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حمليات

االتحاد الوطني لطلبة �سورية ّ
التفوق الجامعي الأول»
ينظم «ملتقى
ّ

«جهاد البناء» تحتفل في دردغ ّيا بتخريج مر�شدات بيئيات

5

الخلق ٌ
ال�شباب ال�سوري بفكره المبدع اّ
�شريك في �إعادة �إعمار الوطن فني�ش :تح ّرك العالم اليوم ّ
�ضد «داع�ش»
لي�س انطالق ًا من حر�صه على القيم الإن�سانية
الجنوب ـ محمد أبو سالم

دمشق ـ لورا محمود
إب��راز دور الشباب الريادي وتحفيزهم كشركاء
حقيقيين في بناء مستقبل سورية ،كانا من ضمن
محاور فعاليات «ملتقى التف ّوق الجامعي األول»
ال��ذي أق��ام��ه االت��ح��اد الوطني لطلبة س��وري��ة في
جامعة دمشق ،وض ّم الطلبة المتف ّوقين من مختلف
الجامعات السورية ممن ح��ازوا جائزة «الباسل
للتف ّوق الدراسي» لثالث م ّرات وأكثر وما زالو طالباً.
وتحدّث عضو المكتب التنفيذي التحاد الطلبة
عمر العاروب لـ«البناء» عن الملتقى وأهميته في
تسليط الضوء على شريحة من الشباب السوريين،
استطاعوا في ظل ال��ظ��روف الحالية أن يتف ّوقوا
لسنوات متتالية في دراستهم ،وقال« :إن التقاء هؤالء
الشباب مع بعضهم من كل الجامعات والمحافظات
السورية مه ّم لنقل خبراتهم وتطلّعاتهم وكيفية
مساعدتهم لتفعيل دورهم في المرحلة المقبلة من
خالل جلسات الحوار وورش��ات العمل التي ر ّكزت
على أهمية الجانب العملي في العملية التعليمية،
ومتطلبات سوق العمل».
وأض��اف« :بسبب الظروف الراهنة ،استعيض
عن المعسكرات االنتاجية والزيارات العملية إلى
المعامل والشركات ،بعرض أفالم وثائقية عن بعض
الشركات» ،ولفت إلى دور وزارة التعليم العالي التي
كانت منفتحة على كافة القضايا المطروحة من قبل
الشباب ،وأ ّكد أنّ الصعوبات التي يواجهها االتحاد
تشبه صعوبات ك��ل م��واط��ن يعيش ف��ي ظ��روف
ح��رب« ،لكننا استمدّينا االم��ل واالرادة من شبابنا
المتف ّوقين ،فتفوقهم هو السالح األمضى في وجه
الفكر اإلرهابي».
وشدّد وزير التعليم العالي الدكتور عامر مارديني
على أهمية التف ّوق ودوره في رفع المستوى العلمي
لدى طلبة الجامعات السورية ،ليساهموا في بناء
بلدهم .معتبرا ً أنه وسام شرف للطلبة وذويهم ولك ّل
من ساهم بطريقة أو بأخرى في تف ّوقهم .خصوصا ً
أنه جاء في ظروف صعبة وخانقة.
ولفت مارديني إلى أنّ هذا التف ّوق بمثابة رسالة
ألعداء سورية وإلرهابهم ،وأنّ نجاح الطلبة سيكون
أش ّد حدة من سيوفهم وأمضى من سهامهم .وحيّا

