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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي متضامنًا مع السودان بعد الفيضانات: 
مصر مستعدة دائمًا لتقدمي كل الدعم

دمشق تعلن جتاوز إصابات «كورونا» الـ ٣ آالف
ومصادر تقدر أنها أكثر بـ «٦ أضعاف»

القاهــرة - أ.ش.أ: أعرب 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
مــع  تضامــن مصــر  عــن 
السودان في مواجهة السيول 
التــي جتتاح  والفيضانــات 

البالد حاليا.
وقال الرئيس السيسي - 
في تغريدة له على صفحته 
مواقــع  علــى  الشــخصية 
التواصــل االجتماعي، امس: 
«خالص التضامن مع أشقائنا 
الســودانيني حكومة وشعبا 
جراء الســيول والفيضانات 
التي جتتاح السودان الشقيق، 
والتي أدت إلى خسائر مفجعة 
في األفراد واملمتلكات، وأؤكد 
استعداد مصر الدائم لتقدمي 
الدعــم ألشــقائنا  كل ســبل 
الســودانيني في هذه الفترة 
الدقيقــة للتعامــل مــع آثار 
الفيضانات، داعيا املولى عز 
وجل بالشفاء العاجل للجرحى 
وأن يلهم أســر الضحايا في 
الســودان الشــقيق الصبــر 

والسلوان».
وفي نفس السياق، أعربت 
وزارة اخلارجية املصرية، عن 
تضامنهــا الكامل مع حكومة 
وشــعب الســودان الشقيق، 
ووقوفها جنبا إلى جنب مع 
األشقاء في السودان ملواجهة 
تداعيات السيول والفيضانات 
التــي اجتاحــت عــددا مــن 
الســودانية، وأدت  الواليات 
إلى وفاة عــدد من املواطنني 

وتدمير املنازل.
لــوزارة  بيــان  وذكــر 
اخلارجية أن ذلك يأتي استنادا 
إلى الروابط األخوية الراسخة 
التي تربط شعبي وادي النيل 
ووحدة املسار واملصير التي 

جتمع بني مصر والسودان.
خالــص  عــن  وعبــرت 
التعازي في ضحايا الفيضانات 
التــي اجتاحــت الســودان 
الشقيق، مؤكدة على استمرار 
استعدادها الكامل للتنسيق مع 
األشقاء في السودان اتصاال 
بجهــود اإلغاثــة اإلنســانية 
الالزمة ملواجهة تداعيات تلك 
الفيضانات، معربة عن ثقتها 
في جتاوز الســودان حكومة 

وشعبا لتلك األزمة.

وكاالت: ســجلت وزارة 
الصحة السورية جتاوز عدد 
اإلصابات بڤيروس كورونا 
املستجد عتبة الثالثة آالف 
في مناطق سيطرة النظام، 
بعد قفزة جديدة في اإلصابات 
مســاء أمس األول شملت ٣ 
وفيات إلى جانب تســجيل 
٦٨ إصابة جديــدة ما يرفع 
عدد اإلصابات اإلجمالية إلى 

٣٠٤١ إصابة.
وفي بيــان مقتضب لها 
أعلنت الــوزارة عن ارتفاع 
حصيلة حاالت الوفاة املعلنة 
بكورونا إلى ١٢٧ حالة وفاة 
قالت إنهــا توزعت بحالتني 
بدمشــق وحالة واحدة في 
محافظة حماة، وسط البالد.
وســجلت حلــب أعلــى 
نســبة من اإلصابات بلغت 
٣٢ حالة تلتها دمشق بـ ٢٩ 
إصابة، ثم ٣ في حمص، و٢ 
فــي حمــاة، وإصابة في كل 
من الالذقية والقنيطرة. فيما 
كشفت عن شفاء ١٧ مصابا، 
ما يرفع عــدد املتعافني من 
الڤيــروس إلــى ٦٩٨ حالة، 
توزعت على دمشق وريفها، 
والالذقيــة وحمص وحلب 
وحماة والســويداء بحسب 

