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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

مدبولي: نستهدف زيادة مساهمة 
القطاع اخلاص في النشاط االقتصادي

سحب كراسات شروط وحدات «سكن 
لكل املصريني ٣» مستمر حتى ٢٧ أكتوبر

شركة روسية تقيم مشروعًا سياحيًا
في الالذقية بـ ١٥٠ مليار ليرة سورية

القاهرة - هالة عمران

 أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة 
القطاع اخلاص في النشاط االقتصادي، من 
خــالل العمل على جتــاوز نصيب القطاع 
اخلاص نسبة الـ٦٠٪ من إجمالي االستثمارات 
الكلية على مدار السنوات الثالث القادمة، 
مشــيرا إلى أننا نســعى من خالل املؤمتر 
االقتصادي، وبالتوافق مع القطاع اخلاص 
نفســه، للوصــول إلى كيفيــة حتقيق هذا 
الهدف وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على 
التحديات التي من املمكن أن تواجه عمليات 
التنفيــذ على أرض الواقع، وطرق التغلب 
عليها، وذلك من خالل االتفاق على عدد من 
الرؤى واخلطوات الواجب تطبيقها من جانب 

احلكومة، وصوال لتحقيق االهداف املرجوة.
وذكر البيان الصادر عن املكتب اإلعالمي 
ملجلــس الــوزراء أن ذلــك جاء خــالل رد 
رئيــس مجلس الوزراء علــى ما طرح من 
تساؤالت خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده 
امس االول، حــول أجندة ومحاور املؤمتر 
االقتصــادي الذي تعقــده احلكومة تنفيذا 
لتكليفــات الرئيس عبدالفتاح السيســي، 

رئيس اجلمهورية، في هذا الصدد.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن احلكومة 
ســتقوم على الفور بتنفيذ مــا يصل إليه 

املؤمتر االقتصادي من توصيات.
قائال: «بالتأكيد اذا تضمنت التوصيات 
ما يستدعي إصدار تشريعات، فسيتم على 
الفور صياغــة هذه التشــريعات، واتخاذ 

إجراءات إصدارها».

القاهرة - ناهد إمام

أكــدت الرئيســة التنفيذيــة لصنــدوق 
اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 
مي عبداحلميد أن ســحب كراسات الشروط 
وسداد املقدمات للطرح اجلديد ضمن املبادرة 
الرئاسية «سكن لكل املصريني ٣» للمواطنني 
منخفضي ومتوســطي الدخل، مستمر حتى 
يوم ٢٧ أكتوبر اجلاري جلميع املواطنني مبن 

في ذلك املواطنون ذوو االحتياجات اخلاصة.
وقالت رئيس صندوق اإلسكان االجتماعي- 
في بيان، امس- إنه ال داعي لتزاحم املواطنني 
أمــام مكاتب البريد، للحصول على كراســة 
الشــروط، موضحة أنــه ال توجد أولوية أو 
أفضليــة للمواطنني الذيــن يحصلون على 
كراســة الشــروط في موعد مبكر من طرح 
اإلعــالن، وأن هناك قواعد محــددة لتطبيق 

األفضلية على املتقدمني.

وكاالت: توقع رئيــس مجلس الوزراء 
السوري حسني عرنوس انتعاش القطاع 
السياحي في سورية مجددا. وقام عرنوس 
أمس بوضع حجر األساس ملشروع إشادة 
مجمع سياحي في موقع جول جمال على 
شــاطئ مدينة الالذقيــة. ونقل عنه موقع 
جريدة «الوطن» اشارته إلى أهمية املشروع 
السياحي التنموي الذي يؤمن نحو ١٣٠٠

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة 
إلــى تأمني زيادة بإيــرادات مجلس مدينة 

الالذقية. 
واملشــروع الذي تنفذه شركة «سينارا 

انت» الروسية يقدر بحوالى ١٥٠ مليار ليرة 
سورية من مستوى ٤ جنوم، وأكد عرنوس 
أن هنــاك عزما وإصــرارا من الروس على 
املشاركة في إعادة اإلعمار. وقال «نسابق 
الزمن في إنهاء هذه املشــاريع ملا فيها من 

خير للمحافظات كافة». 
ويتألف املشروع من قسمني ميتدان على 
مساحة تصل إلى ٧٠ دومنا، منها شاليهات 
ومسابح ومالعب أطفال وملعب كرة شاطئية 
وملعب ميني كولــف، إضافة إلى خدمات 
ترفيهيــة ونقطة معاجلة فيزيائية رقمية 

ومواقف سيارات وباصات.

