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رعد يعر�ض التطورات
مع ّ
القطان وعبدالرزاق

مخزومي بحث مع فليت�شر في الأو�ضاع

«منتدى الحوار» ّ
قدم لدريان
مقترحاته لإ�صالح دار الفتوى

رعد والقطان وعبد الرازق

دريان محاطا ً بـوفد منتدى الحوار
زار رئيس «منتدى الحوار االسالمي» فؤاد مخزومي على
رأس وفد من المنتدى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان في دار الفتوى ،مهنئا ً بالمولد النبوي الشريف.
وأشار بيان للمنتدى إلى ان مخزومي استذكر سيرة
«الراحل الكبير رجل الدولة الرئيس عمر كرامي ومواقفه
الحكيمة على الصعيدين اإلسالمي والوطني .وقدم الوفد
الى سماحته ،مساهمة من المنتدى ،مذكرة تتضمن رؤية
ومقترحات للنهوض ب��دار الفتوى ومسيرة اإلص�لاح
لمؤسساته».
إث��ر اللقاء ،أوض��ح مخزومي ان ال��زي��ارة هي لوضع
المفتي دري��ان «في أج��واء مطالب وتطلعات المسلمين
وإبالغه الوقوف إلى جانبه في خطواته التي يعتمدها،
ولتأكيد تقدير مواقفه المعتدلة والداعية إل��ى وحدة
اللبنانيين والمسلمين ،وغيرته على وح��دة الصف
اإلسالمي ورفضه للفتنة ،وكذلك تأكيد الثقة الكبيرة التي
يوليها لسماحته وال سيما على صعيد تحقيق نهضة
حقيقية لدار الفتوى».
ونقل مخزومي عن دريان تأكيده« :أن خريطة الطريق
التي طرحها إبان انتخابه مشروع كبير ،وشرح لنا أبعاده.
كما أكد لنا أن طريق اإلصالح طويل وشاق ،خصوصا ً مع
ض��رورة الحفاظ على وح��دة الطائفة ،فالعملية ليست
عملية تصفية حسابات ،الفتا ً إلى مواصلة التحضيرات في
دار الفتوى من أجل انتخابات المجلس الشرعي اإلسالمي
األعلى».
وأضاف« :كذلك تطرقنا إلى األوضاع المعيشية لمشايخ

دار الفتوى الذين يرعون أوالدنا وشبابنا ،والذين يجب
تحسين أوضاعهم المعيشية واالجتماعية كي ال يكونوا
عرضة للضغوط الخارجية».
وتابع« :تطرقنا إلى موضوع دار الفتوى الجديدة،
متمنين أن يكون المشروع كبيرا ً في أرض ف��ردان ،على
أن يحتوي مراكز تدريب وتأهيل وقاعة مؤتمرات ،ويكون
واجهة دار الفتوى األساسية وصرحا ً يواكب العصر ،آملين
بأن يعمل المقتدرون في الطائفة إلنشاء صندوق يدعم دار
الفتوى ومؤسساتها مادياً ،الفتا ً إلى أولوية تطوير مركز
دار الفتوى وتحديثه».
وأب���دى ال��وف��د ثقته «ب��ق��درات سماحته ف��ي ل�� ّم شمل
المسلمين واللبنانيين عموماً ،فضالً عن إنهاض مؤسسات
دار الفتوى ،وأك��د دعمه في خطواته لتحديثها لتواكب
متطلبات الشباب المسلم الواجب رعايته والحؤول دون
وقوعه في براثن التطرف والمتطرفين».
وكان مخزومي التقى السفير البريطاني طوم فليتشر
إل��ى م��ائ��دة غ���داء ،وع���رض معه األوض����اع ف��ي لبنان
والمنطقة.
وشكر مخزومي لبريطانيا «موقفها الداعم الستقرار
لبنان» ،داعيا ً إلى «ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي
مسؤولياته بالوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة،
ليس فقط على المستوى األمني بل أيضا ً في مواجهة
التحديات المعيشية واالجتماعية واالقتصادية في ظل
األعباء التي يرتبها وجود اإلخوة النازحين السوريين،
خصوصا ً في موسم الشتاء القاسي».

