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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي للحريري: مصر حريصة على إخراج لبنان من احلالة التي يعاني منها
القاهرة ـ خديجة حمودة

أكــد الرئيــس املصــري 
عبدالفتاح السيسي، حرص 
مصر على احلفاظ على قدرة 
الدولة اللبنانية باملقام األول، 
وإلخراج لبنــان من احلالة 
التــي يعانــي منهــا حاليا، 
مــن خــالل قيــام كل القادة 
اللبنانيــني بإعالء املصلحة 
الوطنية، وتسوية اخلالفات، 
وتســريع جهــود تشــكيل 
حكومة مستقلة قادرة على 
التعامل مع التحديات الراهنة 
وصــون مقــدرات الشــعب 
اللبنانــي الشــقيق ووحدة 

نسيجه الوطني.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
امس سعد احلريري املكلف 
بتشكيل احلكومة اللبنانية، 

بحضور سامح شكري وزير 
اخلارجيــة، وعبــاس كامل 

رئيس املخابرات العامة.
وصرح املتحدث الرسمي 
باسم رئاســة اجلمهورية 
السفير بســام راضي بأن 
الرئيــس السيســي جــدد 
موقــف مصر الثابت جتاه 
تعزيــز أواصــر التعــاون 
الوثيقة مــع لبنان، معربا 
التمنيــات  عــن خالــص 
لسعد احلريري في تشكيل 
احلكومــة اجلديــدة، على 
نحو يلبي تطلعات الشعب 
اللبناني الشقيق في حتقيق 
األمن واالستقرار، ومشددا 
على استعداد مصر لتقدمي 
كل أوجه الدعم واملساعدات 
التــي  لتجــاوز األزمــات 
يواجههــا لبنان، الســيما 
التداعيات التي خلفها كل من 

ككل، مشيدا بالتجربة املصرية 
الراهنــة املبنية على أولوية 
النجاح االقتصادي والتنموي، 
ومعتبرا إياها منوذجا يحتذى 

في دول املنطقة.
كما أشاد سعد احلريري 
احلثيثــة  مصــر  بجهــود 
والصادقة حلشد الدعم الدولي 
للبنان على شــتى األصعدة 
في ظل اســتمرار التحديات 
التــي يواجههــا  الصعبــة 
اللبنانــي، خاصة  الشــعب 
علــى املســتوى السياســي 

واالقتصادي واإلنساني.
الى ذلك، تفقــد الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي 
عددا من النماذج للمركبات 
تطويرهــا  بعــد  املدرعــة 
املركبــات  إدارة  بواســطة 
بالقــوات املســلحة، وذلــك 
بحضــور الفريق أول محمد 

زكي وزيــر الدفاع واإلنتاج 
احلربي، واللواء كمال وفائي 

مدير إدارة املركبات.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضى بأن 
التفقد يأتي استمرارا ملتابعة 
التطوير  الرئيــس ألعمــال 
ملنظومــة العمــل بالقــوات 
املســلحة، واطالعــه علــى 
النماذج احلديثة من املركبات 
االســتخدامات  متعــددة 
واملجهــزة ألعمــال مكافحة 
اإلرهــاب وتأمــني اجلبهــة 
الداخليــة لعناصــر القوات 
املسلحة والشرطة املدنية. كما 
استمع الرئيس إلى مخطط 
أعمال التطوير املســتقبلية 
للمعــدات واملركبــات، مبــا 
يتناســب مع املهــام املكلفة 

بها القوات املسلحة.

حادث انفجار مرفأ بيروت 
وجائحة ڤيروس كورونا.

مــن جانبــه، أكــد ســعد 
لبنــان  اعتــزاز  احلريــري 

بالعالقات التاريخية الوطيدة 
التي تربط الدولتني الشقيقتني، 
والتي تقوم على أســس من 
التضامن واألخوة، معربا عن 

تقدير بالده للجهد املصري في 
دعم لبنان فــي كل املجاالت، 
خاصــة من خــالل تقدمي كل 
أشــكال العون واملســاعدات 

للبنــان في أعقــاب تداعيات 
حادث مرفأ بيــروت، وكذلك 
كركيــزة أساســية في حفظ 
االستقرار بها واملنطقة العربية 

الرئيس املصري تفقد عددًا من النماذج للمركبات املدرعة بعد تطويرها بواسطة القوات املسلحة

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبالً الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة اللبنانية سعد احلريري

عجمي لـ «األنباء»: استجابة سريعة من وزير الطيران
بقبول طلبات املصريني العائدين من اخلارج للعمل بالوزارة

