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االحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ عربية وعاملية

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

نواب «التغيير» يواصلون اعتصامهم وبري يرفض الرضوخ
بيروت - عمر حبنجر

واصــل نــواب التغييــر 
اعتصامهــم  اللبنانيــون 
في القاعــة الكبرى ملجلس 
النــواب احتجاجا على عدم 
إجــراء جلســات مفتوحــة 
ومتتاليــة النتخاب رئيس 
للجمهوريــة، فيما تضامن 
معهم زمالء ومواطنون، حيث 
انضم النائبان حليمة قعقور 
وفراس حمدان إلى زميليهما 
جناة صليبا وملحم خلف، 
اللذيــن افتتحا هذا املســار 
االحتجاجــي ليل اخلميس، 
كمــا انضــم إليهــم زائرون 
ومتفقدون، ونواب آخرون 
بالتنــاوب، ممــا أعطى هذا 
التحــرك بعــده «امليثاقي» 
نســبيا مــن حيــث التنوع 
الطائفي. ومــن بني النواب 
الزائرين عضوا كتلة نواب 
القــوات اللبنانيــة جــورج 
احلــاج،  ورازي  عقيــص 
حيث تدارســوا فــي كيفية 
حل املأزق الرئاسي واالتفاق 
على خريطة طريق مشتركة، 
ويقول نائب زغرتا ميشال 
دويهي إن العتصام النواب 
وظيفتني: حث النواب على 
اســتعجال انتخــاب رئيس 
واالتفاق على اســم سيادي 

لرئاسة اجلمهورية.
إلى ذلك، انضم النائبان 
وبــوال  مخزومــي  فــؤاد 
النــواب  الــى  يعقوبيــان 
املعتصمــني فــي املجلــس 

واملبيت فيه.
وفي تصريح لها، أبلغت 

عدم وجود اتفاق، الفتا إلى 
عدم اهتمام اخلارج بلبنان، 
ومؤكدا أن احلــل في لبنان 
داخلي ويحتــاج إلى حوار 
حقيقــي لكــن ليــس هناك 
جتاوب مع الدعوة إلى احلوار 

حتى اآلن.
إال أن نائب رئيس مجلس 
النــواب إليــاس بوصعــب 
أعلــن أن رئيــس املجلــس 
نبيه بري أبلغه اســتعداده 
اللجــان  لتأجيــل جلســة 
النيابيــة املشــتركة املقررة 
يوم اخلميس وحتويلها الى 
جلسة انتخاب رئاسية حال 

ملس أن ذلك بات ممكنا.
بدوره، نائب األمني العام 
حلــزب اهللا الشــيخ نعيــم 
قاسم، أشار إلى ان حزبه لن 
يقبل برئيس يستفز ويواجه 

وقال جبور: ال أحد يزايد 
علــى القــوات اللبنانية في 
موضــوع مســاحة لبنــان، 
نحن املؤمتنون على الكيانية 
القــوات  اللبنانيــة، نحــن 
اللبنانيــة، نحن املؤمتنون 
على حــدود لبنان، ميثاقية 
لبنان هي الطرح املســيحي 
التاريخي، نحن من يحمي هذا 
اخلط، وليس نحن من يقول 
لنا الشــيخ نعيم قاسم اننا 
نريد التقسيم. وأضاف: «من 
يريد التقســيم ومن يسعى 
الى التقسيم هو الذي يرفض 
االنصياع للمساحة املشتركة 
بني اللبنانيني والذي يرفض 
تطبيق اتفاق الطائف والذي 
يرفض وجود الدولة ويرفض 
تسليم سالحه للدولة. هذا 

هو من يريد التقسيم».
ونقل جبــور عن رئيس 
حــزب «القــوات» د.ســمير 
هنــاك  ان  قولــه  جعجــع 
استهدافا لكل الدولة في لبنان 
وليــس للمواقــع املارونية 
فقط، فإما انتخابات رئاسية 
تضع قطار اإلنقاذ على السكة 
وإال فال رئيــس ممانع ولن 

نسمح برئيس ممانع.
وفــي جديد التيار احلر، 
إعالن نائبه جورج عطااهللا 
عن اتصاالت جدية يجريها 
التيار مع من نعتبرهم نوابا 
االلتزامات  متحرريــن مــن 
اخلارجيــة، حيث قال لقناة 
«ال بــي ســي»: ذاهبون في 
اجتاه جدي للوصول إلى سلة 
تفاهمات من ضمنها أسماء 

للرئاسة.

