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أنباء لبنانية أنباء سورية

أنباء مصرية

متابعة لزيارة احلريري ورهان
على مستويات لقاءاته  في واشنطن

تفعيل مبادرة «حياة كرمية».. زيادة 
احلصة التموينية للفرد إلى ٢٠٠ جنيه

١٠٫٥ مليارات جنيه لتطوير
القناطر واخلزانات على نهر النيل

بيروت ـ عمر حبنجر

زيارة رئيس احلكومة اللبنانية سعد 
احلريري الى واشنطن الزالت في طليعة 
املتابعــات اللبنانية، هنــاك من يعتبرها 
مفصلية على مســتوى الوضع اللبناني، 
وهنــاك مــن يراها عابــرة فــي جوانبها 
السياسية، كونها زيارة خاصة في االساس، 
كما يقول مستشــاره االقتصادي د.ندمي 
املنال، واملراهنون على الزيارة ال يستبعدون 
لقاءه الرئيس دونالد ترامب بعالمة هبوط 
طائرته اخلاصة في قاعة اندروز اجلوية 
حيــث مهبط كبار الضيــوف، وفي ضوء 
مثل هذا اللقاء يتحدد مسار العالقات بني 

الدولة وحزب اهللا.
لقــاءات احلريري الرســمية تبدأ غدا 
وتنتهي بعد غد اجلمعة، وقد اجنز البرنامج 
الرســمي للزيارة التي ستبدأ بلقاء وزير 

اخلارجية مايك بومبيو.
لقاء «سيدة اجلبل» في لبنان اعتبر في 
بيــان له امس ان مهمة الرئيس احلريري 
في واشنطن لن تكون سهلة، وخصوصا 
في سعيه القناع االميركيني بأن الدولة في 
لبنان شيء وحزب اهللا شيء آخر، بعدما 
ازيلــت كل احلــدود الفاصلة بــني الكيان 
اللبناني ومصالح احلــزب على مختلف 

املستويات.
وجــاء فــي البيــان ان معاجلة قضية 
قبرشــمون عززت اعتقــاد الكثيرين من 
ان احلــزب هو اآلمــر الناهي فــي لبنان، 
وان ما حصل كان كمينا سياســيا إلنهاء 
وضعيــة وليد جنبــالط الذي رفض، وال 

يزال، االلتحاق بحلف االقليات الطائفية 
الذي ترعاه ايران في املنطقة.

وسيلتقي احلريري حكمًا طاقم وزارتي 
اخلارجيــة واخلزانــة االميركيتني وعلى 
رأسهم ديڤيد شانكر الذي حل محل ديڤيد 
ساترفيلد في موقع مساعد وزير اخلارجية 
االميركية لشؤون الشرق االوسط والذي 
سيتابع امللفات التي تعني لبنان، وابرزها 
ملف ترسيم احلدود البرية والبحرية بني 

لبنان واسرائيل.
مصــادر متابعة اعتبرت ان ممارســة 
واشنطن الضغوط على احلريري بشأن 
حزب اهللا لن تعطي ثمارا في ظل الوضع 
السياســي املعقد في لبنان والناجم عن 
وجــود حــزب اهللا فــي مجلــس النواب 
واحلكومة في مختلف مجاالت السلطة، 
لكن يبدو ان واشــنطن ليســت في وارد 
اخــذ هــذا الواقع بعني االعتبــار بصرف 
النظر عن النتائج، كون برنامج احلصار 
االميركــي إليران مير في لبنان وحتديدا 

في حزب اهللا.
في غضون ذلك، تابع الرئيس ميشال 
عون مسار مصاحلة اجلبل من خالل اتصاله 
بكل من وليد جنبالط وطالل ارسالن وشيخ 
عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن والشيخ 

نصرالدين الغريب معايدا باالضحى.
بيــد ان العالقات التي اعاد لقاء بعبدا 
اخلماســي اطالقهــا لم تصل الــى مقاربة 
ملف التعيينــات املتروك في الدرج، وقد 
نفت مصادر احلزب التقدمي االشــتراكي 
احلديث عن قسمة ثلثني جلنبالط وثلث 

