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أنباء مصرية

أنباء لبنانية

أنباء سورية

أنقرة: ال نطلب «اإلذن مطلقًا» 
من أحد لشن هجوم ضد «قسد»

عواصــم - وكاالت: قال وزير اخلارجية 
التركي مولود تشــاوش أوغلو إن تركيا «ال 
تطلب اإلذن مطلقاً» من أي أحد قبل شن عملية 
عسكرية في سورية، وذلك ردا على تقارير 
أفادت بأن الضغوط الروسية وااليرانية على 
أنقرة خالل قمة طهران األخيرة، دفعت أنقرة 
لصرف النظر عن العملية العســكرية التي 

تعتزم شنها ضد املسلحني األكراد.
وأوضــح أوغلــو «ميكننا تبــادل أفكار، 
لكننــا لم ولن نطلب مطلقــا إذنا لعملياتنا 
العســكرية ضــد اإلرهــاب»، منبهــًا إلى أن 
«ذلك ميكن أن يحدث بني عشــية وضحاها، 
بشكل غير متوقع». وخالل قمة طهران حول 
مفاوضات مسار «اســتانا» في طهران، قال 
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، إنه 
يعول على «دعم روسيا وإيران في محاربة 
اإلرهاب»، اشارة الى مسلحي قوات سوريا 

الدميوقراطية (قسد) التي تهيمن على وحدات 
حماية الشعب الكردية وتعتبرها أنقرة اجلناح 
السوري حلزب العمال الكردستاني املصنف 

إرهابيا لدى واشنطن وأوروبا.
وذكر تشــاوش أوغلو أن تركيا «علقت» 
عملياتها في شمال شرق سورية في أكتوبر 
٢٠١٩ «بعــد وعود أطلقتها الواليات املتحدة 
وسورية». ونص اتفاق وقع عام ٢٠١٩ برعاية 
واشنطن وموســكو، على انسحاب القوات 
الكردية إلى مسافة ٣٠ كلم من احلدود التركية.

وأكد الوزير التركي أنه «لم يتم الوفاء بهذه 
الوعــود. وازدادت الهجمات ضد املعارضني 

السوريني وجنودنا».
وتابع «ماذا ستفعل الواليات املتحدة لو 
كانت في مكاننا؟ ماذا ستفعل روسيا؟ ماذا 
تقول موسكو لتبرير غزوها ألوكرانيا؟ إن 

هناك تهديدا جتاهها».

السيسى عقب منحه الدكتوراه الفخرية في بلغراد:
نؤمن بوحدة الهدف واملصير لدول حوض النيل

ميقاتي رفض اقتراحًا باالعتذار.. وللمرة األولى ال رواتب للقطاع العام عن يوليو

خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
مصــر  اعتــزاز  السيســي 
بالعالقــات التاريخية املمتدة 
مع صربيا، السيما على صعيد 
حركة عــدم االنحيــاز والتي 
ســاهم الزعمــاء املؤسســون 
وغيرهم من القيادات التاريخية 
الوطنية امللهمة في تأسيسها 

بكل ما لها من قيم ومبادئ.
وشــدد الرئيس السيسي 
بالقول إن تاريخ العالقات بني 
البلدين «يشجع على ضرورة 
استغالل قدراتنا وإمكانياتنا 
في حتقيق أهدافنا املشــتركة 
التحديــات  ومواجهــة كافــة 

اإلقليمية والدولية».
الرئيس السيسي  وأعرب 
فــي كلمتــه خــالل االحتفال 
مبنح جامعة بلغراد الدكتوراه 
الزيارة  أثنــاء  لــه  الفخريــة 
الرسمية إلى صربيا عن شكره 
وامتنانه ملنحه درجة الدكتوراه 

الفخرية من جامعة بلغراد.
وقال الرئيس السيسي إن 
مصر تؤكــد دائما أن املجتمع 
الدولي بــات يواجه حتديات 
جديــدة وناشــئة إضافة إلى 
التحديــات التقليديــة وعلى 
رأسها مسألة تغير املناخ ومبا 
ميثل تهديــدا حقيقيا يواجه 

بيروت - عمر حبنجر

يخشى اللبنانيون أن يكون 
اآلتي في مستقبلهم، أعظم من 
جحيم جهنم التي توقع رئيس 
اجلمهورية ميشال عون الوصول 
إليهــا، أو «العصفورية» وهي 
مستشفى للمجانني في لبنان، 
والتــي غنا لهــا رئيس حكومة 
تصريف األعمال جنيب ميقاتي 

أمس األول.
والسؤال الذي يطرح نفسه 
في هــذا املقام، هل هناك ما هو 
أســوأ من اجلحيم أو اجلنون؟ 
ويجيب مصدر متابع لـ «األنباء»، 
بأن األسوأ من السيئ، استمراره.

