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حمليات � /إعالنات
�إيران ّ
تنفذ ( ...تتمة �ص)1

التي فرضت حضورها كالعب جديد يثبت
وجوده على المسرح اإلقليمي ،فمنذ اليوم
صارت جبهة الجوالن مفتوحة ،وصارت
المقاومة السورية رقما ً صعبا ً ال يمكن
تجاهله ،وه���ذا م��ا جنته «إس��رائ��ي��ل» من
العربدة الهوليودية التي بدأتها ببالغات
بهلوانية عن غارات لم تقع وغارات وقعت
وغارات ال يعلم أحد إنْ وقعت.
ل��ب��ن��ان المنقسم ح���ول م��ا ي��ج��ري في
جنوب المنطقة وشمالها ،منقسم حول
نفسه وهمومه واهتماماته ،وك��ان على
موعد مع تط ّورات في سياقات االنقسام،
ح��ي��ث ح��م��ل ال��ب��ط��ري��رك ب��ش��ارة الراعي
م��ن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
خيبة أم��ل بعدما تبلغ العجز الفرنسي
عن التدخل إلنقاذ االستحقاق الرئاسي
واعتباره رهينة أميركية سعودية إيرانية،
بينما ك��ان م��وض��وع التعيينات األمنية،
ورفض التيار الوطني الح ّر للتمديد لقائد
الجيش يبلغ درج���ة الغليان م��ع إعالن
العماد ميشال   ع��ون ،بصورة واضحة،
لقد طفح الكيل والتمديد للقيادات األمنية
ممنوع ،وك ّل االحتماالت مفتوحة.

فرنسا تنفض يدها
من الملف الرئاسي

بعد أن ك��ان ي��أم��ل البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي من فرنسا مساعدة
لبنان إلنجاز االستحقاق الرئاسي ،نفضت
األخيرة يدها من الملف ،بعد صوالت وجوالت
موفدها ج��ان فرنسوا جيرو المتكررة إلى
لبنان والسعودية وإي��ران .وعلمت «البناء»
أن البطريرك الراعي تبلغ من الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند بعد لقائهما في قصر اإلليزية
«أن فرنسا سحبت مبادرتها إليجاد حل للفراغ
الرئاسي» ،مشيرا ً إلى «أن حل الملف الرئاسي
ب��ات في الملعب األميركي  -السعودي من
جهة ،واإلي��ران��ي م��ن جهة أخ���رى» .وأش��ار
هوالند للراعي إلى «أن ليس في مقدور فرنسا
تكرار تجربة الدوحة ،وأن على اللبنانيين أن
يتفقوا في ما بينهم النتخاب رئيس».
وك��ان الراعي تمنى على هوالند مساعدة
لبنان إلنجاز االستحقاق الرئاسي في أسرع
وقت والعمل على تأمين المساعدات الالزمة

للنازحين السوريين ،وغ��ادر اللقاء من دون
اإلدالء بأي تصريح.
وف��ي روم��ا بحث وزي��ر الخارجية جبران
باسيل دور مسيحيي لبنان ف��ي محاربة
اإلره��اب .وعقد سلسلة لقاءات في الفاتيكان
حول مجابهة اإلره��اب ،ووضع المسيحيين
في الشرق .ولمس باسيل ممن التقاهم «أن
موجات التطرف والعنف ال يمكن الرد عليها إال
من خالل الحفاظ على الشخصية المسيحية
والرسالة اإلنسانية» .وأ ّكد باسيل «أنّ الكل
يشجع على الحوار في الشرق األوسط».

«يحاولون إقصاء المسيحيين
من السلطة تمهيدا ً لتهجيرهم»

