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حمليات

ال�سلطانية ...بلدة ن�شيطة ب�أهلها وبلديتها خارج اهتمام الدولة

الحديقة العامة

مشهد من البلدة

لسنواتمن من الزمنُ ،لقبت بـ«اليهودية»،
بعد قصة يعود عمرها لخمسمئة سنة،
تتحدث عن امرأة يهودية كانت تعيش على
جبل «بيت ال���د ّوار» ،وك��ان العابرون إلى
فلسطين من تلك الطريق ،يقيمون عند هذه
المرأة في الخان أليام معدودة ،ث ّم ما لبث أن
تح ّول اسم البلدة إلى السلطانية ،وتلك قصة
ثانية إنما تعود إلى مدة زمنية قصيرة.
مقسمة إلى قسمين ،قسم
كانت السلطانية ّ
ّ
«الضيعة» والثاني اسمه «السلطاني».
اسمه
وفي عام  ،1962اجتمعت جمعية «إدارة
النهضة» لتغيير اإلسم بعد أن وجدوه غير
مناسب للقرية ،وأسموها السلطانية .ولو
صادفنا اليوم بعض الكبار بالسنّ  ،الذيت
س ّجل
ولدوا عام  1961وما قبل ،لوجدنا أ ّنه ُ
على بطاقات قيدهم« ،مواليد اليهودية».
السلطانية واحدة من القرى الجنوبية في
قضاء بنت جبيل ،تبعد عن بيروت حوالى
 100كيلومتر وترتفع عن سطح البحر 650
متراً .تتميز ه��ذه البلدة بأعلى جبل فيها
«بيت الدوار» الذي يصل ارتفاعه إلى 763
ُ
تملك أه ّم نقطة وصل
متراً ،أما جغرافياً ،فهي
لكل المناطق المجاورة من بئر السالسل إلى
عين المزراب.
وإن ك��ان��ت ال��ق��رى جميلة بطبيعتها
ومناخها ،إلاّ أنّ أهلها يضفون عليها قيم ًة
أض��اف��ي��ة م��ن ال��ج��م��ال وال��ح��رك��ة ،وب��ل��دة
السلطانية تمتلئ بأهلها في فصل الصيف
غ��ال��ب�اً ،إذ يصل ع��دد سكانها إل��ى 5000
نسمة ،المقيمون منهم حوالى  2000نسمة،
المغتربون  1000نسمة ،والمقيمون في
مدينة بيروت حوالى  1200نسمة.
العائالت في السلطانية :ياسين وهي
العائلة األك��ب��ر بنسبة  50ف��ي المئة من
السكان ،مرواني ،عبّاني ،صالح ،مسلماني،
فخر الدين ،السقا ،خواجة وجابر.
تفتخر هذه البلدة بثقافة أبنائها العالية
بمستوى يليق بأهل الجنوب لتكون مضربا ً
للمثل لكل المتعلمين والمجتهدين.
موقع «صوت الفرح» اإللكتروني جال في
أعالي مرتفعات بلدة السلطانية ووديانها،
وكان حوار مع أبنائها لالضاءة على سحر
الجنوب وأهله الذي ال تضاهيه كل الجماالت
التي تغرسها أيدي البشر.

ه���ذه ال��ب��ل��دي��ات ال��ص��غ��ي��رة لتنمو وتكبر
ويتوقف النزوح من البلدة باتجاه المدينة
لكي ال تزداد األمور صعوبة.
أما قضية المشاعات المتنازع عليها ،فيؤكد
ياسين أنّ عشرات الدونمات من مشاعات
البلدة قد انتزعت بطريقة غير قانونية من
قبل إحدى العائالت النافذة المسيطرة على
بلدية دير انطار« .وص��در حكم باسترداد
بعض المساحات ،لكن  120دونما ً ما زالت
ِباسم شركة «واف» ،وما زلنا ننتظر حكما ً
عادال ً من القضاء يعيد ألهالي البلدة حقوقهم
من األم�لاك العامة ،وثمة محاوالت للفلفة
األمر تجري بأن تدفع العائلة المشار إليها
مبالغ مالية ،لكننا رفضنا».

