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أنباء مصرية

السيسي ومتيم بن حمد يؤكدان ترسيخ تطوير العالقات الثنائية
القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيســي أن زيــارة صاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر ملصر 
جتســد ما تشــهده العالقات 
القطريــة من تقدم،  املصرية 
وترسخ ملسار تطوير العالقات 
الثنائيــة بــني البلدين خالل 
الفتــرة القادمــة فــي جميــع 
املجــاالت، وذلــك فــي إطــار 
البلدين والشــعبني  مصلحة 
الشــقيقني، وفي ظــل النوايا 
الصادقة املتبادلة بني اجلانبني.
جــاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أمس بقصر االحتادية صاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر، حيث 
أقيمــت مراســم االســتقبال 
الرســمي ومت عزف السالمني 
الوطنيني واستعراض حرس 

الشرف.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي، بأن اللقاء شهد 
عقد مباحثــات منفردة تلتها 

تعظيم االستثمارات القطرية 
في مصر واســتغالل الفرص 
االستثمارية العريضة املتاحة، 
مثمنــا في هذا اإلطار إســهام 
اجلاليــة املصرية فــي عملية 
البناء والتنمية في دولة قطر 

االستثماري وتنشيط حركة 
التجــاري، خاصــة  التبــادل 
مــا يتعلق بتعزيــز تدفق كل 
االستثمارات القطرية إلى مصر، 
في ضوء خدمتهــا للمصالح 
املشتركة للبلدين الشقيقني. 

التنسيق املشترك بني البلدين 
للتعامــل مع مختلف األزمات 
التي متــر بهــا دول املنطقة.

وفيمــا يتعلــق مبســتجدات 
القضية الفلســطينية، أشــاد 
أمير قطــر باجلهود املصرية 
القائمــة إلعادة إعمــار قطاع 
غزة، كما توافقت الرؤى بشأن 
أهمية العمل على إحياء عملية 
السالم للتوصل إلى حل عادل 
وشامل للقضية الفلسطينية، 
مبا يضمن احلقوق املشروعة 
الشقيق  الفلسطيني  للشعب 
الشــرعية  وفــق مرجعيــات 

الدولية.
كما مت اســتعراض ســبل 
التعامل مع التداعيات السلبية 
ـ األوكرانية  لألزمة الروسية 
على االقتصاد العاملي، فضال عن 
آفاق التعاون املشترك ملكافحة 
اإلرهاب والفكر املتطرف، حيث 
مت التأكيد على أهمية تكثيف 
جهــود املجتمــع الدولــي في 
مواجهة هذه الظاهرة في إطار 
اســتراتيجية متكاملة تشمل 
معاجلــة اجلوانــب الفكريــة 
املواجهة  والتنموية بجانــب 

األمنية.

مبختلف املجاالت.
ومت التوافــق على تطوير 
البلدين  الثنائي بني  التعاون 
الشقيقني في مختلف املجاالت، 
خاصة فــي قطاعــات الطاقة 
والزراعة، إلى جانب التعاون 

وأضاف املتحدث الرسمي أنه 
مت كذلــك خــالل اللقــاء بحث 
تطورات األوضاع اإلقليمية، 
حيث توافق الزعيمان بشأن 
ضرورة تكاتف وتضافر جهود 
الدول العربيــة، وكذا تعزيز 

كما رحب اجلانبان بالقمة 
التي ستســتضيفها  املرتقبة 
العربية الســعودية  اململكــة 
الشقيقة بني قادة دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي ومصــر 
واألردن والعــراق والواليات 

املتحدة األميريكية.
 كما أبدى صاحب الســمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر سعادته بزيارة 
العربيــة  جمهوريــة مصــر 
الرئيــس  ولقــاء  الشــقيقة 

عبدالفتاح السيسي.
وقال أمير قطرـ  في تدوينة 
على صفحته الرســمية على 
موقــع التواصــل االجتماعي 
ـ «ســعدت بزيــارة  تويتــر 
العربيــة  جمهوريــة مصــر 
الشــقيقة ولقاء أخــي فخامة 
الرئيس السيسي في القاهرة، 
حيــث بحثنــا ســبل توطيد 
تعاوننــا الثنائي في مختلف 
املجاالت، كما تبادلنا وجهات 
النظر بشــأن تعزيز وتفعيل 
العمــل العربي املشــترك مبا 
يحقق تطلعات شــعوبنا في 
التنمية واالستقرار ويدعم أمن 

املنطقة والعالم».

