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«الأحمر الدولي» يطلع دروي�ش
على ن�شاطاته في البقاع

توقيف مروجي مخدرات بين البقاع وال�شمال

دفن  6قتلى من «داع�ش» في عر�سال
�سقطوا في معارك ر�أ�س بعلبك
ب��دأت نتائج معارك الجيش مع
ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة ف��ي ج��رود
ع��رس��ال ورأس بعلبك والخسائر
البشرية لتلك الجماعات.
فقد أعلن الصليب األحمر اللبناني
ف��ي ب��ي��ان أم���س ان���ه ن��ق��ل  6جثث
إلرهابيين سقطوا في معركة رأس
بعلبك ،م��ن مستشفى ال��ه��راوي
الحكومي في زحلة إلى بلدة عرسال،
حيث سيصار الى دفنهم في البلدة.
وأش����ارت ال��م��ع��ل��وم��ات ال���ى ان
ال��ج��ث��ام��ي��ن ت��ع��ود ل��ع��ن��اص��ر من
«داعش» وتم نقلها بناء على طلب
من الجيش اللبناني ،وبمؤازرة منه،
سلمت عند األول��ى ظهرا ً إل��ى أحد
علماء الدين داخل عرسال.
وف���ي إط���ار األح�����داث ال��دم��وي��ة
التي تشهدها عرسال على أيدي
اإلره��اب��ي��ي��ن ،أط��ل��ق ش��اب��ان من
التابعية السورية ،كانا في داخل
سيارة كيا بيضاء ،على الشاب علي
عز الدين الملقب بـ «علي بدرية»،
أم��ام منزله في البلدة ،فأردياه ثم
نكلوا بجثته.
وفي وقت الحق ،قامت مجموعة
من أقارب عز الدين ،بقتل السوري
م��ح��م��د ال��رن��ك��وس��ي ( 25س��ن��ة)
المعروف بانتمائه الى «داعش».
كما أدى ال��ح��ادث إل��ى اصابة
س���وري آخ���ر ،م��ن ال��ش��ب��ان الذين
يتنقلون ب��ي��ن مخيمات ال��ن��زوح
السوري والجرد.
وف��ي ح��ادث آخ��ر ،نقل المواطن
حسين علي كرما (مواليد )1962
الى مستشفى «الهالل الفلسطيني»
في بر الياس جثة ،بعد تعرضه
لصعقة ك��ه��رب��اء م��ن خ��ط التوتر
ال��ع��ال��ي ع��ل��ى ط��ري��ق ال��غ��زي��ل في
برالياس ،بينما كان يمارس عمله
داخل إحدى الورش كسائق شاحنة
مخصصة لنقل وجبل اﻹسمنت،
وفتحت األج��ه��زة األمنية تحقيقا ً
بالحادث.
وفي زحلة توفيت الطفلة لوجين
عبدالكريم صالح ( 4سنوات) ،بعد
أن دهسها عمها بسيارته من طريق
الخطأ في بلدتها الفاعور ،وأدخلت
إلى المستشفى اللبناني  -الفرنسي
في زحلة ،لكنها فارقت الحياة على
الفور.
من جهة أخ��رى ،أوق��ف عناصر

مكتب ال��م��دي��ري��ة اإلقليمية ألم��ن
الدولة في القبيات ،السوري عبدالله
محمود الرحيل (مواليد  )82في
بلدة أكروم ،لالشتباه بانتمائه إلى
مجموعة متطرفة.

توقيفات

وفي البقاع الغربي أوقف مكتب
أمن الدولة عصابة سرقة من أربعة
أشخاص ثالثة لبنانيين وأردن��ي
وه��م( :م.م ).و(م.أ ).و(أ.ش).
و(و.أ ،).حيث تبين أنهم أقدموا
على سرقة عدد من المنازل والمحال
ال��ت��ج��اري��ة ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ب��ط��رق
محترفة وعملوا على إح��راق عدد
من المنازل ﻹخفاء معالم الجريمة
وأودعوا القضاء المختص.
وف��ي الهرمل أوق��ف مكتب أمن
ال���دول���ة ال��س��وري��ة دالل حسين
ال��ع��وض (م��وال��ي��د  )1980وف��ي
حوزتها كمية من المخدرات ،في
خيمة للنازحين السوريين قرب
ب��ل��دة ال��ش��واغ��ي��ر .وت��م��ت إحالتها
إلى القضاء المختص بناء إلشارة
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ف��ي بعلبك كمال
المقداد.
كما أوقفت دورية تابعة لجهاز

