ،وعدم مساعدة أبنائهم للمغامرة والمقامرة
ب��أرواح��ه��م ،وب���ذل ك��ل ال��ج��ه��ود لمنع استدراجهم
لمغريات شبكات وسماسرة الهجرة والمهربين الذين
يستهترون بأرواح أبنائنا».
وأكدوا أن «الروابط األخوية التي تجمع الشعبين
اللبناني والفلسطيني يجب أن تشكل ح��اف��زا ً لدى
الدولة اللبنانية الشقيقة ،لرفع الغبن الواقع على
أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان ،وإلغاء كل القوانين
والتشريعات التي تحرمهم الحقوق اإلجتماعية
واإلنسانية ،ليتسنى لهم العيش بكرامة ،ولتحصينهم
أيضا ً كي ال يقعوا فريسة بين أنياب شبكات وسماسرة
الهجرة غير الشرعية».
وحضوا «جماهير شعبنا على المشاركة الفاعلة
في االعتصامات السلمية أمام مكاتب األونروا في كل

المخيمات ،تضامنا ً مع مطالب أهلنا المنكوبين في
مخيم نهر البارد ،وفي مقدم هذه المطالب :استمرار
العمل في برنامج الطوارئ لإلغاثة واإليواء والصحة،
واإلسراع في عملية إعمار المخيم وأعادة أهله إليه».
وج��ددوا حرصهم «على االستقرار األمني للبنان
واستدامة التعايش السلمي بين أبنائه».
وتقدموا «بأصدق التعازي من ذوي شهداء قوارب
ال��م��وت ال��ت��ي غ��رق��ت ف��ي ع��رض ال��ب��ح��ار» ،متمنين
«لشعبنا الخالص من اإلحتالل الصهيوني وتحقيق
عودته».
من جهة أخرى ،نظمت اللجان الشعبية في منطقة
صور اعتصاما ً أمام مكتب االونروا في المدينة استنكارا ً
لإلبطاء واالخفاق في إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
وسلًم المعتصمون مذكرة لمدير منطقة صور في
االون���روا ف��وزي كساب ،موجهة إل��ى القائم بأعمال
المدير العام لألونروا في لبنان السيدة هيلي .وتال
المذكرة أمين سر اللجنة الشعبية في البص حسين
سالم تساءل فيها «عن الجهات التي تؤخر وتتالعب
بالوضع االنساني لالجئين ،ولمصلحة من يجري
التأخير في إعادة االعمار».
وطالبت المذكرة األون���روا «ب��ال��ع��ودة إل��ى خطة
الطوارئ المعمول بها في مؤتمر فيينا من دون أي
تقليص في خدماتها ألبناء المخيم ومنها إغاثة جميع
عائالت المخيم إلى حين العودة إلى منازلهم ،تقديم
الطبابة لهم بنسبة  100في المئة ،دفع بدل إيجار
كامل وليس مساعدة ايجار .العمل على تأمين األموال
الالزمة لتغطية خطة الطوارئ ،والعمل على دعوة
العالم لعقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر فيينا لتأمين
إعمار واغاثة مخيم نهر البارد».
كما نفذ العشرات من أبناء مخيم البداوي اعتصاما ً
بدعوة من اللجنة الشعبية الفلسطينية في المخيم،
أم��ام مكتب مدير خدمات «االون����روا» ،تضامنا ً مع
مطالب أهالي مخيم نهر البارد.

