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بو �صعب يذيع تو�صيات الم�ؤتمر التربوي:
�ستتحول �إلى قرارات وقوانين

كبارة يوا�صل هجومه على وزير الداخلية

ال�سنيورة :الم�شنوق ّ
يمثلنا

لم تفلح ال���ردود على عضو كتلة
المستقبل النائب محمد كبارة من زمالئه
في الكتلة في إيقاف هجومه العنيف
على وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق وعلى من ردوا عليه حتى أن
شظايا هذا الهجوم أصابت حزب الله.
وق��ال كبارة في بيان أم��س« :طالعنا
أح��د األت��ب��اع بسيل من األك��اذي��ب عن
أسطورة الفاتح الكبير سواء في سجن
رومية أو في سجن طرابلس ،وكاد هذا
التابع أن يرشح «الفاتح» لنيل جائزة
نوبل للسالم أل ّنه فتح ،حسب أكاذيبه،
ما لم يفتح من قبل ،ومن دون إراقة
نقطة دم».
وأضاف« :إنّ الكذب ،بالنسبة الى
أتباع «الفاتح» سهل ،ولكنهم تمادوا
فيه إل��ى درج��ة التباري في التلفيق
زاعمين أنّ أح��دا ً من موقوفي سجن
رومية لم يتعرض أليّ أذى .وفي هذا
الصدد نحيل هؤالء األتباع الى تقرير
مؤسسة «الي��ف» للشؤون اإلنسانية
وحل النزاعات وال��ذي تضمن حقائق
تجاوزت ما أشرنا إليه ،بحيث ذكر
أنّ جميع السجناء ،من دون استثناء،
ت��ع��رض��وا للضرب م��ن قبل عناصر
«الفاتح» ،وأصيب بعضهم بجروح
وكسور تتطلب معالجات سريعة في
المستشفيات؟».
وتابع كبارة« :ليس صحيحا ً أنّ
«الفاتح الكبير» هو الذي أنهى جوالت
العنف في طرابلس .بل هو قرار كبير
أنهى ما كان ،أما «الفاتح» فقد باع هذا
اإلنجاز ألميركا وإيران حالما ً بأ ّنه يمكن
لهما إيصاله إل��ى السرايا ،متناسيا ً
أنّ السرايا ،ليست سرايا (مسؤول
وح��دة االرتباط والتنسيق في حزب
الله) وفيق صفا التي يغض النظر
عن تمدّدها في كل لبنان ،وإ ّنما هي
مركز الموقع الس ّني األول في الدولة
اللبنانية وال يدخلها أحد على دماء أهل
طرابلس ودماء أهل السنة».
واعتبر أنّ «التلطي بالرئيس سعد
الحريري للزعم بأنّ «الفاتح الكبير»
يمثل خياراته وتطلعاته السياسية»،
فهذا إفتراء عليه ،ألنّ خيارات وتطلعات
الحريري تنطلق من حبه لطرابلس
وعطفه على أهل طرابلس وال تتضمن

أبدا ًسفك دماء الس ّنة ،واضطهاد الس ّنة،
وإذالل الس ّنة ،وشتم الس ّنة مذهبياً».
وق��ال كبارة« :كنا نتوقع منهم أن
يتقوا الله ويعودوا عن غيهم ،ويقبلوا
بتأليف لجنة تحقيق مستقلة من
الصليب األحمر الدولي والمؤسسات
الحقوقية واإلنسانية واإلعالمية،
لمعالجة أبنائنا الرهائن في معتقالت
م��ت��ع��ددة ال��ق��رون والتحقيق ف��ي ما
جرى ولكنهم استمروا في غيهم ،وفي
طغيانهم يعمهون».
من جهة اخ��رى ،استغرب المكتب
اإلعالمي لكبارة «قيام الوكالة الوطنية
لإلعالم بالتصرف غير القانوني وغير
األخالقي بصيغة بيان رسمي أرسل
لها من قبله ،ومن ثم توزيعه بصيغته
المشوهة ،بحيث حذفت منه أي إشارة
إلى فتوحات إسكندر ذو القرنين».
وق��ال« :تصرف الوكالة الوطنية
لإلعالم مستهجن ومستغرب ،وال سيما
أنه لم يسبق لها أن تالعبت بصيغة أي
بيان ،وكانت قد نشرت (أول من) أمس
بيان النائب كبارة عن جحا الداخلية،
ما طرح السؤال حيال ما إذا كان وزير
الداخلية صار يدير وكالة أنباء الشعب
اللبناني الرسمية بحيث منعها من نشر
مآثر اإلسكندر ذو القرنين».
وأضاف« :ما زلنا نصر على التمسك
بالوكالة الوطنية لإلعالم بصفتها
الوكالة الرسمية للدولة اللبنانية
وهي المؤتمنة على النقل الصادق آلراء
المسؤولين اللبنانيين ،إال إذا صارت
تعمل تحت توجيهات معاليه ولم تعد
تحت وصاية وزارة اإلعالم».
وسأل« :ما رأي وزير اإلعالم رمزي
جريج بما فعلته الوكالة الوطنية
لإلعالم؟».