وأمام معادلة السيئ واألسوأ، 
واجلحيــم واجلنون، تســتمر 
األزمــة احلكومية في أرجوحة 
االنتظــار، فــال الرئيس املكلف 
يتراجــع عــن التشــكيلة التي 
رفعها الــى رئيس اجلمهورية، 
وال رئيس اجلمهورية يتقبل هذه 
التشــكيلة، بينما لبنان الدولة 
متروك ملصيره، رهني املصالح 
اخلارجية، ال بطاقات هوية وال 
أوراق رسمية.. جوازات السفر 
محجــوزة بانتظــار التمويــل، 
وقضاء يشــكو قــدره، وإدارة 
مضربة عن العمل، ولم يبق من 
الدولة اال اسمها، وتعلق شعبها 

بها، وحدب األشقاء عليها.
ورمبــا وللمــرة األولى في 
تاريــخ لبنان، لــن تكون هناك 
رواتب ملوظفــي القطاع العام، 
الــذي يفوق عددهــم ٣٠٠ ألف، 
عن شهر يوليو، بسبب انعدام 
اجلبايــة املالية، وتبعا لتوقف 
ادارة الصرفيات في وزارة املالية 

عن إعداد اجلداول.

تساهم نتائج القمة في وضع 
العالم على الطريق الصحيح 
نحو حتويل التعهدات والوعود 
إلــى تنفيذ فعلي على األرض 
ســواء فيمــا يتعلــق بجهود 
خفض االنبعاثات التي مازالت 
ال ترقى إلى املستوى املطلوب 
خاصــة ما يتعلــق مبراجعة 
وحتديث املســاهمات احملددة 
وطنيا أو فيما يتعلق بجهود 
دعــم الدول الناميــة للتكيف 
مع آثار تغير املناخ أو اتصاال 

بحجم متويل املناخ املتاح».
وقــال الرئيس السيســي 
«إنه ال بد في إطار إعالء مبادئ 

كتابة بعض الشعارات الداعمة 
لبكركــي والبطريــرك بشــارة 
الراعــي، علــى جــدران منــزل 
مفــوض احلكومة لدى احملكمة 
العســكرية عقيقــي فــي زوق 

مصبح - كسروان.
وتأتي هــذه التحركات بعد 
موجة االستنكار الواسعة لعملية 
التي  التوقيــف واالســتجواب 

التطورات بعد لقائه البطريرك 
الراعي، الذي اعتبر أن التعرض 
للمطــران احلاج، اســتهدافا له 
شخصيا، وعلى خلفية موقفه 
من املرشحني لرئاسة اجلمهورية.

وكانت «األنباء» أشارت الى 
اعتزام فرجنية زيارة البطريرك 
الراعي، ويبدو أن املوعد حدد قبل 
حصول أزمة املطران احلاج، وقال 

اإلثيوبي استنادا إلى مجموعة 
من الثوابت احلاكمة والتي تنم 
عن رغبتنا في تنمية العالقات 
الثنائيــة بني مصر وإثيوبيا، 
والتشاور ملواجهة التحديات 
التي تواجــه القارة األفريقية 
وتوسيع أطر التعاون وتكامل 
األهداف والسعي إليجاد رؤية 
مشتركة بني مصر والسودان 
وإثيوبيا حلل تداعيات بناء سد 
النهضة وتؤمن مصر بوحدة 
الهدف واملصير بني دول حوض 
النيل خاصة مصر والسودان 
وإثيوبيــا وذلك على أســاس 
املنفعة املتبادلة وعدم إحلاق 
الضرر والعمــل على حتقيق 

املصلحة للجميع».
وقال الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي «إن املجتمع الدولي 
مازال يواجه أيضا العديد من 
التحديــات التقليديــة، وفــي 
هذا الســياق تدعم مصر كافة 
اجلهود الرامية حلفظ السلم 
واألمن الدوليني، والسيما في 
ظل ما تشهده منطقة الشرق 
األوسط من حتديات جسيمة 
وأمنهــا،  اســتقرارها  علــى 
ومساعي تقسيم الدول وهدم 
الوطنية وإعالء  مؤسســاتها 
الوالءات القائمة على أســس 
طائفية ومذهبية على حساب 

مفهوم الدولة الوطنية».