السيسي: حرب أكتوبر ستظل نقطة حتول في تاريخنا املعاصر

أول إنزال جوي أميركي في مناطق سيطرة احلكومة بالقامشلي

القاهرة - خديجة حمودة

عبدالفتــاح  الرئيــس  أكــد 
السيسي أن حرب أكتوبر املجيدة 
ستظل نقطة حتول في تاريخنا 

املعاصر.
وقال الرئيس السيسي - في 
تدوينة على صفحته الرســمية 
على مواقع التواصل االجتماعي 
مبناسبة الذكرى ٤٩ لنصر أكتوبر: 
«إن حرب أكتوبر املجيدة ستظل 
نقطة حتول في تاريخنا املعاصر، 
اســتردت فيها قواتنا املســلحة 
شــرف الوطن وكبرياءه ومحت 

وصمة االحتالل عن أراضيه.
وتابع الرئيس السيسي: «وفي 
الذكرى التاسعة واألربعني للنصر 
العظيم، الذي نحتفل به، أتوجه 

بالتحية للشعب املصري ولقواتنا 
املســلحة الباســلة، لشجاعتهم 
وبطوالتهم، ولشــهدائنا األبرار 
الذين جاهــدوا بأرواحهم حتت 

راية هذا الوطن.
وتوجه الرئيس السيسي في 
ذكرى هذا النصر املجيد، بتحية 
ســالم إلــى روح بطــل احلرب 
والســالم، الرئيس الراحل أنور 
السادات، الذي خاض احلرب واثقا 
باهللا وبعزمية بني وطنه، ليحقق 
نصرا عظيما سيظل برهانا على 
إرادة وصالبة املصريني ومتسكهم 
بســيادة الوطــن وكرامته». في 
سياق متصل، أكد السفير أحمد 
أبوزيد املتحدث الرســمي باسم 
وزارة اخلارجية أن يوم السادس 
من أكتوبر يجسد اإلرادة املصرية 

التي تقهــر التحديــات وحتقق 
املعجزات عبر العصور.

وكتــب أبوزيد - في تدوينة 
عبر حسابه على موقع التواصل 
االجتماعــي (تويتر) مبناســبة 
٤٩ الـــ  بالذكــرى  االحتفــال 
النتصــارات أكتوبــر - «لطاملا 
حفرت في ذاكرة الشــعوب أيام 
حتيط بها مشاعر املجد والعزة 
واالفتخــار.. ســيبقى يــوم ٦
أكتوبــر أبرز هــذه األيام لكونه 
يجسد اإلرادة املصرية التي تقهر 
التحديات وحتقق املعجزات عبر 

العصور».
وتابع: «حتية إجالل وتقدير 
مــن وزارة اخلارجيــة املصرية 
جليش مصــر العظيــم وقائده 

األعلى بهذه الذكرى العطرة».

بيروت - عمر حبنجر

ضمــن مســاعيه لتذليل 
العقبــات مــن أمام تشــكيل 
احلكومــة، وانتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، زار رئيس 
احلكومــة جنيــب ميقاتــي 
املاروني بشــارة  البطريرك 
الراعــي صبــاح امــس فــي 
بكركي، عارضا معه اجلهود 
املتوالدة  املبذولة والعقبات 
بوجــه حكومتــه، داعيا الى 
التضامن الوطنــي من أجل 

اجتياز هذه املرحلة.
وبعد اللقاء، قال ميقاتي: 
تركز احلديث على التحديات 
التــي منــر بهــا، وموضوع 
ترسيم احلدود البحرية، الذي 
بات على مشــارف االجناز، 
وذلك قبــل صــدور املوقف 
االســرائيلي املعترض على 

