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أنباء سورية أنباء مصرية

أنباء لبنانية

اإلغالق بني التمديد والتخفيف اليوم..ولبنان مستعد لتعومي الليرة
بيروت - عمر حبنجر 

األزمــة  جلنــة  جتتمــع 
الوزارية مع الرئيس حســان 
دياب فــي مقره في الســراي 
الكبير اليوم، إلصدار التقييمات 
الرسمية جلدوى أيام اإلغالق 
األربعــة للبنان ملنــع املوجة 
اجلديدة من ڤيروس كورونا، 
فإما أن يخفف اإلغالق أو ميدد، 
وربط األمــني العام للمجلس 
األعلى للدفــاع اللواء محمود 
األسمر األمر مبستوى تعاون 
املواطنني، مضيفا اذا كانت ثمة 

ضرورة لإلقفال فسيتم.
املوقف مرهــون بالتقرير 
الذي ســيرفعه وزير الصحة 
د.حمد حســن الى احلكومة، 
وقد بدأ حسن أكثر تفاؤال من 
وزير الداخليــة محمد فهمي، 
حيث اعتبــر أن الوباء مازال 
حتت السيطرة، وان لبنان لم 
ينزلق بعد الى املرحلة الرابعة، 
لكــن الوزيــر فهمــي رأى أن 
الوضع مسؤولية املستهترين، 
عدميي االلتزام بإجراءات منع 
االختالط، الى درجة اتهامهم 

بتقدمي خدمة إلسرائيل.
وأيــن دور إســرائيل هنا، 
ســئل الوزير فهمــي، فأجاب: 
أصــل الفكرة، مــن كتاب «فن 
احلرب» للفيلسوف سان تسو 
ومحورها انه اذا أرادت دولة ما 
تدمير أخرى، تلجأ الى تفتيت 

مجتمعها من الداخل.
لكن متديد حبس اللبنانيني 
خلف جدران بيوتهم عشية عيد 
الفطر، وعلى الرغم من حاجة 
الناس الــى البيع والشــراء، 
مبعزل عن احملنة االقتصادية، 
ميكــن أن يقــود الــى انفجار 
شعبي، وفق املصادر املتابعة، 
التي رأت لـ «األنباء» ان متديد 
اإلغالق العام مصلحة سياسية 
للحكومة، وليست «كورونية» 
فحسب. إنه اخلوف من عودة 
الناس الى الشوارع بزخم أشد. 
وألن الذي فتح ملف املعابر غير 
الشرعية مع ســورية، وزود 
املعارضة السياسية باخلرائط 

الدولي غدا، في سياق مفاوضات 
مالية، بغطاء سياسي، قد متتد 
لشــهرين، وتركز االتصاالت 
على معاجلة التباين حول خطة 
التعافي احلكومية، بني وزارة 
املــال وحاكم مصــرف لبنان 
رياض ســالمة الذي غاب عن 
االجتماع املاضي ليجهز خطته 

التي سيطرحها غدا.
وزيــر املال غــازي وزني، 
اعلن ان لبنان مستعد لتلبية 
طلب صنــدوق النقد بتعومي 
سعر صرف الليرة، لكن بعد 

احلاصل بــني رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي يرفض 
إلقاء املالمة على احلاكم، وبني 
حزب اهللا الذي يرى فيه احملرك 
التنفيذي للعقوبات األميركية 
عليه. ويقف اللواء السيد الى 
جانب حزب اهللا، الذي يلعب 
ورقته لرئاسة املجلس النيابي 
املقبلة، وفي حني تسرب أوساط 
قريبة من احلزب معلومات عن 
وجــود رئيس التيار الوطني 
احلر جبران باسيل في صف 

الدفاع عن سالمة.

تلقيه الدعم اخلارجي، على ان 
يعتمد في املرحلة املقبلة سعر 
صرف مرن، طارحا سلســلة 
خيارات إلعادة هيكلة املصارف 
بينها الدمــج، كما قال لوكالة 
الصحافة الفرنسية، وأضاف: 
في لبنان ٤٩ مصرفا جتاريا، 
ومــن الطبيعــي خفضها الى 
النصــف، معتبــرا ان مجلس 
مشــروع  ســيقر  النــواب 

«الكابيتال كونترول».
والراهن ان قضية احلاكم 
ســالمة، ظهرت حجم التباعد 

التمديد «مصلحة سياسية» للحكومة وليست «كورونية» فحسب خوفاً من عودة احملتجني إلى الشوارع بزخم أشد

