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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

حرائق الطبيعة طغت على احلرائق السياسية في لبنان
بيروت ـ عمر حبنجر

اهتزت مفاصــل احلكومة 
اللبنانيــة في جلســة مســاء 
امس التي رفعها رئيسها سعد 
احلريري غاضبا بفعل التوترات 
التي احدثتها تصريحات وزير 
اخلارجية جبران باســيل في 
القاهرة ثــم في احتفال التيار 
الوطني احلر بذكرى ١3 اكتوبر 
في بلدة احلدث، والتي اشعلت 
النار داخل اجللسة، ثم سرعان 
ما امتدت الى ساحة الشهداء في 
بيروت حيث قاد احلزب التقدمي 
االشتراكي اولى واعنف حمالته 
ضــد الرئيــس ميشــال عون 
وفريقه احلاكــم حتت عنوان 
»ارحلــوا«، ما اوحــى بتبخر 
لقــاء »املصاحلة واملصارحة« 
في القصر اجلمهوري مع نتائج 
لقاء اللقلوق بني الوزير جبران 
باسيل والنائب تيمور جنبالط.
وزاد الطــني اللبنانــي بّلة 
امتداد احلرائــق الى الطبيعة 
مع رياح حارة ساخنة لتشعل 
مــا ال يقل عــن ١3٠ حريقا في 

ارسلت ثالث مروحيات ضخمة 
راحت تعمــل مع 4 مروحيات 
للجيش اللبناني بالتوازي مع 
رجال املطافــئ والدفاع املدني 
واجليــش واملتطوعــني مــن 

قرى عكار، حيث يتولى الشرر 
املتطاير توســيع احلرائق او 

جتديد اشتعالها.
ثــالث  غيــاب  ولوحــظ 
مروحيات لبنانية لالطفاء من 

املواطن سليم ابومجاهد اختناقا 
بدخان حريق كان يساعد على 
اخماده، وأفيد عن اضرار كبيرة 
بالسيارات التي اكلتها النيران.
وفي منطقة املنت الشمالي 
بدأت النار في حرج بلدة القرنة 
احلمــراء وامتــدت الى مزرعة 
يشــوع وهددت املنازل، وافيد 
عــن حرائق فــي ذوق مصبح 
وزغرتا، ولم تســجل اصابات 
بني االهالي بفضل اخالء املنازل 
الواقعة في مرمى النيران، عدا 
ضحية حميته االنســانية في 
بتاتر ســليم ابومجاهد فضال 
عــن اصابة ســتة عناصر من 

الدفاع املدني.
وزيرة الداخلية ريا احلسن 
التي تواجدت في منطقة الشوف 
ردت اهمال مروحيات االطفاء 
التــي قدمــت هبــة الــى كلفة 
صيانتهــا العاليــة، وكشــفت 
عــن ارســال االردن طائرتــني 
وان ايطاليا عرضت املساعدة.
لكن الرئيس ميشال عون 
اوعز بإجراء كشف سريع على 
الطائرات الثالث املتروكة متهيدا 

اصحاب صهاريــج املياه على 
اخمــاد احلرائق التــي امتدت 
ظهرا الى اجلنوب وحتديدا في 
صريفا وبرج رحال والشهابية 
والى الشمال حيث طالت بعض 