من ناحية أخرى ،رأى رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب ميشال عون أنه «ممنوع
أن يأتي خيال إلى رئاسة الجمهورية» .وقال
عقب اجتماع «التغيير واإلصالح» األسبوعي:
«ما يخصني أري��ده أنا وليس غيري .ال ننكر
الصفة التمثيلية للموجودين لكن ال نقبل أن
ينكروها علينا».
واعتبر «أن م��ا يحدث ه��و أنهم يريدون
تفريغ موقع الرئاسة من القرار وقيادة الجيش
من الكفاءات ،معتبرا ً «أن كل ما يحكى عن
التعيينات األمنية خارج عن الواقع والقانون»
.ولفت إلى أن مسألة التمديد يتم التخطيط
لها إلبعاد أشخاص .وقال« :أنا لم أقل إنني
أريد صهري قائدا ً للجيش بل قلت إنني أريد
قائدا ً وفقا ً للقوانين ».وشدد على «أن التمديد
م��م��ن��وع» ،م��ش��ي��را ً إل��ى «أن ك��ل اإلج����راءات
موجودة ومتاحة ،ومثلما هناك ناس ممكن أن
تتركني يمكنني أن أتركها وأنا أخذت قراري وال
أتراجع عنه».
وأكدت مصادر المجتمعين لـ«البناء» «أن
ق��رار العماد عون بات واضحا ً ال لبس فيه،
نحن نحتاج إلى حل جذري ،لن نقبل بعد اآلن
بالبدعة التي ابتدعوها «من لهم لهم ،ومن لنا
لنا ولهم».
ولفتت المصادر إلى «أن تسامحنا أصبح
خ��س��ارة للمسيحيين وخ��س��ارة للوطن»،
مشيرة إلى «أن ما يجري محاولة إلقصائنا من
السلطة تمهيدا ً لتهجير المسيحيين وهذا ما لن
نسمح به ،فنحن أبناء هذا الوطن ولسنا درجة
ثانية أو ثالثة ،وما حصل في العراق ومصر لن
نسمح بتكراره في لبنان».

حزب الله لن يترك الجنرال

وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة «أن

ك�لام الجنرال ع��ون ليس موجها ً ضد حزب
الله ال ُمص ّر على إج��راء التعيينات األمنية
والعسكرية» ،مشيرة إلى «أن الجنرال عون
تبلغ من حزب الله أنه سيسير معه في هذا
الملف» .وشددت المصادر على «أن حزب الله
لم يترك الجنرال ولن يتركه».

حردان :لضرورة
تفعيل المؤسسات

وم��ن عين التينة ،ش��دد رئ��ي��س الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان على ض��رورة تفعيل المؤسسات في
لبنان وع��دم تهميش دوره��ا ،وف��ي طليعتها
المجلس النيابي .وكرر حردان القول« :نحن
م��ع السعي ال��ج��دي للوفاق وال��ت��واف��ق على
رئاسة الجمهورية» .وأكد «أننا نريد حكومة
فعالة تقدم الخدمات الالزمة للمواطنين»،
مشيرا ً إلى «أننا مع إقرار الموازنة في مجلس
الوزراء ،وال يصح أن يبقى لبنان عشر سنوات
من دون موازنة».
وأكد «أن المؤسسات العسكرية واألمنية
تقوم بواجبها لحفظ استقرار البلد ،ويجب
االلتفاف حولها ودعمها».

بري ندعم الخطة األمنية
في الضاحية

ونقلت أوساط الرئيس نبيه بري عنه قوله
لـ«البناء»« :ال أحد يعلمني الميثاقية أو يزايد
علي في هذا األمر ،أنا أول من اعتمد الميثاقية
ّ
وطبقها» ،مشيرا ً إلى أن هذا األمر ال يبرر تعطيل
بعض القوى السياسية للتشريع ،ال سيما أن
البنود التي وضعت على ج��دول األعمال إذا
أقرت ستعود بالمصلحة على المواطنين من
قانون سالمة الغذاء إلى قانون اإليجارات
الذي سيضاف إلى جدول األعمال ،وصوال ً إلى
اتفاقيات قروض يجب أن تقر واالستفادة منها
قبل انتهاء صالحيتها».
وت��ح��دث ب���ري ع��ن ال��خ��ط��ة األم��ن��ي��ة في
الضاحية ،مؤكدا ً «أنها ب��دأت بداية جيدة،
ونحن ندعم هذه الخطة وسنوفر لها الغطاء
السياسي ،الستكمال ما بدأته القوى األمنية
والعسكرية في طرابلس والبقاع».
وبعد طرابلس والبقاع ،وصلت الخطة
األمنية إلى الضاحية الجنوبية حيث بدأت
على نطاق واسع من دون أي إشكاالت تذكر،
وانتشر عناصر قوى األمن الداخلي في أحياء
رئيسية من الضاحية ،أقاموا الحواجز الظرفية،
أوقفوا السيارات .فيما يجول وزير الداخلية