السنيورة

ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،أع��ل��ن رئ��ي��س كتلة
المستقبل النيابية ال��ن��ائ��ب ف��ؤاد
السنيورة ان مواقف كبارة ال عالقة
لتيار المستقبل بها وال تعبّر عن رأي
الكتلة ال من قريب وال من بعيد.
وأكد في تصريح ان الوزير المشنوق
يمثل تيار المستقبل في الحكومة ،وهو
ي��م��ارس مسؤولياته ف��ي ض��وء هذا

التمثيل ،ويحظى بثقة الكتلة ودعم
الرئيس سعد الحريري سواء بالنسبة
ل�لإج��راءات التي هي محل اعتراض
النائب كبارة ،أو في ما خص السياسة
العامة المعتمدة في وزارة الداخلية.
و أش��اد وزي��ر الشؤون االجتماعية
رش��ي��د درب����اس ،بما ق��ام ب��ه ال��وزي��ر
المشنوق ب��ـ«اع��ادة االم��ن الى مدينة
طرابلس».
وق���ال ف��ي ت��ص��ري��ح« :إن ال��وزي��ر
نهاد المشنوق ،وان كان منتميا ً الى
تيار سياسي ولكنه كوزير للداخلية
ينتمي الى لبنان كله من دون تفرقة
بين فريق وآخر ،وهو ال يستطيع أن
يكون في هذه ال��وزارة منفذا ً إلرادات
فريقه أو أي فريق آخر ،هو ينفذ ارادة
الوطن وهو مسؤول عن األم��ن ،وفي
كل االحوال هو سياسي بامتياز وليس
سجانا ً على االطالق».
وذ ّكر عضو كتلة المستقبل النائب
أحمد فتفت ،ب��دوره ،بالبيان األخير
للكتلة ال���ذي أع��ل��ن��ت ف��ي��ه «دعمها
وتأييدها لما يقوم به المشنوق في
سجن رومية» ،وق��ال« :اتفهّم النائب
ك��ب��ارة ال���ذي ي��ت��أ ّث��ر بضغط أهالي
الموقوفين ولكن «ما بدّا هلقد» .ولفت
إلى أننا «ال يُمكن ان ُنقارن اإلجراء الذي
ا ّتخذ في حق النائب خالد الضاهر
وك�لام كبارة األخير ،ألنه يندرج في
سياق موقف «إنفعالي» ردا ً على حدث
معيّن» .ورأى أن «في كل تيار سياسي
يوجد أكثر من رأي وهذا أمر طبيعي،
وكل ما يصدر باسم كتلة المستقبل هو
الذي يُعبّر عن موقف التيار».
ف����ي غ���ض���ون ذل������ك ،ت��ت��واص��ل
التحقيقات في ح��وادث سجن رومية
وأعمال الشغب التي شهدها المبنى
«د» نهاية األسبوع الماضي ،لتحديد
المسؤوليات في هذا الشأن.
وأشارت المعلومات الى ان التحقيق
أطلقته قوى االمن الداخلي منذ ضبط
الوضع في السجن اإلثنين ،ويرأسه
العميد جوزيف كالس.
وعلم ان المشنوق أعطى توجيهاته
في أن يكون التحقيق شامالً وشفافاً،
وأن يشمل ك��ل م��ن ك��ان��ت ل��ه عالقة
بالحوادث من أمنيين وسجناء».

