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السيسي: «كورونا» حتد كبير ويجب التضامن بني شعوب 
وحكومات أفريقيا للسيطرة على انتشارها

القاهرة - خديجة حمودة

شــارك الرئيــس املصري 
عبدالفتاح السيسي امس عبر 
الڤيديو كونفرانس في أعمال 
الــدورة العادية الـ ٣٤ ملؤمتر 

قمة االحتاد األفريقي.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــى بــأن 
أمــام  ألقــى كلمــة  الرئيــس 
القمــة األفريقية، ركز خاللها 
علــى أهمية تعزيــز اجلهود 
القاريــة املشــتركة ملكافحــة 
تداعيات جائحة كورونا على 
اقتصاديــات وصحــة وأمــن 
الشــعوب األفريقيــة علــى 
املستويني الوطني واإلقليمي.
كما تطــرق الرئيــس إلى 
الدور احليوي لعملية اإلصالح 
املؤسســي واملالــي واإلداري 
لالرتقاء باالحتــاد األفريقي، 
فضال عن تأكيده على ضرورة 
االســتمرار في تطوير البنية 
القاريــة كخطــوة  التحتيــة 
أساســية لتحقيــق االندماج 
والتكامل املنشودين، إلى جانب 
تفعيل منطقة التجارة احلرة 
القارية، مشددا في هذا السياق 
على دعم مصر ملختلف محاور 
أجندة التنمية األفريقية ٢٠٦٣.

ومما جاء في كلمة الرئيس 
القمــة: إن  السيســي خــالل 
التفكير في التكامل القاري ال 
ينفصل عن االندماج اإلقليمي، 
القــاري لتطوير  فالبرنامــج 
البنية التحتية، مبا يتضمنه 
من مشــروعات طموحة، مثل 
مشــروع محور القاهرة كيب 
تاون، ومشــروع ربط البحر 
املتوســط ببحيرة فيكتوريا، 
ميثل حجر الزاوية األبرز في 
حتقيــق االندمــاج والتكامل 
املنشودين، وركيزة أساسية 
لتفعيل منطقة التجارة احلرة 
القارية. ولعــل جتربة مصر 
الرائدة في تطوير مشروعات 
البنيــة التحتيــة تعــد مثاال 
يسعدنا مشاركته مع أشقائنا 
األفارقة، كأداة من أدوات تعزيز 
االستقرار والتنمية في أفريقيا.
كمــا أعــاود التأكيــد على 
دعم مصــر الكامــل لتحقيق 
األهداف املنشــودة للنهوض 
باالحتاد األفريقي ومؤسساته، 
وتدعيم أجندة ٢٠٦٣ وخطتها 
العشــرية األولــى، فضال عن 
تنفيذ اســتحقاقات موضوع 

واحلد من تداعياته اخلطيرة 
على حياة ومستقبل شعوبنا 
وأبنائنا. وإننا إذ نثمن الدور 
الــذي يقوم بــه كل من مركز 
االحتــاد األفريقــي ملكافحــة 
األمراض واألوبئة، والصندوق 
األفريقي لالستجابة لڤيروس 
كورونــا وملجموعــة العمــل 
املعنيــة بتوفيــر  األفريقيــة 
اللقاح، فإننا نرحب بالدعوة 
املوجهة إلى مصر لالنضمام إلى 
هذه املجموعة، ونؤكد حرصنا 
على االضطالع مبسؤولياتنا 
ســعيا لتوفير اللقــاح لدول 

القارة.
وقبل أن اختتم كلمتي، أود 
أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى 

وهــو الهدف الــذي لن يتأتى 
حتقيقــه إال بتوافــر اإلرادة 
السياسية لكل األطراف. وإنني 
إذ أؤكد على حرصنا الشــديد 
حلل هــذه املســألة من خالل 
املفاوضــات اجلادة مبا يعزز 
األمن واالستقرار والتنمية في 
املنطقة، فإننــي على ثقة في 
قدرة االحتاد األفريقي - حتت 
قيادة الرئيس تشيســيكيدي 
- علــى املســاهمة فــي دفــع 
الراميــة للتوصل  مســاعينا 
إلى اتفاق قانوني ملزم حول 
ملء وتشغيل سد النهضة، قبل 
تنفيذ املرحلة الثانية من عملية 
ملء سد النهضة، ومبا يراعي 
مصالح وشواغل الدول الثالث.

