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أنباء سورية

أنباء مصرية

خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكد 
السيســي امــس أن افريقيا 
حتتــاج إلى مقاربة شــاملة 
في معاجلــة التحديات التي 
تواجه القارة االفريقية والتي 
بدورهــا تكــون مبنية على 
التنمية املستدامة في القارة.
وقال الرئيس السيســي، 
خالل كلمة في منتدى أسوان 
للسالم والتنمية املستدامني 
في أفريقيا، إنه فيما يخص 
ما مت احلديث عنه.. التحديات 
التي تواجه افريقيا، أؤكد أنه 
على الرغم من كل التحديات 
املوجودة ورغم كل الصعوبات 
التي تواجــه القارة، أرى أن 
هناك أمال وتفاؤال باملستقبل، 
ولكــن أرى أن التحرك الذي 
حتركته القارة األفريقية خالل 
السنوات القليلة املاضية هو 

وتابــع السيســي قائال: 
صحيح نحتــاج إلى مقاربة 
شاملة في معاجلة التحديات 
التي تواجه القارة مبنية على 

ومضى الرئيس السيسي 
يقول: إذا كانت دول الساحل 
في افريقيا تتحدث عما ميثله 
اإلرهاب من حتد كبير، فإن 

لصالــح التنمية املســتدامة 
في مصر.

أن  الرئيــس  واضــاف 
االرهاب ســواء في مصر او 
دول الساحل والصحراء او 
اي منطقة أخرى في القارة 
او خارجها يتطلب منا العمل 
اجلماعــي، مؤكدا اســتعداد 
مصــر للعمــل مع االشــقاء 
والتعاون ما أمكن بالقدرات 
االقتصاديــة املتاحــة لدينا 
لنقدم مــن التدريــب ونقل 
اخلبــرات وبعــض املعدات 
والذخائر واالسلحة املتاحة 
الشــقائنا في دول الساحل 

والصحراء ملساعدتهم.
الرئيس السيسي:  وقال 
لــن نســتطيع أن نواجــه 
اإلرهــاب إال بعمــل جماعي 
بحيث ال يقتصر االمر على 
الدولة التــي تواجه حتدي 
اإلرهاب بل يجب ان تتم هذه 

التنمية املستدامة في القارة 
بالكامــل ســواء أكان علــى 
مستوى االحتاد األفريقي أو 

على مستوى الدول.

هــذا التحــدي مــازال قائما 
فــي مصــر ولكننــا واجهنا 
االرهاب جنبا إلى جنب، وذلك 
بالتوازي مع خطة طموحة 

املواجهــة من جانــب الدول 
األفريقية بل والعالم اجمع.
الرئيس السيسي  وشدد 
على ضرورة أن يتم التعامل 
بحسم مع الدول التي تقوم 
بدعــم ورعايــة اإلرهاب وال 
ننظــر لالمر بنظــرة ضيقة 
حتقــق مصالح هــذه الدول 

بشكل أو بآخر.
الرئيــس: البد  وأضــاف 
ان يكــون لنا رد جماعي في 
مواجهــة اإلرهــاب وموقف 
حاســم مــع الــدول الداعمة 
لهــذا اإلرهاب النــه لم يكن 
مبقدور اجلماعات اإلرهابية 
مواصلة أنشطتها اإلرهابية 
اال إذا كانت تلقى دعما ضخما 

ماديا وعسكريا ومعنويا.

«نحتاج إلى مقاربة شاملة في معاجلة التحديات التي تواجه القارة األفريقية»

صورة تذكارية لرؤساء الدول واحلكومات األفارقة ورؤساء الوفود وممثلي املنظمات الدولية واإلقليمية املشتركة في النسخة األولى من منتدى أسوان للسالم والتنمية املستدامة

حترك إيجابي جدا ويدعو الى 
التفاؤل وحجــم النمو الذي 
حتقق في كثير من دول القارة 

يؤكد هذا املعنى.

«الكهرباء» تستعد 
الستقبال الطاقة 
من «مجمع بنبان»

القاهرة - هالة عمران

أعلــن مجلس الــوزراء أن 
الشبكة القومية للكهرباء تستعد 
الستقبال الطاقة الكهربائية من 
أكبــر جتمع حملطــات الطاقة 
الشمسية في أفريقيا والشرق 
بنبــان في  األوســط «مجمع 
أسوان»، حيث يهدف املشروع 
إلى زيادة الطاقة النظيفة املنتجة، 
وكذلك توفير فرص عمل للشباب، 
فضال عن مساهمته في تنوع 
الكهربائية  الطاقــة  مصــادر 
للمواطنني، وتفادي مليوني طن 
من االنبعاثات الكربونية سنويا.