حوار - هالة عمران

أعلنت غادة عجمي النائب 
عن املصريني باخلارج عن أن 
اجتماعها مــع وزير الطيران 
املدني محمد منــار عنبه قد 
أسفر عن اســتجابة سريعة 
لدمج العائدين من اخلارج للعمل 
في وزارة الطيران لالستفادة 
من خبراتهم، من خالل تقدمي 
«السي في» للعائدين من اخلارج 
ألرض الوطن، وملن يرغب في 
التقدمي عبــر املوقع اخلاص 
بالــوزارة. وأضافت عجمي 
في لقــاء خاص مع «األنباء»: 
جلنــة املصريــني باخلارج 
مستمرة في إجناز مشروع 
قانون نقل جثامني املصرين 
في اخلارج فــي ظل جائحة 
الى تفعيل  كورونا، باإلضافة 
«صندوق تكافل» للمصريني 
باخلــارج. وأكدت عجمي أنه 

والصحة وبشراكة حكومية 
على أن تكون احلكومة بنسبة 
٥١٪ واملصريني باخلارج بنسبة 
٤٩٪. وأكدت عجمي ان جلنة 
املصريني باخلارج تعمل حاليا 
على إيجــاد برامج تدريبية 
وبروتوكــوالت مشــتركة 
املعنية، ألبنائنا  بني اجلهات 
الراغبني في السفر الى دول 

عبدالغفار، وأتاحت وزارة 
أوراق  العالي قبول  التعليم 
الطــالب املغتربني بصورة 
طبق األصل من الشــهادة 
للقبول باجلامعات احلكومية.
وفيمــا يخص مشــكلة 
ارتفاع أســعار اجلمارك في 
نقل املتعلقات اخلاصة ألرض 
الوطــن للعاملــني باخلارج، 
أوضحت عجمي انه سيتم تقنني 
مستقبال أوضاع العائدين من 
اخلارج بشكل نهائي ليكون 
من حق املغترب نقل متعلقاته 
الشخصية واخلاصة مرة كل ١٠ 
سنوات بيسر وسهولة، هناك 
اجتماعات قريبة ومكثفة مع 
املالية والقوى  كل من وزارة 
العاملة، واخلارجية، لتيسير 
األمور خاصــة أن العالم كله 
مير بجائحــة، جعلت الكثير 
منهم يتخذ قرار العودة ألرض 

الوطن.

أوروبا، في خطوة ســريعة 
لتقنني الهجرة، والقضاء على 

الهجرة غير الشرعية.
وحــول مشــكلة التأمني 
للعاملــني باخلارج،  الصحي 
أكدت عجمي أنها طالبت بفتح 
باب لصيغة بروتوكوالت في 
هذا الصــدد، وخالل املرحلة 
املقبلة ستزف بشرى للعاملني 

باخلارج.
الطلبة  وحول مشــاكل 
املصريني باخلارج والذين 
يتم التعامل معهم على أنهم 
وافدون، قالت عجمي: هؤالء 
أبناؤنا املصريون دفعوا ثمن 
غربتهم، بسبب النسب املئوية 
التي تخصم منهم والعديد 
من املشكالت التي تواجههم 
في التقدمي للجامعات، ومنها 
التقــدمي بأصول  ضرورة 
الشــهادات، حيث استجاب 
وزير التعليم العالي د.خالد 

غادة عجمي

بصدد فتــح ملفات مهمة مع 
كل مــن وزارة اخلارجيــة، 
لتقنني  العاملة،  القوى  وزارة 
أوضاع العاملني باخلارج قبل 
العمالة في  سفرهم، وخاصة 
البلدان العربية، من خالل تنظيم 
عمالي وزاري على مستوى 
وزارة اخلارجية املصرية والتي 
تعمل في هذا الصدد بالتعاون 
مع وزارة القوى العاملة حلل 
مشاكلهم. وحول االستراتيجية 
اخلاصة بدمج املســتثمرين 
العاملني باخلارج  املصريــني 
لالســتثمار في مصر، قالت 
عجمي: لألسف كانت هناك 
الكثير من املبادرات والتي مت 
إطالقها في الفترة الســابقة 
ولم يتم تنفيذها حتى اآلن، 
وأشارت عجمي الى مشروع 
قانون ملشــاركة املصريني 
باخلارج في االســتثمارات 
الداخلية في مجاالت التعليم، 

«الهجرة» و«الثقافة»: مسابقة فنية مبشاركة 
املغتربني وتنظيم أنشطتهم الثقافية باألوبرا

