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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يجتمع مع ٣ شركات بلجيكية 
إلنتاج الهيدروجني األخضر في مصر

سجال أميركي ـ إسرائيلي حول اجلوالن احملتل

عواصــم - وكاالت: نــأى 
وزيــر اخلارجيــة األميركــي 
أنتونــي بلينكن بنفســه عن 
تأييــد اعتراف إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترامب بسيادة 
إسرائيل على هضبة اجلوالن 
احملتلــة، رغــم انه أكــد على 
أهمية املنطقة ألمن إسرائيل. 
ومنح الرئيس السابق اعترافا 
أميركيا رسميا غير مسبوق، 
بسيادة إسرائيل على اجلوالن 
في عام ٢٠١٩، في حتول كبير 
عن سياسة اتبعتها الواليات 
املتحــدة لعشــرات الســنني. 
واحتلــت إســرائيل هضبــة 
اجلــوالن في حرب عام ١٩٦٧ 
وضمتها عام ١٩٨١ في خطوة 
غير معترف بها دوليا. وقال 
بلينكن لشــبكة (سي.إن.إن) 
الناحيــة  اإلخباريــة «مــن 
العملية، أعتقد أن الســيطرة 
على اجلوالن في هذا الوضع 
تظل لها أهمية حقيقية ألمن 
إسرائيل.. األسئلة القانونية 
شيء آخر ومبرور الوقت إذا 
تغيــر الوضع في ســورية، 
فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا 

قريبني من ذلك بأي حال».
وأضاف ان نظام الرئيس 
السوري بشــار األسد عالوة 
امليليشــيات  علــى وجــود 
املســلحة املدعومة من إيران 
تشــكل «تهديدا أمنيا كبيرا» 

إلسرائيل.
ان تصريحــات  ويبــدو 
بلينكــن لم تــرق لالحتالل، 
حيث قال مكتب رئيس الوزراء 

وتشــكل ضربة لقســد التي 
يهيمن عليها األكراد. وأشــار 
إلــى أن واجبهــا األوحــد هو 

مكافحة تنظيم داعش.
وقال املتحدث باسم وزارة 
الدفاع األميركية جون كيربي 
للصحافيني إن «موظفي وزارة 
الدفاع ومقاوليها من الباطن 
ليسوا مخولني مد يد املساعدة 
إلــى شــركة خاصة تســعى 
الســتغالل موارد نفطية في 
ســورية وال إلى موظفي هذه 

الشركة أو إلى وكالئها».
وأضــاف ردا على ســؤال 
بشأن مهمة القوات األميركية 
في ســورية إن العســكريني 
األميركيني املنتشرين في شمال 
شرق سورية وعددهم حاليا 
حوالي ٩٠٠ عسكري «هم هناك 

القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس املصــري عبدالفتاح 
السيســي، حرص مصــر على جذب 
االســتثمارات األجنبية املباشرة في 
مجال توليد الطاقة اجلديدة واملتجددة، 
وذلك في إطار االلتزام باألهداف العاملية 
حلماية البيئــة ومكافحة االحتباس 
احلــراري، فضــال عــن العمــل على 
استغالل املوارد الطبيعية املتنوعة 
التــي تتمتع بها مصر في هذا املجال 
على أفضل نحو، لصالح استخدامات 
التنمية، وكذلك في الصناعات الثقيلة 

كثيفة االستهالك للطاقة.
جاء ذلك خالل اســتقبال الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، امس الرؤساء 
الشــركات  التنفيذيــني لعــدد مــن 
البلجيكية، وهي شركة «دميي» ألعمال 
التكريك، وشركة ميناء «أنتويرب»، 
وشــركة «فلوكسي»، وذلك بحضور 
د.مصطفــى مدبولــي رئيس مجلس 
الوزراء، ود.محمد شاكر وزير الكهرباء 
والطاقة املتجددة، وم.طارق املال وزير 
البترول والثروة املعدنية، والفريق 
أحمــد خالــد قائد القــوات البحرية، 
وفرنسوا كورنيه سفير مملكة بلجيكا 