الفروف ـ ظريف ( ...تتمة �ص)1
نهاد المشنوق اليوم في المنطقة ،لإلطالع على
سير الخطة من الوحدات العسكرية المنتشرة.
كما حشدت القوى األمنية آلياتها تحت جسر
الرينغ ،تمهيدا ً إلط�لاق المرحلة الثانية من
انتشارها في الضاحية والتي ستشمل توسعا ً
نحو العاصمة بيروت كك ّل ،حيث ستنطلق من
بشارة الخوري إلى البربير فكورنيش المزرعة
وطريق الجديدة.

مجلس الوزراء
وداتا االتصاالت

طلب
ويعاود مجلس ال��وزراء اليوم بحث
ُ
َ
الحصول على «داتا االتصاالت»
وزارة الداخلية
كامل ًة ب��دءا ً من  1أي��ار المقبل ،وطلب وزارة
الشؤون االجتماعية قبول هبة ماليّة إضافية
لدعم جهود االستجابة لتداعيات النزوح
السوري إلى لبنان .وأكد وزير الدولة لشؤون
مجلس ال��ن��واب محمد فنيش لـ«البناء» أن
موقف حزب الله معروف ،فنحن نعترض على
تسليم وزارة الداخلية «الداتا» ونعتبر ذلك
غير قانوني».

فتح جبهة الجوالن
أصبح حقيقة عملية

ف��ي سياق آخ��ر ،أك��دت م��ص��ادر عسكرية
لـ«البناء» «أن الكالم عن فتح جبهة الجوالن
أمام المقاومة السورية أصبح حقيقة عملية
وممارسة ميدانية» ،مشيرة إلى «أن إسرائيل
كانت تتصور أن إطالق القرار السوري بفتح
الجبهة ،هو ن��وع من التهويل ،وأن حديث
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
ع��ن مقاومة شعبية س��وري��ة ،م��ن ب��اب رفع
المعنويات» ،إال أنها تفاجأت أن السوريين
هم الذين قاموا بزرع العبوات الناسفة ،وهم
الذين أطلقوا الصواريخ من األراضي السورية
باتجاه الجوالن المحتل».
وأشارت المصادر إلى «أن إسرائيل تحاول
أن تكابر بعدم االعتراف بالمقاومة السورية،
ألنها تريد أن تخدع نفسها وتقول إنها ال تزال
تملك زم��ام المبادرة في الجوالن» .وشددت
المصادر على «أن المتغير االستراتيجي
الكبير ال��ذي كانت تخشاه إسرائيل أصبح
حقيقة قائمة» .وإذ توقعت المصادر «أن
تحصل مناوشات» ،شددت على «أن الحرب
اإلسرائيلية على لبنان مستبعدة فـ«إسرائيل»
تدرك أن دخولها في حرب ضد حزب الله مكلف
جداً ،فهي تعلم كيف تدخل الحرب ،لكن ال تعلم
كيف تخرج منها».

ت�شييع الإطفائيين �سعادة والمولى
شيع بعد ظهر أم��س في جبانة
الباشورة ،العريفان في فوج إطفاء
بيروت عادل داود سعادة ،ومحمد
وج��ي��ه ال��م��ول��ى ،ال��ل��ذان استشهدا
أثناء تأديتهما الواجب في مكافحة
شب ليل أول من أمس
الحريق الذي ّ
في مطبعة في شارع مار الياس.
وك��ان محافظ ب��ي��روت القاضي
زياد شبيب نعى سعادة والمولى،
وأص��در ق��رارا ً بترقيتهما إل��ى رتبة
رق��ي��ب .وق���دم ال��ت��ع��ازي إل��ى ذوي
الشهيدين ،باسم وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق.
والتقى شبيب عائلتي الشهيدين
ورفاقهما في مستشفى المقاصد،
وأك���د ل��ه��م أنّ «التحقيق ال��ج��دي
ج��ار لمعرفة م�لاب��س��ات ال��ح��ادث
وأس��ب��اب��ه» ،م��ن��وه�ا ً بـ»البطوالت
ال��ت��ي أظ��ه��ره��ا ال��ش��ه��ي��دان وس��ائ��ر
رفاقهما في ف��وج اإلط��ف��اء» ،مؤكدا ً
وقوفه إلى جانب «العائلتين في ك ّل
احتياجاتهما ،والدعم المستمر لفوج
اإلطفاء الذي يشكل ضمانة حقيقية
ألرواح وممتلكات أهل مدينة بيروت
وسكانها».

