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"القدس المفتوحة" تطلق احتفاالتها بتخريج الفوج الـ 25 باحتفال مركزي 
رام الل���ه - "األي���ام": أطلق���ت جامع���ة القدس 
المفتوح���ة، أمس، احتفاالت تخريج الفوج ال� )25( 
ن���ا"، باحتفال مرك���زي في مدينة 

ّ
ُمنا عز

َ
ف���وج "عل

البي���رة، تخلل���ه تخريج طلب���ة الدراس���ات العليا، 
وتكري���م أوائل الخريجين عل���ى التخصصات من 
درجة البكالوريوس، وتكريم أوائل الخريجين من 
األسرى ضمن برنامج "تعليم األسرى داخل سجون 

االحتالل". 
وش���دد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. 
محمود أبو مويس على أهمية التركيز على البرامج 
التعليمي���ة الثنائي���ة التي تجمع بي���ن التعليم 
النظ���ري والتدري���ب العملي ف���ي القطاع الخاص 
خالل فترة الدراس���ة، وكذلك التركيز على الرقمنة 
والري���ادة واإلب���داع واالبت���كار، داعي���ًا الخريجين 
للسعي للمنافسة في سوق العمل وإنشاء مشاريع 
خاصة بهم، واالستفادة من المنح الخارجية التي 

توفرها الوزارة.
وقالت محافظ رام الل���ه والبيرة د. ليلى غنام: إن 
"الش���عب الفلسطيني س���يبقى ينهل من منابع 
العل���م والتعلم حتى التغلب على االحتالل وصواًل 

إلى القدس محررة".
إلى ذلك، قال رئيس هيئة شؤون األسرى قدري 
أبو بكر: إن "األس���رى انتزعوا حقهم في التعليم، 
وخّرجت الجامعة خالل الس���نوات الماضية )653( 

أس���يرًا وأسيرة، وستخرج هذا العام )136(، فيما ال 
يزال )400( أس���ير ملتحقين ببرامج البكالوريوس 

في الجامعة".
من جانبه، ب���ارك رئيس مجل���س األمناء عدنان 
سمارة، للخريجين والخريجات تخرجهم ضمن فوج 
ُمن���ا عزنا"، خصوصًا األوائل وطلبة الدراس���ات 

َ
"عل

العليا، مؤكدًا أن "الق���دس المفتوحة هي جامعة 
الوطن، تنتشر في ربوعه كافة، وهي جامعة الكل 
الفلس���طيني، وال يكاد بيت يخلو م���ن موظف أو 
خري���ج إال ويحتضن واح���دًا أو أكثر تلقى تعليمه 

فيها".
من جانبه، قال رئيس الجامعة د. سمير النجدي: 
إن "الجامع���ة اتبع���ت نهجًا تعليمي���ًا وفق نظرة 
واقعية تستش���رف متطلبات المس���تقبل وتأخذ 
بحاجاته، وتجاوزت كل الصعاب وحققت مزيدًا من 
النجاحات واالزدهار، فمن درجة البكالوريوس إلى 
الماجس���تير ثم الدكتوراه، ومن التعليم المفتوح 

إلى التعليم المدمج".
من جانبه، قال رئيس مجلس الطلبة القطري 
زياد ال����واوي: "كان للجامعة على امتداد الوطن 
الدور األساس����ي في نش����ر العل����م والمعرفة، 
وكانت رس����التها في بدايتها العلم والتعليم 
ل����كل من فاته قطار التعلي����م، واليوم أصبحت 
جامعة التعليم المدمج، وتطرح برنامج التعليم 

الدول����ي. ونح����ن على ثق����ة بإيجابي����ة الوزارة 
تجاهن����ا"، ودعا زم����الءه ليكونوا خير س����فراء 

لجامعتهم ودولتهم.
من جانبه، قال الخريج خالد أحمد السوداني في 
كلمة الخريجين: "أقدم لعائالتنا كل التحيات في 
يوم تخ���رج أبنائهم، وحق لنا أن نفخر بأنفس���نا 

وما حققناه م���ن إنجازات، معتزي���ن بهذا الصرح 
األكاديمي الش���امخ الذي حملنا على نس���ج العلم 

والمعرفة في مختلف المجاالت".
وفي النهاية، استكمل عميد القبول والتسجيل 
واالمتحانات د. خلي���ل عريقات، إجراءات التخريج 

بذكر أسماء الخريجين.