المختار

رئيس البلدية

المختار

عام  1992الذي كان أول مجلس بلدي في
السلطانية حتى اليوم ومنها :خزان مياه،
مولدات كهرباء ،شق عدد كبير من الطرقات
وتعبيدها ،توسيع الطرقات الداخلية في
البلدة.
وأ ّكد ياسين أن كل المشاريع التي قامت
بها البلدية تركز على دعم السياحة ،إنشاء
مج ّمع سياحي ،حدائق عامة ،تأمين كهرباء،
ّ
شق طرقات (بحدود خمسة
تأمين مياه،
كيلومترات في الجبال) ،توسيع العمران،
مسبح ،مج ّمع رياضي ،والهدف األساسي
للبلدية تجهيز الج ّو الترفيهي ألهل البلدة.
أم��ا المشاكل التي تواجه البلدية فهي
تتعلق بالعمل اإلنمائي أي المشاكل المالية،
فالمخصصات لكل البلديات أقل من حاجة
ّ
البلدية لتنمو وتتطور ،وبلدة السلطانية
حصتها من الصندوق ترتبط بعدد األعضاء
والسكان ،وحصتها قليلة ال تتناسب مع

حاجتها ،وحتى المساعدات من اإلدارات
الرسمية وال���وزارات تكون قليلة والسبب
يعود لرؤيتهم أن المقيمين هم األقلية وال
حاجة للمساعدة الكبيرة.
وأضاف أن للبلدية مشاريع مستقبلية،
فإنها تعمل حاليا ً على تطوير المج ّمع
ال��ري��اض��ي وإن���ش���اء ف��ري��ق ل��ك��رة ال��ق��دم،
واستكمال شق الطرقات ،وإق��ام��ة أنشطة
للشباب واألط��ف��ال ،والتخطيط لمشروع
محمية السنديان التي وصل عمرها إلى مئتي
وخمسين سنة ،كما وتقوم البلدية بدراسة
مشروع بالتعاون مع « »UNDPلتضيئ
البلدة بكاملها على الطاقة الشمسية.
ووجه ياسين صوته في ختام الحوار إلى
ّ
والمختصين لالهتمام بالبلديات
المراجع
ّ
الصغيرة وش��ؤون العمل البلدي ،معتبرا ً
أن البلديات الكبيرة وضعها المالي جيد
والجباية لديها قوية ،وحبّذ التركيز على

رئيس البلدية

التقينا بداية برئيس بلدية السلطانية
حسن ياسين الذي ترأس البلدية منذ سنة
وأربعة أشهر ،بعد استقالة الرئيس السابق
لمواجهته مشكلة صحية.
اعتبر ياسين أن السلطانية قرية سياحية
مؤسسات
صغيرة على رغ��م ع��دم وج��ود
ّ
كبيرة فيها ،ولكنها مناسبة كثيرا ً لقضاء
عطلة الصيف بعد شتاء هادئ شبه خالٍ من
أهله .وذكر أهم إنجازات المجلس البلدي من