�أحزاب الإقليم :للت�صدي للإرهاب
بكل �أ�شكاله وم�سمياته
عقدت األح��زاب والقوى الوطنية
واإلس�لام��ي��ة ف��ي إق��ل��ي��م ال��خ��روب
اجتماعا ً في مكتب الحزب السوري
القومي االجتماعي في بلدة مزبود.
وأف���اد ب��ي��ان ب��ع��د االج��ت��م��اع ان
المجتمعين توقفوا «عند التفجير
اإلره��اب��ي ال��م��زدوج ال��ذي استهدف
منطقة جبل محسن في طرابلس،
فدانوه بشدة ،وشددوا على ضرورة
ال��ت��ص��دي ل�لإره��اب ب��ك��ل اشكاله
ومسمياته» .واعتبروا أن «تفكيك
خلية سجن روم��ي��ة اإلره��اب��ي��ة هو
إن��ج��از تحققه ال��دول��ة اللبنانية،
والمطلوب أن يستكمل هذا االنجاز
بخطوات إضافية لقطع دابر اإلرهاب
ال���ذي يتهدد لبنان واللبنانيين
ومنعه من تشكيل حواضن له في

بعض المناطق .إضافة إلى تكثيف
الجهود من أجل تحرير العسكريين
ال���ذي���ن ت��خ��ت��ط��ف��ه��م ال��م��ج��م��وع��ات
اإلرهابية».
وإذ توجه المجتمعون «بالتعازي
الحارة لذوي الشهداء الذين قضوا
في التفجير االرهابي بمنطقة جبل
محسن» ،أك���دوا «أهمية تحصين
الوحدة الداخلية باعتبارها تشكل
ردا ً يُفشل أه��داف االره��اب في نشر
الفوضى والفتنة».
وأب��دى المجتمعون استنكارهم
ال���ش���دي���د «ل���م���ش���ارك���ة ال��س��ف��اح
الصهيوني بنيامين نتنياهو في
تظاهرة ب��اري��س التي نظمت ضد
اإلره������اب» ،وأك�����دوا «أن ال��ك��ي��ان
الصهيوني وقادته هم رأس اإلرهاب

الذي لم يتورع عن ارتكاب الجرائم
وال��م��ج��ازر ال��ت��ي ي��ن��دى لها جبين
اإلنسانية ،بحق أبناء شعبنا في
فلسطين ول��ب��ن��ان» .كما استغرب
المجتمعون «مشاركة مسؤولين من
بعض ال��دول مثل تركيا المتورطة
في دعم التطرف واإلرهاب».
وت��ط��رق المجتمعون إل��ى ملف
النفايات ،خصوصا ً في ما يتعلق
بمكب منطقة الناعمة ،ورأوا أن الحل
الذي توصل إليه مجلس الوزراء أول
من أمس «ال يحل المشكلة في شكل
جذري ،والمطلوب المباشرة بدراسة
الحلول النهائية لهذا الملف ،واتخاذ
القرارات الالزمة لذلك ،شرط أن ال
تأتي على حساب مناطق يلحقها
ضرر مباشر».

م�ساعدات للنازحين ال�سوريين
في البترون وعكار
وزع���ت المفوضية العليا لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين السوريين
واستكماال ً لحملتها في منطقة البترون
المساعدات الشتوية التي تقدمها
للعائالت السورية النازحة والممولة
م��ن االت��ح��اد االوروب����ي للمساعدات
االنسانية والمملكة المتحدة ودولة
قطر وال��والي��ات المتحدة االميركية،
وب��ال��ت��ع��اون م��ع الصليب األح��م��ر
اللبناني وبالتنسيق مع لجنة مسجد
البترون ،مساعدات شتوية على 771
عائلة سورية تعيش على ارتفاع 500
متر عن سطح البحر وما فوق.
وتسلمت كل عائلة بحسب عدد
أف��راده��ا ف��رش��ا ً للمنامة وح��رام��ات
وب��ط��ان��ي��ات ،ف���ي ح��ض��ور ممثلة
المفوضية ف��ي لبنان نينات كيلي
ورئيس لجنة مسجد البترون الشيخ
محمود النعمان.
وبعد أن جالت كيلي ف��ي موقع
توزيع المساعدات في باحات مسجد
البترون واطلعت على آلية توزيع