انضمام الدكتور مالك زبن لكلية الطب في الجامعة 

ــن أســـمـــاء  ــل ــع ـــة" ت ـــركـــي "الـــعـــربـــيـــة األمـــي
ــعــلــمــي ـــز الـــبـــحـــث ال ـــوائ ـــج ـــن ب ـــزي ـــفـــائ ال

جنين - محمد بالص: أعلنت الجامعة العربية 
األميركي���ة، أمس، انضم���ام األكاديمي البارز 
الدكتور  المخ واألعصاب،  استش���اري جراحة 
مالك زبن، إلى أسرة كلية الطب في الجامعة، 
بمنصب مستش���ار رئيس الجامعة لش���ؤون 

الكلية.
ورحب رئي���س الجامعة الدكتور علي زيدان 
أبو زهري بانضمام زبن ألسرة الجامعة، مؤكدًا 
أنه يمثل إضافة نوعية لكادر الطب، ويعكس 
االهتمام الكبير من قب���ل إدارة الجامعة لرفد 
كلي���ة الطب بالمه���ارات والخب���رات الالزمة؛ 
لتكون كلية عصرية ومتميزة على مس���توى 

فلسطين والمنطقة.
وأكد أبو زهري ح���رص الجامعة الدائم على 
التطوير المس���تمر لمجاالتها العلمية كافة، 
س���عيًا منها لتزويد طلبتها بأفضل الخدمات 

التعليمية وأكثرها تقدمًا.
وأش���ار إل���ى أن الدكتور زب���ن حاصل على 
درجة الدكتوراه في علم األعصاب من جامعة 
"ساوثامبتون" في بريطانيا، وهو باحث مرموق 
ف���ي مجال تطوي���ع وزراعة الخالي���ا الجذعية 
ف���ي الدماغ وتعوي���ض الخالي���ا التالفة بعد 
اإلصابات والس���كتات الدماغية، وحصل على 
العديد من الزماالت في برامج بحثية متميزة 
على مس���توى العالم، وتّوج���ت أعماله بالفوز 
ف���ي العديد من الجوائز، ونش���ر ما يزيد على 
ثمانين ورقة علمية في مجالت محكمة دوليًا، 
وأتم تدريبه كاستشاري جراحة مخ وأعصاب 
وعم���ود فقري، وه���و زميل لكلي���ة الجراحين 
الملكية في إنجلت���را، وعضو جمعية جراحي 

العمود الفقري البريطانية.
وأض���اف: إن الدكت���ور زب���ن أكاديمي بارز 
في مج���ال التعليم الطبي، ويش���غل منصب 
المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للتعليم 
الطبي في بريطانيا، ومؤسس برنامج تدريب 
المدربين الطبي والصحي في فلسطين، وهو 
عضو ف���ي الجمعية األوروبية للتعليم الطبي، 
ويترأس نادي فلس���طين للبح���وث الصحية 
وعضوي���ة اللجنة الفنية المنبثقة عن مجلس 

البحث العلمي الفلسطيني.
من جهة أخ���رى، أعلنت الجامع���ة العربية 
األميركي���ة، أمس، أس���ماء الفائزين في عدة 
جوائز أطلقتها، وذلك على هامش احتفاالت 

بتخريج الفوج التاسع عشر من طلبتها.
وق���ال عض���و مجل���س إدارة الجامعة زهير 
حجاوي "إن جائزة المهن���دس زهير حجاوي 
للبحث العلم���ي أضحت محفزا فع���اال لطلبة 
الجامعات الفلس���طينية الكتشاف المواهب 
وبناء ق���درات طلبتنا العلمي���ة وخلقت حافزا 

للتميز واإلبداع، وش���ملت فئ���ات تكنولوجيا 
المعلومات، والهندسة، وعلوم البيئة والمياه 
األساس���ية،  والعلوم  المتج���ددة،  والطاق���ة 
والتقنيات الطبية والحيوية والعلوم الزراعية".

