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حمليات

م�ؤ�س�سة رعاية � َأ�سر ال�شهداء تزور عائالت ال�شهداء في الالذقية وطرطو�س

زار وفد من مؤسسة رعاية أسر الشهداء وذوي االحتياجات
الخاصة في الحزب السوري القومي اإلجتماعي عددا ً من عائالت
شهداء الحزب في الالذقية وطرطوس ،حيث تم توزيع هدايا
ألبناء الشهداء بمناسبة األعياد.

وقد رافق وفد المؤسسة في بعض زيارته ،مديرة مديرية جبلة
كوزيت دميوني ،ومفوض العمل في المديرية يانا غرابيت.
رئيسة المؤسسة نهال رياشي ،أكدت أنّ زيارات عوائل الشهداء
لمشاركتها فرح األعياد ،هي تحية وفاء للشهداء الذين بذلوا

احتفال لمديرية �شهبا في «القومي»

الدماء الزكية دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا في مواجهة اإلرهاب
وداعميه.
وتم ّنت رياشي ألبناء الشهداء حياة ملؤها الع ّز والفرح ،ألن
الشهداء هم صانعو العز ،وهم طليعة انتصاراتنا الكبرى.

أقامت مديرية شهبا التابعة لمنفذية السويداء في
الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً بحضور مدير
المديرية عضو المجلس القومي زياد الزير وأعضاء هيئة
المديرية ،وجمع من القوميين والمواطنين.
وألقى الزير كلمة تحدث فيها عن مبادئ الحزب ورسالة

5

النهضة ،وأكد على ضرورة تحصين مجتمعنا وصموده
في مواجهة اإلره��اب واالحتالل .كما حيا شهداء الحزب
والجيش السوري ،مؤكدا ً أنه بصمود شعبنا وتضحيات
جيشنا والقوميين االجتماعيين والحلفاء سنهزم اإلرهاب
وداعميه.

منفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في «القومي» تختتم ن�شاطاتها لعام ... 2015ولأ�شبال وزهرات م�صياف ـ حماه

اختتمت منفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في الحزب
السوري القومي االجتماعي نشاطها لعام  2016بمجموعة من
الفعاليات واألنشطة االجتماعية والرياضية واالحتفالية ،إذ
أقامت رحلة استكشافية إلى منطقة الشقوق الجبلية في ريف
جبلة تخلّلها مسير في شقوق الجبل .كما أقامت عددا ً من الحلقات

اإلذاعية ونشاطات ترفيهية ،وتمارين.
ّ
ونظمت المنفذية الدوري السنوي لكرة القدم بمشاركة فرق
رياضية من المديريات التابعة لمنفذية الطلبة ،وهي مديريات
(الهندسة والطب والعلوم و التجارة واآلداب والرياضة والحقوق
والزراعة والتعليم المفتوح) ،واستمر الدوري ليومين انتهى بفوز

فريق مديرية اآلداب بالمركز األول.
وأق��ام��ت المنفذية سهرة احتفالية لمناسبة عيد تأسيس
الحزب في مطعم الجغنون في الالذقية بمشاركة طلبة قوميين
ومواطنين ،وألقى المنفذ العام ديب بو صنايع كلمة من وحي
المناسبة.

أقامت مديرية مصياف التابعة لمنفذية حماه في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال لألشبال بمناسبة
عيدَي المولد النبوي والميالد ،تجسيدا ً لقول باعث النهضة
لرب العالمين» ،وتأكيدا ً
أنطون سعاده «كلّنا مسلمون ّ
على أهمية المواطنة البعيدة عن طروحات أع��داء األمة
المتمثلين باإلرهاب الصهيوني ،وأتباعه الذين يعيثون

قتالً وتخريبا ً فوق أرض أمتنا.
أشرفت على تنظيم االحتفال هيئة المديرية ،ولجنة
األشبال متمثلة بمسؤولة اللجنة إيمان الحلو قبالن
وعضوية لنا محمود ،وبترا شاهين.
وشهد االحتفال أغان وأناشيد قومية قدّمها األشبال ،ثم
و ّزعت الحلويات والهدايا على الحضور.

