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متفرقات
االمتحانات الرسمية لـ 11مادة .لكن ذلك لم
يحصل مع التزام جميع مقرري اللجان قرار
راب��ط��ة أس��ات��ذة التعليم الثانوي الرسمي
بمقاطعة أسس التصحيح .وعندما حاول
ال��وزي��ر واإلدارة ال��ت��رب��وي��ة ،صباحًا ،تفقد
ال��ق��اع��ة امل ّ
���درج���ة ف��ي مبنى وزارة التربية
ّ
ل��ح��ث األس���ات���ذة ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة ف��ي أسس
القاعة:
التصحيح ،قال لهم من صعد إلى
ّ
«نحن ملتزمون قرار الرابطة» .ولم يتفقد
منيمنة املركز الثاني في قصر األونيسكو،
بعد فشل وساطة رئيس املصلحة اإلدارية
املشتركة خليل أرزوني مع الرابطة.
ف��ي ه���ذه األث���ن���اء ،ك��ان��ت ت��ت��وات��ر ف��ي أروقة
الوزارة خبريات عن مشاركة بعض مقرري
مشاركة األعضاء وبالعكس،
اللجان وعدم ّ
ثم الكالم على أن أعضاء الرابطة ضغطوا
على األساتذة وأجبروهم ّعلى عدم دخول
القاعتني بعد القول لهم «إن مقرري اللجان
غير موجودين».

تردد ّأن وزارة التربية
تسعى إلى تأليف لجان
تصحيح بديلة

ّ
وص��دق��ي��ت��ه��ا ،ش���ارح���ة ل�ل�أه���ال���ي ك��ي��ف أن
«تعنت الوزير وضعها أم��ام خيار صعب
س���ع���ت إل�����ى ت��ج��ن��ب��ه ح���ت���ى س����اع����ات الليل
األخيرة قبل تنفيذ املقاطعة».
ه��ك��ذا ،ت����وزع ال��ح��دث ال��ن��ق��اب��ي ،أم����س ،بني
قصر األونيسكو ووزارة التربية حيث كان
مقررًا أن تلتئم لجان وضع أسس تصحيح

وتكرر أمس الحديث عن تسييس التحرك،
ف��ق��ال ال��وزي��ر« :ل��و ت��واف��ق��وا معنا على حد
معني لكان العمل نقابيًا ،أما وانهم تعنتوا
فذلك يشير إلى ّأن التحرك ّ
مسيس».
وم���ا ت��ه��ام��س ب��ه أرك����ان ال�����وزارة ف��ي السر،
أخرجه الوزير إلى العلن حني قال« :منعت
رابطة األساتذة أعضاء اللجان الفاحصة
من دخ��ول القاعة لوضع أس��س تصحيح،
ما أدى إلى تعطيل هذه العملية ،وبالتالي
تعطيل التصحيح».
أم��ا األس��ات��ذة ،أع��ض��اء ال��ل��ج��ان ،فلم يدخل
أي منهم قاعات وضع األسس ،بل انتقلوا
إل��ى ساحة قصر األونيسكو حيث نفذوا
تجمعًا ع��ف��وي��ًا ،ب��ح��ض��ور أع��ض��اء الهيئة
اإلداري����������ة ل���ل���راب���ط���ة .م����ن ج���ه���ت���ه���م ،حضر
النقابيون منذ الصباح الباكر إلى املكانني،
وراح��وا يبلغون األساتذة بقرار املقاطعة،
وخ��ص��وص��ًا أول���ئ���ك ال���ذي���ن ل���م ي��ك��ون��وا قد
سمعوا بالقرار.
وخ��ل��ال ال��ت��ج��م��ع ال���ع���ف���وي ،ت���وج���ه محمد
ق���اس���م ،أم�ي�ن س���ر ال���راب���ط���ة ،إل���ى األساتذة