واستعرض عميد البحث العلمي في الجامعة 
الدكتور محمد عوض، أسماء الفائزين الذين 
ش���اركوا في الجوائز التي أطلقتها الجامعة 
وهم: عن فئة العلوم الطبية والصحية مناصفة 
الدكت���ور محم���ود قنيبي والدكت���ور عثمان 
حام���د والدكتور نض���ال ج���رادات والدكتور 
محمد هواش ورن���ا القرم وروال القرم وس���ما 
ترزي م���ن جامعة النجاح الوطنية، وهديل أبو 
الورد وناصر العشي واألستاذ الدكتور فضل 
الشريف من الجامعة اإلسالمية في غزة، بينما 
فاز في فئ���ة العلوم الطبيعية والهندس���ية 
والتكنولوجية مناصفة الدكتور إسحاق سدر 
والدكتور محمود نصار من جامعة بوليتكنيك 
فلسطين، واألستاذ الدكتور عاطف قصراوي 
واألس���تاذ الدكتور حازم خنف���ر من الجامعة 
العربية األميركية، فيما فازت في فئة العلوم 
االجتماعية واإلنسانية مناصفة الدكتورة مها 
السمان من جامعة القدس واألستاذ الدكتور 

جميل خضر من جامعة بيت لحم.
وفازت ف���ي الجائزة الثاني���ة ألفضل بحث 
منش���ور في مجلة الجامعة العربية األميركية 
مناصفة الدكتورة إيمان سرميني من جامعة 
غ���ازي عنتاب في تركيا، وروالن���د لومبارد من 
معه���د الفيزي���اء النووية في فرنس���ا، ورضا 
مزه���ود من جامع���ة بومرداس ف���ي الجزائر، 
وهمسة عمرو واألستاذ الدكتور محمد عوض، 
وسهيلة أبو غوش والدكتور أحمد صدقة من 

الجامعة العربية األميركية.
وفي جائزة المهندس زهير حجاوي للبحث 
العلمي في فئة تكنولوجيا المعلومات فازت 
مناصفة رغ���د حثناوي وآالء أب���و منى وعرين 
بزور، وتقوى دنوف وليان أبو سالمة وساجدة 
أب���و الهيجا ومحمد حاج س���عيد وياس���مين 
فشافش���ة من الجامعة العربي���ة األميركية، 
فيما فاز ف���ي فئة العلوم األساس���ية والتي 
والرياضيات  والكيمي���اء  الفيزي���اء  تش���مل 
مناصفة محمد الهلول من الجامعة اإلسالمية 
في غزة، وندين نصار وميرال حمد من جامعة 

بيت لحم.
وفي فئة التقنيات الطبية والحيوية والعلوم 
الزراعية فازت في الجائزة تسنيم غنيم ومنى 
رداد وتس���نيم صوالحي م���ن جامعة النجاح 
الوطنية، فيما فازت في فئة الهندس���ة مالك 
قن���ازع وهدي���ل قفاف م���ن جامع���ة النجاح 

الوطنية.

غوتيريس: البشرية على بعد "خطوة
غير محسوبة" قد تؤدي "لإلبادة النووية"

ر 
ّ
األم���م المتحدة )الوالي���ات المتح���دة( - أ ف ب: حذ

األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، 
من أن العالم على بعد "خطوة واحدة غير محس���وبة" قد 
تؤدي إل���ى "اإلبادة النووية" في وقت يواجه تهديدا "ال 

مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة".
وقال في مستهل مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة 
عدم انتش���ار األس���لحة النووية، "حالفنا الحظ بش���كل 
استثنائي حتى اآلن. لكن الحظ ليس استراتيجية، وال 
يقي من التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم إلى حد 

النزاع النووي".
وأضاف، "البشرية، اليوم، على بعد سوء تفاهم واحد، 
خطوة واحدة غير محس���وبة من اإلب���ادة النووية"، داعيا 

إلى بناء عالم خاٍل من األسلحة النووية".
رجئ مرات عدة منذ العام 2020 بس���بب أزمة 

ُ
بعدم���ا أ

وباء "كوفي���د-19"، ينعقد المؤتمر العاش���ر للبحث في 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية NPT التي دخلت 
حّيز التنفيذ العام 1970، ويس���تمّر حتى 26 من الشهر 

