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الثلوج تت�ساقط على علو  500متر وتح�سن جزئي في الطق�س

لمنا�سبة العيد الثالث لـ«توب نيوز»

«يوهان» ي�ستمر في قطع الطرق و�إقفال المدار�س
�أ�ضرار في المرافئ والكهرباء والمزروعات

إعالمي �سمير �صارم
الزعبي يك ّرم ال
ّ
لعطاءاته ال�صحافية

(رانيا العشي)

جرافات وزارة األشغال تفتح الطرقات في بلدة شبعا
لليوم الثاني أمس عاش لبنان تحت وطأة المنخفض الجوي
«يوهان» حيث انخفضت درجات الحرارة وعصفت رياح قوية
تسببت بقطع بعض ال��ط��رق وإق��ف��ال ال��م��دارس ف��ي المناطق
الجبلية ،ويتوقع مكوثه حتى غد السبت لكن بوتيرة أخف عن
اليومين الماضيين.

الطقس اليوم وغدا ً

وفي هذا اإلطار ،توقعت مصلحة األرصاد الجوية في المديرية
العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم غائما ً الى غائم
جزئيا ً مع أمطار غزيرة أحيانا ً وعواصف رعدية متفرقة ورياح
قوية وثلوج على ارتفاع  800متر ،أما السبت فسيكون الطقس
غائما ً جزئيا ً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتساقط أمطار
وثلوج متقطعة على ارتفاع  900متر وما فوق ،مع تحذير من
خطر تكون الجليد خالل الليل على المرتفعات.
وكانت غرفة التحكم المروري أفادت بأن طريق ضهر البيدر
سالكة للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسالسل معدنية.
كما بقيت طريق ترشيش  -زحلة والطرقات في كفرذبيان سالكة
للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسالسل معدنية.
واعتبرت الطرقات التي تربط حاصبيا بشبعا وكفرشوبا
وعين عطا وشويا مقطوعة .وبقيت طريق نبع الصفا -عين زحلتا
 الباروك  -معاصر الشوف  -نيحا  -جباع  -الورهانية سالكةللسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسالسل معدنية.
ونتيجة للعاصفة ،عملت الجرافات التابعة للمديرية العامة
للدفاع المدني على فتح الطرق المؤدية الى المستشفيات ودور
العجزة والعبادة في زحلة والمقطوعة جراء تراكم الثلوج.
كما عملت فرق االنقاذ في الدفاع المدني على سحب شاحنتين
كانتا محتجزتين على طريق ترشيش  -ضهور الشوير بسبب
تكون طبقة كثيفة من الثلوج .كما نقلت السائقين ومن كانوا داخل
الشاحنتين الى أماكن آمنة.
وتدنت الحرارة في شكل ملحوظ في معظم المناطق العكارية
ساحالً ووسطا ً وعلى المرتفعات الجبلية ،إثر تساقط الثلوج
بكثافة اعتبارا ً من منتصف ليل أول من أمس وتواصله صباح
امس حيث ان القسم األكبر من الطرق الجبلية على ارتفاع 1200
متر وم��ا ف��وق اعتبرت مقطوعة وق��د باشرت الجرافات عملها
صباحا ً إلع��ادة فتحها ،ال سيما طريق فنيدق القموعة وطريق
مشمش الهرمل الى طريق القبيات بيت جعفر وعندقت أكروم بيت
جعفر .وأدت الرياح الى المزيد من الخسائر في البيوت الزراعية
المحمية كما في بساتين الحمضيات في الوقت الذي أدت االمطار

الثلوج في راشيا

الزميل صارم بين الزعبي وقنديل

الى رفع منسوب المياه في األنهر والمجاري السطحية كافة.
كما ّ
غطت الثلوج بلدات جرد منطقة جبيل ،وعملت جرافات
وزارة االشغال العامة على فتح الطرقات الرئيسة في وقت عملت
جرافات البلديات على فتح الطرق الداخلية والفرعية .كما تسببت
األمطار التي انهمرت بغزارة بأضرار في الخيم البالستيكية وال
سيما في منطقة الحروف.
في البترون ،تساقطت األمطار بغزارة وانهمر البرد طوال
ساعات الليل فغمر الطرق والساحات .كما ّ
غطت الثلوج الجرد
البتروني وعملت الجرافات على فتح الطرق الرئيسة وبقيت
الطرق الداخلية والفرعية مقفلة بسبب تراكم الثلوج.