بالقاهرة.
وصرح املتحدث الرســمي باسم 
رئاســة اجلمهورية الســفير بسام 
راضي، بأن اللقاء تناول «بحث آفاق 
التعاون مع حتالف تلك الشــركات 
البلجيكية لالستثمار في مجال إنتاج 

الهيدروجني األخضر لتوليد الطاقة».
من جانبهم، أعرب أعضاء حتالف 
الشركات البلجيكية عن تشرفهم بلقاء 
الرئيس السيسي، مؤكدين االهتمام 
البالــغ ألوروبا بالتوســع في إنتاج 
الهيدروجني األخضر ونقله وتخزينه 
ضمــن جهود إزالة وتقليص نســبة 
الكربون فــي الهواء، وحرصهم على 
التعاون مــع مصر في هذا املجال ملا 
تتمتــع به من خصائــص ومقومات 
طبيعية مثالية إلجناح هذا التوجه، 
واملناخ االستثماري والتنموي املواتي 
الذي حتظى بــه مصر حاليا برعاية 
شخصية من قبل الرئيس السيسي، 
مع اإلشارة إلى الفوائد املتعددة التي 
ســتعود على مصر في هــذا اإلطار، 
باإلضافة إلى نقــل املعرفة وتدريب 
الكوادر وتشــجيع الصناعة احمللية 
املوانــئ والنفــاذ  وتعزيــز حركــة 
االســتراتيجي إلــى ســوق الطاقــة 

األوروبي.
الــى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، األهمية التي توليها الدولة 
جتاه املشروع القومي للتنمية الشاملة 
لبحيــرة البردويل، وذلــك في إطار 
املخطط العام للدولة الهادف لتطوير 
جميع البحيرات املصرية واستعادة 
الســابق، آخذا  الطبيعــي  وضعهــا 
فــي االعتبار تكامــل تطوير بحيرة 
البردويل مــع اســتراتيجية تنمية 
سيناء، وملا لهذا لتطوير من مردود 
بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي 

بزيادة إنتاج الثروة الســمكية بها، 
فضال عن توفير فرص العمل املباشرة 

وغير مباشرة.
جاء ذلك خــالل اجتماع الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، امس مع لوك 
لويــس الرئيــس التنفيذي لشــركة 
«دميي» البلجيكية ألعمال التكريك، 
وعدد من كبار املســؤولني بالشركة، 
وذلك بحضــور د.مصطفى مدبولي 
رئيــس مجلــس الــوزراء، والســيد 
القصير وزير الزراعة واســتصالح 
األراضي، والفريــق أحمد خالد قائد 

القوات البحرية.
وصرح املتحدث الرســمي باســم 
رئاســة اجلمهورية الســفير بســام 
راضي، بأن االجتماع تناول «متابعة 
تطويــر وتنميــة بحيــرة البردويل 

بشمال سيناء».
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي 
لشــركة «دميــي» عن تشــرفه بلقاء 
الرئيس السيسي، مؤكدا تطلع الشركة 
للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة 
البردويل، آخذا في االعتبار النتائج 
املنتظــرة لهذا املشــروع بالنظر إلى 
املوقع الفريد لبحيرة البردويل على 
البحر املتوسط وما متتاز به من ثروة 
سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب 
املردود اإليجابي على تنمية منطقة 
شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، 
وإعــادة التــوازن البيئــي للبحيرة، 
وحتسني نوع وجودة املياه، وحتقيق 

األمن الغذائي.