عامر: إصدار سندات بـ ٢٠ مليار دوالر 
يعكس الثقة في االقتصاد املصري

روسيا: لم نتسلم دعوة لـ «قمة إسطنبول» 
حول سورية ولن تنجح بدوننا

القاهرة - ناهد إمام 

شــهدت القاهــرة أمس فعاليــات منتدى 
األعمال املصري اإلماراتي بحضور الدكتور 
محمد العصار وزير االنتاج احلربي، وعمرو 
نصار وزيــر التجارة والصناعة والســفير 
اإلماراتــي بالقاهرة جمعــة مبارك وعبداهللا 
الصالــح وكيل وزارة االقتصــاد االماراتية، 
وجمال السادات رئيس مجلس األعمال. وفي 
كلمتــه، أعلن الســفير جمعة مبارك ســفير 
اإلمارات مبصر، عن تفاصيل خطة اإلمارات 
لتنمية ودعــم االقتصاد اإلماراتي على مدار 
اخلمسني سنة القادمة.. ووجه السفير الشكر 
للحكومة املصرية إلزالة التحديات التي تواجه 
االســتثمارات اإلماراتية في مصر، مما يعزز 

آفاق الشراكة االقتصادية بني البلدين.
أوضح مبارك أن القطاع الصناعي سيكون 
محل شراكات الفترة املقبلة، والسيما في ظل 

العديد من الفرص الواعدة في مصر.
من جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك 

املركــزي، إن دولــة اإلمارات كانــت من أكثر 
الداعمــني لبرنامج اإلصــالح االقتصادي في 
مصر. وأشاد بدعم اإلمارات لالحتياطي األجنبي 
في مصر خالل فتــرة األزمة وهو ما كان له 

من آثار إيجابية للغاية.
كما أكد محافظ البنك املركزي، أن القطاع 
املصرفي من أقــوى القطاعات املصرفية في 
املنطقة، بدليل إصدار سندات بـ٢٠ مليار دوالر 
من خالل صناديق دولية، ووصلنا إلى حجم 
طلبات بـ٧٠ مليار دوالر، مما يعكس الثقة في 
االقتصاد. وأشــار إلى أن االقتصاد يتحسن 
بشكل كبير للغاية سواء نسب التضخم األقل 
منذ ١٤ عاما، وحتسن ميزان املدفوعات، هناك 
فائض وانخفاض شــديد في عجز احلساب 
التجاري، بجانب اإلصالحات الهيكلية من أجل 
جذب االســتثمار، كما نحارب البيروقراطية 
في بعض املؤسســات، معتبرا أن مصر هي 

العمق االستراتيجي لإلمارات.

وكاالت: اعتبر مبعوث الرئيس الروســي 
اخلاص إلى سورية ألكسندر الفرينتيف، أن 
القمة الرباعية التــي يخطط الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لعقدها في اسطنبول في 
فبراير املقبل، لن تثمر في ظل غياب روسيا.

وقال الفرينتيــف خالل مؤمتر صحافي 
في ختام اجلولة الـ ١٤ ملباحثات «أستانا» نقله 
كوقع «روسيا اليوم» أمس: «يجب أن تكون 
روســيا حاضرة على أي حال لدى بحث أي 
مسائل تتعلق بالتسوية السورية، ألن روسيا 
العب محوري على الساحة السورية، ولديها 

عالقات جيدة مع احلكومة السورية».
وأضاف: «أعتقد أن هذا املوضوع قد يثار 
خالل زيارة رئيسنا إلى تركيا مطلع يناير. أظن 
أن أردوغان سيتطرق إلى هذه النقطة»، مشيرا 

إلى أن روســيا لم تتلق بعد دعوة للمشاركة 
في القمة.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي في أعقاب 
االجتماع الذي عقده مع زعماء فرنسا وبريطانيا 
وأملانيا على هامش قمــة حلف الناتو مطلع 
الشهر اجلاري، أن قمة ثانية بنفس الصيغة 

ستستضيفها اسطنبول في فبراير املقبل.
وردا على سؤال للصحافيني حول تسلم 
روسيا لدعوة من هذا القبيل، قال الفرينتيف: 
«ال، ليــس بعد»، مضيفا: «أعتقد أنه يجب أن 
تكون روسيا حاضرة في أي مناقشة لقضايا 
تتعلق بالتسوية السورية ألنها العب رئيسي 
في املجال السوري ولديها عالقات جيدة مع 
احلكومة السورية»، مؤكدا أنه من دون املشاركة 

الروسية لن تكون هذه القمة مثمرة أبدا.