اشتداد العاصفة في إقليم التفاح

وفي منطقة إقليم التفاح جنوباً ،اشتد المنخفض الجوي
«يوهان» وتساقطت الثلوج على تالل ومرتفعات وبلدات اإلقليم
وأدّت إلى قطع معظم الطرقات وتعطل الدراسة في المدارس،
والتزم المواطنون منازلهم اتقاء من البرد القارس والرياح
الشديدة التي تسببت بتكسير العديد من االشجار في المنطقة.
وأدى تراكم الثلوج إلى قطع طريق جباع  -جرجوع وطريق
عرمتى  -الريحان  -القطراني ونحو جزين.
وأدت األمطار التي تساقطت بغزارة الى ارتفاع منسوب المياه
في نهر الزهراني وفي نهر الليطاني عند جسر الخردلي ،كما
تسببت العواصف والرياح بقطع التيار الكهربائي عن مناطق في
النبطية وإقليم التفاح وعملت ورش الصيانة التابعة لمؤسسة
الكهرباء على اصالح األعطال إلعادة التيار.
وتساقطت األم��ط��ار ب��غ��زارة على منطقة النبطية وشكلت
بحيرات وبركا ً وسط الطرقات ودخلت الى عدد من المنازل في
كفرجوز وكفررمان ويحمر وأرنون وتضررت المزروعات والخيم
البالستيكية في سهل الميذنة وفي الزوطرين الغربية والشرقية.
الى ذلك ،أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان «انها
غير مسؤولة ال من قريب وال من بعيد عن التوقعات الصادرة في
خصوص كمية المياه الواردة الى بحيرة القرعون وعن كمية المياه
الموجودة فيها ،وعن تشغيل معامل الطاقة العائدة لها بمختلف
قدراتها االنتاجية» .وأشارت الى «انها تلتزم بالمعلومات الفعلية
الصادرة عن مجلس إدارتها والمديرية العامة فقط».

أضرار في الكهرباء

وفي منطقة إقليم الخروب اشتدت الرياح مصحوبة بغبار

وضباب ،وأدت الى غزارة أمطار موحلة شلّت حركة السيارات
على األوتوستراد.
وكانت حركة البحر غير عادية ،حيث ضربت األمواج العاتية
الشاطئ على ساحل الشوف ،فيما ألحقت الرياح أضرارا ً بالخيم
الزراعية واألشجار .أما مرفأ صيادي األسماك في الجية ،فقد انهار
جزء من السنسول الغربي فيه ،وقام عدد من عناصر وحدة االنقاذ
البحري التابعة للدفاع المدني بالغوص في مياه المرفأ لرفع أحد
أعمدة الكهرباء الذي جرفته األمواج إلى الداخل كما عملوا على
ربط المراكب التي قطعت حبالها من العاصفة.
كذلك تسببت األم��واج بانقطاع التيار الكهربائي في اإلقليم
بسبب تضرر معمل الجية الحراري وعلى األث��ر باشرت فرق
الصيانة بسحب وشفط األوساخ العالقة في الفالتر واستمرت
حتى فترة الظهر نظرا ً الستمرار العاصفة ،وأعيد التيار الكهربائي
الى ساعات قليلة في المنطقة.
وفي كفرشوبا قامت الجرافات بفتح الطرق بالتعاون مع
عناصر «يونيفيل» والجيش لتسهيل مرور المواطنين ومساعدة
السيارات العالقة ،في حين استمر تساقط الثلج في المنطقة مع
اشتداد سرعة الرياح وتدني درجة الحرارة.
وتزامناً ،استفاق أهالي منطقة مرجعيون على طبقة من الثلج
تغطي معظم القرى فيما عملت الجرافات على فتح بعض الطرق
فيما أقفلت المدارس أبوابها.
والمست العاصفة الثلجية حدود المناطق التي يصل ارتفاعها
الى حوالى الـ 500متر عن سطح البحر لتتساقط في حوض
الحاصباني وكوكبا وميمس ،في حين غطت الثلوج مرتفعات
جبل الشيخ وحرمون والوسطاني.
وأدّت العاصفة الى إقفال المدارس في حاصبيا ومرجعيون
والعرقوب ،كما غطت الثلوج مواقع القوة الهندية في مرتفعات
شبعا وجبل السدانة وت�لال كفرشوبا وعزلت مواقع جيش
االحتالل «اإلسرائيلي» في الطرف الشمالي والشرقي لمزارع
شبعا المحتلة خصوصا ً مواقع المرصد والفوار ومراح الملول،
وأغرقت السيول العديد من سهول الماري والوزاني وعين عرب
وسردة ووادي خنسا المزروعة بالخضار ومزقت الرياح الكثير
من األغطية البالستيكية.
من جهة أخ��رى ،طلب النائب العام المالي علي ابراهيم من
المسؤولين عن الشركة المسؤولة عن تنفيذ الطريق البحرية من
جونية في اتجاه بيروت المثول أمامه بعد انهيارها أول من أمس
جراء األمواج العالية.

