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أنباء مصرية

السيسي من قبرص: قررنا التصدي لالستفزازات في شرق املتوسط
خديجة حمودة

الرئيــس املصــري  قــال 
عبدالفتاح السيسي إن القمة 
الثالثية (املصرية -القبرصية 
-اليونانيــة) شــددت علــى 
ضــرورة مضاعفــة اجلهود 
الدوليــة ملكافحــة ظاهــرة 
اإلرهــاب بــكل حســم وعدم 
التسامح مع الدول والكيانات 
الداعمة له تسليحا ومتويال 
وتدريبا، مــع انتهاج مقاربة 
شــاملة ملعاجلــة كل جذوره 
واألســباب املؤدية له، وحث 
املجتمع الدولــي على حتمل 
مســوولياته في مواجهة من 
يرعى اإلرهاب ويوفر له املالذ 
اآلمن ومختلف أوجه الدعم.

وأضاف الرئيس السيسي 
- فــي كلمته خــالل املؤمتر 
الصحافــي املشــترك عقــب 
القمة الثالثيــة التي جمعته 
القبرصي نيكوس  بالرئيس 
ورئيــس  أناستاســيادس، 
الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس في نيقوسيا - 
أن القمة شهدت مناقشات بناءة 
عكست توافقا في الرؤى حول 
التطورات اإلقليمية والدولية؛ 
وخصوصا في منطقة شرق 
املتوسط، في ضوء السياسات 
االســتفزازية املتمثلــة فــي 
القانــون  انتهــاكات قواعــد 
الدولي والتهديد باســتخدام 

علــى محددات ومشــروعات 
مشــتركة فــي مجــال الغاز، 
لتوظيف الثروات الهائلة في 
شرق املتوسط من أجل حتقيق 
املنافع املتبادلة، مع احتفاظ 
كل دولة بحقوقها الســيادية 
اتصاال بتلــك الثروات. ومن 
هــذا املنطلق، تنفــرد آليتنا 
الثالثــي بكونهــا  للتعــاون 
قدمــت منوذجــني ناجحــني 
البحريــة  لتعيــني احلــدود 
القانــون  اســتنادا لقواعــد 
الدولي وبنــود اتفاقية األمم 

وخصوصا في منطقة شرق 
املتوسط، في ضوء السياسات 
االســتفزازية املتمثلــة فــي 
القانــون  انتهــاكات قواعــد 
الدولي والتهديد باســتخدام 
القوة املسلحة والتعدي على 
احلقوق السيادية لدول اجلوار 
ودعــم التطــرف واإلرهــاب 
ونقل املقاتلــني األجانب إلى 
النزاعــات، واتفقنا  مناطــق 
علــى ضرورة التصدي لتلك 
التي  التصعيدية  السياسات 
تزعــزع اســتقرار املنطقــة، 

في ليبيــا، وأكدنــا أن احلل 
السياسي الشامل الذي يعالج 
كل جوانــب اخللل في األزمة 
الليبية يظل هو السبيل األوحد 
لتحقيق االستقرار بهذا البلد 
الشــقيق، وفقا ملا مت االتفاق 
عليه في مسار برلني وإعالن 
القاهــرة الصــادر في يونيو 
٢٠٢٠، وشــددنا علــى أهمية 
احلفاظ على وحدة األراضي 
الليبية وضرورة خروج كل 
القوات األجنبية منها وتفكيك 
امليليشــيات اإلرهابية ونزع 
أســلحتها، وإعــادة توحيــد 
مؤسســات الدولة. وتناولت 
محادثاتنــا مختلف جوانب 
وتطورات عملية السالم في 
الشرق األوسط، حيث اتفقنا 
على ضرورة استمرار اجلهود 
لتسوية القضية الفلسطينية 
على أساس مقررات الشرعية 
الدولية، وكذا أهمية إنهاء حالة 
اجلمود الراهنة واســتئناف 
املفاوضات سعيا لتحقيق هذا 
الهدف املنشود. واستعرضنا 
الوضع في سورية، وأشرنا 
إلى أن استئناف احلوار بني 
كل األطراف على أساس قرار 
مجلس األمن رقم ٢٢٥٤ ميثل 
املرجعية الرئيسية للتسوية 
السياســية بــكل مكوناتهــا 
وعناصرهــا، وأعربنــا عــن 
إدانتنا ألي تواجد عســكري 
غير مشــروع على األراضي 