من مواليد بيروت ،1987/8/28
ت��ط��وع ف��ي ف���وج اإلط��ف��اء بتاريخ
 .2008/11/10رق��ي إل��ى رتبة
ع��ري��ف ب��ت��اري��خ ،2011/3/16
ورقي إلى رتبة رقيب بعد استشهاده

بتاريخ  ،2015/4/28الوضع
العائلي أعزب.
الرقيب الشهيد محمد وجيه المولى
من مواليد بيروت ،1984/12/14
ت��ط��وع ف��ي ف���وج اإلط��ف��اء بتاريخ

 .2008/11/10رق��ي إل��ى رتبة
ع��ري��ف ب��ت��اري��خ ،2011/3/16
ورقي إلى رتبة رقيب بعد استشهاده
بتاريخ  ،2015/4/28الوضع
العائلي متأهل.

(ت ّموز)

نعشا الشهيدين محموالن على األكف

اطلع على م�شاريع تنفذها �إيطاليا في مرجعيون

بي�ستيللي :للإ�سراع في انتخاب رئي�س للجمهورية
دع���ا ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
اإلي��ط��ال��ي وال��ت��ع��اون ال��دول��ي البو
بيستيللي إلى «اإلسراع في انتخاب
رئيس للجمهورية يحظى باإلجماع
ألنّ لبنان يستحق أن ي��ك��ون له
رئيس».
وق���د ج���ال بيستيللي أم���س في
منطقة مرجعيون ،برفقة السفير
اإليطالي في لبنان جوزيبي مورابيتو
وممثل جمعية «أف���زي» ف��ي لبنان
ماركو بيريني ،حيث اطلع على عدد
من المشاريع التي تنفذها الجمعية
في المنطقة ،استهلها في مخيم مرج
الخوخ لالجئين السوريين ،حيث
تنفذ «أف���زي» ع��ددا ً من المشاريع،
واستمع إلى شرح من مديرة مكتب
الجمعية دوري���ن م���ارون .والتقى
بيستيللي عائلة س��وري��ة واطلع
على أوضاعها ،كذلك التقى أطفاال ً
تقوم الجمعية بتعليمهم.
ث���م ان��ت��ق��ل بيستيللي وال��وف��د
المرافق إلى محمية إبل السقي حيث
استقبله قائمقام مرجعيون وسام
الحايك وافتتحا مشروع إعادة تأهيل
المحمية وتنظيفها ،والتقى عائلة
عراقية الجئة في بلدة القليعة عراقية
تقيم في بلدة القليعة لالطالع على
أوضاعها وظروف إقامتها.
وألقى بيستيللي كلمة شكر فيها
مكتب التعاون اإليطالي في لبنان
وج��م��ع��ي��ة «أف�����زي» لمساعدتهم،
باسم الحكومة اإليطالية ،النازحين
السوريين في لبنان ،مشيرا ً إلى أنّ

إيطاليا في السنوات الثالث األخيرة
تساعد سورية ولبنان وكردستان في
موضوع النازحين» .وقال« :ستزداد
ال��ح��اج��ات ف��ي ال��س��ن��وات الالحقة
وأشكر عبر القائمقام ك��رم الشعب
اللبناني وضيافته لالجئين ،وهذا
درس للرأي األوروب��ي الذي يناقش
استضافة عدد ضئيل من الالجئين،
فيما لبنان يستضيف أعدادا ً كبيرة»،
مشيرا ً إلى أنّ «المشروع الذي تنفذه
«أف����زي» م��ه��م ألن���ه ي��ق��دم خ��دم��ات
للشريحة األضعف واألفقر للسوريين