ي ّمين تلقي محاضرتها

جانب من الحضور

أكدت عضو المكتب السياسي في المرده السيدة فيرا ي ّمين،
«أننا نعيش حاليا ً زمن التحرير ،وهذا يتطلب منا أن نكون
وموحدين في وجه خطر اإلرهاب الذي حذرنا منه
موجودين
ّ
الزعيم أنطون سعاده منذ زمن بعيد ،والذي يتهدّدنا جميعا ً
اليوم» .وأشارت ي ّمين إلى «أننا كلنا مع الجيش الذي يجب
أن يُعطى السالح الضروري للمواجهة».
ورأت «أن سورية تحارب من أج��ل الحفاظ على هوية
المنطقة ،وجيشها يحقق إنجازات كبيرة على صعيد دحر
المجموعات اإلرهابية المسلحة ،وال خيار أمامنا إال ما قاله
الرئيس الدكتور بشار األسد« ...االنتصار أو االنتصار».
كالم ي ّمين جاء خالل لقاء حواري نظمته منفذية ملبورن
في الحزب السوري القومي االجتماعي في مكتبها ،وحضره
إلى منفذ عام ملبورن صباح عبدالله وأعضاء هيئة المنفذية،
ناموس المندوبية السياسية للحزب في استراليا سايد النكت
وعدد من المسؤولين الحزبيين.
كما حضر قنصل لبنان العام غسان الخطيب ،النائب
خليل عيدة ،عضو المجلس االستشاري في وزارة الخارجية
والمغتربين السورية عبدالله الطويل ،مسؤول االنتشار في
تيار المرده جواد خوري ومنسق استراليا إيلي بو هارون
ومنسق ملبورن نبيل حنا ،منسق استراليا في التيار الوطني
الحر روب��ي��ر بخعازي وم��س��ؤول ملبورن شربل راض��ي،
مسؤول حركة أمل علي األمين ،وعن حزب البعث العربي
االشتراكي وليد بيطار وسليم وردة ،رئيس المركز اإلسالمي
العلوي االجتماعي يوسف ون��وس وراس��م الباشا وأحمد
نصرة ،رئيس تجمع الشباب السوري يحي خلوف ،ممثل
لجنة التوعية الوطنية إبراهيم حيدر ،رئيس دار العودة
االجتماعي طوني الحلو ،رئيس ن��ادي الحضارات سامي
مظلوم ،رئيسة تجمع النهضة النسائي جنى دياب ،وعدد من
ممثلي وسائل اإلعالم :ايمان ريمان ،ايلي نداف ،طوني شربل
وعمار اسماعيل.

قواها العسكرية وتصديع مجتمعها بهدف إنهائها ،كما تدمير
العالم العربي بر ّمته.
وقال :لبنان جزء من منطقة الصراع ال ينفصل عنها ،ألنه
غير منفصل عن واقع الحياة وواقع الجغرافيا والمصير ،فأين
نحن في لبنان مما يدور حولنا؟ جيشنا يُستهدف وشهداؤه
يرتقون دفاعا ً عن حياض الوطن ...فهل لبنان بمنأى عن
ليهب إلى
المؤامرة لينأى بالنفس؟ أم هو في قلب العاصفة
ّ
صدّها وإفشالها ودحرها؟

النكت

أدار اللقاء ناموس المندوبية السياسية سايد النكت الذي
مرحبا ً بي ّمين والحضور ،وقال :يأتي آذار وفي
استه ّل كلمته
ّ
فجره فتى اسمه أنطون سعاده ،وفي توهّ جه عقيدة نظرت
إلى الكون بعين اإلدراك ،ودققت في تاريخ األم��ة وتراثها
الحضاري فوجدتها إنسانا ً مجتمعيا ً واحداً ،كيانا ً مترابط
الجنس في المصلحة والقضية ،وجدت أنّ المرأة والرجل
واحد في كينونة المجتمع.
وت��اب��ع النكت :يط ّل آذار على أمتنا م��ج �دّدا ً فيما تشنّ
عليها حرب كونية تستهدف تفتيتها وتدمير إرادة النهوض
والصمود فيها ،لمنعها من أن تأخذ حيّزا ً في الوجود ولتسمح
للكيان الغاصب في فلسطين أن يتمدّد من جديد...
واعتبر النكت أنّ الداعشية إفراز صهيوني أميركي جاهلي
بامتياز ،مغطى ومدعوم عربيا ً وغربياً ،كمظهر وفعل حيوي
لمخ ّرب تدميري يستهدف العراق والشام ولبنان ،لتدمير

ي ّمين

واستهلت السيدة فيرا ي ّمين حديثها بتوجيه الشكر إلى
الحزب السوري القومي االجتماعي ،وقالت :األول من آذار،
عيد مولد كبير من بالدنا ،الزعيم أنطون سعاده ،الذي تأثرنا
بفكره وبدقة استشرافه ،حيث نلمس اليوم صوابية ما قاله
وكتبه منذ زمن طويل ،حين ح ّذر من الخطر الوهابي ،وهو
خطر أصبح اليوم وجودياً ،ويتطلّب منا أن نكون موحدّين،
على األق ّل من أجل الحفاظ على حياتنا وحياة أوالدنا وأجيالنا
في لبنان والمنطقة.

