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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«الصحة»: «خانة» لتسجيل طالب اجلامعات 
الوافدين على املوقع اإللكتروني لتلقي اللقاح

القاهرة - ناهد إمام

أعلنت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، 
إصدار شهادات التطعيم بلقاح ڤيروس كورونا 
 (QR Code) والتي حتمل رمز االستجابة السريع
مجانا جلميــع الطالب والعاملني باجلامعات 
املصرية استجابة لرغبة وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي.
ودعت وزيرة الصحة والســكان الطالب 
والعاملني باجلامعــات احلكومية واخلاصة 
لتلقــي لقاح ڤيــروس كورونا قبل بدء العام 
الدراســي اجلديد لضمــان انتظــام العملية 
التعليمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، ومبا يتماشــى مع خطــة الدولة 

للتعايش اآلمن مع ڤيروس كورونا.
جــاء ذلك خالل تفقــد د.هالة زايد وزيرة 
الصحة والســكان ود.خالد عبدالغفار وزير 
التعليــم العالي والبحث العلمــي، يرافقهما 
د.محمد عثمان اخلشت رئيس جامعة القاهرة، 
امس، نقاط التطعيم بجامعة القاهرة ملتابعة 
سير عملية تلقي الطالب والعاملني باجلامعة 
لقاح ڤيروس كورونا، في إطار خطة الدولة 
لتطعيم الفئات املســتهدفة بوزارتي التعليم 

العالي والبحــث العلمي، والتربية والتعليم 
والتعليم الفني. وأوضح د.خالد مجاهد مساعد 
وزيــرة الصحة والســكان لإلعالم والتوعية 
واملتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت 
النقاط املخصصة لتطعيم الطالب والعاملني 
بجامعة القاهــرة، حيث اطمأنت على توفير 
كل اللوجيســتيات الالزمة لعملية التطعيم، 
وتوافر كميات من اللقاحات التي تقوم وزارة 
الصحة والسكان بإمدادها للجامعات املصرية 
باستمرار، كما تابعت الوزيرة سير تلقي عملية 
التطعيم داخل النقاط بداية من استقبال الطالب 
مبنظومة التســجيل على املوقع اإللكتروني 
اخلاص بوزارة الصحة لتلقي اللقاحات للتأكد 
من تسجيلهم سابقا أو القيام بالتسجيل لهم 
أثناء تواجدهم باجلامعة، ثم حصولهم على 
املوافقة املســتنيرة للتطعيــم، وأخيرا تلقي 

التطعيم من خالل فريق طبي متخصص.
وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بإتاحة 
التسجيل لطالب اجلامعات الوافدين من اخلارج 
بالكليات املختلفة من خالل تخصيص «خانة» 
علــى املوقع اإللكتروني لتلقي لقاح ڤيروس 
كورونــا، وإتاحة التســجيل لهم برقم جواز 

السفر تيسيرا عليهم.

مصر وتركيا تتفقان على مواصلة
 املشاورات االستكشافية

القاهرة - (أ.ش.أ): أصدرت مصر وتركيا 
امس بيانا مشــتركا بشأن اجلولة الثانية 
من املشاورات االستكشافية بني البلدين.

وذكــر بيان صدر عن وزارة اخلارجية 
املصرية، أن اجلولة الثانية من املشاورات 
بني الوفدين عقدت برئاسة السفير حمدي 
سند لوزا نائب وزير اخلارجية والسفير 
سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية 

تركيا، في أنقرة امس وأول من امس.

وأضاف البيان ان الوفدين تناوال قضايا 
ثنائيــة، فضــال عن عدد مــن املوضوعات 
اإلقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسورية 

والعراق وفلسطني وشرق املتوسط.
واتفــق الطرفــان علــى مواصلــة تلك 
املشاورات والتأكيد على رغبتهما في حتقيق 
تقدم باملوضوعات محل النقاش، واحلاجة 
التخــاذ خطوات إضافية لتيســير تطبيع 

العالقات بني اجلانبني.

