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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

احلكومة توّضح تصريحات 
زوجة دياب املثيرة للجدل

جابر لـ «األنباء»: على لبنان أن يبرهن أنه دولة قانون وإال فلن يحصل على فلس واحد

بيروت - رويترز: لم تكد نوار املولوي تنهي أول أحاديثها 
اإلذاعية كزوجة لرئيس احلكومة اللبنانية حسان دياب عن 
العمالــة األجنبية، حيث دعت اللبنانيات للعمل في املنازل 
حتى أصابتها سهام النقد عبر وسائل التواصل االجتماعي 
واندلعــت معارك كالمية بني مؤيد لطــرح زوجة الرئيس 
ومناهض ألفكارها. وفي حديث إلى إذاعة لبنان الرسمية، 
دعت مولوي اللبنانيني إلى أن يحلوا مكان العمال األجانب 
ســواء من نواطير (حراس بنايات) أو عامالت في اخلدمة 

املنزلية وعمال محطات الوقود.
ومــع تصاعد اجلدل حول تفســير كالم زوجة دياب 
اضطرت رئاسة احلكومة إلى إصدار بيان توضيحي، وقال 
املكتب اإلعالمي في رئاسة احلكومة إن البعض يحاول حتوير 
تفسير مضمون دعوة مولوي إلى «لبننة العمالة في لبنان 
عبر االعتماد على اللبنانيني واللبنانيات في األعمال واملهن 

املختلفة بدال من العاملني والعامالت األجانب».
وأضاف البيان «إن ما قصدته مولوي واضح وهو ينطلق 
من احلرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم في ظل 

الظروف االقتصادية الصعبة التي مير بها لبنان».

بيروت - احتاد درويش 

توقــع النائب عن كتلــة التنمية 
والتحريــر ورئيس جلنة الشــوؤن 
اخلارجية في مجلس النواب اللبناني 
ياســني جابر أن تكــون املفاوضات 
التي بدأها لبنــان مع صندوق النقد 

الدولي ملناقشــة اخلطة االقتصادية 
التي وضعتها احلكومة، شاقة وطويلة، 
الفتا الى أن اخلطة احلكومية ليست 
احلل الوحيد، موضحا أن ما قامت به 
احلكومة أمر جيد جلهة اعترافها بان 
هناك مشكلة على عكس احلكومات 
املتعاقبة التي عاشت حالة انكار وهي 

طرحت أفكارا للحلول وقامت بخطوة 
اولى في هذا االجتاه، معتبرا ان ما طرح 
في هذه اخلطة قابل للنقاش مع صندوق 
النيابي والهيئات  النقد ومع املجلس 
االقتصادية. ورأى جابر في تصريح لـ 
«األنباء» ان لم يساعد لبنان نفسه فال 
ميكن ألحد مساعدته، وبالتالي عليه أوال 

أن يثبت أنه دولة قانون ومؤسسات، 
وإن لم يتصرف على هذا النحو فمن 
الصعب أن يحصل على فلس واحد 
مــن أي جهة كانت. معتبرا أن مفتاح 
جناح املفاوضــات مع الصندوق هو 
وجود حوكمة صاحلة عنوانها حكومة 
جيدة وباقي األمور تصبح تفاصيل.

دياب يعلن إعادة فتح لبنان وفق خطة مرحلية اعتبارًا من اليوم
بيروت - عمر حبنجر

ألهبــت  الطقــس  حــرارة 
الوقائــع اللبنانيــة برمتهــا، 
سياســيا، واجتماعيا، وحتى 
بيئيا، حيث اندلعت احلرائق 
في أحراش الشمال واجلنوب 
والبقاع واجلبل، وأدت فيما أدت 
اليه الى القضاء على جحافل 
احلشرات التي خرجت من حتت 
التراب، خصوصا في املناطق 

الزراعية.
في هذه األثنــاء اجتمعت 
جلنة األزمة الصحية برئاسة 
الرئيس حســان دياب مســاء 
أمس لتقييم تطورات ڤيروس 
كورونــا، خالل ايــام اإلغالق 
األربعــة الفائتــة. وقــد أعلن 
رئيس الوزراء حســان دياب 
إنهاء حالة اإلغالق العام ابتداء 
من اليوم، وفق خطة مرحلية 

