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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

ر من «كارثة إنسانية» في مخيم  واشنطن ُحتذِّ
الهول وتدعو الغرب الستعادة مواطنيه

إخالء مباٍن سكنية في حلب خوفًا من انهيارها

وكاالت: قالت القيادة املركزية األميركية 
إن احلــل األكثــر دميومــة بالنســبة ملخيم 
«الهول» الذي تديره ميليشيات قوات سوريا 
الدميوقراطية (قسد) شرقي احلسكة، هو إعادة 
البلدان األصليــة مواطنيها وإعادة تأهيلهم 
ودمجهم. وذكــرت القيادة املركزية في بيان 
أمس أنه ال يوجد حل عسكري للتهديد الذي 
ميثلــه مخيم  «الهــول»، حيث توجد اآلالف 
مــن املدنيني إضافة الى ذوي من يعتقد انهم 

مقاتلون سابقون في تنظيم داعش. 
وجاء في البيــان أن املخيم ميثل تهديدا 
حقيقيا للمنطقة، و«كارثة إنسانية»، مع وجود 

٥٦ ألف شخص فيه، أكثر من ٩٠٪ منهم من 
النساء واألطفال، وسط ارتفاع شديد لدرجات 
احلرارة، وشح كبير في املياه. ويسعى التنظيم 
بحسب البيان، الستغالل الظروف في املخيم، 
مشــيرا إلى أن الشباب فيه عرضة للتطرف 
نظرا لنوعية حياتهم، كما يعد اجليل القادم 

في مخيم «الهول» أرضا خصبة للتنظيم.
وهناك حوالي ٨٠ والدة في املخيم كل شهر، 
رغم أن ٧٠٪ من السكان هم حتت سن ١٢ عاما.

ويرفــض ســكان املخيــم قبــول داعش 
ويريدون العودة إلى أوطانهم، للعمل وإعادة 

أطفالهم إلى املدارس، وفق البيان.

وكاالت: بعد أيام على انهيار مبنى سكني 
على رؤوس قاطنيه في حي الفردوس، طلبت 
محافظة حلب من اجلهــات املعنية إخالء 
مبنى قدمي مؤلف من ستة طوابق في حي 
الصاحلني الشعبي نتيجة ظهور تصدعات 
فيه بعد إعالم قسم الشرطة املختص، حيث 
قررت جلنة الســالمة العامة إخالء املبنى 
واملباني املجاورة خوفا من انهيارها وتكرار 
الكارثة، وقطع احملاور املؤدية إلى املوقع.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية «سانا» عن 
عضو املكتب التنفيذي باحملافظة د.كميت 
عاصــي الشــيخ أن املبنى قــدمي ويتألف 
من ٦ طوابق ويقع فــي منطقة مخالفات، 
موضحــا أنه فور ورود معلومات من أحد 

القاطنني بحدوث هبوطات في أرض املبنى مت 
التنسيق مع جلنة السالمة العامة ومعاينة 
الوضع اإلنشــائي وتقــرر إجالء القاطنني 
في املبنى نفسه واملباني املجاورة وإغالق 
جميع الطرقات املؤدية إلى املنطقة حرصا 

على سالمة املواطنني.
وأشار إلى أنه مت التأكد من تأمني السكن 
املؤقت جلميع الســكان الذين مت إجالؤهم 
لــدى األقارب أو اجلوار وتأمني ســكن من 
خالل مجلس املدينة لعدد من األهالي، وذلك 
حلني استكمال اإلجراءات القانونية والفنية.

يذكر أن انهيار مبنى في حي الفردوس 
بحلب في السابع من الشهر اجلاري تسبب 

بوفاة ١٣ شخصا بينهم أطفال ونساء.

