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مهنا ي�ستقبل وفد ًا من «الديمقراطية»
استقبل ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي توفيق
مهنا بحضور عميد اإلذاعة واإلعالم
وائ��ل الحسنية ،وف��دا ً من الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين
ض ّم عضوي قيادة الجبهة سهيل
ال��ن��اط��ور وفتحي كليب ،وج��رى
خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال���ت���داول ف��ي آخ��ر
المستجدات على الساحة القومية،
والتحديات التي تواجهها األم��ة
ب��أس��ره��ا ف��ي م��واج��ه��ة ال��م��ش��روع
العدواني الصهيوني ـ االستعماري
ـ اإلرهابي.
ووج���ه ال��وف��د دع���وة إل��ى مهنا
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي ورش�����ة ال��ع��م��ل
ال��دراس��ي��ة البحثية ال��ت��ي يعتزم
إقامتها مكتب التثقيف المركزي
في الجبهة الديمقراطية ،ويشارك
فيها عدد من قادة وممثلي الفصائل
الفلسطينية واألح���زاب اللبنانية

مهنا مستقبالً وفد الديمقراطية بحضور الحسنية
وش��خ��ص��ي��ات ف��ك��ري��ة وسياسية
عاصرت التجربة أو تابعتها.
وتتمحور ال��ورش��ة ح��ول ثالثة

كتب صدرت مؤخرا ً ضمن سلسلة
«م��ن الفكر السياسي الفلسطيني
المعاصر».

صالح مستقبالً الرئيس اليمني السابق
تواجه المنطقة ،وحشد الطاقات
ف��ي م��واج��ه��ة األزم����ات الخطيرة

واإلرهاب الذي يتهدّد وحدة الدول
ومستقبل الشعوب العربية.

وفد من تحالف القوى الفل�سطينية زار ح�سن

بركة :ل�سنا طرف ًا في �أي نزاع لبناني داخلي

دعا شيخ عقل طائفة الموحدين
ال���دروز الشيخ نعيم حسن إلى
«حراك فلسطيني وعربي وإسالمي
موحد لحماية المسجد األقصى»،
ّ
مستنكرا ً «ما يجري في القدس من
تع ّد سافر على المقدسات».
وخالل استقباله في دار الطائفة
في فردان ،وفدا ً من تحالف القوى
الفلسطينية برئاسة أب��و حسن
غ��ازي ،أك��د حسن «أنّ ما يجري
ف��ي ال��ق��دس م��ن ت��ع� ّد س��اف��ر على
ّ
ح��ق الشعب
ال��م��ق��دس��ات وع��ل��ى
الفلسطيني في ممارسة شعائره
الدينية ،هو موضع شجب وإدانة
واستنكار» ،مبديا ً أسفه «الشديد
ل��ل��ص��م��ت ال��ح��اص��ل ح��ي��ال ه��ذه
الممارسات العدوانية والهمجية
من سلطات العدو «اإلسرائيلي» من
دون أي رادع وفي ظل تخل دولي
مريب عن حقوق الفلسطينيين»،
داع��ي��ا ً ف��ي المقابل إل��ى «ح��راك
موحد
فلسطيني وعربي وإسالمي
ّ
رغ��م صعوبة ال��ظ��روف الراهنة
لحماية المسجد األقصى ،وحفاظا ً
على القدس وعلى أرض فلسطين
من صلف االحتالل وعدوانيته».
وأك��د ممثل حركة حماس علي
ب��رك��ة م��ن جهته« ،دع���م الشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل���وح���دة ل��ب��ن��ان
وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره» ،م��ؤك��دا ً «أنّ

حسن مستقبالً وفد التحالف الفلسطيني
الفلسطينيين ليسوا طرفا ً في أي
ن��زاع لبناني داخلي ومشروعنا
مشروع التحرير والعودة».
وأضاف« :أطلعنا سماحته على
ما يجري من اعتداءات صهيونية
متك ّررة وآخرها اقتحام المسجد
األقصى من قبل شرطة االحتالل
من دون مراعاة أي حرمة لألماكن
المقدسة ،وهذا االعتداء هو اعتداء
على عقيدة المسلمين ،وطالبنا

سماحته ب���أن ي��وج��ه ن����دا ًء إل��ى
األم��ة اإلسالمية نصرة لألقصى
للتضامن مع أهلنا في القدس في
مواجهة االحتالل».
كما استقبل شيخ العقل وفدا ً من
لجنة إحياء ذكرى العالمة الراحل
السيد هاني فحص ،وتسلم منه
دعوة لالحتفال التكريمي للراحل،
والذي سيقام في قصر األونسيكو
في  14الجاري.