شــرائح كبــرى فــي لبنان 
ملصلحة سياسات أميركية، 
وانه يجــب ان تكــون لهذا 
الرئيس مواصفات محددة، ال 
ميكن التنازل عنها، وأن يكون 
عابــرا للطوائــف بعالقاته 
وبإمكانيــة تعاونــه مع كل 
األطراف وأن يكون قادرا على 
االنفتاح على الشرق والغرب 
والعرب، وأن يكون وطنيا ال 
يفرط فــي الوضع اللبناني 
خدمة للمشــروع األميركي 
- اإلسرائيلي على حد قوله.
رئيــس جهــاز اإلعــالم 
القــوات  فــي  والتواصــل 
اللبنانيــة شــارل جبور رد 
على الشيخ قاسم، داعيا إلى 
عقد جلسات نيابية متتالية 
للوصول إلى انتخاب رئيس 

يطبق اإلنقاذ.

استمرار السجال بني «حزب اهللا» و«القوات».. و«التيار احلر» يتحدث عن «سلة أسماء» مرشحة للرئاسة

عدد من الناشطني خالل اعتصام أمام مجلس النواب تضامنا مع النواب املعتصمني داخله            (محمود الطويل)

النائبــة قعقور قناة «ام تي 
في»، بأن عدم دعوة رئيس 
مجلــس النــواب نبيه بري 
الى جلسة جديدة النتخاب 
رئيــس للجمهورية تعكس 
عدم احترامه لالعتصام الذي 

نقوم به.
لكــن رئيــس مجلــس 
النواب نبيه بري استعاض 
عــن الدعــوة إلى اجللســة 
االنتخابيــة الثانية عشــرة 
يوم اخلميس املقبل بالدعوة 
الى اجتماع اللجان النيابية 
في هذا املوعد لتعديل أحكام 
الضمان االجتماعي، وأكد بري 
وفق ما نقل زواره إلى جريدة 
«األخبار» ان إدارة املجلس 
تقوم مبا يفترض بها القيام 
به حيال النواب املعتصمني 
وأن األمــور معلقة بســبب 

غسان حاصباني لـ «األنباء»: اعتصام النواب 
خطوة رمزية ومسار معاكس للمعارضة

كندا توافق على أكبر عملية إعادة ملواطنيها 
احملتجزين لدى األكراد شمال شرق سورية

احلرس الثوري اإليراني يتوعد األوروبيني 
إذا صنفوه «إرهابيًا»: حتّملوا العواقب

بيروت - احتاد درويش

النائــب عــن  وصــف 
كتلة «اجلمهورية القوية» 
غســان حاصبانــي قيــام 
التغييريني  النواب  بعض 
باالعتصــام داخل املجلس 
النيابــي للمطالبــة بإبقاء 
جلسات االنتخاب مفتوحة 
رئيــس  انتخــاب  حتــى 
باخلطــوة  للجمهوريــة 
الرمزية، معتبرا أنها مسار 
معاكس ملسار املعارضة وال 

ميكن الرهان على فعاليتها. وقال: كنا نتمنى 
أن يكون هناك مسار منسق أكثر مع باقي 
النواب مع وضع خارطة طريق. واعتبر أنه 
ليس بإمكان مثل هــذه اخلطوة أن تخلق 
ديناميكية معينة. ومتنى لو ان املعتصمني 
اتفقوا على اســم رئيس قبــل البدء بهذه 
املقاربة «لكان عدد كبير من النواب التحق 
بهم، فمن اعتصم داخل املجلس كان مازال 
يصــوت للدكتور عصام خليفة ولشــعار 
معني، ويستبعد املرشح الذي تؤيده أكثرية 

املعارضة».
ورأى حاصبانــي النائــب عــن القوات 
اللبنانية في تصريح لـ «األنباء» أن تلويح 
البعض بتعليق املشاركة بجلسات االنتخاب 
هو شبيه مبقاطعة النواب الذين يغادرون 
اجللســة بالدورة الثانيــة، التي ال تؤدي 
إلــى نتيجة، بل إلــى جمود أكبر في امللف 
الرئاسي. وأشار إلى أن أي توجه حتت حجة 
أخذ االنتخابات إلى خارج جلسات مجلس 
النواب، هو توجه خللق مســار بديل عن 
املسار الدستوري الدميوقراطي، فال شيء 
اســمه حوار حول رئيس اجلمهورية، بل 