القاهرة ـ ناهد إمام

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشــؤون 
املصريني باخلارج أمس أنه في إطار التعاون 
والتواصل مع وزارة الثقافة لتنفيذ توصيات 
املؤمتر األول للكيانات املصرية باخلارج، 
واخلاصة باحملــور الثقافي، فقد مت العمل 
علــى تنظيم عدد من الفعاليــات الثقافية 
التي من شأنها تنمية الوالء واالنتماء لدى 
املصريني باخلارج جتاه وطنهم األم وتعزيز 

الهوية الثقافية املصرية لديهم.
وقالت وزيرة الهجرة الســفيرة نبيلة 
مكرم ان املؤمتــر األول للكيانات املصرية 
باخلارج جاء لضمان آلية مؤسسية لتوحيد 
املفاهيم  الوطنية، كون تلك الكيانات أمنا 
قوميــا ملصــر ولهم دور كبيــر خالل هذه 
املرحلــة  احلرجة، مع حرص الوزارة على 
تقدمي خدمات لهم  وحل مشاكلهم  ورعاية 

مصاحلهم .
وأضافت وزيرة الهجرة أن املؤمتر أسفر 
عن العديد من التوصيات، ومن بينها تفعيل 
وتعظيم دور املكاتب الثقافية بالسفارات 
للعمل على ربط شباب املصريني باخلارج 
وخاصة أبناء اجليل الثاني والثالث بالهوية 
املصرية والثقافة الوطنية، مشيرة إلى أنه 

ســيتم إطالق مسابقة بالتعاون مع وزارة 
الثقافــة بعنــوان «أنا املصــري» لألغنية 
الوطنية للشــباب، وكذلك إتاحة احملتوى 
الثقافــي والفنــي لــدار األوبــرا املصرية 
للمصريني باخلارج ملشاهدته عبر شبكة 
اإلنترنت، فضال عن اســتعداد دار األوبرا 
املصريــة لتنفيذ أنشــطة ثقافيــة وفنية 

للمصريني باخلارج.
وأوضحــت الســفيرة نبيلــة مكرم أن 
تعزيز الهوية املصرية لدى أبنائنا املصريني 
باخلــارج قضية مهمــة للغاية، في ظل ما 
نواجهه فــي مصر واملنطقــة العربية من 
حروب لطمس الهويــة، مؤكدة أن تعاون 
مؤسسات ووزارات الدولة املختلفة يأتي 
لصالــح املصريــني باخلــارج، لتوفير كل 
متطلباتهم، في إطار التواصل املباشر بني 
الدولة وجميع الكيانات التي حتمل اســم 

مصر في الدول املختلفة.
مــن جانبهــا، رحبــت وزيــرة الثقافة 
د.إينــاس عبدالدامي بهذا التعاون الثنائي، 
مشيرة إلى أن تعزيز الهوية الثقافية لدى 
املصريني باخلارج قضية أمن قومي ملصر.

توّسع احلراك احلكومي اللبناني 
وارتفاع إصابات «كورونا» يفرمل تخفيف اإلقفال

بيروت - عمر حبنجر

توســعت دائــرة احلراك 
احلكومي فــي بيروت، على 
الرغم من ظاهرة انسداد األفق، 
وميكن مالحظة حترك املياه 
التفاؤل  الراكدة، منذ جرعة 
الفرنســية األخيــرة، والتي 
تبعها بيــان رئيس مجلس 
النــواب نبيه بــري، والذي 
حصر فيه األزمة «بعندياتنا»، 
في وقــت انصرف فيه وليد 
جنبــالط الــى مراقبة حراك 
الدوائر على سطح مياه لبنان 

الراكدة.
وأصــدر تكتــل «لبنــان 
القــوي» بيانــا رفــض فيه 
بصــورة قاطعة مــا يروجه 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
حول دور رئيس اجلمهورية 
في تشــكيل احلكومة، الذي 
يقتصر على إصدار مرسوم 
التكليــف وتوقيع مرســوم 
التأليــف، مصرا علــى دور 
خالفــا  الكامــل،  الشــريك 
للنصوص الدستورية، وهذا 
ما يرفضه املستقبليون حتى 
اآلن، كونه يجعل من رئيس 
احلكومــة، وزيــرا أول فــي 
احلكومــة بينمــا هو رئيس 
ثالث في الدولة، كما ســبق 
للحريــري ان قالــه جلبران 

باسيل في نوفمبر ٢٠١٩.
ويقول النائب فريد هيكل 
اخلازن، ان الفريق الرئاسي 
جلــأ تاريخيــا الى أســلوب 
التعطيــل، بعدمــا وجد فيه 
األسلوب الناجح، بدليل انه 
أوصله الى رئاسة اجلمهورية، 
ضمن حملــة إعالمية يكون 
عنوانهــا «حرب إلغــاء» او 
إصــالح وتغييــر او حقوق 
املسيحيني، بحســب ما قال 