املتحدة لقانون البحار، حيث 
وقعت مصر مع كل من قبرص 
واليونــان اتفاقيتني في هذا 
املجال، وهو ما يعكس اإلرادة 
الهادفة  السياسية املشتركة 
إلى االســتفادة مــن الثروات 
املتاحــة، خاصــة احتياطات 
النفط والغاز الواعدة، وفتح 
آفاق جديدة ملزيد من التعاون 
اإلقليمــي مبجال الطاقة. لقد 
شهد اجتماعنا مناقشات بناءة 
عكست توافقا في الرؤى حول 
التطورات اإلقليمية والدولية 

باإلضافــة إلى التنســيق مع 
الشــركاء الدوليني التخاذ ما 
يكفل من إجــراءات للحفاظ 
على متطلبات األمن اإلقليمي.

وفي هذا الســياق، جددنا 
دعمنــا ملســاعي جمهوريــة 
قبرص الرامية إليجاد تسوية 
شــاملة ودائمــة للقضيــة 
القبرصية اســتنادا لقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة، على 
نحو يؤدي إلى إعادة توحيد 
شطري اجلزيرة مرة أخرى.

كما تطرقنا إلى التطورات 

الســورية أو مســاع لتغيير 
التركيبة الســكانية مبناطق 
الشــمال الســوري، وجددنا 
التأكيد على دعم وحدة سورية 
وسالمتها اإلقليمية. من جهة 
أخرى، أكدنا ضرورة مضاعفة 
اجلهود الدولية ملكافحة ظاهرة 
اإلرهــاب بــكل حســم وعدم 
التسامح مع الدول والكيانات 
الداعمة له تسليحا ومتويال 
وتدريبا، مــع انتهاج مقاربة 
شــاملة ملعاجلــة كل جذوره 
واألســباب املؤدية له، وحث 
املجتمع الدولــي على حتمل 
مســؤولياته في مواجهة من 
يرعــى اإلرهــاب ويوفــر له 
املالذ اآلمــن ومختلف أوجه 
الدعم. هذا، وقد أشادت القمة 
باجلهــود املصريــة ملواجهة 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
واستضافة أكثر من ٥ ماليني 
الجئ يتمتعون بكل احلقوق 
واخلدمات األساسية املتاحة 
للمواطنني املصريني، ووقف 
تدفقات الهجرة غير الشرعية 
من ســواحلها منذ عام ٢٠١٦ 
اعتمــادا على قدراتها الذاتية 
وانطالقــا مــن مســؤوليتها 
األخالقية، خاصة أن مصر لم 
تلجأ في أي مرحلة الستخدام 
هذه املسألة كأداة للتفاوض 
أو االبتــزاز مــع شــركائها 
األوروبيني لتحقيق استفادة 

مادية أو سياسية.

ً القمة الثالثية أكدت ضرورة مضاعفة اجلهود الدولية ملكافحة ظاهرة اإلرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له تسليحاً ومتويالً وتدريبا

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في املؤمتر الصحافي 
(رويترز) بعد قمة ثالثية بني اليونان وقبرص ومصر في القصر الرئاسي في نيقوسيا  

القوة املسلحة والتعدي على 
احلقوق السيادية لدول اجلوار 
ودعم التطرف واإلرهاب ونقل 
املقاتلني األجانب إلى مناطق 

النزاعات.
ومما جاء في كلمة الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي خالل 

املؤمتر الصحافي املشترك:
أؤكد مجددا على ما متّثله 
آليــة التعــاون الثالثي، منذ 
تدشينها عام ٢٠١٤ بالقاهرة، 
من محفل استراتيجي لتبادل 
الرؤى حــول ســبل تطوير 
عالقــات التعــاون فيمــا بني 
دولنا الثالث واالرتقاء بها على 
مختلف األصعدة السياسية 
والعســكرية واالقتصاديــة 
والثقافية، وتنسيق املواقف 
حيال القضايا ذات األولوية 
ســعيا  ودوليــا،  إقليميــا 
لتعظيــم املصالــح املتبادلة 
بيننا وتعزيز االستفادة من 
الفرص املتاحة، ومبا يسهم 
في التصدي للتحديات الراهنة 

التي تواجه أمننا القومي.
واتساقا مع ما تقدم، وقعت 
دولنــا الثــالث، إلــى جانب 
شركائنا في شرق املتوسط، 
على امليثاق التأسيسي ملنتدى 
غاز شــرق املتوسط الذي ال 
ميثل فقط منوذجا لتشجيع 
التعــاون اإلقليمي واحلفاظ 
علــى االســتقرار باملنطقــة، 
وإمنــا يعــد إطــارا للتوافق 