اختتام «أستانا ١٤» بال نتائج.. واجلعفري: العمليات في إدلب مستمرة

السيسي يطالب برّد حاسم وجماعي على «الدول الداعمة لإلرهاب»

عواصم - وكاالت: اختتمت 
في العاصمــة الكازاخية نور 
ســلطان أمس، اجلولة ١٤ من 
احملادثات حول سورية بصيغة 
«أســتانا» دون احداث خرق 
يذكر، فيما فــرض التصعيد 
امليداني في إدلب نفسه على 
االجتماعات التي امتدت ليومني 
بحضور وفدي حكومة دمشق 

والفصائل املسلحة.
الــدورات  وعلــى غــرار 
الســابقة كــررت «الترويــكا 
الضامنة» وهي روسيا وتركيا 
وإيــران، تأكيدها على أهمية 
احلفاظ على ســيادة سورية 
ووحدة أراضيها، مشددة على 
رفضها حملــاوالت خلق واقع 
جديد، مبا فــي ذلك مبادرات 
حكم ذاتي غير مشروعة، في 
إشارة الى ما تسمى «اإلدارة 
الذاتيــة» التــي أقامها األكراد 
بحكم األمر الواقع في شــمال 

شرق سورية.
وأكدت في البيان اخلتامي 
عزمهــا «علــى الوقــوف ضد 
األجنــدات االنفصاليــة التي 
تهــدف إلى تقويض ســيادة 
سورية وســالمتها اإلقليمية 
وكذلــك تهديد األمــن القومي 

للبلدان املجاورة».
ورحبت في هذا الســياق، 
أكتوبــر  بإبــرام مذكــرة ٢٢ 
التركيــة بشــأن  الروســية 
االستقرار في املنطقة املنطقة 
وأكدت أهميــة اتفاقية أضنة 

لعام ١٩٩٨.
البيــان بالهجمات  ونــدد 
اإلســرائيلية على ســورية، 
باعتبارهــا تنتهــك القانــون 
الدولــي وتقــوض الســيادة 
الســورية والدول املجاورة، 
كمــا عبــرت الدول الـــ ٣ عن 
«رفضها لالستيالء والتوزيع 
غيــر املشــروعني لعائــدات 
النفط السوري، التي ينبغي 
إلــى اجلمهوريــة  أن تعــود 
العربية السورية» في إشارة 
الــى إعالن واشــنطن متركز 

كما أكد اجلعفري، مواصلة 
العمليات العسكرية في مدينة 
إدلب، فيما أســماه استمرارا 

«مبكافحة اإلرهاب».
وأضاف ان «مــا توصلنا 
إليه في أستانا وجنيڤ يؤكد 
الشــعب السوري  اســتمرار 

ضــد «اإلرهــاب»، كمــا قــال 
اجلعفــري، إمنا هجمات على 
املدن والقرى الســورية، أدت 
إلى ســقوط ضحايــا مدنيني 

وتهجير السكان.
وعرض الوفد ڤيديو لقصف 
روسي - ســوري على إدلب 

أظهر سقوط ضحايا مدنيني 
منهم أطفال ونســاء، إضافة 
إلى استخدام املواد املتفجرة، 

وعمليات قصف مزدوج.
لكن اجلعفــري اعتبر أن 
ملــف إدلــب «متعلــق مبلف 
مكافحة اإلرهــاب وال يتعلق 

بــأي ملفات أخــرى»، وتابع: 
«احلكومة السورية متلك كل 
احلق مع حلفائهــا مبكافحة 
اإلرهــاب، ولــدى النظام كل 
األسس القانونية، من قرارات 
مجلس األمن وقرارات أستانا، 
وهذا يعطــي احلق للحكومة 
السورية بالهجمات»، بحسب 

تعبيره.
وعلى هامش االجتماعات 
ايضا، التقى وفد «قوى الثورة 
السورية العســكري» وفدي 
تركيا وروسيا، وناقش معهما 

التصعيد في إدلب.
الفصائــل  وطالــب وفــد 
مــن الضامــن التركي بفرض 
وقف إطالق النــار في إدلب، 
وبــذل «مــا ميكن مــن جهود 
إليقاف املجازر الروسية بحق 
املدنيني»، بحسب ما أعلنه عبر 
صفحاته على مواقع التواصل 

االجتماعي.
ميدانيا، متكنــت فصائل 
املعارضــة، مــن اســتعادة 

الكتيبــة  علــى  الســيطرة 
املهجورة بريف إدلب اجلنوبي 
الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة 
مع اجليش السوري والقوات 
الداعمة له، وسط قصف مدفعي 