بيستيللي خالل جولته في مرجعيون

واللبنانيين».
وعن انطباعه بعد لقائه العائلة
العراقية ،قال»:استخلصت رسالتين،
األول��ى هي أنّ داع��ش يهدّد الناس
ويخلق حالة من عدم الثقة للتعايش
ف��ي المنطقة .ال نريد ه��ذا األم��ر أن
يحصل في لبنان .والثانية هي أنّ
الشاب الذي التقيته غير قادر على
إتمام دراسته وهو أمر غير مقبول.
أوجه نداء عبر وكاالت األمم المتحدة
لالهتمام بجيل المستقبل».
وردا ً على سؤال ،أوضح بيستيللي

لين�ش� :أدين ( ...تتمة �ص)1
وبعد ساعات من أدائها اليمين
الدستورية كوزيرة للعدل ،دانت
لوريتا لينش ما وصفته بأحداث
ال��ع��ن��ف ال��ح��م��ق��اء ف��ي بالتيمور
وأك��دت أنها ستضع كل إمكانات
وزارة العدل لدعم جهود الذين
يتعرضون للتهديد والتحقيق في
المخالفات وتأمين نهاية للعنف.
وقالت لينش التي كانت تتحدث
بعد س��اع��ات م��ن أدائ��ه��ا اليمين:
«إنني أدين أعمال العنف الحمقاء
م��ن بعض األف���راد ف��ي بالتيمور
وال��ت��ي ن��ت��ج منها إل��ح��اق األذى
بضباط بأجهزة ف��رض القانون
وتدمير ممتلكات وتهشيم السالم
في مدينة بالتيمور».
وأض���اف���ت ق��ائ��ل��ة ف���ي ب��ي��ان:

«سأضع كل م��وارد وزارة العدل
لدعم الجهود لحماية أولئك الذين
يتعرضون للتهديد والتحقيق في
المخالفات وتأمين نهاية للعنف».
وتصاعد وت��ي��رة العنف عقب
جنازة ش��اب من أص��ول أفريقية
ي��دع��ى ف��ري��دي غ����راي ،أدى إل��ى
إص��اب��ة  15شرطيا ً بعدما ألقى
المحتجون ال��ح��ج��ارة وأح��رق��وا
مباني وسيارات دورية للشرطة.
إلى ذلك ،قالت الشرطة األميركية
إن طالبا ً أطلق رصاصتين داخل
مدرسة ثانوية في والية واشنطن
لكن مدرسا ً أوقفه قبل أن يلحق
أذى ب��أي شخص ما منع مأساة
دامية محتملة.
وق��ال جو يوبتون قائد شرطة

ل��ي��س��ي ش���رق أول��م��ب��ي��ا عاصمة
ال��والي��ة ،إن الطالب ك��ان مسلحا ً
بمسدس وأطلق عيارين ناريين
أصابا السقف داخل بئر سلم بين
الطابقين األول والثاني في مدرسة
نورث ثيرستون الثانوية.
وأض������اف ي���وب���ت���ون أن أح��د
ال��ع��ام��ل��ي��ن ب��ال��م��درس��ة ت��ص��دى
للطالب قبل أن يتمكن من إطالق
مزيد من األعيرة النارية .واقتادت
الشرطة المراهق إلى الحجز حيث
يجري التحقيق معه.
ولم يصب أحد في الحادث وهو
األحدث في عدد متزايد من حوادث
إطالق النار في مدارس في الواليات
المتحدة أث��ارت نقاشا ً في أرجاء
البالد بشأن سالمة المدارس.

تفقد جنود بالده في الطيري

نبذة

وفي ما يأتي نبذة عن الشهيدين:
الرقيب الشهيد عادل داود سعادة

شريكان من موقع البحث عن ربح فائض أو
درء خسارة مقلقة ،والتركي وحده صاحب
مشروع ،والجغرافيا الشرق أوسطية كلها
مدى حيوي للمواجهة لكن في سورية وحدها
حرب وجود ونصر حاسم أو هزيمة قاتلة.
 مع النهايات التي تبدو في طريق التبلورع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال���دول���ي واإلستراتيجي
للمواجهات ،وتحقيق روسيا وإي��ران القدر
األه�� ّم من االع��ت��راف بمصالحهما الحيوية،
تبدو تركيا هي المعضلة المستمرة والشريك
المستقبلي ،وتبدو سورية هي الجغرافيا التي
ستدور حولها وفيها حروب رسم التوازنات
ال��م��ق��ب��ل��ة ،س����واء ل��ت��ح��دي��د رص��ي��د األرب����اح
والخسائر للفرقاء والالعبين ،أو لرسم إطار
ق��ادر على اح��ت��واء المفاجآت المتوقعة من
ك�� ّل م��ن «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وال��س��ع��ودي يضعها
في الحساب ضيق األفق ،والعجز عن تقبل
الخسائر ،والفرضيات الحمقاء التي قد ترد
في عقول صناع القرار ،ما يستدعي أعلى
درجات التنبّه واليقظة والحرص من روسيا
وإيران ،على عدم الوقوع في خطأ قاتل في
ربع الساعة األخير.