النازحون ينتظرون المساعدات في البترون

المساعدات واستمعت الى شجون
النازحين ،أك��دت «أهمية حصول
العائالت السورية األكثر حاجة بين
النازحين للمعونة الشتوية الالزمة
لحمايتهم من موجة الصقيع التي
تجتاح لبنان».
وأض��اف��ت« :إن���ه ال��ش��ت��اء ال��راب��ع
ال��ذي يمر على العديد من الالجئين
السوريين وهم خارج وطنهم بعيدون
من المناطق التي هربوا منها ألنها غير
آمنة .ونحن في لبنان لدينا  55في
المئة من الالجئين السوريين الذين
يعيشون ظ��روف��ا ً معيشية صعبة،
ولهذا السبب تحرك المجتمع الدولي
والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات
وه����ذا أم���ر م��ه��م وأس���اس���ي .وه��ذه
المساعدات التي نشهدها اليوم ممولة
من دولة قطر لمساعدة الالجئين على
تحمل الشتاء البارد والصقيع».
وثمن المسؤول عن وح��دة ادارة
ال���ك���وارث ف��ي ط��راب��ل��س وال��ج��وار
روجيه بافيتوس «الشراكة الحقيقية

والقوية بين الصليب األحمر اللبناني
ومفوضية األم���م المتحدة إلغاثة
النازحين السوريين وحمايتهم من
الطقس البارد خصوصا ً في ظل وقوع
ع��دد من الضحايا نتيجة العاصفة
والمناخ القاسي».
وق���ال« :ب��األم��س كنا ف��ي زغرتا
وطرابلس وعكار وبعد يومين سنكون
فيالضنيةوالمنيةواليومفيالبترون،
وها هي مفوضية األمم المتحدة تغطي
كل الشمال بمساعداتها للنازحين».
كما أعلنت «مؤسسة مراد االنمائية»
بالتعاون مع جمعية «معا لبنان» في
بيان أمس ،توزيع المساعدات لنحو
 600عائلة سورية الجئة في بلدة
قنية في منطقة أكروم العكارية.
وأكد رئيس المؤسسة كميل مراد ان
«اختيار أكروم لتوزيع المساعدات جاء
ألنها تضم أعدادا ً هائلة من النازحين.
كما ان أح���دا ً ل��م ي��زره��ا م��ن قبل ولم
توزع فيها المساعدات على العائالت
السورية النازحة بسبب قطع كل
الطرقات المؤدية اليها بالثلوج».
وكان وزير الخارجية والمغتربين
ج���ب���ران ب��اس��ي��ل ع���رض م��وض��وع
النازحين السوريين مع مديرة مكتب
ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة العالمي جواهر
عاطف ،التي أش��ارت بعد اللقاء إلى
«أنّ برنامج األغذية العالمي افتتح
مكتبه في لبنان منذ فترة قصيرة ،من
أجل مساعدته في موضوع النازحين
وأيضا ًمساعدة اللبنانيين المحتاجين
مساعدات غذائية ،وذلك بالتعاون مع
الوزارات المعنية».
وأوضحت «أنّ برنامج المساعدات
الغذائي يشمل دول المنطقة الخمس
التي تستضيف النازحين السوريين
وهي مصر ،واألردن ،وتركيا ،والعراق
ولبنان ،وكل بلد فيه نازح سوري».