والمح�صلة ثوب �أبي�ض وطرق ما زالت مقطوعة
انح�سار «فالديمير»...
ّ

(رانيا العشي)

شبعا
لم يكد اللبنانيون يستعدّون الستقبال
الساعات األولى من السنة الجديدة ،حتى
اجتاحت عاصفة ثلجية المناطق اللبنانية
ك��اف��ة .وأُط��ل��ق على ه��ذه العاصفة اسم
«ف�لادي��م��ي��ر» ،ف��ي تقليد ص��ار اللبنانيون
يتف ّننون به منذ سنوات قليلة خلت.
العاصفة الثلجية خلّفت أض����رارا ً في
مناطق مختلفة ،وأقفلت الطرقات الجبلية،
فيما عزلت مناطق أخرى.
وأمس ،انحسرت العاصفة ،فيما توقعت
مصلحة األرصاد الجوية في إدارة الطيران
المدني ،أن يكون الطقس في لبنان اليوم
االثنين غائما ً جزئياً ،يتحول إل��ى ماطر
بغزارة من حين إلى آخر ،مع ارتفاع تدريجي
في درج��ات ال��ح��رارة ،وثلوج على ارتفاع
 1400متر ،ورياح شديدة ( 70كيلومترا ً
في الساعة) يرتفع معها موج البحر .وذلك
بسبب طقس متقلب يسيطر على الحوض
الشرقي للبحر األب��ي��ض المتوسط خالل
األي���ام القليلة المقبلة .أم��ا غ��دا ً الثالثاء،
فيكون الطقس غائما ً جزئيا ً مع أمطار متف ّرقة
صباحاً.
درجات الحرارة المتوقعة على الساحل
اليوم من  9الى  17درجة ،فوق الجبال من
صفر إلى  8درجات ،في الداخل من  1إلى 8
درجات .الرياح السطحية شمالية ـ شرقية
إل��ى شمالية ـ غربية فجنوبية ـ غربية،
سرعتها بين  12و 45كيلومتر في الساعة.
االنقشاع متوسط ،يسوء خالل فترة األمطار
والثلوج .الرطوبة النسبية على الساحل
بين  65و 90في المئة .البحر مائج إلى هائج
أحياناً .ح��رارة سطح الماء  19درج��ة .أما
الضغط الج ّوي فيبلغ  765ميلليمترا ً زئبقاً.

الجبل

ت��ج��دّد أم��س تساقط الثلوج على قرى
قضاء جبيل وبلداته ،ما أدّى إلى قطع طريق
إهمج ـ اللقلوق ـ العاقورة.
وأفاد رئيس مركز جرف الثلوج في إهمج
التابع لوزارة األشغال العامة والنقل منير
الضاهر ،أنّ جرافات الوزارة فتحت الطريق
ّ
ورش���ت الملح على الطرقات،
ال��م��ذك��ورة،
وأصبحت سالكة لسيارات الدفع الرباعي
والمجهزة بالسالسل المعدنية.
وف��ي منطقة ال��ش��وف ،زادت العاصفة

