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الثلوج تعزل القرى الجبلية
والعا�صفة تغادر اليوم وتعود االثنين

وفود من «القومي» يهنئون كي�شي�شيان وبو �صعب وزيدان و�صليبا ومجاع�ص بالأعياد:
ً
المطلوب التوحد في مواجهة التحديات التي ت�ستهدف بالدنا � ً
و�شعبا وح�ضارة
أر�ضا

الوفد القومي مع كيشيشيان
انكفأت»زينة» عن العاصمة أمس لتبسط سلطانها على
المناطق مطرا ً وثلجا ً وصقيعا ً لف كل لبنان ساحالً وجبالً،
فيما استمرت معظم الطرقات الجبلية مقطوعة أمام المركبات
اآللية باستثناء الجرافات عملت لساعات طويلة على فتحها
في معركة كر وفر مع الجنرال األبيض ،وتساقطت الثلوج
على ارتفاعات منخفضة والمست السواحل شماالً .وعزلت
بعض القرى في الجرود ورفع أهاليها المحاصرون نداءات
استغاثة ،فيما استمرت عطلة المدارس القسرية بسبب موجة
الصقيع .فيما أكد وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر
جاهزية ال��وزارة ،معلنا ً انه استطاع مع األجهزة المعنية من
حد أضرار العاصفة .أما الصليب األحمر اللبناني ،فلفت الى ان
فرق اإلسعاف والطوارئ قامت منذ الثالثاء وحتى صباح أمس
بتلبية  1027حالة إنسانية على كامل األراضي اللبنانية.
ومساء علق حوالى ثالثين سيارة على الطريق عند مدخل
بلدة عيات ،اثناء توجهها الى بلدات الدورة وعكار العتيقة.
وأكد الدفاع المدني ان الجليد يتكون بسرعة الفتة نزوالً ،حيث
وصل الى ارتفاع  700متر ما أدى الى توقف حركة السير،
وعدم تمكن المواطنين العالقين بسياراتهم في بلدة عيات ،من
الوصول الى منازلهم.
وكانت الثلوج المست أمس الساحل البتروني وتساقطت
ب��دءا ً من ارتفاع  300متر وشكلت غطاء أبيض كسا الطرق
والساحات وسطوح المنازل .وأقفلت الثلوج الطرق الجبلية
حيث بلغت سماكتها الـ  80سنتمترا ً على ارتفاع  1400متر
وعملت الجرافات على فتح الطرق الرئيسية لتعود الثلوج
لتتراكم عليها وتقفلها من جديد .وتجاوزت سماكة الثلوج
المتر على طريقي تنورين  -اللقلوق وتنورين  -حدث الجبه
وقطعتها .وعلى ارتفاع  1000متر تراكمت الثلوج بسماكة
نصف متر لتتراوح بين سبعة سنتمترات و 20سنتمترا ً في
القرى الوسطى العليا وكل الطرق البترونية ابتداء من  500متر
ارتفاعا ً سالكة للسيارات المجهزة فقط .واحتجز المواطنون في
منازلهم ولم يتمكن الموظفون من الحضور الى مراكز عملهم ما
أدى الى شلل في االدارات والمؤسسات العامة.
وبعد ليلة ب��اردة وه��ادئ��ة ،استفاق اهالي مدينة زغرتا
والقضاء ،على صفحة بيضاء من الثلج ،غطت المرتفعات
الجبلية ابتداء من  350مترا ً وما فوق ،واقفلت الثلوج معظم
الطرقات الداخلية لقرى وبلدات قضاء زغرتا.
وكذلك األمر في الكورة التي غطت الثلوج كل قراها وشاهد
السكان وألول مرة منذ عقود تساقط الثلوج وتراكمها على
الطرق وشرفات منازلهم.
وفي عكار ضربت «زينة» مختلف القرى والبلدات الجبلية
التي عزلتها الثلوج ال سيما مع تعطل عدد من الجرافات في
منطقتي جرد القيطع وجبل أكروم.
ولهذه الغاية ،شكل محافظ عكار عماد لبكي خلية طوارئ
لمواجهة تداعيات العاصفة والحد من أثارها السلبية.
كما اشتد تساقط الثلوج في منطقة الجومة  -عكار ،ما أدى
الى إعادة قطع كل الطرق التي كانت جرافات وزارة االشغال
والدفاع المدني والبلديت قد فتحتها أول من أمس .وأفاد الدفاع
المدني ان الطرق كافة قطعت اعتبارا ً من  500متر.
ومساء أول من أمس انقذ الدفاع المدني في عكار  -العتيقة
سيارتين عالقتين في حي الواطية في أعالي البلدة ،و 15سيارة
على محور ممنع وسيارة «بيك أب» في بلدة تكريت.
وليس بعيداً ،بقيت طرق بعض البلدات الجردية المحيطة
بالهرمل كوادي الكرم ووادي الرطل ووادي التركمان مقطوعة
عن المدينة.
وتجددت العاصفة في منطقتي راشيا والبقاع الغربي حيث
تساقطت الثلوج ،وأقفلت الطرق الرئيسية التي كانت فتحت
أول من أمس مع االنفراجات ،فيما ما زالت القرى والبلدات
معزولة ال سيما الطرق الداخلية فيها.
وأدت الثلوج التي تساقطت أم��س على ق��رى وبلدات
ومرتفعات إقليم التفاح إلى قطع طرق المنطقة بكاملها من
جباع  -جرجوع  -عين بوسوار مليخ اللويزة  -عرمتى -
جبل الريحان وباشرت آليات الدفاع المدني اللبناني ووزارة
االشغال العامة العمل على فتح الطرق في المنطقة.