«صحة» النظام.
الســوري  لكــن املرصد 
حلقوق اإلنسان، قدم أرقاما 
أكبر بكثير لعدد اإلصابات 
فــي املناطق التــي تخضع 
حلكومة دمشــق. وقال إنه 
جــرى تســجيل أكثــر مــن 
١٨٠٠ إصابــة جديــدة خالل 
األيــام الثالثــة الفائتة، مع 
تسجيل ٨٥ حالة وفاة جديدة 
بالڤيروس خالل الفترة ذاتها. 
وقــال إن محافظــات حلب 
ودمشق وريفها تسجل القسم 
األكبر من احلاالت، وســط 

أوضاع طبية كارثية.
ووفقا آلخر إحصائيات 
املرصد السوري املستمدة من 
مصادر طبية موثوقة ضمن 
مناطق سيطرة قوات النظام، 
فإن أعداد املصابني بڤيروس 
«كوفيــد-١٩» بلغــت نحو 
١٧٩٠٠ إصابة مؤكدة، تعافى 
منها ٢٢٠٠ بينما توفي ٨٩٥ 

EWARN في وحدة تنسيق 
الدعم ٥ إصابات جديدة.

وقــال املخبر إنه ســجل 
٤ إصابــات في مدينة الباب 
واخلامسة في قرية جب الدم 
بريف جرابلس بريف حلب 
الشرقي، وبذلك أصبح عدد 

اإلصابات الكلي ٩٨.
وأكــد املخبــر تســجيل 
حالتي شــفاء، واحــدة في 
مدينــة البــاب والثانية في 
قرية الفوعــة بريف إدلب، 

ليصل عدد حاالت الشــفاء 
الكلي إلى ٦٦ حالة.

ووفقا املرصد الســوري 
فإن اإلصابات تعود لطبيبني 
كانا يقيمان في تركيا، و٤٣ 
شخصا بينهم كوادر طبية 
في مناطق نفوذ هيئة حترير 
الشــام في إدلب وأجزاء من 
حلب وحماة والالذقية، و٥٣ 
مصابــا فــي مناطــق نفوذ 
فصائــل املعارضــة شــمال 

حلب.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مســتقبال وزير اخلارجية البحريني د.عبداللطيف بن راشد الزياني 
بحضور وزير اخلارجية املصري سامح شكري  (بنا)

صورة نشرتها وسائل اعالم روسية للتدريبات املشتركة مع القوات التركية شمال غرب سورية (انترنت)

شخصا، وتتوزع اإلصابات 
علــى مختلــف احملافظــات 
غالبيــة  أن  إال  الســورية 
اإلصابات والوفيات تتركز 
فــي كل من حلب ودمشــق 

وريفها بشكل رئيسي.
وارتفعت األعداد كذلك في 
مناطق سيطرة املعارضة في 
شــمال غرب سورية، حيث 
سجل مخبر الترصد الوبائي 
التابع لبرنامج شبكة اإلنذار 
املبكر واالستجابة لألوبئة 

الكلبة «فالش» ُتالحق «نبضات القلب» حتت الركام.. واآلمال تتضاءل
وكاالت: لليوم الثالث على التوالي، واصل عمال اإلنقاذ 
أمس عمليات البحث عن «صاحب نبضات القلب» حتت الركام 
في شارع مار مخايل الذي تدمر جراء انفجار مرفأ بيروت 
برغم أن «األمل ضئيل»، وفق ما أفاد الدفاع املدني اللبناني.
واســتأنف الفريق التشيلي لإلنقاذ البحث عن احياء او 
جثث حتت الركام، بعد استراحة ليلية، وقال مصدر في الدفاع 
املدني اللبناني ان الفريق الزال يتابع جهوده في مســاعدة 
الكلبة «فالش» التي واصلت امس مالحقة االنفاس حتت الردم. 
وقال مدير العمليات في الدفاع املدني اللبناني جورج أبو 
موسى لوكالة «فرانس برس»: «عمليات البحث مستمرة، لكن 
االحتمال ضئيل جدا»، مشيرا إلى أنه مت إجناز اجلزء األكبر 