شارع احلمراء خاليا من املارة والسيارات لليوم الثالث تنفيذا لقرار االقفال العام ٤ ايام  (محمود الطويل)

اجلوية واملواقع واألسماء، يريد 
املزيد مــن الضغط على عنق 
الشعب اللبناني، كي يدرك من 
اليزال يتجاهل حتى اليوم، ان 
االنفراج في لبنان غير ممكن 
قبل إغالق معابر حزب اهللا إلى 
ســورية، وبالتالي ال قروض 
دوليــة، قبل ترســيم احلدود 
اللبنانية - السورية، كما سبق 
لألمم املتحدة ان رعت ترسيم 

حدود لبنان اجلنوبية.
وفي غضون ذلك، تستأنف 
االجتماعات مع صندوق النقد 

حشرات صغيرة وكبيرة تنتشر في بيروت وعدة مناطق
بيروت - منصور شعبان

تتعرض مناطق لبنانية لغزو من حشرات 
الصراصير واجلراد والبعوض، منذ ليل أول 
من أمس، حيث انتشرت حشرات صغيرة 
احلجم بشكل كبير في بيروت ووصل عدد 
من اخلنفســاء السوداء كسروان واملنت. 
وفي مخيم عني احللــوة، تداولت مواقع 
التواصل االجتماعي شريط ڤيديو يظهر 
جرادا يغطي نافذة أحد املنازل، وبدت أعداد 

احلشرات كبيرة وجلية، حتت أضواء أعمدة 
إنارة األرصفة. ووجه الدفاع املدني نداءات 
مبكبرات الصوت في شوارع وأزقة املخيم 
حلض االهالي على إقفال نوافذ املنازل، 
وإبقاء األطفال في الداخل، بســبب رش 
املبيدات الالزمة للقضــاء عليها. وغزت 
الصراصير شارعا قرب مسجد الزعتري 
في صيدا، وأطلقت نداءات لالهالي بإطفاء 
أبواب شرفاتهم  إقفال  االضواء، وإحكام 
إلبعادها. كما اجتاحت، مساء أول من امس 

اجلمعة، أســراب من بعوضة «النمنوم»، 
بكثافــة، مناطق في جبل لبنــان، فيما 
املاضي، الصراصير  انتشرت، اخلميس 
السوريني.  الالجئني  في عرسال ومخيم 
وكذلك شــهدت مدينة بعلبك وعدد من 
قرى البقاع الشمالي ظهور أسراب كبيرة 
من اخلنافس، أثارت هلعا لدى السكان، ما 
دفع السلطات احمللية إلى إطالق حمالت 
ملكافحتها عبر املبيدات. ورجح مزارعون 
أن يكون سبب ذلك ارتفاع درجة احلرارة.

دوالر السوق السوداء اللبنانية محجوب 
عن العمال األجانب

بيروت- جويل رياشي

ال دوالرات في األســواق اللبنانية الرسمية 
للوافدين من العمال األجانب، ســواء الســوق 
املصرفية أم ســوق الصيارفة، أو في الســوق 

املوازية املعروفة بـ «السوق السوداء».
تكثر أســئلة عمال في متاجر املواد الغذائية 
الكبــرى أو محطات الوقود للزبائن، حول رغبة 
األخيريــن ببيعهم الدوالر، فــي ضوء صعوبة 
حصولهم على العملــة األميركية اخلضراء من 
اللبنانية، حلفظ قيمة مــا يجنونه،  األســواق 
وإلرســاله الى ذويهم بـ «الوسائل املتاحة»، بعد 
إيقاف املصارف اللبنانيــة خدمة التحويل الى 
اخلارج للجميع من دون اســتثناء من لبنانيني 
وأجانب، إلى فرض قيود شــديدة على شركات 

حتويل األموال أيضا.
احلقيقــة هي أن ال دوالرات في األســواق 
للجميع من لبنانيني وعمــال أجانب، في ضوء 
توقف املصارف اللبنانية عن تسليم زبائنها جزءا 
ولو يسيرا من ودائعهم بالعمالت األجنبية، إلى 
ترداد الصرافني مــا بات يعرف بـ «الزمة»: «ال 
دوالرات لدينا»، وقصر عملياتهم على الشــراء 
بسعرين، أولهما بالسعر الرسمي احملدد من قبل 
مصرف لبنان والبالغ ٣٢٠٠ ليرة لبنانية، األمر 
الذي ال يطبق إال قليال جدا. أما الســعر الثاني، 
فهو سعر السوق والذي يتخطى حاليا عتبة ٤٢٠٠ 

