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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«اخلارجية»: إعادة انتخاب مصر لعضوية جلنة 
األمم املتحدة لبناء السالم ملدة عامني

زيارة زيلينسكي األولى لواشنطن منذ بدء الغزو تغضب موسكو
وبوتني يرد بإدخال صواريخ «فرط صوتية» و«نووية» احلرب

القاهرة ـ خديجة حمودة

استقبل الرئيس عبدالفتاح 
السيســي امــس، الفريق أول 
محمد زكي القائد العام للقوات 
املسلحة ووزير الدفاع واإلنتاج 
احلربي. صرح بذلك السفير 
بسام راضي املتحدث باسم 

رئاسة اجلمهورية.
في ســياق آخــر، أعلنت 
وزارة اخلارجيــة املصريــة 
أن اجلمعيــة العامــة لألمم 
املتحدة أقرت إعادة انتخاب 
مصر لعضويــة جلنة بناء 
السالم ملدة عامني عن الفترة 

.٢٠٢٣/٢٠٢٤
وذكرت اخلارجية ـ على 
صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك 
امس أن السفير أسامة عبد 
الدائــم  املنــدوب  اخلالــق، 
ملصر لدى األمم املتحدة في 
نيويــورك، أوضح أن إعادة 

عواصم ـ وكاالت: اثارت 
الرئيــس االوكراني  زيــارة 
فولودميير زيلينســكي الى 
الواليات املتحدة بدعوة من 
نظيره االميركي جو بايدن، 
غضب روسيا التي حذرت من 
انها لن جتلب اخلير لكييڤ. 
الكرملــني أول  واســتبق 
رحلة خارجية لزيلينســكي 
منــذ بــدء الغــزو الروســي، 
وقال املتحدث باسم الرئاسة 
الروســية دميتري بيسكوف 
ان الزيارة املقرر ان يتخللها 
تعهد أميركي بتقدمي منظومة 
باتريوت للدفاع الصاروخي 
ألوكرانيا سوف «تؤدي فقط 
لتصعيد الصراع وال تبشــر 
باخليــر ألوكرانيا». وأضاف 
أنه ال يتوقع تغييرا في موقف 
زيلينســكي بشــأن رفضــه 
التفاوض مع الرئيس فالدميير 
بوتني بعد هذه الزيارة، وقال 
إن روســيا ال تــرى فرصــة 

حملادثات سالم مع كييڤ.
وأشــار بيسكوف إلى أن 
منح أوكرانيا أنظمة باتريوت 
ال يعنــي فقط عــدم توقف 
شحنات األسلحة األميركية 
ألوكرانيا، ولكــن أيضا أنه 
يتم إرسال املزيد من األنظمة 

املتقدمة.

يعكس إسهامات مصر املمتدة 
في دعم جهود بناء الســالم 
في إفريقيا مبا في ذلك أثناء 
رئاســة مصــر للجنــة بناء 

الى امللف النووي الذي يحذر 
الغرب مــن جلوئه اليه بعد 
االنتكاسات الكبيرة لقواته، 
الــردع  وقــال ان «تــوازن 
النووي هو أساس االستقرار 

في العالم».
صواريــخ  أن  واعلــن 
«سارمات» الباليستية القادرة 
على حمل ١٠ رؤوس نووية 
ستدخل اخلدمة في املستقبل 
القريب، وانه بدءا من يناير 
املقبــل ســتدخل صواريــخ 

إعادة اإلعمــار والتنمية في 
أعقاب النزاعات في االحتاد 

األفريقي.
ونوه السفير عبد اخلالق 
بالتزام مصر مبواصلة العمل 
مع جميع األطــراف املعنية 
على دعــم اجلهــود الرامية 
لتعزيــز فاعلية هيكل األمم 
املتحدة لبناء السالم، السيما 
من خــالل توفيــر التمويل 
الكافــي واملســتدام والقابل 
للتنبؤ ألنشطة بناء السالم.
وأكد في هذا الصدد على 
أهميــة تخصيــص مــوارد 
مالية ألنشــطة بناء السالم 
ضمن ميزانية األمم املتحدة 
لتمكني صندوق بناء السالم 
من االستجابة، لطلبات الدعم 
املقدمة من الــدول األعضاء 
خاصة فــي أفريقيا للحفاظ 
على مكتسبات السالم ومنع 
انزالق الدول مجددا في براثن 

النزاع.