هناك انتخاب رئيس.
واعتبر حاصباني أن احلوار أو التوافق 

علــى رئيس هــو مبنزلة 
صياغــة  إعــادة  عمليــة 
ملقاربــة احلكم فــي البالد 
قبل االنتخاب، وهي محاولة 
لشــراء الوقــت، ألنه حني 
يتضح اســم مرشح معني 
لدى أكثرية معينة عندها 
يتم انتخابه في يوم واحد 
ويفرض على اجلميع. لذلك 
فإن أي مسار خارج مسار 
جلسات االنتخاب املفتوحة 
أمــر مرفوض. فمــا الفرق 
بني اجللــوس على طاولة 
مستديرة أو في الهيئة العامة والتصويت 
للمرشحني والتشاور بني الكتل في جلسات 
متتالية قد نصل من خاللها إلى التفاهم على 
اسم رئيس يجسد تطلعات غالبية املجلس 
النيابي وليــس بالضرورة باإلجماع، وإال 
يصبح مجلس النواب هيئة للمصادقة على 

قرار الصفقات السياسية.
واعتبــر حاصباني ردا على ســؤال أن 
الدســتور واضح، إمنا تطبيقــه وطريقة 
مقاربة العمل السياسي هي غير الواضحة من 
قبل جهات سياسية مختلفة على مبدأ لبنان 
أوال، فااللتزام بالدســتور وتطبيقه مينع 
التعطيل، وعدم تطبيقه واحترامه ال يعتبر 
خلال بالنظام السياســي، بل خلل بالنهج 

املطبق بعدم احترام الدستور وآلياته.
وعن حديث رئيس القوات د.سمير جعجع 
األخير بتعطيل اجللســات في حال انتخاب 
مرشح يدعمه حزب اهللا، وكذلك طرحه إعادة 
النظر بالتركيبة اللبنانية، أكد حاصباني أن 
القوات اللبنانية ملتزمة بالدستور وبحضور 
اجللسات، والتعطيل لن يكون بشكل مستمر، 
إمنا االنسحاب من جلسة أو اثنتني، امنا هو 
إلعادة التموضع والتشاور مع قوى املعارضة 

وليس لتعطيل اجللسات. 

أمــرت احملكمــة  عواصــم - وكاالت: 
الفيدرالية الكندية احلكومة بإعادة أربعة 
مواطنني كنديني محتجزين منذ سنوات في 
مخيمات يسيطر عليها مسلحو قوات سوريا 
الدميوقراطية «قسد» شمال شرق سورية.

وأتى هذا القرار بالتزامن مع إعالن كندا 
موافقتها على إعادة ست نساء كنديات و١٣

طفال معنيني في هذا امللف القانوني. وهذه 
العملية هي أكبر عملية تنظمها البالد إلعادة 
عائالت مقاتلني يشتبه بانتمائهم لتنظيم 
داعش، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال 
محتجزين في سورية، حيث كانت تقتصر 
سابقا على إعادة الدول ملواطنيها احملتجزين 

لدى قسد من نساء واطفال فقط. 
واتخذت عائــالت الكنديني احملتجزين 
في سورية اجراءات قانونية ضد احلكومة 
الكنديــة، العتبارها خصوصــا أن رفض 
السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية 

للحقوق واحلريات.
وقالــت باربرا جاكمــان، محامية جاك 
ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق اإلسالم 
وجردته لندن من جنسيته وأحد املعنيني 

األربعة بقــرار القضاء «لقــد حتدثت إلى 
الوالدين وهما سعيدان حقا».

وأضافــت احملامية أن القاضي «عرض 
جميــع القضايا التي كانــت تثير القلق»، 
مشــيرة إلى أنــه أمر أوتــاوا بطلب إعادة 
الرجال األربعة «في أقرب وقت ممكن بشكل 
معقول» وبتزويدهم جوازات سفر بشكل 
عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سورية 

ملساعدتهم.
وأشــار القاضــي في قــراره خصوصا 
إلى ظروفهــم املعيشــية «األكثر صعوبة 
من ظروف النساء واألطفال الذين وافقت 
كندا لتوها على إعادتهم»، الفتا إلى أنه لم 

توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.
وكانت وزارة اخلارجية الكندية أعلنت 
امــس األول أنها «وافقت أخيرا على قرار» 
يتعلق فقط بنساء وأطفال املجموعة وليس 

بالرجال األربعة.
وتتعامل حكومة جاســنت ترودو حتى 
اآلن مع هذه القضية على أساس كل حالة 
على حدة، وأعادت في أربع ســنوات عددا 

محدودا من النساء واألطفال.