أمير قطر يبدي سعادته بزيارة مصر الشقيقة ولقاء الرئيس املصري ويشيد بدورها احملوري في تعزيز التضامن العربي

(ا.ف.پ) الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير قطر في قصر االحتادية أمس 

مباحثات موسعة ضمت وفدي 
البلدين، حيث رحب الرئيس 
السيسي بأخيه أمير قطر ضيفا 
كرميا علــى مصر، مهنئا إياه 
مبناسبة ذكرى توليه مقاليد 

احلكم في دولة قطر.
من جانبه، تقدم األمير متيم 
بن حمد بالشكر ألخيه الرئيس 
السيسي على حسن االستقبال 
وكرم الضيافة، متقدما بالتهنئة 
إلى الرئيس السيسي مبناسبة 
قرب االحتفال بذكرى ثورة ٣٠ 
يونيو، معربا عن تقدير بالده 
ملصر قيادة وشــعبا، خاصة 
في ظل دورها احملوري خدمة 
القضايــا العربيــة وجهودها 
لتعزيز التضامن العربي على 
كل األصعدة، وكذلك السياسة 
التــي تتبعها مصر  احلكيمة 
بقيادة الرئيس السيسي على 
الداخليــة  جميــع األصعــدة 

واإلقليمية والدولية.
كما أكــد أميــر دولة قطر 
حرص بــالده على اســتمرار 
اخلطوات املتبادلة بهدف دفع 
وتعزيز مختلف آليات التعاون 
الثنائي بني البلدين الشقيقني 
خالل الفترة املقبلة، من خالل 

العراق: «اإلطار التنسيقي» يدعو إلى انتخابات برملانية 
جديدة جتنبًا النهيار سياسي بأي حلظة

ـ وكاالت: حــذر «ائتــالف  بغــداد 
«اإلطــار  مكونــات  أحــد  النصــر»، 
التنســيقي» الشــيعي في العراق، من 
أن تأسيس مرحلة حكم ألربع سنوات 
وفق االنسحابات البرملانية واالنسداد 
السياسي، سيبقي معادلة احلكم هشة 
مرشــحة لالنهيار بأي حلظــة، وذلك 
غداة اســتقالة نواب الكتلة الصدرية 
من البرملــان واداء نواب بــدالء عنهم 
اليمني الدستورية في جلسة استثنائية.

وشــدد «ائتــالف النصــر»، الــذي 
يتزعمه رئيس الوزراء األسبق حيدر 
العبــادي، في بيان على «إننا نســعى 
إلى إعادة تأســيس لشــرعية العملية 
السياسية التي تضررت بفعل مخاضات 
االنتخابــات البرملانية واالنســحابات 
البرملانية واالنسداد السياسي»، مشيرا 
إلى أن «تأســيس مرحلــة حكم ألربع 
ســنوات على وفق هذا الواقع ال يقود 
إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، 
وســيبقي معادلة احلكم هشــة وقلقة 

ومرشحة لالنهيار بأي حلظة».
ودعا الى «إنتاج معادلة حكم قادرة 
على البقاء والنجاح وخدمة الشــعب، 

وهــو أمــر يتطلــب عمليــة انتخابية 
غير مطعون بها، وانسيابية بتشكيل 
البنــاءات التنفيذية والبرملانية، وهي 
أمور لــم تتحقق على ضوء انتخابات 