حمدان :لحماية القد�س وم�ساندة الفل�سطينيين
المسجد األقصى أو تبديل هوية
القدس سيكون هؤالء الرجال في
لبنان في مقدمة الذين سيهزمون
األعداء».
وش���دّد عبدالله على «أول��وي��ة
م��وض��وع ال��ق��دس الشريف ال��ذي
يتعرض اليوم ليس فقط لمحاولة
تقاسمه زم��ان��ي �ا ً أو م��ك��ان��ي�ا ً مع
المسلمين كما يطرح بعضهم ،بل
الوصول نهائيا ً إلى هدمه ،وهنا
يقع على عاتق المقدسيين تحديدا ً
والفلسطينيين أن يفشلوا هذا
الموضوع بأية وسيلة ممكنة».
وأشار إلى «ما يتعرض له أهل
الشمال من هجمة تكفيرية» ،مؤكدا ً
«أنّ الجيش اللبناني البطل يقوم
بمحاولة حفظ األم��ن في الشمال
ويجب أن يستمر ه��ذا الموضوع
حتى القضاء نهائيا ً على الزمر
اإلرهابية والتكفيرية».
ولفت إلى موضوع دعوة السيد
حسن نصر الله للحوار مع تيار
المستقبل ،م��ش �دّدا ً على «أهمية
الحوار ولكن على أساس أن يكون

ه ّم جديد ُيضاف إلى هموم اللبنانيين ومعاناتهم في بالد االغتراب ،ال سيما دول أفريقيا ،فبعد أن عانى هؤالء
ما عانوه من الصراعات التي كانت تجري في تلك ال��دول ،ظهر شبح «إيبوال» ليطاردهم ،ذلك المرض المخيف
الذي لم يت ّم التوصل حتى اآلن إلى إيجاد عالج أو لقاح مضا ّد له ،وهو يؤدّي في أغلب الحاالت إلى موت الشخص
المصاب.
استطاع بعض العائالت اللبنانية العودة إلى لبنان هربا ً من الوباء ،لكن بعضهم اآلخر لم يستطع العودة ألنه
مرتبط بأعماله ومصالحه هناك ،في وقت اتخذت وزارة الصحة احتياطات وإج��راءات للوقاية من هذا المرض
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والقطاعات المعنية.
بدءا ً من المطار الذي ت ّم تجهيزه بكاميرات مراقبة لرصد حاالت ارتفاع الحرارة ومتابعتها في قسم الحجر
متخصصة الستقبال هذا المرض وعالجه في
الصحي ،وصوالً إلى إنشاء وحدات صحية خاصة في المستشفيات
ّ
حال ت ّم اكتشاف إصابة به ،خصوصا ً بين اللبنانيين العائدين من دول غرب أفريقيا ،علما ً أنه حتى اآلن لم تسجل أي
إصابة بهذا المرض في لبنان وال بين أفراد الجالية اللبنانية في أفريقيا.
وتقوم المديرية العامة للمغتربين في وزارة الخارجية من ناحيتها ،من خالل اللجنة المنبثقة عن لقاء الجاليات،
بالتواصل مع أبناء الجالية في غرب أفريقيا عبر السفارات أو في شكل مباشر أو عبر الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم ،لتوجيههم ألخذ الحيطة والحذر وإليصال المساعدات إلى تلك الدول التي تفتقر إلى اإلمكانات لمواجهة هذا
النوع من المرض.