وتساقطت الثلوج على مدينة النبطية وكفررمان وكفرتبنيت
ويحمر وارنون وكفرجوز ،وغطت طبقة رقيقة الطرق التي بقيت
سالكة اال ان المواطنين التزموا منازلهم.
وفي اقليم الخروب تجددت العاصفة حيث تساقطت الثلوج
بغزارة على معظم قرى وبلدات االقليم بدءا ً من ارتفاع 300
متر ،ما ادى الى قطع معظم الطرقات.
وخ�لال س��اع��ات الفجر ،تساقطت الثلوج ف��ي ك��ل قرى
حاصبيا فأعادت قطع الطرقات التي تربط حاصبيا بالعرقوب
وراشيا .وأدت الثلوج الى عزل مواقع اليونفيل في تالل شبعا
وكفرشوبا ،وتسببت بأضرار فادحة في بساتين الزيتون التي
تكسرت أغصانها وبنسبة مرتفعة.
من جهة أخرى ،جال وفد من حزب الله على عدد من قرى
وبلدات العرقوب ،حيث قدم المساعدات العينية والغذائية
من خبز وخضار ومعلبات وغيرها إلى األهالي المحاصرين
بالثلوج جراء العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان ،كما جال
المستوصف النقال للهيئة الصحية اإلسالمية يرافقه طبيب
صحة عامة عاين الحاالت المرضية الناتجة من هذه العاصفة
وتقديم األدوي��ة المجانية لهم .بداية الجولة كانت في بلدة
كفرشوبا حيث استقبل الوفد رئيس البلدية السابق عزت
القادري وحشدا ً من أهالي البلدة الذين رحبوا بهذه الزيارة.
وبعد توزيع المساعدات على األهالي قال القادري «إننا ال
نتفاجأ بمجيء قيادة حزب الله إلى بلدتنا ،فهذه القيادة تأتي
لزيارتنا دائما ً في كل الظروف لتطمئن على أهلها وناسها هنا
ولتقدم لهم المساعدة».
وبعدها توجه الوفد إل��ى بلدة كفرحمام حيث ك��ان في
استقبالهم حشد من األهالي والشخصيات والفعاليات الذين
رحبوا بهذه الزيارة ،شاكرين «قيادة الحزب على الوقوف إلى
جانبهم في كل الظروف وتقديمها المساعدات الالزمة لهم».
ووسط هذا المناخ ،أكد وزير االشغال العامة والنقل غازي
زعيتر ،أن «على رغم شدة العاصفة وقساوتها وكمية األمطار
الكبيرة التي هطلت استطاعت الوزارة مع األجهزة األخرى الحد
من أضرار تلك العاصفة لناحية فيضان شبكة الطرق ضمن
اإلمكانات المتاحة وخصوصا ً في بيروت االداري��ة وبيروت
الكبرى وضواحيها».
وأك��د أن»ال���وزارة والوزير واالدارة بكاملها والمديريات
االقليمية في حال استنفار حفاظا ً على سالمة المواطن»،
متوقعا ً ان «تتجدد العاصفة وان يدفق الخير على لبنان ويتم
التعويض عن االعوام السابقة» ،مناشدا ً المواطنين «التعاون
والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن المديريات
االقليمية واالدارات المختصة والحد من التنقل إال في الحاالت
القصوى».
وكان الفتا ً قيام وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب بإعادة اغالق بعض المدارس في بيروت ،التي فتحت
أبوابها أمس ،خالفا ً لقرار وزارة التربية باإلغالق نظرا ً الى
موجة الصقيع.
وذ ّكر بو صعب بقراره القاضي بضرورة إقفال المدارس
والثانويات ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية
والخاصة ،المنتشرة على األراض��ي اللبنانية كافة وعلى
السواحل أيضاً ،حتى نهاية األسبوع الحالي.
ال��ى ذل��ك ،توقعت مصلحة األرص���اد الجوية في ادارة
الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم قليل الغيوم مع بداية
ارتفاع بدرجات الحرارة ،يتحول تدريجيا ً بعد الظهر الى غائم
مع رياح ناشطة قد تصل الى  65كلم/س وأمطار متفرقة
تكون غزيرة أحيانا ً مصحوبة بعواصف رعدية وثلوج ابتداء
من ارتفاع  800متر في بداية النهار على أن يرتفع مستوى
تساقط الثلوج ليالً .إال أن «زينة» ستعود الى لبنان يوم
االثنين المقبل.
على صعيد آخر ،استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سالم
في السراي الحكومية ،نواب الضنية  -المنية :أحمد فتفت،
قاسم عبد العزيز وكاظم الخير الذين طالبوا بإعادة بناء ما
تهدم نتيجة الطوفانات .ونقل الوفد عن سالم تفهمه في هذا
الشأن ،علما ً أن قيمة هذا الملف تبلغ نحو  8مليارات ليرة
لبنانية.