من العمل و«ولم يظهر شيء».
وعلى الرغم من شبه استحالة وجود حياة بعد شهر على 
االنفجار، أحيت املعلومات عن إمكان العثور على شخص على 
قيد احلياة آمال كثيرين، ثم تضاءلت تدريجا مع عدم رصد 

أي مؤشرات حياة أخرى.
وأوضح وولتر مونوز من فريق اإلغاثة التشيلي للصحافيني 

أن «هناك أمل بنسبة ٢٪ فقط».
وقال قاسم خاطر، أحد متطوعي الدفاع املدني اللبناني 
في املكان لـ «فرانس برس»: «لن نترك املوقع قبل أن ننتهي 
ونبحث حتت كل الردم برغم أن املبنى مهدد بالســقوط»، 
مشيرا إلى أن العمليات تركزت أمس على سلم املبنى املدمر.
وحتولت الطوابــق العليا من املبنى، الذي كان يضم في 
طابقه األرضي حانة، وفق سكان احلي، الى كومة ركام، ما جعل 
عمليات البحث تتطلب مهارات عالية ودقة، ال ميلكها لبنان.

في هــذه االثناء، اندلع حريق كبير في احراج بلدة جاج 
اجلبلية التي زرع فيها الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون 
غرسة ارز في محميتها الشهيرة خالل زيارته األخيرة الى 
لبنان، واشارت التقارير األمنية إلى ان ألسنة اللهب امتدت 
الى املباني كما الى القرى املجاورة، وقد استحضرت آليات 

الدفاع املدني من بيروت للمساعدة في اخماد احلريق.

اتفاق مصري ـ بحريني على الدعوة لوقف 
إطالق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسي جديد

تدريبات روسية - تركية مشتركة 
في إدلب للمرة الثانية خالل أسبوع

القاهرة ـ خديجة حمودة و«بنا»

الرئيس املصري عبدالفتاح  اســتقبل 
السيسي في قصر االحتادية وزير اخلارجية 
البحريني د.عبداللطيف بن راشد الزياني، 
مشــيدا مبتانة العالقات األخوية الوطيدة 
التي تربط بني البلدين والشعبني الشقيقني، 
وحرص اجلانبني على تطويرها وتعزيزها 

في مختلف املجاالت.
من جانبه، ثمن وزير اخلارجية البحريني 
الدور االستراتيجي جلمهورية مصر العربية 
في ترسيخ األمن والسلم اإلقليمي، ومواقفها 
املشــرفة في حفظ األمن القومي العربي 
والدفاع عن القضايا العربية، مؤكدا تضامن 
مملكة البحرين مع مصر في كل ما تتخذه 
من إجراءات حلماية أمنها القومي والدفاع 

عن سيادتها ومصاحلها.
في سياق متصل، أكد وزير اخلارجية 
املصــري ســامح شــكري والبحريني 
د.عبداللطيف بن راشــد الزياني في بيان 
مشترك في ختام مباحثاتهما امس بقصر 
التحرير دعمهما للحل السياسي التوافقي 
الذي يحافظ على ســيادة ليبيا ووحدتها 
ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو األمن 
واالستقرار ومواجهة اإلرهاب والتدخالت 
اخلارجيــة الهدامــة، ومســاندة البلدين 
للمبادرات احلالية للتهدئة وما تضمنته من 

دعوة لوقف إطالق النار وتشكيل مجلس 
رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البالد.
واتفق الوزيــران على اتخاذ مزيد من 
التدابير لتعزيز أوجه التعاون االقتصادي 
واالستثماري والتجاري بني البلدين خالل 
الفترة املقبلة، مبا يتناســب مع اإلمكانات 
والفرص الكبيرة املتاحة بالبلدين، ويعكس 

توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد.
كما تناول الوزيران سبل تكثيف العمل 
املشــترك الهادف إلى تعزيز االســتقرار 
بالبلديــن ملا فيه مصلحــة اجلانبني، مع 
التأكيد علــى تضامن البلدين في مواجهة 
التدخالت اخلارجية التي تستهدف تقويض 
األمن واالستقرار في املنطقة، كما اتفقا على 
ضرورة تنسيق املواقف إزاء االجتماع املقبل 
ملجلس جامعة الدول العربية على املستوى 
الوزاري مبا يحقق مصالح البلدين ويدعم 