والتقينا مختار البلدة علي صالح الذي
غرست يداه عمالً مثمرا ً خالل  35سنة في
المخترة ،ويقول إن السلطانية نموذج لكل
القرى ،تتميز بأهلها ومناظرها وجبالها،
و«بيت ال��دوار» يشرف على الجنوب كلّه،
واألهالي متكاتفون موحدّون وملتفون حول
بعضهم .وأ ّك��د أن البلدية ج��اءت وأكملت
واجبها بعد جمعية «النهضة» التي عملت
سبعين س��ن��ة ب��ن��ش��اط م��م��ي��ز ،م��ن إن��ش��اء
جمعية ومدرسة وساحات إلى الحسينية
والجامع وغير ذلك.
وخ�ل�ال ال��ج��ول��ة ف��ي ال��ق��ري��ة ال��وادع��ة،
صادفنا بعض المواطنين وتحدّثنا مع باسم
السقا صاحب معمل شوكوال سابقا ً (أول
معمل شوكوال في جنوب لبنان كله) ،وأقفل
المعمل بعد المنافسة الخارجية من تركيا،
ّ
وفضل التجارة على
روسيا ،األردن ،مصر،
ذلك .يقول الس ّقا« :كنا ندفع ضرائب كثيرة
للدولة اللبنانية ،لكننا ك ّنا مع ّززين ،نصدّر
إل��ى أفريقيا ،روس��ي��ا ،أوك��ران��ي��ا ،رومانيا،
وبعدما فتحوا في تلك الدول معامل خاصة
بهم ،انتكست مصالحنا ،واليوم في لبنان،
الدولة ال تدعم الصناعة الوطنية».
وت��اب��ع« :إن بلدتنا ه��ي بلدة سياحية
فيها سبع مطاعم في منطقة صغيرة وأفران
واستراحات ومالعب وحدائق ،وعلى الدولة
أن تدعمنا من أجل تنشيط هذه المرافق».
المواطن علي ياسين ،مقيم في السلطانية
ويعمل في معمل فرش في بلدة دير انطار،
ويقول« :الضيعة جميلة لكنها فارغة في
الشتاء ،وتتميز في الصيف بمجيء أهلها،
ونحن كشبّان نسلّي أنفسنا بإنشاء فرق
عفوية لكرة القدم».
والبعض اعتبروا أيضا ً أن السلطانية قرية
مثالية والكل أق��ارب ،ال جفاء بينهم ،وفيها
تعليم مميز ،وال يمكنهم االستغناء عنها .وإن
غابت عن القرى المؤسسات ووسائل العمل
لتأمين لقمة العيش ،إال أن ت��راب الجنوب
يبقى عزيزا ً على أهله ومحبيه مهما طال
الغياب ،رافضين كل الرفض التعدّي على
شبر أرض منه.

ال�سيد ح�سين :لو طُ بّق قانون التعليم العالي
ّ
لتوقف عدد من الجامعات الخا�صة المف ّرخة
زار رئ��ي��س الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين الفرع
الثاني ف��ي كلّية الحقوق والعلوم
السياسية واالداري��ة في جل الديب،
و ُن� ّ
��ظ���م ل��ق��اء ح����واري م��ع ال��ط�لاب،
بحضور عميد الكلّية الدكتور كميل
حبيب ،العميدة السابقة الدكتورة
فيلومين نصر ،وممثل أساتذة الكلّية
ف��ي مجلس الجامعة الدكتور علي
رحال ،ومديرة الفرع الثاني الدكتورة
أوجيني التنوري ،واالساتذة والطالب.
وألقت الدكتورة ماري تيريز عقل
كلمة ترحيبية شدّدت فيها على أهمية
هذا اللقاء ،الفتة الى أن الفرع الثاني
ح��ي للديمقراطية وت���داول
ن��م��وذج
ّ
السلطة.
ث ّم تحدث رئيس الهيئة الطالبية
رودي حريق ال��ذي اعتبر أنّ كلّية
الحقوق ،الفرع الثاني رائدة في إنتاج
ثقافة مجتمعية على أساس احترام
القانون في وطن ُق ّسم فيه مواطنوه
إلى درجات.
وأش����ادت ال��دك��ت��ورة ت��ن��وري في
كلمتها بإنجازات رئيس الجامعة على
المستوى األكاديمي ،وبدوره في إنجاز
ملفالتف ّرغواستعادةمجلسالجامعة
صالحياته من زواريب السياسة.
ث ّم ألقى الدكتور حبيب كلمة أكد
فيها أن الفرع الثاني جزء ال يتجزأ من
عائلة الجامعة اللبنانية .وقال« :هو
ليس فرعا ً مسيحياً ،ولم يكن أبدا ً فرعا ً
للمسيحيين .منه تخرج قادة ورؤساء
ووزراء وق��ض��اة ونقباء ومحامون
وأبطال في الجيش اللبناني .الفرع
الثاني ال يدّعي الخصوصية ،بل يجهد
من أجل التمايز .فال خصوصية خارج
إطار التفاعل مع أخوتنا في المواطنة.
أم���ا ال��ت��م��اي��ز ف��ي��ب��دو ج��ل��ي�ا ً ف��ي ذل��ك

