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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يشكر اإلمارات على شحنة لقاحات «كورونا»: 
مستوى عالقات مصر مع أشقائها من دول اخلليج متميز

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس املصري  تفقــد 
عبدالفتاح السيسي فجر امس 
مقــر الكليــة احلربية، حيث 
رافقه الفريق أول محمد زكي 
القائد العام للقوات املسلحة 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربي، 
والفريــق محمد فريد رئيس 

أركان القوات املسلحة.
وقــال املتحدث الرســمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي إن 
إطــار  الزيــارة جــاءت فــي 
حرص الرئيس على متابعة 
برامــج تدريب وتأهيل طلبة 
الكلية احلربيــة، حيث تفقد 
مراحل اإلعداد البدني واملهاري 
املختلفة لطلبــة الكلية، مبا 
فيها تدريبات ركوب اخليل، 
كما شــارك الطلبة في بعض 
األنشطة الصباحية، وتناول 

وجبة اإلفطار معهم.
وألقى الرئيس السيســي 
كلمة، هنأ فيها الطلبة اجلدد 
علــى النجــاح فــي االلتحاق 
بالكليــة احلربيــة، مؤكــدا 
متابعته احلثيثة لكل إجراءات 
واختبارات االلتحاق بالكلية 
احلربيــة، وحرصــه علــى 
التواصــل مــع الطلبة اجلدد 
عن قرب في بداية مشوارهم 

الدراسي بالكلية.
وأشاد الرئيس السيسي 
مبا ملســه خالل الزيارة من 
قدرات وكفاءة عالية لطلبة 
الكليــة احلربيــة وجهدهــم 
للوصول إلــى أعلى درجات 
فتــرة  خــالل  االســتعداد 
إعدادهــم بالكليــة، مطالبــا 
إياهــم باالســتمرار في هذا 
النهج للحفاظ على لياقتهم 
واستعدادهم البدني والذهني 
املرتفــع، والتحلــي بالقيــم 
العسكرية الرفيعة والنبيلة 
التي طاملا متيزت بها مؤسسة 
القوات املسلحة املصرية من 
االنضباط واالجتهاد وااللتزام 
والرغبــة فــي تلقــي العلم 
واملعرفة ليصبحوا منوذجا 
وقدوة لغيرهم من الشباب.

وأضاف املتحدث الرسمي 
انــه دار حــوار مفتــوح بني 
الرئيــس والطلبــة اجلــدد، 
حيث أشار الرئيس السيسي 
الزيارة الرئاسية  إلى نتائج 
األخيرة إلى فرنسا وما عكسته 
من تفاهم وتنســيق مشترك 
مــن أجل حتقيق االســتقرار 

والتعمير بعيدا عن االستقطاب 
واحملاور.

الرئيــس  واســتعرض 
إدارة  أســلوب  السيســي 
الدولة ألزمة كورونا، والتي 
متت بشــكل علمــي ومتزن، 
وذلــك مــن خــالل االهتمــام 
باتباع اإلجراءات االحترازية 
وجتهيز مستشــفيات العزل 
واســتنفار كل أجهزة الدولة 

وفي ختــام الزيارة، أثنى 
الرئيــس السيســي علــى ما 
يبذله رجال القوات املسلحة 
املصرية البواسل من تضحيات 
في سبيل حماية الوطن، مؤكدا 
تقدير الشــعب املصري لهذه 
اجلهود الصادقة التي تهدف 
إلى احلفاظ على أمن واستقرار 
الوطن والوقوف في وجه أي 

محاولة للنيل منه.

املعنية، مشيرا في هذا اإلطار 
إلــى وصول أول شــحنة من 
اللقاحات مــن دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة الشــقيقة، 
موجها الشــكر والتقدير لها، 
ومؤكدا في هذا السياق على 
املستوى املتميز الذي يحكم 
عالقات مصر مع أشقائها من 
دول اخلليــج، وخاصة دولة 

اإلمارات الشقيقة.