�أنطون �سعاده كبير من بالدنا
ت�أثرنا بفكره...
ونلم�س اليوم �صوابية ما قاله
وما كتبه وما ّ
حذ َرنا منه
منذ زمن طويل
ولفتت ي ّمين إل��ى أن��ه في موضوع النأي بالنفس الذي
اعتمدته الحكومة اللبنانية السابقة ،وال يزال البعض يتحدّث
عنه إلى اليوم ،فقد نخر السوس هذه السياسة حتى العظم
ولم يبق منها شيء ،إذ كيف يمكن أن ننأى بأنفسنا عن دولة
تربطنا معها حدود يبلغ طولها  250كلم تقريباً ،وهي بوابتنا
إلى العالم العربي ،فع ّمن يريدون من لبنان أن ينأى؟ فيما
األصح للبنان ومن مصلحته أن ينفتح ويكون على مستوى
ّ
العالقة التي تربطه بسورية ،أمنيا ً واقتصادياً ،إذا لم نقل
تاريخيا ً وسياسيا ً وقومياً...
وتابعت ي ّمين :هناك اتفاقيات تعاون تجمعنا مع سورية
على مستوى كبير ،ومن الضروري في مكان أن تطبّق هذه
االتفاقيات ،وأن نذهب إل��ى التنسيق ،وحين يحصل ذلك
نقطع الطريق على أي إمكانية ألن يكون أبناؤنا أسرى لدى
«داعش» و«النصرة».
وأردفت ي ّمين :اليوم «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال
وجرود بريتال ورأس بعلبك وغيرها من المواقع ،ويحتجزون

مقبل ي�ستقبل جمعية الم�شاريع

زار وفد من جمعية المشاريع الخيرية االسالمية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل ضم نائب رئيس الجمعية الشيخ عبد الرحمن عماش ،النائب السابق عدنان طرابلسي،
المهندس أسعد العجوز وبدر الطبش ،وذلك «لتأييد ودعم موقف الجيش وصموده في مواجهة
االرهابيين ودحرهم ،واإلشادة بما قدمه ويقدمه من تضحيات فداء للوطن وحماية السلم األهلي».

أعرب «تجمع العلماء المسلمين» في بيان عن ألمه «لما سمعناه عن شيخ األزهر الشريف الشيخ
أحمد الطيب حول كالمه عن مجازر ترتكب بحق السنة في العراق ،ضمن الحملة العسكرية التي
تشنها الدولة العراقية السترجاع المناطق التي احتلها الدواعش وارتكبوا خاللها مجازر مروعة
بحق أهلها السنة كما الشيعة» .وإذ اعتبر التجمع «أن هذه األخبار ومن خالل مراجعتنا الدقيقة هي
عارية من الصحة جملة وتفصيالً» ،تمنى على شيخ األزهر «الذي نكن له كل احترام ألن ينتبه الى
إنه ،لو صح أن هناك تجاوزات ترتكب فإن عالجها يكون من خالل الحديث مع أصحاب القرار في
العراق ،فإن لم يبادروا لحلها نلجأ إلى اإلعالم».
واعتبر ان هذه «اإلث��ارة في هذا الوقت بالذات تأتي في سياق محاولة اإليحاء بمحور يواجه
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تترأسه السعودية ،وتحاول أن تحشد له تحت عنوان مذهبي ،نحن
نربأ باألزهر الشريف وشيخه أن يكونوا مساهمين فيه».
ودعا «التجمع» شيخ األزهر إلى «تلبية دعوة المرجعية الدينية في العراق إلرسال بعثة للتحقيق
والتدقيق في صحة هذه المعلومات وهذا ما يوجبه الشرع الحنيف».

