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استمرار فعاليات التدريب 
املشترك ملكافحة اإلرهاب 

بقاعدة محمد جنيب

5 سنوات مهلة لعدة فئات 
إلخالء شقق اإليجار القدمي  

القاهرة - خديجة حمودة

واصلــت عناصر من القوات املســلحة لكل من مصر 
وتوجو، تنفيذ التدريب املشــترك لدول جتمع الساحل 
والصحراء ملكافحة اإلرهاب، وذلك ضمن املجموعة الثانية 
للتدريب ومبشاركة القوات اخلاصة لكال البلدين بنطاق 

قاعدة محمد جنيب العسكرية.
وبدأت الفعاليات بعقد احملاضرات النظرية لتوحيد 
املفاهيم والتعرف على اخلبرات القتالية لكال اجلانبني، 
وتنفيذ العديد من األنشــطة العملية التي مت التخطيط 

واإلعداد لها مسبقا.
كما مت التدريب على حتركات الفرد في امليدان وتكتيكات 
القتال وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية 
باستخدام األسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي املختلفة 
والتي أظهرت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها املقاتلون 
لكال البلدين، كما مت التدريب على أنسب أساليب مواجهة 
العناصر اإلرهابية، وحترير الرهائن، وتبادل اخلبرات 

في مجال اإلسعافات األولية في امليدان.

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

انتهت جلنة اإلســكان واملرافــق واملجتمعات العمرانية 
مبجلس النواب، من إعداد تقريرها بشــأن مشــروع قانون 
اإليجارات القدمية لغير الغرض السكني، املقدم من احلكومة، 
متهيدا لعرضه على هيئة مكتب املجلس، إلدراجه ضمن جدول 
أعمال املجلس وعرضه على اجللسة العامة للبرملان للبدء 
في مناقشته، بعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون.

وتنــص إحدى مواد القانون على امتداد عقود إيجار 
األماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم ١36 لسنة 
١٩8١ لصالح املستأجر ملدة خمس سنوات من تاريخ العمل 
بهذا القانون، وفي جميع األحوال تنتهي تلك العقود بقوة 
القانــون ودون احلاجة التخاذ أي إجراء أو صدور حكم 

قضائي بانتهاء املدة املنصوص عليها.

www.alanba.com.kw التفاصيل على موقع األنباء

بدء استخدام عدادات الغاز مسبوقة الدفع جتريبياً قبل نهاية 2019
القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران

استعرضت وزارة البترول، خالل اجتماع ملتابعة املوقف 
التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، 
اســتعدادات بدء اســتخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة 
الدفع ألول مرة، والتي ســتبدأ بإطالق أول مشروع جتريبي 

قبل نهاية ٢٠١٩.
وقال بيان صادر من الوزارة امس إنه سيتم استخدام هذه 
العدادات جتريبيا في وحدات اإلســكان االجتماعي »بشــاير 
اخلير ١، ٢« باإلسكندرية، وحي األسمرات بالقاهرة بإجمالي 

٢٠ ألف عميل كوسيلة للتأكد من كفاءة عمل املنظومة.
وذكرت أن من املنتظر في ضوء نتائج املشروع التجريبي 
تعميم التجربة تباعا في مشــروعات اإلســكان االجتماعي، 
واملدن اجلديــدة، والكمبوندات الســكنية لتركيب العدادات 
لعدد 3٠٠ ألف عميل في عام ٢٠٢٠-٢٠٢١، ثم 5٠٠ ألف عميل 

جديد في ٢٠٢١-٢٠٢٢.
الــى ذلك قال م.كامل الوزير، وزيــر النقل في كلمته أمام 
ملتقى بناة مصــر اخلامس، الذي يقام حتت رعاية الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، حتت شعار »تصدير املقاوالت والعقار 
املصري.. مستقبل جديد لالستثمار«، إن هناك خطة للربط 
مع الــدول األفريقية في مجال الســكك احلديدية عن طريق 
ربط مصر بالسودان سككيا والربط البري عن طريق محور 
اإلســكندرية كيب تاون، وطريق مصر تشــاد، باإلضافة إلى 
الربط بني املوانئ البحرية املصرية واملوانئ البحرية األفريقية.
في سياق آخر، وعقب جولته باملتحف القومي للحضارة 
املصريــة ومنطقة الفســطاط وبحيرة عــني الصيرة، توجه 
د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة ســور 
مجــرى العيــون، ملتابعة آخــر املســتجدات املتعلقة بتنفيذ 
اإلزاالت باملنطقة عقب نقل املدابغ إلى مدينة الروبيكي، وكذا 
خطة تطوير املنطقة وفق رؤية تخطيطية حديثة تعظم من 
االستفادة من هذه املنطقة على املستوى االجتماعي واالقتصادي.