أثنى خالل تفقده الكلية احلربية على ما يبذله رجال القوات املسلحة من تضحيات في سبيل حماية الوطن

جانب من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ملقر الكلية احلربية أمس

في املنطقة، فضال عن جهود 
تعزيز التعــاون الثنائي بني 
البلدين، خاصة على الصعيد 
العسكري واألمني والثقافي، 
مشيرا إلى الثوابت األساسية 
التــي تقوم عليها السياســة 
املصريــة من االنفتــاح على 
كافــة الدول الكبــرى وإقامة 
العالقات املتوازنة واملعتدلة 
معها من أجل البناء والتنمية 

روكز يطلق «لقاء لبنان وطني»:
الواقع والعمل السياسي ال يشبهاني

مّد فترة حجز وحدات «منخفضي الدخل» حتى ٢٠ اجلاري

السودان يسحب اجلنسية من اآلالف معظمهم سوريون
وكاالت: أعلنت السلطات السودانية سحب 
نحو ٣٥٤٨ جنسية منحت بالتجنس إبان حكم 
عمر البشير الذي أطيح به في أبريل ٢٠١٩.
وكتبت وزارة الداخلية السودانية عبر 
حســابها على «تويتر» إن رئيس مجلس 
السيادة االنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح 
البرهان وبتوصية من وزير الداخلية الفريق 
أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس أصدر 
قرارا قضى بســحب اجلنسية بالتجنس 
وإسقاط أسماء من قرارات سابقة وتوجيهات 
سابقة من رئاسة اجلمهورية مبنح اجلنسية 

بالتجنس عن هؤالء. 
وذكرت وســائل اإلعالم السودانية أن 

الغالبية العظمى ممن سحبت منهم اجلنسية 
هم عرب، والسيما سوريون.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء على 
خلفية «تقارير طبية أو أمنية سالبة بشأن 
هؤالء األشــخاص أو ألنهم حصلوا عليها 
مبا يخالف القواعد القانونية للحصول على 
اجلنســية بالتجنس». وكان البرهان ألغى 
مؤخرا قرارا أصدره البشير بإعفاء السوريني 
من احلصول على تأشيرة لدخول األراضي 
السودانية. ويعيش حوالي ١٥٠ ألف سوري 
في السودان أغلبهم في العاصمة السودانية 
بالنسبة  (اخلرطوم)، وشــكلت اخلرطوم 

لكثيرين محطة قبل التوجه إلى بلد آخر.

بيروت: أطلق النائب العميد شامل روكز «لقاء 
لبنان وطني» أمس في قاعة «السراي» بجونية، 
وألقى كلمة استهلها بالقسم العسكري، قائال: 
«الدخول إلى عالم السياسة لم يكن سهال، لكن 
كان مبنيا على األسس واملبادئ نفسها التي 
تربيت وخدمت على أساسها في اجليش، فكان 
الوطنية  السياسي واضحا، جذوره  البرنامج 
ممتدة من احلياة العسكرية. أما اليوم، وبعد 
مرور عامني على دخولي املعترك السياســي 
فبات واضحا عدم انتمائي إلى هذه احلياة التي 
يطغى عليها اليوم منطق التعطيل ال التشريع، 
أو التشريع ملصلحة املنتفعني واملتمولني على 
حساب الشعب، وضبضبة كل اقتراح أو مشروع 
قانون يصب في مصلحة الشــعب في أدراج 
اللجان. فلم أر اقتراحا أو مشروع قانون واحدا 
مت إقراره يخدم الشعب اللبناني، وفي حال مت 
إقرار أي قانون كان يفتقد املراسيم التطبيقية أو 
حتى النية الفعلية واحلقيقية لتطبيقه، فتأكدت 
حقيقة أنه ال وجود ألي نية في األفق العتماد 

أي سياســة مكافحة فساد صحيحة، وال أي 
استراتيجية مالية اقتصادية اجتماعية إنقاذية 
حقيقية ملعاجلة األزمة التي يعاني منها الشعب 
اللبناني». وتابع روكــز: «إن الواقع والعمل 
السياسي ال يشــبهني وال يشبه ال البرنامج 
وال التاريخ الذي انتميت إليه، والذي خدمت 
لبنان على أساسه، وال العقلية التي أمتتع بها، 
لذلك قررت االبتعاد عن الوسط الذي ال يحاكي 
برنامجي وال أفكاري وال واقع الشعب وال حتى 
الناس التي انتخبتني. انطالقا من هنا قررت أن 
أتخذ خطوة إلى الوراء ملراجعة نفسي ومراجعة 
البرنامج واملبادئ التي انتخبت وفقها، لتحقيق 
الرؤية الفعلية التي أؤمن بها، ألن الهروب من 
املواجهة ليس من شيمي». وتوجه روكز إلى 
الشابات والشباب بالقول: الفرصة اليوم بني 
أيدينا، إما أن نترك الوطن بعهدة من خان األرض 
والشــعب، وإما أن نسترجع الوطن واألرض 
والقرار. كل ما يلزمنا هــو القرار والعزمية 
ملواجهة ديناصورات هذه الدولة الغنية املنهوبة.