٢٠٢١ وما تالها».
إقامــة  أن  وحــذر االئتــالف مــن 
معادلة حكم على أساس من التشكيك 
واإلقصاء والتغالب والتخادم السياسي 
احملاصصي ســيعمق من أزمة النظام 
السياسي، األمر الذي يوجب إعادة النظر 
وإعمال اإلرادة السياسية خلط شروع 
شرعي وســليم ملرحلة احلكم القادمة 
كي تنجح بقيادة مسيرة الدولة وتأدية 

وظائفها.
وكان زعيم فصيــل «عصائب أهل 
احلق» قيس اخلزعلي أكد أن العملية 
السياسية أصبحت اآلن أكثر تعقيدا بعد 
انسحاب الكتلة الصدرية من العملية 
السياســية واســتقالتها مــن البرملان 

العراقي.
وقال اخلزعلي، الذي يشكل فصيله 
أحد أبرز مكونات «اإلطار التنسيقي»، 
إن انســحاب ممثلي الكتلــة الصدرية 
«ليس حــال، وامنا يعني أن املشــكلة 

حتولت من طريقة الى أخرى».
الطبيعــي  وأضــاف أن «اإلجــراء 
هو حدوث اتفاق سياســي على إعادة 
االنتخابات بشرط تعديل قانونها وإلغاء 
التصويت اإللكتروني، وإجراء تغييرات 
مهمة فــي املفوضية العليا املســتقلة 

لالنتخابات في العراق».
بــدوره، أكد حتالف «قــوى الدولة 
الوطنيــة»، أحد مكونــات قوى اإلطار 
التنســيقي أيضا، أن الواقع السياسي 
العراقي «معقد وخطير ومفتوح النهايات 
وهو غير ممسوك وال متماسك»، داعيا 
إلى تشــكيل حكومــة انتقالية تنتهي 
بإجراء انتخابات جديدة يتفق على مدتها 
إلعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي.

ومنذ إعــالن زعيم التيــار مقتدى 
الصدر استقالة جميع نواب كتلته من 
البرملــان في ١٢ اجلاري أصبحت قوى 
«اإلطار التنسيقي» هي الكتلة الكبرى 

في البرملان العراقي بنحو ١٣٠ نائبا.
وأعطــى «اإلطار»، فــور أداء نوابه 
البدالء اليمني القانونية األسبوع املاضي 
في جلسة استثنائية للبرملان، تطمينات 
جلميع الكتل السياسية أنه ماض باجتاه 

تشــكيل حكومة شراكة تضم اجلميع 
دون استثناء.

من جهته، أعلن التيار الصدري أنه 
غير معني باحلوارات واملفاوضات التي 
جتري حاليا لتشكيل احلكومة العراقية 
اجلديدة. وقــال محمد صالح العراقي 
املقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر في 
بيان صحافي أمس «هناك فكرة خبيثة 
قد تطبقها بعض الكتل السياسية وهي 
زج وزير صدري من التيار أو منشق 
أو مطــرود أو متعاطــف في احلكومة 
التي يريدون تشكيلها إلسكات الشارع 
الصدري من جهة واتهامه باملشــاركة 

في حكومة الفساد من جهة أخرى».
وأضــاف: «إننا نحذر مــن عواقب 
هذا الفعل الوقح ونطلب من الشــعب 
عدم مســايرتهم بذلــك، فنحن لم ولن 
نشترك معهم ال في برملان وال حكومة 
وال غيرها مطلقا فنحن أهل إصالح ال 

شقاق ونفاق».
وحذر صالح من أن «ردنا سيكون 
غيــر متوقع إذا مــا حاولتم تشــويه 
سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم 

أو ال نعلم أو إيهام الناس بذلك».