مارديني أرواح الشهداء الذين ساقوا دماءهم من
ينابيع الشرف الفياضة ،مؤكدا ً أن طلبة الجامعات
سيبقون على مقاعد الدراسة يتحدّون الفكر الظالمي.
وعن فكرة انعقاد هذا النوع من الملتقيات ،قال
عضو الفريق اإلعالمي وسيم السلخة لـ«البناء»:
«أتت الفكرة من حرص اتحاد الطلبة على التنويه
بشريحة رائ���دة ومتف ّوقة م��ن طالبنا م��ن جميع
االختصاصات والجامعات السورية ،واالهتمام بهم
وبمشاكلهم ،وربط هذه الشريحة بالذات بوطنها،
ليس فقط من خالل تكريمها إنما بربطها مع أصحاب
القرار والمعنيين لنقل همومهم ومطالبهم».
وختم السلخة« :هناك بعض الطالب المتفوقين
الحائزين جائزة الباسل لعدّة سنوات وهم من أبناء
الشهداء وم ّمن تع ّرضوا للتهجير المتك ّرر».
أحمد عبد الله رحال ،طالب هندسة تقنية (حائز
جائزة الباسل أربع م ّرات) قال« :إن الملتقى عبارة
عن قناة تواصل ما بين الطالب وصاحب القرار لنقل
حس المسؤولية،
مشاكله ،وإنّ هذا لتكريم ين ّمي لدينا ّ
فاالهتمام بالشباب المتف ّوقين والناجحين ينتج
مستقبالً ن��اج��ح��اً ،خصوصا ً أن ال��غ��رب يحاول
استقطاب األدمغة والخامات التي تمتلكها غالبية
الشباب السوري».
أم��ا م��رح ناجي مفلح ،طالبة هندسة اتصاالت
(حائزة جائزة الباسل أربع م�� ّرات) ،فتحدثت عن
تأثير األزمة في نجاح الطالب ،خصوصا ً في موضوع
توزيع الجامعات على المحافظات ،إضافة إلى بعض
القرارات التي ّ
أخرت العملية التعليمية والتطويرية
مثل نظام الساعات في الجامعة الذي كانت الغاية
منه أن يحاكي ُن ُظم التدريس في الخارج ،والذي
اعتمد لثالث سنوات ثم ألغي .وتحدثت عن مشكلة
الدراسات العليا وثأثير القرارات الظالمة المتخذة من
قبل بعض الدول علينا.
طب بشري (حائز
يوسف محسن الحاتم ،طالب ّ
جائزة الباسل لستّ م ّرات متتالية) ،عبّر عن أهمية
الملتقى كفكرة ب ّناءة ورسالة حضارية .فمن حق
الطالب المتف ّوق أن يك ّرم ألن التكريم بمثابة تحفيز
له.
أما ريم شهاب حسن ،طالبة تربية معلّم صف
(حائزة جائزة الباسل لثالث م ّرات) ،فقالت« :نحن