الطلبة ال�سوريون في فرن�سا يجدّ دون عهد الت�سلح
بالعمل والعلم ليكونوا درع ًا لحماية الوطن

(محمد قعفراني)

تحقيق :غادة دايخ وكوثر عيسى

متوسطا ً بعض الحضور
السيد حسين
ّ
الجسر المعرفي الذي شيّده أجدادنا
المسيحيون العرب مع الغرب من أجل
خير المسيحيين والمسلمين».
أم��ا رئيس الجامعة فه ّنأ مجلس
الجامعة على قراره الهام بمنع تفريخ
جامعات ج��دي��دة ف��ي لبنان ،وق��ال:
«لو طبّق قانون التعليم العالي على
الجامعات في لبنان لتوقف عدد من
الجامعات الخاصة المفرخة عن العمل
لعدم استيفائها شروط القانون».
وق��ال« :الجامعة اللبنانية ُظلمت
م��رات وم��رات وك��أن جامعتنا خلقت
للنضال ،نحن ندرس حقوق االنسان
والمواطن وحقوق الشعوب ،فهذه
المؤسسة لن تكون لطائفة دون باقي
الطوائف ،ول��ن تكون محصورة في
منطقة واحدة ،وبالتالي علينا مواجهة
ك��ل تفرقة وخ�لاف ون��ت��وب م��ن أجل
بناء وطننا .لقد ك��ان المخطط سنة
 1974للجامعة حيث صدرت ثالثة
مراسيم تطبيقية تقضي بإقامة ثالث
كلّيات واح���دة للزراعة ف��ي البقاع،

وثانية للطب في الجنوب ،وللهندسة
في الشمال ،وكلّيات الحقوق واآلداب
تتوزع في مختلف المناطق اللبنانية،
ك�لّ��ي��ة واح����دة م��وح��دة م��ع مساكن
للطالب».
وأضاف« :من قال أن هناك من يريد
إلغاء ال��ف��روع؟ إن فكرة إلغاء فروع
الجامعة أصبحت من الماضي ،فكل ما
نطلبه من الفروع أن تكون متعاونة مع
بعضها عبر تبادل االساتذة والطالب
وكل الكفاءات بما يفيد علميا ً وأكاديمياً.
نحن جامعة الوطن ،وميزة الجامعة
اللبنانية أنها جامعة الدولة الوحيدة.
وعندنا من كل فئات الشعب اللبناني،
وكل طالب في لبنان يتمنى أن يكون
من طالب الهندسة والطب في الجامعة
اللبنانية».
وت���اب���ع« :إن ال��س��ي��اس��ة ليست
ممنوعة في الجامعة ،بل نحن ندرس
الفكر السياسي ،وه��ذه السنة نفكر
جدّيا ً بإجراء االنتخابات الطالبية في
الجامعة اللبنانية ،لكن الموضوع
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جدّد الطلبة السوريون الدارسون
في فرنسا ،إصرارهم على متابعة
العمل ،والتسلّح بالعلم والمعرفة
ل��ي��ك��ون��وا درع ال��ح��م��اي��ة للوطن،
وليكون الطالب ال��س��وريّ ق���ادرا ً
بعقله وبصيرته على التصدّي لكل
المحاوالت الرامية إلى زعزعة أمن
الوطن واستقراره .مقدّرين بطوالت
ال��ج��ي��ش ال���س���وري وان��ت��ص��ارات��ه
المتتالية ف��ي م��واج��ه��ة ال��ح��رب
اإلرهابية الكونية التي تتع ّرض لها
سورية.
وعلى هامش المؤتمر السنوي
ال���ذي ع��ق��ده ف��رع فرنسا لالتحاد
الوطني لطلبة سورية تحت شعار
«بالعلم والمعرفة والعمل نبني
سورية الوطن بقيادة الرئيس بشار
وجه الطلبة السوريون في
األسد»ّ ،
بيان ،التحية ألرواح شهداء الوطن
األبرار مؤكدين أن التاريخ سيخلّد
بطوالت الجيش السوري وأساطير
انتصاراته.
وعاهد الطلبة في بيانهم الوطن
والرئيس األس��د ب��أن يبقوا الجند
األوف��ي��اء حتى تطهير سورية من
اإلره��اب ،واالنتصار على المؤامرة
الكونية التي تتع ّرض لها.
ون ّوه محمد أبو دلة ،القائم بأعمال
السفارة السورية في فرنسا ،بأهمية
دور االت��ح��اد والجالية السورية
في دول االغتراب ،في الوقوف مع
الوطن في ظل ما يتعرض له من
حرب كونية ،وال��ذي كان واضحا ً
من خ�لال تضامنهم الداعم للوفد
ال��س��وري إل���ى م��ب��اح��ث��ات مؤتمر
«جنيف  »2السنة الماضية ،والذي
ش��ارك��ت ف��ي��ه ال��ج��ال��ي��ة ال��س��وري��ة
بأعداد كثيفة ومن مختلف الدول
األوروبية.
وأوض����ح أب���و دل���ة أن ال��ح��رب
الكونية ال��ت��ي تستهدف سورية
ت��ه��دف إل���ى إض��ع��اف��ه��ا للنيل من