الحالي في مقّر األمم المتحدة في نيويورك.
واعتب���ر غوتيري���س أن هذا المؤتمر يش���كل "فرصة 
لتعزيز ه���ذه المعاه���دة ومواءمتها مع عال���م اليوم"، 

معربا عن أمله في تجديد التأكيد على عدم اس���تخدام 
األس���لحة النووي���ة وأيضا اتخ���اذ "التزام���ات جديدة" 

لتقليص الترسانة.
وتابع، "إلغاء األس���لحة النووية هو الضمانة الوحيدة 
س���تخدم أبدا"، مش���يرا إلى أنه سيتوجه بعد 

ُ
أنها لن ت

بضعة أيام إلى مدينة هيروشيما في ذكرى قصفها.
ولف���ت إل���ى أن "قراب���ة 13 ألف قطعة س���الح نووي 
مخزنة ضمن ترسانات في أنحاء العالم، في وقت تزداد 
فيه مخاطر االنتش���ار وتضعف الضمانات للوقاية من 
تصعي���د"، متحدثا خصوصا عن "األزمات" في الش���رق 
األوس���ط وفي ش���به الجزيرة الكورية والغزو الروس���ي 

ألوكرانيا.
في كان���ون الثاني، تعّهدت ال���دول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلس األمن )الواليات المتحدة والصين 
وروس���يا وبريطانيا وفرنس���ا( وهي أيضا ق���وى نووية، 
ب�"الحؤول دون تواصل انتشار" األسلحة النووية، وذلك 
قبي���ل إرجاء جدي���د لمؤتمر البحث ف���ي معاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية.
وخالل المؤتمر األخير العام 2015، لم يتمكن األطراف 

من التوصل إلى اتفاق حول المسائل الجوهرية.

الوسيط األميركي "متفائل" إزاء محادثات
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

بي���روت - أ ف ب:أع���رب الوس���يط األميرك���ي آموس 
هوكستين Hls عن تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات 
غير المباشرة بين لبنان وإس���رائيل، بما يمّهد لتوّصل 
البلدي���ن إلى اتفاق إزاء ترس���يم الح���دود البحرية في 

الفترة المقبلة. 
وقال هوكس���تين للصحافيين عقب مش���اركته في 
اجتم���اع عق���ده رئي���س الجمهورية ميش���ال عون مع 
رئي���س البرلمان نبي���ه بري ورئي���س الحكومة المكلف 
نجيب ميقاتي في القصر الرئاس���ي: "م���ا زلت متفائال 
بإحراز تقدم مستمر كما فعلنا طيلة األسابيع الماضية، 
وأتطل���ع قدمًا للعودة إلى المنطقة والتمكن من المضي 

في الترتيبات النهائية".
ويحمل هوكس���تين ال���ذي يزور لبنان للم���رة الثانية 
في أقل من ش���هرين، اقتراحًا إسرائيليًا ردًا على مقترح 
قدمه لبنان في حزيران حول ترس���يم الحدود. وشملت 
لقاءاته األحد مس���ؤولين عديدين بينهم قائد الجيش 

جوزف عون والمدير العام لألمن العام عباس إبراهيم.
ووصف مس���ؤول إس���رائيلي طلب عدم الكشف عن 
اسمه، لوكالة فرانس برس األحد زيارة هوكستين بأنها 
"لحظ���ة الحقيقة"، مش���يرًا إلى أن األخي���ر يحمل عرضًا 

إسرائيليًا يعتبر "تنازاًل بالنسبة للطرفين". 
ويتيح الع���رض، وفق المصدر ذات���ه، "للبنان تطوير 
الحقل ف���ي المنطقة المتنازع عليه���ا  مع الحفاظ على 
مصالح إس���رائيل االقتصادية"، موضح���ًا أن الحقل هو 

"حقل صيدا" والذي ُيعرف في لبنان ب�"حقل قانا".
وكان م���ن المفت���رض أن تقتص���ر المحادث���ات لدى 