الجي�ش يوا�صل مالحقة المطلوبين

توقيف مجموعة �إرهابية في عكار
والت�صفيات م�ستمرة في عر�سال
واصلت القوى األمنية مالحقة المجموعات اإلرهابية
وتوقيف أعضائها ،وفي هذا اإلطار ن ّفذت قوة من الجيش
فجر أمس في محلتي دوير عدوية وخربة داوود  -عكار،
عملية ده��م نوعية ألماكن مطلوبين لمشاركتهم في
اإلعتداء على الجيش ،وقيامهم بأعمال إرهابية داخل
األراضي اللبنانية ،وتم ّكنت من توقيف كل من :المسؤول
في أحد التنظيمات اإلرهابية الرقيب الفار عبدالمنعم
محمود خالد ،وخالد محمد سعد الدين ،وكامل محمد
سعد الدين ،وغداف محمد سعد الدين ،ومن السوريين:
عبد المنعم رعد الزعبي الملقب أبو هريرة وهو أمير
مجموعة إرهابية ،وأحمد خالد الجلخ ،وأسامة محمد
حسين ،وابراهيم محمد الزعبي ،وفق ما جاء في بيان
صادر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه.
وتم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة وبوشر
التحقيق.
ومن جهة أخرى ،أوقفت دورية تابعة لمكتب مكافحة
اإلرهاب والمخدرات في بلدة المنية المدعو ص.م.ط.
من بلدة وادي الجاموس في عكار على خلفية االشتباه
بانتمائه إلى عصابة مسلحة.
وأوقف الجيش اللبناني ستة أشخاص خالل مداهمات
في مخيمات للنازحين السوريين في جب جنين في
البقاع الغربي ،لدخولهم خلسة إلى األراضي اللبنانية
وانتهاء صالحية إقامتهم.
وفي صيدا نفذت مخابرات الجيش مداهمات في منطقة
الشرحبيل بحثا ً عن معتصم – ق .وهو من أتباع الفار
أحمد األسير ،في خطوة تندرج في إطار الخطة األمنية
المرسومة للبحث عن مجموعة من عناصر األسير توارت
عن االنظار.
على صعيد آخ��ر ،استمرت ح��رب التصفيات بين
المجموعات االرهابية حيث عثر أم��س على جثة في

منطقة الجوبان ق��رب القصر الحكومي في عرسال،
تعود إلى أحد النازحين السوريين الذي تربطه عالقات
بالمسلحين في ج��رود ع��رس��ال ،ويدعى محمد سيف
الدين وتبين انه قضى ج ّراء تلقيه ضربة بآلة حادة على
الرأس.

توقيف منتحلي صفة جمعية خيرية

وف��ي مجال أمني آخ��ر ،وبعد المراقبة والتحقيقات
الكثيفة ،تمكن فرع المعلومات في مدينة صيدا من توقيف
عصابة مؤلفة من ستة أشخاص في تهمة انتحال صفة
مندوبين لجمعية خيرية ،لجمع تبرعات إلجراء عملية
لطفل ،باإلضافة إلى إقدامهم على سرقة المحالت التي
يقصدونها.
والموقوفون هم اللبنانيون كمال ح ،.وهيثم ع،.
وسهيلة ب ،.والسورية منار ش .وامرأتان مكتومتا القيد
هما نور ع ،.وريما ع.
وأعلنت المديرية العامة لقوى االم��ن الداخلي عن
توقيف  90مطلوبا ً أول م��ن أم��س بجرائم مختلفة:
مخدرات  -سرقة  -سلب – تزوير.
إلى ذلك ،أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه أن
وحدة من الجيش ستقوم ما بين الساعة  8:00والساعة
 ،14:00في محلة الشواكير  -صور ،بإجراء تمارين
تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
وأعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه عند
الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم ،سيقوم خبراء مكتب
المتفجرات بتفجير وإتالف مواد وأجسام متفجرة وقذائف
في حقل القرية  -شرق صيدا ،حيث من المتوقع أن يسمع
في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة.
وطلبت من المواطنين عدم االقتراب من المكان المذكور
حفاظا ً على سالمتهم.