الرسالن في وظائف املوحدين الدروز.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قال عضو مجلس النــواب عبدالعزيز 
بدير إن وزارة التموين ترتب حاليا لإلعالن 
عن رفع نصيب الفرد من الدعم في البطاقة 
التموينيــة من ٥٠ جنيهــا حاليا الى ٢٠٠ 
جنيــه دفعة واحدة وذلــك في إطار تنفيذ 

مبادرة «حياة كرمية».
وقال النائب بدير في تصريحات لوسائل 
إعالم مصرية انه من ضمن إجراءات احلماية 
االجتماعية التي ستتجه إليها الدولة، هو 

حتويــل الدعم العيني إلى دعم نقدي، مبا 
يعزز من وصول الدعم ملستحقيه وزيادة 
القيمة املالية للدعم، فبدال من أن يأخذ الفرد 
٥٠ جنيهــا على بطاقة التموين، تزيد إلى 
٢٠٠ جنيه، ترجمة مبادرة «حياة كرمية».
وكان البنــك الدولي، قــد أصدر تقريرا 
مؤخرا أكد فيه، أن جتربة مصر في مجال 
احلماية االجتماعية تعد من النماذج البارزة 
على مستوى العالم، حيث بدأت في تطبيق 
برنامج «تكافل وكرامة» في ٢٠١٥ بتمويل 

٤٠٠ مليون دوالر من البنك الدولي.

القاهــرة - وكاالت: قــال د.محمــد 
عبدالعاطي وزير الري إن إجمالي األعمال 
التي نفذهــا قطاع اخلزانــات والقناطر 
الكبرى خالل العشــر ســنوات األخيرة 
بلغت نحو ١٠٫٥٠ مليارات جنيه، في حني 
تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا 
حوالي ٤٠ مليــون جنيه، باإلضافة إلى 
إنشاء مسجدي الري واليوسفي مبدينة 
ديروط بتكلفــة حوالي ١٠ ماليني جنيه 

وبسعة حوالي ١٠٠٠ مصّل.
جــاء ذلك فــي تصريحــات أدلى بها 
امــس عقب تلقيه تقريرا موجزا بشــأن 
األعمال اجلاري تنفيذها على مســتوى 
قطاع اخلزانات والقناطر الكبرى، والذي 
يعتبر مسؤوال عن تشغيل وصيانة ٧٨ 

قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات 
والترع الرئيســية، حيث متثل القناطر 
الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات 
أهمية كبرى ملنظومة املوارد املائية والري.

وقال عبدالعاطي إن هذه املنشآت تعد 
مبنزلة وســيلة التحكم فــي التصرفات 
املائية، األمر الذي يضمن االستفادة من 
املياه ووصولها ملناطق االحتياج الفعلية، 
مشــيرا إلى أنها تضــم القناطر الكبرى 
والعديد من األهوســة املالحية احلديثة 
ومحطــات توليد كهربــاء نظيفة، األمر 
الذي يشــير إلى كونها إحدى املنشــآت 
االستراتيجية املهمة بالدولة والتي تسهم 
في حتقيق استفادة مثلى من املياه كمورد 

مهم بكل املجاالت.

ملف التعيينات امتحان يتربص مبصاحلة بعبدا

(محمود الطويل)  البطريرك بشارة الراعي مستقبال وزيرة الداخلية ريا احلسن في الدميان 

قمة ثالثية جتمع روسيا وتركيا وإيران الشهر املقبل
و«اللجنة الدستورية» على بعد خطوة واحدة

عواصم - وكاالت: أعلن 
الكرملني أمس أن قمة ثالثية 
جتمع روسيا وتركيا وإيران 
بشأن سورية ستعقد الشهر 
املقبل في تركيا، وأن خطوة 
واحــدة فــي الواقــع بقيت 
الستكمال تشــكيل اللجنة 

الدستورية.
وقال املتحدث الرســمي 
باســم الرئاســة الروسية، 
دميتري بيسكوف للصحافيني: 
«على الرغــم من أن العمل 
على وشــك االنتهاء، فإننا 
في الواقع على بعد خطوة 
واحدة من وضع اللمسات 
األخيــرة علــى العمل على 
إنشــاء جلنة دســتورية»   . 
تتشكل اللجنة الدستورية 
من ٣ قوائم واحدة يعينها 
النظــام وثانيــة املعارضة 
وثالثة هــي قائمة املجتمع 
املدنــي التــي تعينها األمم 
املتحــدة والتــي رفضــت 
احلكومة الســورية بعض 
اعضائها ما أخر اإلعالن عن 
تشكيل اللجنة املفترض ان 