لدعم املهمة ضد تنظيم داعش 
في سورية (...) هذا هو سبب 

وجودهم هناك».
التعديــل  ويعتبــر هــذا 
تغييرا في اللهجة بني اإلدارة 
اجلديــدة  الدميوقراطيــة 
وســابقتها اجلمهوريــة أكثر 
منــه حتوال اســتراتيجيا، إذ 
لم يسبق أن انخرط اجليش 
األميركــي فــي أي اســتغالل 

للنفط السوري.
وال تزال الغالبية العظمى 
مــن حقول النفط في شــرق 
سورية وشمالها الشرقي في 
مناطق تســيطر عليها قسد 
الواجه العسكرية لـ «اإلدارة 
الذاتية» الكردية التي تشكل 
العائــدات النفطيــة املصــدر 

الرئيسي ملداخيلها.

أكد أهمية املشروع القومي للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل

«الپنتاغون» تعلن أن حماية النفط السوري لم تعد مسؤوليتها

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرؤساء التنفيذيني لعدد من الشركات البلجيكية بحضور رئيس احلكومة وعدد من الوزراء واملسؤولني

(رويترز) صورة ارشيفية الثنني من جنود االحتالل يراقبون األراضي السورية من اجلوالن  احملتل  

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
ان اجلوالن «ستظل جزءا من 

دولة إسرائيل لألبد».
ونقلت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» عن مكتب نتنياهو 
القــول «موقف إســرائيل من 
هــذه القضية واضح: هضبة 
اجلوالن ستظل إسرائيلية في 

أي سيناريو محتمل».
ســوري  شــأن  وفــي 
آخــر، أعلنــت وزارة الدفــاع 
األميركيــة «الپنتاغــون» أن 
القــوات األميركية املوجودة 
في ســورية لم تعد مسؤولة 
عــن حماية آبــار النفط التي 
تسيطر عليها ميليشيا قوات 
سورية الدميوقراطية «قسد»، 
في تعديل كبير لألهداف التي 
حددهــا ترامب لهــذه القوات 

«حترير الشام» تنفي ترشح اجلوالني لرئاسة سورية
وكاالت: نفت «هيئة حترير الشام» التي 
تسيطر على أجزاء واسعة من محافظة إدلب، 
ما تداوله تداول ناشــطون ورواد مواقع 
التواصل االجتماعي عن ترشح قائدها «أبو 
الرئاســية  محمد اجلوالني»، لالنتخابات 
السورية املقبلة. وقال مدير ما يسمى مكتب 
العالقات اإلعالمية في «الهيئة» التي كانت 
تعرف بجبهة النصرة، تقي الدين عمر أمس، 
إن األخبار املتداولة عن ترشح اجلوالني غير 
صحيحة، بحسب ما نقل عنه موقع «عنب 
بلدي». وكان رواد االنترنت تداولوا خبرا 
نقال عن بيان منسوب للجوالني، يعلن فيه 

ترشحه للرئاسة السورية.
ويبدو أن من كتب البيان، استغل الظهور 
األخير لـ «أبو محمــد اجلوالني» بجانب 
الصحافي األمريكي مارتن سميث الذي اجرى 
معه لقاء صحافيا قبل مدة ونشر صورة 
مشتركة لهما عبر حسابه في تويتر، ما أثار 
ضجة بني الســوريني في مواقع التواصل 
االجتماعــي خصوصا للهيئــة التي ظهر 
بها اجلوالني مرتديا بدلــة غربية. وعلّق 
مدير املكتب، أن الصورة التي انتشرت لـ 
«اجلوالني» برفقة الصحافي األميركي هي 
جزء من استضافته في إدلب ملدة ثالثة أيام.