الرئيس «ســيريل رامافوزا» 
على جهــده املقــدر للتوصل 
اتفــاق شــامل وعــادل  إلــى 
ومتوازن وملزم فيما يتعلق 
مبلء وتشــغيل سد النهضة، 
وانخراطه شــخصيا في هذه 
املفاوضات، مبا يعكس حرص 
ســيادته على إعالء املصالح 
املشــتركة للــدول األفريقيــة 
والبحث عــن حلول للقضايا 
واألزمات التي تواجه قارتنا.

ومن هــذا املنطلــق، فلقد 
انخرطــت مصر بحســن نية 
وجديــة في املســار األفريقي 
أمال فــي التوصل إلى االتفاق 
املنشــود مبا يراعــي مصالح 
وحقــوق األطــراف املعنيــة، 

أكد دعم مصر الكامل للنهوض باالحتاد األفريقي ومؤسساته

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مشاركاً عبر الڤيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ ٣٤ ملؤمتر قمة االحتاد األفريقي

عــام ٢٠٢١ «الفنــون والثقافة 
والتــراث». وأود التأكيــد في 
هذا السياق، على أهمية حماية 
تراثنــا األفريقــي والترويج 
البناء للثقافة األفريقية، السيما 
أننا بصدد افتتاح العديد من 
املشروعات الثقافية واألثرية 
واملتحفية، وعلى رأسها املتحف 
املصري الكبير والذي سيعد 

أكبر املتاحف عامليا.
ليس ثمة شك فيما متثله 
جائحــة كورونــا مــن حتــد 
كبير أمام قارتنــا األفريقية، 
مبــا يســتوجب املزيــد مــن 
التضامن والتكاتف بني شعوبنا 
وحكوماتنا من أجل السيطرة 
على انتشــار هــذا الڤيروس، 

تدريبات روسية على صد هجوم محتمل 
على القواعد في حميميم وطرطوس

أردوغان يأمر بإنشاء كلية طب
ومعهد صحي في «الراعي» بريف حلب

وكاالت: نفذت قوات روســية تدريبات 
عسكرية حتاكي صد هجوم من البحر على 
القواعد الروسية في الالذقية وطرطوس.

ونشــرت قناة «tvzvezda» الروســية، 
تقريرا مصورا لتدريبات تضمنت محاصرة 
قارب كان ينوي التسلل إلى القاعدة البحرية 
الروسية في طرطوس. ويظهر في التقرير 
قطع زورق الدورية عالي السرعة «رابتور» 
املاء أمام قارب مسرع وإيقافه مبوجة دائرية 
حوله. وقال متحدث الشــرطة العسكرية 
الروسية، سيرغي سازونوف، إن «املقاتلني 
جاهزون من حيث املبدأ، وجترى التدريبات 
بهدف حتســني مهــارات تفتيش الســفن، 

واعتقال املشتبه بهم».
وحترس الشرطة العسكرية الروسية 

القاعدة الروسية الرئيسية في «حميميم».
وقــال قائد قاعدة «حميميــم»، فيتالي 
اليســيفيتش، «الشرطة العسكرية ترافق 
القوافل وحترس املداخل عند نقاط التفتيش 
وميكنها أيضا تعزيز القوات في حالة وقوع 

هجوم».
وتتدرب الشــرطة العسكرية الروسية 
على محاكاة هجمات ضد القاعدة وتتدرب 

على صده وحمايتها بشكل مستمر.
ولدى روســيا قاعدة جويــة في مطار 
«حميميم» بريــف الالذقية، حتدثت مرارا 
عن استهدافها بطائرات مسيرة، بالتوازي 
مع الهجمات التي شنتها مع قوات النظام 
على مناطق سيطرة فصائل املعارضة في 

إدلب وريف الالذقية.

