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هبة �إيطالية التحاد بلديات القلعة
دل كول :تعمل لتح�سين ظروف الجنوبيين

�أ�ضرار في الكهرباء والمياه ج ّراء العا�صفة والجليد يعزل قرى جبلية

س��ل��م ق���ائ���د ال���ق���ط���اع ال��غ��رب��ي
للـ»يونيفيل» الجنرال ستيفانو دل
كول ،هبة إيطالية عبارة عن سيارة
مجهزة إلتحاد بلديات القلعة ،في
حضور رئيس اإلتحاد نبيل فواز ،قائد
مخابرات الجيش اللبناني في قضاء
بنت جبيل المقدم ناصر همام ،ممثلي
األجهزة األمنية والعسكرية ،أعضاء
المجلس البلدي ،رؤس���اء بلديات
ومخاتير وحشد كبير من فعاليات
المنطقة واألهالي وعدد من الضباط
اإليطاليين.
بعد النشيدين الوطني واإليطالي
ونشيد األم��م المتحدة ،ألقى ف��واز
كلمة شكر فيها قائد القطاع الغربي
للـ»يونيفيل» ال��ج��ن��رال دل ك��ول
والكتيبة اإليطالية على جهودهم
ودعمهم ألبناء المنطقة.
وأضاف« :إن التعاون الوثيق بين
الجيش اللبناني واليونيفيل يعتبر
من الركائز األساسية لالستقرار في
خسائر المزروعات في صور

جنوب لبنان».
ثم شكر فواز حكومة إيطاليا على
دعمها ومساندتها للشعب اللبناني،
منوها ً بالدور االنساني واالجتماعي
للوحدة اإليطالية وبما نفذه ضباط
وعناصر ال��ل��واء بينارولو للبلدة
ولسائر بلدات الجنوب من مشاريع
خدماتية ألج��ل تحسين األوض��اع
المعيشية للسكان.
وأعرب دل كول عن سعادته لتمثيل
إيطاليا التي قدمت الهبة ،والتي تؤكد
دعمها للبنان وللبنانيين على كافة
األصعدة ،ثم شكر فواز واألهالي على
حفاوة اإلستقبال ،معتبرا ً أن «دعم
المجتمع المحلي والسكان أساسي
لنجاح مهمة اليونيفيل» .وقال« :إن
القرار  1701يجري تنفيذه يوما ً بعد
ي��وم ،ونحن نبذل ق��ص��ارى جهدنا
والعمل جنبا ً إلى جنب مع الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ن��راق��ب وق���ف األع��م��ال
العدائية وندعم السكان المحليين

5

في حدود إمكاناتنا وقدراتنا ونهدف
دوم �ا ً لتحسين ظروفهم المعيشية
ب��ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق م��ع السلطات
المحلية».
وختاماً ،منح فواز شهادة المواطنة
الفخرية للجنرال دل كول ،واختتم
االحتفال برفع راية األمم المتحدة عن
السيارة وتم تسليمها الى االتحاد.
ت��ج��در اإلش�����ارة إل���ى أن مكتب
التعاون المدني العسكري التابع
للكتيبة اإليطالية المؤلفة حاليا ً من
اللواء المؤلل بينارولو والذي يقود
القطاع الغربي للـ»يونيفيل» تحت
إمرة الجنرال ستيفانو دل كول ،يقوم
بالعديد من النشاطات اإلنسانية
واإلجتماعية وفي دعم أهالي الجنوب
والعمل على تطوير البنى التحتية
من تزفيت طرقات وإنشاء العديد
من المشاريع الخدماتية في مختلف
البلدات والقرى الواقعة في نطاق
عملها.