زحلة ـ أحمد موسى

أمن الدولة المدعو (ح.ع.ح ).من
سكان الهرمل ،يملك «فان» للركاب،
وب��ح��وزت��ه ك��م��ي��ة م���ن حشيشة
الكيف .وبعد التحقيق معه أحيل
الى القضاء المختص.
وأعلنت ع��ن المديرية العامة
ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي  -شعبة
العالقات العامة أن��ه بعد توافر
معلومات ع��ن م��ك��ان وج���ود أحد
المشتبه فيهم بترويج المخدرات
ف��ي محلة ال��م��ي��ن��اء – ط��راب��ل��س،
توجهت دوري��ة من مكتب مكافحة
ال��م��خ��درات اإلقليمي ف��ي الشمال
في وح��دة الشرطة القضائية إلى
المحلة وتمكنت من توقيفه وتبين
ان��ه ي��دع��ى (ي.ش .م��وال��ي��د عام
 ،1980مكتوم القيد) ،وضبط في
ح��وزت��ه  33قطعة م��ن حشيشة
الكيف ت��زن حوالى  210غرامات
موضبة وجاهزة للترويج.
ك��ذل��ك أوق��ف��ت ع��ن��اص��ر مكتب
م��ك��اف��ح��ة االره�����اب ف���ي ال��ش��م��ال
مطلوبين بتهمة االتجار بالمخدرات
ه��م��ا (ح.س .م��وال��ي��د ،)1983
و(ا.ب.س ).مواليد  ،1978عند
اوتوستراد بخعون طاران في سير
الضنية وأودعا القضاء المختص.

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش وفدا ً من اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ضم
مسؤول منطقة البقاع جعفر البشتاوي والمستشار األول بشارة حنا.
وتخلل االجتماع عرض لما تقوم به اللجنة من أعمال مساعدة في البقاع،
سواء في مساعدة جرحى الحرب ،أو تأمين خزانات مياه للقرى بالتنسيق
مع مؤسسة مياه البقاع والبلديات والمخاتير ،تأمين األدوية للمستوصفات،
مساعدة النازحين حديثا ً إلى لبنان بانتظار ان يتم تسجيلهم في األمم المتحدة.
كما أطلعت اللجنة المطران درويش على برنامجها الجديد والمتضمن مساعدة
اللبنانيين النازحين من سورية وعلى كل األصعدة ،إضافة إلى دعم الصليب
األحمر اللبناني.
وفي نهاية اللقاء تمنى المطران درويش للصليب األحمر التوفيق في كل
مهماته «ألنه يقوم برسالة انسانية نبيلة ،ال تميز بين األعراق واألديان».

عر�ض مو�ضوع المر�أب مع لجنة الم�شاريع

كرامي� :ألي�س الأولى �صرف المبلغ
على م�صالحات التبانة وجبل مح�سن؟
زار وفد من «لجنة متابعة مشاريع طرابلس» الوزير السابق فيصل كرامي
للبحث في مشروع مرأب التل ومشاريع طرابلس.
وعرض الوفد مطالب اللجنة التي تلخصت برفض المرأب ،وشرحت الحلول
والبدائل لحل أزمة السير وتطوير منطقة التل عبر تحويل المنطقة للمشاة مع
استحداث وتفعيل مرائب في المحيط ،وإنشاء وتفعيل محطتي التسفير الشمالية
والجنوبية والحزامين الغربي والشرقي.
وأوضح الوفد أن تلك البدائل كفيلة بحل مشكلة السير واإلزدحام في المدينة،
من دون الحاجة الى مرأب بهذا الحجم وهذا الموقع ،وهي مشاريع مقرة سابقا ً من
مجلس اإلنماء واإلعمار والبلدية وتنتظر التلزيم.
وأعلن كرامي ،من جهته ،أنه مع أي مشروع تنموي للمدينة ولكن ضمن خطة
أولويات مدروسة تحقق اإلنماء ،مبديا ً استعداده للتعاون مع الجميع في سبيل
تحقيق ذلك .وسأل« :أليس األولى صرف هذا المبلغ على مصالحات التبانة
وجبل محسن لتحقيق السلم األهلي في المدينة؟».