طراز »سيكوريسكي« االميركية 
كانت جمعية »اخضر افضل« 
التي يرأســها الوزير الســابق 
فادي عبود قد اشــترتها بـ ١4 
مليــون دوالر وقدمتهــا كهبة 
للحكومة عام ٢٠١٠ بالتنسيق 
مــع وزيــر الداخليــة يومهــا 
زيــاد بارود الذي اســف امس 
الهمال السلطات املعنية لهذه 
الطائرات من خالل االمتناع عن 
رصد 45٠ الف دوالر للصيانة 
الســنوية والتدريــب. ويقول 
رئيس اجلمعية عبود ان ثمن 
هــذه الطائــرات جمــع تبرعا 
مــن املقتدريــن، وكان بينهــم 
الرئيس ســعد احلريري الذي 
تبرع يومها بـ 8 ماليني دوالر. 
موجة احلرائق بدأت في منطقة 
املشرف النموذجية ومنها امتدت 
الى الدبّية فالدامور، حيث دمرت 
مركــز »اركونســيال«، وهــو 
مشغل خشــب للمعاقني تابع 
لوزارة الشــؤون االجتماعية، 
ومــن الدامــور الــى الناعمــة 
فبحورتا في الشــوف امتدادا 
الى بتاتر )عاليه( حيث توفي 

لتوفيــر قطع الغيــار الالزمة 
العادة تشغيلها، كما طالب بفتح 
حتقيق حول خلفية عدم صرف 

االعتمادات لصيانتها.
احلرائق السياسية الدائمة 
االشــتعال خبــا وهجها امام 
حرائق الطبيعة امس، لكنها 
ظلــت جمــرا حتــت الرمــاد 
بانتظــار الوميــض الذي لن 
يتأخر كثيــرا في ظل الرياح 
الداخلية اجلافة  السياســية 
واالقليمية ذات القابلية الدائمة 

لالشتعال.

الرياح الساخنة أشعلت 130 حريقاً.. ومروحيات قبرصية ويونانية وأردنية تعمل مع مروحيات اجليش

)محمود الطويل( احلرائق التهمت عددا من املناطق اللبنانية 

اجمل احراج جبل لبنان املطلة 
على العاصمة بيروت، ما اضطر 
احلكومــة اللبنانية الى طلب 
العون من قبرص التي ارسلت 
التــي  مروحيتــني واليونــان 

ملشاهدة الڤيديو

مصر تتصدر معدالت النمو االقتصادي في املنطقة بنسبة %5.7
القاهرة - هالة عمران

ذكر املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء، أن مصر تصدرت أعلى 
معــدالت النمو االقتصادي فــي املنطقة والــذي يعد من أعلى 
معــدالت النمو على مســتوى العالم بالرغم مــن تباطؤ النمو 
العاملي وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن املؤسسات الدولية.

وأوضــح االنفوجراف الذي نشــره املركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء امس األول على الصفحة الرسمية للتواصل االجتماعي، 
أن مصر احتلت املرتبة األولى في معدالت النمو - وفقا ألحدث 
بيانات ربع سنوية متاحة عام ٢٠١٩- في أهم اقتصادات الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا مبعدل منو %5.7.
وأرجع حتسن معدالت النمو في مصر إلى عدة أسباب 
أهمها تنفيذ اإلصالحات االقتصادية واملالية فضال عن النمو 
في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة بجانب التوسع 
في اكتشــافات الغاز، باإلضافة إلى حتسن صافي صادرات 
السلع واخلدمات وكذلك زيادة االستثمارات اخلاصة، وأخيرا 
تنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأوضح اإلنفوجراف أنه 
من املتوقع أن يتراجع معدل النمو العاملي لـ٢.٦% عام ٢٠١٩ 
مقارنة بـ3% عام ٢٠١8 و3.٢% عام ٢٠١7، ويرجع تباطؤ النمو 
العاملي لعدة أســباب أبرزها توتر التجارة العاملية، فضال 
عن ضعف الطلب العاملي بجانب تباطؤ االستثمار العاملي.

وفي ذات السياق.. لفت اإلنفوجراف إلى توقعات البنك 
الدولــي أن حتافظ مصر على معــدالت منوها االقتصادي 
القوي في ظل حتسن مؤشرات االقتصاد الكلي ليصل معدل 
النمو االقتصادي إلى ٦% عام ٢٠٢١/٢٠٢٠، بفعل اإلصالحات 

االقتصادية املستمرة.