وصاروخي متواصل.
وقالت مصادر عســكرية 
إن اشــتباكات عنيفة اندلعت 
بعــد عمليــة تســلل ناجحة 
نفذتها فصائل من املعارضة 
على جبهة الكتيبة املهجورة 
القريبــة من قرية املشــيرفة 
بريف إدلب اجلنوبي الشرقي، 
انتهت بسيطرتها وقتل العديد 

من عناصر اجليش.
وتال االشتباكات استهداف 
احلكومــة  لقــوات  مواقــع 
بالصواريخ واملدفعية، محققة 

خسائر كبيرة. 
فــي املقابل، شــن اجليش 
الســوري هجومــا حملاولــة 
اســتعادة املنطقــة من خالل 
التمهيد الصاروخي واملدفعي 

العنيف على املنطقة.

مبكافحــة اإلرهــاب في إدلب 
وغيرها».

بينما أوضح وفد املعارضة 
خــالل مؤمتــر صحافي على 
هامش اجتماعات «أســتانا»، 
أن العمليات العسكرية على 
مدينــة إدلــب، ليســت حربا 

مندوب سورية لألمم املتحدة يعلن بقاء اجتماعات «اللجنة الدستورية» في جنيڤ.. واشتباكات مستمرة في «خفض التصعيد»

(أ.ف.پ) جانب من اجتماعات «أستانا ١٤» 

جنودها املتبقني في ســورية 
حلماية املواقع النفطية، حيث 
قال الرئيس األميركي دونالد 
ترامب ان نفط املنطقة بيدنا 

ونفعل به ما نشاء.
وقررت الدول الثالث عقد 
جولة جديدة من املباحثات بـ 
«صيغة أستانا» في مدينة نور 
سلطان في مارس عام ٢٠٢٠.
بدوره، أعلــن رئيس وفد 
احلكومة السورية ومندوبها 
بشــار  املتحــدة  األمم  فــي 
اجتماعــات  أن  اجلعفــري، 
«اللجنة الدستورية» ستبقى 
في جنيــڤ ولــن تنتقل إلى 
دمشــق، كما كانت طالبت ما 
تعــرف بـ «منصة موســكو» 

احملسوبة على املعارضة.
وقال اجلعفــري ردا على 
الصحافيــني، بحســب وكالة 
«تــاس» إنه لم يتــم االتفاق 
على شيء حول نقل اجتماعات 
اللجنة الدستورية إلى دمشق، 
وسنواصل اللقاء في جنيڤ.

استمرار التذبذب احلاد في سعر صرف الليرة مقابل الدوالر
عواصــم - وكاالت: تواصــل الليرة 
السورية تقلبها احلاد لتكوي األسعار التي 
ترافقها صعودا وتتجاهلها هبوطا، جيوب 
املواطنني في معظم احملافظات السورية.

وبعد حتسن ملحوظ خالل االسبوع 
املاضي، حيث هبط سعرها مقابل الدوالر 
إلى حدود الـ ٧٥٠ ليرة نزوال من سعرها 
األعلى على اإلطالق الذي بلغ األلف، عادت 
لالرتفاع في اليومني املاضيني. وارتفعت 
ألكثر من ٨٥٠ ليرة مقابل الدوالر للبيع 
و٨٤٠ للشراء، بحســب ما رصد موقع 

الليرة اليوم في العاصمة دمشق.
في غضون ذلك، نقل موقع «روسيا 
اليوم» عــن مصادر فــي وزارة املالية 
السورية، أن اجلمارك السورية بصدد إلغاء 
احلجز االحتياطي الذي فرضته على أموال 
السوري طريف األخرس  رجل األعمال 

وعدد من أبنائه.
وأوضحت املصادر ان ما يجري حاليا 
هو ما ميكن وصفه بأنه «قيد املصاحلة»، 
وهو ما يعني أن الشــخص في مرحلة 
تسديد قيمة الغرامات اجلمركية، إذ تقتضي 

األنظمــة والقوانني بأن يتم احلجز على 
أموال أي شــخص يكون مدينا للجهات 
العامة مببالغ كبيرة، ويتخذ ذلك اإلجراء 
احتياطا ضمانا لتلك احلقوق، إلى أن يقوم 

بتسديد ما يترتب عليه.
وكانت عدد من املواقع تداولت أخبارا 
تقول إن اجلمارك الســورية أصدرت 
قرارات باحلجز االحتياطي على األموال 
املنقولة وغير املنقولة لألخرس وأبنائه 
ضمانا ملبالغ قدرت بأكثر من ١٠٠ مليار 

ليرة سورية.
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