اسالك كهربائية قطعتها العاصفة

انحسرت العاصفة «ويندي» مخلفة وراءها
اضرارا ً في المزروعات وشبكات الكهرباء والماء،
فضالً عن طرق مقفلة بالثلوج التي تساقطت من
ارتفاع  300متر وصوال ً إلى السواحل ،وطبقات
من الجليد في المناطق الجبلية.
وتوقعت مصلحة األرص��اد الجوية في إدارة
الطيران المدني أن يكون الطقس اليوم ،صافيا ً
إجماال ً مع ارتفاع إضافي في درج��ات الحرارة،
يتحول بعد الظهر إل��ى غائم جزئيا ً مع سحب
مرتفعة ،واحتمال طفيف لتساقط أمطار خفيفة
متفرقة على المرتفعات مساء.
الحرارة على الساحل من  6الى  12درجة،
فوق الجبال من  1الى  5درجات وفي البقاع من
صفر الى  7درجات .والطقس في البقاع يشهد
إنفراجات واسعة وارتفاعا ً ملحوظا ً في درجات
الحرارة.
وكانت شبكات المياه في بعلبك تجمدت بفعل
تدني درج��ات الحرارة ليالً الى ما دون  3تحت
الصفر ،بالترافق مع انقطاع متكرر في التيار
الكهربائي.
أما الطرقات ،فعادت إلى طبيعتها بعدما كان
السير شبه متوقف بسبب تكون طبقات الجليد
خالل ليل أول من أمس .كما ،ان معظم الطرقات
الرئيسية بقيت سالكة للسيارات المجهزة،
باستثناء عدد من الطرقات الداخلية في البلدات
الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر.
وقامت جرافة تابعة لبلدية زحلة  -معلقة
وت��ع��ن��اي��ل ،ب��ن��اء على ات��ص��ال ورد ال��ى غرفة
عملياتها ،بإنقاذ عائلة كانت عالقة داخل سيارة
في أعالي زحلة.
وف��ي الضنية تشكل الجليد على الطرقات
نتيجة البرد القارس وتدني درجات الحرارة ،التي
وصلت إلى ما دون الصفر في المناطق الجردية،
ما أدى إلى عزل أغلب قرى وبلدات جرد الضنية،
خصوصا ً تلك التي يزيد إرتفاعها على  1100متر

وما فوق.
وقامت ورش البلديات واتحاد بلديات الضنية
والدفاع المدني ووزارة األشغال ،بالعمل على
فتح هذه الطرقات ،التي تعذر السير على بعضها
قبل الظهر ،في موازاة العمل على فتح الطرقات
الفرعية.
وأف�����اد رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ب��ق��اع��ص��ف��ري��ن منير
كنج أن  4ج��راف��ات تعمل على فتح الطرقات
ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة ،وأن ال��ب��ل��دي��ة س��ت��ق��وم ب��رش
طبقة م��ن ال��م��ل��ح ف���وق ال��ج��ل��ي��د إلذاب���ت���ه ،من
أج��ل تسهيل فتح ال��ط��رق��ات أم��ام المواطنين.
وأوض��ح رئيس بلدية السفيرة حسين هرموش
أن الطريق الرئيسية المؤدية إلى جرد المنطقة
مفتوحة ،خصوصا ً أمام سيارات الدفع الرباعي
أو السيارات المجهزة بسالسل معدنية ،مشيرا ً
إلى أن «الورش تعمل منذ ساعات الصباح لفتح
الطريق المؤدية من بلدة السفيرة وص��وال ً إلى
بلدتي كفربنين وح��وارة وبيت حاويك ودبعل
المجاورة ،التي عزلت عن العالم بسبب تراكم
الثلوج على الطريق المؤدية إليها».
كما قطعت الثلوج أيضا ً الطريق المؤدي من
بلدة بقرصونا إلى سد بريصا وجرد مربين ،حيث
تجاوزت سماكة الثلوج في المنطقة قرابة متر،
وهي أدت في وقت سابق إلى قطع طريق الضنية
ـ الهرمل.
وعطلت موجة الجليد التي ضربت مناطق
حاصبيا  -مرجعيون  -العرقوب ،كل حركة
فيها.
وكان العديد من بلديات هذه القرى ،أصدرت
بيانات عبر مكبرات الصوت تحذر المواطنين من
أية حركة ،معلنة أن أكثر الطرقات صعوبة هي
تلك التي تربط شبعا وكفرشوبا بمركز القضاء
حاصبيا.
وقامت جرافات تابعة للجيش واليونيفيل
بإعادة فتح الطرق في تالل شبعا وكفرشوبا،

التي تصل الى مواقع قوات الطوارئ والجيش في
هذا القطاع.
وأفيد بأن معظم طرق شبعا فتحت من الثلج،
فيما ال تزال طريق شبعا  -عين عطا مقفلة بسبب
تراكم الثلوج ،كما تغطي طبقة من الجليد بعض
الطرق والمنحدرات.
ويسجل استمرار انقطاع م��ادة المازوت في
البلدة فيما طالب األهالي باإلفراج عن المازوت
وعدم احتكاره.
وفي الشوف أت��اح انفراج الطقس بعد هدوء
ال��ع��اص��ف��ة ،ال��م��ج��ال للعمل على فتح الطرق
الجبلية كافة ،باستثناء طريق الشوف -األرز-
البقاع ،وبدء تركيز األعمال على الطرق الداخلية
ف��ي ال��ق��رى ،وس��ط ارت��ف��اع ملحوظ ف��ي درج��ات
ال��ح��رارة خ�لال النهار .في حين استمر انقطاع
التيار الكهربائي جراء األعطال التي تسببت بها
العاصفة .كما استمر إقفال القطاعات والمؤسسات
على اختالفها ،بسبب الصقيع وعدم اكتمال فتح
الطرق.
ون��اش��د م��زارع��و الساحل الممتد بين صور
ورأس العين وزارة الزراعة مساعدتهم لتعويض
خسائرهم الفادحة بمواسمهم الزراعية التي
ألحقتها العاصفة «ويندي» المحملة بالثلوج
وحبات البرد.