كييڤ تتهم موسكو بـ «جّر» مينسك إلى احلرب
وجونسون يخشى قبول أوكرانيا لـ «سالم سيئ»

عواصم ـ وكاالت: اتهمت 
كييڤ موســكو امــس بأنها 
تريد «جر» مينسك، احلليف 
الديبلوماســي لروسيا، إلى 
احلرب فــي أوكرانيا بعدما 
أعلنت أن صواريخ روسية 
أطلقت من أراضي بيالروسيا 
املجاورة على بلدة أوكرانية، 
وذلــك مــع دخــول احلرب 

شهرها اخلامس.
العامة  القيــادة  وأكــدت 
لالســتخبارات األوكرانيــة 
التابعــة أن «هــذه الضربة 
الصاروخية مرتبطة بشكل 
مباشر باجلهود التي يبذلها 
الكرملني جلر بيالروسيا إلى 
احلــرب في أوكرانيا كطرف 

مشارك في النزاع».
وكتبــت قيــادة منطقــة 
الشمال في القوات األوكرانية 
في منشــور عبر فيســبوك 
أنه «نحو الســاعة اخلامسة 
صباحا بالتوقيت احمللي امس، 
تعرضت منطقة تشيرنيهيف 
لقصــف صاروخــي مكثف. 
عشرون صاروخا استهدفت 
قريــة ديســنا وأطلقــت من 
أراضي بيالروسيا (وأيضا) 

من اجلو».
وأضافت أن «بنى حتتية 
تضررت» من دون حتديد ما 
إذا كانت عسكرية أم مدنية.
وبحسب االســتخبارات 

وأضافــت «دخلت بعدها 
املجال اجلوي البيالروسي. 
بعدمــا أطلقــت صواريــخ، 
عادت إلى روسيا»، مشيرة 
إلــى أنه إضافة إلى ديســنا 
أصابت الضربات الروســية 
أهدافا «فــي منطقتي كييڤ 

وسومي» شمال شرق.
في غضــون ذلك، دخلت 
القوات الروسية وتلك املوالية 
لهــا مدينة ليسيتشانســك 

«امليليشيا الشعبية جلمهورية 
لوغانسك الشعبية واجليش 
الروســي دخلــوا إلى مدينة 
املدينة  ليسيتشانسك وهي 
التوأم لسيفيرودونيتسك».

إلــى ذلك، أعــرب رئيس 
الوزراء البريطاني، بوريس 
جونسون عن تخوفه من أن 
العواقب االقتصادية  تؤدي 
التــي جنمت عن احلرب في 
أوكرانيا إلــى الضغط على 
كييڤ لتقبل باتفاق ســالم 
مــع روســيا ال يصــب فــي 

مصلحتها.
وقــال جونســون فــي 
تصريحــات أدلــى بهــا في 
العاصمة الرواندية كيجالي 
حيث حضر قمة الكومنولث 
امس «يقول الكثير جدا من 
الدول إن هذه حرب أوروبية 
غير ضرورية، وبالتالي فإن 
الضغط سيتزايد لتشجيع، 
أو رمبا إكــراه، األوكرانيني 
على اتفاق ســالم ســيء»، 
بحســبما نقلتــه صحيفــة 
«الغارديــان» البريطانيــة. 
وأضــاف أن عواقــب فــوز 
الرئيس الروســي ڤالدميير 
بوتني في احلرب ســتكون 
خطيرة علــى األمن الدولي 
ومبنزلة «كارثة اقتصادية 
طويلــة األمــد»، علــى حــد 

وصفه.

حيث تدور «معارك شوارع» 
فــي هــذه املدينــة املجاورة 
لسيفيرودونيتســك  لهــا 
الواقعة في  االســتراتيجية 
شرق أوكرانيا والتي توشك 
موسكو على السيطرة عليها، 
وفق ما أعلن االنفصاليون.