قامت وفود من المندوبية السياسية في جبل
لبنان الشمالي ومنفذية المتن الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي بسلسلة
زيارات إلى فاعليات سياسية وروحية للتهنئة
باألعياد.

كيشيشيان

وف��ي ه��ذا السياق زار وف��د ض � ّم المندوب
ال��س��ي��اس��ي لجبل ل��ب��ن��ان ال��ش��م��ال��ي نجيب
خنيصر ،منفذ ع��ام المتن الشمالي سمعان
ال��خ��راط ،وأع��ض��اء هيئة المنفذية :ميشال
فياض ،أسعد جبر ،هشام الخوري حنا وماهر
رياشي ،بطريرك األرمن األرثوذكس آرام األول
كيشيشيان في مق ّر مطرانية أنطلياس.
وج��رى خ�لال اللقاء ال��ت��داول في األوض��اع
الراهنة ،فأشار البطريرك إلى ضرورة انتخاب
رئيس للجمهورية ،حيث لم يعد مقبوال ً أن
تبقى المؤسسات الدستورية معطلة ،فيما
مؤسساته
بأمس الحاجة إلى أن تكون
البلد
ّ
ّ
فاعلة وتقوم بدورها مضاعفا ً لكي تجد الحلول
المناسبة لألزمات والمشاكل التي يعيشها
لبنان ،ال سيما على صعيد مواجهة التهديدات
اإلرهابية التي تحيط به من ك ّل حدب وصوب.
ب��دوره أش��اد الوفد القومي بالدور المميّز
للبطريرك على الصعيد الوطني ،وبخاصة
لجهة التأكيد على أهمية التوحد ض ّد األخطار
المتأتية من الهجمة اإلرهابية.
كما ن � ّوه الوفد القومي بالموقف الثابت
والصلب إل��ى جانب ال��دول��ة ال��س��وري��ة ض ّد
اإلرهاب والتطرف ،والقيام بك ّل الخطوات التي
من شأنها تحصين وحدة النسيج االجتماعي
ف��ي م��واج��ه��ة م��ري��دي ال��ش��رذم��ة وال��ت��ف��رق��ة
يتوسلون العصبيات الطائفية
والتقسيم الذين
ّ
والمذهبية لتحقيق أغراضهم الهدامة.