ليرة لبنانية للدوالر األميركي الواحد.
العمال األجانب من آسيويني وأفارقة يعانون 
هذه األزمة املستجدة، وقسم كبير منهم يدرس 
اللجوء الى خيــار الرحيل عند إعادة فتح مطار 
بيروت الدولي، والذي توقف العمل فيه إثر قرار 
احلكومة اللبنانية فرض حالة التعبئة العامة وإغالق 

البالد في خطتها ملواجهة ڤيروس «كورونا».
بســيوني ســعيد عامل مصري في مغسل 
للسيارات في منطقة اجلديدة (ساحل املنت الشمالي 
على املدخل الشرقي للعاصمة بيروت)، مقيم في 
لبنان منذ ١٨ عاما، ويواظب على حتويل األموال الى 
عائلته في طنطا، يقول لـ «األنباء»: «خسرت قسما 
كبيرا من القدرة الشرائية ملا أحصله من أموال، 
ومع ذلك أنا راض إذ ال خيار لي سوى االستمرار 
في العمل، إال أن ذلك مرهون بتمكني من تبديل 
العملة الوطنية اللبنانية إلى عملة أجنبية، وبعدها 
تبدأ رحلة البحث عن «طرق آمنة» إلرسال املال 

الى عائلتي في ضوء وقف التحويالت املصرفية 
ووقف العمل في مطار بيروت».

حالة بسيوني تتكرر مع كثيرين، خصوصا 
مع عامالت في اخلدمة املنزلية قررن الرحيل بعد 
قرار مستخدميهم دفع رواتبهن الشهرية بالليرة 
اللبنانيــة، متذرعني بعدم القدرة على احلصول 
على دوالرات أميركية، علما ان الرواتب الشهرية 
للعامالت تراوح بــني ١٥٠ و٣٠٠ دوالر أميركي 

كمعدل عام.
هذه األزمات تراكمــت في ضوء إقفال عدد 
كبير من شركات الصيرفة الرسمية واألخرى غير 
الرسمية، ألسباب تتوزع بني إقفال البالد وفرض 
السلطات اللبنانية قيودا للحد من املضاربة على 
العملة الوطنية من قبل بعض الصرافني. خطوات 
أدت الى تنشيط السوق السوداء، وتوافر أربعة 
أسعار للدوالر تتوزع بني السعر الرسمي احملدد 
من مصــرف لبنان والبالــغ ١٥١٥ ليرة لبنانية، 
والسعر املعتمد لتبديل العملة األميركية اخلضراء 
في شركات حتويل األموال الكترونيا واحملدد بـ 
٣٢٠٠ ليرة لبنانية للدوالر الواحد، إلى ثالثة آالف 
ليرة لبنانية ملبالغ محددة شــهريا من مصرف 
لبنان لدوالرات املودعني في املصارف (ال تتخطى 
٢٠٠٠ دوالر)، وصوال الى تخطي عتبة ٤٢٠٠ ليرة 

لـ«دوالر سوق الصيرفة».
«األمور أكثر صعوبة جلهة تســديد رواتب 
العامالت في اخلدمة املنزلية»، بحســب انطوان 
الشــيخ أحد أصحاب مكاتب االستخدام خارج 
العاصمة بيروت، الذي أفــاد بحصول نزاعات 
عدة بني العامالت ومســتخدميهم، وجلوء ربات 
املنازل الــى أولوية تأمني عملة أجنبية للعامالت 
لديهن، وذلك يتم غالبا عبر شراء هذه الدوالرات 
من السوق السوداء، ملن استطعن الى ذلك سبيال 
عبر حتمل الفــارق الذي رفع بقوة معدل أجور 
العامالت بالعملة الوطنية اللبنانية. ßفي املوازاة، 
نشطت اجلمعيات التي تهتم بحماية العامالت في 
اخلدمــة املنزلية، على خط املطالبة تكرارا بإلغاء 
نظام الكفالة، وتقدمي تسهيالت تعني العامالت في 

هذا الزمن املالي الصعب لبنانيا.
ويبدو واضحا أن األمور تسير الى مزيد من 
التأزم، في ضوء حتول الدوالر األميركي «عملة 
نادرة» في األسواق اللبنانية، وجعله «من دون 
سعر»، ما يرهق كاهل اجلميع من لبنانيني وعمال 
مقيمني، ويطرح السؤال عن القدرة على الصمود.

شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصني
ومقتل ٧ تكفيريني بشمال سيناء

القاهرة - ناهد إمام

أعدت وزارتي الهجــرة، والتخطيط 
والتنمية االقتصادية، اســتمارة بيانات 
لتوزيعها على املصريني العالقني العائدين 
من اخلارج، خاصة بدول اخلليج العربي، 
وذلك لتعظيم االســتفادة من هذه القوة 
البشــرية والعمالة املصرية، وإشراكهم 
في عملية التنمية التي جتري على أرض 
الوطن، فضال عن معرفة احملافظات التي 
ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم 
في جهود التنمية املســتدامة في إطار 

استراتيجية احلكومة ٢٠٣٠.
من جهتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم 

وزيــرة الهجرة إن الدولة بذلت مجهودا 
كبيرا جدا إلجــالء هذا العدد الكبير من 
املصريني العالقني باخلارج، خاصة العالقني 
بدول اخلليج في وقت قياســي، وذلك 
عقب إضافة شــرائح احلاالت اإلنسانية 
ومخالفي اإلقامة واملنتهي عملهم إلى فئات 
وشرائح العالقني باخلارج، الفتة إلى أن 
وزارة الهجرة والوزارات واجلهات املعنية 
لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية 
وتلبية طلبات املصريني باخلارج، سواء 

أكانوا من املقيمني أو العالقني.
وأكدت مكــرم أن العالقني املصريني 
العائدين من دول اخلليج أغلبهم من العمالة 
املاهرة والتي تعد قوة بشرية هائلة يجب 

تعظيم االستفادة منها وإشراكهم في عملية 
التنمية التي جتري على أرض الوطن من 
مشروعات قومية في كافة املجاالت والتي 
من املمكن أن تكون بديال جيدا لهم عن 
سفرهم وعملهم باخلارج بإقامة مخالفة 

أو من دون إقامة.
من جانبها، أوضحت د.هالة السعيد 
التخطيط والتنمية االقتصادية  وزيرة 
أن الدولة تضع مبادئ اإلنســانية على 
رأس أولوياتهــا في ظل تلك اإلجراءات 
االحترازية املتخذة ملواجهة أزمة ڤيروس 
بالعمالة  الدولة  اهتمام  كورونا، مؤكدة 
املصرية باخلارج ممن يريدون العودة 

إلى وطنهم.

النيران  التهام  أيام على  وكاالت: بعد 
عشرات الدومنات في ريف دير الزور، يبدو 
أن ســيناريو احلرائق التي التهمت آالف 
الهكتارات من األراضي املزروعة بالقمح 
العام املاضي يعود ليتكرر في  والشعير 
املنطقة الشرقية، السيما محافظة احلسكة 

التي تعتبر سلة غذاء سورية. 
أكد ناشــطون احتراق عشرات  فقد 
الهكتارات من محاصيل احلبوب مع دخول 
موسم حصاد الشــعير وجفاف احلقول 
مبحافظات الرقة واحلسكة ودير الزور، 

أمس األول.
وأفــاد مصدر أهلي بانــدالع حريق 
كبيــر بحقول الشــعير والقمح مبحيط 

قرى «الفارس واللويبدة وكفيفة واملردود 
وكورحسن والصليبي» اخلاضعة لسيطرة 
«اجليش الوطني» غرب «تل أبيض» بالرقة، 
وما يقابلها من قرى «خربة عبود والعريضة 
الشمالية والعريضة اجلنوبية وخربة البقر» 
اخلاضعة لوحدات احلماية الكردية قرب 

مناطق االشتباك.
وقال موقع «زمان الوصل» اإلخباري 
نقال عن مصادر إن النيران استمرت لعدة 
ساعات، وقضت على ما يزيد عن ٣ آالف 

دومن، مرجحا زيادة اخلسائر.
وأشار إلى أن أحد املزارعني خسر لوحده 
٩٠ دومنا مــن احملاصيل وألفي متر من 
األنابيب البالستيكية وشبكة تنقيط لتلك 

