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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

الرئيس املصري: يوم حترير سيناء 
سيظل خالداً في وجدان املصريني

القاهرة ـ خديجة حمودة 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس، أن 
سيناء هي همزة الوصل التي أكسبت مصر 
عمقا اســتراتيجيا مضاعفا بجانب انتمائها 
للقارة األفريقية والوطن العربي، الفتا إلى أن 
يوم حترير سيناء وعودتها للوطن األم مصر، 

سيظل خالدا في وجدان املصريني.
وقال السيسيـ  في كلمة مبناسبة الذكرى 
السابعة والثالثني لتحرير سيناء ـ »بسم اهلل 
الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم، أيها الشعب 
األبي الكرمي، أحتدث إليكم اليوم في الذكرى 
الـ37 لتحرير جزء عزيز من أرض مصر الغالية، 
سيناء احلبيبة، أرض الفيروز، ومعبر األنبياء، 
وبوابة مصر الشرقية، سيناء البقعة املقدسة، 
ذات املكانة املتميزة في قلوب جميع املصريني، 

مكانة صاغتها اجلغرافيا وأكدها التاريخ عبر 
العصور، لتصبح همزة الوصل التي أكسبت 
مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا بجانب انتمائها 

للقارة األفريقية والوطن العربي«.
وأضــاف الرئيس: »يوم حترير ســيناء 
وعودتها للوطن األم مصر، سيظل خالدا في 
وجدان املصريني وصفحة مضيئة في مسيرة 
الوطن ويوما فاصال بني الفقدان واالسترداد 
وبني الهزمية والنصر، ذكرى مجيدة، نستعيد 
معها أحداثا مصيريــة في تاريخنا املعاصر، 
وملحمة تعكس قيمة غاليــة في وعي األمة 
وضميرها ووجدانها، تلك القيمة التي تزداد 
وتتوهج بتواصلها وتفاعلها مع حاضر األمة 

ورؤى مستقبلها«.

مدبولي يطلق مهرجان الهجن الدولي األول

افتتح د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، 
امس، مهرجان شــرم الشيخ الدولي األول 
لسباق الهجن، برفقة أشرف صبحي، وزير 
الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي، 
وزير التنميــة احمللية، واللواء خالد فوده، 
محافظ جنوب سيناء. أشاد »مدبولي« بإنشاء 

التراثية  الرياضية  الصــروح  »أحد أحدث 
لسباقات الهجن في مصر في مدينة شرم 
الشيخ، باستخدام أفضل املعايير الدولية، منها 
استخدام الراكب اآللي في السباق على غرار 
مضمارات سباق الهجن في الدول العربية«.

رؤية القاهرة واخلرطوم 
للواقع املأزوم

أحمد سليمان 

مما ال شك فيه أن ما حدث في السودان من احتجاجات 
شعبية رافقتها تغيرات سياســية، له رد فعل سريع 
على أسلوب تعاطي الدولة املصرية معه، فكان املوقف 
الرسمي منذ البداية هو دعم خيارات الشعب استنادا 
إلى املبدأ الثابت، وهو االحترام الكامل لســيادة الدول 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
إال أن األمر مع اخلرطوم يتجاوز حد املتابعة، انطالقا 
من القواسم واملصالح املترابطة التي طاملا جمعت بني 
البلدين في مسار ومصير واحد على مدار التاريخ، لنجد 
أولى الزيــارات اخلارجية لها، هي لوفد مصري رفيع 
املستوى، بغية الوقوف على ما يجري على أرض الواقع.

 فالسودان هو العمق اإلستراتيجي، وما يحدث فيه 
يؤثر بشكل مباشر على مصر، بحكم اجلوار والقضايا 
املشتركة، وهو األمر الذي انعكس في كلمات الزعماء 
أمام القمة األفريقية التي استضافتها القاهرة الثالثاء 

املنصرم للتباحث حول الشأن السوداني.
ولعل اجتماع القمة وما أسفر عنه من نتائج تعطي 
بحسب خبراء الشــؤون األفريقية مؤشرات خلارطة 
طريق سودانية، حتول دون تطور األحداث الداخلية، 
وهو ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيســي من أن 
االجتماع أكد على الدعم الكامل لدور االحتاد األفريقي 
في مساندة السودان على جتاوز التحديات، التي تواجهه 

في هذه املرحلة املهمة في تاريخه.
وانطالقا مما سبق فقد حدد اخلبراء التالي:

1- توجه املجلس العسكري االنتقالي وقوى احلرية 
والتغيير في املرحلة القادمة التباع سياسة مستقلة مع 
قضايــا األمن اإلقليمي، بعيدة متاما مع ما اتبعه نظام 
البشير مع مراعاة املصالح والتوازنات األفرو-عربية.