السيسي: مهتمون بالتعاون مع النرويج في الطاقة املتجددة
القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام مصر 
بالتعــاون مــع اجلانــب النرويجي نظــرا للخبرة 
العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة اجلديدة 
واملتجددة، خاصة في ظل توافر اإلرادة السياسية 
والتنفيذية، حيث يحظــى قطاع الطاقة اخلضراء 
بدعم غير مسبوق من الدولة كإحدى أهم أولوياتها، 
استغالال لثروات مصر من مصادر الطاقة املتجددة 

من رياح وشمس.
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس السيسي امس 
تارييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» 
النرويجية لتوليد الطاقة اجلديدة واملتجددة، وذلك 
بحضــور د.محمد شــاكر وزير الكهربــاء والطاقة 

املتجددة.
إلى ذلك، وجــه الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
بتقدمي كل التسهيالت الالزمة إلسراع عملية تنفيذ 
املشروعات املشــتركة اخلاصة بالطاقة اخلضراء، 
واالســتفادة مــن اخلبــرات املتطــورة للشــركات 
األســترالية في هذا املجال، وذلك في ظل االهتمام 
الذي توليــه مصر ملواكبة التوجه العاملي بنشــر 
استخدامات الطاقة املتجددة، وفي إطار االستراتيجية 
الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة 
املتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والتي تأتي في 
إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة 
الكهربائية واالستفادة من ثروات مصر الطبيعية.
جاء ذلك خالل اســتقبال الرئيــس امس أندرو 
فورست رئيس شركة FFI األسترالية للطاقة، وذلك 
بحضور وزير الكهرباء والطاقة املتجددة د.محمد 
شــاكر، ووزير البترول والثروة املعدنية م.طارق 
املــال، إلى جانب معتز قنديل املدير العام اإلقليمي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للشركة.

وّجه بتقدمي كل التسهيالت الالزمة إلسراع عملية تنفيذ املشروعات املشتركة اخلاصة بالطاقة اخلضراء

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبالً تارييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية لتوليد الطاقة اجلديدة واملتجددة

مدبولي: التفكير اجلماعي ضرورة ألفريقيا 
ملواجهة التحديات

القاهرة - هالة عمران

أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 
ضرورة العمل، بصورة جماعية، للتغلب على 
التحديــات التــي تواجه العالم، قائــال إن قارة 
أفريقيــا جزء مهم مــن العالــم، وإن التحديات 
التي يواجهها العالم اليوم، تفرض علينا التفكر 
والتدبر بصورة جماعية ملواجهة تلك التحديات، 
من منظور قانوني ودستوري، وذلك للحد من 
اآلثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات 

بالدنا اإلفريقية، لكى تواصل دولنا قدرتها على 
حتقيق النمو االقتصــادي، والقيام بدورها في 
حماية مقدرات شــعوبها، ودعم ورعاية الفئات 
األكثر احتياجا، حتقيقا للمبدأ الدستوري األسمى، 

وهو العدالة االجتماعية.
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها د.مدبولي 
امــس، خــالل اجللســة االفتتاحيــة الجتمــاع 
القاهرة رفيع املستوى السادس لرؤساء احملاكم 
الدستورية واحملاكم العليا واملجالس الدستورية 

اإلفريقية.

مصادر لـ «األنباء»: حل األزمات يبدأ بعد خروج عون من بعبدا
بيروت ـ عمر حبنجر

الوســيط األميركي  جــاء 
آمــوس هوكشــتاين وذهــب 
خالل ساعتني ونيف «وكأننا 
ال رحنــا وال جينا». وكما في 
كل زياراته إلى بيروت، رسم 
الوسيط، اإلسرائيلي األصل، 
التفاؤل بتصريح مقتضب، عبر 
الوعد بإجناز اتفاق ترســيم 
احلــدود البحريــة اجلنوبية 

بأسرع وقت. 
وبدال من ان يعود باجلواب 
اإلســرائيلي على الطروحات 
مبقتــرح  جــاء  اللبنانيــة، 
إسرائيلي من خارج السياق، 
ميكــن اختصــاره بالقــول: 
إســرائيل تنازلــت لكــم فــي 
البحر، وعليكم التنازل لها في 
البر، إنها تريد النقطة BI عند 
شاطئ بلدة الناقورة احلدودية 
لضرورات أمنية، ما يخشــى 
معه أن تصبح منطقة مزارع 
شــبعا احملتلة خارج احلدود 