متف ّوقون ،لكن لدينا بعض المشكل كتزويد الجامعات
بالمعدّات والكوادر القادرة على تهيئة الطالب لسوق
العمل ،والحفاظ على المتخ ّرجين األوائل كمعيدين
ألغ���راض فنية وتدريسية للحفاظ عليهم داخ��ل
سورية».
حنان شعري ،طالبة مكتبات ومعلومات (حائزة
جائزة الباسل ألربع م ّرات وشهادة خبرة في الفهرسة
والتصنيف) ،تط ّرقت إلى االهتمام أكثر باختصاص
المكتبات في جامعة تشرين ،وإحداث قسم خاص
بالمكتبات في الجامعة ،ودعم المبادرات التي يقوم
بها القسم كمبادرة إحياء مكتبات جامعة تشرين
وتعريف الطالب على مكتباتهم ليستفيدوا منها في
تحصيلهمالعلمي.
عرض الملتقى مجموعة توصيات كان أهمها دعم
التف ّوق والمتف ّوقين والحفاظ على هذه العقول كثروة
وطنية يجب استثمارها ،ومحاربة الفساد بجرأة
المخصصات المالية
وتشديد الرقابة على صرف
ّ
للجامعات السورية وأهمية ربط التعليم بسوق
العمل ،وإلزام الدولة تأمين فرص عمل للمتخ ّرجين،
خصوصا ً األوائ���ل .كما ش��دّد الطالب المتف ّوقون
على ضرورة إدخال مادة أخالقيات المهنة على كل
االختصاصات ،إضافة إل��ى تفعيل التواصل بين
المؤسسات التعليمية والنفسية واألس��رة وتعزيز
ثقافة التط ّوع وإشراك الطلبة والكفاءات ،خصوصا ً
في إع��ادة إعمار سورية وإع��ادة بناء فكر الشباب
السوري من خالل دورات ومعسكرات تأهيلية ،للعمل
على ردم اله ّوة التي حصلت في المجتمع السوري.
وتسليط ال��ض��وء على أص��ح��اب االمتياز العلمي
وتوجيه البحث العلمي أل ّوليات المرحلة الراهنة.
وأخيراً ،قدّم الطالب المتفوقون بصمة شكر للّجنة
ّ
وجهوها إلى
المنظمة ،إضافة إل��ى ص��وغ رسالة ّ
طالب العالم كي يمدّوا إيديهم للمساهمة في التطوير
الفكري والحضاري ونبذ الصراعات واإلرهاب الذي
استهدف جامعاتهم ،فأبناء سورية أ ّم الحضارات
وأق��دم العواصم وصاحبة األبجديات يحاربون
الفكر الظالمي بالفكر الخلاّ ق المبدع ،ويدعون إلى
بناء اإلنسان الحضاري صانع المستقبل األفضل.
ّ
ومنظمات
كما طالبوهم بالضغط على حكوماتهم
المجتمع الدولي لوقف الحرب على سورية.

ب��رع��اي��ة وزي���ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون
مجلس النواب محمد فنيش ،أقامت
«مؤسسة جهاد البناء اإلنمائية» ـ
ّ
مديرية الجنوب ،حفل تخريج دورات
«المرشد البيئي» لعام  ،2014التي
ُن ّفذت بالتعاون مع اتحاد بلديات
قضاء بنت جبيل والهيئات النسائية
في ح��زب الله في منطقة الجنوب،
وذلك في قاعة «مركز أبي ذر الغفاري»
ف��ي ب��ل��دة دردغ���ي���ا ،ب��ح��ض��ور مدير
مديرية الجنوب في «جهاد البناء»
ال��م��ه��ن��دس ق��اس��م ح��س��ن ،وم��دي��رة
مديرية البيئة والزراعة روال فقيه،
إض��اف��ة إل��ى فاعليات وشخصيات
بلدية واجتماعية وبيئية ،وحشد من
المك ّرمات.
وألقى فنيش كلمة جاء فيها« :إنّ
ومؤسساتنا،
ما تقوم به جمعياتنا
ّ
وبلدياتنا في أيّ مجال من مجاالت
شؤوننا وحياتنا ،إنما هو إلعطاء
الصورة الصحيحة إلسالم قادر على
تنيظم أمور المجتمعات» ،مشيرا ً إلى
أن «هذا العمل يستجيب لتح ٍد كبير
تخوضه مجتمعاتنا ف��ي أن يثبت
جدارتنا من خالل انتمائنا الثقافي،
أن��ن��ا ق����ادرون ع��ل��ى أن ن��رت��ق��ي في
ستوى تط ّورنا ،ونتط ّور في مستوى
عالقاتنا ،ونعالج كل المشاكل التي
يعاني منها مجتمعنا».
وأك��د فنيش أننا ق���ادرون ف��ي ما
هو متاح لنا على أن نقدّم نموذجاً،
ونعالج كافة األمور ،مشدّدا ً على أننا
بحاجة إلى تفاعل بين المسؤولين
في المجال السياسي ،أكانوا نوابا ً
أو وزراء ،واالستفادة من الفاعلين
والمهتمين والعاملين ف��ي تقديم
االقتراحات من أجل تب ّنيها لتصبح
ج���زءا ً م��ن س��ي��اس��ات ع��ام��ة ،ونحن
بدورنا حاضرون في أن نحمل كل ما
نستطيع من أجل النهوض بالواقع
البيئي ،وقد استفدنا كثيرا ً من تجربة
أخواننا في ذلك.
وفي الشأن السياسي ،رأى فنيش
أن الصورة المش ّوهة التي يعكسها
التكفيريون المجرمون اإلرهابيون
تخدم من الناحية األمنية أو السياسية
مصالح أعدائنا وعلى رأسهم العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» واإلدارة األميركية
وغيرهم من األعداء المتربصين بهذه
األم��ة .الفتا ً إلى أنّ األخطر من ذلك،
أنّ هؤالء يمثلون نموذجا ً مش ّوها ً من
اإلس�لام ،إذ صار هناك مقوالت يراد
أن تنتشر في أوساطنا وفي أذهان
شعوبنا وكل المتابعين وكل الرأي
العام ،أن ه��ذه هي حقيقة اإلس�لام.
مشيرا ً إلى أن المجتمعات اإلسالمية
م��ن جهة تعيش ح��اال ً م��ن التخلّف

