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أنباء سورية أنباء مصرية

«املالية»: نستهدف جذب ١٠ مليارات دوالر 
استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا

القاهرة - ناهد إمام

أكد وزير املالية املصري 
د.محمد معيط أن قمة املناخ 
التي تســتضيفها مصر في 
نوفمبــر القادم، تعد منصة 
إضافية لتعزيز االستثمارات 
التنمويــة فــي جمهوريتنا 
اجلديــدة، حيـــــث توفــر 
االستراتيجية الوطنية لتغير 
املناخ فرصا واعدة لالستثمار 
في املشــروعات اخلضراء، 
ترتكز على بيئة أعمال أكثر 
جذبا للقطاع اخلاص، داعيا 
الشركات الكورية لالستثمار 
في الزراعة والصناعة والنقل 

والطاقة واملياه.
جاء ذلك خالل لقاء وزير 
املالية مع ممثلي الشــركات 
الكوريــة فــي مصــر، امس 
بحضــور هــوجن جني ووك 
ســفير كوريــا اجلنوبيــة 
بالقاهرة، ود.إيهاب أبوعيش 
نائب الوزير لشؤون اخلزانة 
العامة، ود.منى ناصر مساعد 
الوزير للمتابعــة وتطوير 
اجلمارك، والشحات غتورى 
رئيــس مصلحــة اجلمارك، 
ورضــا عبدالقــادر رئيــس 

وقــال معيــط: «نحــن 
جاهزون لإلسهام في تذليل 
العقبات على نحو يســاعد 
في حتقيق التنمية الشاملة 
أن  خاصــة  واملســتدامة، 
احلكومة تستهدف جذب ١٠ 
مليارات دوالر اســتثمارات 
أجنبية مباشرة سنويا، مبا 
يضمن رفــع معدالت النمو 

ورفع نســبة مساهمته إلى 
النــاجت احمللــي  ٥٠٪ مــن 
اإلجمالي خالل ٣ ســنوات، 
النشــــاط  بــدء  وتســريع 
واالســتثماري  اإلنتاجــي 
للمشــروعات اجلديدة التي 
ستبدأ مبجاالت (الهيدروجني 
األخضر، وصناعة السيارات 
الكهربائية، والبنية التحتية، 
وحتلية مياه البحر والطاقة 

املتجددة).
األنظمــة  أن  وأوضــح 
بالضرائــب  اإللكترونيــة 
واجلمارك تستهدف تيسير 
أمــام  وميكنــة اإلجــراءات 
مجتمــع األعمــال وتعزيــز 
احلوكمة وحتقيــق العدالة 
الضريبيــة واجلمركيـــــة 
وحتفيز االستثمار، مشيرا 
إلى أن الوزارة مستمرة في 
تطوير منظومة التســجيل 
 (ACI) املســبق للشــحنات
على نحو يسهم في حتقيق 
املســتهدفات املنشــــــودة 
فــي تقليــص زمــن اإلفراج 
اجلمركي، وتســهيل حركة 
التجارة الداخلية واخلارجية، 
عمليــة  تكلفــة  وخفــض 

االستيراد والتصدير.

االقتصادي وخلق املزيد من 
فرص العمل، وتعزيز أوجه 
اإلنفاق على حتسني مستوى 
معيشة املواطنني، واالرتقاء 

باخلدمات املقدمة إليهم».
وأضــــاف أن وثيقـــــة 
«سياســة ملكيــة الدولــة» 
و«الرخصة الذهبية» انطالقة 
قوية لتمكني القطاع اخلاص 

وزير املالية د.محمد معيط خالل لقائه مع ممثلي الشركات الكورية في مصر

مصلحة الضرائــب، وعالء 
عبدالرحمــن معاون الوزير 
للعالقات الدولية، والسفير 
د.حســام حســني مستشار 
الوزير للعالقات اخلارجية، 
ونسرين الشني رئيس وحدة 
املستثمرين، ودعاء حمدي 
القائم بأعمال رئيس وحدة 

العالقات اخلارجية.