تحرك للطا�شناق ً
رف�ضا لعر�ض فيلم تركي
و�أمن ال�سفارة يعتدي على المحتجين

الموقوفون األربعة لدى أمن الدولة في صغبين في البقاع الغربي

(أحمد موسى)

خروق برية وجوية «�إ�سرائيلية»
تواكب االجتماع الثالثي في الناقورة
أعلنت قوات األمم المتحدة الدولية العاملة في جنوب
لبنان «يونيفيل» في بيان ،أن القائد العام اللواء لوتشيانو
بورتوالنو ترأس أمس إالجتماع العسكري الثالثي العادي،
في موقع األمم المتحدة عند معبر رأس الناقورة ،ونوقشت
خالله جوانب ذات صلة بالتقرير األخير لألمين العام
لألمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي ،1701
بما في ذلك االنتهاكات الجوية والبرية ،وعملية وضع
العالمات المرئية الجارية على الخط األزرق ،إضافة إلى
مسألة انسحاب القوات «اإلسرائيلية» من شمال الغجر.
ب��ع��د اإلج��ت��م��اع ق���ال ب��ورت��والن��و« :تشجعت ج��دا ً
بالمشاركة المنتجة والبناءة التي أبدتها األطراف خالل
اإلجتماع ،حيث جددوا تأكيد التزامهم القوي بوقف األعمال
العدائية .كما أعرب الطرفان مرة أخرى اليوم عن تقديرهما
آللية اإلرتباط والتنسيق الفريدة التي أثبتت حيويتها
لناحية منع التوتر والحوادث ،إضافة الى لجم الوضع في

اللحظات الحرجة».
وأع��رب عن س��روره بأن «االستقرار على طول الخط
األزرق قد عاد منذ أن اجتمعنا آخر مرة في هذه الغرفة
في الرابع من شباط الماضي .وقد طلبت من كال الطرفين
مواصلة العمل مع يونيفيل للحد من الخروقات ووقفها،
والبناء على ما تم تحقيقه من خالل الترتيبات الثالثية
والجهود اإلستباقية التي اتخذتها األطراف».
وبالتزامن م��ع اإلج��ت��م��اع ،تخطى م��ن جنود العدو
«اإلسرائيلي» السياج التقني في وادي آطمون جنوب
بلدة رميش الحدودية في قضاء بنت جبيل ،ونفذوا عملية
تمشيط بمحاذاة الخط األزرق في المنطقة نفسها.
كذلك حلقت طائرة استطالع معادية من دون طيار في
أجواء منطقة مرجعيون.
كما قام الطيران الحربي «اإلسرائيلي» بالتحليق فوق
مزارع شبعا.

دهَ م محالت الفوارغ وتعبئة غاز ال�سيارات وحرق دواليب

محافظ ال�شمال لفل�سطينيي البداوي:
نحن �إلى جانبكم ومكاتبنا مفتوحة �أمامكم
اطلع محافظ الشمال رمزي نهرا على أوض��اع سكان
مدينة البداوي ،اللبنانيين والفلسطينيين ،خالل زيارة
تفقدية للتهنئة بالقصر البلدي الجديد الذي تم تشييده
وافتتاحه قبل أشهر.
وكان في استقبال نهرا رئيس البلدية حسن غمراوي
وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير والفاعليات.
وأقيم احتفال في قاعة القصر البلدي ،حضره إلى نهرا
وغمراوي ،رئيس دائرة البلديات في الشمال ملحم ملحم،
قادة الفصائل والمنظمات الفلسطينية ،أعضاء المجلس
البلدي وشخصيات.
بعد النشيد الوطني ،ألقى رئيس البلدية حسن غمراوي
كلمة رحب فيها بزيارة المحافظ ،وقال« :أعطيتم المنصب
معاني جديدة من التواضع والمثابرة على متابعة كل
التفاصيل حتى يأخذ كل ذي حق حقه».
ورحب بقادة الفصائل الفلسطينية« :أخوة وجيرانا ً
نتقاسم الحياة ،حلوها وم��ره��ا» ،آم�لاً دوام التواصل
والتعاون لما فيه مصلحة الجميع.
ثم تحدث أمين سر حركة «فتح» في الشمال محمد
فياض ،وقال« :أسعدتنا بقدومك ،لبنانيين وفلسطينيين.
نحن ضيوف في لبنان ،وإن طالت الضيافة ،نطلب من
اإلخوة في محافظة الشمال وبلدية البداوي أن يأخذوا
دوره��م الكامل في مخيم البداوي ،في الرقابة الصحية
واالجتماعية والخدماتية» ،مؤكدا ً «ضرورة إعطاء حق
العمل والتملك للشعب الفلسطيني».
وتحدث نهرا الذي أبدى إعجابه بما شاهده خالل
تفقده القصر البلدي الجديد ،وقال« :أعتز بحضور هذه
الوجوه ،ويسعدني التعاون معكم ،وأقدر تكريمكم لي،
وأتفهم معاناتكم وسأحاول مساعدتكم قدر المستطاع،
على تخطي الصعوبات ،خصوصا ً أن مخيم البداوي
يضم أع���دادا ً سكانية كبيرة ج��دا ً ويعيش اكتظاظا
كبيراً».
وأض���اف« :نحن كدولة لبنانية إل��ى جانب الشعب
الفلسطيني الشقيق ،نقدم الدعم الكامل لكم ،ومكاتبنا