وخالل اجلولة التي رافقه خاللها عدد من الوزراء، واللواء 
خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجه رئيس الوزراء بإزالة 
املبانــي داخل املنطقة بالكامل، ووضع خطة عمل يومية عن 
موقف اإلزاالت ملتابعتها، حتى إمتامها، على غرار ما حدث في 
منطقة مثلث ماســبيرو، متهيدا لبدء تنفيذ مخطط التطوير 

الطموحة للمنطقة.
واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من محافظ القاهرة حول 
آخر املستجدات املتعلقة باملدابغ، حيث أشار إلى أن احملافظة 
قامــت بهدم عــدد ١١٧ مدبغة مــن املدابغ التــي مت تعويضها 
ماليــا أو بوحدة فــي مدينة الروبيكي، وبهــذا يصل إجمالي 
املدابغ املتبقية واملفترض هدمها مع تعويض مالي ألصحابها 
املستحقني وفق الضوابط واإلجراءات التي وافق عليها مجلس 

الوزراء هو ١56 مدبغة.

»النقل«: خطة للربط مع أفريقيا في مجال السكك احلديدية والطرق.. ومدبولي يوجه بإزالة املباني داخل منطقة سور مجرى العيون بالكامل

حلم العاصمة االدارية اجلديدة على ارض الواقع

انتقال السيسي واحلكومة إلى العاصمة اإلدارية يونيو املقبل
وكاالت: دعا اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شــركة 
العاصمة اإلدارية اجلديدة، املســتثمرين السعوديني إلى 
االستثمار في العاصمة اإلدارية، واالستفادة من هذا املشروع 
وأرباحه املضمونة، خاصة أنه يأتي ضمن تخطيط استراتيجي 
لتنمية مصر. وأكد عابدين، خالل لقاء مع وفد اللجنة الوطنية 
ملجلس الغرف السعودية خالل جولة لهم بالعاصمة اإلدارية، 
امس للتعرف على الفرص االستثمارية املتاحة، أنه سيتم 
انتقال الرئيس عبدالفتاح السيسي واحلكومة إلى العاصمة 

خالل يونيو املقبل، لتكون إدارة كل األعمال من هناك.
وتابــع »العاصمة اإلدارية اجلديدة ســتكون منوذجا 
للمدن اجلديدة، حيث إنها مدينة ذكية تدار بالتكنولوجيا 

احلديثة«، موضحا أن كل 
أنواع االستثمار متاحة هناك.

كما أكد لوفد املســتثمرين أن كل مجاالت االستثمار 
متاحة أمامهم لالستثمار وحتقيق األرباح، داعيا املستثمرين 
إلى سرعة االستثمار، قائال لهم مداعبا: »تعالوا استثمروا 

قبل ترامب ما ياخد الفلوس«.
وأشــار إلى االنتهاء من نحــو 70% من أعمال الطرق 
والبنية التحتية للمرحلة األولى من املشروع، والتي تقع 
على مســاحة 40 ألف فدان لينتهي العمل متاما بها نهاية 
العام احلالي، بينما يصل إجمالي مســاحة املشروع إلى 

170 ألف فدان. 
وأكد عابدين أن أعمال املشروع تتم من خالل التمويل 
الذاتي مــن خالل تنمية األراضي وبيعها للمســتثمرين 
واستغالل العائد في استكمال 

املشروع.

عابدين: االنتهاء من نحو 70% من أعمال الطرق والبنية التحتية للمرحلة األولى من املشروع

أول مواجهة سورية - تركية 
وقصف متبادل في منطقة »خفض التصعيد«

عواصم - وكاالت: سجلت 
التطورات امليدانية في شمال 
غرب سورية وهو ما يعرف 
بـ»منطقة خفض التصعيد«، 
مواجهة ميدانية هي األولى من 
نوعها بني اجليشني التركي 
والســوري، ما يهدد بتوسع 
رقعة النزاع واملتورطني فيه.
وأعلنــت وزارة الدفــاع 
التركيــة أمــس أن »قــوات 
النظام السوري، استهدفت 
التركيــة  نقطــة املراقبــة 
التاسعة« في املنطقة الواقعة 
التصعيد«  ضمن »خفــض 

مبحافظة إدلب.
وأوضحت الــوزارة، في 
بيان نشرته وكالة األناضول 
التركية لألنبــاء،أن »قوات 

املنطقــة عن كثــب، وأجرت 
الالزمــة وقدمت  املبــادرات 
روســيا،  عبــر  احتجاجــا 
شــريكتها في اتفاق خفض 