 ...وبو صعب

بو صعب

وزار وفد من منفذية المتن الشمالي ض ّم
المنفذ العام سمعان الخراط وأعضاء هيئة
المنفذية ومدير مديرية الشوير نبيل بوسمرا،
وزي��ر التربية والتعليم العالي ال��ي��اس بو
صعب ،وكانت مناسبة للتط ّرق إلى شؤون
تخص منطقة المتن الشمالي
إنمائية وتربوية
ّ
وموضوعات أخرى عامة.
وخ�لال اللقاء ش�دّد الوزير بو صعب على
العالقة الوطيدة مع الحزب القومي ،من ّوها ً
بالدور الذي تضطلع به منفذية المتن الشمالي
من خالل النشاطات النوعية الهادفة والتشديد
على تحصين الوحدة ،وسعيها ال��دؤوب إلى
تعزيز التواصل والتفاعل مع أبناء منطقة
المتن.
بدوره ،أشاد الخراط بالجهود التي يبذلها
الوزير بو صعب على الصعد كافة ،الفتا ً إلى
أنه من خالل موقعه في الحكومة اللبنانية،
وم��ن خ�لال دوره واهتماماته االجتماعية
واإلنمائية ،وضع بصمة إيجابية في الحياة
العامة ،إضافة إلى حرصه على تبني خطاب
�ب ف��ي إط���ار وح���دة المجتمع
وح���دوي ي��ص� ّ
وتحصينه ض ّد العدو الصهيوني واإلره��اب
والتطرف وك ّل أشكال الطائفية والمذهبية.
ولفت الخراط إلى أنّ التحديات التي تواجه
لبنان كبيرة ،والمطلوب من الجميع التوحد في
مواجهة هذه التحديات ألنها تستهدف بالدنا
أرضا ً وشعبا ً وحضارة.

زيدان

وزار وفد ض ّم خنيصر ،الخراط منفذ عام
الضاحية الشرقية أنطون يزبك ،وأعضاء هيئة
منفذية المتن الشمالي وع��ض��وي المجلس
القومي مدير مديرية بيت شباب ألفرد حايك