عواصم - وكاالت: حذر احلرس الثوري 
اإليراني االحتاد األوروبي من ارتكاب «خطأ» 
إدراجــه على القائمــة الســوداء للمنظمات 
«اإلرهابية»، وذلك بعد دعوة البرملان األوروبي 
لفرض عقوبات عليه. وقال قائد احلرس اللواء 
حسني سالمي أمس إن على األوروبيني «حتمل 
العواقب في حال أخطأوا»، وذلك في تصريحات 
أوردها موقع «سباه نيوز» التابع للحرس، 

هي األولى له منذ قرار البرملان األوروبي.
وأضاف ســالمي: «أوروبا لــم تتعلم من 
أخطائها املاضية وتعتقد أنها بهذه البيانات 
ميكنها أن تهز هذا اجليش العظيم املليء بقوة 
اإلميان والثقة والقدرة واإلرادة»، مشددا على 
أن احلرس «ال يقلق على اإلطالق من تهديدات 
كهذه (...) ألنه كلمــا أعطانا أعداؤنا فرصة 

للتحرك، حتركنا بشكل أقوى».
وأتت تصريحات ســالمي خالل استقبال 
رئيس البرملان محمد باقر قاليباف الذي أمضى 
مســيرة في احلرس تولــى خاللها مناصب 

أبرزها قيادة القوة اجلوية.
ورأى قاليباف أن «األعداء ليســت لديهم 
معرفة دقيقة عن الشعب واحلرس الثوري، 
فهم يظنــون أن احلرس هو قوة عســكرية 
بحتة»، مشــددا على أن «احلرس والباسيج 

جزء من الشعب االيراني».
وشدد على أنه «اذا أراد البرملان األوروبي 
إغالق نافذة العقالنية والسير في اجتاه الدفاع 
عن اإلرهاب وإحلاق الضرر باحلرس الثوري 
اإلســالمي، فإن مجلس الشــورى اإلسالمي 

(البرملان) مستعد للتعامل بحزم مع أي من 
إجراءاته».

وأتــى قــرار البرملان األوروبــي في فترة 
مــن التوتــر املتزايد بني طهران وبروكســل 
على خلفية االحتجاجات التي تشهدها إيران، 
واتهام الغربيني إليران بتزويد روسيا بطائرات 

مسيرة استخدمتها ضد أوكرانيا.
وطلب البرملان االوروبي اخلميس الفائت 
من االحتاد األوروبي إدراج احلرس الثوري 
على القائمة السوداء لـ «املنظمات اإلرهابية»، 
مبا يشــمل فيلق القدس املــوكل بالعمليات 

اخلارجية، وقوات التعبئة «الباسيج».
ودعا النص الذي أقره النواب األوروبيون، 
الى حظر «أي نشاط اقتصادي أو مالي» مع 
احلرس الثوري من خالل شركات أو مؤسسات 

قد تكون مرتبطة به.
وسبق للواليات املتحدة أن أدرجت احلرس 
على قائمة املنظمات «اإلرهابية» عام ٢٠١٩. 
وأوروبيا، يعود هذا اإلجراء املعقد قانونيا 
إلى املجلس األوروبي، املخول الوحيد بتطبيق 

العقوبات.
وأيــد عدد من الدول األعضاء قي االحتاد 
االوروبي النص، بينما بدا آخرون أكثر حذرا. 
ويبحث االجتماع املقبل لوزراء اخلارجية في 
٢٣ اجلاري في فرض حزمة رابعة من العقوبات 
على إيران على خلفية قمع االحتجاجات التي 
أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد 
توقيفها من قبل شرطة األخالق، ودعم إيران 

لروسيا في مجال املعدات العسكرية.