انطالقها على مس���احة بحرية تقّدر بنحو 860 كيلومترًا 
عرف حدوده���ا بالخط 23، بن���اء على خريطة 

ُ
مربع���ة ت

أرس���لها لبنان العام 2011 إلى األمم المتحدة. لكن لبنان 
اعتبر الحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، 
وطال���ب بالبح���ث في مس���احة 1430 كيلومت���رًا مربعة 
عرف بالخط 

ُ
إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وت

.29
ويق���ع حقل قانا في منطقة يتقاط���ع فيها الخط 23 
مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إس���رائيل األمم 

المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
ف 

ّ
وأك���د نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، المكل

من عون متابعة مل���ف التفاوض،  أمس أّن "الفجوة في 
الخالفات الموجودة ف���ي هذا الملف قد ضاقت والفترة 
تي تفصلنا عن عودة الوس���يط األميركي إلى 

ّ
منّية ال

ّ
الز

بيروت س���تكون قصيرة" آم���اًل أن "ن���رى نتيجة خالل 
األسابيع القليلة المقبلة في هذا المجال".

وأك���د وزي���ر الخارجية في حكوم���ة تصريف األعمال 
عبدالل���ه بو حبي���ب، عقب اس���تقباله هوكس���تين، أن 
المفاوضات "بات���ت قريبة من أن تصل إلى خواتيمها". 

وأضاف: "ثّمة تقدم ملحوظ .. ربما تقدم هائل".
واس���تبق حزب الله، القوة العس���كرية والسياس���ية 
األبرز في البالد، وصول هوكستين بنشر شريط فيديو 
األح���د مدت���ه دقيق���ة و16 ثانية، قال إن���ه يرصد فيه 
المنصة وس���فنا أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز في 
تاريخين مختلفين. ويفّصل الشريط حجم كل سفينة 

وإحداثياتها. 

.. وتعلن تفكيك شبكة 
تجسس لصالح إسرائيل

طهران- وكاالت: أعلنت الس���لطات اإليراني���ة، أمس، عن إلقاء القبض على 
أعضاء رئيس���يين في "فرقة بهائية"، بتهمة التجس���س المباش���ر لصالح 
إس���رائيل، بحسب ما ذكرت وسائل إعالم إيرانية، وهي ثالث عملية اعتقال 

من هذا النوع يعلن عنها في غضون أسبوع.
وأشارت السلطات في طهران، إلى أن "قوات األمن اإليرانية اعتقلت عددًا 

من أعضاء القيادة المركزية لشبكة تجسس بهائية".
وأوضحت الس���لطات األمني���ة اإليرانية، أن "المحتجزي���ن كانوا على صلة 

مباشرة بالمركز اإلسرائيلي المعروف ب�"بيت العدل".
وبحس���ب بيان صادر عن وزارة االس���تخبارات اإليرانية، فإن المشتبه بهم 

على صلة بالمركز البهائي العالمي الموجود في إسرائيل.
وذكرت الوزارة أن المش���تبه به���م جمعوا المعلومات في المركز نفس���ه 
ونقلوها إلى الهدف في المركز البهائي في إس���رائيل، حيث لم تحدد عدد 

المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم.
وذكرت أن "وثائق اس���تخباراتية موثوقة كشفت أن المركز الرئيسي في 
إس���رائيل، قد أبلغ الش���بكة اإليرانية إس���تراتيجية إعادة تنظيم الطائفة 
البهائي���ة في إيران تحت عنوان خطة "خط الدعاي���ة العدوانية"، وأوكلتها 

مهمة جمع معلومات بأهداف خاصة".
وبحس���ب المعلومات التي تناقلتها وسائل إعالم إيرانية، فإن االعتقاالت 
نف���ذت، أول من أمس، حيث ت���م اعتقال ثالثة من أعضاء قي���ادة الطائفة 

البهائية السابقة.
وبحسب السلطات اإليرانية، فإن المشتبه بهم بادروا إلى احتجاجات ضد 
قان���ون الحجاب في إيران، وعملوا، أيضا عل���ى تأليب أبناء الطائفة البهائية 

في إيران على السلطات في طهران.
والخميس الماضي، أفادت وس���ائل إعالم إيرانية، بأن س���لطات األمن في 

طهران اعتقلت شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من خمسة أفراد.
وبحسب وكالة أنباء العمل اإليرانية، فإن المشتبه بهم الخمسة هم قائد 
الخلية وأربعة من معاونيه، وجميعهم "ينتمون إلى السلطات اإلسرائيلية، 

ويزعم أنهم على اتصال برئيس الموساد اإلسرائيلي. 