ّ
ب��ال��ق��ول« :ل��ق��د أثبتم أن��ك��م جسم متماسك
ف���ي ال��ق��ط��اع�ين ال���رس���م���ي وال����خ����اص ،وقد
ّ
تحسسكم ملصالحكم
تجلى ذلك من خالل
وح��ق��وق��ك��م وال���دف���اع ع��ن��ه��ا» .وش���رح قاسم
لألساتذة ما آلت إليه مفاوضات اللحظة
األخيرة ،خاصًا بالتحية املتعاقدين الذين
«التزموا قرار الرابطة وكانوا إلى جانبنا
ونحن سنبقى إلى جانبهم».
وك��ان��ت ال��راب��ط��ة ق��د ش��ك��رت م��واق��ف الدعم
ال���ت���ي ت��ل��ق��ت��ه��ا م���ن امل��رج��ع��ي��ات والهيئات
والنقابات والشخصيات ومكاتب األحزاب
والقوى اللبنانية ،معاهدة إياهم ثباتها
خطها النقابي الديموقراطي املستقل،
على ً
وص��������وال إل�����ى ت��ح��ق��ي��ق م���ط���ل���ب األساتذة
ب���ال���درج���ات ال���س���ب���ع ،ب����دل زي������ادة ساعات
عمل بموجب القانون  53/66وتعديالته.
وأعلنت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة ملتابعة
املستجدات وات��خ��اذ امل��واق��ف املناسبة في
ضوئها.
ك���ذل���ك ،ت��ع��ق��د ال���راب���ط���ة م��ؤت��م��رًا صحافيًا،
الثانية عشرة من قبل ظهر اليوم ،إلطالع
الرأي العام ومجلس الوزراء على الظروف
وال��ح��ي��ث��ي��ات ال���ت���ي ف���رض���ت ع��ل��ى الرابطة
ال���ع���ودة إل����ى ت��ن��ف��ي��ذ ق�����رار م��ق��اط��ع��ة وضع
أسس التصحيح والتصحيح المتحانات
الشهادة الثانوية العامة.
ف����ي م��ع��ه��د ال���ع���ن���اي���ة ال��ت��م��ري��ض��ي��ة ،كانت
ال��ه��ي��ئ��ة اإلداري�����ة ل��راب��ط��ة أس���ات���ذة التعليم
املهني والتقني تتخذ في اجتماع املجلس
االس��ت��ث��ن��ائ��ي للمندوبني م��واق��ف تنسجم
م����ع م����واق����ف أس�����ات�����ذة ال��ت��ع��ل��ي��م الثانوي
ال���رس���م���ي .ون���اق���ش���ت ال��ه��ي��ئ��ة م���ا آل����ت إليه
املواقف واملبادرات حيال مطلب األساتذة،
واس���ت���ع���رض���ت س��ل��س��ل��ة االت����ص����االت التي
قامت بها ورابطة أساتذة التعليم الثانوي
م����ع وزي������ر ال���ت���رب���ي���ة وال���ه���ي���ئ���ات النقابية
والسياسية واالجتماعية.
وأبدى املشاركون تقديرهم ملوقف األساتذة
وامل����ع����ل����م��ي�ن ال��������ذي ت���ج���ل���ى ف�����ي وحدتهم
وت���م���اس���ك���ه���م وال���ت���ف���اف���ه���م ح�����ول أدواتهم
النقابية وال��ت��زام��ه��م األط���ر الديموقراطية
واملمارسة النقابية املشروعة للتعبير عن
حقوقهم ومطالبهم.
ودعا املجتمعون مجلس الوزراء إلى إقرار
«ح��ق��ن��ا ب��ال��ك��ام��ل ب��ع��دم��ا وض��ع��ت مطالعة
املرجع القانوني في وزارة التربية سقفًا ال
يمكننا التفاوض دونه».
وأك������دت ال��ه��ي��ئ��ة وح�����دة امل���وق���ف والتحرك
امل����ش����ت����رك م�����ع راب�����ط�����ة أس������ات������ذة التعليم
الثانوي لجهة مقاطعة أعمال التصحيح
ل�لام��ت��ح��ان��ات ال��رس��م��ي��ة وت��أك��ي��د التنسيق
ال����دائ����م م����ع ن���ق���اب���ة امل��ع��ل��م�ين ف����ي املدارس
ال����خ����اص����ة وامل����ج����ل����س امل�����رك�����زي لرابطات
املعلمني ودعوة األساتذة إلى املشاركة في
أعمال املراقبة ،في بادرة ُحسن نية.

الصراع الكوري في املونديال يحضر جنوبي الليطاني
صور ــ آمال خليل
ل�����دى ع���ل���م���ه ب���م���ش���ارك���ة م��ن��ت��خ��ب كوريا
الجنوبية في املونديال ،قرر قاسم الداوود
أن يظهر شكره للوحدة الكورية الجنوبية
العاملة في إط��ار ق��وات اليونيفيل ،التي
ت���خ���دم ف����ي ب���ل���دت���ه ال��ب��رغ��ل��ي��ة م���ن���ذ ثالثة
أعوام ،فانبرى لحشد التأييد والتشجيع
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال�����ك�����وري ب��ي�ن األه�����ال�����ي .هذا
الحشد كشف للشاب أن كرة القدم الكورية
ل���ي���س���ت م�����ح�����دودة االن����ت����ش����ار ف����ي ًبلدته
فحسب ،بل في صور أيضًا ،وص��وال إلى
ص��ي��دا ،ح��ي��ث تفتقد امل��ح��ال والبسطات،
ال��ت��ي تبيع أع�ل�ام ال���دول امل��ش��ارك��ة ،العلم
ال����ك����وري .ف��ط��ل��ب إل����ى ال��ج��ن��ود الكوريني
ال��ذي��ن ي��ف��دون إل��ى مقر البلدية أسبوعيًا
للدعم الخدماتي والطبي أن يجلبوا له
رزمة من أعالم بلدهم .في أقل من يومني،
ب����ات����ت م���ع���ظ���م أس����ط����ح ب����ي����وت البرغلية
م��ن��اص��رة للمنتخب ال���ك���وري الجنوبي،
م���ن ب����اب امل��ج��ام��ل��ة ل���ل���وح���دة .وم����ا يعزز
باملجاملة هو أن الكثير من
هذا الشعور
ّ
أصحاب البيوت علقوا أعالمًا لدول أخرى
على النوافذ والشرفات والسيارات ،فيما
السطح للعلم الكوري.
تركوا ّ
وإذ ت��ح��ل��ق ال��ب��رغ��ل��ي��ون ،ب��ع��د ظ��ه��ر أمس،