للقناة «اجلديد».
بدوره، عضو كتلة التنمية 

احتواء حزب اهللا.
وفــي رســالة الــى بري، 
قال رئيس مجلس الشيوخ 
الفرنســي جيرارد الرشيه: 
ان املرحلة الدقيقة التي مير 
بها لبنان، تتطلب توازنا بني 
تطلعات األجيــال الصاعدة 
واإلصالحات، منوها بالدور 
البارز واملهم الذي يضطلع به 
الرئيس بري في هذا اإلطار 
كرئيس للسلطة التشريعية، 
وأكــد الرشــيه أن مجلــس 
الشيوخ الفرنسي مبا ميثل 
من تنوع سياســي ســيبقى 

دائما الى جانب لبنان.
امللــف الصحــي،  وفــي 
كورونــا  عــداد  يواصــل 
تسجيل أرقام قياسية يومية، 
خصوصا على صعيد الوفيات 
التــي بلغت امــس ٨١ وفاة، 
ألول مــرة، بينها حالة وفاة 
طبيب في بعلبك، وحالتا وفاة 
حوامل، إحداهما في مستشفى 

املقتدرين، عبر شراء أجهزة 
ضخ األوكسجني، ووضعها 
احتياطيــا فــي منازلهــم 
حتسبا واحترازا، بانتظار 
وصــول الدفعة األولى من 
لقــاح «فايــزر» منتصــف 
فبراير، مــع تقدم عدد من 
وكالء األدويــة طلبات الى 
وزارة الصحــة الســتيراد 
لقاحــات أخــرى روســية 

وصينية وهندية.
في املقابل، اقترحت اللجنة 
الوزارية املعنية رفع الدعم 
تدريجيا عن السلع األساسية 
كالدواء واخلبز واحملروقات 
والغذاء، واستبداله بدعم مالي 
شهري يغطي نحو ٦٠٠ ألف 
أسرة. وطلب رئيس حكومة 
تصريف األعمال حسان دياب 
من جميع املصارف تطبيق 
«الدوالر الطالبي» وقد أعلنت 
جمعيــة املصــارف التزامها 

بذلك، بعد طول ممانعة.

احلريري احلكومي، والثانية 
النبطيــة  مستشــفى  فــي 

احلكومي ايضا.
وعلى الرغم من استقرار 
عدد اإلصابــات دون الثالثة 
آالف يوميا (٢٧٧٠) فإن ارتفاع 
عدد اإلصابات في املستشفيات 
الــى ٩٤٢ حالــة، بينهم ٣٥٠ 
التنفس، أقلق  على أجهــزة 
اجلهــات املعنيــة مبكافحة 
كورونا، وفرمل التوجه نحو 
التخفيف مــن اإلقفال العام 
القائــم، مع ظهور آراء تدعو 
الى املزيد من التشدد، وعدم 
تخفيف اإلجراءات اعتبارا من 

االثنني املقبل.
وطرحت نقابتا األطباء 
العالج  اقتراح  واملمرضني 
املنزلــي، بإشــراف وزارة 
الصحة ومساعدة الصليب 
األحمر والبلديات، إضافة 
العــالج  الــى ال مركزيــة 
مببادرات ذاتية من املواطنني 

جميع املصارف تعلن االلتزام بتطبيق «الدوالر الطالبي»

زحمة سير امام حاجز لقوى األمن الداخلي على طريق الدورة -جونية للتدقيق بأذونات املواطنني املسموح لهم بالتجول  ( محمود الطويل)

والتحرير النائب ياسني جابر، 
الحظ ان رئيس التيار احلر 
جبران باسيل وفي آخر مؤمتر 
صحافي لــه، لم يتطرق الى 
تشكيل احلكومة امنا دعا الى 
طاولة حوار، ألنه ال يبدو ان 
له مكانا على طاولة احلكومة.
ولفتت تغريدة للسفيرة 
تريسي شمعون على حسابها 
التويتري، حيث كتبت: «انا 
لبنانية والرئيس ميشال عون 

ال ميثلني!».
وكانت تريســي تشــغل 
منصــب ســفير لبنــان في 
األردن، وقد استقالت منذ فترة 

لتمارس العمل السياسي.
وفي هذه األثناء، الرهان 
مستمر على التحرك الفرنسي 
األخيــر الذي اطلقه الرئيس 
اميانويل ماكرون، الذي ترى 
املصادر املتابعة في بيروت، 
انه توصل الى إقناع الرئيس 
األميركي جو بايدن بنظرية 