املساحة قيمتها آالف الدوالرات.
وأعلن «فوج إطفاء احلســكة» إخماد 
حريق نشــب مبحصول زراعي مبحيط 
قلعة «سكرة» بقمة جبل عبدالعزيز بعد 
قضائه على مساحة تقدر بنحو ٤٠ دومنا.
وقال فــوج اإلطفاء إنه حاصر حريقا 
آخر نشب بســبب احتراق سيارة «بيك 
آب»، إثر ماس كهربائي في قرية «الدايح» 

التابعة لبلدة «العريشة».
والتهمت النيران ١٤٠ دومنا تقريبا في 
محيط قريتــي امليلبية والصاحلية، وفق 
الفوج الذي قال إن سلسلة حرائق أخرى 
اندلعت باألعشــاب اجلافة قبل وصولها 

للحقول ودائما كانت األسباب مجهولة.

انفجارات عنيفة في حلب وعودة خجولة 
للمهجرين من بيوتهم في شمال غرب سورية

القاهرة ـ خديجة حمودة وناهد إمام

الصحــة  أعلنــت وزارة 
والســكان امس عن استقبال 
شــحنة ثالثة من املساعدات 
الوقائيــة ملكافحــة  الطبيــة 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
(كوفيدـ  ١٩)، هدية من الصني 
إلى مصر، وذلك في إطار عمق 
وترابط العالقات بني البلدين، 
وتعزيز سبل التعاون ملواجهة 

ڤيروس «كورونا».
وأوضح مستشار وزيرة 
الصحة والســكان لشــؤون 
اإلعــالم واملتحدث الرســمي 
للــوزارة د.خالــد مجاهد أن 
املقدمــة  الثالثــة  الشــحنة 
مــن الصــني أكبــر حجما من 
الشــحنتني السابقتني، حيث 
تزن ٣٠ طنا من املســتلزمات 

الطبية الوقائية.
الــى ذلك، أعلنــت القوات 
املسلحة اول من ا مس مقتل 
٧ تكفيريني في عملية نوعية 
مت تنفيذها بشــمال ســيناء، 
فــي  جلهودهــا  اســتمرارا 
مكافحة اإلرهاب. وأوضحت 
القوات املسلحة أنه بناء على 
معلومات استخباراتية تفيد 
بتواجد بؤرة إرهابية في إحدى 
املزارع بشمال سيناء قام أبطال 

عواصم - وكاالت: أفادت 
تقارير اعالمية وناشطون عن 
سماع دوي انفجارات عنيفة في 
مدينة حلب السورية، رجحوا 
انه لقصف اسرائيلي جديد، في 
حني اكتفى تلفزيون اإلخبارية 
باحلديث عن «دوي انفجار» 

في وقت مبكر أمس. 
ونقلت وسائل إعالم أجنبية 
عن ناشطني بأن االنفجار جنم 
عن «قصف جوي اسرائيلي» 
اســتهدف «مواقع مليليشيات 
إيرانية» في منطقة الراموسة 
علــى أطراف املدينــة. وقالت 
مصادر إن التفجيرات وقعت 
من جهة الكليات العسكرية في 
منطقة الراموسة، وهذه املواقع 
تعتبر ثكنات عسكرية تابعة 
للميليشيات اإليرانية وحتتوي 
أيضا على مستودعات ذخيرة 
وأسلحة، بحسب شبكة «شام» 

االخبارية.
وأكــد املرصــد الســوري 
حلقوق االنســان مــن جهته، 
وقوع انفجار عنيف وضخم، 
هز القسم اجلنوبي من مدينة 
حلب اخلاضعة لسيطرة قوات 
احلكومــة، ووقع فــي منطقة 
«مدفعية الراموسة». وأشار إلى 
انه تزامن مع حتليق لطيران 

مجهول في أجواء املنطقة.
وكانت غارات إســرائيلية 
متزامنــة قد تســبب بأضرار 
جسيمة لورشة صواريخ في 

عدد ١٠ عبوات ناسفة. وضبط 
وتفجير عدد ٤ أحزمة ناسفة.

فــي ســياق آخــر، أعلنت 
والتعليــم  التربيــة  وزارة 
والتعليم الفني اول من امس 
عن خطوات تسليم البحوث 
إلكترونيا للطالب املصريني 
باخلــارج من الصــف الثالث 
االبتدائــي وحتــي الصــف 
الثالــث الثانــوي اعتبارا من 
امس وحتى يوم ١٨ اجلاري.