تضع الدستور اجلديد. 
ميدانيــا، جتــدد قصف 
الطيران السوري والروسي 
على مناطق في إدلب وريفها 
ومحيطها املشمولة باتفاق 
خفض التصعيد الروسي - 
التركــي، ما أدى إلى وقوع 
ضحايا في صفوف املدنيني، 
وسط استمرار االشتباكات 

العسكرية على اجلبهات.
الطيــران،  واســتهدف 
مدينــة خان شــيخون في 
ريف إدلب اجلنوبي، ما أسفر 
عن مقتل ثالثة مدنيني في 

حصيلة أولية.
كما شن الطيران غارات 
على بلــدة التمانعة وقرية 
ترعي جنوبي إدلب، في حني 
تعرضت بلدة حيش جنوبي 
إدلب لقصف بالصواريخ، 
بحسب املراسل، الذي أشار 

اشــتباكات بــني مقاتلــي 
الفصائل وقوات النظام على 

جبهات املنطقة. 
وقال املرصد الســوري 

النظام لليــوم الثاني على 
التوالــي على محور ترعي 
بالقطــاع اجلنوبــي مــن 
الريف اإلدلبي، على الرغم 
من اإلسناد اجلوي والبري 
املكثــف. وقــال املرصد انه 
وثق خســائر بشــرية بني 
الطرفني على خلفية القصف 
اجلوي والبري واالشتباكات 
هناك، حيث قتل ١٣ عنصرا 
من قوات النظام واملسلحني 
املوالــني لها، كما قتل ٩ في 

الطرف املقابل. 
وأكد اندالع اشــتباكات 
عنيفــة تدور علــى محور 
قرية الســكيك بريف إدلب 
اجلنوبي، وذلك في هجوم 
معاكــس نفذتــه فصائــل 
املعارضة، بدأ بتفجير هيئة 
حترير الشام لعربة مفخخة 
عند أطراف بلدة الســكيك، 
فيما تترافق االشتباكات مع 
قصف جــوي وبري مكثف 

بشكل متواصل. 

إن  اإلنســان،  حلقــوق 
فصائل املعارضة والفصائل 
املســاندة لهــا، متكنت من 
صد هجوم عنيــف لقوات 

املعارضة تشن هجوماً معاكساً في ريف إدلب اجلنوبي..  وميليشيات إيرانية تنضم للمعارك

(أ.ف.پ) سوريون يذبحون االضاحي في محافظة ادلب 

إلى أن طيران االستطالع ال 
يفارق سماء املنطقة، بحسب 

موقع «عنب بلدي».
ويتزامن ذلك مع استمرار 

االدعاء األملاني لن يحقق مع شركة
باعت كيماويات لسورية

دوسلدورف - رويترز: قال ممثلو ادعاء 
أملان أمس، إنهم ال يجدون أي مبرر للتحقيق 
مع شــركة برينتاج، أكبر موزع للكيماويات 
في العالم، بسبب بيع مواد ميكن استخدامها 
في صنع أسلحة كيماوية لشركة حكومية في 

سورية عام ٢٠١٤.
وكانت صحيفة زودويتشــه تسايتونغ 
تعاونت مــع منافذ إعالميــة أخرى وذكرت 
في يونيــو، أن برينتاج باعت مكونات ميكن 
استخدامها لصنع مسكن لآلالم أو غاز لألعصاب 
إلى شــركة أدوية سورية مما أضر بأسهمها 

بســبب مخاوف من تداعيات سياســية في 
الواليات املتحدة. وقالت برينتاج آنذاك إن شركة 
سويسرية تابعة لها باعت مادتي الديثيالمني 
واإليزوبروبانول عام ٢٠١٤ ومبا يتماشى مع 
القوانني والضوابط املعنية إلى شــركة أدوية 
ســورية تعرف باسم شركة الشرق األوسط 
للصناعات الدوائية وذلك إلنتاج مسكن لآلالم، 
اتهامات للنظام باستخدامها في  وذلك وسط 
صناعة أسلحة كيماوية ضرب بها عدة مواقع 
في الغوطة وخان شيخون، ما أدى الى توجيه 

ضربة صاروخية أميركية له في ٢٠١٧.