الثلجية من سماكة الثلوج ،ما أدّى إلى قطع
الطرق ال سيما بين الشوف والبقاع عبر األرز
ـ كفريا ،التي ُقطعت منذ بداية العاصفة،
كما تح ّولت األمطار الغزيرة والمتساقطات
المرافقة لها وذوبان الثلج ،إلى سيول جارفة
في بعض المناطق المتوسطة ،وانهيارات
على عدد من الطرق الرئيسة.
وب���رزت ت��داع��ي��ات العاصفة م��ع ع��ودة
االنهيارات في جبل بلدة كفرنبرخ ،التي
كانت بدأت قبل شهر ،وزحل معها جزء كبير
من الجبل المحاذي للمنازل ،ما أجبر السكان
على إخالء منازلهم .وأمس صباحاً ،انهار
جزء كبير من المسار الواقع تحت المنازل
ورصدت الكاميرا الصخور واالتربة المنزلقة،
التي يشكل استمرار انزالقها خطرا ً كبيرا ً على
طريق كفرنبرخ ـ الفوارة ـ وادي الست التي
قطعت باألتربة والصخور ،وعلى بساتين
بلدة وادي الست.
وأخلى مزيد من السكان منازلهم وبيوتهم
في ظل الطقس العاصف والثلوج ،متوجهين
إل��ى م��ن��ازل أق��ارب��ه��م ،فيما ح��اول آخ��رون
استئجار منازل لهم.
وط��ال��ب رئ��ي��س بلدية كفرنبرخ بهيج
ال��دل��غ��ان المسؤولين بحل ج���ذري لهذه
المعضلة التي تسبب مشكلة اجتماعية
وإنسانية كبيرة ،مؤكدا ً أن الهيئة العليا
دفعت سابقا ً مبلغ أل��ف دوالر لمن أخلى
منزله« ،لكننا نطالب بحل جذري للموضوع،
علما ً أنه كان مق ّررا ً الكشف الجيولوجي،
ومتابعة الموضوع وهذا لم يتم».
وأجرى االمين العام للهيئة العليا لالغاثة
اللواء الركن محمد خير اتصاال ً برئيس بلدية
اطلع منه على المشكلة ،معلنا ً
كفرنبرخ ّ
وضع إمكانيات الهيئة بالتصرف في إطار
العمل على الحد من االخطار التي تسببها
االنهيارات وعدم توسعها أكثر ،ال سيما في
ما يتعلق باآلليات والجرافات المطلوبة في
حالة كهذه.

فتح طريق حاصبيا ـ شبعا

وعلى رغم التحذيرات التي كان رئيس
االتحاد عبد اإلله زكريا قد أطلقها في شأن
الطريق المؤدية إلى سهالت القموعة ،إال أن
محبّي الطبيعة ورواد هذه المنطقة تقاطروا
ب���اآلالف لقضاء ي��وم ممتع على البساط
األب��ي��ض وس��ط غ��اب��ات القموعة ال��ن��ادرة
الروعة والجمال ،األمر الذي تسبب بزحمة
سير كبيرة .وذل��ك بعدما كانت جرافات
اتحاد بلديات المنطقة قد عملت على تأمين
الطرقات صعودا ً ونزوال ً في ظروف صعبة
للغاية.
وأك���د زك��ري��ا أن ال��ع��م��ل م��ت��واص��ل وأن
التعاون قائم بين كل الجهات المعنية لفتح
كل طرقات المنطقة واالفساح في المجال
أمام األهالي لتأمين احتياجاتهم من وقود
ومواد غذائية.
وأعلن رئيس بلدية اك��روم محمد ضاهر
أن الطريق الرئيسة التي تمتد من عندقت
صعودا ً حتى بلدة كفرتون مرورا ً بكافة قرى
جبل أكروم قد أعيد فتحها ظهر أمس ،على إثر
حصار دام ليومين بسبب تراكم الثلوج التي
بلغت سماكتها حدود المتر ونصف المتر.