تقوم على التدرج.
ودعــا ديــاب، فــي كلمــة 
تلفزيونية اللبنانيني إلى التزام 
أقصى درجات الوقاية واحلماية 
حرصا على عدم انتشار الوباء، 
الفتا إلى أن احلكومة ستلجأ 
إلــى اعتماد سياســة «العزل 
الصحي» للمناطق أو األحياء 
التي تسجل فيها نسبة إصابات 

أعلى بالڤيروس.
ان  علــى  ديــاب  وشــدد 
«لبنــان جنــح فــي البقاء في 
مرحلة االحتــواء وهدفنا هو 
البقاء في هذه املرحلة، ونحن 
ال نــزال قلقني من ارتفاع عدد  
اإلصابات  لعدة أسباب، أبرزها  

الوضع االقتصادي  الذي يتفاقم 
األمر الــذي أدى إلى التراخي 
في تطبيق اإلجراءات املطلوبة 
بينما املطلوب االســتمرار في 

توخي احلذر».
ولفت دياب الى اننا سنعيد 
فتح البلد مرة أخرى استنادا 
إلــى اخلطــة املرحليــة اليوم 
علــى أن نلجــأ إلى  سياســة  
العزل الصحي واألحياء التي 
تســجل فيها إصابات عالية، 
لكن احلكومة، وبحسب بيان 
أبقت على احلظــر الليلي من 
الساعة الســابعة مساء حتى 
اخلامسة من فجر اليوم التالي، 
مع اإلبقاء علــى تقييد حركة 
الســيارات مبختلف أنواعها، 
حسب النظام الفردي والزوجي 

الذي كان متبعا.
ومبوازاة انشغال احلكومة 

أكثريــة وزراء احلكومة، ضد 
املشروع الكهربائي للتيار احلر 
في منطقة البترون وإسقاطه 
بالتصويت، وهذا ما حتدث عنه 
وعن كثيــر من األمور رئيس 
التيار جبران باسيل في مؤمتر 
صحافي عقده ظهر أمس، قائال: 
رئيس اجلمهورية ال يسقط، إال 
إذا أراد هو أن يستقيل، وأكيد 
ليس اجلنرال عون من يفعل 

ذلك.
لكــن إذا حتققــت فرصــة 
التصحيح سيخرج أقوى مما 
دخل، لذلــك هناك من ال يريد 

لهذه الفرصة أن تتحقق.

وقــال: نعرف كــم تكلفنا من 
اغتيال سياســي، فالفساد في 
لبنــان منظم ومحمــي، نافيا 
التيــار ألي فاســد،  تغطيــة 
فالفســاد منظم ومحمي وهو 
اكل مؤسسات الدولة واملهم أال 
تقتطع الدولة جبرا من ودائع 
الناس فــي املصارف وإال كان 

انهيار القطاع املصرفي.
باسيل حتدث عن اتصاالت 
معه الحتواء كل هذه األمور مبا 
فيها املسائل املصرفية، لكنه 
رفض بحسب قوله وأصر على 
أن تأخــذ التحقيقات مجراها. 
كما أن هناك اتصاالت للملمة 

إليــاس  بــدوره املطــران 
عــودة متروبوليــت بيــروت 
للــروم االورتوذكس، قال في 
عظة أمس: اآلخرون يعاملوننا 
كالســامريني الغربــاء، تــرى 
هل قصرنا فــي محبة وطننا 
وخدمته أم عقدنــا الصفقات 
املشبوهة أم ساهمنا في نهبه 
وإفقــاره، أم زرعنا الفتنة في 

شعبه.. نطلب املساواة.
مــن جهتــه، غــرد النائب 
اليــاس بوصعب، عضو كتلة 
التيــار الوطنــي احلــر قائال 
للرئيس حسان دياب: «دولة 
الرئيس، التشبث بالرأي يعرقل 
العمل وال يفيد، كنا اعتقدنا أن 
نظرتك للتعيينات مختلفة إلى 
أن اكتشفنا أن هدفك هو تعيني 
مستشارة لك مبوقع مهم، القوة 
ليســت بإظهار الصالبة أمام 
الرأي العام، بل عندما تكسب 
احتــرام اجلميــع وحتترمهم 
إلظهارهم مرونة كبيرة، أمتنى 

أال تكون اعتبرتها ضعفا».
مشكلة بوصعب والتيار مع 
رئيس احلكومة هي في إصراره 
على عدم جتديد انتداب محافظ 
بيروت القاضي زياد شبيب، 
وعلى تعيني مستشارته بترا 

