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وزير البيئة يلتقي المو�سوي وخري�س ...وت�أكيد على معالجة و�ضع مكبّ ر�أ�س العين منفذية �سدني في «القومي» ْ
تحيي �سهرتها ال�شهرية
اس��ت��ق��ب��ل وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة محمد
المشنوق في مكتبه في الوزارة قبل
ظهر أمس ،النائبين نواف الموسوي
وعلي خريس ،وج��رى البحث في
سبل معالجة مشكلة النفايات في
قضاء صور وتحديدا ً
المكب القريب
ّ
من برك رأس العين.
ع��ق��ب ال��ل��ق��اء ق���ال ال��م��وس��وي:
«التقينا كنواب قضاء صور وزير
البيئة ال��ذي يهمنا أن نؤكد على
تقديرنا الجهود التي يبذلها في
مجال الحفاظ على البيئة في لبنان،
وال��ت��ي تتطلب ب��ص��ورة أساسية
معالجة مشكلة النفايات ،وبحثنا
معه في القرار الذي أصدره مجلس
الوزراء بوضع خطة عامة للنفايات،
وطلبنا منه أن ت��درج ه��ذه الخطة
قضية ال��ن��ف��اي��ات ف��ي ص��ور التي
تشكل منذ فترة كارثة بيئية تؤكد
عليها وزارة البيئة مثلما يؤكد عليها
معالي الوزير شخصياً».
وأضاف« :في صور هناك مشكلة
مكب رأس
من جزئين :الجزء االول
ّ
العين القريب من برك رأس العين
التي تسقي قضاء ص��ور ،ومشكلة
معالجة النفايات ال��ت��ي ينتجها
ال��ق��ض��اء ،وإن ال��وزي��ر ف��ي الخطة
العامة التي وضعها من أجل لبنان

لحظ أن ي��ك��ون ف��ي منطقة صور
معمل لمعالجة النفايات بسعة
مكب
 250طنا ً ومعالجة لمشكلة
ّ
رأس العين .ونحن نشكره على
مبادرته االيجابية في هذا المجال،
ونشكره على ما تفاهمنا عليه اليوم
لناحية إدراجه في الخطة المطلوبة
منه لتقديمها بعد اسبوعين كما هو

مقرر في مجلس ال��وزراء أن يدرج
الوضع البيئي في منطقة صور ،ال
سيما المتعلق بمعالجة النفايات
في صور ومكب رأس العين».
وخ��ت��م« :تحدّثنا ف��ي تفاصيل
شتى ويهمنا التأكيد أننا سنتابع
هذا الموضوع حتى الوصول إلى
خواتيمه مك ّررين شكرنا التجاوب».

وق���ال خ��ري��س« :ن��ح��ن بانتظار
موعد من الوزير لزيارة منطقة صور
من أجل االطالع على الوضع القائم
في المنطقة ،ويهمني أن أقدر الجهود
التي يبذلها ،خصوصا ً لحل مشكلة
النفايات على المستوى الوطني
ال��ع��ام ،وت��ح��دي��دا ً ف��ي م��ا يتعلّق
ب��م��وض��وع منطقة ص���ور .ونحن

بانتظار الموعد مع الوزير كي نلتقي
ونكون على أرض الواقع».
وق��ال المشنوق« :استمعنا إلى
خص
مطالب نواب قضاء صور في ما ّ
موضوع النفايات وجبل النفايات
ال���ذي يتضخم ف��ي منطقة رأس
العين ،ووض��ع النفايات بالنسبة
إلى عين بعال وكيف تتم المعالجة
هناك .ولكن ال شك أن موضوع مكب
رأس العين استحوذ االهتمام األكبر
وه��و م��رص��ود ف��ي االستراتيجية
الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة،
ونرجو أن نتمكن من إيجاد المبالغ
الضرورية الالزمة إلزالة هذا المكب
وه���ذا الجبل م��ن ال��ن��ف��اي��ات ال��ذي
تجاوزت مساحته لغاية اآلن 150
الف متر مربع وهذا شيء خطير وال
يجوز أن يستمر بعد اليوم.
وأض���اف« :طبعا ً هناك مشاكل
لجهة التمويل ،ول��ك��ن عملنا مع
النواب على إيجاد بعض الموارد
الممكنة ،وأيضا ً من خزينة الدولة أو
من المساعدات االوروبية والدولية،
ونأمل الوصول في هذا الموضوع
إل��ى نتائج في المستقبل القريب،
ونأمل أن تتابع الجهود من أجل
معالجة كل المكبات الموجودة في
كل أنحاء لبنان».