 ت��رك��ي��ا ه���ي م���رب���ط ال���ف���رس وال��ب��اق��يتفاصيل ،ولذلك يبدو االجتماع بين وزيري
خارجية إي���ران وروس��ي��ا سيرغي الفروف
وم��ح��م��د ج���واد ظ��ري��ف م��ع رئ��ي��س الحكومة
التركية داود أوغلو وصانع الديبلوماسية
في حكومته ،أكثر من ضرورة ملحة ،اجتماع
يضع كل شيء على الطاولة ،ويضع الخيارات
والبدائل ،ويرسم الحوافز المعروضة على
تركيا للسير في خيار التسويات الذي صار
خيار واشنطن المعروف ،أو مواصلة اللعب
على الحبال وال��وق��وف بالتالي ف��ي الخندق
ال��س��ع��ودي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وت��ل��ق��ي التبعات
المترتبة على عدم التسامح مع أي عبث في
الجغرافيا السورية.
 ت��رك��ي��ا األب واألم ل���ـ«داع���ش» و«جبهةالنصرة» ،ووج��وده��ا على ضفة التسويات
ي��ب��دأ م���ن إع��ل�ان ال��م��ول��ودي��ن الشرعيين،
لقيطين يستدعي إخ��راج��ه��م��ا م��ن المسرح
ت��ع��اون��ا ً ت��رك��ي��ا ال م��ك��ان ل��ل��ت��ذاك��ي ف��ي��ه ،وإال
إع�ل�ان بن ّوتهما وت��ح�� ّم��ل م��س��ؤول��ي��ات األب
واألم عن ولديهما.
ناصر قنديل

أنّ «معظم مشاريعنا في لبنان تشمل
الالجئين السوريين ولكن سيكون
هناك مشاريع لالجئين العراقيين
أيضاً» ،مشيرا ً إلى أنّ «هدفنا تحرير
ال��ع��راق م��ن داع���ش لينعم باألمن
والسالم».
وأع���ل���ن أن����ه س��ي��ل��ت��ق��ي ال��ي��وم
«مسؤولين لبنانيين وسأنقل لهم
رسالة مفادها ض��رورة اإلس��راع في
انتخاب رئيس للجمهورية يحظى
ب��اإلج��م��اع ،ألنّ لبنان يستحق أن
يكون له رئيس للجمهورية».

الرئي�س الإرلندي :القدرة على التفاعل
مع ال�سكان والأجهزة الأمنية مفتاح عمل الكتيبة
أمضى رئيس جمهورية إرلندا مايكل هيغينز،
ومعه عقيلته سابينا هيغينز وسفيرة إرلندا المقيمة
في لبنان إيزولد مويالن ووفد عسكري رفيع يوما ً
طويالً أم��س ،حيث تفقد وح��دة ب�لاده العاملة في
إطار «يونيفيل» للمرة األولى منذ انتخابه ،في قاعدة
الطيري التي وصلها عند الساعة العاشرة صباحاً،
حيث استقبله القائد ال��ع��ام لليونيفيل الجنرال
لوتشيانو بورتوالنو ووزير الدفاع اللبناني سمير
مقبل وقائد الوحدة اإلرلندية الكولونيل كيفن ماكارثي
وكبار مساعديه ،وقدّمت له ثلة من الجنود التحية
العسكرية على وقع الموسيقى الوطنية اإلرلندية.
بعد االستقبال ،عقد اجتماع عمل ض ّم بورتوالنو
ومقبل وماكارثي ومساعديه ،ت ّم خالله عرض وثائقي
عن العمل الميداني للكتيبة ،وتقديمات قسم التعاون
المدني العسكري فيها.
وعند الساعة ال��واح��دة م��ن بعد الظهر ،التقى
هيغينز مستقبليه الذين تقدمهم النائب أيوب حميد،
ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وقائمقام بنت
جبيل خليل دب��وق ،وقائد منطقة جنوب الليطاني
العميد الركن شربل أبو خليل ،وعميد كلية العلوم
في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن زين الدين،
وممثلو األجهزة األمنية والعسكرية ،ورؤساء بلديات
ومخاتير وتالمذة من الجمعية العاملية لرعاية اليتيم
 ميتم تبنين وثانوية القلبين األقدسين في عين إبلوحشد من المدعوين.
وبعد كلمة ترحيبية من قائد الكتيبة الكولونيل
ماكارثي ،أثنى على التعاون المميّز بين المسؤولين
المحليّين والمجتمع المدني الضامن لنجاح مه ّمة
اليونيفيل.
بعدها ،ألقى الرئيس هيغينز كلمة عبر فيها عن
س��روره لرؤية هذا الحشد من المستقبلين ،وقال:
«إنه لشرف كبير لي ولزوجتي سابينا لقاءكم اليوم،
اسمحوا لي أن أنقل باسم الشعب اإلرلندي السالم
إلى الشعب اللبناني ،واسمحوا لي أن أشكر رؤساء