التحفظات اللبنانية.
وأضاف: تطرقنا ايضا الى 
ملف تشكيل احلكومة، وأكدت 
انني شــخصيا آخر شخص 
يتحدث عن الطائفية وأنني 
مؤمن بلبنان ووحدته وبناء 
الدولــة. وبجــب ان نتفادى 
احلديث اليــوم عن اي امور 
تؤدي الى مزيد من الشرذمة، 
وعلينا التحدث مبا يقرب بني 
جميع اللبنانيني وال يبعدهم 

عن بعضهم البعض.
إلى ذلك، يقول متابعون 
إن فــي خلفية عرقلة رئيس 
التيار احلر جبران باســيل، 
تأليف ميقاتي حلكومته، من 
خالل شروطه «املسكوبية» 
املتوالــدة يوميــا، ســببني: 
األول، وعــد قطعــه علــى 
نفســه وأمام محازبيه، يوم 
استشــارات التكليــف، حني 
سمي ميقاتي مكلفا بتشكيل 
احلكومــة، رغــم معارضــة 
باســيل، حيــث قــال يومها: 
«اهللا ال يخلينــي اذا خليتو 
يألفهــا»، والثانــي، املماطلة 

وكاالت: الثابت املتفق عليه هو تنفيذ 
القوات االميركية التي تقود التحالف 
الدولي ضد تنظيــم «داعش»، عملية 
انزال جوي في مناطق تسيطر عليها 
حكومة دمشق للمرة األولى في شرق 
سورية، لكن املختلف عليه كان هدف 

هذه العملية. 
فقد نقلت «رويترز» عن مصدرين 
أمنيني وآخر اميركي أن القوات االميركية 
نفذت غارة نادرة على قرية ملوك سراي 
بريف القامشــلي وهي احــدى القرى 
القليلــة التي تســيطر عليها حكومة 
دمشق، فيما تسيطر ميليشيات قوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد» املدعومة 

من التحالف على باقي محافظة احلسكة.
وأكد التلفزيون السوري عبر قناته 
على تيليغرام، أن «االحتالل األميركي 
نفــذ عملية إنزال عبر عدة مروحيات 
في قرية ملوك سراي بريف القامشلي 
اجلنوبي وقام بقتل شخص»، من دون 

إضافة أي تفاصيل. 
وذكــر عــدد مــن ســكان املنطقــة 
لـ«رويتــرز» أن طائــرات هيليكوبتر 
أميركية هبطت في القرية بعد منتصف 
الليل قبل املاضي وطلبت من السكان 
عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم 
وإطفــاء األنوار. وأضــاف أن العملية 
استمرت عدة ساعات ولم يحدث تبادل 

إلطالق النار مع القوات األميركية.
وقالت إذاعة «شــام إف أم» املقربة 
من احلكومة، ان عملية اإلنزال أسفرت 
عــن مقتــل مدني مــن رعــاة األغنام، 
وإصابة آخرين. وأشارت إلى أن القوات 
األميركية اعتقلت شــخصني أحدهما 

سوري واآلخر عراقي اجلنسية.
فــي املقابــل، قال موقــع تلفزيون 
«سوريا» نقال عن مصادره، إن القوات 
األميركيــة اعتقلت قياديــا وعناصر 
موالني للحكومة مرتبطني بـ «احلرس 
الثوري» اإليراني، بعملية إنزال جوي 
في قرية «ملوك سراي» بريف القامشلي.

وأضافت املصادر أن ثالث مروحيات 

أميركية نفذت إنزاال في القرية، وطلبت 
مــن األهالي عبــر مكبــرات الصوت، 
التزام منازلهم وعدم اخلروج، تزامنا 
مع مداهمة القوات األميركية اخلاصة 
مقر ميليشيا «أنصار األمن العسكري» 

في القرية.
واندلعت اشــتباكات بــني القوات 
األميركية وعناصر ميليشيا «أنصار 
األمن العســكري»، ما أسفر عن مقتل 
عنصر لألخير وإصابة آخرين، انتهت 
باعتقال القوات األميركية لقائد امليليشيا 
املقربة من «احلرس اإليراني» وســتة 
عناصر آخرين، إضافة العتقال ثالثة 

مدنيني.