القاهرة - ناهد إمام

 قال وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية د.عاصم 
اجلزار، إنه في ضوء اإلقبال الكبير على إعالن املرحلة األولى 
للمبادرة الرئاسية «سكن كل املصريني (١)»، فقد تقرر مد فترة 
ســداد مقدمات جدية حجز الوحدات الســكنية ملن يرغب في 
التقدم على مشروعات «منخفضي الدخل» ملدة أسبوع، وذلك 
بداية من اليوم وحتى ٢٠ ديسمبر اجلاري كفرصة أخيرة فقط 
للمواطنني الذين قاموا بشراء كراسات الشروط، على أن يكون 
آخر موعد لتسجيل الطلبات على املوقع اإللكتروني للصندوق 
للمواطنني فقط الذين قاموا بشــراء كراسات الشروط وسداد 
مقدمات جدية حجز الوحدات الســكنية ملنخفضي الدخل يوم 

االثنني املوافق ٢٨ ديسمبر احلالي.
بدورها، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق اإلسكان االجتماعي 
ودعم التمويل العقاري مــي عبداحلميد، إلى أنه فيما يخص 
الوحدات املطروحة ضمن مشروعات «متوسطي الدخل» بإعالن 
املرحلة األولى للمبادرة الرئاسية «سكن كل املصريني (١)» فقد 

تقرر مد فترة شــراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية 
حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على املوقع اإللكتروني 
للصندوق ملدة أســبوع حتى يوم االثنني املوافق ٢٨ ديسمبر 

بدال من ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.
وأوضحت عبداحلميد أن هذا املد جاء في إطار خطة عمل 
الصندوق نحو تيســير كافة اإلجراءات الالزمة أمام املواطنني 
الراغبني في حجز وحدات سكنية، واستجابة لرغبة املواطنني 
نظرا للتزاحم املســتمر على مكاتب البريد في شراء كراسات 
الشروط، وعدم قدرة املواطنني على سداد مقدمات جدية احلجز 
املطلوبة للوحدات السكنية املطروحة خالل املهلة احملددة واملعلن 
عنها سابقا، مشــيرة إلى أن حجم الطلب واإلقبال على إعالن 
املرحلة األولى للمبادرة الرئاسية «سكن كل املصريني (١)» قد 
فاق كل التوقعات، حيث بلغ عدد كراسات الشروط املبيعة ضمن 
املشروعات املطروحة ملنخفضي ومتوسطي الدخل ما يزيد على 
٤١٠ آالف  كراسة، كما بلغ عدد املواطنني املسددين ملقدمات جدية 
احلجز ما يزيد على ٣٠٦ آالف مواطن، وقام بالتســجيل على 
املوقع اإللكتروني للصندوق عدد يقرب من ٢٢٤ ألف مواطن.

(محمود الطويل) النائب العميد شامل روكز خالل إطالقه «لقاء لبنان وطني» بقاعة السراي في جونية  

األمم املتحدة و«األسلحة الكيماوية»:
بيانات دمشق بشأن أسلحتها غير دقيقة

األمم املتحدة - أ.ف.پ: دانت األمم املتحدة 
ومنظمة حظر األســلحة الكيميائية خالل 
جلسة عبر الڤيديو ملجلس األمن، ما قالت 
إنها «بيانات غير كاملة» لســورية بشأن 
أسلحتها الكيميائية، في حني رفضت روسيا 
الداعمة حلكومة دمشق ما اعتبرته «تكهنات» 

وضغوطا من جانب الغرب.
وقالت إيزومي ناكاميتسو املمثلة العليا 
لشــؤون نزع السالح في األمم املتحدة إن 
«األمانــة التقنيــة ملنظمة حظر األســلحة 
الكيميائيــة تواصل االعتقــاد أنه في هذه 
املرحلة، وبســبب ثغــرات وتناقضات لم 
يتم حلهــا، ال ميكن اعتبــار البيان املقدم 
مــن ســورية دقيقا وكامال وفقــا التفاقية 
األســلحة الكيميائية». وأشارت إلى أن ١٩ 

سؤاال بقيت دون إجابة.
بدوره، قال فرناندو أرياس مدير منظمة 
حظر األســلحة الكيميائيــة «يتعلق أحد 
هذه األسئلة الـ ١٩ مبنشأة إلنتاج األسلحة 
الكيميائية أعلنت سورية أنها لم تستخدم 

قط في إنتاج أسلحة كيميائية».
ولم يحدد أرياس موقع املنشــأة لكنه 
أكد أنه مت العثور على أدلة منذ ٢٠١٤ على 

