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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يوجه القوات املسلحة باجلاهزية
واالستعداد القتالي حلماية أمن مصر القومي

القاهــرة ـ أ.ش.أ: وجــه الرئيــس 
املصري عبدالفتاح السيسي باالستمرار 
في التحلي بأقصى درجات اجلاهزية 
واالستعداد القتالي حلماية أمن مصر 
القومــي، معربــا عــن التقدير جلهود 
القوات املسلحة وما تبذله من تضحيات 
فــداء للوطن ولصون أمنه وســالمته 

واستقراره ومقدرات شعبه.
جاء ذلــك خالل اجتمــاع الرئيس 
السيسي اول من امس مع الفريق أول 
محمد زكي القائد العام للقوات املسلحة 
وزير الدفــاع واإلنتاج احلربي، وذلك 
بحضور رئيس هيئة عمليات القوات 
املســلحة، ورئيس الهيئة الهندســية 
للقوات املسلحة، وقائد املنطقة املركزية 
العســكرية. وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة الســفير 
بســام راضي بأن الرئيس السيســي 
اطلــع ـ خالل االجتمــاع ـ على مجمل 

األوضاع األمنية على كافة االجتاهات 
االستراتيجية الثالثة الرئيسية على 
مســتوى اجلمهورية، وجهود القوات 
املســلحة لضبــط احلــدود ومالحقة 
العناصر اإلرهابية، خاصة في شمال 

سيناء وكذلك املنطقة الغربية.
كما اجتمع الرئيس السيســي مع 
رئيس الــوزراء د.مصطفــى مدبولي 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د.خالد عبدالغفار حيث تناول االجتماع 
تطوير قطاع التعليم العالي وإسهامه في 
جهود مواجهة ڤيروس كورونا املستجد.

وصرح املتحدث الرســمي باســم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام راضي 
بأن االجتماع تنــاول عددا من محاور 
تطوير قطاع التعليم العالي والبحث 
العلمي، خاصــة البنيــة املعلوماتية 
باجلامعات املصرية املتعلقة بتطبيق 
نظام االختبارات االلكترونية، وذلك في 

إطار املشروع القومي للتحول الرقمي، 
فضال عن دور قطــاع التعليم العالي 
والبحث العلمي ملساعدة جهود الدولة 
في مواجهة انتشــار فيروس كورونا 
املستجد. ووجه الرئيس السيسي بإيالء 
أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من 
النابغــني علميا من طلبــة اجلامعات، 
وذلك لصقل جيل من الكوادر الشــابة 
يعزز من جهــود الدولة نحو حتقيق 
التنمية الشــاملة في جميع املجاالت، 
مع التركيز علــى زيادة التخصصات 
العلمية من الفيزياء والهندسة وعلوم 
احلاســب التي متثل األساس للعلوم 
والتطبيقــات التكنولوجيــة احلديثة 
والــذكاء االصطناعــي، باإلضافة إلى 
تعظيــم أعداد اخلريجني مــن األطباء 
البشريني في ضوء الدور الهام واحليوي 

للقطاع الطبي في خدمة الوطن.
كما وجه الرئيس السيسي بتقدمي 

املزيد من الدعم للتجارب اإلكلينيكية 
فيما يتعلق بفيروس كورونا املستجد، 
خاصة في ظل التميز اإلقليمي والدولي 
لألبحــاث الســريرية واملعملية التي 
أجرتهــا اجلامعات واملراكــز البحثية 
املصريــة في هذا اإلطــار، مع التركيز 
على االســتفادة من النماذج الناجحة 
للدول املتشابهة في الظروف البيئية 
واملجتمعية والصحية مع مصر. ووجه 
الرئيس السيسي بدعم آليات التعلم عن 
بعد في اجلامعات عن طريق االستفادة 
من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا 
لتيســير العملية التعليمية للطالب، 
وذلك في إطار نهج الدولة لتنفيذ التحول 
الرقمي للتعليم، ووجه الرئيس بااللتزام 
باإلجراءات الوقائية املشددة اخلاصة 
بالتباعد االجتماعي وتطهير وتعقيم 
كل املنشآت مبختلف اجلامعات للحفاظ 
على صحة وسالمة الطالب والعاملني.