لبنان: حديث عن «أفكار فرنسية» جديدة.. والراعي يكرر املطالبة بتدويل احلّل
بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال

املكلــف ســعد  الرئيــس 
احلريري فــي باريس، وعلى 
جدول زيارته، لقاءات مكثفة 
تبــدأ بالرئيــس إميانويــل 
ماكرون، وتشمل كل املسؤولني 
الفرنســيني املعنيني مبتابعة 
األزمة اللبنانية التي خرجت 
أو تكاد، عن إطارها اإلقليمي، 
بعد دعوة البطريرك املاروني 
بشــارة الراعي إلــى «تدويل 
احلــل» فــي لبنــان، ودعــوة 
بابا الڤاتيكان فرنسيس، الى 
جتديد االلتزام الوطني والدولي 
بـ«تعزيــز اســتقرار بلد مير 
بأزمــة داخلية، تهــدد بفقدان 
هويته الفريدة من اجل ضمان 
شرق أوسط تعددي، متسامح، 

متنوع».
وجــدد الراعي الدعوة الى 
املؤمتر الدولي حلل أزمة لبنان، 
في عظة قداس عيد مار مارون 
أمس، متخطيا اســتياء حزب 
اهللا، وغضب التيار الوطني، 
وقال: اللبنانيون بحاجة الى 
إنقــاذ، وحــث جميــع القوى 
املؤمنــة علــى التعــاون فيما 
بينهــا من أجل وضــع لبنان 
املعــرض لفقــدان هويتــه. 
اللبنانيــون يقدمــون  فيمــا 
التضحيات والدولة مشغولة 
بأمور صغيرة. ويتنافسون في 
تعطيل احللول، ما يدفعنا الى 
التطلع الى األمم املتحدة لعقد 
مؤمتر خاص إلنقاذ لبنان من 

السقوط.
اليــوم  وأضــاف: لبنــان 
بحاجــة الى دور دولي حازم. 
يطبق القرارات الدولية السابقة 
التي حتصر السالح في لبنان 
بالسلطة الشــرعية حتى لو 
اضطره األمــر إصدار قرارات 

جديدة.
من جهتها، استبقت مصادر 
حزب اهللا محادثات احلريري 
في باريس باحلديث عن اقتراح 
فرنســي حلل أزمة احلكومة 

الذي أطلقه البابا فرنســيس 
باجتاه املجتمــع الدولي، آمال 
جتدد االلتزام الوطني والدولي 
بتعزيز استقرار بلد مير بأزمة 
داخلية خطيرة، تهدد بفقدان 
هويته الفريدة، من أجل ضمان 
شرق أوسط تعددي متسامح 
ومتنــوع، يقدم فيــه الوجود 

املسيحي مساهمة فعالة.
وتوجه البابا الى املسؤولني 
اللبنانيــني بالقــول «حتملوا 
نتيجــة أقوالكــم» معتبرا ان 
إضعاف املكون املســيحي في 
لبنان، يهــدد بالقضــاء على 
التوازن الداخلي، ودعا الزعماء 
السياسيني والدينيني الى وضع 

مصاحلهم اخلاصة جانبا. 
املواقــف  هــذه  مجمــل 
الكنســية، مدعومــة مبواقف 
عربيــة رســمية، تصــب في 
خانــة الرئيس املكلــف الذي 
يرفض حتى اآلن الصعود الى 
بعبدا إلعادة النظر بالتشكيلة 
الوزارية التي سلمها للرئيس 
عون، ويقبل الصعود، لتسلم 

مرسوم تشكيل احلكومة.
وتقــول املصــادر املتابعة 
لـ«األنبــاء» إن اجلــو األمني 

للبحــث معهــا فــي مختلــف 
وجوه الدعم في ظل االستقرار 
السياســي الــذي تتمنى قطر 

حتقيقه.
وأبلغ الرئيس عون أمله في 
ان يراه في الدوحة في زيارة 

لبلده الثاني قطر.
وأضاف في مؤمتر صحافي 
عقــده بعــد لقائــه الرئيــس 
ميشــال عــون في بعبــدا ان 
تشكيل احلكومة شأن داخلي 
لبناني، ولقطــر عالقة جيدة 
مع اجلهات املعنية، ومستعدة 
دائمــا لتســهيل أي حوارات 
تســاعد فــي والدة احلكومة، 
علما أننا ال نسعى الى نسف 
املبادرة الفرنســية، بل نعمل 
على استكمال املساعي الدولية.
مــن جهته، رحب الرئيس 
عون بدعم قطر ومســاعدتها 
للبنــان، مؤكدا على العالقات 
املميزة التي تربط بني البلدين 
الشقيقني، شاكرا الدعم الذي 
قدمته قطر للبنان بتوجيه من 
أميرها الشــيخ متيم بن حمد 
آل ثاني الســيما في الظروف 
الصعبة التي مر بها بعد انفجار 

مرفأ بيروت.