فنيش متوسطا ً مقدّم الحضور
ومن التبعية ،ومن جهة أخ��رى فإن
الحركات اإلسالمية التي تدّعي أنها
تحمل لواء تح ّرر أو نهضة ،فإنها تقتل
وتذبح وتفتك وتدمر وتسفك الدماء.
وأ ّك��د أنّ ما قام به حزب الله من
ت��ص�� ٍد ل��ه��ذه ال��ج��م��اع��ات التكفيرية
إن��م��ا ه��و ل��دف��ع خ��ط��ره��ا ع��ن لبنان
ولحماية مقاومتنا وأمن أهلنا ،وهذا
صار واضحا ً ومسلّما ً به .معتبرا ً أن
تح ّرك العالم اليوم ض ّد الجماعات
التكفيرية مثل «داعش» ،ليس انطالقا ً
من حرصه على القيم األخالقية أو

اإلنسانية أو مبادئ القانون الدولي أو
كل هذه المقوالت ،بل ألنهم قد خرجوا
عن سيطرته ،ولكنه ال يزال في الوقت
نفسه يراهن على إمكانية استخدامها
لحسابه ولمصلحته ولمشروعه في
أيّ مكان آخر.
وألقى حسن كلمة أ ّك��د فيها «أننا
نريد من خالل ما نقوم به أن نواجه
التخلّف بالتحدّي البّناء الذي يبني
وي��ق��دّم لمجتمعنا ن��م��وذج��ا ً جديدا ً
يتمثل ب��ت��دري��ب ب��اق��ة م��ن الفتيات
الواعيات المتد ّربات على فهم األسس

البيئية وقضاياها المتشعبة من خالل
خطة تتضمن برنامجا ً ومنهجي ًة
في األسلوب والتعاطي» .الفتا ً إلى
أنّ هذا التحدّي الذي نخوضه ليس
غريبا ً على الجنوبيين في أن يتبنوه،
فهذا هو الجنوب بأهله ومقاومته».
كما ألقت المتخ ّرجة مريم قصير
كلمة شكرت فيها كل من ساهم في
إع��داد ه��ذه ال���دورات لما فيها أهمية
كبرى على المستوى االجتماعي .وفي
الختام و ّزع��ت الشهادات التقديرية
على المتخ ّرجات.