«اخلطوط السورية» توضح إجراءاتها 
حلني عودة مطار دمشق للعمل

السعودية تغلق التسجيل حلجاج الداخل: 
األولوية ملن لم يسبق له احلج

.. وتقدم ١٠ ماليني دوالر ملواجهة التهديدات 
احملتملة من الناقلة «صافر» اليمنية

وكاالت: أصــدرت اخلطــوط اجلويــة 
السورية تعميما حول وضع مطار دمشق 
الدولي بعد الغارات اإلسرائيلية التي طاولت 
بنيته التحتية، وأدت الى خروجه عن اخلدمة 

مؤقتا.
وبينت املؤسسة عدم إمكانية استئناف 
تنفيــذ رحالتها عبر باقــي مطارات القطر، 
بسبب تواجد طائرات أسطولها على أرض 
مطــار دمشــق الدولــي، مؤكدة أنه ســيتم 
استئناف التشغيل عند انتهاء عمل كوادر 
وزارة النقل والوزارات املختصة والشركات 
العامة الوطنية من إزالة آثار العدوان وإصالح 

األضرار الكبيرة التي حلقت باملطار.
وأشارت إلى أنه مت إلغاء جميع الرحالت 

النظامية واإلضافية القادمة واملغادرة عبر 
مطار دمشــق الدولي اعتبــارا من اجلمعة 
ولغاية اإلعالن عن مواعيد تسيير الرحالت 
اجلوية عبر مطار دمشق الدولي مبا يضمن 

سالمة وأمان احلركة التشغيلية.
وفيما يخــص التذاكر احملجــوزة على 
الرحالت امللغاة، أكدت املؤسسة أنها تقبل 
باحلجز على الدرجة السعرية نفسها ودون 
حتصيل أي فارق سعري، وذلك تبعا إلمكانية 
احلجز املتوافرة على الرحالت املبرمجة ما 

بعد إعالن إعادة التشغيل.
وأضافت أنه يسمح بإعادة القيمة املالية 
نقدا، وبغض النظر عن حاالت التقييد مبنع 

إعادة القيمة إن وجدت.

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت وزارة احلج 
والعمرة في اململكة العربية السعودية عن 
إغالق باب التســجيل للحجــاج من داخل 
اململكة، مشيرة إلى أن األولوية هي للمحصن 

ومن لم يسبق له احلج.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي امس 
إن أعداد املتقدمني للحج من داخل السعودية 
بلغت أكثر من ٣٩٠ ألفا، مضيفة أن اختيار 

املرشحني سيتم بالقرعة اإللكترونية.
وكانت الوزارة اشترطت على من يرغب 
في التســجيل للحج من حجــاج الداخل، 
ســواء كان مقيما أو مواطنــا، أال يتجاوز 

عمــره ٦٥ عامــا مع اكتمــال التحصني في 
تطبيق «توكلنا».

وكان قــد مت فتــح التســجيل حلجاج 
الداخل في بداية يونيو اجلاري عبر تطبيق 
«اعتمرنا» أو من خالل املوقع اإللكتروني 
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وأعلنت السعودية في التاسع من مايو 
الفائت أنها ستســمح ملا يصل إلى مليون 
شخص بأداء فريضة احلج هذا العام، من 
داخل وخارج اململكة، وذلك في زيادة كبيرة 
ألعداد احلجاج بعد عامني من القيود الصارمة 

بسبب ڤيروس «كورونا».

الرياض - (واس): أعلنت اململكة العربية 
السعودية تقدمي ١٠ ماليني دوالر لدعم جهود 
مواجهة التهديــدات احملتملــة لناقلة النفط 
«صافر» الراسية قبالة ساحل البحر األحمر 