التربيــة  وزيــر  وقــال 
والتعليــم والتعليــم الفنــي 
د.طارق شوقي عبر صفحته 

اردوغان وفالدميير بوتني في 
اخلامس من مارس املاضي.

وشدد الفريق في تقرير له، 
على أن العدد أقل من املتوقع 
بسبب تزايد خروقات القوات 
السورية لالتفاق املعلن عنه، 
وعدم االلتــزام الفعلــي بهذا 
االتفــاق وخاصة االنســحاب 
من املناطق التي سيطر عليها 
مؤخرا وفق اتفاق سوتشــي 
الســابق مثل «معرة النعمان 
وريفها وسراقب ومناطق ريف 

حماة».
وأوضح أن ذلك حرم أكثر 
مــن نصف مليــون مدني من 
العودة إلى مناطقهم وبالتالي 
بقاؤهم فــي مخيمات النزوح 

على موقع التواصل االجتماعي 
«فيسبوك»، ان وزارة التربية 
والتعليم والتعليم الفني تقدم 
إلكترونيــة خلدمــة  حلــوال 
ابنائنا في اخلارج والعالقني 
مــن الطالب املصريــني وهذا 
عــن طريــق اتاحــة منصــة 
«إدمودو» البنائنا في مختلف 
دول العالم حتى يتسنى لهم 
رفع املشروعات البحثية من 
دون عناء السفر الداخلي في 
بالدهم، وأكد الوزير أنه «إذا 
كان التسليم قد مت عن طريق 
السفارة، فال داعي العادته».

لفتــرة طويلة األمد، مشــيرا 
للضعف الكبيــر في عمليات 
االستجابة اإلنسانية ملناطق 
النازحــني مــن قبــل  عــودة 
املنظمات والهيئات اإلنسانية 

العاملة في محافظة إدلب.
الفريــق «جميع  وطالــب 
األطــراف املعنية في الشــأن 
الســوري، بالضغــط علــى 
القوات الســورية لالنسحاب 
من املناطق التي سيطرت عليها 
في شمال غرب سورية بفعل 
عملية عسكرية استمرت الشهر 
بدعم من روسيا. وقد تظاهر 
العشرات من ابناء تلك املناطق 
في محافظة ادلب رافعني شعار 

«العودة حقي».

ً «التعليم» تُعلن خطوات تسليم األبحاث للطالب املصريني باخلارج إلكترونيا

للمرة الثالثة «الصحة» تتسلم ٣٠ طنا من املستلزمات الطبية هدية من الصني

(أ.ف.پ) سوريون يشترون املشروبات الرمضانية في اريحا  

القوات املسلحة بتنفيذ عملية 
نوعية أسفرت عن اآلتي: مقتل 
٧ تكفيريــني، مت القضاء على 
أحدهم أثنــاء تنفيذ املداهمة 
وعثر بحوزتــه على بندقية 
آليــة والقضاء علــى ٦ منهم 
أثنــاء محاولتهم الهروب من 
خالل تتبعهم بكاميرات املراقبة 
األمنيــة واســتهدافهم داخل 
أحد األوكار ومقتلهم جميعا. 
وضبط عربة دفع رباعي وعدد 
٣ دراجة نارية من دون لوحات 
معدنية تستخدمها العناصر 
اإلرهابية، واكتشاف وتفجير 

مدينة الســفيرة بريف حلب 
وقواعــد مليليشــيات موالية 
إليران في دير الزور شــرقي 

البالد قبل نحو اسبوعني.
ويأتي االنفجار بعد يومني 
من تعهــد أميركا وإســرائيل 
بإخــراج إيــران من ســورية 
وذلــك خــالل زيــارة لوزيــر 
اخلارجيــة االميركــي مايــك 

بومبيو السرائيل. 
من جهة أخرى، أكد فريق 
«منسقو استجابة سوريا» أن 
إلى  العائدين  النازحني  أعداد 
منازلهم في إدلب وحلب بلغ 
٢٦٧٫٦٤٩ نســمة، وذلــك منذ 
توقيع إبرام اتفاق وقف إطالق 
النار بني الرئيسني رجب طيب 

سيناريو احلرائق يتكرر مع بدء حصاد «احلبوب» ويهدد آالف الدومناتاستمارة لبيانات العالقني عند وصولهم لبحث فرص دمجهم في التنمية