زار رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة
«اإلصالح والوحدة» الشيخ ماهر عبدالرزاق رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب محمد رعد في مقر الكتلة في حارة حريك ،وبحث المجتمعون في آخر
التطورات السياسية.
بعد اللقاء ،أكد القطان «أهميَّة الحوارات التي تجري بين األفرقاء السياسيين
ال سيما الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل التي من شأنها أن تخفف االحتقان
المذهبي والطائفي بين اللبنانيين» .واستنكر «العمل اإلرهابي اإلجرامي
بحق أهلنا في جبل محسن» معتبرا ً أنه «درس ينبغي أن يتعلم منه الساسة
وتنعكس وحدة في ما بين اللبنانيين».
وبارك القطان للحكومة «إنجازاتها التي تحفظها» ،وقال« :بحفظها ندرأ
الكثير من األخطار التي تهدد لبنان».

مجل�س �أ�ساقفة زحلة تابع
ق�ضايا تهم المدينة

عودة يبحث الم�ستجدات مع القادري

الخازن� :أطلعته على الم�ساعي
لتذليل العقبات بين عون وجعجع
اس��ت��ق��ب��ل م��ت��روب��ول��ي��ت ب��ي��روت
وتوابعها للروم االرثوذكس المطران
الياس عوده النائب زياد القادري،
ال���ذي ق���ال ب��ع��د ال���زي���ارة« :ك��ان��ت
مناسبة لتهنئة سيادته بعيدي
الميالد المجيد ورأس السنة وكانت
فرصة لعرض التطورات والهموم
المشتركة على الساحة الوطنية
اللبنانية».
ثم التقى ع��وده رئيس المجلس
العام الماروني وديع الخازن الذي
وصف اللقاء بأنه كان «حميما ً جدا ً
وتداولنا في كل الشؤون والشجون
المتعلقة ب��األوض��اع الداخلية في
لبنان وعلى رأسها االستحقاقات
الداهمة وأبرزها استحقاق رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة .ف��ك��ان إص����رار على
ت��س��ري��ع ال��خ��ط��ى الن��ت��خ��اب رئيس
جديد للجمهورية .ووضعت سيادته
في أجواء المساعي التي قمت وأقوم
بها لتذليل العقبات بين الدكتور
سمير جعجع والعماد ميشال عون
للوصول إلى اتفاق حول كل البنود
الخالفية بين الطرفين الممثلين
لشرائح كبيرة مسيحية ومارونية
تحديدا ً في البالد».
وهنأ الخازن وزير الداخلية نهاد
المشنوق على «العمل الجبار الذي

عودة مستقبالً الخازن
ق���ام ب��ه ف��ي س��ج��ن روم��ي��ة لضبط
األوضاع وإنهاء حال الفوضى التي
كانت تعم هذا السجن الذي عاد إلى
استقراره وأمنه من دون حصول أي
ضرر للسجناء ،والحزم الذي قام به
والقدرة التي كانت لديه للوصول
إل��ى المبتغى وكنا نتوق لرؤية ما
رأيناه باألمس من ضبط األوض��اع
في سجن رومية».
وت���اب���ع« :ت��ط��رق��ن��ا أي���ض���ا ً إل��ى
مواضيع أخرى لها عالقة بالعالقات

المسيحية  -المسيحية والوحدة
الداخلية اللبنانية التي هي السد
المنيع وال��ق��وة األم��ض��ى لمنع كل
ال��م��ؤام��رات التي تحاك وتدبر ضد
لبنان ولقمع اإلرهاب الذي استشرى
أخيرا ً في طرابلس وتحديدا ً في بعض
األماكن منها جبل محسن ووقعت
أضرار بشرية ومادية والحمد لله م ّر
األمر على خير ألن هناك رغبة عميقة
لوحدة الصف في طرابلس وفي كل
لبنان».