وهو ما تبني - أيضا - في كلمة الرئيس السيســي 
أمام القــادة األفارقة حني قال »اننا نأخذ في االعتبار 
اجلهود التي يبذلها املجلس العسكري االنتقالي والقوى 
السياسية واملدنية السودانية للتوصل إلى وفاق وطني 
ميكنه من جتاوز تلك الفترة احلرجة لتحقيق االنتقال 
السلمي للسلطة، دون االنزالق إلى الفوضى وما يترتب 
عليها من آثار مدمرة على الســودان وشــعبه وعلى 

املنطقة برمتها«.
2- اإلصالح السياسي والدميوقراطي في السودان 
هو املخرج الوحيد من األزمة املمتدة والشاملة، وهو ما 
جنحت فيه القاهرة مع األشقاء األفارقة في إطالة مدة 
املجلس العسكري لـ 3 أشهر إلقامة النظام الدميوقراطي، 
رغم ما يتعرض له من ضغوطات شعبية وأخرى دولية 
من محتجني لتسليم السلطة فورا - على حد تعبيرهم 
- إلــى حكومة مدنية، وهو ما فســره أيضا الرئيس 
السيســي في كلمته حني قال ان الدول األفريقية هي 
األكثر قدرة على فهم تعقيدات مشاكلها وخصوصية 
أوضاعها، وهي األقدر علــى إيجاد حلول ومعاجلات 
حتقق مصالح شعوبها وتصونها من التدخل اخلارجي 

أو فرض حلول خارجية ال تالئم واقعها.

حتليل إخباري

الرئيس الصيني للسيسي: ندعم عملية التنمية في مصر
خديجة حمودة وأ.ش.أ

عبدالفتــاح  الرئيــس  عقــد 
السيسي امس جلســة مباحثات 
مع الرئيس الصيني شي جني بينج، 
بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة 

الصينية بكني.
وقال بســام راضــي املتحدث 
الرسمي باسم رئاسة اجلمهورية 
فــي تصريــح صحافــي امس، إن 
الرئيس الصيني رحب بالرئيس 
عبدالفتاح السيسي موجها الشكر 
له على تلبية الدعوة للمشــاركة 
في قمة منتــدى احلزام والطريق 
للتعاون الدولي، كما وجه التهنئة 
للرئيس مبناســبة عيــد حترير 
سيناء، مؤكدا ما حتظى به مصر 
وحضارتهــا العريقة مــن تقدير 
لدى الشعب الصيني، مشيدا مبا 
حققته مصر على صعيد التنمية 
وجناحهــا فــي حتقيــق إجنازات 
واضحــة علــى صعيــد اإلصالح 
االقتصــادي فضــال عــن حتقيق 
األمن واالستقرار، وتنفيذ العديد 
من املشــروعات القومية الكبرى، 
وهو ما ساهم في حتفيز الشركات 
الصينية للعمل في مصر لالستفادة 
ممــا تتيحه تلك املشــروعات من 
فرص اســتثمارية واعدة، مؤكدا 

دعــم احلكومــة الصينية لعملية 
التنمية في مصر. 

وقد أعرب الرئيس السيســي 
للرئيس الصيني عن تقديره حلسن 
االستقبال وكرم الضيافة، مقدما 
التهنئة للرئيس »بينج« مبناسبة 
قــرب حلــول الذكــرى الســبعني 
لتأسيس جمهورية الصني الشعبية 
في أكتوبر املقبل، ومؤكدا احلرص 
على املشاركة في قمة منتدى احلزام 
والطريق للتعاون الدولي، آخذا في 
االعتبــار ما متثله مبادرة احلزام 
والطريق من أهميــة في ظل أنها 
تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة 
وحتقيــق تطلعات شــعوبنا في 