وقال ممثل لالنفصاليني 
اللفتنانت  املوالني لروســيا 
كولونيل أندري ماروتشكو 
عبــر تلغــرام إن عناصــر 

ضربات صاروخية روسية من بيالروسيا ومعارك شوارع في «املدينة التوأم» شرقي أوكرانيا

اوكرانيون يتفقدون حطام منزلهم في لوغانسك إثر قصف صاروخي روسي شرقي أوكرانيا    ( رويترز)

األوكرانيــة «أطلقــت ســت 
طائرات من طراز «تي يو-
٢٢ إم» ١٢ صاروخ كروز من 
مدينة بيتريكاو» في جنوب 

بيالروسيا.
وأشارت إلى أن «املقاتالت 
انطلقت من مطار تشايكوفكا 
فــي منطقــة كالوغا (غرب) 
في روســيا» علــى بعد ٢٧٠ 
كلــم نحــو شــمال احلدود 

األوكرانية.

بوريل من طهران: استئناف محادثات 
ڤيينا النووية خالل أيام

عواصمـ  وكاالت: قال وزير خارجية االحتاد 
األوروبي جوزيب بوريل خالل زيارته لطهران، 
إن احملادثــات التــي تســتضيفها العاصمة 
النمساوية ڤيينا بشأن امللف النووي اإليراني، 

ستستأنف في األيام املقبلة.
وأوضح بوريل خالل مؤمتر صحافي عقد 
في العاصمة اإليرانية مــع وزير اخلارجية 
اإليرانــي حســني أميــر عبداللهيــان أمــس 
«سنســتأنف احملادثات بشــأن خطة العمل 
الشاملة املشتركة في األيام املقبلة» في إشارة 
إلى االتفاق النووي اإليراني املبرم في العام 
٢٠١٥. وتابــع: «نتوقع اســتئناف احملادثات 
فــي األيام املقبلة وأن نكســر حالة اجلمود. 
مرت ثالثة شهور ونحن في حاجة لتسريع 
العمل. أنا ســعيد للغاية بالقرار الذي اتخذ 

في طهران وواشنطن».
بــدوره، قــال وزر اخلارجيــة اإليرانــي 
«نأمــل فــي أن يقوم اجلانــب األميركي هذه 
املرة بإجراءات مسؤولة في مسار املفاوضات 
والتوصل إلى نقطة نهائية لالتفاق» بحسب 
وكالة األنباء االيرانية «إرنا» ووكالة الطلبة 

شبه الرسمية «إسنا».
وأشــار عبداللهيــان إلــى «أننــا أجرينا 

مباحثــات تفصيلية وايجابيــة مع االحتاد 
األوروبي»، مضيفا أن «حفظ وتوسيع العالقات 
مع هذا االحتاد يأتي ضمن أولويات اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية ملواصلة تعاونها مع قارة 
اوروبا، ومبا يشمل كل الدول األعضاء وغير 

األعضاء في االحتاد األوروبي.
وفــي ســياق ذي صلة، أصــدرت وزارتا 
األمن الداخلي واخلارجية األميركية تعليمات 
جديدة أعلنتا فيها أنهما ستقبالن تأشيرات 
األفراد الذين ميكنهم إثبات أن أنشطتهم في 
أي منظمة مدرجة بقائمة مجموعة اإلرهاب لم 
تكن طوعية، ولم تشكل تهديدا ألمن الواليات 

املتحدة، لزيارة أراضيها.
وأعلنت الوزارتان عن التعليمات اجلديدة 
دون أن تذكر عالنية اســم «احلرس الثوري 
اإليرانــي»، كما لم تخص عملية التأشــيرة 
ألولئك الذين حرموا من دخول الواليات املتحدة 

بسبب خدمتهم في املنظمة اإلرهابية.
إال أنهم ســيحصلون على التأشــيرة في 
حــال أثبتوا أنهم لم ينفذوا طوعا وعن علم 
تعليمات منظمة مدرجة على قائمة اإلرهاب، 
وفق البيان األميركي الذي نشر في صحيفة 

«فيدرال ريجستر».

