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بيروت ـ دمشق ـ هدى العبود
ينتظر انحس����ار العاصفة املناخية عن لبنان اليوم 
الثالثاء بينما يتوقع ان تطل عاصفة جديدة مساء يوم 

اجلمعة املقبل.
العاصفة ادت في يومها الثاني امس الى عزل العديد من 
القرى في املناطق اجلبلية املرتفعة بسبب تراكم الثلوج، 
السيما في شبعا وشويا وكفرشوبا وكفر حمام في اجلنوب 
الشرقي، وفي عيناتا � االرز واملنت االعلى وجرود بعلبك 
والهرمل في الشمال والبقاع وبعض مناطق جبل لبنان، 
وعطلت املدارس في هذه املناطق، وكذلك افرع اجلامعات 

في زحلة عاصمة البقاع بعدما بلغت سماكة الثلوج في 
بعض هذه املناطق مترا ونصف املتر.

سواحل لبنان املمتدة من اقصى اجلنوب الى اقصى 
الشمال كانت عرضة المواج البحر التي حطمت وابتلعت 
مراكب الصيادين في مختلف املرافئ، خصوصا في صيدا 
وصور، آخذة في طريقها املطاع����م البحرية في منطقة 

خيزران بني صيدا وصور.
وقالت بيانات رس����مية ان العاصفة عطلت شبكات 
االنترنت والكهرباء والهاتف في العديد من املناطق، في 
حني اعلن الدفاع املدني عن سحب نحو 150 سيارة غرقت 

في املاء، ومت انتشال شخص جرفته االمواج في منطقة 
الروشة ببيروت.

لهذا، اعلن االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
امس عن وضع امكانيات احل����زب بتصرف املتضررين 

جراء العاصفة في لبنان.
ودعا خالل مجلس عاشورائي جميع مؤسسات احلزب 
الى تقدمي املس����اعدات لالهالي ف����ي مختلف املناطق مع 
تشديده على مسؤولية الدولة االساسية في هذا املجال، 

خصوصا البلديات واحتادات البلديات.
ودعا احلزبني املنشغلني بذكرى عاشوراء الى اعطاء 

االولوية ملواجهة اضرار العاصفة.
من جهته، اشاد النائب انطوان زهرة )القوات اللبنانية( 
بجهود املؤسسات اللبنانية في مواجهة اضرار العاصفة، 

ودعا الى املزيد من التفاعل مع املواطنني.
في سياق متصل، شهدت سورية خالل اليومني املاضيني 
امطارا وثلوجا وصلت سماكتها في مناطق ريف دمشق 
نحو مت����ر ادت الى قطع العديد من الطرقات، وذلك بعد 
انحباس طويل لالمطار، وبحسب االرصاد اجلوية السورية 
فإن البالد تبقى حتت تأثير امتداد منخفض جوي قطبي 
في جميع طبقات اجلو مرفقة بكتلة هوائية رطبة وباردة، 

حيث يكون اجلو متقلبا بني الغائم جزئيا والغائم وماطرا 
على فترات فوق اغلب املناطق مع تساقط الثلوج فوق 

املرتفعات اجلبلية واملناطق الشرقية واجلزيرة.
هذا وأكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان ميناء طرطوس 
مدد حالة االغالق امام احلركة املالحية حتى اشعار آخر 
وذلك بسبب احلالة اجلوية العاصفة التي تشهدها سورية، 
السيما املنطقة الساحلية، اذ وصل ارتفاع املوج الى نحو 
6 امتار وجتاوزت سرعة الرياح 80 كلم/ ساعة مما ادى 
الى جنوح باخرة ترفع العلم اجلورجي قادمة من تونس، 

كما ادى انقالب زورق الى وفاة قبطانه ومساعده.

األنقاض.
وقتل 20 شخصا واصيب اكثر 
من 40 آخرين في حوادث طرق 
االحد املاضي ف���ي انحاء مصر 
بس���بب ضعف مستوى الرؤية 
الناج���م عن األمط���ار الغزيرة 
والعواص���ف الرملية، حس���ب 

املسؤولني.
وقد جرى أمس االثنني سحب 
سفينة ش���حن ايطالية تعطلت 
قبالة ش���اطئ مرس���ى مطروح 
)ش���مال غرب( وعلى متنها 21 
من افراد الطاقم وحتمل 38 حاوية 
من الدهانات السامة، حسب وكالة 

ايسنا االيطالية لألنباء.
وتعطل محرك الس���فينة ما 
جعلها حتت رحمة العاصفة. وقد 
يتم إنقاذ اف���راد الطاقم ونقلهم 
الى ناقلة نفط وس���فينة شحن 

قريبتني.
وأعي���د فتح موان���ئ مصر 
ف���ي االس���كندرية  الرئيس���ية 
والبح���ر االحمر أم���س االثنني 
بعد ي���وم من إغالقها بس���بب 
شدة الرياح وانخفاض مستوى 
الرؤية واألمطار الغزيرة، حسب 

مسؤولني.
كما أعيد فتح قناة السويس 
التي تربط بني البحر املتوسط 
الس���فن  امام  والبح���ر االحمر 
أم���س االثنني بعد إغالقها االحد 

املاضي.