االستقرار والرخاء.
الــى ذلــك، اســتقبل الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، مبقر إقامته 
بالعاصمة الصينية بكني صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوضح املتحدث باسم رئاسة 
اجلمهورية الســفير بسام راضي 
أن الرئيــس السيســي أكد، خالل 
اللقاء ما يشهده التعاون الثنائي من 
تطور ملحوظ في مختلف املجاالت 
مع دولة اإلمارات العربية الشقيقة، 
وطلب نقل حتياته لصاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات، مشيرا إلى 
ما حتظى به اإلمارات قيادة وشعبا 
مــن مكانــة خاصة لدى الشــعب 
املصري، وما متثله عالقات البلدين 
من منوذج يحتذى به بني األشقاء 
العرب.  من جانبــه، أكد صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد على 
ما يربط البلدين من محبة وأخوة، 
مشــيدا بالدور القومي التاريخي 
ملصر وحرصها على صون املصالح 
العربية وتعزيز أســس الســالم 
واالســتقرار في املنطقة، ومؤكدا 
حرص دولة اإلمارات على تعزيز 
التعــاون والتكاتف مع مصر من 
أجل ترسيخ قيم السالم والتسامح 
واالستقرار في املنطقة، كما أشاد 
ســمو الشــيخ محمــد بن راشــد 
باخلطوات الناجحة التي انتهجتها 
مصر في مسار اإلصالح االقتصادي 
والنقدي والنتائج الواضحة التي 
حتققت في هذا اإلطار واملنعكسة 
على مجمــل مؤشــرات االقتصاد 
املصــري. كما قدم الشــيخ محمد 
التهنئة للرئيس السيسي وللشعب 
املصري على جناح عملية االستفتاء 
األخيــر على الدســتور ونســبة 
املشاركة العالية من جميع فئات 

الشعب املصري.

مباحثات مصرية ـ إماراتية على هامش قمة منتدى احلزام والطريق في بكني

 الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال مبقر إقامته في بكني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
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»املوازنة« إلى جلسات متتالية بدءًا من الثالثاء
وقرار بضبط سفر الوفود الوزارية أو اإلدارية إلى اخلارج

»أستانا 12« تعقد في نور سلطان مبشاركة بيدرسون

بيروت ـ عمر حبنجر

عرض مجلــس الوزراء 
اللبناني في اجتماعه امس 
في بعبدا برئاســة الرئيس 
ميشــال عــون اخلطــوط 
العريضة للموازنة العامة، 
الشــاغلة الهــل احلكم في 
لبنان، منذ شــكلت حكومة 

»الى العمل«.
وكان مرتقبــا عــرض 
مشــروع املوازنــة برمتــه 
علــى هــذه اجللســة، لكن 
عــدم التوافــق علــى اوجه 
النفقــات  فــي  التقليــص 
ومصادر الزيادة في الواردات 
افضــت الــى التفاهــم على 
حتديد جلسة خاصة ملجلس 
الــوزراء ملناقشــة وإقــرار 
املوازنــة العامــة واحالتها 
الى مجلس النــواب. وزير 
املــال علــي حســن خليــل 
ى قسطه بإعداد مشروع  وفَّ
املوازنة وطبع 33 نســخة 
منــه، وســلم هذه النســخ 
الى االمانة العامة لرئاســة 
احلكومة لتوزع على الوزراء 
قبــل ثالثة ايام مــن موعد 
اجللسة اخلاصة باملوازنة، 
تاركا لفرقاء احلكومة قلع 

اشواكها بيديها.
وقــد ســبقت اجللســة 
خلــوة تقليدية بني رئيس 
اجلمهوريــة ميشــال عون 
ورئيــس احلكومــة ســعد 
احلريري، بعدها افتتح عون 
اجللســة عارضــا تطورات 
مشروع املوازنة، ثم جرى 
االنتقال الى جدول االعمال، 
حيث اقرت البنود املتعلقة 
برفــع احلد االدنــى الجور 
العاملــني فــي احملفوظات 
الوطنية ومصلحة استثمار 
مرفأ بيروت ومصلحة سكك 

احلديد.
وحتدث وزير املال علي 

وكاالت:   - عواصــم 
العاصمــة  فــي  انطلقــت 
الكازاخيــة اجلديــدة نــور 
سلطان )استانا سابقا( أمس، 
اجلولة الثانية عشــرة من 
احملادثات بني الدول الضامنة 
للملــف الســوري تركيــا، 
روســيا، إيران، إضافة إلى 
وفدي احلكومة واملعارضة. 
ويتوقع مراقبون أال حتقق 
اجلولة الثانية عشــرة من 
محادثــات اســتانا، تقدمــا 
يذكر الســيما في محورها 
األساســي املتمثل بتشكيل 
الدســتور  جلنــة لصياغة 
اجلديد في سورية، إضافة 