طلــب  عقيقــي  القاضــي  إن 
مقابلــة الراعــي لكــن األخيــر 
رفض، مشــترطا إعادة األموال 
واملســاعدات التي صودرت من 
املطران احلاج لدى توقيفه أثناء 
عودته من األراضي الفلسطينية 

احملتلة.
وقــد تنــاول رئيــس تيار 
املردة سليمان فرجنية، كل هذه 

الى ذلك، اســتأنف منســق 
املســاعدات الدوليــة الى لبنان 
السفير الفرنســي بيار دوكان 
ترافقه الســفيرة الفرنسية آن 
غريــو، جولته على الرؤســاء 
ميشال عون ونبيه بري وجنيب 

ميقاتي.
وأبلغ دوكان كل من التقاهم 
بأن فرنسا والرئيس اميانويل 
ماكرون لن يتركا لبنان، لكنهما 
ينتظران خطوات تنفيذية عاجلة 
من لبنان تقود الوضع فيه الى 
مدار االنفراج، الذي يبقى بعيدا 
ما لم يبادر اللبنانيون الى التقاط 
الفرصة والسعي اجلدي إلنقاذ 

بلدهم.
وأسف دوكان لتفاقم األزمة 
وزيادة مفاعيلها على اللبنانيني، 
ومن التقصير الفاضح في احلد 
من التدهور، متخوفا من العجز 
عــن توفيــر القمــح والطحني 
للبنانيــني، معتبــرا أن العالج 
الســريع يكون عبر االتفاق مع 
صندوق النقــد الدولي وان كل 
تأخير سيكون كلفته عالية جدا.
في غضون ذلك، واصل وفد 
مجموعة العمل األميركية من أجل 
لبنان برئاســة ادوارد غبريال، 
جولته على املســؤولني، وقال 
غبريال مــن وزارة اخلارجية: 
لقد شددنا على أهمية التحرك 
سريعا إلنقاذ البلد الذي نتحدر 
منه، كما بحثنا مســألة ترسيم 
احلــدود البحريــة، التــي ترى 
فيهــا فرصة للبنان، ونافذة قد 
تقفــل، وعندئذ لن تكون هناك 
تسوية أخرى لتسوية املسائل 
بني البلدين لقرون عدة، ما يعني 
أنه لن يكون بوسع لبنان العمل 

في املنطقة املتنازع عليها.

التعاون وحســن اجلوار في 
إطــار إدارة العالقات الدولية 
مراعاة كافــة أعضاء املجتمع 
القانــون  لقواعــد  الدولــي 
الدولي احلاكمة إلدارة املوارد 
املائية املشتركة وفي مقدمتها 
جتنب إحداث الضرر اجلسيم 
والتعاون لتحقيــق املصالح 
املشتركة بشكل متواز يراعي 

االحتياجات بشكل متساو».
وأضاف الرئيس السيسي 
أنه «من هذا املنطلق لقد اتخذت 
مصر اخليــار التفاوضي في 
تعاملهــا مــع قضيــة امليــاه 
الســد  موضــوع  والســيما 

تعرض لها املطران موسى احلاج، 
كما وإصدار مذكرة توقيف بحقه 

من قبل القاضي عقيقي.
وحملت الشعارات املكتوبة 
على اجلدران، عبــارات عديدة 
منها: «أبناء بكركي لك باملرصاد»، 
«ال مكان للعمالء بيننا»، «بكركي 

خط أحمر».
وتقــول قنــاة «ام تــي ڤي» 

فرجنيــة من مقــر البطريركية 
الصيفــي في الدميان (شــمالي 
لبنــان): أنــا لم أطرح نفســي 
لرئاسة اجلمهورية لكن اسمي 

مطروح.
واعتبــر فرجنية أنــه فيما 
يتعلق بتوقيف املطران موسى 
احلاج، فإن هناك فريقا استفاد 
ممــا حصــل، مؤكدا أنــه إما أن 
القاضي فادي عقيقي أخذ قراره 
مــن تلقــاء نفســه أو أن هناك 
طابورا خامسا يحاول تخريب 

األمور.
أن  إلــى  ولفــت فرجنيــة 
«القضاء مســّيس لذلــك عليه 
أن يبقى منزها وأن يبقى على 
مسافة من اجلميع وعلى القاضي 
أن يكــون حكيما فــي التعاطي 
مع امللفات، وأنا برأيي أن أكثر 
من تضرر هو الثنائي الشيعي 
في ملف القاضي فادي عقيقي».