السيسي يشيد بـ «الدور املهم» للكويت في مواجهة حتديات األمة العربية
القاهرة ـ خديجة حمودة - ناهد إمام

أشــاد الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي أمس بـ«الدور املهم» 
الذي تقوم به الكويت وقيادتها 
فــي مواجهــة حتديــات األمة 
العربية مشــددا على «ارتباط 
أمــن اخلليــج باألمــن القومي 

املصري».
وذكر املتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة املصرية السفير بسام 
راضي فــي بيــان أن ذلك جاء 
الرئيس السيســي  خالل لقاء 
وزير اخلارجيــة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد بحضور 
املصــري  وزيــر اخلارجيــة 
سامح شكري وســفيرنا لدى 
مصر محمد الذويخ حيث نقل 
رسالة خطية من صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد الى 
الرئيس السيسي. واضاف ان 
اكــد «خصوصية»  السيســي 
العالقــات املصريــة الكويتية 
واملمتدة عبر عقود من التعاون 
املثمر والتنســيق الوثيق بني 
البلدين مبينا ان هذا «جتسد في 
القواسم املشتركة والتوافق في 
وجهات النظر والرؤى بني مصر 
والكويت جتاه قضايا وأزمات 
املنطقة املختلفة والدعم املتبادل 
الدولتني الشــقيقتني  ملواقــف 
داخــل جميع احملافــل الدولية 

واالقليمية».
وأكد املتحدث حرص الرئيس 
السيسي على تطوير التعاون 
والتنسيق الثنائي الوثيق «ملا 
فيه مصلحة الشعبني الشقيقني 
وكذلك األمــة العربية». وذكر 
الســمو  أن رســالة صاحــب 
األميــر الى الرئيس السيســي 
«تضمنــت اإلعراب عن اعتزاز 
احلكومة والشعب الكويتي مبا 
يجمعهما مبصر وشــعبها من 
أواصر تاريخية وطيدة وعالقات 

وثيقة في مختلف املجاالت».

املصري سامح شكري امس. 
وقال الســفير أحمد حافظ 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية املصرية، في تدوينة 
عبر حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي «تويتر» ـ إن اللقاء 
تناول أوجه العالقات املتميزة 
البلدين الشقيقني، وسبل  بني 
دعــم آليــات العمــل العربــي 
املشــترك وذلــك فــي إطــار 
الوزاري  التحضير للمجلــس 

للجامعة العربية.
كما التقى وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء، مع أمــني عام جامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط 
امس، في إطار انعقاد الدورة ١٥٦ 
ملجلس جامعة الدول العربية 
على املســتوى الــوزاري التي 
ستترأس أعمالها الكويت اليوم 

في القاهرة.
حيــث اســتعرض األمني 
العام أعمال الدورة ١٥٦ ملجلس 
جامعــة الــدول العربية على 
الــوزاري وجميع  املســتوى 

الرئيس السيسي  وأضاف 
- في كلمته خالل منتدى مصر 
للتعــاون الدولــي والتمويــل 
اإلمنائــي في نســخته األولى 
عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، 
امــس، أن: «التحديات تفرض 
علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا 
وصيغا أكثر ابتكارا في صنع 

القرار».
وأشــار الرئيس السيســي 
إلى أن التعافي األخضر أضحى 
ضرورة ملحة على رأس قائمة 
أولويات حكومــات العالم في 
املرحلة الراهنة، قائال: «هنا يجب 
أال نغفل األوضاع االقتصادية 
واالجتماعيــة املتباينة للدول 
الناشئة والنامية والتي تأثرت 
بشــدة جراء جائحــة كورونا، 
األمر الذي قد يعوق من قدرتها 
على االلتحــاق بركب التعافي 
األخضــر، ما يتطلب مســاندة 
املجتمــع الدولي ومؤسســات 
الدوليــة لتحقيــق  التمويــل 
األهداف املنشودة لتلك األجندة 

الطموحة».

البنــود املدرجــة على جدول 
أعمالها والقرارات واملوضوعات 
املعنية بدعم وتعزيز مسيرة 
العمــل العربي املشــترك في 
السياســية  مختلف املجاالت 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
وما تضمنته كذلك من قضايا 
ومواضيع تتعلق بالتطورات 

الراهنة في املنطقة.
من جهة اخرى، أكد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي أن البشرية 
في وقتنا احلالي متر باختبار 
هو األصعب منــذ زمن، حيث 
تواجه عــدة حتديــات تتمثل 
فــي تداعيات جائحــة كورونا 
واآلثــار الســلبية للتغيــرات 
املناخية، وهو ما يفرض علينا 
واقعــا جديــدا يتطلــب أفكارا 
وصيغا أكثر ابتكارا في صنع 
القرار والوعــي أكثر باملخاطر 
احملتملة ونهجا متوازنا يقوم 
على العمل املشــترك لتحقيق 
التقدم والتنميــة االقتصادية 
واملســتدامة اخلضراء لتلبية 

تطلعات شعوب العالم.