الضاغط املتمثل باالغتياالت، 
واحلمــالت اإلعالميــة للتيار 
الوطني احلــر، تعكس حجم 
االهتمــام الدولــي والعربــي، 
بإخــراج لبنــان مــن محــور 

التبعية املفروض عليه.
وفي هذا اإلطار، أتت زيارة 
نائب رئيس وزراء قطر وزير 
اخلارجيــة الشــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني الى بيروت 
ولقائه الرئيس ميشــال عون 
ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري ورئيس حكومة تصريف 
األعمال حسان دياب وأبلغهم 
وقوف قطر الى جانب لبنان 

في هذه الظروف الدقيقة.
وأعــرب الوزيــر القطري 
عن اســتعداد بــالده ملتابعة 
تقــدمي املســاعدات العاجلــة 
على مختلف أنواعها للشعب 
اللبناني، إضافة الى املساهمة 
في املشاريع التي سبق لقطر 

أن بدأت تنفيذها في لبنان.
كذلك اعرب عن اســتعداد 
بالده للمساعدة في أي مسألة 
يــرى لبنان أنــه بإمكان قطر 
املساعدة فيها، متمنيا اإلسراع 
في تشــكيل حكومــة جديدة 

وزير خارجية قطر جال على الرؤساء وعرض املساعدة دون املّس باملبادرة الفرنسية

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في بعبدا   (محمود الطويل)

حتــت  «مــازال  اللبنانيــة، 
الطاولــة، بانتظــار املزيد من 

االتصاالت»
وتقول قناة «املنار» الناطقة 
بلسان احلزب «ان االتصاالت 
التي تنعم املسارات، مرتبطة 
بعودة رئيس احلكومة املكلف 
ســعد احلريري الى بيروت، 
ومبقدار التقــدم الذي يحققه 

في مقاربته للتأليف»
وينطوي هــذا على دعوة 
غير مباشرة للرئيس املكلف 
على إبــداء مرونة فــي امللف 
احلكومــي، وكأن املطلــوب 
صعوده الى بعبدا للتشــاور 
مع الرئيس ميشــال عون في 
موضوع تشكيل احلكومة، وهو 
ما نادى به، وفد التيار الوطني 
احلــر الــذي زار بكركي أمس 
التهنئة  األول. حتت عنــوان 
بعيد مار مارون، وحال وباء 
كورونا دون حضور الرئيس 
عون قداس عيد ما مارون الذي 
ترأسه مطران بيروت للموارنة 
بطرس عبد الساتر أمس االول.

وقاربت املصــادر املتابعة 
في بيروت االقتراح الفرنسي 
احملكى عنه، من النداء العاجل 

شامل روكز لـ «األنباء»: على األمم 
املتحدة التدخل لتشكيل حكومة لبنان!

بيروت - زينة طبارة

الركن  العميــد  رأى 
النائب شــامل  املتقاعد 
روكــز، أنه مــن اغتيال 
املرفأ،  بانفجار  العاصمة 
الى اغتيال العقيد املتقاعد 
منير ابو رجيلة واملصور 
الصحفــي جــو بجاني 
والناشط السياسي لقمان 
سليم، الى سلسلة أحداث 
أمنية متفرقة في عرسال 
وطرابلــس واالوزاعي، 