والحرف
 ...وتفتتح المعر�ض البعلبكي للم�ؤونة ِ
مؤسسة
افتتح اتحاد بلديات بعلبك ،بالتعاون مع
ّ
«جهاد البناء اإلنمائية» ،المعرض البعلبكي للمؤونة
والحِ رف ،في مركز منتدى بعلبك الثقافي ،بحضور رئيس
االتحاد حسين عواضة ،مدير «جهاد البناء» في البقاع
خالد ياغي وهيئات تعاونية وأهلية .قدّم لحفل االفتتاح
عباس النمر ،ث ّم ألقى رئيس منتدى بعلبك الثقافي قاسم
الطفيلي كلمة أ ّكد فيها أهمية تشجيع االنتاج الحِ رفي
لمساهمته ف��ي التسويق وتثبيت أهلنا ف��ي أرضهم.
وقال« :نحن متفائلون بقدرات شعبنا وبإرادتنا وإيماننا
لتحسين النوعية والجودة».
وألقى عواضة كلمة قال فيها إنّ المعرض جاء نتيجة
تكام ِل الجهود بين االتحاد والجمعيات والتعاونيات،
نؤسس له في مركز االتحاد بعد
ليكون مقدّمة لنشاط
ّ
ُخصص
انتهاء األعمال فيه نهاية السنة الحالية ،إذ سي ّ
جزء كبير منه لعرض منتوجات التعاونيات والجمعيات
وف��ت��ح أس���واق ج��دي��دة لها م��ن أج��ل تحسين ال��واق��ع
االقتصادي.
وأ ّك��د إي�لاء االت��ح��اد أهمية كبرى للتنمية البشرية
واالقتصادية ،والعمل لتعزيز ثقافة التعاون وتفعيل

العمل الجماعي والتعاوني ،وتحسين األوضاع المالية
والقدرات للجمعيات والتعاونيات ،والتخفيف من دور
الوسيط في حركة التسويق ،وربط المستهلك بالمنتج
مباشرة ،إضافة إلى ترويج االنتاج البلدي وتشجيع
المنتجات العضوية والصحية ،وفتح فرص عمل جديدة
للمرأة وتفعيل دورها.
وأعلن أنه سيصار في مطلع السنة المقبلة إلى إطالق
الخطة االستراتيجية للتنمية المحلية لبلدات االتحاد،
بالتعاون مع تج ّمع بلديات وادي الهيرو الفرنسي
ولجان المجتمع المدني والبلديات.
محب للحياة ،لن
وختم عواضة« :نحن شعب مقاوم
ّ
تثنينا الصعاب واألزم��ات عن متابعة أمورنا بإصرار
وجهد مميزين ،نقيم أعراسنا ونفتتح صروحا ً جامعية
وننشئ مشاريعنا ون��خ ّ
��ط��ط للمستقبل ال���ذي ن��راه
مشرقا ً بفضل تضحيات شهدائنا في المقاومة والجيش
اللبناني ،الذين قدّموا دماءهم وأرواحهم كي نستمر في
الحياة العزيزة نتابع مسيرة اإلنماء ،ونقول لمن أراد بنا
ش ّراً ،إننا بجيشنا ومقاومتنا وشعبنا ووحدتنا الوطنية
أقوى من األزمات والتحدّيات».

«�شتوة» �أيلول الأولى ...بين النعمة والنقمة
متوسطة السرعة ،التي شهدها لبنان
تسبّبت األمطار المصحوبة برياح
ّ
فجر أمس األحد ،بأضرا ٍر في عد ٍد من المناطق اللبنانية.