الى ملف محافظة إدلب. 
وفي إطار اللقاءات الفنية 
الثنائيــة والثالثيــة، التي 
تتخلل محادثات »استانا ١٢«. 
التقى ممثلو روسيا وإيران، 

وكذلك روسيا وتركيا. 
ويشــارك الوفد التركي 
في محادثات اجلولة احلالية 
وزيــر  مســاعد  برئاســة 

اخلارجية، سادات أونال.
ويترأس الوفد الروسي، 
مبعوث الرئيس بوتني إلى 
سورية ألكسندر الفرنتيف، 
فيما يــرأس الوفد اإليراني 

اال ان اقتــراح كتلة التنمية 
والتحرير يقوم على اساس 
لبنان دائرة انتخابية واحدة، 

وعلى قاعدة النسبية.
لصحيفــة  وقــال 
»اجلمهورية«: الى القانون 
االنتخابــي ُدر، واعتقــد ان 
مــن املصلحــة ان نعجــل 
بالقانــون منذ اليــوم، ألن 
قانون االنتخاب احلالي الذي 
متت على اساسه االنتخابات 
النيابية االخيرة اوجد خلال 
كبيرا وشــكوى عارمة من 
اجلميع، وقد دلت التجربة 
معه علــى انه مبنــي على 
مشــروع القانون املعروف 
باالرثوذكســي، داعيــا الى 
االســتفادة مــن العبر التي 
تركتها االنتخابــات لنأتي 
بقانون عصري على مقاس 
لبنان وتطلعات اللبنانيني 
الى متثيل عادل وصحيح.

وما قيل في هذا املجال، 
امــس، ان رئيــس مجلــس 
النواب شاء بطرحه املبكر 
لقانــون االنتخابات اخراج 
اشكاليات املوازنة ومصاعب 
املالية العامة وحديث الفساد 

املتوقع  ومــن املســائل 
مناقشــتها تبادل األســرى 
وتوزيع مساعدات إنسانية.
وقال ديبلوماسي غربي 
لوكالــة فرانــس بــرس إن 
موســكو ســتكون مدركــة 
لواقع أن اجلوالت األخيرة 
ملا يسمى بـ»مسار أستانا« 
لم حترز تقدما يذكر في وقت 
تدفع موسكو نحو تسريع 
تشكيل جلنة دستورية ميكن 
أن تطلق العملية السياسية 

واملفسدين من دائرة الضوء، 
وليــس افضل مــن قانون 
االنتخابــات شــدا النتبــاه 

السياسيني في لبنان.
وفي موضوع تســريب 
محضر اجتماع نائب رئيس 
احلكومة غسان حاصباني 
والوزيــر منصــور بطيش 
في واشنطن وما تردد عن 
ان وزير اخلارجية جبران 
باســيل فتح حتقيقا، قالت 
مصادر القوات اللبنانية ان 
هذا التســريب لم يستنكر 
من جانب وزير اخلارجية 
الــوزارة،  وال مــن جانــب 
فيمــا كان عليــه ادانة هذا 
العمل علنا، وهذا اســتثناء 
واستخفاف وامر مريب وغير 
مقبول ومستفز كونه يشكل 
ســابقة على هذا املستوى، 
ما يسيء الى صورة لبنان 
وديبلوماسيته وصدقيته، 
للغايــة،  خطيــر  وهــو 
وســنصعد في هذا املجال، 
ومــن املؤســف ان تتحول 
سفاراتنا في اخلارج الى ما 
يشبه مقر االستخبارات، وما 

حصل مخجل.

في البالد.
وينطوي تشكيل اللجنة 
الدســتورية علــى أهميــة 
خاصة بالنسبة لألمم املتحدة 
التــي تفضــل حــال بقيادة 

سورية للنزاع.
الديبلوماســي  وقــال 
لوكالة فرانس برس »حتى 
لو مت إنشاء جلنة دستورية، 
فإن عملها سيستغرق وقتا 
طويال ولــن تتوصــل إلى 

نتيجة مؤكدة«.