أقلع البعض عن تشجيع
منتخباتهم التاريخية
كرمى للكوريين في
الجنوب

َ
منتخبي
مل��ت��اب��ع��ة امل���ب���اراة ال��ت��ي ج��م��ع��ت
ُ
األرج����ن����ت��ي�ن وك�����وري�����ا ال���ج���ن���وب���ي���ة ،شغل
الجنود الكوريون أنفسهم وقائدهم العام
الكولونيل كيم ميونغ جونغ عن مشاهدة
لعبة منتخب بالدهم الرتباطهم بأعمال
«ح���ف���ظ ال�����س��ل��ام» ال���ي���وم���ي���ة ،إل�����ى جانب
ح���ف���ل ت���دش�ي�ن م��ش��غ��ل خ���ي���اط���ة ومكتبة
عامة وصفوف تعليم الكمبيوتر واللغة
ال���ك���وري���ة وال���ت���اي���ك���وان���دو ف���ي العباسية.
انتهت املباراة ،والجنود وقائدهم كانوا
ال يزالون في حفل تقديم هبة إلى مدرسة
الحنان لذوي االحتياجات الخاصة.

وح��ي��ث ك���ان أه��ال��ي ال��ب��رغ��ل��ي��ة ق��د شكروا
ال��ك��وري�ين ال��ج��ن��وب��ي�ين ،ف��ق��د وج���د الكثير
م��ن ال��ج��ن��وب��ي�ين ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين أن املنتخب
الكوري الشمالي املشارك للمرة األولى في
املونديال منذ  44عامًا يستحق التشجيع.
وب������ذل������ك ،ل������م ت����ح����ظ ك������وري������ا الجنوبية
ب��ال��ت��ش��ج��ي��ع ف����ق����ط ،ول������و م���ج���ام���ل���ة ،فقد
حظيت الشمالية أيضًا بالتشجيع ،حيث
أق��ل��ع ال��ب��ع��ض ع���ن ت��ش��ج��ي��ع منتخباتهم
ال��ت��اري��خ��ي��ة ك��رم��ى ل��ل��ك��وري�ين الشماليني.
ه��ك��ذا ف��ع��ل خ��ال��د ب��اق��ي .فعندما ّ اكتشف
أن خ��ص��م ال���ب���رازي���ل ،ف��ري��ق��ه امل��ف��ض��ل ،في
مباراة أول من أمس ،هو كوريا الشمالية،
ّ
تحول مباشرة إلى دعم األخيرة «احترامًا
ل��ل��ع��ام��ل�ين ه���ن���ا ،ول��ت��ج��رب��ة ذل����ك الشعب
املكافح».
وإذ يخفي البعض إعجابه بأداء املنتخب
الكوري الشمالي ،في البلدات التي تعمل
ف��ي نطاقها ال��وح��دة ال��ك��وري��ة الجنوبية،
«اح����ت����رام����ًا مل���ش���اع���ره���م ت���ج���اه جيرانهم
األعداء الشماليني» ،ال يتورع آخرون عن
االس��ت��ع��ان��ة ب���ال���روح ال��ري��اض��ي��ة لتنفيس
الغضب بني الكوريتني ،متذرعني بتالقي
املنتخبني ألكثر من مرة في مباريات عدة
خ�لال التصفيات ل��ك��أس ال��ع��ال��م الجارية
من دون أن يؤدي ذلك إلى الخالف.