زعيتر يتفقد
طريق انطلياس بكفيا

إلى ذل��ك ،تفقد وزي��ر االشغال العامة والنقل
غ��ازي زعيتر االنهيار ال��ذي حصل على طريق
انطلياس بكفيا ،برفقة وفد من ال��وزارة بحضور
عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب نبيل نقوال.
بعد االط�لاع على الوضع الميداني ،اعطى
الوزير زعيتر توجيهاته الى الفريق الفني المرافق
العمل على وضع الدراسات الالزمة ومعالجة

االنهيار بأسس فنية عالية لعدم تكرار االنهيار.
وأوضح زعيتر «ان الحائط قديم العهد اي منذ
حوالى سبعين عاماً ،وانه ستتم معالجة االنهيار
من قبل الوزارة تحت بند أشغال السالمة العامة
حفاظا ً على سالمة المواطنين وسالمة المرور»،
م��ش��ي��را ً ال��ى ان��ه ل��ن ينتظر «ال��روت��ي��ن االداري
للمباشرة بالعمل».
وطالب زعيتر «بتأمين اآللية المتبعة سابقا ً
للتمكن م��ن معالجة االش��غ��ال ال��ط��ارئ��ة التي
تشكل خ��ط��ورة ع��ل��ى ال��س�لام��ة ال��ع��ام��ة ،ليس
هنا فقط انما في جميع المناطق اللبنانية من
دون اس��ت��ث��ن��اء» .وأف���اد «ب���أن جميع المناطق
تكون عرضة لهكذا ح��وادث اثناء العواصف،
المهم اال ي��ك��ون ه��ن��اك خسائر ف��ي االرواح».
وج��دد تأكيده للمواطن اللبناني انه «سيباشر
االعمال على مسؤوليته وعاتقه رغم اآللية المعقدة
المتبعة».
وأبدى «استعداده لمعالجة أي طارئ يشكل
خطرا ً على السالمة العامة ،على رغم ان بعض
وسائل االعالم تحمله مسؤولية ما جرى» ،مشيرا ً
إلى «تحمل المسؤولية حتى لو كان عمر الطريق
أكثر من  70سنة ألنه معني بحياة المواطن .ونحن
كوزارة اشغال سنقوم بواجباتنا فورا ً من دون تردد
وتلكؤ ألن هذا الموضوع يمس السالمة العامة من
دون األخذ في االعتبار على من تقع المسؤولية
سابقا ً أو حاليا ً علينا المعالجة الفورية».

نقوال

وأشار النائب نقوال بدوره الى «ان عمر الطريق
حوالى السبعين عاما ً ولم يصمم للكثافة المرورية
بوقتها ،انما بسبب الكثافة السكانية والمرورية
وتطور وسائل النقل واألوزان الثقيلة ومع العوامل
الطبيعية الطارئة انهار الطريق» ،الفتا ً الى أن
«الوزير زعيتر فور تبلغه الخبر لبى الطلب وتفقد
المنطقة وكان سريع التصرف بالمعالجة».

تسليم الهبة اإليطالية

العثور على مقتنيات �أثرية في زوطر
أث��ن��اء قيام ح��ف��ارة بعملية حفر
في الساحة العامة في بلدة زوطر
ال��غ��رب��ي��ة ،ف��ي ال��م��ك��ان المخصص
إلقامة حديقة تراثية ،تم العثور على
بعض المقتنيات األثرية التي يرجح
أن تكون من العهد الروماني وبعض
العظام البشرية .وعلى الفور أبلغ
رئيس البلدية حسن عز الدين محافظ
النبطية القاضي محمود المولى ،الذي
طلب من رئيس البلدية وقف عملية
الحفر لحين حضور خبير من مديرية
اآلث���ار .وكذلك أبلغ رئيس البلدية
مخفر درك النبطية ،حيث حضرت
إل��ى المكان دوري��ة تابعة للمخفر،
وطلبت من رئيس البلدية وقف عملية
الحفر ،وت��م تسييج المنطقة التي
وجدت فيها القطع األثرية والتحفظ
عليها بناء على اشارة المدعي العام،
باإلضافة إل��ى التحفظ على ما تم
العثور عليه ،لحين حضور خبير من
المديرية العامة لآلثار والكشف على
المكان.