السعودية تدّشن مبادرة «معتمرون» وتطبيق «زائرون»: 
احلجز ملعتمري اخلارج عبر الشركات والقدوم مجموعات

أوباما يرمي بثقله خلف بايدن.. وترامب ميتلك حسابًا مصرفيًا في الصني
زج  وكاالت:  ـ  عواصــم 
الدميوقراطيــون بالرئيــس 
االميركي السابق باراك أوباما، 
وارثه السياسي الذي استمر 
٨ سنوات، في محاولة حلشد 
املزيــد مــن الدعم ملرشــحهم 
جــو بايــدن الذي غــاب عن 
االنظــار ليومني علــى االقل، 
فيما يواصل الرئيس دونالد 
ترامب جوالتــه املكوكية بني 
الواليات في اســتراتيجيتني 
مختلفتني بشكل جذري قبل 
أقل من أسبوعني على انتخابات 

٣ نوفمبر الرئاسية.
وتوجــه اوباما إلى مدينة 
فيالدلفيا بوالية بنســلفانيا 
احلاسمة التي فاز بها ترامب 
بفارق ضئيل عام ٢٠١٦، لعقد 
أول مؤمتر دعما لنائبه السابق 
بايدن. وفي جتمع للسيارات 
في الهواء الطلق على شــكل 
«درايف ان»، مــر أوباما أمام 
انصاره بالسيارة حلثهم على 
التصويت لبايدن واملرشحني 
الدميوقراطيــني فــي مجلس 

النواب.
أمــا ترامب الــذي كان في 
نفس الوالية قبل ٢٤ ســاعة، 
فلم يفوت فرصة غياب بايدن 
عن األضواء في وقت انتخابي 
حــرج، وقال «كل مــا يعرف 
القيام به هو البقاء في منزله»، 
مضيفا أنه اوقف نشاطه «ملدة 
خمسة أيام»، واصفا خصمه 

بأنه «سياسي فاسد».
املفتــرض ان  وكان مــن 
ترافقــه الســيدة األميركيــة 

كريســنت ويلكر التي ستدير 
املناظــرة وكذلك ضد اللجنة 

املستقلة املكلفة تنظيمها.
وتعليقا على عزم اللجنة 
اضافة زر كتــم الصوت ملنع 
املرشح من مقاطعة منافسه، 
وهو ما فعلــه الرئيس مرارا 
في املناظرة األولى، قال ترامب 
«سأقوم بذلك مهما حصل، لكنه 

أمر غير منصف».
ورغم محاوالته املستمرة 
لتصوير الصني على أنها أكبر 
تهديد ألميركا والدميوقراطية 
العامليــة، كشــفت صحيفــة 
«نيويورك تاميز» أن دونالد 
ترامب أمضى سنوات سعيا 
إلقامة مشــاريع جتارية في 
الصني، حيث احتفظ بحساب 
مصرفــي لــم يكــن معروفا 
سابقا، فيما يحاول الرئيس 
األميركــي تصوير منافســه 
الدميوقراطي جو بايدن على 
أنه ضعيــف مبواجهة بكني. 
وذكرت الصحيفة أن ترامب 
هو الــذي احتفظ مبكتب في 
الصني خالل ترشحه ملنصب 
الرئيــس أول مــرة، ودخــل 
في شــراكة مع شركة كبرى 
تســيطر عليهــا احلكومــة. 
باإلضافة إلى ذلــك، يحتفظ 
ترامب بحســاب مصرفي لم 
يكن معروفا سابقا في الصني، 
يخضع لسيطرة إدارة ترامب 
الدولية للفنادق، وفقا لتحليل 
سجالته الضريبية بواسطة 

الصحيفة.
وقــال آالن جارتن محامي 

منظمــة ترامــب ان الشــركة 
«فتحــت حســابا مــع بنــك 
صيني له مكاتب في الواليات 
املتحدة من أجل دفع الضرائب 

احمللية».
وقــال للصحيفة «لم تتم 
أي صفقــات أو معامــالت أو 
أنشــطة جتارية أخرى على 
اإلطالق ومنــذ عام ٢٠١٥ ظل 

املكتب غير نشط».
إلى ذلك، أظهرت إفصاحات 
قدمت إلى جلنــة االنتخابات 
االحتاديــة أن حملة املرشــح 
الدميوقراطي دخلت املرحلة 
األخيرة من الســباق بتفوق 
مالي كبير على حملة الرئيس 