لمعرفة المزيد عن سبل مواجهة هذا المرض ،واالطالع على
دور المديرية العامة للمغتربين في هذا المجال ،كان لـ«البناء»
لقاء مع المدير لعام للمغتربين هيثم جمعة ،الذي وصف مرض
«إيبوال» بأنه «مخيف جدا ً بخاصة أنه لم يت ّم التوصل حتى اآلن
إلى عالج جدّي له» .وقال« :إنّ أول ظهور له كان على نهر إيبوال
في الكونغو ،وال يزال المرض من حيث وجوده وانتشاره حتى
اآلن مخيفا ً على رغم ك ّل العمليات التي تتصدّى له على الصعيد
العالمي أو على صعيد ال��دول التي ينتشر فيها ،وه��ي غينيا
وسيراليون وليبيريا ،لكن ،في المقابل نستطيع القول إنّ الوضع
ما زال تحت السيطرة».
أما عن وضع الجالية اللبنانية في تلك الدول في ظ ّل اإلجرءات
التي تتخذها الحكومة ،فلفت جمعة إلى «أنّ الجالية اللبنانية في
أفريقيا كبيرة وفاعلة» ،مشيرا ً إلى «أنّ اإلجراءات التي اتخذتها
الحكومة كانت هادئة وبعيدة من الضجيج ألنّ أيّ ضجيج يحصل
يمكن أن يزعج الدول التي ينتشر فيها المرض والتي ستعتبر أننا
نسيء إليها من خالل تلك اإلجراءات».
ونفى جمعة وج��ود أي إص��اب��ات في دول أفريقية أخ��رى،
موضحا ً «أن هناك دوال ً أفريقية أخرى أعلن عن ظهور حاالت
إصابة فيها ،لكنّ منظمة الصحة العالمية أكدت خلو تلك الدول
من مرض إيبوال» .وأضاف« :هناك جهد دولي كبير للتغلب على
هذا المرض وإيجاد لقاحات له ،ومن خالل متابعتنا للموضوع،
يبدو أنّ األمور واعدة ونأمل من اآلن حتى نهاية هذا العام بأن
يت ّم إيجاد عالج لهذا المرض سواء من ناحية تشخيصه أو إيجاد
لقاحات ض�دّه ،وأعتقد بأنّ الجهد الدولي سيؤدّي إلى نتيجة
وسيمنع اجتياح «إيبوال» بقية دول أفريقيا وغيرها من الدول،
خصوصا ً أن لم تعد هناك إمكانية إلغالق الحدود ،وال نستطيع أن
نظلم أيا ً من الشعوب أو الدول لمج ّرد وجود إصابات لديها بهذا
الفيروس».
وعلى الصعيد اللبناني واإلجراءات التي اتخذت خصوصا ً أنّ
لبنان شهد حركة عودة كثيفة للمغتربين اللبنانيين فور اإلعالن
صودف اكتشاف المرض مع
عن ظهور «إيبوال» ،قال جمعة« :لقد ُ
بداية الصيف ،أي في الفترة التي يأتي فيها اللبنانيون لتمضية
العطلة الصيفية ،وبسبب الخوف من المرض عمدت المدارس في
الدول األفريقية التي ذكرناها إلى تأجيل الموسم الدراسي ،لكنّ
بعض اللبنانيين اضطروا إلى العودة لمتابعة أعمالهم ،على رغم
األخطار ،كما أنّ أغلبهم لم يغادر أفريقيا أصالً ،لكنّ في شكل عام
انحفض عدد أفراد الجالية إلى الثلث ،حيث أنّ معظم اللبنانيين

الأمر ال يتعلق فقط بال�شق
الإن�ساني بل االقت�صادي �أي�ض ًا
فالقارة الأفريقية خزان المواد
الأولية والبترول والمعادن
الثمينة والألما�س...
ولذلك تتجه نحوها �أنظار
ّ
كل القوى العالمية