جاليري »وهبة آرت« 
يتيح عرض لوحات الفنانني 

والكتاب مجاناً بالقاهرة

بدأ جاليري وهبة آرت بالزمالك في استضافة مجموعة 
مــن الفعاليات واألحداث الفنية والثقافية بدءا من األحد ١3 

أكتوبر وملدة أسبوع.
وســيتم في اجلاليري توقيع كتاب الفنان د.عبدالعزيز 
اجلندي »كالم باملصري« في نهاية األســبوع الفني بعد ان 
مت فــي اليوم األول افتتاح معرض تشــكيلي أيضا باســمه 
بحضور كثيف من طلبة الفنون التشكيلية مبصر وبرعاية 
الفنانة التشكيلية وهبة العطار من املدينة املنورة التي تقدم 
جاليري وهبة آرت كفضاء مفتوح ومتاح لعرض اللوحات 
التشــكيلية للفنانني العــرب واملصريني وكذلك الكتاب من 
مختلف األجيال واألعمار في بادرة فنية لتنشــيط احلركة 
الفنيــة التــي أضحت تزدهر بــني مصر واململكــة العربية 
الســعودية والتي تركز علــى رفع الذائقــة الفنية وتبادل 

احلواس االبداعية بني اجلمهور والفنانني بني البلدين.

»الداخلية« لـ »البرملان«: جاهزون إلصدار تراخيص 
استبدال التوك توك بـ »الفان«

»التعليم«: 162 ألف متقدم للعمل باملدارس عبر بوابة »التوظيف«

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن 

قال اللواء ألبيــر إدوارد زكي، مدير 
اإلدارة العامة لنظم معلومات املرور بوزارة 
الداخلية، إن الوزارة على استعداد كامل 
لتطبيق  الالزمــة  التراخيص  إلصــدار 
مبادرة احلكومة بشأن استبدال التوكتوك 

بالسيارات الفان، والتي مت التوافق عليها 
مؤخرا باجتماع رئيس احلكومة مع وزراء 
التنمية احمللية واملالية والصناعة والداخلية.
جــاء ذلك في اجتمــاع جلنة اإلدارة 
احمللية مبجلس النواب، امس االول، ملتابعة 
التوصيات الصادرة عن اللجنة بشــأن 
مواجهة ظاهرة انتشار التوك توك بدون 

تراخيص واملبادرة التي أعلنت احلكومة عن 
تنفيذها بشأن استبدال التوكتوك بالسيارات 
الفان، وتوضيــح القواعد واملعايير التي 

سيتم على أساسها تنفيذ تلك املبادرة.

القاهرة ـ ناهد إمام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفني أن 162 ألفا و558 شخصا قاموا 
بالتســجيل على البوابــة اإللكترونية 
باملدارس  للعمــل  املؤهلة  للوظائــف 
احلكومية واخلاصة، وذلك منذ انطالق 
التسجيل على البوابة اإللكترونية، يوم 

األربعاء املاضي.
وأوضحت الوزارةـ  في بيان امسـ  
أن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة بلغت 

161 ألفــا و276 طلبا مقدما على البوابة 
اإللكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة في 
التطوع 1282 طلبا حتى اآلن. وأشارت 
إلى أن عدد من سجل من العاملني بالفعل 
)موظفون( بلــغ 5097 طلبا، فيما بلغ 
عدد طلبات من ال يعمل 156 ألفا و765 
طلبا علــى البوابة اإللكترونية. ولفتت 
إلى أن عدد طلبات الذكور املســجلني 
لبياناتهم بلغ 50 ألفا و484 طلبا، فيما 
بلغ عدد طلبات اإلناث 112 ألفا و74 طلبا. 
ونوهت إلى أن عدد شــباب اخلريجني 