«لتغير فرن�سا قوانينها حول الت�شكيك بالمحرقة اليهودية»

منبر الوحدة يدين تفجيري جبل مح�سن:
لنبذ الإرهاب والتكفير تح�صين ًا للوحدة

اساقفة زحلة والبقاع
اجتمع مجلس أساقفة زحلة والبقاع في مطرانية زحلة المارونية أمس ،في
حضور راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين المطران عصام
يوحنا درويش ،المدبر البطريركي ألبرشية زحلة المارونية المطران جوزف
معوض ،راعي أبرشية زحلة للسريان األرثوذكس المطران بولس سفر ،األب
ج��ورج معلوف ممثالً راع��ي أبرشية زحلة للروم األرثوذكس المتروبوليت
اسبيريدون خوري وأمين سر المجلس األب بطرس عازار.
وعرض المجتمعون موضوع تنشيط التعليم الديني في المدارس الرسمية،
ودعا األساقفة المؤمنين للمشاركة في احتفال أسبوع وحدة الكنيسة الذي يقام
يوم السبت في  24كانون الثاني الجاري الساعة الخامسة مساء في مقام
سيدة زحلة والبقاع ،ولهذه الغاية تم تأليف لجنة من الكهنة والعلمانيين
لتحضير برنامج اإلحتفال.
وتطرق المطارنة في اجتماعهم الى قضايا تهم مدينة زحلة وأهلها.

�صداقة وتعاون
بين «الجماعة» و«الوطني الحر»
أعلنت «الجماعة اإلسالمية» في بيروت ،في بيان أمس أنها استضافت «في
إطار الحوارات المفتوحة التي تنظمها مع الشخصيات والقيادات السياسية،
عضو تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب آالن ع��ون ف��ي ح��وار مفتوح شمل
القضايا السياسية والثقافية والفكرية التي ينطلق منها التيار الوطني الحر،
والمشتركات التي يمكن اللقاء فيها مع الجماعة على المستوى الوطني».
وأشار البيان إلى «أن اللقاء شهد حوارا ً وأسئلة طرحها كوادر الجماعة في
بيروت على الضيف ،كما كانت مداخالت لبعضهم حول أداء التيار الوطني الحر
في جو من المسؤولية والحرية».
وفي ختام اللقاء ،قدم المسؤول السياسي لـ«الجماعة» في بيروت عمر
المصري درعا ً للنائب عون «عربون صداقة وتعاون بين الجماعة والتيار».

عون مع قيادة الجماعة االسالمية

الجم ّيل التقى ال�سفير الأميركي:
التقارب الم�سيحي يق ّوي االعتدال
رحب النائب سامي الجميل «بالتقارب المسيحي ومدى إنعكاسه على عدد
ّ
كبير من الملفات الراهنة ،خصوصا ً اإلنتخابات الرئاسية في ظل األوضاع
المتدهورة من حولنا» ،آمالً بأن «تثمر لقاءات «القوات اللبنانية» و«التيار
الوطني الحر» نهاي ًة لحقبة تباعد وانقسام دفع المسيحيون ثمنها من دورهم
الفاعل في العمل الوطني ألن اإلتفاق المسيحي – المسيحي يق ّوي اإلعتدال في
لبنان لما فيه مصلحة الوطن بجميع اطيافه».
وعرض الجميّل في البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي ،مع السفير
االميركي في لبنان دافيد هِ ْل األوضاع اللبنانية واإلقليمية.
رحب الجميّل بالتقارب المسيحي» ،وأشار
وفي دردشة مع الصحافيينّ ،
إلى ان «الكتائب» عملت منذ فترة بعيدة على هذا التقارب إن من خالل اللقاءات
الثنائية في الجولة التي قام بها على قيادات األح��زاب المسيحية« :التيار
الوطني الحر»« ،القوات اللبنانية»« ،تيار المرده» وحزب «الوطنيين األحرار»،
او اللقاءات في بكركي».
وتطرق الجميل إلى الخطة األمنية التي قامت بها وزارة الداخلية بكل أجهزتها
في سجن رومية ،معتبرا ً انها «اعادت السجن إلى ما يجب ان يكون عليه منذ زمن،
وهي بداية جيدة يجب ان تستكمل في متابعة بناء السجن بحسب المعايير التي
تؤ ّمن حقوق السجين وفق المواصفات الدولية ،وأمن السجن ومحيطه».