لقاء بين المرابطون وتجمع العلماء

دعا األمين العام للهيئة القيادية
في حركة الناصريين المستقلين
 ال��م��راب��ط��ون العميد مصطفىحمدان إلى «اإلسراع في اتخاذ كل
الخطوات من أجل حماية القدس
ومساندة الفلسطينيين».
وخ�لال زيارته على رأس وفد،
مقر تجمع العلماء المسلمين ،حيث
كان في استقبالهم رئيس الهيئة
اإلداري���ة الشيخ حسان عبدالله
وأعضاء الهيئة ،أكد حمدان «أنّ
فلسطين هي األساس ،وأنّ القدس
هي األساس» ،داعيا ً إلى «اإلسراع
في اتخاذ كل الخطوات من أجل
حماية القدس ومن أجل مساندة
أه��ل��ن��ا ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن» .وق���ال:
«ن��درك تماما ً وأهلنا في فلسطين
والمقدسيين بالذات يدركون تماما ً
أنّ صواريخ حزب الله في الجنوب
اللبناني والتي تكلم عنها السيد
حسن نصر الله بأنها ستغطي
فلسطين من أقصاها إلى أقصاها،
ه���ي م���ن أج����ل ال���ق���دس ،ون��ح��ن
مطمئنون أنّ أي محاولة لتدمير

جمعة :ال �إ�صابات بين �أبناء الجالية اللبنانية في غرب �أفريقيا
وهناك ت�ضامن وطني الفت معهم ون�أمل ب�أن تنجح الجهود للتغلب على هذا المر�ض
إنعام خ ّروبي

�صالح يلتقي في مركز «القومي»
الرئي�س اليمني ال�سابق علي نا�صر محمد
ال��ت��ق��ى األم��ي��ن ال��ع��ام لمؤتمر
األح���زاب العربية قاسم صالح،
ال��رئ��ي��س ال��ي��م��ن��ي ال��س��اب��ق علي
ناصر محمد على رأس وف��د ،في
م��رك��ز ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ـ بيروت ،حيث جرى
استعراض األوضاع في المنطقة،
وخصوصا ً ما تواجهه من هجمة
إرهابية تستهدف تفتيت المنطقة
وضرب ك ّل مقومات القوة في أكثر
من بلد عربي.
وت���ط��� ّرق ال��م��ج��ت��م��ع��ون إل��ى
ال���ت���ط���ورات ال��م��ت��س��ارع��ة ال��ت��ي
يشهدها اليمن ،ومحاوالت بعض
القوى الخارجية التي تريد تفتيت
اليمن .وك��ان تشديد على أهمية
استقرار اليمن وسالمته.
وأك����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون ض���رورة
توحيد الجهود لمواجهة التحديات
العديدة واأله��داف الخبيثة التي

المدير العام للمغتربين �أكد لـ«البناء» التن�سيق الدائم بين الحكومة والهيئات االغترابية لمواجهة «�إيبوال»

مبنيا ً على أس��س واض��ح��ة ونية
خالصة للوصول إلى حلول للمأزق
الذي يمر به الوطن» ،مطالبا ً بأن
«يتم التعامل مع مسألة المخطوفين
بطريقة حاسمة ت��ؤدي في شكل
نهائي إلى إنهاء هذه القضية مع
حفظ ال��ك��رام��ة ال��وط��ن��ي��ة» .ورأى
«أنّ موضوع النهج التكفيري وهو
الهم ال��ذي تعيشه األم��ة اليوم ،ال
ب ّد من مواجهته فكريا ً مع أنه ليس
فكرا ً في شكل واضح ،هو مجموعة
إره��اب��ي��ة تعتمد ال��ق��ت��ل وتعتمد
األساليب الهمجية في فرض آرائها
وفي فرض ما تريد ،نحن نطلب أن
نعمل من أجل مواجهة هذا الفكر
الضال لفضحه وتبيان بعده عن
اإلسالم ومفاهيم اإلسالم».
ودع���ا «ال��ح��ك��وم��ة السعودية
إلى أخذ كامل اإلج��راءات لحماية
الشعائر التي يقوم بها المسلمون
ّ
محط تقدير
الشيعة هناك ،وكان
عندنا م��ب��ادرة الحكومة مباشرة
إلى مالحقة المعتدين وتقديمهم
للعدالة».

أرسلوا عائالتهم إلى لبنان».