الدفاع سيرغي شويغو خالل 
االجتماع، ان روسيا تخطط 
إلقامة قواعد لدعم اسطولها 
فــي مدينتــني ســاحليتني 
بجنــوب اوكرانيــا، وقــال 
خالل االجتماع إن «امليناءين 
في برديانســك وماريوبول 
يعمــالن بكامــل طاقتهمــا. 
نخطط لنشــر قواعد فيهما 
لدعم السفن وخدمات إنقاذ 
في حاالت الطوارئ ووحدات 

تصليح سفن البحرية».
ورأى أن مــن الضروري 
زيادة عديد اجليش الروسي 
الى ١٫٥ مليون جندي، ورفع 
العســكرية  ســن اخلدمــة 
اداريــة  كيانــات  وإنشــاء 
عســكرية جديدة في شمال 

غرب روسيا.
ميدانيا، أعلنت أوكرانيا 
أن قواتها املسلحة، قتلت منذ 
بدء الغزو الروسي للبالد في 
٢٤ فبرايــر املاضي، حوالي 
٩٩ ألفا و٧٤٠ جنديا روسيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته 
هيئة األركان العامة للقوات 
املســلحة األوكرانيــة، فــي 
صفحتها على موقع التواصل 
 ( ك فيســبو ) عي جتما ال ا
وأوردته وكالة األنباء الوطنية 

األوكرانية (يوكرينفورم).

السالم في ٢٠٢١ ممثلة للقارة، 
فضال عــن ريــادة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، رئيس 
جمهورية مصر العربية، مللف 

«تسيركون» الفرط صوتية 
التي تفوق ســرعتها سرعة 
الصوت بـــ ٩ مرات اخلدمة 
ايضا، ويصفها بوتني بأنها 

المثيل لها في العالم.
ودعــا الضبــاط الروس 
الى االســتفادة مــن اخلبرة 
التي اكتســبوها في احلرب 
السورية لدعم الرئيس بشار 
األسد ضد املعارضة منذ عام 

.٢٠١٥
مــن جانبه، أعلــن وزير 

السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات املسلحة ووزير الدفاع واإلنتاج احلربي

كييڤ تعلن قتل ١٠٠ ألف عسكري روسي.. وروسيا تخطط إلقامة قاعدتني بحريتني في مدينتني أوكرانيتني حتتلهما

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات املسلحة ووزير الدفاع واإلنتاج احلربي

(أ.ف.پ) حواجز أمنية في شوارع باخموت بشرق أوكرانيا  

انتخــاب مصــر يأتــي بعد 
حصولها على تأييد املجموعة 

اإلفريقية في نيويورك.
وقــال إن هــذا االنتخاب 

وقبل الزيارة أيضا، عقد 
بوتني اجتماعا موســعا مع 
كبــار القــادة العســكريني، 
لتحديد مهام اجليش الروسي 
فــي العــام املقبــل. وأكد أن 
ضباطــه ســوف يكملــون 
أهداف ما وصفها بـ«العملية 
العســكرية اخلاصة» حتى 
نهايتها بالكامل وهو املصطلح 
الذي يطلقه الروس على غزو 

اوكرانيا.
ولم يغفل بوتني التطرق 

عفو مشروط عن املتخلفني عن التجنيد: 
تسليم أنفسهم خالل ٣ أو ٤ أشهر

٧ آالف طفل أجنبي في «خطر» مبخيمني 
يديرهما املسلحون األكراد في شرق سورية

بريطانيا: اتساع «إضرابات زيادة األجور» 
بانضمام طواقم اإلسعاف

وكاالت: قالــت وكالة األنباء الرســمية 
السورية «سانا» إن الرئيس بشار األسد، 
أصدر مرســوما تشــريعيا مينح مبوجبه 
«عفوا عاما» عن اجلرائم املرتكبة قبل تاريخ 