ال�سيول تجتاح العا�صي وتخ ّلف �أ�ضرار ًا
في المقاهي و�أحوا�ض ال�سمك

�أبو فاعور يطلق الحملة الوطنية للتوعية ّ
�ضد �سرطان الثدي
ّ
الزهري ت�ضامن ًا
وال�سراي الحكومية يك�سوها اللون
أطلقت وزارة الصحة العامة من السراي
الحكومية ،الحملة الوطنية للتوعية ض ّد
سرطان الثدي  2014تحت شعار «بتذكرك
بكل شي ،دورك تذكرا بالصورة الشعاعية»،
برعاية عقيلة رئيس مجلس ال���وزراء لمى
تمام س�لام ،وبالتعاون مع شركة «روش»
وبدعم من نقابات :أطباء لبنان ،صيادلة
لبنان ،الممرضين والممرضات في لبنان،
المستشفيات في لبنان ،وجمعيات علمية
أخ��رى إلى جانب اللجنة الوطنية لسرطان
الثدي.
ولهذه المناسبة ،لبست السراي الكبيرى
الحلّة الزهرية ـ وهو لون الحملة العالمية ـ
فازدانت أشجار الزيتون في باحته باألشرطة
الملونة حاملة تسمية «أشجار األمل» ،وزيّنت
آالف البالونات الزهرية سماءه تكريما ً للنساء
اللواتي خضعن للصورة الشعاعية السنة
الماضية ،وتشجيعا ً لسائر النساء ليقمن بهذه
الخطوة هذه السنة.
حضر حفل إط�لاق الحملة ،وزي��ر اإلع�لام
رم��زي جريج ،وزي��ر الثقافة رون��ي عريجي،
وزير البيئة محمد المشنوق ،النواب :عاطف
مجدالني ،ميشال موسى وقاسم عبد العزيز،
ممثل قائد الجيش العميد الطبيب جان عنداري،
ممثلة المدير العام لقوى األمن الداخلي المالزم
أول الطبيبة مهاب مشموشي ،ممثل المدير
العام ألمن الدولة المالزم أول الطبيبة سمر
قبيسي ،ممثلة األمن العام المالزم أول الطبيبة
باميال بو عبد الله ،إلى جانب عقيالت عدد من
السياسيين ورئيسات جمعيات نسائية ونقباء
وإعالميين وسياسيين وشخصيات اجتماعية
وأع��ض��اء اللجنة الوطنية لحملة سرطان
الثدي.
وتميزت حملة التوعية ضد سرطان الثدي
هذه السنة بإبراز أهمية التزام الرجال نشر
ّ
والحث على الكشف
التوعية حول هذا المرض
المبكر ودع��م النساء في حياتهن اليومية.
فسرطان الثدي متعارف عليه تقليديا أنه
ي��ن��درج ف��ي إط��ار القضايا النسائية قضية
نسائية ـ وهو حتما كذلك .إال أن هذا ال يعني
أن تشخيص اإلصابة بسرطان الثدي مسألة
تؤثر على المرأة فحسب .ففي الواقع ،سرطان
الثدي يؤثر على الرجال أيضا ً س��واء كانت
زوجاتهم ،أو إحدى قريباتهم ،أو أخواتهم ،أو
حتى صديقاتهم يكافحن هذا المرض الخبيث.
وألقت سالم بالمناسبة قالت فيها« :اع ُتبر
شهر تشرين االول ت��اري��خ �ا ً ل��دع��م مرضى
ال��س��رط��ان وم��رض��ى س��رط��ان ال��ث��دي بشكل
خ��اص .إن هذه القضية الصحية هي قضية
وطنية ومجتمعية ب��ام��ت��ي��از .فهي رسالة
إنسانية تهدف إل��ى بعث االم��ل ف��ي نفوس
االصحاء قبل المرضى ،عاملة من اجل توفير
الوقاية والصحة والسالمة واألمان للمواطن
َ
والمواطنة والدفاع عن كرامتهما».
ورأت سالم أن هذه القضية تتطلب تقدّما ً
أكبر في خطة عمل وطنية تتضمن بلورة الوعي
لدى النساء للكشف المبكر ،ما يتطلّب الوقاية
والمراقبة الصحية بشكل دائ��م ،والفحص
الذاتي كما ال��دوري عند الطبيب ،والصورة
الشعاعية بعد س��نّ األرب��ع��ي��ن والتغذية