متابعة دائمة وتواصل مستم ّر

وردا ً على سؤال حول دور المديرية العامة للمغتربين في
مساعدة أبناء الجالية ،لحمايتهم والتنسيق معهم في انتقالهم من
لبنان وإليه ،وفي متابعة شؤون بعض العائالت التي استق ّرت في
شكل موقت في لبنان ،أجاب جمعة« :نحن نتابع أوضاع الجالية
وعلى تواصل دائم معها ،إما عبر السفارات وإما في شكل مباشر
من أجل أخذ الحيطة والحذر ،ولهذه الغاية ت ّم تشكيل لجنة
متابعة رسمية واغترابية للقيام بمتابعة تجهيز المساعدات
الطبية الالزمة عبر الهيئة العليا لإلغاثة ووزارة الصحة ،ورؤساء

ا�ستثمارات اللبنانيين
المنت�شرين في �أفريقيا
بمليارات الدوالرات وتعادل
�إمكانات دول كبرى وتحويالت
المغتربين دعامة �أ�سا�سية
لالقت�صاد الوطني
الجاليات من البالد المعنية ،إضاف ًة إلى المجلس القاري األفريقي
والجامعة اللبنانية الثقافية ،كما أنّ هناك تنسيقا ً مع وزير المال
علي حسن خليل واألمور تسير بالطريقة الالزمة ،وقد تق ّرر إرسال
مساعدات إلى الدول التي ينتشر فيها المرض ضمن اإلمكانات
المتاحة لدينا بمساعدة بعض أبناء الجالية وه��ي مبادرة
جيدة وسيكون لها تأثير لدى شعوب الدول األفريقية المضيفة
للبنانيين ،وسنؤ ّمن أدوية وأمصاال ً بنا ًء لطلب منظمة الصحة
العالمية ،ألنّ تلك الدول األفريقية غير مجهّزة أو مؤهّ لة لمواجهة
هذا المرض أو غيره من األمراض الخطرة ولديها وضع مأسوي.
ّ
الشق المتعلق بالعائالت الموجودة في لبنان ،وهناك
أما في
بينها نسبة كبيرة من ذوي اإلمكانات المحدودة ،فإننا نحاول
مساعدتها على تأمين متطلباتها ،ال سيما على صعيد تأمين
دخول أبنائها إلى المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة ،وقد
جرى التنسيق في هذا المجال مع وزارة التربية والتعليم العالي،
كما ناشدت اللجنة القطاع التربوي الخاص تسهيل أمور تسجيل
الطالب القادمين من دول غرب أفريقيا والنظر في تخفيف األقساط
المدرسية».
وأشار جمعة إلى «أنّ هناك تعاونا ً وتنسيقا ً وشعورا ً وطنيا ً
عاما ً متضامنا ً مع اللبنانيين الموجودين في تلك الدول لمواجهة
هذه األزم��ة الحساسة والصعبة التي تواجهها البلدان التي
تحتضن لبنانيين يساهمون في معيشة عائالتهم في لبنان،
فهناك نسبة كبيرة من اللبنانيين يعيشون على تحويالت
المغتربين ومساعداتهم ،ه��ذا إضاف ًة إل��ى ال��دور الكبير الذي
يلعبه المغتربون في االقتصاد اللبناني ،خصوصا ً أنّ الجاليات
اللبنانية تتمتع بطاقات كبيرة ،لذلك فإنّ أي أزمة تواجهها تلك
الدول ،تنعكس سلبا ً على اللبنانيين».

وجه ر�سالة قوية
النابل�سي :الجي�ش ّ
�إلى من يريد العبث بالأمن
اعتبر العالمة عفيف النابلسي «أنّ الجيش اللبناني وعلى رغم اإلمكانات
المتواضعة ،حمى الوطن ودافع عن كل مكوناته بال تمييز ووجه رسالة قوية
إلى من يريد العبث باألمن».
وخالل استقباله وفدا ً من عوائل شهداء المقاومة اإلسالمية ،رأى النابلسي
«أنّ الدم الذي أريق هو من أجل وحدة لبنان وأمنه واستقراره سوا ًء أقر بذلك
المعارضون لحزب الله أم لم يقروا» .وأضاف« :إنّ كل تضحيات المقاومين
كانت في طريق العزة ألننا نؤمن بكرامة اإلنسان ،وألننا نؤمن بوحدة وطننا فال
مقسماً».
يمكن أن نرى وطننا ممزقا ً ّ
وشدّد النابلسي على «أنّ الجيش اللبناني كان في مستوى المسوؤلية رغم
كل االبتزازات وحمالت التشويه والتضليل ،وعلى رغم اإلمكانات المتواضعة،
حمى الوطن ودافع عن كل مكوناته بال تمييز ،ووجه رسالة قوية إلى من يريد
العبث باألمن».