انطالق الخطة الأمنية بقاع ًا وتوقيف مطلوبين
الأهالي رحبوا وطالبوا «الإنماء والإعمار» بدهمهم
انطلقت الخطة األم��ن��ي��ة فجر أم��س في
البقاع لضبط األمن في المحافظة وتوقيف
المطلوبين بجرائم مختلفة.
وص���در ع��ن ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش  -مديرية
التوجيه البيان اآلت��ي «ف��ي إط��ار ترسيخ
األمن واالستقرار في منطقة البقاع ،ومكافحة
ال��ج��رائ��م المنظمة وم�لاح��ق��ة المشبوهين
والمطلوبين الى العدالة ،باشرت قوة مشتركة
من الجيش وقوى األمن الداخلي واألمن العام،
تنفيذ خطة أمنية واسعة تستمر أليام عدة،
وشملت بتاريخه تنفيذ عمليات دهم وإقامة
ح��واج��ز ثابتة وظرفية ،وتسيير دوري��ات
ف��ي مختلف البلدات وال��ق��رى ف��ي المنطقة
المذكورة ،أسفرت عن توقيف  10أشخاص
مطلوبين بعدة وثائق ،إضاف ًة الى ضبط 18
سيارة مسروقة».
وكانت الخطة انطلقت الساعة الرابعة فجر
أم��س ،واستهلت بتطويق قوة مشتركة من
الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي واألمن
العام ،بلدتي حورتعال وبريتال شرق بعلبك
بحثا ً عن مطلوبين وفارين من وجه العدالة.
وأقفلت ق��وى االم��ن الداخلي واألم��ن العام
الطرق الداخلية الرئيسة والفرعية والمداخل
المؤدية إلى البلدتين المذكورتين فيما كثفت
حواجزها داخل البلدتين المذكورتين ،ومنعت
وسائل اإلعالم من الدخول للتصوير.
وبحثت القوى األمنية عن المستودعات
التي خبئت فيها السيارات المسروقة أو آالت
تصنيع المخدرات ،ونشطت على هذا الخط