ترحيب بالم�صالحة الطرابل�سية

النابل�سي :المنطقة في �آخر
عهود اال�ستعمار بفعل المقاومة
رأى الشيخ عفيف النابلسي
أن «أم��ي��رك��ا ل��م تعد تجيد فنون
السيطرة على عالم يتغير بسرعة
كبيرة ،وال زي��ادة جهدها الحتواء
دول تنهض باإلعتماد على ذاتها
كالصين وروس��ي��ا والهند .وهي
تتجمد في منطقتنا بال قدرة على
ال��م��ب��ادرة ل��ف��رض ش��روط��ه��ا ،وال
سطوة تمكنها من حماية ربيبتها
«إس��رائ��ي��ل» التي تعاني مصيرا ً
أسود هذه األيام».
وق���ال النابلسي ف��ي تصريح
أم���س« :ن��ح��ن أم���ام واق���ع جديد
ومستقبل جديد لشعوب منطقتنا.
ش��ع��وب��ن��ا خ��رج��ت م���ن األم��ي��ة،

وخرجت من الفقر ،وستخرج من
اإلح��ت�لال .نحن أم��ام آخ��ر عهود
االستعمار بفضل اإليمان وبفعل
المقاومة .والمطلوب م��ن أمتنا
أن ت��رف��ع م��ن م��س��ت��وى الحركة
والنشاط وتنظم نفسها تنظيما ً
علمياً ،فأميركا مصابة بأعراض
االن��ه��ي��ار ال��ع��ام ،وخ��روج��ه��ا من
المنطقة يشير إلى نقطة اإلنكسار،
وتقدم حركة الشعوب في البحرين
واليمن والعراق ،وتصدر المقاومة
ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن ول��ب��ن��ان طليعة
ال��ت��اري��خ ال��ح��دي��ث ،ه��ي النهاية
لألمبراطورية زعمت أنها ستبقى
إلى األبد».

وأك���د أن «المجتمع العربي
واإلسالمي يتطور ،لم يفقد إيمانه
رغ��م ك��ل المظاهر السلبية التي
ن��ش��اه��ده��ا م��ن خ�ل�ال م��م��ارس��ات
الجماعات التكفيرية» ،مشيرا ً
إل��ى «أن األم��ة تتحول إل��ى طاقة
إنسانية هدّارة وعندما اهتدت إلى
فكرة المقاومة تح ّول سعيها إلى
نيل الحرية الكاملة والبحث عن
شروط النهوض».
واختتم بالقول« :االتفاق النووي
يتمثل أمامنا كأنه اتفاق سياسي
بين إيران والقوى العظمى ،ولكن
الحقيقة أن توقيعه سيجعلنا أمام
عالم آخر ال سيادة فيه إال للحق».

لقاء في مكتب المنفذية

وعقد لقاء في مكتب «القومي» في ملبورن بحضور ي ّمين،
بين مسؤولي «القومي» و«المرده».