 ...وزيدان

وفد من «�أن�صار الوطن»
وطالب �شبعا يعايد المغاوير

تكريم �آمنة جبريل في دار الندوة:
«�إحدى حار�سات النار الفل�سطينية الدائمة»
ف���ي ذك�����رى ان���ط�ل�اق���ة ال���ث���ورة
الفلسطينية الـ 50كرمت «الحملة
األهلية لنصرة فلسطين وقضايا
األم����ة» ،ف��ي «دار ال���ن���دوة» ،عضو
المجلس الثوري لحركة «فتح» آمنة
جبريل ،في حضور النائب السابق
بهاء الدين عيتاني ،السفير الفلسطيني
أش��رف دب���ور ،منسق الحملة معن
بشور ،وفد من الهيئة النسائية في
التنظيم الشعبي الناصري ،المدير
العام السابق ل��وزارة االع�لام محمد
عبيد ،إيمان أسامة سعد ،رئيس هيئة
المحامين في تجمع اللجان المحامي
خليل بركات ،المدير العام للمركز
العربي الدولي للتواصل والتضامن
رح���اب م��ك��ح��ل ،أم��ي��ن س��ر فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية فتحي
ابو العردات ،إلى ممثلين عن أحزاب
وشخصيات لبنانية وفلسطينة
وال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية وهيئات
نسائية.
افتتح ال��ل��ق��اء م��دي��ر ال���دار جهاد
الخطيب ،ثم تحدث دبور ،فقال« :من
رم��اد النكبة خرجت الشعلة التي
أصبحت ناراً ،وآمنة احدى حارسات
نارنا الدائمة كما كان يحب الشهيد ابو
عمار أن يناديها يا آمنة لك كل التحية
واإلكبار واإلجالل عندما اخترت هذه
ال��ط��ري��ق ،كنت تعين ان��ه مفروش
باالشواك وليس بالورود ،ونحن نعلم
ما تنجزينه تجاه الشعب الفلسطيني
والعمل الذي تقومين به».

وأل��ق��ت ال��دك��ت��ورة بيان نويهض
الحوت كلمة فلسطين ،فنوهت بآمنة،
متمنية ان «نسمع أو نقرأ ما فعلته
ألنها جزء من تاريخ فلسطين».
وألقت رئيسة «التجمع النسائي
الديموقراطي اللبناني» جمانة مرعي
كلمة الهيئات النسائية في لبنان،
فأشارت الى أن «آمنة إمرأة مناضلة
ت���درك قيمة ال��خ��دم��ة االجتماعية
وتعتبرها ح��ق�ا ً م��ن ح��ق��وق الناس
وشرطا ً لكرامتهم االنسانية وليس
مساعدة أو منة ق���ادرة على رصد
وجع الناس من دون سماع شكواهم
ومدركة اهمية تقديم المساعدة من
دون اي تمييز».
وقالت رئيسة «االتحاد النسائي
ال��ع��رب��ي الفلسطيني» ف��ي لبنان
س��ام��ي��ة أي���وب خ��رط��ب��ي��ل« :ع��رف��ت
األخت آمنة من خالل دورها النضالي
ف��ي ص��ف��وف االت��ح��اد ال��ع��ام للمرأة
الفلسطينية في لبنان منذ سبعينات
ال��ق��رن ال��م��اض��ي ونشاطها ف��ي كل
المخيمات ،تحث شعبنا على الصمود
في وجه الصعاب التي واجهتهم ،كما
ساهمت في محاربة محاولة انهاء
دور منظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان وم��ا زال��ت ت��داف��ع ع��ن حقوق
الشعب الفلسطيني رغ��م العواقب
والصعوبات التي واجهتها».
كما ألقيت كلمات لكل من رئيسة
المؤسسةالوطنيةللرعايةاالجتماعية
عضو مجلس أمناء المنتدى القومي

العربي نجالء نصير بشور ،مسؤول
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
مروان عبد العال ،فتحي ابو العردات،
رئيس لجنة المبادرة الوطنية لكسر
الحصار على غزة عضو االمانة العامة
للمؤتمر القومي العربي المحامي هاني
سليمان وري��ا هاني فحص ،نوهت
بآمنة جبريل ،وأملت «أال تهدأ عاصفة
آمنة جبريل وأخواتها ،أال وقد حققت
انجازات على طريق تحرير فلسطين
وحرية شعبنا».
وشكرت المكرمة جبريل الحملة
األهلية وال��ح��ض��ور ،وق��ال��ت« :أق��ف
اليوم معكم والشعب الفلسطيني في
الداخل والمنافي في انحاء العالم
يحيي ال��ذك��رى الخمسين النطالقة
فتح ،انطالقة الثورة الفلسطينية التي
جسدت الهوية الوطنية الفلسطينية
وفجرت طاقات الشعب الفلسطيني،
الذي استطاع بعد عقود من اللجوء
والقهر والمعاناة ان يبقى صامدا ً
ثائرا ً مقاوما ً متمسكا ً بالحياة وبحقه
في تقرير مصيره» .وأكدت أن «هذه
االنطالقة التي أخرجت شعبنا من
ظالم النكبة والنسيان والوصاية الى
نور الثورة ووهجها المضيء والتي لن
تتجسد إال بكون فلسطين دولة حرة
مستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وختاماً ،سلم دب��ور وبشور وأبو
ال��ع��ردات درع���ا ً تكريمية لجبريل،
وق��دم��ت حركة «ف��ت��ح» درع القدس
لبشور تكريما ً ووفاء.