إيران: قادرون، لكن ال 
نخطط لصنع قنبلة ذرية

طهران - شينخوا: قال محمد إسالمي رئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليراني���ة أمس، إنه بالرغم من أن إي���ران لديها القدرة التقنية على 

صنع قنبلة ذرية، فإن هذا األمر ليس ضمن أجندتها. 
وقال إسالمي في تصريحات إلى وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، 
إن "إي���ران تتمتع بالقدرة التقنية على صن���ع قنبلة ذرية، لكن مثل 
هذا البرنامج ليس ضمن أجندة الجمهورية اإلس���المية". وأضاف إن 

بعض دول الغرب توجه "اتهامات خاطئة من أجل خداع العامة". 
أدلى إس���المي بهذه التصريحات بعد أن قال كمال خرازي رئيس 
المجلس االستراتيجي اإليراني للعالقات الخارجية في أواخر الشهر 
الماضي، إن إيران لديها القدرات التقنية الالزمة لصنع قنبلة نووية، 
من بينها زيادة تخصيب اليوراني���وم من 20 إلى 60 في المئة، لكن 

ليست لديها النية لذلك. 

.. وتبقي على "تفاؤلها"
 بإمكان إحياء االتفاق النووي

طهران- أ ف ب: أعرب المتحدث باس���م وزارة الخارجية اإليرانية أمس عن 
"تف���اؤل" بالده بإمكان التوافق على إحياء االتفاق بش���أن برنامجها النووي، 
بعدما طرح االتحاد األوروبي مسودة تفاهم بين طهران وواشنطن في سياق 

قة منذ أشهر.
ّ
مفاوضات معل

وقال المتحدث ناصر كنعاني خالل مؤتمره الصحافي األس���بوعي "ال نزال 
على تفاؤلنا بأن مسار التفاوض سيقودنا الى نتيجة منطقية ومعقولة".

واألس���بوع الماضي، كش���ف وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل 
الذي يتولى تنس���يق المباحثات، أنه طرح على طهران وواش���نطن مسودة 

هما على قبولها لتفادي "أزمة خطيرة".
ّ

تفاهم، وحض
وكتب في مقال نش���رته صحيفة "فايننشل تايمز" أن الطرح الذي عرضه 
"ليس اتفاق���ا مثاليا"، لكنه "يمث���ل أفضل اتفاق أعتب���ره ممكنا، بصفتي 
وس���يطا في المفاوضات"، مش���يرا الى أنه "يتناول كل العناصر األساسية 

ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع األطراف بصعوبة".
ر من أنه في حالة الرفض "فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة".

ّ
وحذ

وأك���د كبير المفاوضين اإليرانيين علي باقري ف���ي تغريدة ليل األحد، أن 
طهران ردت على هذا المقترح من خالل "أفكار بالشكل والمضمون، لتمهيد 

الطريق من أجل انجاز سريع لمباحثات فيينا".
وأوض���ح كنعاني أن "الجانب اإليران���ي درس النّص بعناية وعرض وجهة 
نظره"، ملّمح���ا الى امكان عقد جولة جديدة من المباحثات في المس���تقبل 

القريب.
وأفاد أنه "بعد دراس���ة النّص المقترح، يمكن أن نتوصل في المس���تقبل 

القريب الى خالصة متعلقة بجدول المفاوضات".
وتابع "قد نش���هد جول���ة جديدة ، األمر يتعلق كليا ب���إرادة الجانب اآلخر، 
خصوص���ا األميركي"، معتبرا أن على واش���نطن "أن تظهر أنها مس���تعدة 

التفاق معقول، منطقي، ومستدام".