اعتبر أن عدم تطبيق الدستور هو نهج وليس خلالً بالنظام السياسي

بينهم ٤ رجال لم توجه لهم تهم االنتماء إلى «داعش» ألول مرة

النائب غسان حاصباني

«البيانات الرقمية» للمصريني باخلارج في عهدة البرملان
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

تــدرس جلنــة الشــؤون 
العربية واخلارجية في مجلس 
الكاملــة  القواعــد  الشــيوخ 
لتنفيذ مشروع إنشاء قاعدة 
بيانــات رقميــة للمصريــني 
في اخلارج، وذلك مبشــاركة 
وزارتي اخلارجية، والهجرة 

واملصريني في اخلارج.
اللجنــة  وأوضحــت 
البرملانيــة أن إنشــاء قاعدة 
بيانــات رقميــة للمصريــني 
باخلارج تســهم فــي تعميق 
الروابــط والتواصــل معهم، 
الدولة  وذلك ضمــن جهــود 
لتطويــر عدد مــن اخلدمات 
الرقمية املقدمــة ألبنائها في 

اخلارج.
وتستهدف قاعدة البيانات 
الرقمية االستفادة من خبرات 
الشباب والعلماء من املصريني 
باخلارج فــي جميع مجاالت 
التنميــة، وإتاحة وتســهيل 

وتكنولوجيا املعلومات.
ويتضمــن ذلــك إنشــاء 
األنظمــة والتطبيقــات مــن 
خالل تطوير تطبيق للهاتف 
احملمــول و«التابلت» يتميز 
بخصائص الذكاء االصطناعي، 
حيث سيقوم بجمع وحتليل 
املصريــني  عــن  البيانــات 

االمتيازات واخلدمات املقدمة 
من مختلف اجلهات احلكومية 
من خــالل التطبيق اخلاص 
بهــذه البوابة، فيما ســيوفر 
التطبيق محتوى معلوماتيا 
ثريا وخدمــات تفاعلية تهم 
املصريني باخلارج، الفتا إلى 
أنه سيتم الترويج للتطبيق 
مــن خــالل إحــدى شــركات 

التسويق املتخصصة.
كما سيتم إنشاء وتطوير 
قاعدة بيانات للعلماء املصريني 
املتفوقني باخلارج بالتعاون 
االتصــاالت،  وزارات  بــني 

الهجرة، والتعليم العالي.
البيانات  وتقــوم قاعــدة 
الرقمية للمصريني في اخلارج 
علــى توفيــر بيئة مناســبة 
والالزمــة لألنظمــة املطورة 
مــن الناحيــة التكنولوجية، 
فضال عن توفير التدريب ورفع 
كفاءة العاملني القائمني على 
إدارة هذه القاعدة املعلوماتية 

املهمة.

باخلــارج وحتديــد محــاور 
التطوير  اهتماماتهم بغرض 
الذاتــي املســتمر للخدمــات 

الرقمية املقدمة.
وســيتم تقــدمي خدمــات 
الرقميــة»  مصــر  «بوابــة 
للمصريني العاملني باخلارج، 
كمــا ســيتم ربــط جميــع 

تستهدف تعميق الروابط  والتواصل معهم واالستفادة من خبرات العلماء والشباب

الوصــول للخدمــات املقدمة 
لهم، وتوفير جميع االمتيازات 
املقدمة مــن مختلف اجلهات 
احلكوميــة عبــر املنصــات 
والتطبيقــات اإللكترونيــة، 
فضال عن تعظيم االســتفادة 
من املبادرات التدريبية التي 
تطلقهــا وزارة االتصــاالت 

استنكار لسماح السويد لسياسي دامناركي متطرف 
بحرق نسخة من «املصحف» وأنقرة ترد بسلسلة إجراءات

أثــار  ـ وكاالت:  عواصــم 
قرار السويد السماح لسياسي 
دامناركي متطرف بحرق نسخة 
مــن املصحف الشــريف أمام 
السفارة التركية في ستوكهولم 
انتقادات واسعة وغضبا عارما 
الســيما في مواقــع التواصل 
االجتماعي.  واتهم ناشــطون 
الســويد بأنهــا تغــذي روح 
الكراهية وتعلن «عدم احترامها 
ملقدســات ملياري مســلم من 
خالل السماح ملتطرف عنصري 
بإحراق نســخة من املصحف 
الشريف أمام سفارة تركيا». 
وبحســب وســائل اعــالم 
عربيــة وغربيــة، فقــد قــام 
زعيم حــزب اخلط املتشــدد 
الدمناركــي اليميني املتطرف 
بالــودان بحــرق  راســموس 
نسخة املصحف أمام السفارة 
التركية بحماية من الشــرطة 
السويدية، وذلك بتحريض من 
الصحافي السويدي املتطرف 
تشانغ فريك الذي عرض على 
بالودان التظاهر وحرق نسخة 
من املصحــف أمام الســفارة 
التركيــة، وضمن لــه تغطية 

ونددت اخلارجية التركية 
«بأشــد العبارات بهذا العمل 
الــذي يشــكل  االســتفزازي 
بوضــوح جرميــة كراهية»، 
على ما أفاد مصدر ديبلوماسي.