بري يطرح مبكراً إقرار قانون انتخاب جديد وتساؤالت عن السبب

)محمود الطويل( الرئيس العماد ميشال عون مترئسا جلسة احلكومة بحضور الرئيس سعد احلريري 

)فرات بوست( سوريون يتظاهرون ضد سيطرة »قسد« في ريف دير الزور 

حســن خليل بعد اجللسة 
عــن اقــرار كل بنود جدول 
االعمال، وتقرر عقد جلسات 
متتالية القرار املوازنة بدءا 
مــن الثالثاء املقبــل، ودعا 
التوقــف  الــى  اللبنانيــني 
عــن التــداول باالرقام غير 
الصحيحة، واشار الى وجود 
٩3 مؤسسة عامة تقرر اعادة 
النظــر بها جلهــة الدمج او 

االلغاء.
وكشف عن قرار ملجلس 
الوزراء بوقف سفر الوزراء 
واالدارات الى اخلارج دون 
تكليــف مبرر مــن مجلس 
الوزراء وللحاالت الضرورية 

فقط.
في هذا الوقت، اجتمعت 
كتلــة التنميــة والتحريــر 
الرئيــس نبيــه  برئاســة 
بري وتطرقــت في خطوة 
مبكرة الى قانون االنتخاب 
الــذي جــرت على اساســه 
االنتخابــات املاضيــة وفق 
القاعدة الطائفية واملناطفية.

من حيث التوقيت املبكر، 
قال الرئيس بري انه يحترم 
كل ما سيقال في هذا املجال، 

مساعد وزير اخلارجية علي 
أصغر خاجي.

وأكــدت وزارة خارجية 
كازاخستان أن وفود الدول 
الثالث ومفاوضي األطراف 
إلــى  وصلــوا  الســورية 
العاصمة نور سلطان، لعقد 
محادثات »ثنائية وثالثية« 
قبيل االجتماع املوسع الذي 
ســيحضره مبعــوث األمم 
املتحدة اجلديد الى سورية 

غير بيدرسون. 

1600 قتيل مدني في 4 أشهر من قصف »التحالف« على الرقة في 2017
بيروت - أ.ف.پ: تســبب القصف 
اجلوي واملدفعي للتحالف الدولي بقيادة 
واشــنطن على مدينة الرقة في شمال 
سورية خالل األشهر األربعة األخيرة من 
الهجوم عليها عام 2017، مبقتل أكثر من 
1600 مدني، اعترف التحالف مبقتل 159 
شخصا منهم فقط، وفق تقرير نشرته 

منظمة العفو الدولية أمس.
وقالت مستشارة االستجابة لألزمات 
لدى املنظمة دوناتيال روفيرا: »الكثير 
من القصــف اجلوي لم يكــن دقيقا 
وعشرات اآلالف من الضربات املدفعية 
كانت عشوائية« على مدينة الرقة التي 
سيطر عليها األكراد بعد طرد »داعش« 
منها في أكتوبر 2017. ونشرت منظمة 

العفو الدولية مع شــريكتها مجموعة 
»آيروورز« للرصد هــذه النتائج، بعد 
أشهر من البحث امليداني وحتليل مكثف 
إلكتروني  للبيانات، مبا في ذلك مسح 
لصور عبر األقمار االصطناعية شارك 

فيه ثالثة آالف متطوع عبر االنترنت.
وحثــت املنظمتان في التقرير غير 
التحالف  الرئيسية في  الدول  املسبوق 
الدولي بقيادة واشنطن على إبداء املزيد 
من الشــفافية ازاء القصف الذي نفذه 
التحالف خالل الهجوم على املدينة التي 
شــكلت منذ العام 2014 املعقل األبرز 
لتنظيم داعش. وقالت روفيرا إن »قوات 
التحالف دمرت الرقة، لكنها ال تستطيع 
محو احلقيقة«. ودعت املنظمتان »قوات 

التحالف الى وضع حد إلنكارها حصيلة 
القتلــى املروعة في صفــوف املدنيني 
والدمار الناجت عن هجومها في الرقة«.

وأوضحت أن أسبابا عدة تفسر ارتفاع 
حصيلة القتلى بني املدنيني، من بينها فشل 
أجهزة االستخبارات والرصد واستخدام 
أسلحة غير مناسبة.  وأكد التحالف ردا 
على سؤال لفرانس برس أنه يحقق في 
تقارير تقدم إليه من جهات عدة، بينها 
منظمة العفو، مشددا على احترامه القانون 
الدولي اإلنساني. وقال املتحدث باسمه 
سكوت راولينسن »يأخذ التحالف كل 
اإلجراءات املمكنة لتقليل اخلسائر في 
صفوف املدنيني« مضيفا: »نوجه ضربات 

دقيقة بعد رصد متعمق«.