اعالنه مع رفع حالة التأهب 
في الشمال. حيث قال مكتب 
وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي 
فــي بيــان، إن الوزير بيني 
غانتــس أصــدر تعليماتــه 
للجيــش باالســتعداد لــكل 
السيناريوهات، بعد ان أجرى 
تقييمــا للوضــع مع رئيس 
هيئة األركان العامة للجيش 
العام  اإلســرائيلي واملديــر 
لوزارة الدفاع ورئيس مديرية 
عمليات اجليش. وأشار البيان 
إلــى أن غانتــس أمر القوات 
باالســتعداد  اإلســرائيلية 

الدفاعي والهجومي.
ورد مصدر لبناني مسؤول 
عبــر رويتــرز، بــأن لبنان 
بانتظار تسلم الرد االسرائيلي 
رسميا عبر الوسيط وملعرفة 
ما اذا كان الرفض نهائيا، او 

ميكن التفاوض بشأنه.
وفي الســياق عينه، قال 
مصــدر لبنانــي آخــر لقناة 
«احلرة» األميركية، انه سيتم 
التشاور مع الوسيط االميركي 
هوكشــتاين، علــى ضوء ما 
ســيتبلغه لبنــان رســميا، 
حول املوقف االسرائيلي، في 

شــرط التوافق الذي طرحه 
سابقا لتحديد موعد اجللسة.

وال يبدو ان اختيار بري 
لهذا النهار بالذات مصادفة... 
ففي ١٣ اكتوبر من العام ١٩٩٠، 
جرى اخراج العماد ميشــال 
عون من القصر اجلمهوري 
في بعبــدا بالقوة من جانب 
الســوري، متكينا  اجليــش 
لرئيس اجلمهورية املنتخب 
الياس الهراوي من تسلم زمام 

األمور.
الســابق  الوزير  واعتبر 
مروان شــربل ان حتديد هذا 
املوعــد سيســتفز مشــاعر 
التيــار، وكأنه يدعو النواب 
العونيني الى عدم احلضور.
وفــي تقديــر املصــادر 
املتابعــة، ان حتركا اميركيا 
ميكن أن يعيد الترسيم الى 
مساره تسهيال لتمرير حكومة 
«الفــراغ الرئاســي اآلتــي»، 
مبعزل عن اعتراضات أطراف 
لبنانية معنية، على ما شاب 
الترسيم املطروح من تنازالت 
لبنانية عن مساحات قاربت 
الـــ ١٤٠٠ كيلومتــر جنوبــا 
لصالح اسرائيل، وقبلها ٢٣٠٠
كيلومتر غربا لصالح قبرص!
النظــر عــن  وبصــرف 
املقــررة فــي ١٣ اجللســة 

أكتوبــر، فــان االنطباعات 
السياسية والديبلوماسية 
تشــير الــى انه لــن يكون 
هناك رئيس جديد يتسلم 
املقاليــد من الرئيس عون، 
قبل أن يغادر بعبدا منتقال 
الى منزلــه في الرابية، وال 
انعقاد مؤمتر للحوار  قبل 
الوطنــي تقــرر عقــده في 
سويســرا هذه املــرة، كما 
قــال نائــب بيــروت نبيل 
بدر، رمبا على غرار مؤمتر 
«الدوحة» عام ٢٠٠٨، الذي 
كانت نتيجته التوافق على 
العمــاد ميشــال  انتخــاب 
سليمان رئيسا للجمهورية.

حني اعتبر مصــدر لبناني، 
لقناة «احلــدث» ان الرفض 
انتخابي،  االسرائيلي «كالم 
وحلفــظ مــاء الوجــه فقط، 
والتوقيــع ســيحصل دون 

اشكاالت».
املوقــف  هــذا  وتزامــن 
االســرائيلي مع اعالن موقع 
«مكان» العبري عن اكتشاف 
كمية كبيــرة مــن الغاز في 
حقل «هرمس» الواقع ضمن 
املياه االقليمية االسرائيلية 
يحتــوي على مــا بني ٧ و١٥

مليار متر مكعب من الغاز، ما 
يوحي بإمكان االستغناء عن 
املفاوضات اجلارية مع لبنان.
مجــرد  انهــا  والراهــن 
علــى  شــكلية،  حتفظــات 
حتفظات شكلية.. كما تقول 
املصادر املتابعة في بيروت، 
اال انهــا ســتعوق تشــكيل 
احلكومــة، املرتبــط تأليفها 
بعملية الترسيم الى حد بعيد. 
ومثله أيضا انتخاب رئيس 
اجلمهورية، الذي حدد رئيس 
املجلس نبيه بري موعدا ثانيا 
له يوم اخلميــس املقبل في 
١٣ أكتوبــر اجلاري متجاوزا 