المجتمع المحلي الذين يتفاعلون ويتواصلون في
شكل يومي مع قواتنا اإلرلندية العاملة ضمن مهمة
حفظ السالم .هذه أول فرصة لي للقاء جنود كتيبة
بالدي العاملة في جنوب لبنان ورؤية مساهمتهم
القيمة في صنع السالم العالمي».
ولفت إلى أنّ جنود الكتيبة «استطاعوا بناء عالقات
مميزة مع السكان المحليّين حيثما خدموا» ،معتبرا ً
أنّ «هذا الموقف اإليجابي والقدرة على التفاعل مع
السكان المحليين واألج��ه��زة األمنية هو المفتاح
األساس لعمل الكتيبة».
فرحب بالرئيس الضيف باسم
أما النائب حميدّ ،
الحضور وباسم الرئيس ب ّري وقال« :لقد التزم لبنان
بعد عدوان تموز  2006بالقرار  1701وأوفى ما عليه،
ولكن إسرائيل ما زالت تنتهك سيادة مياهنا اإلقليمية
والبرية والجوية يوميا ً من دون رادع وتتعدى على
يتمسك بحقه
ثرواتنا النفطية والغازية .إننا شعب
ّ
في الحياة وسنحافط على هذه األرض بقوة وبصبر

ّ
الحق
وسنبقى أقوياء دائما ً بشهادتكم إلى جانب
لتكونوا سفراء لهذا الشعب لنقل الحقائق إلى العالم
بأسره».
بعدها تبادل حميد والرئيس اإلرل��ن��دي الهدايا
التذكارية ،وبعد أن صافح الحضور
انتقل هيغينز إل��ى النصب ال��ت��ذك��اري لجنود
الكتيبة اإلرلندية الـ  47الواقع في محلة الحصن
بجوار كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين
الكاثوليك في تبنين ،حيث كان في استقباله رئيس
اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز وفاعليات البلدة.
وبعد المراسم التقليدية عند النصب وضع إكليالً من
الزهر عند النصب.
ثم ع��اد الرئيس اإلرل��ن��دي من تبنين إل��ى قاعدة
الطيري ،وعند الساعة الخامسة والنصف انتقل
بمروحية لتفقد مراكز الكتيبة على طول الخط األزرق
الممتد من سهل يارون حتى مارون الراس .ث ّم غادر
والوفد المرافق عند الساعة السادسة عصراً.