الذين سجلوا بياناتهم بلغ 161 ألفا و862 
شابا وفتاة، فيما بلغ عدد الطالب الذين 

سجلوا بياناتهم 696 طالبا وطالبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفني قد أعلنت انطالق أكبر بوابة عربية 
إلكترونية لتسجيل الوظائف املؤهلة للعمل 
باملــدارس احلكومية واخلاصة مبصر، 
)www.egmoe.org(، والتي ستكون مبنزلة 
بنك معلومات وبوابة تواصل مباشــر 
مع املؤهلني للعمل مبدارس الوزارة من 

معلمني وإداريني وعمال. التفاصيل كاملة على موقع األنباء  االلكتروني
www.alanba.com.kw

التفاصيل كاملة على موقع األنباء  االلكتروني
www.alanba.com.kw

عقوبات ترامب تفشل في إبطاء الهجوم التركي.. وتضارب حول منبج
عواصم - وكاالت: لم تفلح 
العقوبــات االميركية اجليدة 
التي اعلنتها اإلدارة األميركية، 
في وقف عملية »نبع السالم« 
التي تشنها تركيا ضد املسلحي 
االكــراد املهيمنــني على قوات 
سوريا الدميوقراطية )قسد( 
شــرق نهر الفــرات، في وقت 
تضاربــت املعلومــات حــول 
مصير مدينة منبج ومحيطها 

بريف حلب غربا. 
وفيما أعلنت روسيا أمس 
أن اجليش الســوري ســيطر 
»بشــكل كامل« علــى املدينة، 
قالــت مصــادر ميدانيــة بأن 
القــوات التــي دخلــت منبج 
هي وحدات تابعة للمسلحني 

األكراد.
الدفــاع  وزارة  وأفــادت 
الروسية في بيان إن »اجليش 
احلكومــي الســوري ســيطر 
بالكامــل علــى مدينــة منبج 
ومحيطهــا«، إال أن »رويترز« 
نقلت عن مقاتلني من املعارضة 
تأكيدهــم أنهم، ســيواصلون 
تقدمهــم صــوب منبــج وإن 
القــوات التــي دخلــت وقيل 
انها قوات سورية، أغلبها من 
املســلحني األكــراد املتحالفني 

حاليا مع احلكومة.
وقال يوسف حمود املتحدث 
باســم اجليش الوطني الذي 

محيط املدينة وتسلمت نقاطا 
عســكرية، وقامت باســتقدام 
قــوات ومدرعات ودبابات في 
ظل حتليق طيران اســتطالع 

تركي.
الغمــوض  إن  وأضــاف 
يلف الوضــع امليداني هناك، 
خصوصا بعد االتفاق الذي وقع 

النقــاط بهدف وقف الهجمات 
من قبل تركيا.

وأوضــح املصدر أن قوات 
ســورية متركزت فــي ثالثة 
مواقع رئيســة فــي بلدة عني 
عيســى بريف الرقــة الغربي 
وفي شــمال منبج وفي نقاط 
مختلفة شرق وغرب مدينة عني 

على عجل بني القوات الكردية 
ودمشق.

وفي الســياق، قال مصدر 
عســكري كــردي فــي منبــج 
لـ»اجلزيرة.نــت« إنهم اتفقوا 
مع دمشــق على تسليم نقاط 
املواجهة في محيــط املدينة، 
لتشارك الســيطرة على تلك 

املتحدث باسم التحالف الدولي 
مايلز كاينغنز على حســابه 
على موقع تويتر »تقوم قوات 
التحالــف بتنفيــذ انســحاب 
مــدروس مــن شــمال شــرق 

سورية. لقد غادرنا منبج«.
ويأتي تأكيد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ليزيد من 

العرب كوباني. وســبق ذلك، 
إعالن اجليش التركي وقوات 
املعارضة السورية املدعومة 
من قبله، سيطرتهم على ثالث 

قرى في محيط منبج.
وقد أكــد التحالف الدولي 
بقيادة واشنطن، أمس اخلروج 
املنظــم مــن املنطقــة. وكتب 

غموض املشهد، حيث أكد بأن 
العملية التي تشنها قواته لن 
تتوقف حتى »تتحقق أهدافنا«. 
وقال في خطاب متلفز من باكو 
»إن شاء اهلل، سنسيطر سريعا 
على املنطقة املمتدة من منبج 
إلى حدودنا مع العراق ونضمن 
في املرحلة األولى عودة مليون 
ومن ثم مليوني الجئ سوري 
وبكامل إرادتهم« الى بالدهم.