ً
ف�ضل اهلل ا�ستقبل �شكر ووفداً
يمنيا:
ال�ستثمار كل عناوين الوحدة
دعا العالمة السيد علي فضل الله إلى «ضرورة استثمار عناوين الوحدة
للتقريب بين اللبنانيين ،وخصوصا ً بين السنة والشيعة».
وأك��د فضل الله خالل استقباله األمين القطري في حزب البعث العربي
االشتراكي الوزير السابق فايز شكر« ،ضرورة استثمار كل عنوان من عناوين
الوحدة للتقريب بين اللبنانيين ،وخصوصا ً بين المسلمين السنة والشيعة».
وقال« :العمل الستنزاف طاقاتنا العربية واإلسالمية ،ال يزال مستمراً ،وعلينا
أن نعمل في المقابل للحفاظ على هذه الطاقات وعدم هدرها خارج إطار الصراع
مع العدو الصهيوني».
وش�دّد شكر ،ب��دوره ،خالل اللقاء على «أهمية استمرار النهج االنفتاحي
للمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله من خالل مؤسساته الرعائية
واإلنسانية والفكرية ،ومن خالل نتاجه الفكري والديني الكبير ،وما يمثله
نجله السيد علي فضل الله من استمرارية لهذا النهج ولهذه المدرسة التي لها
احترامها ومكانتها في لبنان والعالم العربي واإلسالمي».
كما استقبل فضل الله وفدا ً يمنياً ،وحذر أمامه من «واقع التقسيم النفسي
الذي يراد لليمن أن يعيشه» ،معتبرا ً أنه «ال يوجد منتصر ومهزوم في الصراعات
الداخلية» ،وقال« :إنّ انتصارنا كأ ّمة وكمذاهب وطوائف ،ال يكون إال من خالل
وحدتنا وتضامننا» .وأكد «ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة اليمنية ،وحل
المشاكل الداخلية ،والوقوف صفا ً واحدا ً في وجه المتربصين بوحدة اليمن
وأمنه واستقراره».

وزارة الصحة تلتزم
بالمعايير الدولية

وإذ أعرب عن ارتياحه لعدم وجود أي إصابة بـ»إيبوال» في
لبنان أو في صفوف الجالية في غرب أفريقيا ،توجه المدير العام
للمغتربين بالشكر إلى وزارة الصحة اللبنانية التي اتخذت
إجراءات وقائية «بمعايير دولية» كما وصفها« ،بدءا ً من وصول
المسافرين إلى مطار بيروت الدولي ،حيث ت ّم إعداد مدرج خاص
للطائرات التي تحمل مسافرين من الدول األفريقية الثالث ،كما
ت ّم تجهيز مم ّر خاص بهم ،وفي المطار يخضعون لفحوصات
طبية ،خصوصا ً األشخاص الذين تظهر عليهم عوارض شبيهة
بعوارض المرض ،وتستم ّر المراقبة الطبية حتى بعد أن يغادروا
المطار إلى منازلهم لمدة عشرين يوما ً حتى يمكن التأكد من أنهم
ليسوا مصابين بالمرض.
وعلى صعيد المستشفيات فقد اتخذت وزارة الصحة جملة
من اإلجراءات ،وطلب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من كل
المستشفيات في لبنان تجهيز وحدة خاصة بمرضى «إيبوال»
تكون مؤلفة من غرفتين أساسيتين ،واح��دة للعزل مجهّزة
الستيعاب مريضين ،وغرفة مرفقة مخصصة لوضع ك ّل معدات
الوقاية والمعدات الطبية المطلوبة وألبسة الحماية».
وتط ّرق جمعة أيضا ً إلى المساعدات الدولية للدول األفريقية
التي ينتشر فيها مرض «إيبوال» ،الفتا ً إلى «أنّ الواليات المتحدة
األميركية أرسلت طاقما ً طبيا ً كبيرا ً إلى ليبيريا ،وكذلك فرنسا
نزلت في غينيا بطواقم طبية كبيرة ،وأنشأت مختبرات في
سيراليون ،كما أنّ هناك مساعدات دولية تقدم للصين وغيرها من
أجل مواجهة هذا المرض ،وأعتقد أنّ هذا الجهد سيستم ّر وسيثمر
في التصدّي لـ«إيبوال» ،ألنّ األمر ال يتعلق بالشق اإلنساني فقط
بل واالقتصادي ،فالقارة األفريقية تكاد تكون قبلة ك ّل الدول
وتتجه نحوها أنظار ك ّل القوى العالمية ألنها خزان المواد األولية
والبترول والمعادن الثمينة واأللماس ،وال تزال هناك مناطق في
أفريقيا في طور النمو وتحتاج إلى تنمية وإلى استثمار ،علما ً أنّ
الشعوب األفريقية تتط ّور في شكل كبير لجهة التعليم ،فهناك أكبر
نسبة تعليم في أفريقيا ،وهي تشهد تقدّما ً في قطاع االتصاالت،
فالقارة واعدة ،لذلك فمن غير المعقول إهمال هذا المرض في قارة
مهمة فيها استثمارات عالمية بمليارات ال��دوالرات من شركات
أميركية وأوروبية وصينية وروسية .وأري��د أن أذكر هنا بأنّ
االستثمارات اللبنانية في أفريقيا تصل إلى المليارات وتعادل
إمكانات دول كبرى.