السليمة والرياضة .ولفتت إلى أنّ المقاومة
على الصعيد المعنوي أهم خطوة من خطوات
العالج ،وهي المعركة نحو الحياة .مشددة
على اعتماد سياسة صحية شاملة ودقيقة
حول هذا الموضوع تتكامل مع سياسة تربوية
وإعالمية.
ودع��ت س�لام إل��ى تطوير السِ ج ّل الوطني
للسرطان واع��ت��م��اد ب��رن��ام��ج وط��ن��ي شامل
للكشف المبكر عن سائر األمراض السرطانية،
فضالً ع��ن تحسين التقديمات االجتماعية
لجميع المواطنين ،وتغطية أفضل لعالج
األمراض المستعصية ومنها مرض السرطان
بشكل كامل.
وقال أبو فاعور« :على مدى  14سنة ،على
التوالي ،حرصت وزارة الصحة العامة على
رفع راية التوعية حول مرض سرطان الثدي
من خالل دعمها المستمر للنساء .إن سرطان
الثدي يمثل  42في المئة من مجموع أمراض
السرطان التي تصيب المرأة ،و 21في المئة
من مجمل ما يصيب المرأة والرجل في لبنان».
معتبرا ً أنّ هذه النسبة عالية وتفترض عناية
وتدخالً مختلفين من قبل الدولة والمجتمع
المدني والجهاز الطبي في لبنان.
وقال« :إن القاعدة األساس لعملنا تكمن في
خلق ثقافة صحيّة لدى المرأة وتعزيز الوعي
وإزال��ة المخاوف الوهمية واعتماد كل السبل

لتعريفها على حقيقة المرض .وه��ذه عملية
واسعة تبدأ من ال��م��دارس والجامعات إلى
المنزل ودور العبادة لتقديم كل المعلومات
المتعلقة بالمرض وتطوره والعوامل المؤثرة
وسبل الكشف المبكر والوقاية منه بالوسائل
الممكنة ،خصوصا ً أن الكشف المبكر يساعد
في الشفاء التام بمعدل يقارب  90في المئة من
الحاالت».
وأع��ل��ن أب��و ف��اع��ور أنّ نسبة التجاوب أو
التوعية في األري���اف متد ّنية بالنسبة إلى
المدينة ،وقال« :هذا األمر ليس إخفاقا ً إال للدولة
ومركزية الدولة وعدم قدرتها في الوصول إلى
جميع أبنائها».
وتابع« :إن معاناة المرأة في أقصى الشمال
وعكار والجنوب وكل المناطق هي المعاناة
نفسها في بيروت وطرابلس والمدن الكبرى.
ونأمل أن تنصف هذه الحملة المرأة الريفية في
المناطق البعيدة المستبعدة من أنظار الدولة
ورعايتها».
وأضاف« :إننا نعتبر أن برنامج االكتشاف
المبكر لسرطان الثدي عند المرأة هو برنامج
بالغ األهمية ،ليس فقط من الناحية الطبية
بل كذلك من الناحية االقتصادية ،فهو يندرج
ضمن برامج ترشيد اإلنفاق وضبطه ،إذ تبرز
أهمية الكشف المبكر لكل األمراض واالستباق
في تقدير ح��االت المرض في التخفيف من

أقامت منفذية سدني في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي سهرتها الشهرية التي أدارتها وأشرفت عليها
مديرية بارماتا التابعة للمنفذية.
حضر السهرة منفذ عام سدني أحمد األيوبي وأعضاء
هيئة المنفذية ،مدير مديرية بارماتا لبيب أكسلة ،وأعضاء
هيئة المديرية ،أعضاء من المجلس القومي وجمع من
القوميين والمواطنين.
رح���ب فيها
وأل��ق��ى م��ذي��ع المديرية كلمة وج��دان��ي��ة ّ
بالحضور ،وتحدّث عن أهمية هذه اللقاءات التي تسودها