شمال مدينة احلديدة اليمنية.
وذكر مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية فــي بيان نشــرته وكالــة األنباء 
الســعودية (واس) امس أنــه «دعما جلهود 
املنظمات األممية إليجاد اخلطة املناسبة لتحييد 
اخلطر احملتمل لناقلة صافر قدمت اململكة مبلغ 
١٠ ماليني دوالر». وجاء ذلك بعد عقد اململكة 
عدة اجتماعات ومناقشات مع املجتمع الدولي 
للتوصــل إلى ضرورة دعم خطة إنقاذ ناقلة 
صافر، وفق البيان الذي أشار إلى أن السعودية 
«حذرت في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب 
النفط من ناقلة صافر، التي حتتوي على أكثر 
من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 
٢٠١٥، سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد 
احلياة حتت املاء والثروة السمكية والتنوع 
البيولوجي جراء التسرب النفطي». وأهابت 
اململكة باألمم املتحدة سرعة اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لضمان منع تسرب النفط ونقله ملكان 

آمن أو االستفادة منه لصالح الشعب اليمني، 
داعية املجتمع الدولي إلى املساهمة العاجلة 
لدعم هذه املبادرة ومنع حدوث كارثة بيئية 
خطيرة. وكانــت األمم املتحدة قد أعلنت في 
مايو الفائت خالل مؤمتر جلمع التبرعات في 
الهــاي عن تعهد املانحــني بتقدمي ٣٣ مليون 
دوالر خلطة تبلــغ قيمتها ١٤٤ مليون دوالر 
ترمي ملنع كارثة بيئية في البحر األحمر من 

ناقلة النفط «صافر».
علــى صعيد الداخل اليمنــي، دعا رئيس 
هيئة األركان العامــة اليمنية قائد العمليات 
املشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، األمم 
املتحــدة للقيام بالدور املنــوط بها في إلزام 
ميليشيا احلوثي اإلرهابية بتعهداتها جلعل 

الهدنة واقعا ملموسا.
وأعرب رئيس األركان اليمني خالل اجتماع 
مشترك مع رؤساء هيئات وزارة الدفاع وقادة 
املناطق العسكرية، عن تقديره للجهود التي 
تبذلهــا جلنة مراقبة الهدنــة من أجل إجناح 
املفاوضات وحتســني أوضــاع اليمنيني على 
الصعيدين األمني واملعيشــي رغم احملاوالت 
املستمرة إلفشالها من قبل امليليشيات اإلرهابية.

إلغاء جميع الرحالت وتعويض املتضررين أو إعادة حجوزاتهم

املتقدمون أكثر من ٣٩٠ ألفاً واختيار املرشحني بالقرعة اإللكترونية

الفرنسيون يصوتون في الدورة األولى لالنتخابات التشريعية 
وأجندة ماكرون اإلصالحية رهن الدورة الثانية

باريــس ـ وكاالت: صوت 
الناخبون الفرنســيون أمس 
في اجلولة األولى من جولتني 
لالنتخابات الشريعية واللتني 
ســتقرران ما إذا كان الرئيس 
إميانويل ماكرون ســيحصل 
على أغلبية كافية في البرملان 
أو ســينتهي بــه األمــر دون 
الدعم الــالزم لتنفيذ أجندته 

اإلصالحية.
وبعد أقل من شــهرين من 
إعادة انتخابه، يواجه ماكرون 
حتديا قويا من كتلة يسارية 
موحــدة تظهر اســتطالعات 
الرأي أنها قد حترمه من أغلبية 
مطلقة حتى لو لم تسيطر على 

البرملان.
ودعــا ماكــرون، الناخبني 
الفرنسيني إلى منحه «أغلبية 
ساحقة وواضحة» في مواجهة 
كل من اليمني املتطرف واليسار 
املتشــدد اللذيــن يعتبرهمــا 
ماكرون مبنزلــة «الفوضى» 

لبالده.
ويختــار الفرنســيون كل 
أعضــاء اجلمعيــة الوطنيــة 
البالغ عددهــم ٥٧٧ نائبا في 
هذا االقتــراع الذي يجري في 
دورتني، حيث ستنظم الدورة 
الثانية األحد املقبل ١٩ اجلاري.