ناهيك عن االنهيار االقتصادي والنقدي، 
وجائحة كورونا ومعاناة الناس مع الفقر 
والعوز والبؤس والهجرة اجلماعية، كلها 
محطات وعناوين مأساوية، لم تهز احلد 
االدنى من ضمير املســؤولني، للمسارعة 
مجتمعني بتشكيل حكومة انقاذ حقيقية، 

تضع حدا لهذا الفلتان املستشري.
وبنــاء على ما تقدم، وصف روكز في 
تصريح لـ «األنباء»، كالم البطريرك بشارة 
الراعي بأن «البلد ليس ملككم وال الشعب 
غنم يساق للذبح في مساخلكم السياسية»، 
بصرخة وطن ميوت سريريا، وال من ينتفض 
ضميريا من املســؤولني إلنقاذه، معتبرا 
بالتالي انه اذا كان املســؤولون وحتديدا 
القيمون على تشكيل احلكومة، عاجزين عن 
انقاذ البلد والشعب، فلنتوجه الى املجتمع 
الدولي واألمم املتحدة، للتدخل سريعا بكل 
الوسائل املشروعة قانونا ودوليا، لتشكيل 
حكومة حيادية تنهض بالبالد، وتنتشــل 

الشعب من مستنقع البؤس واملآسي.
وعليــه اكد روكز، انه واهم من يعتقد 
من املســؤولني ان الفلتان سيستمر على 
حاله، وبأن الشــعب سيرضخ ويستسلم 
لألمر الواقع، اذ البد للمجتمع الدولي من 
ان يستجيب لصراخ وثورة وغضب الشعب 
اللبناني، ولنداء البطريرك الراعي واملطران 
عودة، ويتداعى بالتالي إلنقاذ لبنان بطريقة 

قوامهــا كرامة وعنفوان 
وعزة نفس اللبنانيني، وما 
على املسؤولني السياسيني، 
ســوى ان يتيقنــوا ان 
استسالم الشعب ملشيئتهم 
غيــر وارد، وان حكومة 
التسويات واحملاصصات 
وتقاسم الدولة، مرفوضة 

باملطلق.
وأردف: ليس املطلوب 
ان يعطوا  من املسؤولني 
رأيهم في شكل ومضمون 
احلكومة، وال املطلوب منهم 
يتوافقوا على تقاسم الدولة والسلطة، تارة 
حتت عنوان الثلث الضامن أو املعطل، وطورا 
بذريعــة حماية هذه الطائفة وذاك املذهب، 
فإمــا حكومة حيادية مــن وزراء حكماء، 
متخصصني، أصحاب كفاءة وخبرات وقدرات 
وجرأة في اتخاذ القرار الصائب والصحيح، 
وإما تدخل أممي لتصحيح اخللل وتقومي 
االعوجاج، واالهم لتحييد لبنان عن صراعات 
احملــاور اإلقليمية والدولية، وحتديدا عن 

صراعات محوري التطبيع واملمانعة.
وفي ســياق متصل بالتعقيدات، نبه 
روكــز مــن ان املؤشــرات االمنية غير 
مشجعة، خصوصا ان الهدف من سلسلة 
االغتيــاالت احلاصلة، وان كانت متفرقة، 
ليس عشوائيا وال هو من تدبير هواة، إمنا 
مدروس على قاعدة االصطياد باملاء العكر، 
وقوامه التعقيدات السياســية، وخالفات 
أهل السلطة، واخلطاب الطائفي واملذهبي، 
وســعي فريق للسيطرة على فريق آخر، 
املتنقلة  وما احداث طرابلس واالغتياالت 
واخلاليا اإلرهابية املكتشــفة في عرسال 
وغيرها مــن املناطق، ناهيك عن خطورة 
الدعوات لألمن الذاتي، سوى مؤشرات سلبية 
ال تبعث على الطمأنينة، وتستدعي تعامل 
األمنية  العسكرية وسائر االجهزة  القوى 
والقضائية، بحسم غير مسبوق مع هذه 

احلقيقة املرة.

شامل روكز