ووصف وزيــر اخلارجية 
التركي اخلطــوة بأنها «عمل 
حقير». وأضاف أن االحتجاج ال 
ميكن تصنيفه على أنه حرية 
تعبيــر. وقال «ال يســمحون 
بحرق أي كتــاب، لكن عندما 

لوزير الدفاع الســويدي بال 
جونســون االســبوع املقبــل 
وكانــت تهــدف إلــى محاولة 
اقنــاع أنقــرة بالتوقــف عن 
معارضة انضمام السويد إلى 
حلف شمال األطلسي «الناتو».  
وأدان الناطق باســم الرئاسة 
التركية ابراهيم قالن بالتظاهرة 
معتبرا أنهــا «جرمية كراهية 
واضحة». وأضاف أن «السماح 
بهذا التحرك رغم كل التحذيرت 
يشــجع على جرائم الكراهية 
واإلسالموفوبيا». وكانت أنقرة 
اســتدعت الســفير السويدي 
االســبوع املاضــي بعــد بث 
مقطع ڤيديو يسيء للرئيس 
رجب طيب اردوغان. ويتوقع 
ان تزيــد هــذه االســتفزازات 
التوتر بني انقرة واستوكهولم، 
حيث ترفــض تركيا انضمام 
الســويد وفنلنــدا إلــى حلف 
شمال األطلسي (ناتو)، متهمة 
البلدين بإيواء مطلوبني أكراد 
ومقربــني مــن حــزب العمال 
الكردستاني وحلفائه في شمال 
سورية والعراق الذين تصفهم 

بأنهم «إرهابيون». 

يتعلق األمر بالقرآن يتحدثون 
عن حرية التعبير». 

تزامــن ذلك مــع تظاهرة 
نظمها متطرفون أكراد موالون 
حلــزب العمال الكردســتاني 
ومقربون مما يســمى «جلنة 
روج آفا» لدعم أكراد سورية، 
وهو االسم الذي يطلقه االكراد 

على شمال شرق سورية. 
تركيــا  أعلنــت  كذلــك 
أمــس إلغــاء زيــارة مقــررة 

السياسي الدمناركي املتطرف راسموس بالودان يحرق نسخة املصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم  (رويترز)

جميــع النفقات. وقــال فريك 
انه دفــع تكاليــف التصريح 
للشرطة، وتكفل هو بتغطية 
احلدث بوصفــه صحافيا، ما 
دفع أنقرة الى اتخاذ سلسلة 
من اإلجراءات، فقد اســتدعى 
وزير اخلارجية التركي مولود 
الســفير  تشــاووش أوغلــو 
الســويدي في أنقرة ستافان 
هرستروم للمرة الثانية خالل 

أيام قليلة. 

«البريد»: ال صحة لإلعالن عن مسابقات مالية
القاهرة - هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
املصــري ما تداول من روابط إلكترونية 
منســوبة لهيئة البريد بزعم اإلعالن عن 

مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنني.
وأوضح املركز اإلعالمي في بيان أنه 
قام بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد 
املصري، التي نفت تلك األنباء، مؤكدة أنه 
ال صحة لهذه املسابقات، وأن تلك الروابط 

وكذلك اإلعالنات املتداولة وهمية ومزيفة، 
وال عالقة لهيئة البريد بهما مطلقا.

وشــددت علــى أن اإلعــالن عــن أي 
مســابقات خاصة بالبريــد املصري يتم 
بشكل رســمي من خالل قنوات االتصال 
اخلاصة بالهيئة، سواء املوقع اإللكتروني، 
أو صفحة الفيسبوك، أو من خالل التواصل 
املباشــر، محذرة املواطنني من االنسياق 
وراء تلك الروابط املزيفة، التي تستهدف 

استغالل بياناتهم الشخصية.