بايدن يوّقع أهم قانون لتنظيم حيازة 
األسلحة النارية منذ ٣٠ عامًا

واشــنطن - وكاالت: وقــع الرئيس جو 
بايدن أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم 
حمل األســلحة النارية في الواليات املتحدة 
منــذ نحو ٣عقود، قائــال إنه رغم أنه ال يفي 

مبا هو مطلوب فعال فإنه «ينقذ أرواحا».
وقال بايدن في البيت األبيض قبل مغادرته 
حلضور اجتماعات ديبلوماســية كبرى في 
أوروبا امس «رغم أن هذا القانون ال يشــمل 
كل مــا أريــده، فإنه يتضمن إجــراءات كنت 
أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها 

إنقاذ أرواح».
الكونغــرس األميركــي وســط  وتبنــى 
التصفيق قانونا نال دعم أعضاء من احلزبني 
اجلمهوري والدميوقراطي يهدف إلى تنظيم 
حيازة األســلحة ويعتبر األهم منذ نحو ٣٠ 
عامــا لكنه يبقى أقــل بكثير ممــا كان يأمل 
بــه الرئيس جو بايدن فــي بلد يعاني جراء 

عمليات إطالق النار.
وبعد تبنيه في مجلس الشــيوخ، وافق 

مجلس النواب على القانون الذي يشمل حزمة 
إجراءات تفرض قيودا جديدة على األسلحة 
وتخصص مليارات الدوالرات لتمويل قطاع 

الصحة العقلية والسالمة املدرسية.
وأتى هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت عقب 
مجزرة راح ضحيتها ٢١ شخصا بينهم ١٩ طفال 
قتلوا برصاص شــاب اقتحم مدرســتهم في 
يوفالدي بوالية تكساس نهاية مايو الفائت، 
فضال عن مجزرة بافالو في والية نيويورك 
حيث قتل ١٠ أشخاص سود في سوبرماركت 

في منتصف مايو ايضا.
ويوفر القانون على وجه اخلصوص دعما 
لقوانني في كل والية على حدة تتيح للسلطات 
أن تنزع من كل شخص تعتبره خطرا األسلحة 

النارية التي بحوزته.
كذلك يفرض النص التحقق من السجلني 
اجلنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بني ١٨ 
و٢١ عاما ويرغب في شراء سالح ناري وكذلك 

متويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

«طالبان» تتعهد بعدم التدخل في توزيع 
املساعدات الدولية على متضرري الزلزال

عواصم - وكاالت: تعهدت حركة «طالبان» 
أمس بعدم التدخل في اجلهود الدولية لتوزيع 
املســاعدات على عشرات آالف األفغان الذين 
تضرروا جــراء الزلزال العنيف الذي ضرب 
البالد مؤخرا. واشتكت منظمات اإلغاثة في 
املاضي من حتويل سلطات «طالبان» املساعدات 
إلى املناطــق التي تدعمها، أو حتى مصادرة 

السلع وتوزيعها بنفسها.
لكن خان محمد أحمد املسؤول الرفيع في 
واليــة بكتيكا املتضررة بشــدة أفاد بأنه لن 
يتم التدخل في جهود اإلغاثة التي تقوم بها 
املنظمات الدولية، وقال «سواء كان برنامج 
األغذية العاملي أو اليونيســف أو أي منظمة 

أخرى أو األمم املتحدة فهم سيقومون بالتوزيع 
بأنفسهم»، مؤكدا أن «عناصرنا سيواكبونهم 

دوما (للمساعدة)».
وســارع املجتمع الدولي الى االســتجابة 
لكارثة الزلزال وبدأ بإرســال املساعدات منذ 

اخلميس الفائت.
وأصبح تقدمي املساعدات أكثر صعوبة ألن 
الزلزال ضرب مناطق شهدت قبل ذلك تساقط 
أمطار غزيرة، ما تســبب في سقوط صخور 
وانزالق أتربة جرفت قرى صغيرة منتشرة 
بشكل عشوائي على املنحدرات اجلبلية. كما 
تضررت أبراج شــركات االتصاالت وأعمدة 

خطوط الكهرباء.