ويتوقع مطلعون من داخل 
احلكومــة أداء ضعيفــا فــي 
اجلولة األولى الئتالف ماكرون 
(معا) وامتناع أعداد قياسية 
من الناخبــني عن التصويت، 
اذ تأمــل كتلــة جان-لــوك 
ميلونشون اليسارية املتشددة 
في االستفادة من الغضب من 

ارتفاع تكاليف املعيشة.
وتشير استطالعات الرأي 

دائرتها الشمالية من اجلولة 
األولــى مباشــرة مــن خــالل 
احلصول علــى أكثر من ٥٠٪ 

من األصوات.
وبالتالي، يرجح أن تؤكد 
هذه االنتخابات التشــريعية 
الواســعة  التشــكيل  إعــادة 
للمشهد السياسي في فرنسا 
الذي بدأ مع انتخاب ماكرون 

في ٢٠١٧
وقال ميشــيل جيبوز (٧١ 
عامــا) بعــد التصويت لكتلة 
ميلونشون في مركز االقتراع 
الواقع في مجلس مدينة الدائرة 
١٨ في باريس «قمت بالتصويت 
لصالح األمــل... ولذلك ليس 

وقــال مصــدر حكومــي 
لرويترز «نتوقع جولة أولى 
صعبــة، لكننــا نعتمــد على 
اجلولــة الثانيــة إلظهــار أن 
برنامج ميلونشون خيالي».

وتظهــر التوقعات اآلن أن 
ماكرون وحلفاءه، مبا في ذلك 
احلزب اجلديد لرئيس وزرائه 
الســابق إدوار فيليــب، قد ال 
يحققون أغلبيــة ٢٨٩ مقعدا. 
وسيتطلب ذلك منه السعي إلى 
التعاون مع أحزاب متنافسة.

ويتنافس نحو ١٤ وزيرا من 
حكومة ماكرون في ســباقات 
محلية وقد يفقدون وظائفهم 

إذا فشلوا في الفوز مبقاعد.

لرئيسنا احلالي. واضاف «نحن 
بحاجة للتخلص منهم (حزب 
الرئيس). هذا هو األمل األخير 
للبقاء في دميوقراطية، أو ما 

تبقى منها».
بينمــا قال إيفــان وارين، 
الذي منح صوته ملاكرون في 
االنتخابات الرئاســية، إن من 
املهم أن يحصل الرئيس على 

األغلبية.
الكمبيوتر  وأضاف عالــم 
البالغ من العمر ٥٦ عاما «من 
املهم بالنسبة لي أن تكون لدينا 
حكومة قوية، مما يسمح لنا 
بتمثيل فرنســا بأكثر الطرق 

فعالية».

اجلولة املقبلة ستجرى ١٩ اجلاري وسط حتّد صعب من حتالف «ميلونشون»

(رويترز) زعيم اليسار جان جاك ميالنشون مدلياً بصوته في مرسيليا امس 

إلى أن ائتالف «معا» الذي يدعم 
ماكرون وهيمن على اجلمعية 
الوطنية املنتخبــة في ٢٠١٧، 
والتحالف االنتخابي اليساري 
بقيادة جان لوك ميالنشون، 
متعادالن في نوايا التصويت.
وسيأتي في املركز الثالث 
احلزب اليميني املتطرف بقيادة 
مارين لوبن التي وصلت إلى 
الدورة الثانية في االنتخابات 
الرئاسية في ٢٤ أبريل املاضي، 
متقدما بذلك بفارق كبير على 
اليمــني التقليــدي الــذي فقد 

موقعه كأول قوة معارضة.
كما تظهر استطالعات الرأي 
أن لوبن قد تفــوز مبقعد في 

موسكو جتدد قصف غرب أوكرانيا ومعارك طاحنة في شرقها
عواصم - وكاالت: بعد أسابيع على فشل محاوالتها 
في الســيطرة على العاصمة كييڤ وتركيزها على 
معارك الشــرق، عاودت موسكو امس قصفها غرب 
أوكرانيا مستهدفة ضواحي خاركيف ثاني اكبر مدن 
البالد. ودارت معارك طاحنة خصوصا في مدينتي 
سيفيرودونيتســك وليسيتشانســك شرق البالد، 
حيث حتــدث الرئيس فولودميير زيلينســكي عن 