وكاالت: أصدر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، مرسوما رئاسيا يقضي بافتتاح 
كلية للطب ومعهد صحي في مدينة الراعي 

شمال شرقي مدينة حلب.
وبحسب املرسوم الذي نشر في الصحيفة 
الرسمية أمس، ستتبع كلية الطب و«املعهد 
العالي للخدمات الصحية» في مدينة الراعي، 
جلامعة «العلوم الصحية» احلكومية في 

اسطنبول. 
واســتطاع اجليش التركي عبر عملية 
«درع الفرات» التي أطلقها في ٢٤ أغسطس 
٢٠١٦، مبشــاركة فصائل معارضة موالية 
ألنقرة من الســيطرة علــى نحو ألفي كلم 
مربع من األراضي شــمالي سورية، بينها 

الراعي، من العناصر اإلرهابية.

وشمل املرسوم قرارات تقضي بإغالق 
عدد من الكليات في جامعات تركية، وتغيير 

اسم عدد آخر منها.
من جهته، رحب رئيس جامعة «العلوم 
الصحية»، جودت إردول، بالقرار الرئاسي، 
بحسب ما نقلته وكالة «األناضول» التركية 

أمس.
وحتتل اجلامعة املرتبة ١٥٠ محليا بني 
 «UniRank» ١٧٢ جامعة تركية، بحسب موقع
املختص بتصنيف ترتيب اجلامعات التركية 

والعاملية.
وتأسســت جامعة «العلوم الصحية» 
في اســطنبول عام ٢٠١٥، وهــي اجلامعة 
احلكوميــة الوحيدة املصــرح لها بتقدمي 

أنشطة تعليمية خارج البالد.

ألول مرة في تاريخ مصر.. وزيرة الصحة
تعقد االمتحان القومي ملزاولة مهنة الطب

القاهرة - ناهد إمام

أعلنت د.هالة زايد، وزيرة الصحة 
والسكان، أمس عن انعقاد االمتحان 
القومــي ملزاولة مهنة الطب، والذي 
يطبــق على خريجــي كليات الطب 
بجميع اجلامعات املصرية بداية من 

دفعة ديسمبر ٢٠١٩.

وأوضح د.خالد مجاهد، مستشار 
وزيرة الصحة والســكان لشــؤون 
اإلعالم واملتحدث الرسمي للوزارة، أن 
د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 
تتابع عن كثب عملية سير االمتحان 
مع غرفة العمليات املركزية املنعقدة 
بأكادمييــة األميــرة فاطمة للتعليم 

الطبي املهني.

وأضــاف مجاهــد أن االمتحــان 
القومي ملزاولة مهنة الطب يعقد ألول 
مرة في تاريخ مصر، ويشترط للقيد 
ألول مرة في سجالت وزارة الصحة 
أن يجتاز الطبيب االمتحان وأن يتم 
القيد ملدة ٥ ســنوات قابلة للتجديد 
ملدد مماثلــة طبقا للقانون رقم ١٥٣ 

لسنة ٢٠١٩.

«املرصد»: ٣٦ ألف إصابة بـ «كورونا»
في سورية خالل أيام
وكاالت: جدد املرصد السوري حلقوق 
اإلنســان التشــكيك باألرقام الرســمية 
الصــادرة عن وزارة الصحة الســورية 
بخصوص عدد احلاالت املصابة بڤيروس 
كورونا املستجد، وقال إنه رصد تسجيل 
٣٦ ألــف إصابة جديدة مبرض كوفيد - 
١٩ خالل األيــام املاضية، مع ١٣٣٥ حالة 