«السياحة» ُتطلق أول فيلم عاملي للترويج ملصر
و«الهجرة» تنشئ وحدة لتنسيق املشروعات الدولية

القاهرة - ناهد إمام وأ.ش.أ

أطلقت وزارة السياحة أول 
 People) فيلم ترويجي حلملة
الــذي أنتجتــه   ،(to People
الوزارة بالشــراكة مع شركة 
Beautiful Destinations العاملية، 
بهدف إلقاء الضوء على الوجوه 
املصرية املختلفة، حيث يقدم 
الفيلم لقطات متنوعة تعرض 
األماكــن األثرية والســياحية 
وجوانب من الثقافة املصرية، 
والطعام املصري واألنشــطة 
الكثيــرة مــن خــالل منــاذج 

مختلفة من املصريني.
الفيلــم  نشــر  مت  وقــد 
الترويجــي علــى منصــات 
التواصل االجتماعي املختلفة 
 Beautiful) اخلاصــة بشــركة
Destinations)، التــي يتابعها 
أكثــر مــن ٢٠ مليــون متابع 
مــن أكثر مــن ١٨٠ دولة حول 
العالم، كما مت نشره على مواقع 
الهيئة املصرية العامة لتنشيط 
الــوزارة  الســياحة. وذكرت 
 People) في بيــان أن حملــة
to People) هــي إحدى ركائز 
محــور الترويج والتنشــيط 
الهيكلي  ببرنامــج اإلصــالح 
الســياحة،  لتطويــر قطــاع 
ويعتمد أسلوب الترويج في 
هــذه احلملــة علــى احملتوى 
املعاصر واألدوات التكنولوجية 
التصوير.كما  احلديثــة فــي 
تهــدف إلــى حتديــث آليــات 
الترويــج لتواكب االجتاهات 
العامليــة احلديثة، وفي ضوء 
سعي وزارة السياحة لتقدمي 
مصر للعالم ليس فقط كوجهة 
سياحية معاصرة ولكن أيضا 
تســليط الضوء على التنوع 
الذي يتمتع به الشعب املصري، 
وخلق جتربة سياحية فريدة 

للسائح.
ولفتــت إلــى أن احلملــة 
موجهــة ليس فقــط للخارج 
ولكن أيضا للشعب املصري، 
الســلوكيات  للتأكيــد علــى 

تسهم بقيمة مضافة في حتقيق 
أهداف وبرامج الوزارة.

وأوضح د.صابر سليمان 
مساعد وزيرة الهجرة لشئون 
التطوير املؤسسي، أن وحدة 
تنســيق املشــروعات تهدف 
إلى وضع مقترحات تنفيذية 
لبرامج التعاون واملشروعات 
اخلاصــة مبجــاالت الهجــرة 
املختلفــة وإدمــاج املصريني 
باخلارج في برامج التنمية، مبا 
يتماشى مع سياسة احلكومة 

ورؤية مصر ٢٠٣٠.
علــى صعيــد آخــر، أكــد 
د.عاصم اجلزار وزير اإلسكان 
واملرافق واملجتمعات العمرانية 
اجلديدة، أنــه مت االنتهاء من 
املخطــط التفصيلي للمرحلة 
العاجلة باملرحلة األولى على 
مســاحة حوالــي ١٠٥٦ فدانا 
مبدينتــي ملــوي والفشــن 
اجلديدتني. وقال د.اجلزار ان 
املخطــط التفصيلي باملرحلة 

لعــدد ١٦ عمــارة مبشــروع 
«JANNA» لإلســكان الفاخــر 
مسلســل منطقة رقم ١، وذلك 
ضمن املرحلة العاجلة باملرحلة 
األولى مبدينة ملوي اجلديدة.
الفشن  وبالنســبة ملدينة 
اجلديدة، قال وزير اإلســكان: 
تبلغ مساحة املرحلة العاجلة 
مبدينة الفشن اجلديدة نحو 
١٧٧٫٥ فدانا، وتشــمل مناطق 
ســكنية عمارات منوذج (أ - 
ب) مميــز باإلضافة إلى قطع 
أراض سكنية وأنشطة خدمية، 
ويهــدف املخطــط التفصيلي 
للمرحلــة العاجلة إلى تنفيذ 
٢٧٠٤ وحدات سكنية «إسكان 
مميــز» (١٦٩) عمارة (أرضي 
أدوار متكــررة)، وكــذا   ٣ +
توفير ١١٦ قطعة أرض سكنية، 
باإلضافة إلى األنشطة اخلدمية 
(مســجد - كنيسة - طبي - 
جتــاري - إداري - ترفيهــي 

- اجتماعي).