استضافة مصر لقمة «COP٢٧» تأتي من منطلق احلرص على حشد اجلهود الدولية ملواجهة تغير املناخ

من «جهنم» الرئيس إلى «عصفورية» الرئيس املكلف واآلتي أعظم.. «أبناء بكركي» للقاضي عقيقي: لك باملرصاد وبكركي خط أحمر

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة بلغراد

البطريرك بشارة الراعي مستقبال رئيس تيار املردة سليمان فرجنية                                    (محمود الطويل)  مفتي لبنان عبد اللطيف دريان مستقبال النائب ندمي اجلميل 

املجتمع الدولي ويتطلب تعاون 
جميع الدول ملراعاة شــواغل 

بعضها البعض.
وأضــاف السيســي قائال: 
«علينــا جميعا أن نــدرك أن 
تغير املناخ والزيادة السكانية 
العاملية يســرعان من وتيرة 
األزمــة التــي أصبحــت تهدد 
العديد من مناطق العالم، ومن 
منطلق حرص مصر على حشد 
اجلهود الدولية ملكافحة تغير 
املناخ ستستضيف مصر القمة 
العاملية للمناخ «COP٢٧» املقرر 
عقدها في نوفمبر ٢٠٢٢ مبدينة 
شرم الشيخ، وتهدف مصر ألن 

ويبدو أن ثمة من طرح على 
الرئيس ميقاتي فكرة االعتذار، 
على غرار ما فعل سعد احلريري، 
وكان اجلواب بعدم االســتعداد 
بتقدمي هدايا مجانية ال للنائب 

جبران باسيل وال لغيره.
وضمن مظاهر اجلنون الذي 
عناه الرئيس ميقاتي حني غنى 
أغنية الشحرورة صباح الشهيرة 
«عالعصفورية»، اقتحام النائبة 
العامــة جلبل لبنــان القاضية 
غــادة عون، مقر مصرف لبنان 
املركــزي في بيــروت، اخلارج 
عــن صالحياتها، واملالبســات 
الســيئة التــي رافقــت توقيف 
البطريركــي املطــران  النائــب 
موســى احلــاج، والتــي ترتب 
عليها استنفار الكنيسة املارونية 
واملطالبة بكف يد القاضي فادي 
عقيقي وهو املسيحي املاروني.

وكان مجهولون اقدموا على 

«التعليم العالي» تدرس إجراء «مفاضلة» 
مركزية للقبول في اجلامعات اخلاصة

وكاالت: جتــري وزارة التعليــم العالي 
الســورية دراســة قائمة لتطبيق مفاضلة 
مركزية للجامعات اخلاصة على غرار املفاضلة 
التي جترى للقبول في اجلامعات احلكومية.

ونقلــت صحيفة «الوطــن» احمللية عن 
مصدر مسؤول في الوزارة قوله ان الدراسة 
جتري لتطبيق املفاضلة هذا العام أو العام 
الدراسي املقبل حتت إشرافها مبا يحقق مبدأ 
تكافؤ الفرص بني الطالب املتقدمني ويخفف 
من الروتني واإلجراءات البيروقراطية التي 
كانت تفرض علــى الطالب عند التقدم لكل 
جامعة على حدة. وأثار طرح إجراء مفاضلة 

مركزية جدال كبيرا في األوساط التعليمية 
وخلق تساؤالت في أروقة اجلامعات اخلاصة 
ما بني مؤيد لها لضرورة اإلسراع بتطبيقها 
في مفاضلة هذا العام، وبني رافض للتطبيق 
ملا قد تخلقه من معوقات أو جوانب سلبية 
قد تؤثر سلبا في الطالب واجلامعات اخلاصة 
علــى حد ســواء. وأكد املصــدر أن أي قرار 
يخص اجلامعات اخلاصة يطرح على طاولة 
الوزارة لبحث مــدى توافق اإلجراء املتخذ 
مع إستراتيجيات التعليم ليصار إلى اتخاذ 
القرار ضمن اجتماع موسع، مبينا أنه ال قرار 

نهائيا حول املوضوع.

النواب ينتخب األسبوع املقبل أعضاء مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء
بيروت ـ أحمد عزالدين

دعــا رئيس مجلس النــواب نبيه بري إلى جلســة عامة 
للمجلــس يوم الثالثــاء املقبل النتخــاب ٧ أعضاء للمجلس 
األعلى حملاكمة الرؤســاء والــوزراء، إضافة الى جدول أعمال 
أبرز بنوده تعديل قانون السرية املصرفية. وتكتسب اجللسة 

اهميــة بانتخاب أعضاء املجلس األعلى كونه قد يفتح الباب 
أمام معاجلة مشــكلة التحقيقات في ملف انفجار املرفأ. وقد 
أقرت اللجان النيابية املشتركة ثالثة مشاريع اتفاقات لعرضها 
في اجللســة العامة، فيما كشف نائب رئيس املجلس إلياس 
بوصعب، الذي ترأس االجتماع ، عن تقدم في موضوع ترسيم 

احلدود البحرية، وتوقع التوصل التفاق خالل ٣ أسابيع.