أيضا ً دوريات مكتب مكافحة جرائم السرقات
الدولية في وحدة الشرطة القضائية.
ورح��ب أهالي البقاع الشمالي بالخطة
األمنية ،مؤكدين انهم ال يؤوون أي مطلوب،
وان��ه��م م��ع الجيش اللبناني وتحت سقف
الدولة .وفي السياق ،قال رئيس بلدية بريتال
والمؤسسة
عباس اسماعيل أن «القوى األمنيّة
ّ
العسكريّة موجودة وتسيّر دوريات في البلدة،
وهناك نقاط تفتيش على األرض .يتعاملون
نسجل أي اعتراض أو
مع األهالي بلياقة ،ولم
ّ
انزعاج حتى اآلن .لكن التقييم يبدأ بعد انتهاء
العمليّة».
بالمؤسسات
ن��رح��ب
وأض����اف« :ن��ح��ن
ّ
ّ
العسكريّة واألمنيّة وخصوصا ً الجيش ،لقد
أتوا مع الثلج بأرجلهم البيضاء ،علما ً أنهم
يتواجدون في البلدة قبل بدء العمليّة من
خ�لال نقاط تفتيش دائ��م��ة وفصيلة لقوى
األمن ،نحن نؤيّد عمل القوى األمنيّة وهو ال
يض ّرنا ،لكن ما يقال عن حصول مداهمات فيه
مبالغة .ما يحصل هو نتيجة تالقي مصالح
بحثا ً عن م��آرب ،نحن في حاجة إلى حياة
آمنة وما هو أبعد وأشمل من ّ
خطة أمنيّة ،نريد
مداهمات مجلس اإلنماء واإلع��م��ار ،ووزارة
الطاقة والمياه ،والسلطة السياسيّة ليشملونا
باهتماماتهم».
وعن إمكان ت��واري المطلوبين من البلدة
تدريجا ً قبل انطالق العمليّة ،أجاب «البلدة
مفتوحة أم��ام األج��ه��زة األم��ن��يّ��ة ،وعملها ال
يض ّرنا».

تفكيك عبوة في عر�سال

«أن تمنح الرجل ورد ًة بسيطة في
حياته ،خير من أن تضع إكليالً فاخرا ً
على قبره» ،ففي عيد قناة «توب نيوز»
الثالث ،ك ّرمت وزارة اإلعالم السورية،
اإلع�ل�ام���ي ال��دك��ت��ور سمير ص���ارم،
ّ
ف��ي مبنى ال����وزارة ،بحضور رئيس
تحرير «البناء» وشبكة «توب نيوز»
ناصر قنديل ،ونخبة من الباحثين
واإلعالميين.
وتحدّث وزير اإلعالم الدكتور عمران
الزعبي عن أهمية التكريم ،وشدّد على
ضرورة تعميم ثقافة تكريم المبدع في
حياته ،ألنّ التكريم على قيد الحياة،
يعني منح المك ّرم مكانته المناسبة،
ومكافأته على أعماله وإنجازاته،
ّ
وي��دل على ثقافة المجتمع ووعيه،
من خالل االعتراف بالجهد الذي بذله
المك ّرم حتى ساعة تكريمه .كما ّ
يدل
على االعتراف بعطاءاته وبما قدّمه
من عصارة جه ٍد في خدمة وطنه.
وأضاف الزعبي« :التكريم يجب أن
يكون خالل حياة الشخص المك ّرم ال
بعد مماته كما جرت العادة .ال بل من
الجميل أن يك ّرم الشخص في حياته
ألن التكريم ظاهرة حضارية ،وق ّوة
دفع تمنح المك ّرمين تألقا ً وعطاءً».
ون���� ّوه ق��ن��دي��ل ب��خ��ط��وة ال��وزي��ر
ال��زع��ب��ي لتكريم ال��دك��ت��ور ص��ارم،
على رغ��م ال��ظ��روف التي تعيشها
س��وري��ة ،ليشعر المك ّرم أن��ه ضمن
عائلته .وأض����اف« :إنّ اإلع�لام��ي
االقتصادي مع ّرض أكثر من غيره
لشراء الذ ّمة وللمغريات الكثيرة،
س��واء بتغييرالمبادئ أو المواقف،
لكن الدكتور صارم أستاذ رأي يمدح
وينتقد القتناعه بما يكتبه .فهو
ال يُباع وال يُشترى ،خصوصا ً في
الظروف التي يعيشها اإلعالم ،عهر
وفجور بلغا ح ّد أن يصبح اإلعالم
مهنة تشبه العمل في بالك ووتر».
وق��ال« :الجزيرة والعربية بالك
ووت��ر إع�لام��ي ،وال��ي��وم تجب إع��ادة
االعتبار إلى اإلعالم ،فهو رسالة ،هو
كالجندي ،ال يمكن أن أك��ون جنديا ً
ف��ي الجيش ال��س��وري وج��ن��دي��ا ً في
الجيش األميركي في الوقت ذاته .أو
أن أك��ون مقاوما ً في حزب الله وغدا ً
في «داع���ش» .وف��ي اإلع�لام ،من غير
المعقول أن أح��م��ل رس��ال��ة ال��دف��اع
عن المقاومة والعروبة واالقتصاد
الذي يخدم الشعب والذي يدافع عن
حقوقه ومصالحه ،ث ّم ببساطة أعمل
عكس ذلك».
ث ّم شكر قنديل الوزير الزعبي على
تب ّنيه هذا التكريم ،وقال« :اخترنا أن