الجنوب

ففي صور ،أفادنا مندوبنا محمد أبو سالم أنّ العاصفة المصحوبة بالبرق
والرعد ،تسبّبت باحتراق إحدى محطات الكهرباء في مشروع وادي جيلو
للمياه ،ما أدّى إلى اشتعال كافة مح ّوالت الكهرباء في المشروع ،إضافة إلى
سيارتين كانتا مركونتين في باحة المشروع ،وقد نجا العامل علي عقيل
الذي استطاع الخروج من بين ألسنة اللهب.
وعملت فرق الدفاع المدني ألكثر من ساعتين على إخماد النيران التي أتت
على المحطة بالكامل .وهذا األمر تسبّب بقطع الكهرباء عن  15قرية وبلدة
تتغ ّذى من المحطة ،وكذلك بقطع المياه عن أكثر من  75قرية.
وناشد أهالي هذه القرى وفاعلياتها المسؤولين ،العمل بسرعة لتركيب
محطات جديدة.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن��ه عند الساعة  4:45من فجر أمس
األحد ،تسبّبت سلسلة من الصواعق القوية باحتراق إحدى لواقط خطوط
التوتر العالي  66ك ف ،على المح ّول « 20م ف أ» ،في محطة وادي جيلو
الرئيسية ،ما أدّى إلى كسر عازل المح ّول واندالع حريق كبير فيه امت ّد إلى
كافة خاليا التوتر المتوسط والغرفة الخاصة بالمناوبين ،وسيارة المناوب
الذي كان موجودا ً في المحطة ،والذي نجا من الحريق بأعجوبة .وتسبب
الحريق بقطع التيار الكهربائي عن جميع القرى الواقعة ضمن نطاق دائر َت ْي
صور وجويّا ،إضافة إلى مضخات المياه في المنطقة .وعلى الفور ،أعطت
مؤسسة كهرباء لبنان تعليماتها إلى شركة مقدّمي الخدمات المعنية التخاذ

حريق محوالت الكهرباء في وادي جيلو

تدابير استثنائية من أجل تأمين تغذية بديلة بالطاقة المتوفرة ،من محط َت ْي
السلطانية وصور على مستوى خطوط التوتر المتوسط ،إذ من المتوقع
ّ
مضخات المياه في
إعادة التيار الكهربائي إلى القرى المذكورة وجزء من
غضون األي��ام الثالثة المقبلة ،وذلك بصورة موقتة إلى حين االنتهاء من
تصليح المحطة المحترقة ،والذي سيستغرق وقتا ً ليس بالقليل ،خصوصا ً
في ظ ّل الوضع الشاذ القائم في المؤسسة من ج ّراء احتالل المبنى المركزي
غب الطلب وجباة اإلكراء السابقين منذ
وعدد من الدوائر من قبل بعض عمال ّ
قرابة الشهرين.

طرابلس

إلى طرابلس ،إذ استبق رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس
الدكتور نادر الغزال ،المنخفض الج ّوي الذي من المتوقع أن يضرب لبنان
في األيام المقبلة مصحوبا ً برياح وعواصف رعدية وأمطار غزيرة ،بإعطاء
التعليمات لك ّل الورش البلدية للتأهب واالستعداد لمواجهة أيّ حالة طارئة
داخل شوارع مدينة طرابلس إن استدعى األمر من ج ّراء هطول األمطار للم ّرة
األولى هذه السنة .وأوعز الغزال إلى الجميع بعدم ترك البلدية في الساعات
المقبلة إال في الحاالت القصوى ،كما أوع��ز بحجز أف��راد الشرطة البلدية
تحسبا ً أليّ طارئ.
ّ

عكار

وفي عكار ،ش ّكل هطول األمطار األولى مساحة تفاؤل لدى المزارعين الذين
استبشروا خيرا ً بقدوم فصل شتاء مليء باألمطار والخيرات ،بعد قلّة المياه

(محمد أبو سالم)