�أخبار متفرقة

تجمع العلماء يرد على الأزهر

من االعتصام في البداوي

عسكريين ويهددون القرى ،لذلك ،ال بد من حصول تنسيق مع
الجيش السوري ،لنحمي لبنان مما يتع ّرض له.
وأسفت يمين لكون الجيش اللبناني ال يمتلك إمكانيات ،أو
ق��درات ،ألنه ممنوع على الجيش اللبناني أن يمتلك أسلحة
متط ّورة قد تهدّد في يوم من األيام الكيان الصهيوني ،معتبرة
أن المقاومة تقدّم الغالي والنفيس حتى نستم ّر ونبقى ،وأن
مسألة النأي والحياد ،ال أظن أنّ أحدا ً يقتنع بها ،بعدما اقترب
منا الخطر اإلرهابي.
ورأت ي ّمين أنّ جزءا ً من هذا النزوح السوري كان ُممنهجاً،
مشيرة إلى وجود مناطق آمنة وال داعي للنزوح منها ،وعلى
رغم ذلك نزح بعض أهلها ،ولذلك هناك عالمات استفهام كثيرة
ُتطرح على هذا النزوح ،وعن مدى مشروعيته ،وهل أن هناك مَن
يرسم لكي تذهب األمور إلى ما هو أخطر من ذلك ،ألنّ من كانوا
ّ
ينظرون للنأي بالنفس كانوا هم أنفسهم ض ّد تنظيم النزوح.
وتابعت ي ّمين :يتساءل كثيرون إنْ كان في اإلمكان وضع
ح ّد لوصول «داعش» إلى داخل لبنان؟ ونحن نقول :المقاومة
تأخرت حتى تدخلت ،كما يجب أن نذ ّكر دائما ً بأنّ وزير الدفاع
اللبناني السابق نائب رئيس تيار المرده فايز غصن ح ّذر من
وجود «القاعدة» في منطقة عرسال ،وهذا األمر تعامل معه
البعض حينذاك من زوايا سياسية ضيّقة ،فذهبوا إلى عرسال
ليفتشوا عن «القاعدة» ،وكانوا يعتقدون أنّ «القاعدة قاعدة»،
فلو أخدنا في االعتبار ،هذا الكالم صدر عن مركز أمني حساس،
مثل وزي��ر الدفاع ،وطبعا ً من بعده عقد رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجية مؤتمرا ً صحافياً ،وقال األشياء كما هي،
فلو تص ّرفنا كدولة مسؤولة لكنا و ّفرنا على أنفسنا الكثير من
الوجع.
وقالت يمين :سورية تناضل ليس فقط ِباسمها ،بل ِباسمنا
كلنا ،هي تحارب ﻷجل هوية المنطقة ،ﻷن هذه الهوية هي
المستهدفة .فما يُس ّمى «دول��ة الخالفة» ال تعترف بدول وال
بشعوب وال ب��دي��ن ،ال تعترف إال ب��اإلل��غ��اء ،حتى تستريح
خليلتها في المنطقة التي هي «الدولة اليهودية» ،حسب ما ورد
في مؤتمر انابوليس مع جورج دبليو بوش.
وأض��اف��ت ي ّمين :هناك إن��ج��ازات كبيرة ج��دا ً تتحقق في
سورية ،س��واء على الحدود مع تركيا ،أو في أري��اف دمشق
ودرع��ا والقنيطرة ،وأيضا ً في المناطق الساخنة المتاخمة
للبنان في القلمون وفي السلسلة الشرقية .كما أنّ الجيش
العراقي استعاد شيئا ً من قدرته وق ّوته ،فيما أردوغان مأزوم،
وك ّل المتآمرين مأزومون.
وف��ي الختام ج��رى نقاش وأسئلة وأج��وب��ة .وق �دّم األمين
الدكتور ادمون ملحم إلى السيدة ي ّمين كتابه« :انطون سعاده
الفيلسوف» ،كما قدّم لها المنفذ العام صباح عبدالله كتابه
الشعري «نسمات من العرزال».

رحب المؤتمر الشعبي في بيان «بالتحركات الشعبية الطرابلسية الساعية إلى تحقيق المصالحة
بين أبناء المدينة ،والمطالبة بتنمية حقيقية ترفع الحرمان المزمن والفقر» ،منوها ً بمواقف الوزير
السابق فيصل كرامي «الداعمة لهذه المبادرات».
ورأى «أن اللقاء التشاوري الذي بادر إليه ملتقى الجمعيات األهلية وإتحاد الجمعيات والفعاليات
من أجل وضع خطة لتنفيذ المصالحات الشعبية بين أبناء مناطق طرابلس ،وأيده مشكورا ً الوزير
السابق فيصل كرامي ورعاه واستضافه في دار والده الرئيس الراحل عمر كرامي ،هو محطة مضيئة
وتالق بين أبناء طرابلس».
في مواجهة آثار اإلقتتال البغيض ومحاوالت التشويه ،وساحة تواصل
ٍ
كما رحب رئيس اللقاء التضامني الوطني مصطفى ملص بـ«المبادرة الطيبة» التي رعاها كرامي.
وأشار إلى أن «هذه الخطوة تحتاج إلى متابعة وإلى عدم التشويش عليها من قبل أدعياء الحرص
على مصلحة المدينة ونحن نقف وراء كل الساعين الى الوئام والوحدة الوطنية ،والوزير فيصل
كرامي يملك كل التاريخ المساعد على نجاح هذه المهمة والشخصية المؤهلة لمتابعة المصالحة
وإنجاحها».