مفتوحة أمامكم ألي أمر أو مراجعة ،وسنتابع كل صغيرة
وكبيرة ،ويدنا بيدكم للخير ولمصلحة الشعب اللبناني
والشعب الفلسطيني الموجود على أراضينا في شكل
قسري».
بعد ذل��ك ،ق��دم أمين سر الفصائل الفلسطينية عماد
عودة مذكرة مطلبية إلى نهرا ،تضمنت حاجات المخيم
في الكهرباء والتزفيت ،وأم��ورا ً تنظيمية .ثم قدم قادة
الفصائل درع القدس إلى المحافظ ودرع��ا مماثلة الى
رئيس البلدية.
وفي الختام ،شارك الجميع في كوكتيل.
على صعيد آخر ،دهم نهرا مراكز تعبئة غاز السيارات
المخالفة للقوانين الموجودة ضمن األحياء السكنية
وبعضها قريب ج��دا ً من ال��م��دارس والثانويات وتشكل
تهديدا ً مباشرا ً لحياة الطالب وذلك بمؤازرة قوة من مفرزة
استقصاء الشمال برئاسة المالزم أول نبيل عوض.
وأكد نهرا إقفال هذه األماكن.

حملة دهم

كذلك دهم المحافظ نهرا محالت لبيع الفوارغ ورؤوس
الماعز والغنم في األسواق الداخلية في طرابلس والقريبة
من أسواق الخضار وبعد الجولة قال :سوق اللحوم الذي
نشاهده م��ز ٍر ج��داً ،وال��ف��وارغ وال��رؤوس معروضة على
الطرقات العامة والذباب والحشرات منتشرة حولها»،
وأعلن انه سوف يتم إنذار أصحابها وأمامهم أسبوعان
لتسوية وضعهم وإال سيتم إقفال المحالت غير الصالحة
لبيع اللحوم.
كما دهم أمكنة حرق دواليب السيارات في منطقة «سقي
طرابلس» للحصول على م��ادة الحديد وق��ال« :وردتنا
معلومات أنه في كل فترة يتم حرق دواليب الستخراج
النحاس منها وهذا مضر جدا ً للصحة والسالمة العامة
والبيئة .في هذه المنطقة يوجد أطفال وهي محرومة
وسيصار الى منع هذا األمر ألنه يغطي المدينة بأكملها
بالدخان األسود».