يكون التكريم في العيد الثالث لقناة
«توب نيوز» ،لذلك كان ال ب ّد أن نك ّرس
القيم ال��ت��ي تش ّكل ال��راب��ط الجامع
ف��ي م��ا بيننا ،فاليوم نخوض معا ً
معركة في اإلعالم أمام آالت متوحشة
وعمالقة ،ولكننا ننتصر عليهم إعالميا ً
باعترافهم ،ال ألنّ آالتنا اإلعالمية كبيرة
ورأس مالنا كبير ،بل ألن نوعية الجهد
ودرجة االتقان ومدى بذل الروح ،كل
ذلك كبير لتقديم هذا اإلعالم الوطني».
وقال رئيس اتحاد الكتاب العرب
الدكتور حسين جمعة« :إن الدكتور
سمير صارم أثبت وج��وده باعتراف
الجميع ،من الحضور أو ك ّل من قرأ
م��ق��االت��ه وأب��ح��اث��ه وك��ل م��ن شاركه
برامجه التي قدّمها في اإلع�لام .لذا
استحق م ّنا في اتحاد الكتاب العرب
مسؤولية رئاسة فرع دمشق سابقاً،
ّ
واستحق أيضا ً أن يكون في لجنة
التحكيم التابعة لالتحاد».
وتحدث المدير العام لمدينة عدرا
الصناعية زياد بدور عن تجربته مع
الدكتور ص��ارم منذ  15سنة ،وعن
تعاونه معه ،ومدى جدّيته في نقل
مشاكل الصناعيين وهمومهم وآفاق
تطوير العمل الصناعي .وق��ال« :هو
ووطني أيضاً،
مهني ج�� ّداً،
شخص
ّ
ّ
ً
وال ب�� ّد أن ن��ق��ول ل��ه ش��ك��را على كل
عطاءاته».
وقال معاون وزير االقتصاد الدكتور
حيّان سلمان« :في بداية التسعينات
من القرن الماضي ،تلقفني األستاذ
ص��ارم ،وك��ان بمثابة الناصح لنا.
ف��ه��و يعيش ال��ه�� ّم االق��ت��ص��ادي من
خ�لال برنامجه ال��ذي يعتبر منتدى
اقتصادياً ،خ ّرج اقتصاديين كثيرين،
وب��ص��م��ت��ه واض���ح���ة ف���ي اإلع��ل�ام
االقتصادي».
وتحدث الباحث مالذ المقداد عن