استخدامها لصنع أسلحة كيميائية.
واتهــم محققو منظمة حظر األســلحة 
الكيميائية النظام السوري بشن هجمات 
بغاز السارين والكلور في سورية في ٢٠١٧. 
ورفضت روسيا وسورية االتهامات قائلتني 

إن القــوى الغربية قامت بتســييس عمل 
منظمــة حظر األســلحة الكيميائية. وقال 
السفير الروسي لدى األمم املتحدة فاسيلي 
نيبينزيا: «ما نرفضه هو التكهنات وحمالت 
التشهير السياسي التي تسمم لألسف منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية بشكل متزايد»، 

منتقدا أساليب عمل األمانة التقنية.
وأضــاف: «بدال من جمــع العينات في 
امليدان، جتري األمانة التقنية مســوحات 
عن بعد، باالعتماد على معلومات خارجية 

ومصادر مفتوحة».
من جهته، دعا نائب مندوب الصني الدائم 
لدى األمم املتحدة «جينغ شوانغ» إلى اتباع 
نهج حذر في التعامل مع قضية األســلحة 
الكيميائية الســورية. وقال شوانغ - في 
كلمــة أمــام املجلس نقلتها وســائل إعالم 
صينية أمس، «إنه يتعني على جميع األطراف 
التعامل مــع قضية األســلحة الكيميائية 
الســورية بانفتاح وشــفافية وشــمولية 
واحتــرام احلقائق والعلوم، مشــيرا إلى 
أنه في السنوات األخيرة، أصدرت منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية عددا من التقارير 
حول استخدام أسلحة كيميائية في سورية، 
وأثار العديد من اخلبراء املستقلني شكوكا 
من وجهة نظر فنية وأشاروا إلى تناقضات 
في هــذه التقارير، والتــي ينبغي ملنظمة 
حظر األسلحة الكيميائية أن تخرج بردود 

مهنية ومقنعة».

االدعاء على دياب غّيب احلكومة.. وأيقظ احلساسيات الطائفية
بيروت - عمر حبنجر

أيقظ ادعاء احملقق العدلي 
فادي صــوان علــى حكومة 
تصريف األعمال حسان دياب 
و٣ وزراء سابقني احلساسيات 
الطائفية من سباتها في لبنان 
على نحو غير متوقع، ما جعل 
مقاربة القضاء ألي شخصية 
سياسية من الصف األول في 
موضوع املرفأ أو سواه، دونه 
ســيل من اخلطوط احلمراء 
اللماعــة، كمــا غيــب متامــا 

موضوع تشكيل احلكومة.
ورغــم إجمــاع رؤســاء 
احلكومات السابقني، ومعهم 
دار الفتوى، على انهم يدافعون 
عن املوقع السياســي وليس 
عن الشخص، فإن ثمة جهات 
ركزت على اجلانب الطائفي 
بالذات، بغرض تأسيس حالة 
تستطيع االحتماء بها الحقا.

وانقسم اللبنانيون عموديا 
حول هــذا املوضــوع، وهذه 
مصلحة سياســية ملن فقدوا 
أواصرهم الشعبية، بني فريق 
يــرى في االدعاء على رئيس 
حكومة مّســا بهيبــة املوقع 
الدســتوري، وانــه كان مــن 
واجب احملقق العدلي االلتزام 
باملادة ٧٠ من الدستور التي 
جتعل املجلس األعلى حملاكمة 
الرؤســاء والــوزراء، معنيا 
باألمر، وآخر يقول مع أستاذ 
القانون الدستوري، الدكتور 
ســعيد مالك: ان هيئة مكتب 
مجلس النــواب اطلعت على 
رســالة القاضي صــوان الى 
املجلس، وطالبته مبعطيات 
جدية حول مسؤولية رئيس 
وان  والــوزراء،  احلكومــة 

نظرية لم يســبقه اليها أحد 
باإلعراب عن خشيته من أن 
يكون هذا االدعاء اســتكماال 
للعقوبــات األميركية بدليل 
أنه شــمل إلى الرئيس دياب 
الوزيرين السابقني املعاقبني 
اميركيا وهما علي حسن خليل 
ويوســف فنيانوس وغازي 
زعيتر احملسوب على رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، اما 
دياب فهو أقرب إلى ثنائي أمل 