نظم قطاع الشباب ومصلحة الطالب في حزب «الطاشناق» تحركا ً سلميا ً
في مجمع الـ  ABCفي األشرفية ،رفضا ً لعرض فيلم تركي عن «غاليبولي»
بحضور السفير التركي لدى لبنان إينان أوزلديز ،إال ان أمن السفارة اعتدى
عليهم لكن استمر عرض الفيلم.
وصدر عن التحرك بيان بعنوان «سخافة تركية جديدة ...وهذه المرة
باستخفاف عقول اللبنانيين» ،جاء فيه« :مع بداية العام  2015وإعالن
الشعب األرمني ،دولة ومجتمعات في شتى أنحاء العالم ،ببدء النشاطات
المواكبة للذكرى المئوية لإلبادة االرمنية بيد األتراك ،أرسل (رئيس الحكومة
التركية رجب طيب) اردوغان دعوات إلى حوالى مئة رئيس دولة أو حكومة
للمشاركة في االحتفال الذي تقيمه تركيا في  24نيسان إلحياء ذكرى معركة
غاليبولي التي انتصرت فيها السلطنة العثمانية على الحلفاء في الحرب
العالمية االولى».
ووصف البيان هذه المبادرة بأنها «انتهازية» لتزامنها المقصود مع إحياء
الدولة األرمينية الذكرى المئوية إلبادة األرمن في اليوم نفسه» ،الفتا ً إلى
انها «محاولة بائسة إللهاء الرأي العام العالمي عن القضية األرمنية العادلة
والنشاطات المرتبطة بها».
وأضاف البيان« :وها نحن اليوم في بيروت أمام مشهد تركي انتهازي
جديد ،أال وهو عرض فيلم  SON MEKTUPفي صاالت السينما اللبنانية
وهو انتاج تركي دعائي ليس إال ،ويسرد هذه المرحلة من التاريخ العثماني
الدموي والظالم» ،موضحا ً «أن معركة غاليبولي اندلعت يوم  18آذار ،1915
بإنزال نفذته قوات إنكليزية ونيوزيالندية واسترالية وفرنسية في شبه جزيرة
غاليبولي الواقعة حاليا ً في شمال غربي تركيا ،وليس في  24نيسان».
وأكد البيان أننا «لن نتردد أبدا ً بمواجهة كل المحاوالت التركية الرخيصة
لخنق أنين شهدائنا المليون ونصف المليون ،الذين يطالبوننا بمواصلة
المعركة حتى تحقيق أهدافنا المشروعة».

�شبيب يلتقي وزير ًا �أردني ًا
وتري�سي �شمعون
استقبل محافظ بيروت القاضي زياد شبيب وزير البلديات األردن��ي وليد
المصري ،على رأس وفد أردن��ي ضم المدير العام للداخلية سمير مبيضن،
المحافظ رائد العدوان المكلف بملف التنمية المحلية والمجتمعات المضيفة،
محافظ المفرق قاسم المحيدات ،نائب أمين عمان يوسف الشواربة ،رئيس
بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة ،رئيس بلدية ناعور المهندس غالب
السواعير ،رئيس بلدية الصالحية المهندس ناجح الشرفات ،إضافة الى عدد
من المستشارين.
وجرى خالل االجتماع تبادل الخبرات في ما يتعلق بالالمركزية اإلدارية
والعمل البلدي ،والتشديد على أهمية التعاون في هذا المجال ،ال سيما بين
بيروت وعمان.
وتلقى المحافظ شبيب دعوة رسمية لزيارة عمان وعد بتلبيتها في أقرب
وقت عندما تسمح الظروف.
وك��ان شبيب استقبل رئيسة ح��زب «الديمقراطيون األح���رار» ترايسي
شمعون ،يرافقها مسؤول الدراسات واألبحاث سيمون كشر .وهنأت شمعون
شبيب ،وأثنت على «الجهود التي يبذلها في إنماء العاصمة وسعيه الى خدمة
أبنائها ،بعيدا ً من التجاذبات السياسية».
وجرى خالل الزيارة البحث في األوضاع والشؤون اإلنمائية التي تتعلق
بمدينة بيروت.

«حركة الأمة» في ذكرى اعتقال �سكاف:
ق�ضيته وطنية وقومية
أكدت «حركة األمة» في بيان ،لمناسبة الذكرى الـ 37العتقال األسير يحي
سكاف «أنّ خيار الجهاد والمقاومة هو الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني،
ولتحرير األسرى والمعتقلين من سجون العدو».
ووجهت الحركة تحية «فخر واعتزار لألسير سكاف ولك ّل األسرى والمعتقلين
في سجون العدو ،الذين قاوموا وضحوا من أجل تحرير األرض والدفاع عن
المقدسات وعن القضية المركزية لألمة فلسطين».
وأضاف البيان« :إنّ قضية األسير سكاف وك ّل األسرى والمعتقلين هي
قضية وطنية وقومية وعربية وإسالمية» ،داعية شعوب عالمنا العربي
واإلسالمي إلى «التمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي للدفاع عن األرض
وتحرير واألسرى».