العمل العربي املشترك.
مــن جهته، أعرب شــكري عن تقدير 
مصر ملا تقدمه مملكة البحرين من رعاية 
للجالية املصرية املقيمة بها، السيما خالل 
األشهر املاضية التي شهدت حتديات وظروفا 
استثنائية اتصاال بتفشي جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد، فيما أعرب الزياني عن 
تقدير بالده للجالية املصرية ودورها في 
حتقيق التنميــة االقتصادية واالجتماعية 

في اململكة.

وكاالت: أجرت القوات التركية والروسية 
تدريبا مشتركا جديدا مبحافظة إدلب شمال 
غربي سورية، يحاكي صد هجمات على 
القوافل العسكرية في أثناء تسيير الدوريات 
 ،(M٤) على طريق حلب- الالذقية الدولي

وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع.
وقال نائب رئيس مركز التنسيق في 
منطقة «خفض التصعيد» بإدلب، يفغيني 
بولياكوف أمس، إن العســكريني الروس 
واألتراك أجروا تدريبا مشتركا يحاكي صد 
هجمات جلماعات «مسلحة» على قوافل 
عسكرية في أثناء تسيير الدوريات مبنطقة 
«خفض التصعيد» في محافظة إدلب، وفق 

ما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.
وأضاف بولياكوف أن التدريبات شملت 

استدعاء الدعم في حال تعرض الدوريات 
املشتركة لهجوم مسلح أو قصف بأسلحة 
مختلفة، إضافة إلــى مواجهة مجموعات 
من «التشكيالت املسلحة غير الشرعية»، 
وكذلك إخالء األفراد أو املعدات املتضررة.
وتابع، اســتنادا إلى نتائج التدريبات، 
ميكن اإلشارة إلى أن جنود البلدين (تركيا 
وروســيا) قد توصلوا إلى تفاهم وخطة 

عمل موحدة.
التركية -  العســكرية  القوات  وكانت 
الروســية أجرت، االثنني املاضي، تدريبا 
عسكريا مشتركا في بلدة الترنبة بريف 
إدلــب، وذلك للمرة األولى، بحســب ما 
أعلنه مدير مركــز «حميميم للمصاحلة» 
في سورية، اللواء ألكسندر غرينكيفيتش.

رئيس فريق اإلنقاذ التشيلي املشارك في عمليات البحث عن أحياء حتت 
(محمود الطويل) األنقاض في اجلميزة مع الكلبة التشيلية 

نهم األحزاب يهدد «مداورة» الوزارات..واملهلة تضيق أمام أديب
بيروت ـ عمر حبنجر 

يبدو أن مبدأ «املداورة» 
في الوزارات ســقطت، مع 
متسك حركة «أمل» بوزارة 
املال، و«حزب اهللا» بوزارة 
الصحة، فيما ينتظر «التيار 
احلــر» وضــوح الصورة 
ليحــدد موقفــه النهائــي، 
مع املداورة او مع القواعد 
احملاصصاتيــة الثابتة كل 
يحتفظ بحقيبته الوزارية، 
مع تبديــل أحصنة العربة 
بخيــول صديقــة، ال مــن 
الفصيلة احلزبية اخلالصة.
مــن هنــا، كان طــرح 
الرئيــس ميشــال عــون، 
ورئيس التيار احلر جبران 
باسيل اكثر من اسم، على 
املكلــف مصطفى  الرئيس 
اديــب، لــوزارات «التيار» 
املعروفــة، وهي اخلارجية 
والطاقة والعدل، مثلما فعل 
أو سيفعل الثنائي الشيعي 