بحث تطوير التعليم العالي وإسهامه في جهود مواجهة «كورونا»

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج احلربي ورئيس هيئة عمليات القوات املسلحة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة وقائد املنطقة املركزية العسكرية

«الصحة»: تعديل مدة احلجر الصحي للعائدين من اخلارج من ١٤ لـ ٧ أيام فقط
القاهرة - ناهد إمام ووكاالت

أكدت إدارة احلجر الصحي التابعة لوزارة الصحة، 
مبطار القاهرة تعديل مدة احلجر الصحي للعائدين من 
اخلارج من ١٤ إلى٧ أيام شرط إجراء حتليل للحالة إذا 
جاءت سلبية يقوم باستكمال مدة الـ ١٤ يوما مبنزله 
وفي حالة ثبوت إيجابية احلالة وظهور أعراض عليه 

يتم على الفور التعامل مع احلالة وعزلها باملستشفيات 
للحصول على العالج الالزم. 

الى ذلك، ضجت الساحة املصرية باحتمال إصابة 
أول وزيــر في احلكومة بڤيــروس كورونا، إال أن 
األخير عاد وكشف التفاصيل، مبعدا أي لبس رافق 
خبر إصابته املزعوم بالڤيروس املستجد. فقد أعلن 
محمد عبدالعاطي، وزير املوارد املائية والري املصري 

ســالمته، وذلك بعد مخالطته ألمين مختار محافظ 
الدقهلية الذي أعلنــت إصابته بكورونا امس األول. 
وقال الوزير في بيان رسمي إنه بصحة جيدة، مؤكدا 
اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية املتبعة للوقاية خالل 
لقائه محافظ الدقهلية. كما أوضح أنه ارتدى الكمامة 
والقفازات، وحافظ على قواعد املسافات البينية والبعد 

االجتماعي خالل اللقاء وعدم املصافحة باأليدي.

األمم املتحدة تدعو أميركا وروسيا
إلى إعطاء دفعة للسالم في سورية

وكاالت: دعــا مبعــوث األمم املتحدة إلى 
سورية غير بيدرسون، كال من الواليات املتحدة 
وروسيا، إلى حتقيق أكبر استفادة من «بعض 
الهدوء» في البلد الذي متزقه احلرب والتشاور 

فيما بينهما إلعطاء دفعة للسالم.
ووفــق «رويترز»، قــال املبعوث ملجلس 
األمن الدولي املؤلف من ١٥ بلدا إن العديد من 
الفرص للتحول نحو مسار سياسي فقدت منذ 
اندالع احلرب محذرا من أن الفرص «الضائعة 

أعقبها عنف متجدد وتشدد في املواقف».
وأضاف «في ظل بعض الهدوء والتهديدات 
املشــتركة من وباء «كوفيــد - ١٩» وتنظيم 
داعش، واســتمرار معاناة الشعب السوري، 
أود أن أؤكد ضرورة جتديد التعاون الدولي 

البناء وبناء الثقة بني األطراف الدولية املعنية 
والسوريني». وأوضح قائال: «أعتقد أن احلوار 
الروســي - األميركــي له دور رئيســي هنا 

وأشجعهما على املضي قدما في ذلك».
وكان قال املبعوث األممي، إن محافظة إدلب 
شمالي ســورية، تشهد هدوءا نسبيا الشهر 
اجلاري، بفضل التعاون الروسي - التركي 
علــى األرض، وفقا التفاق وقف إطالق النار 

املوقع بينهما في مارس املاضي.
وأوضح بيدرسون في جلسة مجلس األمن 
الدولي حول األزمة السورية، أن هذا الهدوء 
تخللتــه حوادث عنيفة محــذرا من «جتنب 
العودة إلى القتال الشامل واالنتهاكات التي 

شهدناها من قبل».