هيئة التن�سيق نحو ال�سلبية في حال �إهمال مطالبها
فيما تبقى سلسلة الرتب والرواتب عالقة في المجلس
النيابي على موضوع التمويل ،أشار رئيس رابطة أساتذة
التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر الى «أن ال عالقة
للهيئة بمواضيع الموازنة وقطع الحساب والتمويل ،ألن
هذه أمور من مهمات الدولة وحدها ،وما يهمنا كأساتذة هو
مطالبنا التي باتت معروفة لدى الجميع ،وبالتالي ليس
من واجبنا توجيه الدولة للقيام بأعمالها».
وأضاف« :أن سبب المماطلة سياسي بامتياز ،فأجواء
اإلجتماعات مع النواب كانت إيجابية ،رغم أن البعض
قاطع تحت حجج مختلفة».
موحدة،
واذ أ ّكد «ان مواقف قطاعات هيئة التنسيق
ّ
قال« :منذ استالمي رئاسة رابطة التعليم الثانوي كان
الهدف إعادة التواصل مع المعنيين ،وقد حضرنا كهيئة
تنسيق نقابية اجتماع اللجان النيابية المشتركة للمرة
األولى ،برعاية الرئيس نبيه بري الذي التفت الى حقوقنا،
وساعدنا في التواصل مع النواب لتسليمهم مطالبنا».
وحذر من أنه «في حال غاب اإلهتمام بمطالبنا فإن
طريقنا المقبل سيكون سلبياً».
ودعت رابطة أساتذة التعليم االساسي الرسمي إلى
اقرار السلسلة ،معلنة تمديد فترة انتخاب المندوبين حتى
 2نيسان المقبل.
واعتبرت الهيئة االدارية للرابطة في بيان ،أن «انعقاد
جلسة اللجان النيابية المشتركة هي الخطوة األولى

المكاتب التربوية ترف�ض الدعوة
لإجراء تر�شيحات جديدة الختيار مدير
استمرت أزمة كلية إدارة األعمال
ف��ي الجامعة اللبنانية .وعقدت
المكاتب التربوية لتيار «المستقبل»
وتيار «العزم» واألساتذة المستقلون
إض���اف���ة إل���ى ال��ه��ي��ئ��ات ال��ط�لاب��ي��ة
إجتماعا ً تدارسوا فيه ،حسب بيان
صدر»التطورات والتداعيات الناجمة
عن القرار الصادر من رئيس الجامعة
اللبنانية وعميد كلية إدارة االعمال
الداعي إلى إجراء ترشيحات جديدة
الختيار مدير للفرع الثالث في الكلية،
بعد دعوة عميد الكلية ألعضاء مجلس
الفرع غير الشرعي لعقد اجتماع ،وقد
تغيب عنه ممثلو مدينة طرابلس».
وثمن المجتمعون «موقف رئيس
الحكومة ت��م��ام س�لام ال��داع��ي إلى
معالجة الموضوع بحكمة وروي��ة
تحفظ الوطن من الفتن والتأجيج
الطائفي في وقت نحن بأمس الحاجة
إلى وقفة وطنية مسؤولة وموحدة
واالبتعاد عن الحسابات الكيدية».
وأث��ن��وا ع��ل��ى «ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر
عن األساتذة المتفرغين في الكلية
وال���ذي دع��ا إل��ى اح��ت��رام القوانين
المرعية اإلجراء واحترام الميثاقية»،
مستنكرين ما اعتبروه «عدم احترام
األص��ول والقوانين المرعية اإلجراء
في الدعوة إل��ى ترشيحات المدراء
فأتت الدعوة عبر الهاتف من دون

اجتماع المكاتب التربوية في طرابلس
احترام المهل القانونية وفقا ً لألعراف
االنتخابية التي اتبعت في انتخابات
مختلف الكليات».
واتهموا القيمين على الجامعة
بخرق وتجاوز القوانين «لحسابات
كيدية وطائفية ال تخدم المصلحة
العامة وال العيش المشترك .مع
العلم ان العميد اع��ت��رف صراحة
بالخطأ ال��ذي ارتكبه الرئيس في
التعيينات األخيرة لجهة استبعاد
المكون الس ّني نهائيا ً عن أهم كلية
تطبيقية في الجامعة اللبنانية».