الأ�سعد :لم نر فا�سداً دخل ال�سجن

رأى األمين العام لـ«التيار االسعدي» المحامي معن االسعد في تصريح أن «تغطية الفاسدين على
فسادهم هو الفساد بعينه» ،سائالً «أهل السلطة عن أسماء الفاسدين الكبار منهم والصغار ،الذين
مألوا البلد أمراضا ً وجراثيم وتلوثاً ،ولم نر أحدا ً منهم دخل السجن أو تمت معاقبته على جريمة بحق
الوطن والمواطن».
واعتبر أن «الضجيج االعالمي والصراخ المرتفع حول المواد المشعة والمضرة والتي يبحثون لها
عن مكان آمن إلخفاء جريمتهم ،لن يحال المشكلة القائمة وخطرها على الصحة والسالمة العامة»،
مطالبا ً «بمعرفة الذين ادخلوها وسهلوا لها وشارك في عملية توزيعها ،واال فال معنى لكل ما يحصل،
ألن الهدف يجب ان ينصب على مالحقة الفاعلين ومحاكمتهم وإنزال العقوبات المطلوبة بهم ليكونوا
عبرة لغيرهم».

تقدم قوة «�إ�سرائيلية» نحو ال�شريط ال�شائك

تقدمت بعد ظهر أمس ،قوة «إسرائيلية» قوامها  15جنديا ً بمؤازرة  3سيارات هامر مصفحة
من موقع العدو في محيط بلدة الغجر المحتلة باتجاه الشريط الشائك المحاذي للجهة المقابلة
لبلدة العباسية مقابل الجامع.
وفتشت القوة المعادية المنطقة ،وأجرت صيانة للشريط الشائك ،ومكثت في المنطقة قرابة
النصف ساعة ،عادت بعدها إلى موقعها.
من جهة أخرى ،قامت منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع االلغام ،بتفجير ذخائر
غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية :البويضة البرج الشمالي ،تبنين ،طلوسة
والقنطرة.

توقيف م�شبوهين في عكار

إثر متابعات وتقصيات لمديرية أمن الدولة في عكار ألقي القبض في منطقة العبدة على
شخصين من منطقة وادي خالد هما (م.ش ).و (ع.ع ).المشتبه بتورطهما وانضمامهما الى
مجموعات متطرفة والتحقيقات جارية.
كما أوقفت دوريات مفرزة استقصاء بيروت في قيادة شرطة بيروت  12لبنانيا ً وفلسطينيا ً
واحدا ً بجرائم مختلفة وتم حجز  19دراجة نارية و 15سيارة مخالفة.

�صدور القرار الظني بجريمة بتدعي

أصدر قاضي التحقيق األول في البقاع عماد الزين ،قراره الظني في جريمة بتدعي التي قضى
ضحيتها المواطن صبحي فخري وزوجته نديمة .واتهم  8أشخاص من آل جعفر صدرت في
حقهم مذكرات توقيف غيابية بجناية القتل عمدا ً وأحالهم أمام محكمة الجنايات في البقاع
للمحاكمة.

معتدون على الأمالك البحرية

ادعى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم ،على  30شخصا ً في جرم التعدي
على األمالك البحرية وأحالهم إلى القاضي المنفرد الجزائي في صيدا.

جثة على �شاطئ الميناء

عثر على جثة عند شاطئ الكورنيش في ميناء طرابلس ،تبين أنها تعود لسليم ناظم العبدالله
(مواليد العام  )1993وهو من الميناء ويسكن حارة التنك .ونقلت الجثة إلى المستشفى
االسالمي في المدينة ،فيما تجري تحقيقات لمعرفة مالبسات وفاته.

قنبلة على منزل

ألقى مجهولون قنبلة على منزل طالل رعد في حي الشيخ حبيب في مدينة بعلبك ،إال أنها لم
تنفجر .وحضرت القوى األمنية إلى المكان وباشرت التحقيق.

م�ساعدات للنازحين العراقيين

تسلمت كنيسة مار جرجس القليعة مساعدات غذائية ليتم توزيعها على عائالت النازحين
العراقيين في المنطقة .وهذه المبادرة ،المؤلفة من  60حصة ،مقدمة من رعية مار الياس -
كوكبا.