مديرية ال��دراس��ات والبحوث التي
عمل وزير اإلعالم على إنشائها ،وكان
الدكتور صارم شريكا ً في تأسيسها،
والخبرة التي اكتسبها من تجربة
الدكتور ص��ارم وعمله معه ،وب��ارك
لقناة «توب نيوز» في عيدها ،هي التي
أ ّثرت في الرأي العام ،خصوصا ً في
ظروف الحرب التي تعيشها سورية،
فهي فاصلة مهمة في اإلعالم.
وأ ّك��د رئيس مركز الشرق الجديد
للدراسات واألبحاث غالب قنديل على
قيمة المبادرة ،واعتبر الدكتور صارم
قيم ًة علمي ًة اكتسبت عبره قناة «توب
نيوز» أحد الكنوز العلمية واألخالقية
ف��ي س��وري��ة .ف��ه��و م��ن��ح��از للمنهج
العلمي وااللتزام ،وص��ار ٌم علميا ً في
معاينة األمور االقتصادية.
وك��ان��ت كلمة للمك ّرم ،ق��ال فيها:
«لو كان لي أن أتقاعد ،الخترت هذه
الصحافي
اللحظة ألعلن تقاعدي ،لكن
ّ
ال يتقاعد ،بل يبقى ممسكا ً بالقلم كأنه
يستمد منه الحياة».
وأض��اف« :ستترك لحظات اليوم
ف��ي ،ال ألنها حملت
أجمل الذكريات ّ
تكريمي فقط ،بل ألنها تزيّنت بمن
قام بهذا التكريم ،وبمن رعاه األستاذ
ناصر قنديل ،ورجل اإلعالم السوري
وعقله خ�لال سنوات األزم��ة األرب��ع،
ال��وزي��ر ع��م��ران الزعبي ،وال���ذي قاد
ال��وزارة وال ي��زال بكفاءة واضحة ،ال
لص ّد هجمات إعالمية فقط ،بل للقيام
بهجمات إعالمية م��ض��ادّة ومؤثرة،
ميّزها النجاح».
أما المخرج ريمون بطرس ،فتحدّث
عن سورية وما قدّمه أبناؤها .وقال:
«ال��ي��وم ،يجب أن نرفع شعار تحيا
سورية قبل الجميع ،وفوق الجميع،
وطني غير
وبعد الجميع ،وهو شعار
ّ
ديني».
حزبي وغير
طائفي وغير
ّ
ّ

خالل التكريم

عميد �إدارة الأعمال في «اللبنانية» ّ
تفقد فرع ال�شمال

�شلوق :تعيين المدير الجديد قريب ًا

مواد تفجيرية عثر عليها في السيارة المفخخة
أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في
بيان أن ليل أول من أمس وفي منطقة رأس
السرج في جرود بلدة عرسال ،ضبطت دورية
تابعة لمديرية المخابرات ،عبوة ناسفة زنتها
 25كيلوغراما ً من المواد المتفجرة ،موضوعة
على الطريق الذي تسلكه دوريات الجيش في
وادي الرعيان .وقد حضر الخبير العسكري

ق�ضية الرايات عند نهرا
استقبل محافظ الشمال رمزي نهرا في مكتبه في سرايا
طرابلس ،وفدا ً من «هيئة علماء المسلمين» برئاسة الشيخ
محمد رشيد ميقاتي وف��ي حضور المسؤول السياسي
لـ»الجماعة اإلسالمية» في طرابلس حسن خيال ،الشيخ
أمير رع��د ،الدكتور ص�لاح ميقاتي ،الشيخ نبيل رحيم
والشيخ ناصر تكريتي ،ومنسق «التيار الوطني الحر»
في قضاء طرابلس طوني ماروني ومنسق المدينة عفيف
نسيم .وعرض معهم ما أثير عن إزالة الرايات من «ساحة
النور».
وأك��دت الهيئة أنها «حريصة على استتباب األمن
واالستقرار في طرابلس وإطفاء ن��ار الفتنة ،وض��رورة
احترام تاريخ مدينة طرابلس ،وأن الرايات اسالمية،
محترمة عند المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء
العالم ويعتبر المساس بها مساسا ً بالدين».
وقد شدد الوفد على «كفالة الدستور لممارسة حرية

دمشق ـ لورا محمود

(عمر لقموش)

االعتقاد وتأدية الدولة لفروض اإلجالل لله تعالى ويدخل
من ضمنها الرايات الدينية ،من غير الدخول في متاهة
األلوان».
وأش��ار وفد التيار الى أن «ساحة عبدالحميد كرامي
بوضعها الحالي والكتابات التي تحملها والرايات التي
تحيط بها وسائر الرايات الدينية غير الحزبية لم تشكل
يوما ً أي إزعاج للمسيحيين في طرابلس وهم براء من كل
محاولة لزجهم في خالف مع مكونات طرابلس».
من جهته ،أكد نهرا أن «موضوع نزع الرايات الدينية في
ساحة النور أصبح خارج التداول بعد أن تبين أن الرايات
المرفوعة هي رايات دينية محترمة وليست حزبية وأنه ال
يوجد أي نية لمسها أو تغيير وضعها الحالي» ،معربة عن
شكرها له «لتأكيده للعميد بسام أيوبي بعدم مس الرايات
الدينية في المدينة».