وفاة جديدة.
 واتهــم املرصــد احلكومة الســورية 
بإخفــاء األرقام احلقيقيــة عبر االكتفاء 
باإلعالن رســميا عن عشرات اإلصابات 
والوفيــات فقط، مع ربــط عدد الوفيات 
الكبير في البالد مبرض الرئة، على خالف 
الواقع الذي يثبت تفشــي الڤيروس في 

كافة احملافظات.
ونقل املرصد عن مصادر طبية وصفها 
باملوثوقــة من مناطق ســيطرة النظام، 
وصــول عدد حــاالت ڤيــروس كورونا 
إلى ٢٧٧٨٠٠ آالف إصابة مؤكدة، تعافى 
منها أكثر من ٩٩ ألف بينما توفي ١٣٦١٠ 

أشخاص، بينهم ١٧٢ طبيبا عام ٢٠٢٠.
أما وزارة الصحة فقد أعلنت أمس األول 
عن تسجيل ٧١ إصابة جديدة بالڤيروس، 
بينهم «١٢ في دمشق، ١٠ في طرطوس، ١١ 
في حلب، ٢٦ في الالذقية ما يرفع العدد 
اإلجمالي إلى ١٤٣٣٨، فضال عن تسجيل 
٥ حــاالت وفاة ليرتفع العــدد اإلجمالي 

إلى ٩٤٣».

بيروت - عمر حبنجر

خفف الفتح اجلزئي املمرحل 
من معاناة اللبنانيني مع اإلغالق 
التام لكل سبل احلياة اليومية، 
في مواجهة وباء كورونا، وان 
كانت اإلجراءات اجلديدة املخففة 
حتت االختبار واملراجعة، لكن 
بقي ما يقلق اللبنانيني أكثر، 
استمرار إقفال باب االستقرار 
احلكومي، والفوضى األمنية، 
املرتبطــة بهــذا االســتقرار، 
رغــم تعدد املفاتيــح، وجتدد 
احملــاوالت، وآخرهــا املبادرة 
الفرنســية، العائــدة بغطــاء 

أميركي وارف.
الرئيــس املكلــف ســعد 
احلريري مازال خارج لبنان، 
وهــذا يعني ان ليس هناك ما 
يستدعي عودته، وقد يستمر 
هذا الغياب، حتى حلول ذكرى 
اغتيــال والده الشــهيد رفيق 
احلريري، ١٤ اجلاري، بحيث 
سيكون له خطاب، توقع فيه 
نائبه د.مصطفــى علوش ان 
يضــع النقــاط علــى حروف 
تشــكيل احلكومــة املركونــة 
كمشــروع مرســوم في أدراج 

القصر اجلمهوري.
وتزامنا مــع الذكرى الـ ١٦ 
الغتيال الرئيس الشهيد، نشرت 
مجموعة صور كبيرة وعمالقة 
للشــهيد رفيــق احلريــري 
والرئيس سعد احلريري على 
اوتستراد بيروت - طرابلس - 
املنية - الضنية ذهابا وإيابا، 
وكتب على الصور عبارة: «يلي 

خلف ما مات».
وعلى صعيد التحقيقات، 
رفضت عائلة املغدور الناشط 
لقمان ســليم، تســليم هاتفه 

قتله، وقد وافق النائب العام 
رهيــف رمضان علــى تعيني 
طبيب شــرعي جديــد وعلى 
تسليم اجلثة إلى أهلها، حيث 
مت وضعها في براد مستشفى 

اجلامعة األميركية.
وظهر امس، جتمع نحو ١٠٠ 
ناشط في وســط بيروت في 
ساحة سمير قصير لالحتجاج 
على مقتل الناشط لقمان سليم 
للمطالبة بتحقيق شفاف في 