ثلوج ني�سان ت�ضرب الموا�سم الزراعية

أذاع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب توصيات
المؤتمر التربوي اللبناني الذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس
ال��وزراء تمام سالم في فندق «فينيسيا» .وأك��د بو صعب أنه
«سوف تكون لكل محور تناوله المؤتمر ورشة عمل متخصصة
تعقد في ال��وزارة على مدى يوم كامل من أجل بلورة النقاش
واألفكار الواردة في الجلسات مع المعنيين في القطاعين العام
والخاص ،لكي تتحول إلى قرارات ومشاريع مراسيم وقوانين
تتم إحالتها على مجلس الوزراء ومجلس النواب».
ومما جا في التوصيات:
في واقع القطاع التربوي الرسمي في لبنان
 - 1إع��ادة النظر في الفلسفة التربوية للدولة بالتنسيق
بين المركز التربوي وكلية التربية لوضع خطة استراتيجية
واضحة تلبي الحاجات الحالية والمستقبلية في القطاع التربوي
الرسمي ،وتهدف إلى بناء مواطن لبناني يحمل قيم الحق والخير
والجمال.
 - 2فصل السياسة ع��ن التربية وح��ص��ر مهمة وضع
االستراتيجية التربوية بأصحاب اإلختصاص والخبرة من
التربويين.
 - 3تنظيم م��ب��اراة دوري��ة كل سنتين لتعيين األساتذة
والمعلمين وفقا ً للحاجات المستجدة وعلى قاعدة االستحقاق،
بعد إجراء مقابالت شفهية الختبار األهلية شرط الحصول على
شهادة جامعية تربوية تؤكد جدارة الناجحين في اكتساب لقب
المعلم.
 - 4السعي إلى تنفيذ الخريطة المدرسية عبر العودة إلى
مشروع تجميع المدارس للحد من االنفالت والتوسع الحاصلين
حاليا ً في إنشاء المدارس بصورة عشوائية ،والحد من الهدر
الناتج من المبالغ الطائلة التي يرتبها استئجار الثانويات
والمدارس ،وهذا ما يخفف من كلفة التعليم.
 - 5إعادة النظر في نوعية األداء التربوي من اإلع��داد إلى
المحاسبة ،وإنشاء هيئة حكماء يعين أعضاؤها وفق معايير
م��ح��ددة ،وتتولى اإلش���راف على اإلع���داد والتأهيل والتدريب
والمحاسبة.
 -6ترشيد اإلن��ف��اق في القطاع التربوي من خ�لال اعتماد
الممارسات العالمية المتطورة لإلدارة المالية.

تقييم التحصيل التعلمي

مأسسة نظام االمتحانات وإعادة صياغة أهدافها ،وضع آلية
منهجية لضمان جودة االمتحان من خالل إجراءات عملية لتعزيز
النزاهة وتأمين جو هادئ ومالئم للتلميذ والمراقب على السواء.
 - 1إعادة النظر في عدد مواد االمتحانات وفي أسلوب وضع
األسئلة استبعادا ً للحفظ وتخفيفا ً للضغوط النفسية على
التلميذ.
 - 2تفعيل التقويم التشخيصي والتكويني وإعداد اختبارات
مقننة لمختلف الحلقات.
 - 3تحديث نظام بنك األسئلة والقيام ب��دراس��ات حول
االمتحانات ونتائجها في خدمة األهداف التقويمية المرجوة.
المناهج في لبنان
تأكيد مفهوم المشاركة الحقيقية بين المركز التربوي وكل
المؤسسات التربوية في القطاعين الخاص والعام وتشكيل هيئة
دائمة لمتابعة عملية تطوير المناهج.
 - 1تحديد مواصفات واضحة لصورة مواطن الغد ،وتخفيف
الكم على مستوى المعارف ووضع مناهج تؤمن النمو المتكامل
عند المتعلم (بناء المعرفة  -بناء القدرات والمهارات الفكرية
والبحثية  -بناء العالقات السليمة ب��اآلخ��ر  -بناء الجسد
السليم).
 - 2رب��ط مناهج التعليم ال��ع��ام بحاجات س��وق العمل
وبمستقبل المنطقة وتطورها التكنولوجي واالستعانة بالخبراء
اللبنانيين لتطوير المناهج.
 - 3ض��رورة إص��دار كتاب التاريخ الموحد وإع��ادة النظر
في كتاب التربية الوطنية وإع��داد خطة ط��وارئ لتعليم اللغة
العربية.
 - 4االعتماد على الدراسات العلمية في المواضيع التربوية

وإع��ادة تفعيل دور المركز التربوي كعقل مفكر ومخطط لكل
عملية تربوية.