عودة حركة النقل بني احملافظات السورية
و«األوقاف» ُتعلِّق صالة عيد الفطر جماعة

احلكومة السورية تأمر باحلجز االحتياطي 
على أموال رجل األعمال رامي مخلوف

وكاالت: أعلنت الســلطات السورية أمس 
إعادة تســيير رحالت النقــل بني احملافظات، 
وذلك بناء على قرار الفريق احلكومي املعني 
بإجراءات التصدي لڤيــروس كورونا، إلغاء 
حظر التنقل املفروض بني احملافظات اعتبارا من 
صباح أمس حتى الـ ٣٠ من الشهر اجلاري مع 
االلتزام بحظر التجول الليلي واتخاذ اإلجراءات 

الصحية الوقائية الالزمة.
وقالت وكالة األنباء الرســمية «سانا» إن 
وســائل النقل بدأت منذ الســاعة السادســة 
والنصــف صبــاح أمس بالتحــرك من مراكز 
االنطالق األربعة بدمشق باجتاه احملافظات. في 
املقابل، قرر املجلس العلمي الفقهي في وزارة 
األوقاف تعليق صالة عيد الفطر السعيد جماعة 
في املســاجد في إطار اإلجــراءات االحترازية 

للتصدي للڤيروس.
وذكر املجلس في بيان تلقت «سانا» نسخة 

منــه أنه قرر تعليق صــالة العيد جماعة في 
املساجد حفظا للنفس ودفعا للخطر، مشيرا 
إلــى أنه ميكن صالتها على هيئتها في البيت 

مع األهل جماعة من دون خطبة أو فرادى.
وكان املجلــس العلمي الفقهي في الوزارة 
واحتاد علماء بالد الشام أصدرا فتوى بتعليق 
صالة وخطبة اجلمعة وصلوات اجلماعة في 
مساجد سورية بشكل مؤقت اعتبارا من الـ ١٥ 
من مارس املاضي. لكن الوزارة أعلنت افتتاح 
املساجد لصالة اجلمعة فقط اعتبارا من يوم 
اجلمعة الواقع في الـ ١٥ من رمضان مع ضرورة 
التقيد بإجراءات التصدي لڤيروس كورونا مع 
استمرار تعليق باقي صلوات اجلماعة مؤقتا.

في غضون ذلك، قررت احلكومة السورية 
رفع احلجر الصحي املطبق على منطقة السيدة 
زينب في ريف دمشق، على خلفية اإلجراءات 

املتخذة للحد من انتشار «كورونا».

بيروتـ  رويترز: أظهرت وثيقة حكومية 
اطلعت عليها «رويترز» أن احلكومة السورية 
قررت أمس احلجز على أموال رجل األعمال 
رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار األسد 
وأحد أغنى أغنياء سورية، وزوجته وأوالده.

وحملت الوثيقة تاريخ ١٩ مايو وعليها 
توقيع وزير املالية، وجاء فيها أن «احلجز 
االحتياطــي» يأتي ضمانا لتســديد املبالغ 

املســتحقة لهيئــة تنظيم االتصــاالت في 
سورية.

كان مخلوف قد بث مقطعا مصورا يوم 
األحد املاضي قال فيه ان املسؤولني طلبوا 
منه االستقالة من رئاسة شركة «سيريتل» 
خلدمات الهاتف احملمول، في أحدث منعطف 
في نزاع على األصول والضرائب كشف عن 

خالف في قلب النخبة احلاكمة بسورية.