اليزالون محاصرين حتت أنقاض 
املبنى.

وفي مدينة طنطا الواقعة على 
دلتا النيل، قت���ل طفل واصيب 
9 اش���خاص عندما انهار مبنى 
س���كني مؤل���ف م���ن 5 طوابق 
االحد، مع احتجاز شخص حتت 

أفاد مسؤولون امس.
وجرى انتشال جثث 6 عمال 
امس م���ن بني أنق���اض مصنع 
للنس���يج مؤلف م���ن 6 طوابق 
انهار االحد بسبب األمطار الغزيرة 
في اإلسكندرية )شمال(، طبقا 

ملسؤولني.

وقت���ل 3 عمال األحد املاضي 
كما توف���ي عامل آخ���ر متأثرا 
بجروحه، مما يرفع عدد القتلى في 
املصنع الى 10 اشخاص، بحسب 

املسؤولني.
واليزال عمال اإلنقاذ يبحثون 
عن نحو 10 عم���ال يعتقد انهم 

� أ.ف.پ: تس���ببت  القاهرة 
األمط���ار والعواص���ف الرملية 
التي اجتاحت مصر خالل اليومني 
املاضيني في مقتل 31 ش���خصا 
على األقل، م���ع احتمال ارتفاع 
احلصيلة مع تواصل اعمال اإلنقاذ 
في مبنيني منهارين، حس���ب ما 

كثافة الثلوج بلغت 1 متر في بعض مناطق ريف دمشق العاصفة الثلجية في لبنان اغلقت عددا من الطرق الرئيسية

)رويترز( عمال انقاذ اثناء البحث عن ضحايا في مصنع النسيج في االسكندريةنقل أحد العمااللناجني من مصنع النسيج باالسكندرية 

الدائري الرابع حتت الغبار

كونا: ش����هدت البالد أم����س موجة غبار 
سيطرت على معظم املناطق انخفضت معها 
الرؤية إلى ما دون ال� 500 متر، وقالت ادارة 
األرصاد اجلوية في اإلدارة العامة للطيران 
املدني ان البالد تأثرت بجبهة هوائية باردة 
مصحوبة برياح تعدت سرعتها 60 كيلومترا 
في الساعة. وأضافت اإلدارة في بيان صحافي 
ان البالد تش����هد مرور جبهة هوائية باردة 
قادمة من شمال شبه اجلزيرة العربية كانت 
تتمركز على شرق البحر األبيض املتوسط 
يرافقها منخفض عميق بطبقات اجلو العليا 

ما أدى الى عنف اجلبهة وتسببها في عواصف 
شديدة على هذه املناطق. 

وأوضحت ان بدء مرور هذه اجلبهة الباردة 
الليلة قبل املاضية أدى الى تكاثر الس����حب 
وزيادة نسبة الرطوبة ونشاط الرياح بداية 
من فجر امس وتدن����ت معها الرؤية األفقية 
صباح����ا ألقل من 500 متر حس����ب محطات 
الرصد في الساملي والوفرة ومطار الكويت 
الدولي كما سقطت امطار قليلة على بعض 
املناطق مثل مطربة وجال اللياح والصليبية 
مع رياح شمالية غربية نشطة تعدت سرعتها 

60 كيلومترا في الس����اعة عل����ى العديد من 
املناطق.

وذكرت أن درجة احلرارة العظمى وصلت 
امس الى 22 درجة مئوية في حني ستنخفض 
درجة احلرارة الصغ����رى فجر اليوم الى 5 
درج����ات مئوية ويتوق����ع ان يكون الطقس 
باردا نس����بيا نهارا والرياح شمالية غربية 
معتدلة تصل سرعتها الى 35 كيلومترا في 
الساعة بينما يصبح الطقس في الليل باردا 
والرياح ش����مالية غربية خفيفة الى معتدلة 

السرعة.

وفاة 31 شخصًا بسبب األحوال الجوية السيئة في مصر

سماكة الثلوج في دمشق وبعض ضواحي بيروت بلغت مترًا

»العاصفة اللبنانية«: االنحسار اليوم والعودة الجمعة
..و نصراهلل يضع إمكانيات حزب اهلل بمواجهة األضرار

)كرم ذياب(الرؤية على الدائري اخلامس ظهر أمس شبه معدومة

)محمد ماهر(موجة الغبار خفضت الرؤية إلى ما دون الـ 500 متر

جبهة هوائية باردة ورياح سرعتها 60 كيلومترًا أثارت الغبار 

»األرصاد«: الحرارة تنخفض إلى 5 درجات مئوية فجر اليوم 