وأضاف: التسوية الرئاسية 
اكبر دليل على أننا تصاحلنا مع 
اآلخر، لكنه ليس مع الفساد. 
ونحن مستعدون ألي خطوة 
تفاهمية لتحصني اإلنقاذ. إال 
اذا رفــض اآلخر ألنــه يراهن 
خاطئا على أننا مبوقف ضعف 

وسنسقط.
وفي رد ضمني على فرجنية 
واحلريري، قال: احدهم يقول 
«بدو يقتل الطايفة»، وآخر يقول 
«بدو يخنق الزعامة»، وثالث 
يقول: «بدو يحبســنا»، «لكن 
يبــدو انهم يعرفون أنفســهم 
ويردون بشــكل هســتيري»، 

موضوع الكهرباء، وتوجه إلى 
من يقصدهــم بقوله: «أوقفوا 

االتصال بنا!»
إلى ذلك تساءل البطريرك 
املاروني بشارة الراعي في عظة 
األحد من بكركــي: هل حتول 
نظامنــا مــن دميوقراطي الى 
نظــام بوليســي ديكتاتوري 
يطيح باملبدأ االول في كل أمة 

«العدل أساس امللك»
و أعلن الراعي وضع أراضي 
البطريركية وإمكاناتها بتصرف 
املجتمع بجمعياته وتعاونياته 
الستثمار هذه األراضي زراعيا 

لتأمني الغذاء للناس.

خوري محافظا للعاصمة، على 
الرغم من كونها مارونية، بينما 
املنصب لألرثوذكس، وحجة 

دياب، أنه عابر للطوائف.
ويذكــر ان آخــر نتائــج 
فحوص الكورونــا في لبنان 
أظهرت ١١ حالة جديدة منها ٩ 
حاالت أتت مع املغتربني الذين 
عادوا ليال من غانا وكنشاسا 
وفرانكفورت وجنوب السودان 
بحيث ارتفع العدد اإلجمالي الى 

٩٠٢ إصابة حتى امس.
علــى الصعيــد املالي، من 
التفاوض  املتوقع اســتئناف 
بــني لبنــان وصنــدوق النقد 
الدولي اليوم، على ان ينضم 
حاكــم مصرف لبنــان رياض 
ســالمة الى الفريــق اللبناني 
املفاوض ليتولى شــرح ارقام 
الدين العــام ويعرض رؤيته 
واقتراحاتــه. وســط تراجــع 
طفيف لســعر صرف الدوالر 
األميركي أمام الليرة.  وذكرت 
مصادر مصرفية لـ«األنباء» ان 
موظفي مصرف لبنان العازمني 
على اإلضراب العام في حال لم 
يطلق ســراح زميلهم رئيس 
دائرة القطع مازن حمدان، تلقوا 

وعدا بإطالق سراحه غدا. 

باسيل: عون ال يسقط إال باالستقالة.. والراعي يتساءل: هل حتولنا إلى نظام بوليسي ديكتاتوري؟.. وعودة: يعاملوننا كالسامريني

(محمود الطويل) الدفاع املدني يحاول اخماد حرائق شبت في مساحة شاسعة من األعشاب اليابسة وأحراج الصنوبر والسنديان 

الثانية  بتحضيرات اجلولــة 
مــن املفاوضات مــع صندوق 
النقد الدولي، تقــدم االهتمام 
التي  باملكافحــة االســتباقية 
اعتمدهــا اجليــش والقــوى 
األمنية لعمليات تهريب الطحني 
واملازوت املدعوم الى سورية، 
عبر قطع طرق التهريب، قبل 
الوصــول الــى املعابــر غيــر 
الشرعية احملمية، ومصادرة 
املنقــول وتوقيف الناقل، كما 

حصل في أكثر من منطقة.
وفــي السياســة يواصــل 
الشــرخ، في التمدد الى داخل 
اجلسم احلكومي منذ حتالفت 

هروب جماعي لعناصر «داعش» من مخيم الهول 
مصر: حظر التجوال في أسبوع العيد من اخلامسة مساًءواستنفار كردي في احلسكة

عواصم - وكاالت: أفادت 
تقاريــر إعالمية عــن هروب 
جماعــي ملســلحي تنظيــم 
داعش الذين حتتجزهم قوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد» 
الكردية في احلسكة. ونقلت 
وكالة األنباء الرسمية «سانا» 
عن مصــادر محلية أن ٧ من 
مســلحي التنظيم فــروا من 
ســجن الهول بريف احلسكة 
الشرقي والذي تسيطر عليه 