مفاوضات لبنان «طويلة» مع «صندوق النقد».. مشاريع + إصالحات فتمويل
بيروت ـ عمر حبنجر

املفاوضــات بني  أظهــرت 
احلكومة اللبنانية وصندوق 
النقد الدولي، معطوفة على لقاء 
رئيس احلكومة حسان دياب 
مع سفراء دول مؤمتر «سيدر»، 
أن اي مطلــب اصالحــي لــم 
يتحقق منذ املؤمتر الباريسي، 
وحتى املائة يــوم األولى من 
عمر هــذه احلكومــة، كما لم 
يتــم توحيد الــرؤى واألرقام 
بني احلكومــة وحاكمية بنك 
لبنــان املركزي، مــا يعني ان 
املفاوضات مع الصندوق حبل 
يطول، ومعه تصاعد الدوالر، 
الــذي يســتحيل تراجعــه او 
تثبيتــه عند اي ســقف مادام 
التفاوض مستمرا على مستقبل 

االقتصاد اللبناني.
في اللقــاء الثاني بني وفد 
لبنان الــى مفاوضة صندوق 
النقد الدولي عن ُبعد، برئاسة 
الرئيس دياب ومشاركة حاكم 
املصرف رياض سالمة اول من 
امس، كرر ممثلــو الصندوق 
املطالبة بتالزم خطة احلكومة 
مع ارقام موحدة وتدابير مالية 

شفافة وملموسة.
وكان الرئيس دياب سمع 
درسا متهيديا من سفراء دول 
«ســيدر»، حيث نصح املوفد 
الفرنســي بيار دوكان ومعه 
السفير برونو فوشيه، رئيس 
احلكومة بثالثية: مشاريع + 
اصالحــات فتمويل، واال ترك 
لبنان ملصيره، و«لن تنتشله 
الثالثيــة املشــرقية املفلســة 
املؤلفة مــن ســورية وايران 
والصــني»، كمــا فهــم الوفــد 

احلكومي املفاوض.
تــالزم  واضحــا  وبــات 
املســارين، مســار قــروض 
صندوق النقد الدولي ومسار 
أما  متويل مشاريع «سيدر»، 
ان يسيرا معا واما ان يتوقفا 

املتصلة مبصرف لبنان، واتفق 
على عقــد جلســات بصورة 
دورية مبعدل جولتني او ثالث 

جوالت اسبوعية.
سالمة تناول ارقام الدين 
العــام بحســب احصــاءات 
املصرف املركزي، وشرح رؤيته 
حلــل األزمة املاليــة املختلفة 
متاما عــن الرؤية احلكومية، 
رافضا منطق اخلطة اإلنقاذية، 
التي تدعو الى سد الفجوة في 
البنك املركــزي، والبالغة ٦٣ 
مليــار دوالر دفعــة واحــدة، 
معتبــرا ان ذلــك يقضي على 
القطــاع املالي برمته، وطالب 
بجدولة الدفع لتخفيف الضغط 
على املصارف التجارية وعلى 
املودعني. ويفترض ان يحمل 
الوفــد اللبنانــي فــي اجلولة 
املقبلــة جوابــه على اســئلة 
الصندوق حــول االصالحات 

الدولي، الذي ال مســاعدة من 
اي دولة، دون مباركته والدفع 
بالتقســيط، وتبعــا للتنفيذ 

املراقب بدقة.
بالنسبة لڤيروس كورونا، 
قــال النائب االشــتراكي بالل 
عبداهللا «ان اللوبي االقتصادي 
في مجلس الوزراء، وفي خلية 
االزمة التابعة له، كان أقوى من 
املنطق االنساني املثالي أحيانا، 
املقاربــات  بســبب اختــالف 
واملعاييــر»، وقال «نعرف أن 
وباء «كوفيد ـ ١٩» سيتفشى، 
ولكننا ال نعرف، متى، وبأي 
سرعة.. فلنتحضر لألسوأ!».