وعمل على تعطيل العبوة ونقلها الى مكان
آمن وتفجيرها.
وأه��اب��ت ال��ق��ي��ادة بالمواطنين المبادرة
إلى إب�لاغ أق��رب مركز عسكري عن أي جسم
مشبوه ليصار إل��ى الكشف عليه م��ن قبل
الوحدات المختصة ،وذلك حفاظا ً على أمنهم
وسالمتهم.

تفقد عميد كلية إدارة األعمال في الجامعة اللبنانية
غسان شلوق ،مقر الفرع الثالث لكلية العلوم اإلقتصادية
وإدارة األعمال في طرابلس والتقى األساتذة والموظفين
والمدربين ،وجرى البحث في مسألة «توقف الدروس في
الفرع على خلفية تعيين المدير الجديد أنطوان طنوس.
وقال شلوق« :هذه كلية واحدة وجامعة واحدة ،ونحن
جميعا ننتمي إلى مؤسسة إسمها الجامعة اللبنانية،
وأتيت ألق��ول أم��را ً واح��دا ً وه��و أن كل حديث أو موقف
يصدر خصوصا الموقف الطائفي ،من شأنه أن يجر إلى
كوارث».
أض���اف« :نحن ال ننتمي ألش��خ��اص ،ب��ل ننتمي إلى

تامر يرحّ ب ّ
بتقدم الخطة الأمنية
وبالنتائج الإيجابية للحوار
رحب رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر بالتقدّم الذي تحققه
ّ
الخطة األمنية التي ينفذها الجيش اللبناني والقوى األمنية ،والتي تحظى
بتأييد ك ّل القوى السياسية والشعبية.
وخالل ترؤسه االجتماع الدوري للمكتب السياسي للحركة أشار تامر إلى
أهمية ما ينتج من الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل ،ال سيما لجهة
تنفيس االحتقان والتش ّنج ،وإزالة الشعارات ،وكذلك األمر بالنسبة إلى الحوار
بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» الذي يسلك طريق التفاهم في شكل
يحقق مصلحة المسيحيين خصوصا ً واللبنانيين عموماً.
ون�� ّوه المجتمعون بالجهود التي يبذلها رئيس الحكومة تمام سالم من
أجل انتخاب رئيس للجمهورية ،لوضع األمور في نصابها ،إذ انّ شغور موقع
الرئاسة وإطالة أمد الفراغ يض ّر بانتظام عمل المؤسسات ،ويعيق اتخاذ الكثير
تيسر أمور المواطنين على مختلف الصعد ،ال
من القرارات التي من شأنها أن ّ
يخص القضايا االقتصادية واالجتماعية.
سيما في ما
ّ

شلوق خالل زيارته فرع ادارة االعمال في طرابلس

مؤسسة واح��دة وه��ي مؤسسة وطنية لكل اللبنانيين
وليس عندنا ال مسيحي وال سني وال شيعي وال علوي وال
أرثوذكسي وال ماروني ،نحن أبناء هذه المؤسسة ،وهناك
أناس يشعرون بالغبن أحيانا وهذا طبيعي ،ونحن في بلد
ديموقراطي ومن حق الناس أن يعبروا عن رأيهم».
وتمنى «معاملة ال��ك��ل معاملة األخ���وة مهما كان
الشخص ال��ذي نتعامل معه وبنوع خ��اص األساتذة
وال��ط�لاب» ،مؤكدا ً «أننا لن أم��ارس أي ن��وع من أن��واع
المالحقات ولكن أعرف كل شيىء ( )...ونحن نريد أن
نحافظ على وحدتنا».
وأعلن أنه سيكون هناك مدير للفرع في فترة قريبة.