واثر هذه التطورات تسعى 
روســيا ملنع االصطــدام بني 
حليفيها السوري والروسي، 
حيث أعلــن املوفد الروســي 
اخلاص الى سورية ألكسندر 
الفرنتييف أن روسيا لن تسمح 

مبواجهات بني اجليشني.
فــي هــذه األثناء يســتمر 
تخبط السياسة االميركية جتاه 
امللف السوري، وبعد أسبوع 
من تغييــر الرئيس االميركي 
دونالــد ترامــب املفاجــئ في 
السياســة األميركيــة املتبعة 
منذ خمس ســنوات، وإعالن 
سحب قواته من منطقة شمال 
شرق ســورية لتمكني تركيا 
من الهجوم، فرضت واشنطن 
مجموعة مــن العقوبات على 
أنقــرة جتاهلتهــا االســواق 
التركية. وقال منتقدو ترامب 
إن اخلطــوات أضعــف من أن 

يكون لها أثر.

أردوغان يتعهد بـ»حترير« املنطقة حتى احلدود العراقية.. والتحالف الدولي يعلن االنسحاب املنظم

تدعمه تركيا، إن بعض القوات 
احلكومية دخلت املدينة لكن 
غالبية القوات التي دخلت من 
املسلحني األكراد الذين جاءوا 
من مدينة حلب التي تسيطر 

عليها احلكومة السورية.
ونقل موقع »اجلزيرة.نت« 
أن القوات السورية تقدمت في 

حرائق واسعة تلتهم األراضي الزراعية واألحراج في حمص والالذقية وطرطوس
اجتاحت سلســلة مــن احلرائق 
مساحات واسعة من األراضي الزراعية 
والغابات السورية في املناطق احلدودية 
مع لبنان الذي يشهد بدوره سلسلة 

من احلرائق غير املسبوقة.
وبحســب وكالة األنباء السورية 
)سانا(، فإن احلرائق اندلعت في قرى 
الناصرة واملشتاية وعني الباردة وحب 
منرة والزويتينة فــي منطقة وادي 

النضارة بريف حمص الغربي.
وأدت احلرائق التي اندلعت، خالل 
األيام املاضية إلى تضرر نحو 3940 
دومنا من األراضي الزراعية واحلراجية.
من جهته، نشر اإلعالمي وعضو 
مجلس محافظة حمص، وحيد يزبك، 
صورا حلرائق ضخمة ضربت مساحات 
كبيرة من األشجار، وحاصرت البيوت، 

امتدادا من كفرا إلى مرمريتا الى عني 
الباردة فــي وادي النضارى بريف 

حمص الغربي.
كما نشــبت حرائق فــي كل من 
الالذقية وطرطوس، بســبب ارتفاع 
درجات احلرارة وسرعة الرياح القوية 
التي أسهمت في انتشار احلرائق بشكل 

كبير.
وبحســب مديريــة الزراعة في 
الالذقية فإن 16 حريقا اندلع في جبلة 
أمس األول، مت االنتهاء من اخماد آخرها 
في ساعات الصباح الباكر أمس، كما 
شــهدت منطقة احلفة اندالع خمسة 

حرائق.
اثنني من  املديرية وفــاة  وأكدت 
املديرية في أثناء عمليات إطفاء حرائق 

)سانا(في ريف احملافظة. ملشاهدة الڤيديوصورة عن ڤيديو أللسنة النيران تلتهم الغابات في اجلبال الغربية 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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