تسلّم رسالة خطية من صاحب السمو نقلها وزير اخلارجية.. وأكد ارتباط أمن اخلليج باألمن القومي املصري

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال وزير اخلارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

وأشــار إلى ان اللقاء شهد 
كذلك التباحــث حول مختلف 
الثنائيــة  العالقــات  جوانــب 
في ضوء قــرب انعقاد اللجنة 
املشــتركة بــني البلدين فضال 
عن التشاور ازاء القضايا على 
الســاحة العربيــة واالقليمية 
التطــورات فــي كل  خاصــة 
مــن ســورية ولبنــان واليمن 
وافغانستان، حيث أكد الرئيس 
السيســي في هذا اخلصوص 
ارتبــاط أمــن اخلليــج باألمن 
القومي املصري، مشيدا بالدور 
املهم الــذي تقوم بــه الكويت 
وقيادتها في مواجهة التحديات 
التي تواجه األمة العربية، وقد 
مت التوافق حول اهمية تضافر 
اجلهود خالل املرحلة الراهنة 
نحو تعزيز التضامن بني كافة 
الــدول العربيــة وتعزيز أطر 

العمل العربي املشترك.
وفــي الســياق ذاتــه، عقد 
الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد 
جلســة مباحثات مبقر وزارة 
اخلارجية املصرية مع نظيره 

تبّخر التفاؤل بإعالن احلكومة ووسيط جديد بني ميقاتي وباسيل من موناكو
بيروت ـ عمر حبنجر

عاد امللــف احلكومي إلى 
الدوامــة بعــد وميض تفاؤل 
بإمكانيــة اختــراق احلواجز 
املتوالــدة، وطار املوعد الذي 
ضربه الرئيس املكلف جنيب 
املتابعة،  ميقاتــي للمراجــع 
على أجنحة املواعيد السابقة 
املتداعية، حتت ضغط إصرار 
الفريق الرئاسي على «الثلث 
املعطل» داخل مجلس الوزراء، 
مقابل رفض الرئيس املكلف، 
مدعومــا بتحذيرات من نبيه 
بري ووليــد جنبالط وحتى 
حــزب اهللا، بــأال يقبل حتت 

طائلة التخلي عن دعمه.
اجلديد الــذي لعب الدور 
التعطيلــي املباشــر لــوالدة 
احلكومــة أمــس ارتبط، كما 
املتابعــون، باالجتماع  يؤكد 
الرباعــي لــوزراء الطاقة في 
لبنان وسورية ومصر واألردن 

في عمان!
فقــد كان من املفترض أن 
يتوجه الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي إلى بعبدا مساء االثنني 
املاضي إلعالن والدة احلكومة، 
ثم جتدد املوعد مساء الثالثاء 
وعلى أساس أن تعلن احلكومة 
يــوم أمس، لكن مســتجدات 
طرأت على حســابات بعض 
املعنيني بتشكيل احلكومة، ال 
عالقة لها باحلقائب واألسماء، 
إمنا حلسابات الربح واخلسارة 
من مشروع اســتجرار الغاز 
والطاقة الكهربائية من مصر 
واألردن عبر سورية. وما ال 
ميكن تصديقه، أن يتم تأجيل 
إعالن احلكومة اللبنانية حتى 
ال تصدر املراسيم قبل اجتماع 
وزراء الطاقــة الذي عقد في 

عّمان امس.
وتقول املصادر إن صدور 
مراسيم احلكومة صباح أمس 
كان سيســقط دور وتوقيع 
وزيــر الطاقــة فــي حكومة 
تصريــف األعمــال رميــون 
غجر، ممثل لبنان في االجتماع 
الرباعي، الذي انعقد في الوقت 
ذاتــه، ألنــه ســيكون هناك 
وزير طاقــة آخر يحل مكانه 
فــي احلكومة امليقاتية، األمر 
الــذي قد يطيح باملغامن التي 
يراهن عليها من عينوا غجر 
وزيرا للطاقة، والناجمة عن 
مشاريع إعادة تأهيل خطوط 

مع باسيل، املرابط الدائم في 
بعبدا، افسح املجال للتواصل 
معه من خــالل قنصل لبنان 
الفخري فــي إمــارة موناكو 
مصطفى سميح الصلح صهر 
شــقيقه طــه ميقاتــي، الذي 
تربطه عالقة صداقة مع باسيل 