التصعيد.
مــن جهته، قــال املرصد 
الســوري حلقوق اإلنســان 
على صفحته على فيسبوك 
ان تركيــا، ردت »بقصــف 
حواجز ونقاط قوات النظام 
في صوران وتل بزام ومعان 
والكبارية والكرمي في ريف 

حماة«.
وتنتشر ١٢ نقطة مراقبة 
تركيــة فــي منطقــة خفض 
التصعيد باالتفاق مع روسيا 
في ريفي حماة وادلب مبحيط 
املنطقة منزوعة السالح التي 

أقرت خالل لقاء سوتشي بني 
الرئيسني التركي والروسي 
اردوغــان  طيــب  رجــب 
وفالدميبــر بوتني في شــهر 

سبتمبر املاضي.
وحــذر أردوغان اجلمعة 
املاضي من استهداف النقاط 
التابعة للجيش التركي قائال: 
»إذا استمر الهجوم على قواعد 
املراقبة العسكرية في إدلب 
فال ميكــن أن نلتزم الصمت 

وسنقوم مبا هو مطلوب«.
بالتزامن شــنت طائرات 
سورية أكثر من 6٠ غارة على 
مناطق متتد من ريف حماة 
الشمالي الغربي وصوال إلى 
ضواحي حلب الغربية وريفها 

اجلنوبي.

النظام، املتمركزة في منطقة 
تل بازان، اســتهدفت نقطة 
املراقبة التركيــة باملدفعية 
الهاون، وأن أنقرة  وقذائف 
تعتقد أن هذا االستهداف كان 

متعمدا«.
وأكــد البيــان أن القوات 
التركية املرابطة في املنطقة، 
ردت مباشرة على القصف، 

عبر أسلحتها الثقيلة.
إلــى أن  البيــان  ولفــت 
»قصف النظام لنقطة املراقبة 
لم يتسبب بخسائر بشرية، 
واقتصرت األضرار على بعض 
التجهيزات واملعدات املوجودة 

في نقطة املراقبة«.
وأشار البيان إلى أن أنقرة 
تتابع التطورات احلاصلة في 

 ساترفيلد في بيروت اليوم.. 
وعناوين خالفية بانتظار احلكومة غداً

بيروت ـ عمر حبنجر

عشية استئناف جلسات 
مجلس الوزراء غدا، ظهرت 
العناويــن اخلالفيــة بــني 
أطراف »التسوية الرئاسية« 
وســط التوتــرات االقليمية 
املتصاعــدة، مــن بحر ُعمان 
الــى مؤمتــر املنامــة، الذي 
سيغيب عنه الفلسطينيون 
واللبنانيون، رفضا لـ »صفقة 
القرن« وما يليها من تبعات 

توطينية محتملة.
ابرز هذه العناوين متصلة 
باحلراك السياسي املتالحق 
لوزيــر اخلارجيــة جبــران 
باســيل من مؤمتر البلديات 
مــن اجــل تكليفهــا بقوننة 
النازحني السوريني،  وجود 
حيث سأل وليد جنبالط ما 
اذا كان مؤمتــر للبلديات ام 
الثارة االحقاد الدفينة، اضافة 
الى جولة باســيل املستفزة 
للقوات اللبنانية في معقلها 
)قضاء بشــري(، أكان برفع 
اليافطــات والشــعارات او 
التــي  باملواكبــة املســلحة 
جتاوزت اخلمسني سيارة ام 
بزيــارة وليم جبران طوقـ  
ابن عم النائبة ستريدا طوق 

سعد احلريري فاالتصاالت 
مفتوحة.

وغرد النائب السابق وليد 
جنبالط مطالبا وزارة الدفاع 
بتقليص عدد رخص السالح 
والقبضايــات،  للمرافقــني 
ومتنى على وزارة الداخلية 
الغــاء اكبر عــدد من رخص 
الزجــاج املظلل للســيارات 
ثقافــة  تعــم  ان  بانتظــار 
احترام الناس عند املرافقني 
وأســيادهم، وقــد رد وهاب 
بتغريدة يدعو فيها جنبالط 
الى وضع حد لقطع الطرق.