نر�سل م�ساعدات �إلى الدول
التي ينت�شر فيها المر�ض �ضمن
الإمكانات المتاحة وبم�ساعدة
بع�ض �أبناء الجالية وهي
مبادرات جيدة لها ت�أثيرها
لدى ال�شعوب الأفريقية
الم�ضيفة للبنان ّيين

تراجعت بعد م�شادة مع عنا�صر الكتيبة الهندية

دورية راجلة للعدو «الإ�سرائيلي»
خرقت خط االن�سحاب في �شبعا
الجنوب  -رانيا العشي
اجتازت قوة مشاة «إسرائيلية»
قوامها  8عناصر الخط الحدودي
في محور الشحل غرب بلدة شبعا،
وتقدمت داخ��ل المنطقة المح ّررة
لمسافة ت��ت��راوح بين  100و150
مترا ً وصوال ً حتى مسافة قريبة من
موقع مراقبة تابع للكتيبة الهندية
العاملة ضمن اليونيفيل.
وح��ص��ل��ت م��ش��ادة ك�لام��ي��ة بين
عناصر ال��دوري��ة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»
وعناصر الكتيبة الهندية ،انتهت
بتراجع القوة «اإلسرائيلية» إلى
داخل المنطقة المحتلة بعد حوالى

النصف ساعة.
من جهة أخرى ،قامت ورشة فنية
«إسرائيلية» مجهزة برافعات عدة،
بتفكيك الساتر الحديدي الذي يز ّنر
موقع مرصد جبل الشيخ ،في إجراء
روتيني مع بداية فصل الشتاء ،على
أن يعاد تركيبه مطلع الصيف كما
جرت العادة.
وص����در ع���ن ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش –
مديرية التوجيه بيان ج��اء فيه:
«في خرق جديد للسيادة اللبنانية
أقدمت دوري��ة راجلة تابعة للعدو
«اإلسرائيلي» عند الساعة 9:30
م��ن قبل ظهر ال��ي��وم (أم���س) ،على
اجتياز خط االنسحاب لمسافة 50

دورية من الوحدة الهندية عند خط االنسحاب جنوب شبعا

مترا ً في خراج محلة جبل الشحل –
شبعا داخل األراضي اللبنانية ،ثم
عادت وانسحبت باتجاه األراضي
المحتلة.
كما أقدمت ثالث طوافات تابعة
للعدو «اإلسرائيلي» عند الساعة
 13:30من بعد ظهر اليوم (أمس)،
على خ��رق أج��واء المياه اإلقليمية
اللبنانية لمسافة  200متر شمال
خط الطفافات مطلقة عشرة بالونات
حرارية ،قبل أن تعود إلى داخل المياه
اإلقليمية الفلسطينية المحتلة.
وت���ج���ري م��ت��اب��ع��ة ال��خ��رق��ي��ن
بالتنسيق مع قوات األمم المتحدة
الموقتة في لبنان».