في وزارة الصحة واملال.
يتقــدم  ان  ويفتــرض 
املكلــف مصطفى  الرئيــس 
اديــب بتشــكيل حكومتــه 
التزامــا  املقبــل،  األربعــاء 
التــي  مبهلــة األســبوعني، 
حددهــا الرئيس الفرنســي 
اميانويــل ماكــرون، والذي 
يحظى اخلط العام ملبادرته 
بقبول اإلدارة األميركية، كما 
قال مساعد وزير اخلارجية 
األميركية ديڤيد شنكر قبل 
أن يغــادر بيروت أمس، مع 
اهتمامــه بتوزير مســتقلني 
حلقائب وزارات املال والطاقة 

واالتصاالت.
وواضح ان متسك األحزاب 
التي  بالــوزارات  والتيارات 
كانوا يشــغلونها ولو عبر 
اختصاصيني أصدقاء، ليست 
الغاية منه استكمال املشاريع 
واخلدمــات، إمنــا لضمــان 
التغطيــة علــى موروثاتهم 
املالية، ألطــول فترة ممكنة 

من الوقت.
وكان وزيــر االتصــاالت 

سلعاتا، من اخلطة الكهربائية 
التي عرضتها باريس، وبوشر 
البحث بتفاصيلها مع شركة 
«سيمنز» األملانية، وثانيها 
إسقاط البنك الدولي لقرض 
الـ ٢٤٤ مليون دوالر املمنوح 
للبنــان مــن اجل بناء ســد 
بســري، أما الضربة الثالثة 
العقوبــات  فمتوقعــة مــن 
األميركية، فــي حال واصل 
باسيل إعاقة اخلطة الفرنسية 
املنسقة مع واشنطن، وواضح 

املفكــر  الســابقني، فيقــول 
االسالمي املعروف د.رضوان 
السيد «لصوت لبنان»: كنت 
عظيم األمل برؤساء احلكومة 
السابقني، فخيبوا كل اآلمال... 
ال متســكوا بالدســتور، وال 
ذكروا بالسالح غير الشرعي، 
وقد رشــح لهم الفرنسيون 
رجال قد يكون فاضال، لكنه 
ليس صاحلا لرئاسة احلكومة 
فقبلوه، لذلك رأينا في مبادرة 
البطريرك املاروني بشــارة 

ان العقوبــات ال تســتهدف 
باســيل وحــده، إمنا من هم 

خلفه.
وعّلق باسيل على إلغاء 
متويل ســد بسري، بالقول: 
«ســيأتي يوم تطالــب فيه 
الدولة ومعها األهالي بتمويل 
سد بسري، وسيسقط النكد 
السياســي وتظهــر احلاجة 

للمياه».
أمــا عــن موقــف تيــار 
املستقبل ورؤساء احلكومة 

وزراء املال واألشغال املتعاقبون أمام احملقق العدلي..و«حتقيقات دولية» يجريها اخلبراء واملنقذون األجانب

األســبق في حكومة ســعد 
احلريــري، محمــد شــقير 
كشف في حديث تلفزيوني، 
ان وزيــرا قبله لالتصاالت، 
تلقى عرضا ماليا من سلفه 
في الوزارة مقابل غض النظر، 
عما قد يظهر الحقا بني يديه 
!! والحظت املصادر املتابعة، 
ان باســيل، تلقــى ضربتني 
قويتني، منذ انطالق املبادرة 
الفرنســية، أوالهما، متثلت 
في إســقاط مشروع كهرباء 

الراعي عمــودا ثابتا وباقيا 
بقاء بكركي من أجل سالمة 
لبنــان وشــعبه وحيــاده 

النشط.
بــدوره، نائــب القــوات 
اللبنانيــة أنطوان حبشــي 
اعتبر أنه مــن غير املنطقي 
أن يتمســك أي حزب أو أي 
طائفة بأي حقيبة، وتساءل 
هل يجوز أن أمتسك بوزارة 
املال منذ سنوات وأنا ال اعرف 
أرقام موجوداتها؟ أو وزارة 
طاقــة كلفــت الدولة نصف 

دينها العام.
وقــال: ال يجوز أن تبقى 
هذه الوزارات كمغارة «علي 
بابــا» لألحــزاب التي متول 