الى ذلك، جال رئيس حزب 
الكتائب النائب سامي اجلميل 
في مناطق الشوف انطالقا من 
بلدة الرميلة في ساحل اقليم 
اخلروب، حيث افتتح مكتبا 
حلزبــه، ومنها الى املختارة 
زائرا النائب تيمور جنبالط 
الذي أولم تكرميا له بحضور 
اعضــاء اللقاء الدميوقراطي 
واملكتب السياسي للكتائب، 
وانتهت اجلولة في كنيســة 

سيدة التلة في دير القمر.
وفي خطاب له في الرميلة، 
قال اجلميل: لــن ميلي علّي 
وعلى اللبنانيني ما يريد، ولن 
نسير وراء احد وسنحاسب 

من ال يقوم بعمله، وقد حان 
الركض  الوقت للتوقف عن 
وراء الكراسي ووراء السلطة، 
وكفى تفريقا للبنانيني وكفى 
مزايــدة مســيحية، فالذين 
ينتهكون الدستور يأخذون 

البلد الى الهاوية.
بيروت ستنشــغل اليوم 
ايضــا بالزيــارة اخلامســة 
للســفير االميركي في تركيا 
ديڤيــد ســاترفيلد لبيروت 
ضمن اطار السعي لترسيم 
البريــة والبحرية  احلــدود 

للبنان مع اسرائيل.
ويبدو ان ساترفيلد وصل 
الى تفاهم مع االســرائيليني 
بخصــوص تفاهمــات حول 
مذكــرة نوايا مشــتركة بني 
الطرفني متهيدا للمفاوضات 
الثنائية مطلع الشهر املقبل، 
وتشــترط اسرائيل اقتصار 
املفاوضــات علــى احلــدود 
البحرية دون البرية، واآلخر 
ان تتم حتت رعاية اميركية 
وليست اممية كما يريد لبنان.
وكشــفت معلومــات عن 
تلقــي لبنــان رســالة مــن 
احلكومــة الســورية حتض 
على ترسيم احلدود املائية مع 
شمال لبنان برغبة روسية.

جنبالط لباسيل: مؤمتر للبلديات أم إلثارة األحقاد الدفينة؟

جعجع ـ وهنا بيت القصيد.
ويضاف الى ذلك موضوع 
التعيينــات فــي الوظائــف 

الكبرى املعقد.
فــي غضون ذلــك، جتدد 
التشــنج فــي عالقــة التيار 
الوطنــي احلــر مــع القوات 
اللبنانية بسبب جولة »امللك« 
باســيل، كما وصفته احدى 
اليافطات في منطقة بشري، 
حيــث اتهــم نائــب املنطقة 
ســتريدا جعجــع وجوزف 
اسحق الوزير باسيل مباشرة 
بارتــكاب ممارســات غيــر 
قانونية في اكثر من منطقة 
في لبنان، واعتبر جعجع ان 
املشكلة ليست مع التيار احلر 
امنا مع الوزير باسيل الذي 

يتبع اساليب استعالئية.
التشنجات  وتتصل هذه 
والتيــار  القــوات  بــني 
بالتعيينــات العامة، وكذلك 
باملوازنة التي تواجه في جلنة 
املــال البرملانيــة تعارضات 
حتى بني نواب التكتل الواحد.
القــوات  وقــال رئيــس 
د.ســمير جعجــع: ال توجد 
عالقة فعليــة لنا مع رئيس 
التيار الوطني احلر الوزير 
جبران باسيل، اما مع الرئيس 
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نتنياهو يدشن مستوطنة »رامات ترامب« في اجلوالن

وزراء  رئيــس  دشــن 
االحتالل اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهــو أمس مســتوطنة 
»رامات ترامب« على مرتفعات 
اجلوالن احملتلة والتي أعلن 
عزمه إقامتها عرفانا باجلميل 
للرئيس األميركــي دونالد 
ترامــب العترافه بســيطرة 

إسرائيل عليها.
وكانت صحيفة »يديعوت 

العلمــان األميركي  يعلوها 
واإلســرائيلي، فــي موقــع 
قريب من مستوطنة »كيلع - 
بروخيم« في اجلوالن، حيث 
عقدت احلكومة اإلسرائيلية 
اجتماعها األسبوعي أمس، 

وفق الصحيفة.
لكن احلكومة اإلسرائيلية 
ذاتها لــم تقرر موقــع بناء 
املســتوطنة اجلديــدة التي 

حتمل اسم ترامب، ولم تقر 
امليزانية املخصصة لبنائها، 
كما أنهــا وبصفتها حكومة 
تســيير أعمــال - إثــر حل 
الكنيست - فإن قرارها ببناء 

املستوطنة ليس ملزما.
وقالــت الصحيفة إن كل 
هــذه الظــروف جعلت من 
القــرار اإلســرائيلي قــرارا 

رمزيا فقط.

أحرونــوت« اإلســرائيلية 
كشــفت أمــس أن احلكومة 
اإلسرائيلية »تواجه عقبات 
أمام  ماليــة وبيروقراطية« 
إقامة املستوطنة التي حتمل 

اسم »مرتفعات ترامب«.
وكشف أمس، عن الفتة 
حتمل اسم »رامات ترامب« 
وترجمت باللغة اإلجنليزية 
 »Trump Heights« الــى 
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