وزارة ال�صحة :مو�سم الإنفلونزا
ي�أخذ م�ساره ّ
ككل عام
أعلنت وزارة الصحة العامة أنّ فيروس ()AH1N1
«أصبح مستوطنا ً وموسميا ً أدّى إل��ى ظهور مناعة
عند مَن أصيبوا به وت � ّم إدخاله في لقاح اإلنفلونزا
الموسمي» ،الفتة إلى أنّ «جميع دول العالم شهدت أو
تشهد حاليا ً موسم اإلنفلونزا السنوي ،2015 2014-
وتض ّمن هذا الموسم مزيجا ً من فيروسات اإلنفلونزا،
وهذا ينطبق على لبنان حيث ال يزال موسم االنفلونزا
ساريا ً ويأخذ مساره ككل عام».
ً
وأصدرت الوزارة أمس بيانا ً توضيحيا حول «األخبار
التي ترد في الكثير من وسائل اإلعالم عن تفشي إنفلونزا
الخنازير ( ،)AH1N1وبعضها يفتقر إل��ى الدقة
العلمية وي��ؤدي إلى خوف وإرب��اك لدى المواطنين».
ووض��ع��ت «ف��ي ت��ص � ّرف اإلع�لام��ي��ي��ن والمواطنين»
المعلومات اآلتية:
«ظهر فيروس االنفلونزا ( )AH1N1للمرة األولى
في العالم عام  2009وتسبّب بحدوث جائحة عالمية
( )PANDEMICلعدم وج��ود مناعة سابقة عند
البشر ضده كونه فيروسا ً مستجداً .في آب ،2010
أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة
العالمية الناتجة عن فيروس ( )AH1N1الذي أصبح
فيروسا ً مستوطنا ً وموسميا ً أدّى إلى ظهور مناعة عند
مَن أصيبوا به وت ّم إدخاله في لقاح اإلنفلونزا الموسمي.

وبالتالي تعتبر اإلصابة بهذا الفيروس كأي إصابة
بـ»الكريب» ،لجهة عوارض المرض والعالج وأساليب
الوقاية.
علما ً أنّ جميع دول العالم شهدت أو تشهد حاليا ً
موسم اإلنفلونزا السنوي  ،2015 2014-وتض ّمن
هذا الموسم مزيجا ً من فيروسات اإلنفلونزا التالية:
أنفلونزا  )B، (AH3N2و ( )AH1N1وهذا ينطبق
على لبنان حيث ال يزال موسم اإلنفلونزا ساريا ً ويأخذ
مساره ككل ع��ام .ومن المعروف أنّ صغار االطفال
والمسنين والمصابين ب��أم��راض مزمنة كأمراض
القلب والسكري والربو ،هم األكثر عرضة للمضاعفات
الخطرة.
وتك ّرر وزارة الصحة النصائح للمواطنين حول
اتباع أساليب الوقاية العادية ،وخصوصا ً لجهة
التقيّد بالسلوك الصحي لتفادي العدوى بالفيروسات
التنفسية على اختالفها ،كاتباع اآلداب الصحية خالل
السعال أو العطس وغسل اليدين بشكل متك ّرر ،وتفادي
االقتراب من المرضى الذين يظهرون عوارض التهابات
تنفسية حادة .كما تناشد أي مصاب بـ»الكريب» إذا لم
يبدأ بالتحسن بعد ثالثة أيام من بداية المرض أو إذا
التوجه
اشتدت العوارض وال سيما صعوبة التنفس،
ّ
إلى الطبيب من دون تأخير».

�إعالنات ر�سمية
إعالن تبليغ
ت��دع��و محكمة االي���ج���ارات في
زحلة المدعى عليه شكيب يوسف
األبيض المجهول اإلقامة للحضور
شخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً
ال��ى قلم المحكمة ف��ي زحلة لتبلغ
اوراق ال��دع��وى المقدمة م��ن فايز
توفيق ال��ف��اخ��وري المسجلة برقم
مدور  2015/54وموعد الجلسة في
 2015/7/6والذي يطلب بموجبها
اسقاط حق المدعى عليه بالتمديد
وال��زام��ه ب��اإلخ�لاء لتركه المأجور
م��دة ت��زي��د ع��ن الستة اش��ه��ر ب��دون
انقطاع وهو مدين بالبدالت وكذلك
لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة
ب��دون انقطاع والقائم على العقار
 661حوش حاال والزامه بدفع مبلغ
اربعماية واربعون الف ليرة لبنانية
وللمدعي عليه مهلة عشرين يوما ً من
تاريخ النشر إلب��داء مالحظاته واال
فكل تبليغ يتم لصقا ً على باب ردهة
المحكمة يعتبر صحيحا ً باستثناء
القرار النهائي.
الكاتب
نسرين الدبس