الرئيس اللبناني يتعهد بإجراء 
انتخابات الرئاسة في موعدها

بي���روت - ش���ينخوا: تعهد الرئيس اللبناني ميش���ال ع���ون، أمس بإجراء 
االنتخابات الرئاس���ية ف���ي موعدها، آمال أال تلقى مصير تش���كيل الحكومة 
الجديدة. وقال عون في كلمة خالل احتف���ال بالعيد ال�77 للجيش اللبناني 
ف���ي الكلية الحربية: "آم���ل أن ال يكون مصير االنتخابات الرئاس���ية مماثاًل 

لمصير تشكيل الحكومة الجديدة". 
وتعهد بالحرص على إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها في الشهرين 
اللذين يسبقان انتهاء واليته في 31 تشرين األول المقبل وتوفير الظروف 

المواتية النتخاب رئيس جديد. 
ر عون من أن عدم تشكيل الحكومة يعرض البالد إلى مزيد من الهزات 

ّ
وحذ

ويعمق الصعوبات االقتصادية والمالية، مؤكدًا على مس���ؤولية المعنيين 
في منع تعريض البالد إلى مزيد من التدهور والترهل. 

ولفت إلى مضي نحو ش���هرين ونصف الش���هر على ب���دء والية البرلمان 
الجديد، مؤكدًا أنه لم تتوافر لتش���كيل الحكومة حتى الس���اعة المقّومات 
والمعايير الضرورية لتكون فاعلة وقادرة على القيام بمس���ؤولياتها حاضرًا 

ومستقباًل. 
ورأى عون أن "لبنان يعيش وطأة التطورات اإلقليمية والدولية المتسارعة، 
ونسعى في ظل األجواء المش���حونة باألحداث أن يبقى بلدنا بعيدًا عن كل 

التجاذبات والتأثيرات". 

كوسوفو تؤجل تطبيق القواعد الجديدة على حدود صربيا
بريشتينا - أ ف ب: أزالت األقلية الصربية في كوسوفو 
أمس الحواج���ز التي نصبتها بعد أن قررت بريش���تينا 
تأجيل تطبي���ق القواعد الجديدة عند الحدود مع صربيا 

لمدة شهر، والتي تسببت في توتر في شمال البالد .
أزال المحتجون شاحنات ومركبات ثقيلة أخرى كانت 

تمنع الوصول إلى معبر حدودي مع صربيا منذ األحد. 
ومازال تفكيك الحواجز التي تعيق الوصول إلى نقطة 
حدودية ثاني���ة جارية حتى وقت مبك���ر من بعد ظهر 

االثنين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
مس���اء األحد، حش���د مئات من صرب كوسوفو الذين 
ال يعترفون بس���لطة بريش���تينا وال باستقالل كوسوفو 
وحافظ���وا على والئه���م لبلغراد، ش���احنات وصهاريج 
ومركبات ثقيلة أخرى على الط���رق المؤدية إلى معبري 

يارينيه وبرنياك.
تنص القواعد الجديدة التي كان من المقرر أن تدخل 

حي���ز التنفيذ االثني���ن، على لزوم حصول أي ش���خص 
يدخل كوسوفو ببطاقة هوية صربية، على وثيقة موقتة 
أثناء وجوده في البالد. كذلك أمهلت بريش���تينا صرب 
كوسوفو شهرين الستبدال لوحات التسجيل الصربية 

لمركباتهم بلوحات جمهورية كوسوفو.
أوض���ح رئيس ال���وزراء ألبي���ن كورتي األح���د أن هذا 
التدبير يأتي ردًا على ممارس���ة مماثلة اتبعتها صربيا 
التي ال تعترف باستقالل إقليمها السابق ذي الغالبية 
األلباني���ة المعل���ن في الع���ام 2008، في حق س���كان 
كوس���وفو الوافدين إلى أراضيها. أثارت هذه اإلجراءات 
توترات شديدة األحد في شمال كوسوفو حيث تعيش 

أقلية صربية.
رحب وزي���ر خارجية االتحاد األوروب���ي جوزيب بوريل 
بقرار بريشتينا في تغريدة مساء األحد، داعيا إلى "إزالة 

جميع الحواجز عن الطرقات فورًا".

جانب من االحتفال.

جانب من استقبال الدكتور زبن في اسرة الجامعة.