األمس ٢١ يناير اجلاري.
وبينت الوكالة أن املرسوم يشمل كامل 
العقوبــة فــي اجلنح واملخالفــات، وكامل 
العقوبة في التخلف عن اخلدمة العسكرية 
داخليــا وخارجيا واملنصــوص عليها في 
املادتــني ١٠٠ و١٠١ مــن قانــون العقوبات 
التشريعي  العسكرية الصادر باملرســوم 

رقم ٦١ لعام ١٩٥٠. 
وال يشمل هذا العفو املتوارين عن األنظار 
والفاريــن عن وجه العدالة إال إذا ســلموا 
أنفسهم خالل ثالثة أشهر بالنسبة للفرار 
الداخلي، وأربعة أشــهر بالنســبة للفرار 

اخلارجي، وفق الوكالة.
وبحســب املرسوم يستثنى من شمول 
العفو عدد من اجلرائم املنصوص عليها في 
قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، 
واجلرائــم املنصوص عليها فــي عدد من 

املراسيم التشريعية والقوانني األخرى. 

بيروت ـ أ.ف.پ: حذرت منظمة أنقذوا 
األطفال «سيف ذي تشيلدرن» من أن سبعة 
آالف طفل أجنبي اليزالون عالقني «في خطر» 
في مخيمي «الهول» و«روج» اللذين يديرهما 
املسلحون األكراد التابعون ملا يسمى االدارة 
الذاتية في شمال شرق سورية، داعية إلى 

تسريع عمليات ترحيلهم إلى بالدهم.
ويؤوي مخيم الهول وحده، وفق األمم 
املتحدة، ٥٦ ألف شخص، غالبيتهم نساء 

وأطفــال، بينهم أكثر من عشــرة آالف من 
عائالت مقاتلني مفترضني لتنظيم داعش. 
ويشــهد املخيم بني احلني واآلخر فوضى 

وحوادث أمنية.
وأفادت املنظمة في بيان أمس بأن «نحو 
ســبعة آالف طفل أجنبي اليزالون عالقني 
ومعرضــني خلطــر االعتــداءات والعنف» 
فــي املخيــم الــذي تديــره قوات ســوريا 

الدميوقراطية الكردية «قسد».

لندنـ  وكاالت: شارك اآلالف من العاملني 
بخدمة اإلســعاف في إجنلتــرا وويلز في 
إضــراب للمطالبة بزيادة األجور ليتســع 
خالفها مــع احلكومة التــي ترفض زيادة 
األجور فوق معدالت التضخم، ومبا يزيد 
الضغــط على هيئــة اخلدمــات الصحية 
املمولــة من الدولة، بعد يــوم من اضراب 

أطقم التمريض.
وتوقف موظفو ســيارات اإلسعاف في 
اخلدمــة الصحيــة الوطنيــة (NHS) التي 
تديرها الدولة مبن فيهم طواقم اإلسعاف 
ومسؤولو االتصاالت عن العمل، مما دفع 
مسؤولي الرعاية الصحية إلى التحذير من 
إجهاد نظام صحي يعاني بالفعل من أزمة.

وجتمع نحو ٤٠ موظفا معتصمني خارج 
مركــز خدمة إســعاف وســت ميدالندز في 
لونغفورد في وســط اجنلتــرا خلف الفتة 
كتب عليها «اخلدمة الوطنية الصحية حتت 

احلصار».
وبينما عبر ســائقو السيارات املارة عن 

تأييدهم عبر إطالق العنان ألبواقهم، قال ممثل 
نقابة «يونايت» ستيف تومسون إن الهدف 
من وراء اإلضراب محاولة االحتفاظ باخلدمات 

وحتسينها، باإلضافة إلى حتسني األجور.
من جهتها، قالــت احلكومة إن اإلضراب 
«املؤسف للغاية» سيؤدي إلى توافر عدد أقل 
من سيارات اإلسعاف على الطرق، موضحة 
أنه ســيتم إعطاء أولوية للحاالت اخلطيرة 

التي تهدد احلياة مثل النوبات القلبية.
ومت وضع اجليش في حالة تأهب للمساعدة 
في قيادة مركبات الطوارئ وتوجيهها، إال أن 
اجلنود لن يكونوا مخولني بجميع الصالحيات 
التي يتمتع بها سائقو سيارات اإلسعاف فيما 
يتعلق باالستجابة وتقدمي الرعاية السريرية.