منذ كان وزيرا للخارجية.
أو  املســتجدة،  والعقــد 
القدميــة املجــددة، تتمثــل 
بالبديــل الــذي يريــده عون 
لقاء إعطــاء وزارة االقتصاد 
ملن يسميه ميقاتي، فالرئيس 
عون يريد نيابة رئاسة مجلس 
الوزراء، وقــد طرح بعضهم 
وزارة الزراعــة، مــا اعتبــر 
اســتفزازا لرئيــس مجلــس 
النواب نبيه بري الذي يتمسك 
بهــذه الــوزارة. وقــد عادت 
إشكالية الوزيرين املسيحيني 
اإلضافيني إلى الواجهة، عندما 

العمليات» في مصرف لبنان 
املركزي، واملسؤول عن تنفيذ 
الهندسات املالية التي أوصلت 

لبنان إلى هذا احلد.
وأضاف ردا على سؤال أن 
«الرئيس عــون ضد التمديد 
لنفسه، ويأمل انتخاب رئيس 

جديد وغير دموي..».
وخلــص نائــب احلــزب 
التقدمــي االشــتراكي بــالل 
الوضــع احلكومي  عبــداهللا 
بتغريدة قــال فيها «ارتهان، 
وهن، تفكك وشــهوة سلطة 
ال غير، وفي مكان آخر، األمر 

لي..».
في ســياق آخر، قدم وفد 
إيراني ممثــال اإلمام خامنئي 
برئاســة رئيــس املجلــس 
األعلى للمجمع العاملي ألهل 
البيت الشــيخ محمد حســن 
ملفتــي  التعــازي  أختــري، 
الشــيخ عبداللطيف  لبنــان 
دريان في دار الفتوى، بوفاة 
الشيخ عبداألمير قبالن رئيس 
املجلس اإلســالمي الشــيعي 

األعلى في لبنان.
وقال أختري بعــد اللقاء 
لنــزور  «ارتأيناهــا فرصــة 
ســماحة املفتــي ولنعزيــه، 
ولنتحدث معه حول ما يجري 
في ساحتنا، وأكدنا ضرورة 
التعاون في موضوع الوحدة 
اإلسالمية ومساندة املقاومة 

في مواجهة الصهيونية».

أرسل ميقاتي إلى الرئيس عون 
مع املدير العــام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم اســمي 
عضو مجلس بلدية بيروت، 
انطوان ســرياني وســليمان 
عبيد، جنــل وزير اخلارجية 
الراحــل جــان عبيــد، إال ان 
الرئيس عون رفض األخير.

التي  الثقة  وفي موضوع 
يطالب بهــا ميقاتي من كتلة 
التيــار احلر، لقــاء أن يكون 
لرئيس اجلمهورية ومؤسس 
التيــار وزراء فيهــا، لم يتم 
التوافق على هذه املسألة بعد.

ويقول عضو كتلة التيار 
النائــب حكمــت ديــب لقناة 
«اجلديد» ان ضمن املعوقات 
إصــرار الرئيــس بــري على 
تعيني يوســف خليل وزيرا 
للمــال، فــي حــني ان األخير 
كان يشــغل وظيفــة «مديــر 

حرصاً على وجود وزير الطاقة في اجتماع عّمان.. وبري وجنبالط وحزب اهللا يحذرون من «الثلث املعطل»
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التيار وأنابيب نقل الغاز من 
مصر إلى األردن ثم إلى لبنان 

عبر سورية.
ويبدو أن الغطاء التقليدي 
للتأجيــل كان إصرار النائب 
جبران باســيل، الذي يطلق 
عليــه هنــا صفــة «املعاون 
الرئاســي» للرئيس ميشــال 
عــون، علــى إعــادة توزيــع 
بعض الوزارات على الطوائف، 
وصوال إلى اســتبدال وزراء 

محسوبني على التيار.
وتقول املصادر إن باسيل 
هــو مــن يتولــى «عمليــًا» 
املفاوضــة بشــأن تشــكيل 
احلكومة، نيابة عن الرئيس 
عون، الذي يقتصر دوره على 
إطالق جرعــات التفاؤل بني 

حني وآخر.
ويبدو أن الرئيس ميقاتي، 
الذي يتجنب التواصل املباشر 

االجتماع الرباعي يضع خارطة طريق إلمداد 
لبنان بالغاز املصري والكهرباء األردنية

عمان - وكاالت: اتفق وزراء الطاقة في 
األردن ومصر وسورية ولبنان في اجتماعهم 
فــي العاصمة األردنية (عّمان) أمس، على 
خارطة طريق لنقل الغاز املصري والكهرباء 
األردنية براً الى لبنان الغارق في أسوأ أزماته 
االقتصادية ونقص في الوقود والطاقة، بعد 
التأكد من جهوزية البنى التحتية. ويحتاج 
لبنان حاليا، وفق ما أعلن وزير الطاقة في 
حكومة تصريف األعمال رميون غجر، إلى 
«٦٠٠ مليــون متر مكعب من الغاز لتوليد 