نفسها منها.
مصادر «املردة» قالت أنه 
ال شــروط له على تشــكيل 
احلكومــة ســوى أن تكون 
قــادرة وتتمتــع  حكومــة 
بصالحيات استثنائية إلعادة 
إعمار بيــروت وإنقاذ لبنان 

من أزماته.
وعلى صعيد التحقيقات 
القضائية، قرر احملقق العدلي 
فادي صوان االســتماع إلى 
الوزراء الذين تعاقبوا على 
وزارتي األشغال العامة واملال 
املعنيتني باملرفأ، بعدما كان 
اســتمع الى رئيس حكومة 
تصريف األعمال حسان دياب، 
حول ســبب إلغائــه زيارة 
تفقدية للمرفأ، قبل حصول 

االنفجار.
وفي معلومات «األنباء» 
أن هنــاك حتقيقــات أولية 
موازيــة تقوم بها البعثات 
والوفود املشــاركة بأعمال 
اإلنقاذ من فرنسية وأميركية 
وتشيلية وغيرها، وهؤالء 
يرفعــون تقاريرهــم الــى 
سفارات بالدهم، التي ترفعها 
بدورها الى املراجع اللبنانية 
اخلارجيــة،  وزارة  عبــر 
مبــا يضمن عــدم وضعها 
النســيان، كما  أدراج  فــي 
حصل فــي حوادث اغتيال 

وتفجيرات أخرى.

احلوت لـ «األنباء»: املبادرة الفرنسية 
ليست تعاطفًا .. إمنا في إطار الصراع 

على الغاز والنفوذ في شرق املتوسط
بيروت - أحمد منصور

املكتب  رأى رئيــس 
للجماعــة  السياســي 
اإلسالمية في لبنان النائب 
السابق د.عماد احلوت «أن 
املشــكلة األساسية في 
عمليــة تكليف مصطفى 
أديب بتشكيل احلكومة أن 
هناك إصرارا دائما على 
انتهاك دستور الطائف من 
خالل إيجاد أعراف جديدة 
عند كل استحقاق، وكان 

آخرها ما جرى في مشاورات التكليف األخيرة بني نادي 
رؤساء احلكومات السابقني ورئيس اجلمهورية»، معتبرا 
أن «ما جرى جتاوز للدســتور واملؤسسات وإضعاف 
ملوقع رئيس احلكومة، الــذي أصبح جزءا من البازار 
السياسي»، مشيرا إلى أن كل ذلك يأتي في إطار تعومي 
الطبقة السياسية لنفسها بعد أن فقدت ثقة جزء كبير 

من الناس.
وقال احلوت فــي تصريح لـ «األنباء» «إن مبادرة 
الرئيس الفرنســي اميانويل ماكرون جاءت بتوقيت 
حســاس للبنان في ظل األزمة االقتصادية وتداعيات 
جائحة كورونا وبعدهــا جرمية انفجار مرفأ بيروت، 
ولكــن بعيدا عن العواطف، فإن هــذه املبادرة جاءت 
لتفضح تفاهة الطبقة السياسية اللبنانية التي ال تعرف 
إدارة البالد، وهي بحاجة دائما لطرف خارجي ليمارس 

الضغط عليها وليملي عليها طريقة إدارة البالد».
وأضاف «ان هذه املبادرة ليست مجرد تعاطف مع 
لبنان وهو دور تقليدي لفرنســا، إمنا يأتي أيضا في 
إطار الصراع على الغاز والنفوذ في شــرق املتوسط، 
كما يأتي في إطار السماح للبنان بالصمود باحلد األدنى 
بانتظار نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية ومن بعدها 

نتائج املفاوضات األميركية - اإليرانية».
وأسف احلوت على اعتبار أن املسار هو تنفيذ لرغبة 
خارجية، وقال: «الغريب هو هذا التناقض في املبادرة 
الفرنسية بني اخلطاب الذي يتكلم عن إصالحات ومحاربة 
فساد، وبني اجلهد املبذول من الفرنسيني لتعومي الطبقة 
السياســية املسؤولة عن سوء إدارة البالد وعن الهدر 

والفساد لسنوات طويلة».

عماد احلوت