«رحلة �إلى ال�شمال» دعم ًا
لمركز �سرطان طرابل�س
(رانيا العشي)

الثلوج خربت خيم النازحين في مرجعيون

ا�ستبدال القبح بالجمال في �ساحة التل

درع وفاء لقرعة
استقبل المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة ،سفيرة السالم والشؤون
اإلنسانية ندى بهيج قليط ،رئيس حركة لبنان الشباب وديع حنا ورئيس بلدية
عين الجديدة إيلي متى في مكتبه .وخالل اللقاء قدّم الوفد «الشكر والعرفان
لجهود قرعة الجبارة ،وتسلّم درعا ً تقديرية من قبل السفيرة ندى ،لمواقفه
األمنية والوطنية ،وخالل اللقاء تباحثا في األوضاع السياسية واالجتماعية
واالقتصادية.

زرع شجرة في ساحة التل
قامت بلدية طرابلس ،بالتعاون
مع لجنة متابعة مشاريع طرابلس
بتشجير ساحة جمال عبد الناصر -
التل تحت شعار «عينك سهرانة على
طرابلس» ،وذلك كتعبير عن استبدال
القبح والتلوث الذي كان سيتسبب
بهما ال��م��رأب ،بالجمال والخضرة
والمحافظة على البيئة.
وش����ارك ف��ي عملية التشجير
رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس
بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال

وأع��ض��اء مجلس بلدية طرابلس
الدكتور ابراهيم حمزة المهندس عمر
الهوز واألستاذة هبة مراد وأعضاء
من لجنة متابعة مشاريع طرابلس.
وتم زرع  40غرسة من شجر التروان
كخطوة أول���ى على أن تستتبعها
خطوات أخرى.
وأك��د الغزال أنه «وعلى رغم كل
العراقيل التي تالحق المجلس البلدي،
وتعترض الكثير من الجلسات إال أنه
تم في الجلسة األخيرة اتخاذ القرار

بوقف تنفيذ مشروع المرأب ،والذي
ك��ان م��ق��ررا ً على س��اح��ة ال��ت��ل ،هذا
المشروع والذي من شأنه أن يسيء
للمنطقة ،والتي نتمنى لها األفضل
مستقبالً من خالل تنفيذ قصر الثقافة
والمؤتمرات المنوي إنشاؤه والممول
من قبل الحكومة التركية».
وأشار الى أن «منطقة التل تحتاج
الى الكثير من الخطوات االيجابية ،وقد
يكون للتشجير اليوم دوره األساسي
في الحفاظ على جمالية الساحة».

قرعة يتسلم الدرع

رعت غرفة طرابلس والشمال وبلدية طرابلس والنادي
اإلعالمي في الشمال استعراضا ً ضم عشرات السيارات من
أنواع «كامارو» و»موستانغ» ودراجات السباق عند مدخل
طرابلس الجنوبي ،تحت شعار «رحلة إلى الشمال» وفي
إطار نشاطات دعم مركز سرطان االطفال في لبنان.
انطلقت السيارات من أمام مركز غرفة التجارة في طرابلس
حيث رحب بهم رئيس الغرفة توفيق دبوسي ورئيس بلدية
طرابلس نادر الغزال.
ولفت رئيس ن��ادي س��ي��ارات «ك��ام��ارو» في لبنان فهد
يحيى إل��ى أن «هناك تنافسا ً على مستوى العالم بين

ا�صطياد
�ضبع
في جرود
ال�ضنية
تمكن مواطنون من بلدة كفربنين
في أعالي ج��رود الضنية (قرابة
 1100متر فوق سطح البحر) ،من
اصطياد ضبع قرب بلدتهم ،على
الطريق التي تربط بلدتي حوارة
وجيرون المجاورتين ،ووضعوه
بعد اصطياده على مقدم سيارة
ران��ج روف��ر وجالوا به في أنحاء
البلدة.
وت��س��ب��ب��ت ال��ث��ل��وج الكثيفة
التي تساقطت في البلدة ،والتي
ت���ج���اوزت  70س��ن��ت��ي��م��ت��راً ،ال��ى
ظهور حيوانات برية في محيطها
ومنها الضباع ،ما أثار الرعب بين
المواطنين.

نوادي الكامارو والموستانغ ،لكننا اليوم نتعاون لجمع
التبرعات لمركز سرطان االطفال الذي يقدم العالج لالطفال
مجاناً ،واغتنم الفرصة لتوجيه الشكر لدبوسي وغزال على
رعايتهما ودعمهما الفكرة».
وشكر رئيس اللجنة المنظمة للحدث ف��ي طرابلس
عبدالرحيم الصمدي لنوادي السيارات «تجاوبها مع الفكرة
األول��ى من نوعها» ،وحيا رئيسي غرفة الشمال وبلدية
طرابلس على ما قدماه من دعم.
واختتم النشاط بتقديم دروع من رؤساء نوادي «كامارو»
و»موستانغ» لغزال ودبوسي «تقديرا ً لدعمهما النشاط».