أسبوعني لكل مرحلة.
رئيس حكومــة تصريف 
األعمال حسان دياب اختصر 
اجتماعــات اللجنــة الوزارية 
وقبلهــا اللجنة الفنيــة التي 
رفعت توصيتها لــه بالقول: 
ان االثنــني، لــن يكــون يوما 
عاديــا، وسنســتمر بتطبيق 
إجــراءات متنع العودة الى ما 
قبل اإلقفال العام. ومبقتضى 
هذه اخلطة، يفترض ســريان 
منع التجول في املرحلة األولى، 
أي حتى ٢٢ فبراير، حيث يكون 
اخلروج ممكنا، بإذن من املنصة 
اإللكترونية لساعتني فقط، وفي 
هــذه املرحلة تفتــح قطاعات 
الســوبر ماركــت واملصارف، 
بقدرة استيعاب ال تتجاوز الـ 
٢٠٪، وكذلك الصناعات املتعلقة 
بالزراعة والدواجن واملواشي 

وإنتاج احلليب.
املرحلــة الثانيــة مــن ٢٢ 
فبراير حتــى ٨ مارس، تفتح 
خاللهــا وكاالت الســيارات، 
ومرائــب تصليح الســيارات 
واحلافــالت وأعمــال البنــاء، 
واملصانــع املرخصــة، بقدرة 

استيعابية ٤٠٪.
أما املرحلــة الثالثة فتمتد 
مــن ٨ مــارس حتــى ٢٣ منه 
تفتح املرافق التجارية التي ال 
يشملها الفتح، وتفتح املصارف 
واملصانع بقدرة اســتيعابية 

.٪٥٠
واملرحلة الرابعة واألخيرة 
من ٢٣ مــارس حتى ٦ أبريل، 
تفتح صاالت املطاعم، كازينو 
لبنان، ســائر القطاعات غير 
املشمولة سابقا بالفتح، ويسمح 
ملــن ناهــز الـــ ٦٠ مــن العمر 

باستئناف العمل.

مقتلــه، وتــال خــالل التجمع 
الناشط د.حارث سليمان بيانا، 
وبعد عرض جلرائم االغتيال 
التــي تعــرض لهــا املفكرون 
والثوار في لبنان، ناشد جامعة 
الدول العربية واألمم املتحدة 

مساعدة الشعب اللبناني.
إلى ذلك، تبدأ غدا االثنني، 
أول أيــام إعــادة فتــح البلــد 
بصورة مجزأة على ٤ مراحل 
متتد على مدى شهرين، بواقع 

بدء تخفيف اإلغالق الشامل غدًا.. واستمرار «إقفال» االستقرار احلكومي
صور احلريري تسبق عودته.. وال طيف حكومة قبل ١٤ فبراير

عدد من الناشطني  خالل اعتصام في ساحة سمير قصير وسط بيروت استنكارا الغتيال لقمان سليم (محمود الطويل)

لألجهــزة األمنية للتحقق من 
آخر اتصاالت جرت معه، ألنها 
ال تثــق بالتحقيق واحملققني، 
العائلــة بتكليــف  وطالبــت 
طبيب شــرعي خاص بإعادة 
الكشــف على اجلثــة، بعدما 
تبني أن هناك ٥ رصاصات في 
الرأس وسادسة في الظهر، وأن 
الســالح املستعمل كان مزودا 
بكامت للصوت، وأن الضحية 
لــم يتعــرض للتعذيــب قبل 

فادي سعد لـ«األنباء»: لبنان باخرة دون قبطان!
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضــو تكتل 
القوية  اجلمهوريــة 
النائب د.فادي سعد، أن 
الكالم عن األمن الذاتي 
فيه الكثير من التسرع، 
خصوصا أن هذا النوع 
من األمن ال يحمي قادة 
الفكر والــرأي احلر 
التصفية  من عمليات 
واالغتيال، اذ ال ميكن 
ألحــد أن يقوم مقام 

الدولة وأجهزتها األمنية واالستخباراتية 
في حماية اللبنانيني، وفي فرض األمن 
واالستقرار على كامل األراضي اللبنانية، 
معربا في هذا السياق عن أسفه لكون قدر 
اللبنانيني أن تظهر بني مرحلة وأخرى، 
مجموعات اجرامية إرهابية متخلفة تشوه 