وتســببت سلســلة من اإلضرابات في 
إشاعة شــعور بالبؤس في بريطانيا قبل 
عيد امليالد مع تهديد عمال السكك احلديد 
وشــرطة مراقبة اجلوازات أيضا بإفســاد 
عطلة األعياد في ظل رفض احلكومة قبول 

املطالب املتعلقة باألجور.

لبنان: تخبط سياسي وسباق أيام وأرقام بني الشغور الرئاسي والدوالر
السلطة التنفيذية.

وعلى صعيد البحث في الهجوم 
على القوات الدولية «اليونيفيل» 
في بلــدة العاقبية اجلنوبية، مت 
أمس نقل احد اجلرحى االيرلنديني 
الــى بــالده عبــر مطــار بيروت 
ملتابعــة العالج، فــي حني نقلت 
وســائل االعــالم اللبنانيــة عن 
ديبلوماسي غربي، تشارك بالده 
بالقوات الدولية العاملة في جنوب 
لبنــان، ان ثمة ضرورة لتوقيف 
مرتكبــي االعتــداء قبــل وصول 
رئيس احلكومة االسباني ووزير 
اخلارجية االيطالي الى بيروت، في 
زيارتهما املقررتني ملعايدة قوات 
بلديهما املشاركة في اليونيفيل، 

مبناسبة امليالد ورأس السنة.
واشــار الديبلوماسي الغربي 
الــذي امتنع عن ذكر اســمه الى 
ضرورة مشــاركة اليونيفيل في 
التحقيقــات، آمــال ان يفتــح هذا 
احلادث الباب للبحث في طبيعة 
العالقة بني اليونيفيل وحزب اهللا، 
ووقف التحريض والتجييش ضد 
هؤالء، الذين يطبقون آداب السلوك 
مع االهالي مبا فيها كيفية التعاطي 

مع النساء.

وتقول املصادر لـ «األنباء» ان 
احلزب ابلغ باسيل بأنه ال مشكلة 
لديــه، ان يرفــض، أي باســيل، 
التوافق على قائــد اجليش، كما 
رفض قبله فرجنية، لكن عليه ان 
يطرح اسما، سواه، «ألن اسمك ال 
يسوق»، وعن مشاركة احلزب في 
اجتماع مجلس الوزراء املستقيل 
اعتبر احلزب انه شارك في اجللسة 
بناء على دعوة رئيس احلكومة 
ملعاجلة أمور ضرورية، ثم طالب 
ميقاتي باعتماد املراسيم اجلوالة، 
لكن رئيس احلكومة رفض رفضا 
قطعيا ذلك، ألن مثل هذه الصيغة 

تعني عودته الى البيت.
الوزير السابق بطرس حرب 
الذي شارك في إعداد اتفاق الطائف، 
وقف الى جانــب ميقاتي في هذا 
املضمار، حيث قال لقناة «اجلديد» 
ان صيغة املراسيم اجلوالة التي 
طبقــت ســابقا، ليســت مطابقة 
ملواصفات املرحلة الراهنة، حيث ال 
دواعي أمنية تفرضها، كتلك التي 
كانت متنع الوزراء من الوصول 
الى مجلسهم، وزاد واصفا املراسيم 
اجلوالة اليوم باخلروج على احكام 
الدســتور وتعطيل قسري لعمل 

مصــادر متابعــة ردت توتر 
عالقــة التيــار مع احلــزب غير 
املخفيــة، الــى إخــراج باســيل 
من السباق الرئاســي، وتلمسه 
مالمح عدم اعتراض احلزب، على 
شخصية قائد اجليش، بعد تعذر 

ايصال سليمان فرجنية.