«قتال شوارع».
وأعلنت هيئة األركان األوكرانية أمس أن القوات 
الروســية تشــن هجمات على سيفيرودونيتســك 
«من دون أن حتقق جناحا»، مشيرة إلى أن اجلنود 
األوكرانيني صدوا جيش موسكو بالقرب من فروبيفكا 

وميكواليفكا وفاسيفكا.
وستفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك ملوسكو 
الطريق ملدينة كراماتورسك التي أصبحت عاصمة 
إقليم دونباس بعد ســيطرة املوالني لروســيا على 
مساحات واسعة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك 
اللتني يتشكل منهما اإلقليم، الذي يشكل الناطقون 
بالروسية غالبية سكانه وتريد روسيا السيطرة عليه 

بالكامل. ويواصل املدافعون عن سيفيرودونيتسك 
التحصن في مصنع «أزوت» للمواد الكيميائية. وأكد 
حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن «املعارك 
تتواصل»، موضحا أن «محيط مصنع أزوت يقصف 
بقوة لساعات باستخدام أسلحة من العيار الثقيل».

وحتدث عن «قتال شــوارع بأسلحة نارية» في 
الشوارع املجاورة للمصنع وكذلك عن تدمير املدفعية 
الروسية ملبان تستخدمها القوات األوكرانية كمالجئ 
«الطابق تلو اآلخر». وقالت قيادة العمليات األوكرانية 
ملنطقة اجلنوب إن القوات اجلوية دمرت مستودعات 
ذخيرة ومعدات في ٣ غارات جوية خالل ٢٤ ساعة، 

من دون أن حتدد مواقعها.
وفي ليسيتشانسك، يواجه السكان أحد خيارين 

الفرار وخسارة منازلهم، أو البقاء حتت القصف.
وجتــري معــارك عنيفة منــذ أيام فــي منطقة 
ميكواليف املجاورة ملدينة أوديسا الساحلية (جنوب). 

لكن التقدم الروسي أوقف في ضواحي املدينة.
وبالتزامن مع املعارك في الشرق، مازال اجليش 
الروسي يقصف ضواحي مدينة خاركيف (شمال غرب) 

ثاني أكبر مدينــة في أوكرانيا. وقال حاكم املنطقة 
فولودميير تروش إن املنطقة احمليطة بشورتكيف 
بغرب أوكرانيا تعرضت للقصف مساء أمس األول.

وأعلــن اجليش الروســي اســتهداف موقع قال 
انــه يضم أســلحة قدمتها دول غربيــة بالقرب من 
تشورتكيف. ولم يحدد اجليش الروسي موعد هذه 
الضربة، لكن تروش قال في مؤمتر صحافي بث على 
فيسبوك «استهدفت تشورتكيف بـ ٤ صواريخ أطلقت 
كلها من البحر األســود». وأوضح أن بني الضحايا 

«٧ نساء وطفل يبلغ ١٢ عاما».
وفي إطار تداعيات الغزو الروسي، تستمر اجلهود 
للبحث عن سبل لتصدير املواد الغذائية األوكرانية 

السيما احلبوب، لتجنب أزمة غذاء عاملية.
وأكــد نائب وزير اخلارجيــة األوكراني دميترو 
سنيك أن بالده فتحت مسارين عبر پولندا ورومانيا 
لتصدير احلبوب لتجنــب األزمة، لكن االختناقات 
أبطأت سلســلة اإلمداد. وكشف سنيك أن أوكرانيا 
جتري محادثات مع دول مبنطقة البلطيق إلضافة 

(رويترز)ممر ثالث للصادرات الغذائية. ميكانيكيان يصلحان دبابة أوكرانية في منطقة ميكواليف 

صادرات احلبوب عبر پولندا ورومانيا تواجه اختناقات

(انترنت) رئيس الوزراء حسني عرنوس في زيارة للمطار لالطالع على األضرار 