الحاالت االستشفائية المكلفة ،وهذا ما يشكل
قاعدة أساسية في رسم سياستنا الصحية
المقبلة ألنها تساهم فعليا ً في تخفيف أكالف
االستشفاء».
أما مدير مكتب «روش» عبد الرحمن صبرا،
فأثنى على ال��دور الحيوي ال��ذي تؤديه هذه
الحملة لجهة نشر الوعي بين النساء وزيادة
نسبة اإللمام بالمعلومات المتعلقة بمرض
سرطان الثدي .وق��ال« :على مدى السنوات
الماضية ،سلّطت هذه الحملة الضوء على مهمة
الشركة ،المتمثلة في الوصول إلى أكبر عدد
ممكن من النساء بهدف نقل الرسالة وتثقيف
الناس حول سرطان الثدي .واليوم ،يس ّرنا أن
نض ّم جهودنا إلى جهود وزارة الصحة العامة
م ّرة أخرى للتشجيع على الكشف المبكر عن
هذا المرض الفتاك للحصول على تشخيص
أفضل له ،ألن الكشف المبكر ينقذ الحياة».
وأش���ار إل��ى أن حملة التوعية الوطنية
تمتد لثالثة أشهر ،ما سيتيح للنساء فرصة
االستفادة من الحسم على الصور الشعاعية
للثدي حتى نهاية شهر كانون األول ،2014
إذ إنّ المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية
في كل أرج��اء لبنان ستخ ّفض كلفة الصورة
الشعاعية إل��ى أربعين أل��ف ليرة لبنانية،
بينما ستقدم المستشفيات الحكومية الصور
الشعاعية للثدي مجانا ً طوال فترة الحملة.

اجتاحت السيول التي تسببت بها
األمطار الغزيرة التي يشهدها لبنان
في هذه األي��ام ،وادي نهر العاصي
في الهرمل ،وخلفت أض��رارا ً فادحة
في المقاهي وأحواض السمك القائمة
على امتداد مجرى النهر.
وارتفع منسوب المياه أكثر من
متر ،بعد هطول األمطار الغزيرة ليل
الثالثاء ـ األرب��ع��اء في المرتفعات
لتصب
الجبلية ،والسهول المجاورة
ّ
في مجرى النهر ،حاملة معها االتربة
واالح��ج��ار واغ��ص��ان االش��ج��ار .كما
ج��رف��ت ب��ع��ض ال��م��ن��ش��آت القائمة
على ضفاف النهر في محلة جسر
العاصي.
وتسببت االمطار الغزيرة بنفوق
السمك وه��روب��ه إل��ى مجرى النهر.
كما غطت مقاهي العاصي الوحول
واالتربة ما تسبّب بأضرار جسيمة.
واعتبر النائب نوار الساحلي في
تصريح أدلى به أمس أنّ هناك كارثة
وق��ع��ت على ال��ه��رم��ل ،إذ اجتاحت
السيول المقاهي وب��رك األس��م��اك،
وبالتالي هناك أضرار جسيمة حلت
على أهلنا ف��ي ال��ه��رم��ل وأدّت إلى
خسائر مادية فادحة.
وناشد الساحلي الحكومة ،ال سيما
الهيئة العليا لالغاثة التح ّرك الفوري
والسريع وإرس��ال الفرق المختصة
للكشف على األض���رار وتحديدها
ليصار بعدها للتعويض على أهلنا
المنكوبين.
وتابع« :إن الهرمل الصامدة في
وج��ه اإلره���اب والتي دفعت أثمانا ً
باهظة تطالب المسؤولين باالهتمام
بها والتعويض عن األض���رار التي
وقعت على أهلها وذلك بشكل سريع،
ألن األض�����رار وق��ع��ت ع��ل��ى أن��اس
يقتاتون من تربية األسماك والبعض
منهم خسر ك��ل ش��يء وال يمكنهم
االنتظار طويالً».
أم��ا ف��ي ال��ش��م��ال ،ف���أدّت األم��ط��ار
التي هطلت ف��ي الضنية إل��ى زحل
التربة ق��رب نبع الس ّكر في أعالي
ج��رود منطقة الضنية ،ما أدّى إلى
قطع جزئي للطريق التي تربط بلدة
بقرصونا ب��ج��رد مربين والطريق
المؤدية إل��ى س� ّد بريصا والهرمل،
وع��م��ل��ت ورش ال��ب��ل��دي��ة بمعاونة
األهالي على فتحه.
ون��اش��د رئيس بلدية بقرصونا
محمد بكور الورش التي تعمل على
إنجاز وصلة طريق بقرصونا ـ نمرين
ضمن مشروع طريق سير ـ جباب
الحمر ـ الهرمل ،اإلس��راع في تنفيذ
األش��غ��ال واالن��ت��ه��اء منها ف��ي أق��رب
وقت ممكن ،ألن الطريق الحالية لم
تعد قادرة على استيعاب السيارات
وال��ش��اح��ن��ات ،ال��ت��ي تعبر الطريق
ي��وم��ي�اً ،ون��ظ��را ً إل��ى ضيقها ،وهي