دعا «منبر الوحدة الوطنية» الى نبذ اإلرهاب والتكفير
والكراهية الفئوية تحصينا ً للوحدة الوطنية ودعما ً
للجيش وق��وى األم��ن ف��ي مسيرة ردع اإلره���اب ،وهنأ
الحكومة «بإنجازها األمني المتأخر في سجن روميه».
ودان المنبر بعد االجتماع األسبوعي ألمانته العامة في
مركز توفيق طبارة« ،المجرمين اإلرهابيين المأجورين
الذين يحاولون تفجير الفتنة مجددا ً في طرابلس» .وتقدم
«بأحر التعازي من ذوي الشهداء في جبل محسن ومن أهل
طرابلس الوطنية» ،متمنيا ً «تعالي الجميع عن جراحهم
وأدا ً للفتنة التي ما زال البعض يسعى الى ايقاظها ،فيما
يعمل الشرفاء جاهدين على تنفيس االحتقان».
ودع��ا المنبر اللبنانيين إل��ى «نبذ اإلره��اب والتكفير
والكراهية الفئوية تحصينا ً للوحدة الوطنية ودعما ً
للجيش وقوى األمن في مسيرة ردع اإلرهاب».
وهنأ الحكومة «بإنجازها األمني المتأخر في سجن
روميه الذي يدل على أن كل ما كان يساق من حجج وذرائع
حول صعوبة فرض الدولة سلطتها على مؤسساتها واألمن
في جميع انحاء البالد كانت واهية وغير مرتكزة على أي
أساس منطقي ،وأن اللبنانيين تواقون الى عودة الدولة
بمعناها الصحيح بعيدا ً من محاصصات السياسيين».
وم��ن جهة أخ��رى ،رأى المنبر في معالجة موضوع
النفايات الصلبة التي وزعت على المناطق «مهزلة جديدة
عنوانها متاجرة أهل السياسة والثروات بصحة الناس
ومعيشتهم».
واستنكر «الجريمة اإلرهابية التي وقعت في باريس»،
معزيا ً ذوي الضحايا من أهل الصحافة الفرنسية ،ومحذرا ً
من «صعود موجة جديدة معادية لإلسالم تحت غطاء
صون الحريات والثقافات المختلفة».
وف��ي سياق متصل ،الح��ظ المنبر «أن ثمة مؤشرات

شوهت البعد اإلنساني للمسيرة الفرنسية ضد اإلرهاب،
مثل وج��ود قائد دول��ة اإلره���اب الصهيوني (بنيامين
نتنياهو) إلى جانب قادة دول نظمت ،ودرب��ت اإلرهاب
ومولته وسلحته ،وال تزال».
ودان المنبر «المسيرة تحت الفتات مشبوهة رفعت في
بيروت وظللت وزير اإلعالم اللبناني وبعض اإلعالميين
اللبنانيين» .وق��ال« :إذا كانت أوروب��ا تنتفض لحرية
التعبير ،فلتغير قوانينها التي ال تسمح بالتشكيك في
المحرقة اليهودية المزعومة وال بالتدقيق في المعلومات
ال��واردة عنها تحت طائلة المالحقة وفق قانون معاداة
السامية».
وتساءل «إذا كانت فرنسا ال يمكنها لجم مروجي الحقد
ضد الديانات واألنبياء ،فكيف لها أن تمنع نشر صور
فاضحة حقيقية ألميرة بريطانية في صحافتها ،بناء على
طلب بريطانيا في مناسبة ،وأن تمنع عرض فيلم فاضح
عن أميرتها الراحلة في مناسبة ثانية؟».
وإذ دان المنبر عمل اإلرهابيين في باريس ،رأى «أن
فعل األوروبيين ،والصهاينة من ورائهم ،ومعهم بعض
العرب ودول األتباع ،خطأ أكبر ،بل خطيئة ،إذ يؤسس
لموجة جديدة واسعة من ع��زل الناس والحضارات
والمفاهيم عن بعضها بعضاً ،من شأنها أن تنسف ما
يعرف بحوار الحضارات والديانات ،وه��ذا هو مطلب
مروجي «اإلسالموفوبيا» في أوروبا وسائر أنحاء العالم،
وهذا هو الهدف المنشود للصهيونية العالمية يتحقق
اآلن».
واستغرب «إقدام الحركة الصهيونية على دفن ثالثة
قتلى فرنسيين يهود في فلسطين المحتلة ،واستغالل
رئ��ي��س وزراء ال��ع��دو للجريمة ال��ت��ي تمت على أرض
فرنسية».