أما قضية منصب محافظ 
بيروت، فقد حلت كأزمة، بعد 
انســحاب مستشــارة رئيس 
احلكومة بترا خوري طوعيا، 
وبقي االتفــاق احلكومي على 

البديل.

واالجراءات اآليلة لها، خصوصا 
في مجال الكهربــاء والتهرب 
الضريبي واجلمركي والتهريب 
علــى احلدود. ويبــدو ان كل 
مــا ميكن ان يقدمــه صندوق 
النقد قد ال يصل الى ٣ مليارات 
دوالر، فيما لبنان بحاجة الى 
١٠ مليــارات على االقل لوقف 
االنهيــار، علما ان قواعد عمل 
الصندوق جتيز اعطاء الدولة 
العضو ٤ اضعــاف حصتها، 
واذا كانت «كوتــا» لبنان في 
الصندوق هي ٨٦١ مليون دوالر 
ال يســتطيع ان يأخذ اكثر ما 

بني ٣ و٥ مليارات دوالر.
وزير االقتصاد راوول نعمة 
(التيار الوطني) قال ان ارقام 
احلكومة عن اخلسائر أدق من 
أرقام مصرف لبنان، الفتا الى 
ان تعومي الليرة اللبنانية غير 
وارد، قبل االتفاق مع الصندوق 

سالمة يرفض اخلطة «اإلنقاذية» للحكومة ويدعو إلى جدولة الدفع لتخفيف الضغط عن املصارف واملودعني

(محمود الطويل) زحمة سيارات ومارة في أحد األسواق الشعبية في بيروت دون التزام بإجراءات الوقاية وال التباعد االجتماعي 

معا، واضاف دوكان الى ذلك 
شرط موافقة مجلس النواب 
على االصالحات احلكومية مرة 
واحــدة، وليس بالقطارة، أي 

في سلة واحدة.
الرئيس ديــاب تعهد أمام 
سفراء دول «سيدر» مبكافحة 
الفساد واستعادة الثقة الدولية 
بلبنــان، إال أن دوكان طالــب 
بدقة أكثر في اجلداول ومواعيد 
اإلصالحات، وأولها في قطاع 
الكهرباء، الذي يتطلب حوكمة 
وشفافية، اضافة الى املباشرة 
احلســية بالعمل على صعيد 
مكافحة الفساد وتنفيذ قانون 
اإلثراء غير املشروع، وضرورة 
االستثمار في البنى التحتية.

وفي جلسة التفاوض بني 
الفريــق احلكومــي بعضوية 
ســالمة وممثلــي صنــدوق 
النقد، جرت مناقشة احلسابات 

كرامي لـ «األنباء»: ما يجري مقدمات 
مؤكدة النفجار اجتماعي وشيك

بيروت - أحمد منصور 

«اللقــاء  عضــو  رأى 
النائب والوزير  التشــاوري» 
الســابق فيصل كرامي «ان 
املالــي واملصرفي  الفلتــان 
احلاصــل فــي لبنــان، غير 
مســبوق وغير مبرر، وينذر 
فعليا بعواقــب وخيمة، التي 
أصبحت واقعا يوميا يعيشه 
اللبنانيــون»، معتبرا «ان ما 
يجري مقدمات مؤكدة النفجار 
اجتماعي وشيك». وأكد «ان أزمة 