سفينة مريم تسير ببركة من تحمل اسمها
نالت أمس سفينة مريم مباركة شفيعتها السيدة العذراء من أجل
وصولها ساملة إلى غزة ،وذلك في قداس رأسه أمس راعي أبرشية
صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك املطران إيلي حداد ،على نية
«سفينة كسر الحصار» .وأقيمت الصالة في مغارة سيدة املنطرة
في بلدة مغدوشة (خالد الغربي) ،بدعوة من اللجنة التحضيرية
لرحلة هذه السفينة ،وحضور عدد من الشخصيات السياسية
واالجتماعية .ومما جاء في كلمة املطران حداد« :السفينة التي
ستبحر إلى األراضي املقدسة إلى
غزة هي سفينة مريم .مريم أم السماء
التي ّ
نعدها مرافقة أمينة لكل من
يطلب شفاعتها ومحامية عن كل ظلم
ومظلوم ،ومرافقة لكل مراحل حياتنا.
نقف اليوم في هذا املعبد لنأخذ بركة
السيدة مريم ،أننت اللواتي ستذهنب على
منت سفينة مريم للقاء إخوة لنا في
غزة» .وتمنى املطران أن يكون اللقاء
ألحد،
ّ سريعًا من دون أي خطر أو أذية ّ
مريم العذراء معكم ،تعلم من يريد أن يستعمل العنف أن يكف
«ألن ّ
عنه ،وتعلم من يريد مساعدة أخيه أن يسارع إلى املساعدة من دون
خوف أو تردد أو خجل .نحن ال خوف لدينا وال ّ
تردد في أن نقدم
على مساعدة إخوتنا في كل مكان في األرض ،وال سيما إخوتنا
املعذبني في غزة» .تسير ببركة من تحمل اسمها.
وتحدثت الزميلة ريما فرح باسم اللجنة التحضيريةّ .
ّ
وقدم
املشاركون في الصالة ّ
جرة زيت مباركة لعضوات اللجنة
التحضيرية لرحلة سفينة مريم ليصطحبنها معهن على منت
السفينة.

الخوف يعيد طائرة إثيوبية
إلى املطار بعد إقالعها
هو الخوف الذي أعاد طائرة تابعة لشركة الطيران اإلثيوبية إلى
مدرج مطار رفيق الحريري الدولي بعد  20دقيقة على إقالعها.
ّ
بتسرب هواء من باب الطائرة
ففجر أمس ،شعر قائد الرحلة 407
الرئيسي ،فقرر العودة إلى املطار حفاظًا على سالمة الركاب
الثمانية والسبعني ،وخوفًا من أن تتكرر ّقصة الرحلة ُ 409اإلثيوبية
ُالتي ذهب ضحيتها ُّ  90راكبًا .وبعدما حطت الطائرة وأنزل ركابها،
كشف على بابها واتخذت اإلجراءات التقنية الالزمة لإلقالع مجددًا
إلى اديس أبابا.

زحمة معامالت في دائرة نفوس النبطية
ً
تشهد دائرة النفوس في محافظة النبطية إقباال كثيفًا من املواطنني
الذين ً يتقدمون بطلبات للحصول على بيانات قيد إفرادية وعائلية،
فضال عن املعامالت املتعلقة باألحوال الشخصية .وبحسب بعض
مخاتير املنطقةُ ،ي ّ
قدم يوميًا ما بني  300و 500طلب ،ينجز منها ما
بني  150إلى  200طلب .ولهذا السبب ،يشكو املواطنون واملختارون
في املنطقة من البطء في تسيير املعامالت ،الذي تعود أسبابه إلى
أن عددًا من موظفي الدائرة أحيلوا على التقاعد ،فيما نقل موظفون
آخرون إلى دوائر أخرى ،حسب ما يشير بعض املختارين.

إعالنات األعشاب الطبية
مستمرة بسبب قلة التنسيق
طلبت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون االجتماعية ،في
جلستها أمس ،من وزيري الصحة محمد خليفة واإلعالم طارق
متري أن «يرفعا طلبًا إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل
لقمع املخالفات اإلعالنية املتعلقة باألعشاب الطبية ،التي تحصل
يوميًا على شاشات التلفزة لحماية صحة املواطن».
وعقب الجلسة ،أشار رئيس اللجنة النائب عاطف مجدالني إلى
أن «اللجنة مستمرة بمالحقة هذا املوضوع حتى نصل إلى تنفيذ
القانون الذي أصدره مجلس النواب في آذار املاضي ،والذي ّ
يعدل
املادة  37من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لجهة حظر اإلعالم
واإلعالن عن األعشاب الطبية التي لها صفة عالجية» .وتطرق
مجدالني إلى ما حصل في الجلسة ،الفتًا إلى أنه «نتيجة املناقشات،
ينّ
تب لنا عدم التنسيق والتواصل بني بعض األجهزة الرسمية ،إذ
رغم صدور قرار عن وزير الصحة بإلغاء تراخيص اإلعالنات وردّ
ّ
لاّ
ّ
القانون ،إ أن األمن العام لم يتبلغ ،وأراد ممثله في الجلسة أن يعود
إلى املديرية التابع لها ملعرفة سبب استمرار اإلعالنات بتراخيص
من األمن العام».
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