(سعيد معالوي)
ولفت إلى أنّ الجرافات قمات باستكمال
فتح الطرقات الفرعية داخ��ل هذه البلدات
والقرى لتأمين التواصل في ما بينها .مشيرا ً
إلى أن الكهرباء ال ت��زال مقطوعة بانتظار
تم ّكن ف��رق الصيانة ف��ي شركة «»BUS
ومؤسسة كهرباء لبنان من إصالح االعطال
التي سببتها العاصفة على شبكات النقل
والتوزيع.
وشكر كل الذين ساهموا في فتح الطرقات
وخص بذلك الجيش اللبناني وقوى االمن
ّ
الداخلي والدفاع المدني وبلديات المنطقة،
كما شكر وسائل اإلعالم التي حملت صوت
األه��ال��ي ومناشداتهم م��ا س��اه��م ف��ي ّ
حث
المؤسسات الرسمية المعنية على اإلسراع
في إعادة فتح الطرقات.
وأدّى تدني درجات الحرارة إلى ما دون
الصفر ،إل��ى تشكل طبقة من الجليد على
الطرقات في منطقة جرد الضنية ابتداء من
ألف متر وما فوق ،حيث تعذر على السيارات
غير المجهزة بسالسل معدنية وسيارات
الدفع الرباعي عبورها.
وترافق ذلك مع استمرار تساقط الثلوج

ينطا

على المرتفعات الجبلية وأغلقت بعض
الطرقات فيها ،قبل أن تقوم ورش إتحاد
بلديات الضنية والبلديات بإعادة فتحها
سريعاً ،كما هطلت األمطار على المناطق
الوسطى والساحلية ،في وقت ع ّم ضباب
كثيف أنحاء الضنية ابتداء من صباح أمس.
وزاد م��ن معاناة المواطنين استمرار
التيار الكهربائي في االنقطاع منذ العاشرة
من مساء الجمعة الماضي ،وسط مناشدات
لشركة كهرباء لبنان إصالح األعطال ،من
أج��ل تخفيف المعاناة عن األه��ال��ي الذين
اضطروا إلى البقاء في بيوتهم منذ اليوم
األول للعاصفة.
وعمل عناصر الصليب األحمر في مركز
حرار ،على إسعاف مواطنة ونقلها من منزلها
في أحد االحياء الداخلية في بلدة مشمش
ال��ع��ك��اري��ة ،مستعينين بجرافة صغيرة
«بوبكات» تابعة لبلدية مشمش ،نظرا ً إلى
عدم التمكن من إدخال سيارة اإلسعاف إلى
منزل المريضة بسبب كثافة الثلوج ،وتم
نقل المريضة إلى أحد مستشفيات المنطقة
للمعالجة.

إل��ى ذل���ك ،أص��ي��ب س��ائ��ق حافلة وابنه
بجروح ،من ج ّراء انقالب حافلة ركاب بسبب
الجليد ،على طريق ح��رار ف��ي محلة تلة
األصنام .وعمل عناصر الصليب األحمر في
مركز حرار على إسعاف سائق الحافلة أحمد
خضر رجبية وابنه محمد ،ونقلهما إلى أحد
المستشفيات للمعالجة.
واستيقظ أهالي تنورين والقرى المجاورة
في جرد البترون على طبقة من الجليد ح ّولت
الطرق إل��ى ح��ذرة وسالكة فقط لسيارات
الدفع الرباعي والمجهزة بسالسل معدنية.
وم��ا زال طريقا تنورين ـ ح��دث الجبة
وتنورين ـ اللقلوق مقفلين بسبب تراكم
الثلوج التي بلغت سماكتها المتر وما فوق،
فيما فتحت كل الطرق من تنورين الفوقا
نزوال ً في اتجاه تنورين التحتا ودوما وصوال ً
إلى وسط البترون ،بعدما عملت جرافات
وزارة االشغال وآليات الدفاع المدني على
جرف الثلوج.
ّ
ولف الضباب الكثيف القرى والبلدات في
وسط البترون وجردها ،وتسبب بصعوبة
في الرؤية في بعض القرى.

حاصبيا

الشمال

وواص��ل��ت ال��ج��راف��ات التابعة التحاد
بلديات جرد القيطع ،عملها أمس ليالً ونهاراً،
في سعي دؤوب لفتح الطرقات الفرعية داخل
أحياء بلدات المنطقة التي كانت الثلوج قد
أقفلتها.