حماية األطفال

 - 1اعتماد برنامج وطني لوقاية األطفال وحمايتهم من
العنف في ال��م��دارس بالمشاركة والتنسيق بين ال���وزارات
المعنية والجمعيات األهلية والمنظمات الدولية.
 - 2إيجاد آليات واضحة في وزارة التربية وعلى مستوى
المدرسة لرصد العنف على التلميذ بمختلف أشكاله ولإلبالغ
والشكوى واإلحالة الى الجهة المعنية لتقديم المساعدة.
 - 3تضمين المناهج المدرسية المهارات الحياتية التي
تمكن التالميذ م��ن ات��خ��اذ ق���رارات صحية مسؤولة وتقيهم
السلوكيات الخطرة (االنحراف ،اإلدمان ،المخدرات ،التدخين،
القيادة السريعة.) ...
 - 4تكثيف أنشطة التوعية والتثقيف حول حقوق الطفل
لكي يتعرف األطفال إلى حقوقهم وكيفية المطالبة بها.
 - 5تكون المدرسة نواة ومحركا ً لشبكة أمان إجتماعي
تضم الجمعيات المتخصصة في حماية الطفل والبلديات
وفعاليات وقيادات مجتمعية.
 - 6إع��داد األس��ات��ذة والمرشدين والمديرين وتدريبهم
على منهجية حماية الطفل :االكتشاف المبكر ،اإلحالة ،إدارة
ومتابعة الحالة.

االبتكارات وتكنولوجيا المعلوماتية
واالتصاالت في خدمة التعليم

 - 1وضع نظام متطور لتقويم أداء المعلمين مبني على
م��ب��دأي التحفيز وال��م��س��اءل��ة ،وت��ش��رف على تطبيقه وح��دة
مستقلة في وزارة التربية.
 - 2تطوير آليات العمل في مراكز المناطق التربوية ودور
المعلمين.
 - 3تطوير القدرات اإلدارية لمديري المدارس واإلداريين
كافة وتأمين التدريب المستمر للمعلمين.
 - 4إشراك األهل والمجتمع في المبادرات التكنولوجية.
 - 5تجهيز المدارس بتجهيزات متطورة ووصلها بشبكة
اإلنترنت.
 - 6تأمين االعتمادات الالزمة للتجهيز التقني والرقمي في
المدارس.
 - 7إعادة ترتيب المساحات الداخلية للصفوف الدارسية
لتتناسب مع التجهيزات التكنولوجية الحديثة.
التعليم في حاالت الطوارئ  -االستجابة التربوية لألزمة
السورية خطة RACE
 - 1التركيز على ضمان التمويل على المدى الطويل في
شكل فاعل ،وإيجاد آليات تمويل ريادية وإعفاء من الدين
العام.
 - 2اإلستمرار بدعم وزارة التربية بكل مؤسساتها لتمكينها
من استعمال التمويل الخاص باألزمة في شكل فعال وشفاف
من خالل اآلليات المعتمدة لدى الحكومة اللبنانية ،ولمراقبة
النتائج وتعديل البرامج واالستراتيجيات عند الحاجة.
 - 3االستمرار بدعم المجتمع المضيف وتأمين المقعد
الدراسي لألطفال من خالل رفع مستوى التدريب لألساتذة
وتأمين التجهيزات الخاصة بهذا التدريب.
 - 4دعم قيادة وزارة التربية وتأمين التحالف الالزم بين
جميع الملتزمين دعم هذه القضية ،والتقيد بالجداول الزمنية
في شكل دائم ،وتحديد نقاط الضعف وتحديد األولويات.
 - 5إظهار مستوى المسؤولية والنجاح في إجراءات وزارة
التربية ،إلظهار الجدوى من التمويل الخارجي.

«القومي» ينعى المنا�ضل
غ�سان نواف ما�ضي
نعى ال��ح��زب ال��س��وري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي إل��ى
األم���ة وع��م��وم السوريين
االجتماعيين
القوميين
ف��ي ال��وط��ن وعبر الحدود
الرفيق غسان نواف ماضي
(ناظر التربية والشباب
ف��ي منفذية مرجعيون)
الذي غيّبه الموت عن 57
سنة.
وال��رف��ي��ق ال���راح���ل من
م��وال��ي��د ش��ب��ع��ا ،1958
ان��ت��م��ى إل���ى ال��ح��زب ع��ام
 1973وتح ّمل مسؤوليات
عدة ،منها مسؤولية مدير
لمديرية صيدا ،وناظر تربية وشباب في منفذية صيدا الزهراني
ومسؤوليات أخرى عديدة آخرها مسؤولية ناظر التربية والشباب
في منفذية مرجعيون.
تميّز الراحل بمناقبيته القومية االجتماعية ،وكان مثاال ً لاللتزام،
وقد شارك في العديد من المهمات النضالية.
وإضافة ال��ى نضاله القومي ،عمل الرفيق الراحل في مجال
اإلعالم ،وأصدر مطبوعة «اليسار».
يشيّع عصر اليوم الجمعة  ،2015/04/24في جامع الخاشقجي
ـ بيروت ،ثم يوارى الثرى في جبانة بئر حسن.
هذا ،وتتقبّل العائلة التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء
في منزل والده نواف ماضي الكائن في محلة المصيطبة ـ خلف
ثكنة الحلو ـ بناية صعب ـ الطابق الثالث.
وفي الثالث يوم األحد  26نيسان  2015للرجال والنساء من
الساعة الواحدة ظهرا ً وحتى السابعة مساء في قاعة محي الدين
برغوت ـ جامع الخاشقجي .البقاء لألمة