�أخبار متفرقة
ّ
«التقدم والإخال�ص» ل�شه ّيب
درع تقديرية من

ضمن سلسلة الزيارات التي تؤدّيها جمعية «التقدّم واإلخ�لاص» ـ ش��ارون للجهات
والشخصيات التي دعمت مشروع تشييد بناء للجمعية ،زار وفد من الجمعية وزير الزراعة
أكرم شهيّب في دارته في عاليه ،بحضور الشيخ راجح عبد الخالق والشيخ حمزة الكوكاش،
ووكيل داخلية الجرد في الحزب التقدمي االشتراكي زياد شيّا.
وتحدّث ِباسم وفد «التقدّم واإلخ�لاص» ،عميد عائلة عبد الخالق األستاذ نسيب عبد
الخالق ،الذي شكر شهيّب على تمثيله رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد
جنبالط ،كما شكر له دعمه ومواكبته العمل االجتماعي وتشجيعه الدائم.
كما ألقى الشيخ راجح عبد الخالق كلم ًة ن ّوه فيها بدور جنبالط وأصحاب القرار في منطقة
الجبل ،في إرساء المناخ التوافقي والوعي في مواجهة المخاطر المحدقة.
وختاماً ،قدّم الوفد درعا ً تكريمية لشهيّب .كما قدّمت في وقت سابق درعا ً أخرى لشيّا.

انطالق الحملة الوطنية
ّ
�ضد �شلل الأطفال في بعلبك والبقاع الغربي

أطلق محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر حملة التلقيح ض ّد شلل اﻻطفال من عمر يوم إلى
خمس سنوات ،بالتعاون مع رئاسة قسم طبابة محافظة بعلبك ومنظمة الصحة العالمية
«اليونيسف» من مدرسة «البشائر» في بعلبك بحضور رئيس قسم الصحة في بعلبك
الدكتور محمد الحاج حسن وممثلين عن «اليونيسف».
وألقى خضر كلمة أش��اد فيها بأهمية الخطوة من أجل تحصين أبنائنا ،وشكر وزير
الصحة وائل أبو فاعور وقسم الصحة في بعلبك الهرمل و«اليونيسف» وإدارة المدرسة وكل
المتعاونين إلنجاح الخطوة .
أما الحاج حسن فأكد على أهمية رعاية االطفال وتحصينهم بالتعاون مع الجهات

الدولية .وكانت كلمة لمدير المدرسة ابراهيم سعيد شكر فيها وزارة الصحة ،كما ألقى رئيس
لجنة الصحة في بلدية بعلبك الدكتور فضل مرتضى كلمة ِباسم رئيس البلدية حمد حسن.
وفي البقاع الغربي ،أطلق مكتب الصحة في حركة أمل الحملة الوطنية الصحية المجانية
للتحصين ض ّد شلل األطفال ،في حين أن مركز سحمر الصحي التابع لحركة أمل فتح أبوابه
لكل من يريد االستفادة من هذه الحملة.
وأشار رئيس المركز أحمد كريّم إلى إقبال األهالي ،وقال إن الحملة في البقاع الغربي
مستمرة ،وستشمل ايضا ً طالب المدارس واألطفال النازحين السوريين في أماكن وجودهم.