وذ ّك����ر المجتمعون «ال��رئ��ي��س
والعميد ب��أن مجلس الكلية غير
شرعي ونصف أعضائه معينون
خ�لاف�ا ً للقانون وبالتالي ف��إن أي
ت��رش��ي��ح��ات ج���دي���دة ت��ص��در عنه
س��ت��ك��ون ب��م��ث��اب��ة م��ب��ررات كافية
لتأجيج الخالفات المستعرة اصالً
ح��ول الكلية» ،محملين «رئيس
الجامعة والمعنيين مسؤولية ردود
الفعل التي ستنتج عن أي قرار غير
م��ت��وازن ،ويمس بكرامة طرابلس
وأهلها».

ال�سفير الأ�سترالي التقى فاعاليات �صور والطوارئ

مايلز :نعمل للم�ساعدة في مو�ضوع النازحين
زار السفير األسترالي غلين مايلز مع عدد من أعضاء
السفارة مدينة ص��ور ،واستقبله رئيس البلدية حسن
دبوق ،رئيس اتحاد بلديات القضاء عبدالمحسن الحسيني
في حضور أعضاء المجلس البلدي.
وبحث مايلز ودب��وق والحسيني في األوض��اع العامة
خصوصا ً موضوع النازحين السوريين ،وأك��د دبوق
العالقات الوطيدة بين الشعبين األسترالي واللبناني من
خالل المغتربين اللبنانيين في استراليا ،وقال« :لقد شرفنا
السفير بزيارته التعارفية للمدينة وفاعلياتها الروحية
والزمنية ،وقد تم مناقشة االوضاع ال سيما أوضاع الجالية
اللبنانية في استراليا».
وتابع« :كذلك ناقشنا أوض��اع النازحين السوريين
والضغط الناجم عنهم ،ومساهمة أستراليا في تخفيف هذا
الضغط على لبنان».
وشكر مايلز ،بدوره ،للبلدية حفاوة اإلستقبال ،وقال:
«وصلت ال��ى لبنان منذ شهرين تقريبا ً ورأي��ت أن��ه من
المناسب أن أزور المدن لكي أطلع على الوضع الميداني
على األرض ،وبطبيعة الحال صور مدينة مهمة بالنسبة
إلينا وهذا ما بحثته مع الرئيسين دبوق والحسيني».
وش��دد «على أهمية تمتين العالقات بين الشعبين
اللبناني واألسترالي ،لذلك كان من المهم اإلض��اءة على
هذه الروابط المهمة كما تحدثنا عنها ،ال سيما أيضا ً أطلعنا
على الوضع في مدينة صور وانعكاسات أزمة الالجئين
السوريين».
وق��ال« :لقد بحثنا في أزم��ة الالجئين وتأثيرها على
صور ،والواقع أن هذا األثر نستشفه في سائر أنحاء المدن
اللبنانية ،والمجتمع الدولي يعمل مع الحكومة اللبنانية
وأيضا ً مع البلديات للمساعدة» ،مشيرا ً «إلى أن أستراليا
تفخر بأن تكون جزءا ً من هذه الجهود الدولية المبذولة».
اما الحسيني فشكر للسفير األسترالي زيارته صور.
ثم زار السفير األسترالي مطرانية م��ار توما للروم
األرثوذكس ،وكان في استقباله المطران الياس كفوري
وكاهن الرعية األرشمندريت نقوال باسيل .ورحب كفوري
بمايلز شاكرا ً لحكومة بالده دعمها الدائم للبناني.

«الحراك ال�شعبي» في «البارد»
أعلن «الحراك الشعبي» في مخيم نهر البارد في بيان أمس انه سيبدأ
«بالتحرك إستنكارا ً إلهمال حقوق الفلسطينيين في المخيم ،خصوصا ً ما يتعلق
بالتأخير في اإلعمار».
وحدد البيان مهلة لتنفيذ المطالب «تنتهي ليل الجمعة  20الجاري ،وإال
سيبدأ التحرك غير القابل للتفاوض أو المساومة» ،مطالبا ً «سفارة دولة
فلسطين ومسؤول ملف اإلعمار مروان عبد العال وقيادة منطقة الشمال برفع
الظلم عن أبناء المخيم».