الوفد مع العميد روكز
زار وفد مشترك من جمعية «أنصار الوطن» وطالب شبعا برئاسة العميد
المتقاعد عفيف سرحان ،بالتعاون والتنسيق مع قيادة الجيش ،فوج المغاوير
في رومية .وقدم الوفد التهاني باألعياد إلى قائد الفوج العميد الركن المغوار
شامل روكز.
كما زرع الوفد شجرة أرز ق��رب نصب شهداء الفوج إه��داء ال��ى ارواحهم
وتضحياتهم ،وكانت مناسبة للعميد روكز لتأكيد «أهمية وحدة الشعب والجيش
واالحتضان الشعبي للجيش ،ووعي الشعب اللبناني من أجل تعزيز الوحدة
الوطنية ودرءا ً لألخطار ،التي تواجه لبنان».
وثمن روكز «هذه المبادرة الطيبة من انصار الوطن» ،وأكد ان «ثكنات الجيش
هي المنزل الثاني للمواطنين».

وف��اروق أبو ج��ودة ،راع��ي أبرشية انطلياس
ال��م��ارون��ي��ة ال��م��ط��ران كميل زي���دان ف��ي مق ّر
المطرانية في قرنة شهوان.
وقد أثنى الوفد القومي على دور المطران
زي��دان وتشديده على الوحدة ،خصوصا ً من
خ�لال إش��راف��ه ال��ع��ام وت��رؤس��ه م��درس��ة مار
يوسف التي جعل منها صرحا ً أكاديميا ً مهما ً
في لبنان.
وشدّد الوفد على ضرورة تحصين الوحدة
الوطنية والتصدّي للتحديات الكبيرة التي
تواجه لبنان على أكثر من صعيد سياسي
واقتصادي وأمني.
وق��دم ال��وف��د إل��ى المطران زي���دان كتابين
للزعيم أن��ط��ون س��ع��اده هما «المحاضرات
العشر» و«اﻹس��ل�ام ف��ي رس��ال��ت��ي��ه» ،كهدية
رمزية.
ب��دوره شكر المطران الوفد القومي على
تهنئته ،الفتا ً إلى أنّ عقيدة الحزب الوحدوية
الجامعة نموذج حضاري لألجيال الناشئة،
ومشدّدا ً على أهمية التواصل الدائم.

صليبا

وزار خنيصر ويزبك وأبو جودة دار مطرانية
ال��س��ري��ان األرث���وذك���س ف��ي السبتية حيث
استقبلهم المطران جورج صليبا الذي أشاد
بالطرح الوحدوي المبدئي الذي ميّز الحزب
القومي منذ تأسيسه حتى اليوم.
وج��رى خ�لال اللقاء البحث ف��ي األوض��اع
الراهنة ،وبخاصة في قرار وزارة الداخلية في
شأن الوافدين السوريين إلى لبنان وتداعيات
هذا القرار وانعكاساته السلبية.
وشدّد الوفد القومي على ضرورة أن يضطلع
مجلس الوزراء مجتمعا ً بمسؤولياته على هذا
الصعيد ،ويتخذ ق���رارا ً ف��وري�ا ً بوقف العمل
بهذه اإلج��راءات الجديدة المخالفة للقوانين

واالتفاقات المبرمة بين لبنان وسورية ،ذلك
أنّ أمرا ً من هذا النوع وبهذا المستوى ال يجوز
ال��ت��ه��اون فيه والتعاطي معه إال ف��ي شكل
مؤسساتي وقانوني.