«اخلارجية»: «٦ أكتوبر» يجسد اإلرادة املصرية التي تقهر التحديات وحتقق املعجزات عبر العصور

صورة لتدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

(محمود الطويل) البطريرك بشارة الراعي مستقبالً  في بكركي رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 

في املوضوع احلكومي حتى 
انتهاء املهلة الدستورية، آمال 
أن يحشــر املعنيون الى حد 
القبول بهذه الشــروط التي 
بلغــت «١٥ شــرطا»، ومآلها 
الدفة في  االحتفاظ بتســلم 
التركيبة احلكومية اجلديدة، 
لكن ميقاتي الشهير بالقدرة 
علــى تدوير الزوايا، لم يأبه 
للعــب باســيل علــى حافة 
الهاوية، في معرض ســعيه 
لضمانات سياسية، قبل طي 
صفحة عهد الرئيس ميشال 
عون، مع قناعة باســيل بأن 
القبول بأي حكومة، أقرب الى 

االنتحار بالنسبة له..
وقياســا على مستجدات 
الرافض  املوقف االسرائيلي 
للتعديالت اللبنانية الرسمية 
على مقترح الوسيط االميركي 
اخلــاص بترســيم احلــدود 
البحريــة جنوبــا عامــوس 
هوكشتاين، يبدو ان الوقت 
الترســيمي يعمــل لصالــح 
باســيل، ولــو مؤقتــا. فقــد 
أعلن رئيس حكومة اسرائيل 
يائير البيــد رفض حكومته 
للتحفظات اللبنانية، وتزامن 

النائب غسان سكاف لـ «األنباء»: نعم لرئيس 
توافقي سيادي وال لرئيس من نادي الهواة

بيروت ـ زينة طباره

النائب املســتقل  رأى 
غســان ســكاف، أن عدم 
توافــق املعارضــة حتى 
الســاعة علــى مرشــح 
موحد لرئاسة اجلمهورية 
املســاعي  يفرمــل  لــن 
للوصول خالل األسابيع 
األربعة املتبقية من والية 
الرئيس ميشال عون، إلى 
قاسم مشترك تولج منه 
إلــى املعركة  املعارضــة 

االنتخابية مبرشح موحد، على أن يكون 
ســياديا يوحي بالثقة للشعب اللبناني 
وللمجتمعــني العربــي والدولي، ولديه 
برنامج واضح قــادر على إطالق عجلة 
اإلصالح، مشيرا إلى أن األيام املقبلة قد 
حتمل بشــائر خير في هذا اخلصوص، 
السيما أن كال من أطراف املعارضة لديه 
اإلرادة والنوايا الصادقة إلخراج البالد 
من مستنقع الوحول التي أغرقت فيه.

وأكد سكاف في تصريح لـ «األنباء»، 
أنه ال مشــكلة لدى القوى املستقلة مع 
املرشــح ميشــال معــوض، إال ان نقطة 
البحث األساسية التي على قوى املعارضة 
االنطالق منها هي اختيار مرشــح قادر 
على تأمــني نصاب الثلثــني (٨٦ نائبا) 
جللســة انتخــاب الرئيس، مؤكــدا انه 
حتى الســاعة لم يتم التوصل الى بديل 
عن معوض، اال ان السقف الذي وضعه 
األخير كبرنامج رئاسي، قد يكون االساس 
النطالق املفاوضات في البحث عن مرشح 
توافقي يؤمن النصاب املطلوب، ويخرج 
االستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة.
وأكد اســتطرادا أن القوى املســتقلة 
متمسكة بلبننة االســتحقاق الرئاسي، 
أي برئيس صنع في لبنان، وليس نتاج 