أبو دلة متحدّثا ً خالل المؤتمر
مواقفها المبدئية الداعمة للمقاومة
وحرصها على الحقوق العربية
وتحرير كامل األراضي المحتلة.
وب ّين أبو دلة أن اإلره��اب الذي
ب��دأ ي��ط��اول داعميه ف��ي ع��دة دول
من العالم ،وم��ؤخ��را ً ما ح��دث في
فرنسا ،هو ما ح � ّذرت منه القيادة
السورية ،محاولة لفت نظر العالم
بر ّمته إلى أن ما يحدث في سورية
عبارة عن إرهاب ممنهج يستهدف
كل مؤسسات الوطن.
من جهتها ،رأت دارين سليمان،
عضو المكتب التنفيذي لالتحاد
رئ��ي��س م��ك��ت��ب التعليم ال��خ��اص
والمعلوماتية ،أن المؤتمر يشكل
ف��رص��ة لاللتقاء واالس��ت��م��اع إلى
هموم الطلبة السوريين ومشاكلهم
الحياتية والطالبية.
ودع�����ا م��ح��م��د ع��ج��ي��ل ،عضو
المكتب التنفيذي لالتحاد ،ورئيس
مكتب الدراسات وقضايا الطلبة،
إل���ى ال��ت��ح��دث بشفافية وع��رض
اس��ت��ف��س��ارات الطلبة ومشاكلهم
ليصار إل��ى إيصالها إل��ى الجهات

(سانا)
المعنية والعمل على حلها.
وف��ي ش��أن الطلبة السوريين
وقضاياهم ،كان الفتا ً خالل مناقشات
المؤتمر التأكيد على الكتب السابقة
لفرع فرنسا الموجهة إلى الجهات
المعنية والتي طالبت بإيجاد حل
سريع وناجع للصعوبات المالية
واإلداري��ة التي ظهرت خالل األزمة
في سورية ،ال سيما حالة موفدي
جامعة حلب واالكتفاء بقرار اإليفاد
لتمديد أو تجديد ج���وازات السفر
للموفدين م��ن دون اش��ت��راط ذلك
بموافقة الجهة الموفدة نظرا ً إلى ما
ش ّكله هذا الموضوع من عقبات أدّت
إل��ى التأخير على حصول الموفد
على جواز سفره.
وق��������دّم ال���ط���ل���ب���ة م��ط��ال��ب��ه��م
واق��ت��راح��ات��ه��م لتسهيل أم��وره��م
ومعالجة مشاكلهم ،إذ أقر المؤتمر
ع���دة ت��وص��ي��ات وق�����رارات مهمة،
ُ
وش ّكلت في نهاية المؤتمر قيادة
ف��رع ج��دي��دة ل�لات��ح��اد مؤلفة من
س��ب��ع��ة أع��ض��اء أص��ل�اء وخمسة
احتياط.