باتجاه إعادة وضع سلسلة الرتب والرواتب على طريق
اإلقرار» ،شاكرة الرئيس بري على إصراره على عقد الجلسة
في موعدها المحدد ،والنواب «الذين حضروا الجلسة
وأعلنوا عن تأييدهم إلقرار السلسلة ،متمنية على «باقي
النواب المشاركة في الجلسات المقبلة الستكمال درس
النقاط العالقة وهي ليست كثيرة ،تمهيدا ً إلحالة المشروع
منجزا ً الى الجلسة النيابية العامة المزمع انعقادها مطلع
نيسان المقبل إلق��راره��ا» ،سائلة «كيف يستقيم ميزان
العدالة حين يأخذ أساتذة الجامعة والقضاة حقوقهم منذ
أربع سنوات ،فيما ال يزال باقي الموظفين محرومون من
الحقوق عينها؟».
ورأت الهيئة في إقرار السلسلة «إقرارا ً بحق المعلمين
واألس��ات��ذة والموظفين والعسكريين والمتقاعدين
والمتعاقدين وهم يمثلون ثلث الشعب اللبناني ،فضالً
عن كونها إفادة لالقتصاد الوطني عكس ما يروج بعض
قصيري النظر من أصحاب رؤوس األموال الذين ال يهمهم
سوى المزيد من األرباح ولو كان ذلك على حساب كرامة
المواطن وخزينة الدولة».
ولفت الى أن الهيئة وفت «كما جميع مكونات هيئة
التنسيق النقابية ،بالتعهدات التي قطعوها من تلقاء
أنفسهم للشعب اللبناني بعام دراسي هادئ ،وآن األوان
لنواب الشعب أن يفوا بعهودهم التي قطعوها على أنفسهم
أنهم سيسهرون على مصالح المواطنين».

السفير األسترالي مع رئيس بلدية صور ورئيس االتحاد

وانتقل السفير االسترالي إلى دار االفتاء الجعفري في
مجمع الخضرا ،وكان في استقباله المفتي حسن عبدالله
وعدد من رجال الدين.
ورحب عبدالله بالسفير األسترالي في صور ،مشيرا ً إلى
أهميتها في دعم أبناء الجالية اللبنانية في استراليا.
كما زار كنسية سيدة البحار للطائفة المارونية واستقبله
رئيس اساقفة صور للموارنة المطران شكر الله نبيل الحاج
ونائبه والمونسنيور شربل عبدالله واألب حنا سليمان.
وأكد الحاج أهمية الدور االسترالي في المجتمع الدولي،
مشيرا ً الى الجالية اللبنانية الكبيرة في استراليا منوها ً
باحتضان بالده لها.
بعدها ،زار السفير األسترالي مفتي صور ومنطقتها
الشيخ م��درار الحبال وبحث معه في األوض��اع العامة،
وال سيما موضوع النازحين السوريين الى لبنان ومدى
تأثيرهم على الدولة اللبنانية.
وللمناسبة ،أقام رئيس بلدية صور دبوق مأدبة غداء
على شرف السفير االسترالي في استراحة صور السياحية،
حضرها المفتي عبدالله ،النائب عبدالمجيد صالح ،قائمقام
صور محمد جفال ،المطرانان مخائيل ابرص وشكر الله
نبيل الحاج ،رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن
الحسيني.
وكانت كلمة ترحيبية لدبوق ،ثم النائب صالح أثنى
على دور استراليا في دعم لبنان ،وقال« :لقد شاهد السفير
األسترالي روحية العيش المشترك بين الطوائف والعائالت
الروحية اإلسالمية والمسيحية خالل جولته الميدانية على
فاعليات صور .قدمنا له شرحا ً عن الوضع القائم في لبنان
ال سيما االستقرار الذي تنعم به هذه المنطقة ،خصوصا ً
في ظل تواجد الجيش اللبناني وقوات يونيفيل المنتشرة
في الجنوب والتي تحظى بتأييد اللبنانيين جميعا ً لدورها
الفاعل في حفظه لالمن واالستقرار».
بعدها ،جال السفير األسترالي ورئيس البلدية على
أحياء صور القديمة ،واختتم جولته بزيارة المقر العام
لليونيفيل في الناقورة حيث التقى قائد اليونيفيل الجنرال
لوتشيانو بورتوالنو وكبار الضباط الدوليين.