وحزب اهللا.
مصــادر متابعــة قاربت 
بني االدعاء على دياب وعلى 
الثالثــة مــن دون  الــوزراء 
ســواهم ممن تعاقبــوا على 
الســلطة وبني عالقات العهد 
مع خصومه السياسيني، وهنا 
تقول قناة «اجلديد» عبر حلقة 
من برنامج الفساد الذي تتابعه 
عن كثب، أن الرئيس ميشال 

دياب بالقول: لو كنت مكانك 
التحقيق  الســتقبلت قاضي 
وأبلغتــه ما عندي، لو فعلت 
ســتخرج كبيرا من السراي، 
ولدخلــت كبيــرا فــي عيون 
األمهــات طاملا انــك واثق من 
البــراءة. وتوجه الى احملقق 
العدلي فــادي صوان بالقول 

«كلنا معك».
إلــى ذلك، نفــذت قوة من 
اجليش انتشــارا واسعا في 
محيــط مقر رئيــس مجلس 
النــواب نبيــه بــري في عني 
التينة، وقد عمدت الى إقفال 
الطرقــات املؤديــة الــى عني 
التينة من جهة فردان والرملة 
البيضاء والروشة. كما أقامت 
حواجز ثابتة تزامنا مع دعوات 
ملجموعات من احلراك للتوجه 
من ساحة الشهداء في مسيرة 

إلى عني التينة.

ابلــغ مجلــس القضاء  عون 
األعلى الذي التقاه مؤخرا بأن 
على القضاء أن يتحرك، وأنه 
ينتظر رؤية نبيه بري ووليد 

جنبالط في السجن!
وســارع رئيــس مكتــب 
اإلعالم في القصر اجلمهوري 
رفيق شالل الى اصدار بيان 
ينفي فيه ما نسب الى الرئيس 
ميشــال عون قوله للقضاة، 
والذي نقله الصحافي رضوان 
مرتضى الى قنــاة «اجلديد» 
وحتدث عن موقع «أســاس» 
الذي يشــرف عليــه النائب 
نهاد املشنوق، وفيه يتناول 
الرئيــس نبيه بــري ووليد 
جنبــالط، واعتبــره محض 

اختالق.
نائب رئيس حزب الكتائب 
جورج جريج وهو نقيب سابق 
للمحامني توجه الى الرئيس 

رؤساء احلكومات: ندافع عن هيبة املوقع ال الشخص.. و انتشار واسع للجيش في عني التينة

(محمود الطويل) صورة جبران تويني مرفوعة على مبنى جريدة النهار وسط بيروت مبناسبة الذكرى الـ١٥ الغتياله  

القاضي صــوان، كان بصدد 
تلبيــة رغبة املجلــس، لكنه 

اجته الى ادعاءات أخرى.
ويقــول وزيــر الصناعة 
في حكومة تصريف األعمال 
عماد حب اهللا «طاملا اعترف 
القاضي صوان بأن املســألة 
من صالحية مجلس النواب، 
واملجلــس األعلــى حملاكمــة 
الرؤســاء والــوزراء، فلماذا 

ذهب باالجتاه اآلخر؟».
حــب اهللا أشــاد بنزاهــة 
وقانونية الرئيس دياب وقال 
انه تلقى كتابا بوجود املواد 
اخلطرة في ٢٣ يوليو وحوله 
الى اجلهــة املختصة، وألغى 
زيارة كان ينوي القيام بها الى 
املرفأ، ولو فعل، ملا تغير شيء 
من جراء زيارته، فاملسألة عند 

األجهزة األمنية املعنية.
الوزيــر حــب اهللا طــرح 

«الداخلية»: سورية بلد نظيف من املخدرات
لكن موقعها اجلغرافي جعلها «بلد عبور»

وكاالت: قال وزير الداخلية في احلكومة 
السورية محمد رحمون، إن بالده تعد بلدا 
نظيفــا مــن املخدرات «من حيــث الزراعة 
واإلنتاج والتصنيع وفقا لتصنيف املجتمع 
الدولي»، لكنه اعتبر أن «موقعها اجلغرافي 

جعل منها بلد عبور للمخدرات». 
وقــال في تصريحات نشــرتها صفحة 
الوزارة الرسمية على «فيسبوك» إن «ظاهرة 

املخدرات واإلجتار بها إحدى التحديات التي 
تواجه احلكومات وأجهــزة إنفاذ القانون 

على مستوى العالم». 
وأضــاف أن «الســلطات» تبذل أقصى 
اجلهود ملالحقة جتار ومروجي املخدرات، 
والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها، من خالل 
مالحقة شبكات تهريب املخدرات واإلجتار 
بها ومصادرة املواد املخدرة على حد قوله.