تكريم ذوي ال�شهداء والجرحى
في جامعة «ت�شرين» ـ الالذقية
تقديرا ً لتضحياتهم في سبيل الوطن وع ّزته ومنعته
ف��ي مواجهة اإلره���اب ،ك�� ّرم «جامعة تشرين» في
أسر الشهداء والجرحى ،وذلك في
الالذقية عددا ً من َ
النادي السينمائي في الجامعة .وتضمن حفل التكريم
عرض فيلم وثائقي حول بطوالت الجيش السوري
وإنجازاته في محاربة اإلرهاب وإعادة االستقرار إلى
ربوع الوطن.
وأشار األمين القطري المساعد لحزب البعث العربي
االشتراكي هالل الهالل إلى أن الشعب السوري سيبقى
مرفوع الجبين بفضل تضحيات الشهداء والجرحى
وانتصارات الجيش والقوات المسلحة.
وأع��رب��ت مريم ،ابنة الشهيد ياسر موسى علي،
في كلمة ذوي الشهداء ،عن فخرها بشهادة والدها
وكل شهداء الوطن الذين قدّموا أغلى ما لديهم لتبقى
سورية مصونة وتستمر بإشعاعها على العالم نورا ً
وحضارة.
وأعرب وائل عمار في كلمة ِباسم الجرحى عن تقديره

وإجالله ألرواح الشهداء األب��رار الذين رووا بدمائهم
تراب الوطن الغالي ليبقى عزيزا ً شامخاً ،مؤكدا ً عزيمة
الجرحى على مواصلة النضال والتضحيات في سبيل
الوطن عقب امتثالهم للشفاء.
وأك��د ع��دد من ذوي الشهداء والجرحى أن دماء
أبنائهم وتضحياتهم ستبقى منارة على درب الع ّزة
واالنتصار ،واستعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات
حين يستدعيهم الواجب .
حضر حفل التكريم عضو القيادة القطرية لحزب
البعث وزير األشغال العامة المهندس حسين عرنوس،
وعضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس مكتب
المنظمات الشعبية والنقابات المهنية عبد المعطي
مشلب ،وأمين فرع الحزب في الالذقية الدكتور محمد
شريتح ،وأمين فرع «جامعة تشرين» الدكتور صالح
داود ،ومحافظ الالذقية ابراهيم خضر السالم ورئيس
جامعة تشرين الدكتور هاني شعبان وحشد من ذوي
الشهداء.

طق�س
نهاية الأ�سبوع
يتعلّق بالتوقيت وال��ظ��روف التي
تسمح بذلك ،متمنيا ً عليكم الوصول
إلى اتحاد لطالب الجامعة اللبنانية،
ألن��ه بحسب القانون اذا لم تشكلوا
اتحادا ً للطالب لن تستطيعوا الدخول
إل���ى مجلس ال��ج��ام��ع��ة ،ف��ال��رواب��ط
الطالبية تحل بعض المشاكل ولكن
عليكم أن تكونوا في مجلس الجامعة،
فأنا لست رئيس الجامعة الشيعي
أو ال��م��ارون��ي ،أن��ا رئ��ي��س للجامعة
اللبنانية الوطنية ،والئ���ي للبنان
وعلي الدفاع عن مصالح الجامعة.
ّ
فالحريات هي مالزمة للبنان وعليكم
التمسك بها لنبقى نموذجا ً في العالم
العربي ،ليس لحماية المسحيين فقط
بل لحماية المسلمين من فكر ظالمي
مدمر ،فلسنا ساحة حرب أو تجارب،
بل يجب لهذا الوطن الذي اعطى الكثير
للعالم أن يبقى ويستمر مستقراً .لبنان
ليس مسيحيا ً أو إسالمياً ،لبنان هو
وطن لكل اللبنانيين ،والسباق اليوم
سيكون علميا ً بهدف التمايز»
وق�����ال« :ع��ل��ى ص��ع��ي��د المباني
الجامعية ،األم��ر يحتاج إل��ى تحرك
مطلبي وض��غ��ط س��ي��اس��ي ،ألهمية
المباني والمختبرات ،فمجلس الوزراء
منذ سنتين أق ّر كلّية الصحة إلى جانب
وخصص أرضا ً
كلّية العلوم في الفنار،
ّ
إضافية ف��ي إدّه الستكمال الفروع
الثانية ،فالفنار ال تكفي للفروع الثانية،
علينا أن نتكاتف من أج��ل مصلحة
جامعتنا».
وتال ذلك ح��وار مع الطالب تناول
ش��ؤون الجامعة وهمومها ،ال سيما
المباني وع���دم استيفائها ش��روط
االس��ت��خ��دام الجامعي ،إض��اف��ة إلى
م��وض��وع االختصاصات والبرامج
األكاديمية الجديدة.