الجليد يعزل قرى في الجبل والجنوب وال�شمال
والطق�س اليوم ممطر م�ساء وثلوج على  1100متر
توقعت مصلحة األرصاد الجوية
في المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس اليوم ،قليل الغيوم
صباحا ً مع ارتفاع بسيط في الحرارة
يتح ّول بعد الظهر إلى غائم مع رياح
ناشطة ،واعتبارا ً من المساء تتساقط
أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع
 1100متر وما دون ذلك في البقاع.
من جهة أخ��رى ،تسببت ب��رودة
الطقس أم��س بتشكيل طبقة من
الجليد على الطرقات ما أدى إلى عزل
قرى جرد الضنية وتع ّذر الوصول
إليها ،فضالً ع��ن إغ�لاق ال��م��دارس
الرسمية والخاصة فيها ،ابتداء من
بلدة حقل العزيمة ( 850مترا ً فوق
سطح البحر) لليوم الثاني على
التوالي ،بسبب تعذر عبور السيارات
غير المجهزة على هذه الطرقات قبل
العاشرة صباحاً ،فضالً عن العبور
ولو مشيا ً على هذه الطرقات نتيجة

الثلج في الشوف

خطر اإلنزالق عليها.
وناشد مديرو مدارس ومواطنون
بلديات المنطقة وات��ح��اد بلديات
الضنية وال��دف��اع المدني ووزارة
األشغال ،رش الملح على الطرقات
في وقت مبكر ،تسهيالً إلذابة الجليد
وفتحها أم��ام المواطنين للوصول
الى أعمالهم ومدارسهم.
وفي الشوف ،على رغم انحسار
العاصفة وارتفاع درجات الحرارة
نسبيا ً استمرت ط��رق��ات المنطقة
مقطوعة أم��ام السيارات خصوصا ً
في البلدات التي ترتفع  900متر وما
فوق بسبب تك ّون طبقات من الجليد
يصعب على السيارات اجتيازها ،إال
للسيارات المجهزة بسالسل معدنية
وذات الدفع الرباعي.
وق��ام��ت البلديات ب��رش كميات
من الملح تسهيالً لعبور السيارات،
علما ً أن المؤسسات والمرافق العامة

والخاصة والمدارس ما زالت مقفلة،
مع استمرار غياب التيار الكهربائي
عن عدد من القرى نتيجة األعطال،
وكذلك في خطوط االتصاالت.
ك��م��ا ض����رب ال��ج��ل��ي��د م��ن��اط��ق
حاصبيا ،مرجعيون والعرقوب ،ما
فرض منع التجول لمختلف اآلليات
وال��س��ي��ارات ،ص��ب��اح��ا ً وأدى ال��ى
إقفال المدارس الرسمية والخاصة
وال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة والخاصة
كافة.
ووصلت سماكة الجليد في شبعا
الى  10سم وفي كفرشوبا  5سم وفي
حاصبيا ومرجعيون  2سم.
وم��ن ناحية ال��ط��رق��ات ،فطريق
ض��ه��ر ال���ب���ي���در س��ال��ك��ة لجميع
السيارات باستثناء الشاحنات ،أما
طريق ترشيش  -زحلة فهي سالكة
فقط للسيارات المجهزة بالسالسل
المعدنية.