«اخلارجية األميركية» تسخر من «بدلة» اجلوالني

«اإلدارة الذاتية» ترفع احلظر 
وانخفاض إصابات «كورونا» بشمال غرب سورية

عواصــم - وكاالت: جدد 
حســاب «مكافآت مــن أجل 
لــوزارة  التابــع  العدالــة» 
اخلارجيــة األميركيــة على 
تويتــر، التذكيــر باملكافــأة 
املاليــة التــي رصدها مقابل 
اإلدالء مبعلومــات عــن أبو 
محمــد اجلوالنــي، زعيــم 
«هيئة حترير الشام» املرتبط 

بالقاعدة.
ومناســبة هــذا التذكير، 
صورة انتشرت على وسائل 
التواصل االجتماعي، جتمع 
إلــى جانــب  «اجلوالنــي» 
الصحافي األميركي «مارتن 
سميث» الذي يعمل حلساب 
 «FRONTLINE» برنامــج 
األميركي املتخصص باألفالم 

الوثائقية االستقصائية.
وجدد احلســاب التذكير 
بأنــه إرهابي وأنهــا مازالت 
ترصد مكافأة بقيمة ١٠ ماليني 
دوالر أميركــي لقــاء اإلدالء 
مبعلومات عن مكان تواجده.
«اجلوالنــي»  وظهــر 

بالصورة بتســريحة شعر 
عصريــة وببدلــة أنيقة، ما 
دفع احلســاب الى التعليق 
العامية  بسخرية وباللهجة 
بالقول: «يا هال باجلوالني يا 
وسيم وشو هالبدلة احللوة. 
فيــك تغير ثوبــك لكن انت 
إرهابــي». وأضاف  بتضلك 
احلساب «ال تنســى مكافأة 

الـ ١٠ ماليني دوالر».

وقد أثارت الصورة جدال 
واسعا على مواقع التواصل 
لناحية الشــكل الــذي ظهر 
به اجلوالني مرتديا قميصا 
وبدلة ومصففا شعره، على 
عكــس الهيئة التي تعود أن 
يظهر بها ســابقا. وجلهة أن 
من قابله هو أميركي فيما لم 
تتمكن السلطات من الوصول 

إليه.

وكاالت: ألغت «اإلدارة الذاتية» التي أعلنها 
األكــراد من جانــب واحد، احلظــر الوقائي من 
ڤيروس كورونا املستجد، في مناطق سيطرتها 
شمال شرقي سورية. وقالت «اإلدارة» في بيان 
عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أمس، 
إن وقف العمل بقرارات احلظر اجلزئي والكلي 
والصادرة عن «املجلس التنفيذي» يبدأ اعتبارا 

من اليوم اخلميس.
وجــاء إلغاء احلظر في وقت لم تفصح فيه 
«اإلدارة الذاتية» عن نتائج مفاوضاتها اخلاصة 
باحلصــول على اللقــاح مع منظمــة «الصحة 
العاملية»، ففي ديســمبر املاضي كشفت اإلدارة 
عــن مفاوضات جتريها مــع املنظمة للحصول 
على لقاح ڤيروس «كورونا» دون حتديد نوعه.

وذكرت أن العمل جار الفتتاح مستشفى خاص 
بـ «كورونا»، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وأعلنت هيئة الصحة املشــتركة في اإلدارة 
الذاتية أمس تسجيل ٢٦ إصابة جديدة في مناطق 

شمال وشرق سورية. ومع احلصيلة اجلديدة 
يصبح إجمالي عدد اإلصابات في شمال وشرق 
ســورية ٨٥١٦، و١٢١٦ حالة شــفاء، إضافة إلى 

٢٩٦ حالة وفاة.
مــن جانبها، أعلنــت وزارة الصحة التابعة 
للمعارضة الســورية في شــمال غرب سورية 
انخفــاض عدد املصابني بڤيــروس كورونا في 

محافظتي حلب وإدلب.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة األنباء 
األملانية (د.ب.أ)، إن حصيلة اإلصابات اجلديدة 
بلغت ٩ إصابات، ليصبح عدد اإلصابات اإلجمالي 
٢١٠١٥ حتى مســاء أمس األول، ولم تسجل أية 
حالة وفاة جديدة، ليبقى العدد اإلجمالي للوفيات 
٤٠٠ حالة وفاة. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة 
في احلكومة الســورية، أنها سجلت ٤٦ إصابة 
جديدة أمس األول ليصبح إجمالي عدد اإلصابات 
١٤١٤٢، إضافة إلــى ٣ حاالت وفاة ليصبح عدد 

الوفيات اإلجمالي ٩٢٩.
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