٤٥٠ ميغاواط من الكهرباء».
وأوضــح أن بــالده «تعمل مــع البنك 
الدولــي لتوفير الغطاء املالي» الســتيراد 

الغاز املصري.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة املعدنية 
األردنية هالة زواتــي في مؤمتر صحافي 
مشترك مع نظرائها الثالثة، «هدف االجتماع 
كان وضع خطة عمل وخارطة طريق والتأكد 
من جاهزية البنى التحتية بدءا من مصر 
وانتهــاء بلبنــان مــن أجل إيصــال الغاز 

املصري» بعد «انقطاع ملدة ١٠ سنوات».
وتوقعــت أن تتكون «خالل ٣ أســابيع 
صــورة واضحة عن البنــى التحتية التي 
هي شبه جاهزة ولكن هناك بعض األمور 

بحاجة لإلصالح».
وتتعلــق املفاوضات باســتجرار الغاز 
املصري لتشــغيل معامل إنتــاج الكهرباء 
في لبنان، وبإمداده بالطاقة الكهربائية من 
األردن الذي يستورد بدوره الغاز املصري 

إلنتاج الطاقة وكان يزود بها ســورية في 
املاضــي. وأوضحت الوزيــرة األردنية أن 
خط الكهرباء داخل ســورية «تعرض إلى 
أضرار وبحاجة إلى أشهر إلصالحها»، الفتة 
الى أن اجتماعا سيعقد «قريبا» بني األردن 

ولبنان وسورية في هذا الصدد.
وكانت صحيفة «الوطن» السورية املقربة 
من السلطات نقلت عن وزير الكهرباء غسان 
الزامل أمس األول تقديره كلفة إعادة تأهيل 
اجلزء املدمر من اخلــط بنحو ٣٫٥ ماليني 

دوالر.
أما خط الغاز، وفق ما أكد وزير النفط 
والثروة املعدنية السوري بسام طعمة في 
عمــان، فهو «جاهز عمليــا داخل األراضي 
السورية رغم تعرضه العتداءات»، موضحا 
أنه مت «إصالحه وأصبح جزءا من اخلطوط 

الداخلية».
وأمل وزيــر البترول والثروة املعدنية 
املصــري طارق املال أن يتم ضخ الغاز في 
أقــرب فرصة بعــد التحقق من «الشــبكة 
واملرافق املتعلقة بتصدير الغاز ومراجعة 

بعض بنود التعاقد».
وأعلنت واشــنطن عبر ســفيرتها في 
بيــروت دوروثــي شــيا الشــهر املاضي، 
موافقتها على مســاعدة لبنان الســتجرار 
الطاقة الكهربائية والغاز مرورا بسورية، 
ما يعني عمليا استثناءه من العقوبات التي 
حتظر إجراء أي تعامالت مالية أو جتارية 

مع سورية مبوجب قانون «قيصر».

اخلطوط حتتاج إلى أشهر لإلصالح

(أ.ف.پ) وزراء الطاقة والنفط في لبنان ومصر واألردن وسورية يتحدثون في مؤمتر صحافي من عمان  

جنبالط: كونوا مثل «طالبان» وشّكلوا احلكومة
بيروت: دعا رئيس احلزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنبالط املســؤولني اللبناني الى االقتداء 
بحركة طالبان، وتشــكيل احلكومة بعد أشهر 

من التعثر.
وقال جنبالط في تغريدة على حسابه في 
تويتر: «الطالبان شكلوا حكومة فكونوا مثلهم 
وحتملوا مسؤولية أمن املواطن ومعيشته وطبابته. 

أنتم الذين تدعون معرفة كل شيء وفق املنطق 
الذي يرفض اي تعددية». وقال أيضا: «أفضل 
شيء ان حتكموا انتم بدل هذه املسرحية اليومية 
من االستشــارات وهذا الفيض من التحليالت 
املتعبة في وسائل اإلعالم والصحف». وأرفق 
التغريدة بهاشتاغ يحمل اسم طالبان التي أعلنت 

عن حكومة تصريف األعمال أمس األول.