اجلمهوري ترامب.
وفي نهاية ســبتمبر، كان 
لدى حملة بايدن حوالي ١٧٧ 
مليــون دوالر، أي مــا يقرب 
مــن ثالثة أضعــاف مبلغ ٦٣ 
لــدى حملــة  مليــون دوالر 
ترامب. وجمعت حملة بايدن 
٢٨١ مليون دوالر خالل الشهر، 
أي أكثر من ثالثة أضعاف ما 

جمعته حملة ترامب.
وأنفقــت حملــة ترامــب 
أقــل مــن ٥٦ مليــون دوالر 
على اإلعالنــات التلفزيونية 
واإلذاعية في سبتمبر، مقارنة 
مع نحــو ١٤٨ مليــون دوالر 
أنفقتها حملة بايدن. وال يضمن 
تفوق بايدن في السباق املالي 
له النصر، فقد انتصر ترامب 
في انتخابات عام ٢٠١٦ رغم أن 
املرشحة الدميوقراطية هيالري 
كلينتون جتاوزته في اإلنفاق.

االولــى ميالنيــا ترامب لكن 
مت الغاء ذلك بسبب «سعال» 
وكإجــراء احتياطــي. وكان 
ظهورهــا ســيكون االول في 

جتمــع انتخابي منذ أكثر من 
سنة.

وقد أصيبت ميالنيا ترامب 
بـ «كوفيدـ  ١٩» في نفس الوقت 

مع زوجها في األول من الشهر 
اجلاري، واعلنت في منتصف 
الشهر انها شفيت من املرض.
واستبق ترامب املواجهة 

املناظــرة  فــي  املباشــرة 
احلاســمة  التلفزيونيــة 
واألخيــرة اليــوم بتصعيــد 
هجماته الشخصية ضد خصمه 

وبلهجة أكثــر عدائية من أي 
وقت مضى، وقال ترامب «ال 
شيء منصفاً في هذه املناظرة»، 
مكررا هجماته الشخصية ضد 

الرئيس يسخر من غياب منافسه عن األضواء ويهاجم املناظرة ومنظميها

أرمينيا تصّعد ضد أذربيجان:
ال حل للنزاع في «قره باغ» إال بالسالح

عواصــم ـ وكاالت: صعــدت ارمينيا من 
لهجتهــا حيــال الصــراع الدائــر بينها وبني 
اذربيجان حول اقليم ناغورني قره باغ اجلبلي، 
وقال رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان 
امس، انه ال يوجد حل ديبلوماسي للصراع 
في اإلقليم خالل املرحلة احلالية. وأضاف «كل 
ما هو مقبول ديبلوماسيا للجانب األرميني، 
لم يعد مقبوال ألذربيجان». وقال باشينيان، 
فــي تصريح مســجل بث عبــر صفحته في 
«فيســبوك» امس، ان «الشــعب األرمني لن 
يســتطيع التوصل إلى حل مقبول له لنزاع 
قره باغ إال بالسالح»، مضيفا «علينا اإلدراك 
أن قضيــة قره باغ، في املرحلة احلالية على 
األقــل، ال ميكــن حلها ديبلوماســيا». ولفت 
باشينيان إلى أن أذربيجان ترفض اقتراحات 
اجلانب األرمني لتسوية النزاع على أساس 
حلول وســط متبادلــة، وال تقبل أي حلول 
سوى استسالم قره باغ. وشدد رئيس الوزراء 
األرمني على أن موقف بالده ثابت وال يشكل 
موضع نقاش منذ أوائل التسعينيات، وهو 

يقضي بأنه «ال أرمينيا دون ارتساخ» (االسم 
األرمني ملنطقة قره باغ). وتابع «تكمن قضيتنا 
فــي مواصلة الصراع حتى النهاية وبالكامل 
من أجل حقوق شــعبنا، مهما كان سيحصل 
في املستقبل. ويعني الصراع من أجل حقوق 
شعبنا اليوم، في ظل موقف أذربيجان، رفع 

السالح والتوجه للدفاع عن الوطن».
جاء ذلك بالتزامن مع عقد وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ اجتماعني منفصلني 
فــي موســكو مع نظيريــه األرمنــي زغراب 
مناتساكانيان واألذربيجاني جيهون بيراموف 
لبحــث الوضع في منطقة ناغورني قره باغ 
املتنازع عليها بحسبما أعلنت وزارة اخلارجية 
الروســية امــس. وأضافــت اخلارجية، في 
بيان، أن املفاوضات التي أجراها الڤروڤ مع 
مناتســاكانيان وبيراموف تناولت القضايا 
امللحــة املتعلقة بتطبيــع االتفاقات التي مت 
التوصل إليها سابقا بشأن وقف إطالق النار 
في منطقة قره باغ وتهيئة الظروف املالئمة 

لتسوية النزاع على أساس مستدام.