الأ�سعد :التمديد للقيادات الأمنية
حاجة وطنية ملحة

تساقطت الثلوج مساء أول من
أمس وصباح أمس على المرتفعات
الجبلية في الضنية إبتداء من إرتفاع
 1400متر وما فوق ،وتكللت جبال
األرب��ع��ي��ن المشرفة على الضنية
باللون األبيض ،بعدما تسبب ارتفاع
درجات الحرارة في األيام الماضية
في ذوبان قسم كبير من الثلوج التي
تراكمت فوقها.
وترافق تساقط الثلوج ،مع تدنٍ
في درجات الحرارة ،وضباب غطى

مناطق واسعة من الضنية ،فضالً
عن تساقط حبات برد فوق المناطق
ال��وس��ط��ى وال��س��اح��ل��ي��ة ،تسببت
بإلحاق أض���رار كبيرة بالمواسم
الزراعية.
الى ذلك ،انهمرت حبات برد كبيرة
صباح أمس في عكار ،مخلفة أضرارا ً
جسيمة في اشجار الفاكهة المثمرة.
كما شهد عدد من المناطق وال سيما
العاصمة هطول امطار غزيرة قبل
ظهر أمس أعقبتها انفراجات واسعة

وارتفاع في درجات الحرارة.
وتوقعت مصلحة األرصاد الجوية
في المديرية العامة للطيران المدني
أن يكون الطقس اليوم غائما ً جزئيا ً
إلى غائم مع أمطار متفرقة صباحا ً
من دون تعديل في درجات الحرارة
وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400
متر وما فوق ،ويبدأ الطقس بالتحسن
اعتبارا ً من بعد الظهر حيث تنحسر
األمطار تدريجيا ً ويتحول الطقس الى
قليل الغيوم.

التعليم في القطاع الخاص

 - 1الحفاظ على حرية التعليم من دون أن تعني الحرية
تفلتا ً من القانون ،وحماية التعليم الخاص وضمان تكافؤ
الفرص.

دعا األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد في تصريح أمس
«األفرقاء اللبنانيين ،إلى اإلتعاظ مما حدث في اليمن ،واعتماد نهج الحوار
والتفاهم ،ألنه الطريق الوحيد لحل الخالفات ومواجهة األزمات».
وتمنى األس��ع��د «أن يكون للتفاهم االميركي ال��روس��ي االي��ران��ي
والسعودي على حل االزمة اليمنية ،انعكاسه االيجابي على لبنان ،وان
يفتح المجال امام انتخاب رئيس جديد للجمهوربة» ،معتبرا ً «ان التمديد
للقيادات األمنية ،بات حاجة وضرورة وطنية ملحة».

توقيف �أبو حمزة مجدد ًا
أمر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بتوقيف بهيج ابو
حمزة في دعويين حديثتين بحقه في جرم اختالس أموال واحتيال،
وأحاله الى النيابة العامة االستئنافية في بيروت إلج��راء المقتضى
القانوني بحقه.

 - 2وضع نظام جديد لتقويم أداء المعلمين في المدارس
الرسمية والخاصة.
 - 3تحييد القطاع التربوي عن الصراعات على اختالفها.
 - 4التطبيق التجريبي للتربية الشمولية في الحلقة
األولى.
 - 5وض��ع دفتر ش��روط للترخيص للمدارس الخاصة،
يحتوي على المعايير األس��اس��ي��ة لعمل ال��م��درس��ة ،وع��دم
الترخيص ألي مدرسة ال تستوفي الشروط.
 - 6إعادة النظر في دور لجان األهل من خالل تشريع يعزز
المشاركة التربوية بين األهل واإلدارة.
 - 7حل مشكلة صندوق التعويضات ،لحماية حقوق
المعلمين.
 - 8تمهين رسالة التعليم.