القاهرة ـ ناهد إمام وهالة عمران

قــــال رئيــــس الـــوزراء 
د.مصطفى مدبولي إنه اعتبارا 
من األحــد املقبــل حتى يوم 
اجلمعــة املقبل ســيتم غلق 
احملــال التجاريــة واملــوالت 
واملطاعم واملناطق الترفيهية 
وغلق الشواطئ، موضحا أنه 
ســيتم فرض حظــر التحرك 
على املواطنني من الســاعة ٥ 
مساء حتى السادسة صباحا 
باإلضافــة إلى إيقــاف جميع 
وســائل النقل العام. وشــدد 
د.مصطفــى مدبولي على أن 
هدف اإلجــراءات االحترازية 
خالل عيد الفطر هو الوقاية 
من فــرص انتشــار ڤيروس 
«كورونــا» وتقليــل عمليــة 

انتقال الڤيروس.
وأضاف رئيس الوزراء في 
مؤمتر صحافي، أنه اعتبارا من 
بعد عيد الفطر، سيتم فرض 
حظر التجوال من الثامنة مساء 
اليوم  حتى السادسة صباح 
التالي ملدة أسبوعني، موضحا 
أنه ستتم العودة التدريجية 

اجلنســيات، وترافق ذلك مع 
حالة من الفوضى عمت السجن 
ومحيطــه وحتدثــت مصادر 
أهلية وإعالمية متطابقة حينها 

عن فرار عدد من عناصر.
في غضون ذلــك، أصيب 
عــدد مــن مســلحي «قســد» 
عقب انفجار استهدف دورية 
عســكرية شــرق دير الزور. 
وقال املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان إن انفجارا هز قرية 

ارتداء الكمامات بشكل اجباري 
في املنشآت ووســائل النقل 
العامــة واخلاصــة. الى ذلك، 
وافق مجلس إدارة مجموعة 
البنــك الدولي على تقدمي ٥٠ 
مليون دوالر ملصر كاستجابة 
طارئة في إطار «حزمة التمويل 
السريع» التي أقرتها مجموعة 
البنك الدولي ملواجهة جائحة 
«كورونا» (كوفيدـ  ١٩)، وهو 

شــنان اخلاضعة لســيطرة 
«قســد» بريــف ديــر الــزور 
الشــرقي، ناجــم عــن عبوة 
ناســفة انفجرت أثناء مرور 
دوريــة تابعة لـ «قســد»، ما 
أدى إلعطــاب إحــدى اآلليات 
باإلضافــة إلصابة ٤ عناصر 
من الدورية على األقل، وسط 
حالة من الفلتان األمني تسود 
مناطق نفوذ القوات الكردية 
شرق الفرات، بحسب املرصد.

جهد دولي يهدف إلى املساعدة 
فــي تعزيز جهــود التصدي 
للجائحــة واختصــار الوقت 
الالزم للتعافــي االقتصادي، 
وتبلغ قيمته ٦ مليارات دوالر، 
وميثل دعما فوريا ملســاعدة 
الدول األعضــاء بالبنك على 
التكيــف مع اآلثــار الصحية 
انتشار  واالقتصادية نتيجة 

ڤيروس «كورونا».

مع إيقاف املواصالت وإغالق احملال التجارية واملوالت واملطاعم واملناطق الترفيهية

(أ.ف.پ) صورة جوية لعدد من اخليم احملترقة نتيجة انفجار غاز في مخيم قرب دير حسن بإدلب 
(رويترز) مصري وعائلته يرتدون الكمامات بأحد األسواق التجارية 

«قســد» املدعومة من القوات 
األميركية. وقالت إن «قسد» 
أعلنــت حالة االســتنفار بني 
صفوفها بحثا عن اإلرهابيني 
الفاريــن في املنطقــة. ووقع 
في الثالث من الشهر اجلاري 
عصيان في ســجن الصناعة 
بحي غويران باحلسكة الواقع 
حتــت ســيطرة مجموعــات 
«قسد» والذي يضم آالفا من 
تنظيم «داعش» من مختلف 