العاجلة يشتمل على مساحة 
١٦٥ فدانا ضمن املرحلة األولى 
مبدينة ملــوي اجلديدة على 
إقامة مناطق سكنية مختلفة 
(قطع أراض «فيالت فاخرة» - 
 JANNA سكن مصر - وحدات
لإلسكان الفاخر)، ويهدف إلى 
تنفيــذ ٣٣٩٢ وحدة ســكنية 
 «JANNA» منــوذج وحــدات
مبتوسط مساحة ١٥٠م٢ عدد 
(١٠٦) عمــارات (أرضــي + ٧ 
أدوار متكررة) على مســاحة 
٨٢ فدانا، وعدد ٦٦ فيال فاخرة 
لعــدد (٣٧) قطعة أرض على 
مســاحة ٢٠ فدانــا باملدينــة، 
مشيرا إلى أن املخطط يشتمل 
على مشروعات خدمية (مسجد 
- كنيسة - حضانة - حديقة 
- نــاد اجتماعــي - إداري - 
طبي - جتاري - مدرسة) على 

مساحة ٦١ فدانا.
وأضاف انــه مت طرح ٥١٢ 
وحدة سكنية مبساحة ١٥٠م٢ 

«اإلسكان»: االنتهاء من املخطط التفصيلي ملدينتي ملوي والفشن اجلديدتني على مساحة ١٠٦٥ فدانًا

الفيلم الذي أطلقته وزارة السياحة املصرية يسلط الضوء على األبعاد األصيلة للشعب املصري وتاريخه وعراقته 

اإليجابية التــي تعكس روح 
الضيافة والترحاب بالسائحني، 
فضال عن تعزيز روح االنتماء 

في جيل الشباب.
مــن جهــة أخــرى، قامت 
وشــؤون  الهجــرة  وزارة 
املصريني باخلــارج، بتفعيل 
االتفاقية املوقعة مع املنظمة 
الدولية للهجرة في أبريل ٢٠١٩ 
واخلاصة بإنشاء وحدة تنسيق 
الوحدات  املشروعات كإحدى 

املستحدثة بالوزارة.
وفي هــذا الصــدد، عقدت 
الــوزارة عــددا مــن املقابالت 
الشــخصية مع مجموعة من 
اخلبراء واملوظفــني احملليني 
ذوي اخلبــرة فــي مجــاالت 
وإدارة  الدولــي  التعــاون 
الدوليــة ممــن  املشــروعات 
الذاتيــة  تقدمــوا بســيرهم 
للعمل بالوحدة، حيث تسعى 
الوزارة إلى انتقاء أفضل تلك 
العناصر والتي من املقرر أن 

ملشاهدة الڤيديو

وفاة رجل األعمال حسني سالم في إسبانيا
القاهرةـ  وكاالت: أفادت 
وسائل إعالم مصرية بوفاة 
رجل األعمال حسني سالم 
العاصمة االســبانية  فــي 
مدريد عن عمــر يناهز الـ 

٨٥ عاما.
وكشف مصدر مقرب من 
العائلة لصحيفــة «اليوم 
الســابع» أن حســني سالم 
توفي بعد صراع طويل مع 
املرض، وطلب ان يتم دفنه 

بجوار حفيده هناك.

وقــال مصــدر بشــرم 
الشيخ مقرب لرجل األعمال 
الراحل، انه توفي فجر امس 
في إســبانيا بعــد تدهور 

حالته الصحية.
وأضــاف املصــدر فــي 
تصريحات خاصة لصحيفة 
«الشروق» أن سالم تدهورت 
حالته الصحية مؤخرا ونقل 
عبر طائرة خاصة إلى مدريد 
لتلقي العالج ولكن وافته 

حسني سالم املنية هناك.