التي رافقت الشتاء المنصرم ،ما انعكس سلبا ً على المواسم الزراعية من قلّة
مياه الريّ  ،ح ّتى أنّ آبارا ً إرتوازية عدّة ج ّفت.
ومنذ ساعات منتصف ليل األحد ـ اإلثنين ،بدأ هطول األمطار في عكار
ساحالً وجبالً مصحوبا ً بعواصف رعدية .وتح ّولت طرقات عدّة إلى بحيرات
اصطناعية ،وفاضت أقنية ومجارير في البلدات ،ودخلت إل��ى المحال
والمنازل.
ودعا المسؤول عن توزيع مياه الريّ في نهر األسطوان المهندس محمد
ياسر المراد إلى ضرورة العمل على إنشاء بحيرات اصطناعية وسدود مائية
لإلفادة من مياه األمطار في الشتاء لإلفادة منها في الصيف لريّ األراضي.
وقال المراد« :إنّ معاناة كبيرة واجهت المزارعين في هذا الصيف ،وث ّمة
أراضي بقيت بورا ً بسبب قلة المياه» .ودعا إلى تشجيع المزارعين على
البقاء في أرضهم وتأمين مق ّومات الصمود لهم لالستمرار بالزراعة.
إلاّ أنّ األمطار التي تساقطت بغزارة في مختلف المناطق العكارية ساحالً
وجبالً ،أدّت إلى فيضان أقنية تصريف المياه الشتوية بما فيها من الوحول
تحسبا ً لمواسم األمطار ،وهذا األمر من مسؤولية البلديات،
التي لم ُتع َّزل
ّ
خصوصا ً على الطرقات الفرعية ،ووزارة األشغال العامة والنقل على
الطرقات الرئيسية والدولية.
ووجه أهالي قرى سهل عكار وتلك الواقعة على ضفاف مجاري أنهر:
الكبير الجنوبي واالسطوان وعرقة والبارد ،ندا ًء إلى وزارة األشغال باإلسراع
في إعطاء توجيهاتها لتعزيل مجاري األنهر ،إذ شكلت األمطار األولى لهذه
السنة إنذارا ً ال ب ّد من األخذ به.
تجدر اإلشارة إلى أنّ صيادي األسماك في مرفأ العبدة احتاطوا من الرياح
العاتية وأقدموا على اللجوء بمراكبهم إلى داخل حرم المرفأ .فيما ذهب

سيول في عكار

بعضهم بها إلى مرفأ طرابلس ،إلاّ أنّ الرياح العاتية ساهمت في إدخال
أطنان جديدة من الرمول واألوس��اخ إلى حوض المرفأ ،األمر الذي يتطلب
عملية تعزيل جديدة لتمكين مراكب الصيد من الدخول والخروج بسالسة
إلى حوض المرفأ الذي يرسو فيه ما يزيد على  350مركب صيد.
أما البيوت الزراعية المحمية ،خصوصا ً في بلدات :وادي الجاموس
وببنين وبرقايل والمحمرة والقرف وبعض قرى سهل عكار ،فتض ّررت بفعل
الرياح التي م ّزقت بعضا ً من أغطيتها البالستيكية وخ ّربت المزروعات
في داخلها .إذ بلغت سرعة الرياح ليالً أكثر من  75كيلومترا ً في الساعة،
وتسبّبت بخسائر أيضا ً لدى مزارعي بساتين الحمضيات.

األرصاد الج ّوية

وتو ّقعت مصلحة األرص��اد الج ّوية في إدارة الطيران المدني ،أن يكون
طقس لبنان اليوم غائما ً جزئيا ً إلى غائم أحيانا ً مع أمطار متف ّرقة من حين
إلى آخر ،ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة .أما غداً ،فيكون غائما ً
جزئيا ً مع أمطار خفيفة متف ّرقة فجراً ،وارتفاع بسيط في درجات الحرارة،
ويتح ّول ظهرا ً إلى قليل الغيوم .وذلك بسبب منخفض ج ّوي فوق تركيا يؤ ّثر
على الحوض الشرقي للبحر األبيض المتوسط.
درجات الحرارة المتو ّقعة اليوم على السواحل من  21إلى  27درجة،
فوق الجبال من  11إلى  20درجة ،في الداخل من  10إلى  25درجة .الرياح
السطحية جنوبية ـ غربية نشيطة ،سرعتها بين  15و 40كيلومترا ً في
متوسط ويسوء أحياناً .الرطوبة النسبية على السواحل
الساعة .االنقشاع
ّ
بين  60و 85في المئة .البحر مائج قليالً وحرارة سطح الماء  28درجة .أ ّما
الضغط الج ّوي فيبلغ  760ميلليمترا ً زئبقاً.