التعليم لذوي الحاجات الخاصة

 - 1ضمان حق الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالتعلم
ال بالرعاية االجتماعية والصحية فقط.
 - 2تطبيق الخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي االحتياجات
الخاصة في التعليم العام ،بإصدار التشريعات الالزمة.
 - 3وضع منهجية تدريب موحدة للمعلمين والتربويين في
المدارس الخاصة والرسمية ومعهم األهل والمجتمع ،وتعزيز
تأهيلهم وتعليمهم مفاهيم وتقنيات في التربية المختصة
ابتداء من الكشف المبكر الى التدخل العالجي المختص.
 - 4التيقن أن المربين المختصين الداعمين لعملية الدمج
يتبعون المعايير األخالقية لمهنتهم ،وأنهم منتمون الى نقابة
التربية المختصة.
 - 5اعتماد ي��وم الصعوبات التعلمية يوما ً وطنيا ً في
المدارس الرسمية والخاصة والجامعات.

إعداد وتدريب المعلمين واألطر التربوية

 - 1إعادة النظر في عدد من عناصر منظومة إعداد وتدريب
المعلمين واالطر التربوية لجهة تحديد أدوار ومهام المؤسسات
التربوية والهيئات ذات الصلة باإلعداد والتدريب وتحديث
االنظمة والتشريعات الالزمة لها وفق معايير الجودة.
 - 2وض��ع إط��ار مرجعي للمؤهالت ف��ي مختلف المهن
التربوية واعتماده (المعلم ،المدير ،المرشد الخ )...ومعايير
تقويم االداء.
 - 3وضع ش��روط مزاولة المهن التربوية أس��وة بالمهن
االخ��رى (شهادة جامعية ،وشهادة تربوية والحصول على
رخصة مسبقة لمزاولة المهنة تكون خاضعة للتجديد).
 - 4وضع نظام حوافز للجهازين التعليمي واالداري لضمان
التطور المهني الذاتي يلحظ إمكان التدرج ضمن المهنة.
 - 5إلزامية التدريب المستمر وتطوير القدرات.
 - 6تنظيم مباراة مفتوحة إلدخال أساتذة للمواد اإلجرائية
كافة إلى المدارس والثانويات الرسمية.

نحو جودة التعليم في لبنان

 - 1ضمان ال��ج��ودة المنشودة ف��ي مختلف القطاعات
التعلمية م��ن خ�لال اعتماد نظام عصري لبناني ومعايير
واضحة يتم تحديثها دورياً ،وتأخذ في االعتبار التعددية في
النظام اللبناني.
 - 2إبتكار بنى تواصلية فاعلة لوضع االستراتيجيات
والخطط التربوية.
 - 3وضع سياسة تنموية متمركزة حول التلميذ ،تنطلق من
واقع التالمذة وحاجاتهم ،ويتم التخطيط لها لتأمين مخرجات
تعلم مالئمة لمتطلبات العصر.
 - 4إنشاء مرجعية وطنية للمؤهالت التعليمية تستند
إلى أطر قانونية (الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في القطاع
التربوي (للتعليم العام الرسمي والخاص).
 - 5وضع نصوص تنظيمية تركز في القيادة التعاونية بين
المدارس في التخطيط والتطوير وتحمل المسؤولية استنادا ً
إلى أنظمة المساءلة.

التحالف الفل�سطيني :حري�صون
على �أمن وا�ستقرار المخيمات والجوار
أك��د تحالف القوى الفلسطينية
حرص الفصائل على تكريس معادلة
األم���ن واالس��ت��ق��رار ف��ي المخيمات
والجوار.
وأشار عضو قيادة حركة الجهاد
األس�لام��ي ف��ي ل��ب��ن��ان ،وأم��ي��ن سر
التحالف في صور أبو سامر موسى،
بعد زيارة وفد من التحالف النائب
عبدالمجيد صالح ،لتقديم العزاء
ب��وف��اة نجل شقيقه ع��م��اد صالح،
إلى أن «ما يجمع الشعبين اللبناني
وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ك��ب��ي��ر ج����دا ً ضمن
مشروع وه��دف واح��د ،هو مقاومة
العدو الصهيوني» ،معتبرا ً أن «وفاة
الشاب عماد صالح هو ليس خسارة
للشعب اللبناني بل خسارة للشعب
الفلسطيني أيضاً».
وش��دد عضو القيادة السياسية
لحركة حماس في لبنان جهاد طه
على «ضرورة تضافر الجهود ووحدة
ال��ص��ف ال��ل��ب��ن��ان��ي  -الفلسطيني
لمواجهة كافة مشاريع الفتنة ،التي
تهدف لشق الصف وتشتيت جهود
األمة» ،مؤكدا ً أن «الفصائل ستبقى
ح��ري��ص��ة ع��ل��ى ت��ك��ري��س م��ع��ادل��ة
األم��ن واالس��ت��ق��ـ��رار ف��ي المخيمات
والجوار».
وشكر النائب عبدالمجيد صالح
«الفصائل على هذه اللفتة الكريمة
ال��ت��ي ت��ب��ره��ن ع��ل��ى ع��م��ق العالقة
ال��ت��ي تجمع الشعبين اللبناني
والفلسطيني ،وال��ت��ي تخفف من
مصابنا الجلل».
وأك��د «أن القضية الفلسطينية
ستبقى المشروع األوح��د والقضية
الجامعة» ،م��ش��ددا ً على «تكريس
الوحدة في إط��ار صيغة تجمع كل
الفلسطينيين في مواجهة الكيان
الصهيوني».