الرياضـ  وكاالت: أكد وكيل وزارة احلج والعمرة 
لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس أن الوزارة تستعد 
الســتقبال املعتمرين من خارج اململكة، بعد جناح 
دخول املعتمرين من داخل اململكة، مؤكدا عم وجود 
اي اصابات بڤيروس كورونا بني صفوف املعتمرين.
وقال عبدالرحمن شــمس، في تصريحات لقناة 
«اإلخبارية» السعودية مساء اول من امس، ان آلية 
احلجــز للمعتمرين مــن خارج اململكــة تكون عن 
طريق الشــركات املعتمدة، «وســيكون القدوم من 
خالل مجموعات وليس أفرادا»، مضيفا أن تطبيق 
«اعتمرنا» مخصص فقط للمعتمرين من داخل اململكة.

وبني ان الرئاسة العامة لشؤون احلرمني استقبلت 
حوالــي ٤٥ ألــف معتمر، وحوالــي ١٢٠ ألف مصل 
باملسجد احلرام منذ انطالق املرحلة الثانية للعودة 

التدريجية للعمرة.
وأوضح أنه مت الكشف عن العديد من احملاوالت 
لتمرير معلومات غير صحيحة وتطبيقات وهمية 
خلداع املعتمرين، وجرى التواصل بشــكل مباشر 

مع اجلهات املعنية لإلبالغ عنها.

وتابع «لم نســجل أي حــاالت إصابة حتى اآلن 
واألمور تســير وفقا ملــا مخطط لها، وبــدء العمل 
مع الشركات والوكالء املعتمدين متهيدا الستقبال 
املعتمرين من اخلارج، وذلك في املرحلة الثالثة التي 

تبدأ في بداية شهر نوفمبر» املقبل.
في غضون ذلك، دشــن الرئيس العام لشــؤون 
املســجد احلرام واملســجد النبــوي د.عبدالرحمن 
الســديس مبادرة «معتمرون» املندرج ضمن حزم 
اخلدمات واإلجراءات الوقائية، التي أعدتها الرئاسة 
العامة لشــؤون احلرمني ملواكبــة التطوير الرقمي 
وتســخير الــذكاء االصطناعي فــي خدمة احلرمني 

الشريفني.
وأكد د.الســديس فــي بيان بثتــه وكالة االنباء 
السعودية الرسمية (واس) امس أهمية االستفادة 
مــن البرامــج التقنية احلديثة فــي تذليل العقبات 
والصعوبات التــي قد تواجه املعتمرين واملصلني، 
وتفعيــل الدور التقني فــي جميع اخلدمات واملهام 
من أجل حتقيق اجلودة في مخرجاتها، وحتقيق ما 
تصبو إليه القيادة الرشــيدة من رقي وتطور لكل 

اخلدمات املقدمة في بيت اهللا العتيق.
كما يحتــوي التطبيق علــى املعلومات الالزمة 
لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات احلركة 
واملصليات، ومواقع العربات وأكشاك اإلهداء، مع األخذ 
باالعتبار األعداد واملواقع املخصصة خالل هذه الفترة، 
كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية 
التنظيمية لدخول وخــروج املعتمرين واملصلني، 
وخلق وعي لدى القاصدين بطرق التباعد االجتماعي، 
وأهمية التفويج املنتظم واآلمن في تيسير وسالسة 

أداء العبادات والنسك داخل املسجد احلرام.
كذلك، دشــنت وكالة الرئاســة العامة لشــؤون 
 املســجد النبــوي تطبيقا إلكترونيــا يخدم زائري 
املسجد النبوي، ويستطيع الزائر من خالل تطبيق 
«زائرون» اختيار ما يرغب القيام به سواء الصالة في 
الروضة الشريفة أو السالم على النبي ژ، والذي 
بدوره يتم إعطاؤه موعدا للذهاب إلى املسجد النبوي.

والتطبيق يخدم زائري املسجد النبوي ويوضح 
آليــة الزيارة لهم واملداخل واملخارج واألعمال التي 

ميكن أن يقوموا بها في احلرم النبوي الشريف.