(أحمد موسى)

صياد يعالج شباكه في صور

(محمد أبو سالم)

ال��ث��ل��وج ال��ت��ي غطت مناطق حاصبيا
وال��ع��رق��وب وراش��ي��ا خ�لال االي���ام القلية
الماضية أطبقت عليها أمس األمطار الغزيرة،
ما ش ّكل حلوال ً كبيرة لقطع الطرقات .أما
المناطق التي يزيد ارتفاعها ع��ن 1400
متر ،فبقيت معزولة .فطريق حاصبيا ـ
شبعا سالكة بصعوبة ،أما طريق شبعا ـ
عين عطا ـ راشيا ال��وادي ،وطريق شبعا ـ
كفرشوبا ،فما زالتا مقفلتين ،وكذلك طريق
بيادر العدس ـ ينطا ـ مزرعة حلوى ـ دير
العشاير .وحاولت جرافات وزارة األشغال
فتحها أمس ،إال أنها لم تتمكن من ذلك حتى
ساعات المساء االولى .كما ساهمت جرافات
تابعة لقوات «يونيفيل» بفتح بعض طرقات
العرقوب ،فيما بقيت بعض المواقع التابعة
لهذه القوات وللجيش اللبناني في أعالي
العرقوب وتالل سدانة محاصرة .أما األمطار
التي ما زالت تنهمر منذ مساء السبت ،فقد
عوضت على المزارعيين ما كانوا بحاجة
إليه في الشهرين الماضيين.

مرجعيون ـ شبعا

وسيطرت على المنطقة الحدودية موجة
من البرد القارس ،بعد انحسار العاصفة
الثلجية «فالديمير» ،أدّت إلى تدنٍ في درجات
ال��ح��رارة ،وضباب كثيف ل ّ
��ف المرتفعات
الجبلية انعدمت معه الرؤية ،وتساقطت
األمطار بغزارة تحولت معها بعض الطرقات
إلى مستنقعات مائية غاصت فيها السيارات،
ما تسبب بإعاقة حركة السير .وعمل عناصر
قوى األمن الداخلي على تنظيم السير على
الطرقات ،كما تو ّلى عناصر الدفاع المدني
أعمال فتح الطرقات أمام السيارات العابرة،
فيما غمرت مياه األمطار المزروعات في سهل
مرجعيون.
وكانت قد تساقطت الثلوج ،أمس ،على
منطقة مرجعيون وق��رى ال��ج��وار ،وبلغت
سماكتها حوالى عشرة سنتمترات ابتداء
من ارتفاع  600متر وما فوق ،وغزا الجنرال
االبيض الطرقات وأسطح المنازل حيث بلغ
سماكته حوالى المتر ،وكسا االشجار التي
ناءت تحت حمل الثلوج ما أدى إلى حصول
تكسير وس��ق��وط بعضها على الطرقات،
خصوصا ً أش��ج��ار الصنوبر القريبة من
المنازل والزيتون .وعملت جرافات تابعة
ل���وزارة االش��غ��ال بالتعاون م��ع البلدية،
على جرف الثلوج وفتح الشارع الرئيس
والطرق الفرعية للبلدة التي كستها الثلوج،
والذي فرض حصارا ً قسريا ً على المواطنين
الذين الزم��وا منازلهم في ظل ه��ذا الطقس
البارد .وخ ّفت حركة السير على الطرقات ،إال
لضرورة التمون بالخبز والتزود بالمحروقات
لزوم التدفئة.

صور

وزادت العاصفة «فالديمير» من معاناة
صيادي األسماك في صور ،أوال ً ألنها منعتهم
من اإلبحار للبحث عن لقمة عيشهم لليوم
الرابع على التوالي ،وثانيا ً ألن الرياح القوية
واألمواج العاتية التي بلغ ارتفاعها أكثر من
خمسة أمتار ،تسببت بتض ّرر عدد من مراكب
الصيد وتمزيق الشباك ،وسط تخ ّوف من
عاصفة مماثلة متوقعة في األي��ام القليلة
المقبلة ،تزيد من خسائر الصيادين ماديا ً
ومعيشياً.