سعر صرف الدوالر، جزء كبير منها مفتعل، وذات 
استهدافات سياسية»، مشيرا الى «ان املتورطني 
بدأوا ينكشفون من خالل فضح العالقة السرية 
بني عدد من الصيارفة وموظفني كبار في مصرف 
لبنان املركزي».  وقــال كرامي في تصريح لـ 
«األنباء»: «ان حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
هو املســؤول التقني والفعلي عنt هذا الواقع، 
والغريب انه غير مكترث للتوجيهات احلكومية، 
بل يعتبر نفســه سلطة مســتقلة، في حني ان 
احلكومة مكبلة باحلصانات الطائفية واملذهبية، 
متنعها من اتخاذ التدابير الرادعة لوضع حد للعبة 
الدوالر، ومحاسبة املصارف على سلوكها املخالف 
للقانون»، داعيا احلكومة الى حزم امرها واستباق 
انفجار الكارثة. وحول تثبيت سعر صرف الليرة، 
قال: ان هذا املوضوع محور أساسي للسياسة 
االقتصادية واملالية التي جرى انتهاجها منذ تسلم 
سالمة مهامه في العام ١٩٩٢، ولطاملا متت اإلشادة 
بهذه السياسة ومبهارة احلاكم. األهم ان ثمة طبقة 
سياسية معروفة لطاملا تباهت مبزايا سعر تثبيت 
الصرف وبجدارة احلاكم، وبالتالي فإن من كان 
يقوم بهذه العمليات والهندسات والتدخالت في 
السوق املالية إلبقاء الدوالر ضمن سقف ١٥٠٠ 
ليرة لبنانية، قــد تخلى عن مهامه وعن أدواره 
السابقة، وثمة شكوك وجيهة بأنه ميارس سياسة 
معاكســة تؤدي إلى تسريع انهيار الليرة مقابل 
الدوالر. باملقابل فإن احلكومة واجبها جتاه الشعب 

اللبناني يفرض عليها، تطبيق 
كل الروادع والضوابط حلماية 
إلى  الليرة، حتى لو اضطرت 
االصطدام مبرجعيات داخلية 
وخارجية وهنا أشير حتديدا إلى 
السفيرة االميركية في لبنان، 
التي تنصب نفسها حامية حلاكم 
البنك املركــزي بلغة تهديدية 
وحتذيرية غير مألوفة في العمل 

الديبلوماسي.
وفي معرض سؤاله عن الثقة 
بلبنان، نفى  املفقودة  العربية 
ذلك في ظل احلكومة حتديدا، 
معتبرا الشواهد على ذلك كثيرة، أهمها ان احلكومة 
السابقة وصلت إلى حائط مسدود في كل مشاريعها 
املالية القائمة على االستدانة، وخصوصا مشروع 
ســيدر١، وكلنا يعلم أن الدول املانحة لم تقصر 
بتوبيخ احلكومة السابقة على سياساتها، وفي 
اشتراط سلسلة من التدابير واإلصالحات عليها، 
قبل اإلفراج عن قرش واحد. وعن املعابر احلدودية 
مع سورية، قال: انها موجودة منذ وجود لبنان 
وسورية، ولم تنجح عملية ضبط التهريب على 
مر العهود، وهي لــن تتم إال من خالل التعاون 
والتنسيق بني السلطات السياسية واألمنية في 
الدولتني، والســؤال هنا: هل يعي املعارضون 
الطبيعية بني لبنان وســورية  العالقات  لعودة 
بأنهم يغلبون الكيد السياسي على مصلحة لبنان 
والشــعب اللبناني؟ نحن في لبنان بدون املدى 
السوري الطبيعي واملفتوح نتحول إلى جزيرة 
اقتصادية استراتيجية  معزولة، ولدينا مصالح 
في ان تكون عالقتنا مع سورية طبيعية ومريحة، 
وفي ان نســتعيد معبرنا اجلغرافي والطبيعي 
الوحيد عبر سورية إلى العالم العربي. ان إبقاء 
هذه احلالة من العالقات الشاذة بني لبنان الرسمي 
وسورية ال يخدم لبنان وال ادري فعليا من يخدم 
رغم يقيني بأنه يزج لبنان في سياسة احملاور 
على حساب مصاحله االقتصادية بشكل مباشر 
وكل ذلك بدون ثمن وبدون تعويض وبشــكل 

مجاني تقريبا.

فيصل كرامي

بعد مخالطة محافظ الدقهلية املصاب بكورونا.. وزير الري: أنا سليم