مجاعص

وزار وفد ض ّم الخراط والخوري حنا ومدير
مديرية الضهور نبيل ابو سمرا ومدير مديرية
الخنشارة انطون رياشي ومدير مديرية بكفيا
سمير سابا وجو صوايا ووردة الجلخ األب
اميل مجاعص في دارته في الزغرين.
واعتبر األب مجاعص أنّ أنطون سعاده هو
من عظماء األمة والعالم في العصر الحديث،
وهو من أبرز الذين عالجوا قضايا األمة ووضع
الحلول الشافية للتخلص من اآلفات .وقال إنّ
الزعيم أصاب بفكرة المدرحية كنظرة فلسفية
متقدمة ،وب��أن��ه ال وج��ود وال حياة م��ن دون
التفاعل المادي  -الروحي.
كما تط ّرق الى موضوع اإلرهاب الذي يضرب
األم��ة ،معتبرا ً أنه خطر على الدين والدنيا،
وأنه صنيعة صهيونية لتدمير األخالق والقيم
يجسد الوحدة والسم ّو،
والمحبة والدين الذي
ّ
مشدّدا ً على أنه يجب تسليط الضوء على هذا
الخطر الداهم وكيفية محاربته.
وشكر الوفد القومي من جهته األب مجاعص
على مشاركته في احتفال تأسيس الحزب
السوري القومي االجتماعي في ضهور الشوير،
وأثنى على مواقفه ونظرته الوطنية الثاقبة،
وتقديره العالي لفكر وشخصية الزعيم أنطون
سعاده.
كذلك ق��ام ال��خ��راط وال��خ��وري حنا ومدير
مديرية بسكنتا بطرس أبو حيدر وماهر أبو
حيدر وج��اد الخوري حنا وأدي��ب ابو حيدر،
بسلسلة زي���ارات تهنئة ب��األع��ي��اد ف��ي بلدة
بسكنتا شملت عددا ً من القوميين والفاعليات.

 ...ومجاعص

الخطيب :الطبقة ال�سيا�سية عاجزة
عن تح�صين لبنان وحماية �شعبه
أكد األمين العام لجبهة البناء اللبناني زهير الخطيب أن
«البحث في واقع أزمات لبنان المائية والكهربائية والنفطية
والمعيشية واإلستشفائية وتسديد الديون المليارية وغيرها
العشرات ،يطول وتصبح الخيارات بين حلولها تفصيالً
أكاديميا ً أمام ما يهدد وجوده من نيات «إسرائيل» وتقاطعها
مع مشروع اإلرهاب والتكفير» ،مشيرا ً إلى ان األولوية هي
في أزمة البقاء على الحياة.
واعتبر خالل ندوة عن «لبنان وواقع أزماته والحلول
المرتجاة» ،والتي أقامها «االتحاد البيروتي» أمس في مركز
توفيق طبارة ،متسائالً «ما إذا كانت لدى لبنان تحت هذه
الظروف المصيرية بمكوناته الطائفية والسياسية وهوية
وأحجام الالجئين اليه ،فرصة للنجاة بتجاوز مرحلة اعادة
التكوين الجيوسياسي للمنطقة وكياناتها وذلك بالحفاظ
على دور ومبرر دولي إقليمي لبقاء كيانه؟».
وأشار الخطيب الى أن لبنان يقف في هذا الوقت «أمام
مفترق طرق بينما تقرر قوى ومصالح وصراعات دولية
إعادة اقتسامها النفوذ والموارد واألسواق ورسمها خرائط
جديدة للكيانات في المنطقة» ،الفتا ً الى أنه «ال يمكن البحث
في حلول من خارج اعتبار تأثيرات الوجود الصهيوني في
فلسطين ودوره في المنطقة وما أضيف اليه تحت عنوان
الربيع العربي والثورات على األنظمة بعدا ً وسالحا ً للدمار
الذاتي ال يقل خطورة يتمثل باستحضار شعارات وممارسات
من غياهب الفترات المظلمة للتاريخ اإلسالمي وبتسريبها
بالمال واإلعالم للفكر الديني الذي تحول كحصان طروادة
في اختراق المجتمعات وتفجيرها من داخلها بالتجهيل
والتكفير».