ت��و ّق��ع��ت مصلحة األرص����اد
الج ّوية في إدارة الطيران المدني،
أن يكون طقس لبنان اليوم غائما ً
جزئيا ً مع تساقط أمطار خفيفة
ومتف ّرقة خالل الفترة الصباحية،
خصوصا ً في المناطق الجنوبية،
واستقرار في درج��ات الحرارة،
وتتساقط بعض الثلوج على
ارت���ف���اع  1200م��ت��ر .ع��ل��ى أن
يتحسن ظهراً ،وح ّذرت من خطر
ّ
تك ّون الجليد على المرتفعات وفي
الداخل خالل الليل .أما غدا ً األحد،
فيكون الطقس قليل الغيوم مع
بداية ارتفاع في درجات الحرارة
على المرتفعات وف��ي ال��داخ��ل،
بينما تستق ّر على ال��س��واح��ل.
وح ّذرت المصلحة من خطر الجليد
على المرتفعات وفي الداخل في
س��اع��ات ال��ص��ب��اح األول����ى وفي
الليل .وذل��ك بفعل طقس متقلّب
مصحوب بكتل هوائية ب��اردة
نسبياً ،يسيطر على الحوض
المتوسط
الشرقي للبحر األبيض
ّ
حتى ظهر اليوم السبت.
درج���ات ال��ح��رارة المتو ّقعة
اليوم على السواحل من  10إلى
 16درجة ،فوق الجبال من  4إلى 8
درجات ،في األرز من أربع درجات
تحت الصفر إلى  3درج��ات ،في
الداخل من درجتين إلى  7درجات.
الرياح السطحية جنوبية ـ غربية
ن��ه��اراً ،جنوبية ـ شرقية ليالً
سرعتها بين  10و 30كيلومترا ً في
الساعة .االنقشاع جيد .الرطوبة
النسبية على السواحل بين 60
و 80ف��ي المئة .البحر معتدل
ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء
 18درج��ة .أما الضغط الج ّوي
فيبلغ  767ميلليمترا ً زئبقاً.

وفد منفذية المتن ال�شمالي في «القومي»
يلتقي رئي�س بلدية الدكوانة

زار وف���د م���ن م��ن��ف��ذي��ة المتن
ال��ش��م��ال��ي ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي ،رئيس بلدية
ال��دك��وان��ة أن��ط��وان شختورة في
دارته في الدكوانة.
وض ّم الوفد إلى جانب منفذ عام
المتن الشمالي سمعان الخراط،

رئيس دائرة المحامين في الحزب
ريشار رياشي ،عضو هيئة دائرة
المحامين ميشال عاد ،وعضوَيْ
هيئة المنفذية هشام الخوري ح ّنا
وأسعد جبر.
وب��ح��ث ال��وف��د م��ع ش��خ��ت��ورة
شؤونا ً إنمائية وما تحتاجه منطقة

ال��دك��وان��ة ف��ي ه���ذا ال��خ��ص��وص،
وأث��ن��ى على ال���دور المميّز ال��ذي
يؤديه رئيس البلدية على الصعد
كافة ،خدمة ألهل منطقته.
ث ّم قدّم الوفد لشختورة مجموعة
م��ن كتب الزعيم أن��ط��ون سعادة
كهدية رمزية.