الصعيد االقليمي».
وعن عالقة حزب اهللا بالتيار، 
قــال فيــاض: «التيــار واحلزب 
يــدركان بــأن تفاهــم مارمخايل 
يحتاج إلعادة قراءة وكان يجب 
مراجعته قبل اآلن وأحمل الطرفني 

املسؤولية».

النائــب علي فيــاض (عضو 
كتلة الوفــاء للمقاومة) رد على 
جبران باســيل عبر قناة «أو تي 
في» التابعة للتيار بقوله: «أتوقع 
ان تشهد بداية العام اجلديد حتركا 
للملفات اللبنانية ومنها الرئاسية، 
وان هناك نوعا من حلحلة ما على 

القته وزيرة اخلارجية الفرنسية 
كاتريــن كولونا، بدعــوة القادة 
السياسيني اللبنانيني الى حتمل 
مســؤولياتهم بإجراء االنتخاب 
السريع لرئيس جديد للجمهورية، 
وتشكيل حكومة ذات صالحيات 
قادرة على تنفيذ االصالحات التي 

يحتاج اليها لبنان بشدة.
 لكن تبني ان للرئيس السابق 
ميشال عون ولوريثه السياسي 
رئيس التيار احلر جبران باسيل، 
حســابات مغايرة، فــاألول يريد 
رئيسا يكمل ما بدأه عهده، والثاني 
ال يقبل بأحد سواه، أو حتى بشبيه 
له، ومن هنا كان اعالنه الرفض 
القاطع لوصول سليمان فرجنية 
الى رئاســة اجلمهورية، وتاليا، 
حتــى أي تفاهم علــى تأييده او 
فرضه عليــه. وأضاف لصحيفة 
«األخبــار»، ان املوقــف نفســه، 
ومبعزل عن حزب اهللا ينطبق على 
قائد اجليش العماد جوزاف عون، 
الذي وصفه بأنــه قائد االنقالب 
ال قائد اجليــش، قاصدا حتميله 
مسؤولية التغاضي عما آلت اليه 
البالد وعهد الرئيس ميشال عون، 

منذ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩.

بيروت - عمر حبنجر 

سباق من نوع مختلف، تدور 
رحاه على مرمح األوضاع اللبنانية 
املتفاقمــة سياســيا واقتصاديا، 
طرفاه الدوالر األميركي والشغور 
الرئاسي الذي بلغ أمس اخلمسني 
يوما مــن عمره املفتــوح، قابله 
الدوالر األميركي متجاوزا الـ ٤٦

ألف ليرة لبنانية.
وفيما يستمد الشغور الرئاسي 
قدرتــه على تســجيل املزيد من 
األيام، بفضل التخبط السياسي 
العــارم والعصي علــى احللول، 
يستمد الدوالر االميركي حيويته 
من فســاد اإلدارة املالية املتصل 
بفساد اإلدارة السياسية، مضافا 
اليهما خط تهريب العملة اخلضراء 
الى سوق سورية املتعطش اليها 

في هذه األيام.
وتــرددت أصــداء األوضــاع 
اللبنانية الصعبة في مؤمتر «بغداد 
٢» الذي انعقد في األردن، حيث 
اكد الرئيس الفرنســي اميانويل 
ماكرون أن أزمة العراق وسورية 
ولبنــان تتطلب حللهــا تعاونا 
صادقــا بني الــدول املعنية، وقد 

مصادر لـ «األنباء»: مرد التوتر بني حزب اهللا ورئيس التيار احلر طلب احلزب من باسيل تسمية مرشح للرئاسة سواه!

(محمود الطويل) قائد اجليش العماد جوزاف عون مستقبال املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة في لبنان يوانا فرونتسك  

(أ.ف.پ) وقفة احتجاجية لطواقم اإلسعاف ملطالبهم بزيادة األجور في لندن  