صورتهم السلمية واحلضارية.
لـ«األنباء»  ولفت سعد في تصريح 
الى أن امللفت في مشهدية اغتيال الناشط 
واملفكر السياسي لقمان سليم، هو الوقاحة 
املتمادية في تعليقات البعض على هذه 
العملية اإلجرامية، مشــيرا على سبيل 
املثال، الى تغريدة جواد حسن نصراهللا، 
جنل األمني العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصــراهللا، والذي قال فيها «خســارة 
البعض هي في احلقيقة ربح ولطف غير 
محســوب»، وكأنه بهذه التغريدة التي 
أرفقها بعبارة «ال أسف» أراد أن يقول 

«خرجو وبيستاهل».
وأكد ســعد انه ليس بصدد استباق 
التحقيقات واتهــام حزب اهللا أو غيره 
باغتيال ســليم، لكن من املنطق أيضا، 
أال يسارع البعض عبر وسائل التواصل 

االجتماعــي، الــى اتهام 
إسرائيل وقوات اليونيفيل 
آتيــة من  ومجموعــات 
املريخ بتنفيذ هذه العملية 
اإلجرامية، سائال: «هل من 
يفسر للبنانيني سبب عدم 
تعرض أي من قادة الفكر 
والسياسة في صفوف ما 
املمانعة،  يسمى مبحور 
لالغتيــال والتصفية؟»، 
تاركا للرأي العام اإلجابة 
على سؤال، مكتفيا بالقول 
«كفا استغباء للبنانيني».

وعــودا على بدء، أعرب ســعد عن 
خشــيته من العودة الى لغة التصفيات 
واالغتياالت، وبالتالي من اندالع فوضى 
أمنية تدخل لبنان في نفق من السواد، 
وجتبر البعض على اللجوء فعليا الى األمن 
الذاتي، مؤكدا انه للمرة االولى منذ العام 
١٩٧٦، يعتريه خوف شديد على مصير 
لبنان الدولــة والكيان، ففي ظل رئيس 
جمهورية يصــرف االعمال، وحكومة 
مستقيلة، وســلطة فاسدة، ومسؤولني 
سياسيني مستهترين باملخاطر، وميليشيا 
مسلحة تستأثر بلبنان أمنيا وسياسيا، 
واهتراء شبه كامل في اجلسم القضائي، 
البــد من ان يكون للخوف على مصير 
لبنان، احليــز االكبر من تفكير العقالء 
والسياديني وكل لبناني حر، واصفا لبنان 
اليوم بـ«باخرة دون قبطان وســط نّو 

مخيف».
وختم سعد مطالبا للخروج من هذا 
النفق، بالرجوع الى سلطة الشعب عبر 
انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة، 
وأي خيار آخر، جلد للذات واجنرار اكثر 
فأكثر باجتاه الفوضى ومنها الى املجهول.

النائب د.فادي سعد

عائلة لقمان لن حترقه وتقرر دفنه بحديقة منزله
بيروت ـ خلدون قواص

تنازلت عائلة الناشــط السياسي لقمان 
سليم الذي اغتيل في اجلنوب عن وصيته 
بحرق جثته حتت تأثير املراجع الدينية املعنية 
واستعاضت عن ذلك بدفنه في حديقة منزله 
مبنطقة حارة حريك في الضاحية اجلنوبية 

في «املكان الذي يحب» كما ذكرت شقيقته 
رشا وبدون جنازة او تعاز.

وكانت زوجة لقمــان املخرجة األملانية 
مونيــكا بورغمان غردت عبر «تويتر»، أن 
«رشا شــقيقة لقمان  سليم قد أبلغتها بأن 
العائلة ستحترم رغبته في أن يحرق، وأن 

ينثر رماده في األماكن التي يحبها». 