ورأى أنه «طالما أن الطبقة السياسية الحالية بمجملها
عاجزة عن تحصين لبنان وحماية شعبه ومقدراته،
فالمخرج الوحيد يكمن بتولد قناعة ذاتية لدى المواطن
بالحاجة الى طمر الهواجس والمطامح الطائفية والفئوية
واالنفصال عن الطبقة السياسية وتمكين مؤسسة الجيش
من االستقالل عن التبعية السياسية ونقل تجارب المقاومة
الوطنية المسلحة والتعبوية واإلعالمية إلى مستوى وطني
بما يترجم شعار الجيش والشعب والمقاومة لوضع لبنان
في حالة ط��وارئ اجتماعية واقتصادية وأمنية تحصنه
وتؤكد الحاجة اإلقليمية والدولية لدوره في استقرار وتنمية
المنطقة».

الم�ؤتمر ال�سابع
للمجل�س القاري الأفريقي

«منتدى الحوار» :لوعي ما ت�شهده منطقتنا

قرر المجلس القاري األفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إقامة
مؤتمره السابع في  10نيسان المقبل في قاعة انطوان حرب في قصر األونيسكو
في بيروت ،وذلك بعد اجتماع الهيئة االدارية للمجلس برئاسة رئيسه نجيب
زهر وفي حضور االعضاء.
وشكل المجلس لجنة تحضيرية لهذه الغاية برئاسة األمين العام للمجلس
ابراهيم فقيه ،وأبلغ ذلك الى رئيس الجامعة احمد ناصر ووزارة الخارجية
والمغتربين والمديرية العامة للمغتربين .وبحسب بيان للمجلس فقد لقيت
هذه الخطوة تشجيعا ً ودعما ً «ألنها تأتي في سياق متابعة مسيرة العمل
االغترابي في ل ّم الشمل وتفعيل عمل المجالس والفروع ،وال سيما في أفريقيا».

عقد «منتدى الحوار اإلسالمي»
اجتماعه الدوري في دارة المهندس
فؤاد مخزومي« ،بيت البحر».
وأشار بيان صادر عن المنتدى ان
«المجتمعين توقفوا عند الخسارة
التي شهدها الصف اإلسالمي الوطني
نتيجة وفاة دولة الرئيس عمر كرامي
والذي سنفتقد بغيابه رجل الحكمة
واالعتدال ،سائلين له الرحمة وعلى

أن يعوضنا بعائلته لما لها من دور
إيجابي في تاريخ لبنان».
وت���وق���ف ال��م��ج��ت��م��ع��ون أي��ض �ا ً
«أم��ام األوض��اع المناخية الصعبة
والظروف الحياتية القاسية التي
يعيشها الجميع وخصوصا ً اإلخوة
السوريين ،داعيا ً الدولة اللبنانية
ب��إدارات��ه��ا ومسؤوليها ك��اف��ة الى
القيام بواجباتها تجاه هذه الفئة».

ودع��ا «الفرقاء اللبنانيين كافة
إل��ى وع��ي ما تشهده منطقتنا وما
ام��ت��دت إل��ي��ه األح�����داث إل���ى ب�لاد
أجنبية ،وذل���ك م��ن أج��ل التفاهم
والتالحم إلن��ق��اذ وطننا وتجنيبه
ويالت هذه التداعيات والعمل على
جمع ال��ص��ف��وف م��ن أج��ل انتخاب
رئيس للجمهورية تجنبا ً لمزيد من
االنقسامات».