بري»
�سفير �ألمانيا يزور
ّ
«مجمع نبيه ّ

أمضى سفير ألمانيا االتحادية لدى لبنان كريستيان كالغيس يرافقه الملحق التجاري
في السفارة حنان عبد الرضا ورجل االعمال عبد الجانوني ورئيس مجلس ادارة تلفزيون
«أرابيكا» محمد ياسين ،يوما ً طويالً في «مج ّمع نبيه ب ّري لتأهيل المعوقين» في الصرفند،
تلبية لدعوة عقيلة رئيس المجلس النيابي رئيس الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين رندة
عاصي ب ّريّ .
واطلع الوفد على الخدمات التي يقدّمها المج ّمع لذوي االحتياجات اإلضافية.
وجال الوفد برفقة ب ّري في أقسام المج ّمع ،ال سيما قسم التربية المختصة والقيادات
الخاصة ،قسم االعاقات السمعية والبصرية وقسم االطراف االصطناعية.
وبعد الزيارة قال كالغيس« :أشكر للسيدة بري هذه الدعوة ،مقدّرا ً الجهود التي تبذلها في
سبيل تخفيف االعباء عن كاهل المعوقين من خالل هذا الصرح ،الذي يؤمن كافة الخدمات
الطبية واالجتماعية لذوي االحتياجات اإلضافية».
واعتبرت ب ّري أنّ زيارة السفير االلماني تندرج في سياق الزيارات الدورية التي ّ
تنظمها
الجمعية للسفراء في الدول الصديقة ،لوضعهم في أجواء ما تقوم به في الجمعية ،ولبحث
إمكانية تطوير صنع التعاون وتبادل الخبرات مع الجمعيات في هذه الدول.
ث ّم أقامت ب ّري مأدبة غداء تكريمية على شرف السفير االلماني والوفد المرافق.

اإللفة والروحية القومية االجتماعية الجامعة حول قيم
الحق والخير والجمال ،وهذا التواصل بين المغتربين
يجعلهم أقرب إلى التواصل في ما بينهم ،واالط�لاع عن
كثب على ما يحدث على أرض الوطن.
ثم أحيى الفنان ري��اض الساعاتي سهرة فنية ،قدّم
خاللها أغنيات وطنية وقومية ،تجاوب معها الحضور،
خصوصا ً األج��ي��ال الصاعدة ،التي تشكل أم�لاً ألم��ة ال
تموت ،ولن ينال منها ك ّل المتآمرين عليها وعلى حضارتها
وتاريخها ومستقبلها.

وفد «التقدّم واإلخالص» يقدّم الدرع التكريمية لشهيّب

أصبحت تحتاج إلى إعادة تأهيل.
وف��ي الجنوب ،وق��ع ح��ادث سير
بين س��ي��ارة جيب تابعة للوحدة
التانزانية العاملة ضمن إطار قوات
«اليونيفيل» ،وشاحنة كبيرة معدّة
للنقل ،وذل��ك على طريق عديسة –
كفركال ،عقب ان��زالق سيارة الجيب
نحو الشاحنة بسبب تساقط األمطار،
م��ا أدّى إل��ى حصول أض���رار مادية
في واجهة اآلليتين ،من دون وقوع
إصابات أو جرحى بين الركاب.
وعلى الفور ،حضرت إلى المكان
ال��ش��رط��ة العسكرية ال��دول��ي��ة من
الوحدة اإلندونيسية وفتحت تحقيقا ً
في الحادث ،كما عملت على تنظيم
السير في االتجاهين.

األرصاد الجوية

تو ّقعت مصلحة األرصاد الجوية
في ادارة الطيران المدني أن يكون
طقس لبنان اليوم غائما ً جزئيا ً إلى
غائم مع أمطار متف ّرقة محلية ومن

دون تعديل يذكر في درجات الحرارة،
على أن يتحسن مساءً .أ ّما غدا ً فيكون
قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات
ال��ح��رارة ،ويتحول بعد الظهر إلى
غائم جزئيا بسحب مرتفعة .وذلك
بسبب منخفض ج ّوي متمركز فوق
تركيا يؤدّي إلى طقس متقلّب يسيطر
على الحوض الشرقي للبحر األبيض
المتوسط.
درج��ات الحرارة المتوقعة اليوم
على السواحل من  19إلى  28درجة،
فوق الجبال من  12إلى  18درجة،
ف��ي األرز م��ن  6إل��ى  14درج���ة ،في
الداخل من  13إلى  25درجة .الرياح
السطحية جنوبية ـ غربية نهارا ً
وجنوبية ـ شرقية ل��ي�لاً ،سرعتها
بين  10و 35كيلومترا ً في الساعة.
االنقشاع متوسط .الرطوبة النسبية
على الساحل بين  60و 80في المئة.
البحر متوسط ارتفاع الموج ،وحرارة
سطح الماء  26درج��ة .أما الضغط
الج ّوي فيبلغ  763ميلليمترا ً زئبقاً.