صالح مستقبالً وفد التحالف الفلسطيني
من جهــة أخرى ،كــرمـت سـفارة
دول��ة فلسطيـن وح��رك��ة التحريـر
الوطني الفلسطيني «ف��ت��ح» وفـد
اقليـم قلقيليـة المقبـل مـن فلسطيـن
المحتلـة ،فـي إطـار زيـارات تنظمهـا
مفوضيـة األق��ال��ي��م الخارجية في
اللجنـة المـركـزيـة والـذي وصـل
إل��ـ��ى ب��ي��ـ��روت م��س��ـ��اء أول أم��س
االربعـاء.
وحضر التكريم السفير أش��رف
دب����ور ،أم��ي��ن س��ر ف��ص��ائ��ل منظمة
التحرير وح��رك��ة فتح ف��ي لبنان
فتحي ابو العردات ،مسؤول األقاليم
الخارجية سمير الرفاعي ،مسؤول
إقليم لبنان رف��ع��ت شناعة ،قائد
األم��ن الوطني صبحي اب��و ع��رب،
عضو المجلس الثوري آمنة جبريل،
مسـؤول ش��ؤون أس��ر الشهداء ابو
اي��م��ن ال��ش��ري��ف ،وأع��ض��ـ��اء إقليم
لبنان.
وش��ك��ر دب���ور ال��وف��د على الجهد

والتعب ال��ذي بذله للوصول الى
لبنان لالطالع على اوضاع الالجئين
الفلسطينيين ف���ي ال��م��خ��ي��م��ات،
واعتبره «فخرا ً واعتزازا ً لوجودهم
بين اهلهم وف��ي مخيمات لبنان»،
وتمنى «أن يكون هذا الجمع موجودا ً
داخ��ل فلسطين ويصلون معا ً في
المسجد االقصى عند قيام الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
القدس الشريف».
وبعد كلمة شكر لعضو الوفد أبو
سائد القواس باسم حركة «فتح»
قدم السفير للوفد درع سفارة دولة
فلسطين ولفتحي ابو العردات درع
القدس والمسجد االقصى ،كما قدم
الوفد دروعا ً عربون شكر وتقدير لكل
من السفير وألب��و العردات ورفعت
ش��ن��اع��ة وآم��ن��ة ج��ب��ري��ل ،ك��م��ا ق��دم
الوفد ودبوس علم فلسطين لكل من
صبحي اب��و ع��رب ،سمير الرفاعي
وابو ايمن الشريف.

خياط عادت من المحكمة:
الجل�سات المغلقة �أ�سو�أ من المعلنة
عادت إلى بيروت مساء أمس كرمى خياط بعد مثولها أمام
المحكمة الخاصة بلبنان في اله��اي ،وقالت لدى وصولها
إلى مطار بيروت« :سنكمل المسيرة للدفاع عن حرية اإلعالم
والصحافة وعن سيادة الوطن ،ومن المؤسف أن نكون في
المحكمة الدولية للمثول أمام قضاة أجانب ،كنت أتمنى لو

كانت الجلسات المغلقة معلنة ،فهي كانت أسوأ من المعلنة».
وأضافت« :نحن لم نم ّثل في المحكمة قناة «الجديد» فقط،
بل م ّثلنا أي صحافي لبناني ،وصوتنا سيبقى عاليا ً ونحن لم
نأتِ لنساوم على موضوع يتعلق بكرامتنا وبحرية اإلعالم في
لبنان».