تفاهمات إقليمية دولية، 
وتعمــل على عدم حتول 
الى مبارزة  االســتحقاق 
بني مرشحني متناقضني 
سياســيا، يتســلل منها 
الشغور إلى موقع الرئاسة 
األولــى، علما أن البعض 
يعــول على الفــراغ، إما 
لتمرير مصاحلهم احلزبية 
والشــخصية والفئوية، 
الوقــت  لكســب  وإمــا 
الظروف  بانتظار تبــدل 
واملعطيات، إال أن ما فات 
هؤالء أو تعمدوا نســيانه هو ان الفراغ 
في رئاســة اجلمهورية بحر واســع من 
املشاكل واألزمات، نعرف اين يبدأ، لكننا 

جنهل أين وكيف ينتهي.
وردا على سؤال، أكد سكاف أن املرشح 
التحدي ال يؤمن النصاب جللسة انتخاب 
الرئيس، ال بل ان التمسك به يزيد األمور 
تعقيدا ويرمي باالستحقاق الرئاسي في 
املجهول، واملطلوب بالتالي رئيس توافقي 
يكون رجل دولة بكل ما للكلمة من معنى، 
ويحمل املواصفات املطلوبة سياديا إلنقاذ 
البالد، رئيس يضع نفسه فوق املصالح 
الشخصية والعائلية واحلزبية، يصالح 
اللبنانيني مع بعضهم، ويستعيد عالقات 
لبنــان مع الدول العربيــة والغربية، ال 
رئيســا وســطيا من نادي الهواة او من 
محافل اجلهل السياسي، يحمل مواصفات 
«أبو ملحم» وفاقد احلول والقوة، وذلك 
العتبــاره ان األزمة فــي لبنان من ألفها 
الى يائها سياسية بامتياز، ومن هنا أتت 
سلة األسماء الختيار مرشح رئاسي منها 
يثق به اجلميع، ويكون الضمانة لتوافق 
اللبنانيني سياســيا، امنا حتت ســقف 
الدولة والشــرعية والدستور والقانون 

واملؤسسات.

أكد أن القوى املستقلة متمسكة بـ«لبننة االستحقاق الرئاسي»

غسان سكاف

الرفض اإلسرائيلي لتعديالت لبنان يؤخر «الترسيم» ومعه تأليف احلكومة
إسرائيل تتأهب «دفاعيًا وهجوميَا» ومعلومات عن كشف حقل غاز جديد قد يغنيها عن التفاوض مع لبنان.. وبري يحدد ١٣ أكتوبر اجلاري جللسة االنتخاب الرئاسية الثانية

اتفاق مصري - قطري على تبادل اخلبرات في املجال الصحي
ناهد إمام

بحــث وزيــر الصحــة والســكان 
املصــري د.خالــد عبدالغفــار، مــع 
نظيرتــه القطرية د.حنــان الكواري، 
ســبل تعزيــز التعاون بــني الدولتني 
الشــقيقتني، وذلك على هامش انعقاد 
مؤمتر القمة العاملي لالبتكار في الرعاية 

الصحية، بالعاصمة القطرية الدوحة. 
بدأ عبدالغفار، حديثــه خالل لقائهما 
امس، بتهنئة وزيرة الصحة القطرية 
على جناح مؤمتر القمة العاملي لالبتكار 
في الرعاية الصحية، والذي يعقد كل 
عامني، وعلى حسن اختيار املوضوعات، 
واحملــاور، واملناقشــات الثرية. وقال 
املتحــدث الرســمي لــوزارة الصحــة 

والسكان د.حسام عبدالغفار إن اجلانبني 
توافقا على تبادل اخلبرات في املجال 
الصحــي، بحيث تســتعني دولة قطر 
باخلبرة املصرية من مختلف املبادرات 
الصحية، لعمل دراسات ومسوح لعدد 
من األمراض مثل ڤيروس سي، وسرطان 
الثدي، بينما تستفيد مصر بالتجربة 
القطريــة في مجــال تطبيــق التأمني 

الصحــي الشــامل والرقمنة. وأضاف 
عبدالغفــار، إن اجلانبــني اتفقــا على 
تشكيل فريق عمل في عدد من القطاعات 
املعنيــة باملجال الصحــي، والبدء في 
عقد اجتماعات عبــر تقنية «الڤيديو 
كونفرانــس» يليهــا تبــادل الزيارات 
للتعرف على اإلمكانيات املتاحة لدى 

اجلانبني وحتديد مجاالت التعاون.