لألنشطة املختلفة اعتبارا من 
منتصف يونيو املقبل. وقال 
إنه سيتم اعتبارا من النصف 
الثاني من شهر يونيو سيتم 
دراســة عــودة إقامــة بعض 
الشــعائر الدينيــة في بعض 
دور العبادة. واضاف مدبولي 
أنه اعتبارا من ٣٠ مايو اجلاري 
ســيتم اتبــاع مجموعــة من 
االجــراءات االحترازية اهمها 

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

إجباريا، تغيبت النائبة شيرين فراج 
عن جلســات مجلس النواب إلصابتها 
بڤيروس كورونا املستجد واحتجازها 
مبستشفى قصر العيني الفرنساوي مع 
أبنائها الثالثة الذين أصيبوا بالڤيروس في 
الوقت الذي عقد فيه البرملان جلساته امس 
وفقا جلدول أعماله املقرر سلفا بعد تعقيم 
شامل ملبنى البرملان الرئيسي واملباني 

امللحقة به. من ناحية أخرى، تقرر السماح 
طبيا للنواب االثني عشر املخالطني للنائبة 
املصابة بحضور اجللســات بعد ثبوت 
خلوهم من اإلصابة بالڤيروس من خالل 
حتليل املسحات التي مت احلصول عليها 
منهم طبيا وتأكد خلوهم من املرض، فيما 
قرر عدد كبير من النواب اجراء حتاليل 

طبية لالطمئنان على انفسهم. 
وقد شــدد مجلس النواب إجراءات 
التعقيم الصحي جلميع النواب والزائرين 

واحملررين البرملانيني أيضا عند الدخول 
وانتشــرت في جميع ردهات البرملان 
الواردة من وزارة  التعليمات الصحية 
الطبي تعليماته  القطاع  الصحة، ووجه 
الصارمة بضرورة ارتداء الكمامة الطبية 
طوال التواجد بالبرملان إجباريا للحيلولة 
دون انتشار الڤيروس. وترددت معلومات 
قوية عن اجراء التحاليل الطبية جلميع 
سكان العمارة التي تسكن فيها النائبة 
املصابة للتأكد من خلوهم من الڤيروس.

عواصــم - وكاالت: أدى حظر التجول 
الذي تفرضه احلكومة السورية ضمن خطتها 
ملواجهة الوباء الذي يسببه ڤيروس كورونا، 
إلى انخفاض كبير في نسبة حوادث السير.
وقالت تقرير لوكالة «سانا» إن حوادث 
الســير خالل فترة تطبيق حظر التجوال، 
انخفضت بنسبة ٣٧٫٧٪ مقارنة مع الفترة 
نفسها من العام املاضي. وقالت الوكالة ان 
عدد احلوادث احلاصلة خالل شهر أبريل 
الفائت وصل إلى ٤٢٧ حادثا جنم عنها وفاة 

١٨ شخصا وإصابة ١٩٣ آخرين، فيما كان 
إجمالي عدد احلوادث املسجلة لذات الشهر 
للعام املاضي ٦٨٦ حادثا تسبب في وفاة ٥٣ 
شخصا وإصابة ٣٩٦ آخرين، وذلك بحسب 
إحصائية وزارة الداخلية. في غضون ذلك، 
أعلنت وزارة الصحة الســورية، تسجيل 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا أمس األول، 
ما يرفع عدد اإلصابــات في البالد إلى ٥١ 
إصابة. وأوضحت الوزارة أن اإلصابة اجلديدة 
هي لشخص من بني الذين عادوا من دولة 

اإلمارات مؤخرا. وكانت الوزارة أعلنت في 
وقت سابق، أن ثمة ١١ حالة مصابة بكورونا 
مازالت تتلقى العــالج حاليا، وأضافت أن 
آخر ٦ إصابات مسجلة في سورية هي بني 
أشــخاص قادمني من اخلارج. وأكدت أنه 
لم تســجل أي إصابة محلية منذ ١٥ يوما. 
وفي السياق ذاته، أعلنت اجلالية السورية 
في موسكو وفاة أحد السوريني هناك إثر 
إصابته بڤيروس «كوفيد - ١٩». وقالت اجلالية 
إن املتوفى طبيب يبلغ من العمر ٥٠ عاما.

«النواب» يواصل انعقاده عقب التعقيم..و«كورونا» يصل أبناء النائبة املصابة ض حوادث السير في سورية بنسبة ٣٨٪ «كورونا» ُيخفِّ

ارتداء الكمامة إجباري من ٣٠ مايو.. وعودة األنشطة تدريجيًا من منتصف يونيو