اللبنانية!
لــم يحصــل نقــاش فــي 
هــذا املوضوع، الــذي تاه بني 
التسريب والنفي، وترك اجلواب 
لزيارة الحقة لهوكشتاين الذي 
اكتفى بطمأنة املسؤولني الذين 
التقاهم عن دور إيجابي لشركة 
النفط الفرنسية «توتال»، التي 
ســتبدأ التنقيــب في احلقول 
اللبنانية عندما يحصل اتفاق 
الترسيم، متمنيا احلصول على 
جواب قبــل الدخول مبرحلة 

االنتخابات الرئاسية.
قناة «أو تــي ڤي» التابعة 
للتيار احلر قالت ان هوكشتاين 
حتدث عن التفاؤل بال نتائج 

لـ «األنباء» ان تعومي حكومة 
ميقاتي ليس حال، وان املطلوب 
حتديد جلسة النتخاب رئيس 
جديــد للجمهوريــة، بعدئــذ 
يصبح إجراء االنتخابات من 

حتصيل احلاصل.
وفي معلومات هذه املصادر، 
ان احلل العملي ألزمات لبنان 
املتشــابكة يبدأ بعــد خروج 
الرئيس عون وحاشــيته من 
القصر اجلمهوري في بعبدا.

وفــي هــذا الســياق، أكــد 
وزير الزراعة اللبنانية عباس 
احلاج حسن، احملسوب على 
حركة أمــل، ان عالقات لبنان 
مع السعودية خط أحمر، وال 
بد مــن عودتها إلــى ما كانت 
عليه سابقا، معتبرا ان األيادي 
البيضــاء للمملكة لن تلغيها 
أزمة ديبلوماســية من هنا أو 

وال بــري صانعــا للرؤســاء 
وال ميقاتي شــريكا في العهد 
املقبل، ســواء انتخب رئيسا 
أو استمرت حكومة تصريف 

األعمال.
لكن رئيس القوات اللبنانية 
ســمير جعجــع يريــد عكس 
ذلك متاما، فقد أعلن أمس ان 
«القوات» ال تريد فراغا رئاسيا، 
بينما جبران باســيل ال يريد 
الســير بــأي رئيس ســواه، 
وحزب اهللا ال يريد خســارة 
باسيل، لكنه ال يريده رئيسا، 
لذلك فإن احلزب عالق في هذه 
األحجية. وأضاف جعجع ملوقع 
«إم تي ڤي» أما بالنسبة للفريق 
اآلخر، الــذي يشــمل القوات 
اللبنانيــة ومجموعة النواب 
الســنة، والنواب التغييريني 
التقدمي  واملستقلني واحلزب 
االشــتراكي والكتائــب، فقــد 
حصلــت فــي األيام العشــرة 
األخيرة اتصاالت واجتماعات 
متواصلــة، ومن املفترض ان 
نتوصل خالل األسابيع املقبلة 
إلى عرض أكثر من اسم، ونحن 
في مسار إيجابي، واملؤشرات 
جيدة، ورأى ان فريق املمانعة 
يسير في الفراغ، أما نحن ففي 
االجتاه املعاكس. وأضاف «إذا 
انتخبت رئيســا للجمهورية 
فسنكون أمام مشهد مختلف 
متامــا عن اآلن، لذلــك كثر ال 
يريــدون هــذا اخليــار ألنهم 
يعرفــون اننــي صاحب قرار 
واضح وال ميكن أن يهول علي 
أحد». وقال ردا على سؤال حول 
حكومــة تصريف األعمال «ال 
تستطيع تســلم مهام رئاسة 

اجلمهورية».

أزمة سياسية من هناك.
الناطــق باســم اخلارجية 
األميركية ســام ويلبرد أشار 
مــن جهته إلى اســتمرار دعم 
واشــنطن للشــعب اللبناني 
في املرحلة احلالية الصعبة، 
مشــددا عبر برنامــج «أزمات 
وقضايــا» مــن إذاعــة لبنان 
احلر، الناطقة بلسان القوات 
اللبنانية، على أهمية االتفاق 
امليليشــيات  النووي لضبط 
اإليرانية ونشاطاتها املزعزعة 

لالستقرار في املنطقة.
وفي السياق الرئاسي، قالت 
إذاعة «صوت لبنان»، الناطقة 
بلســان حزب الكتائب، الذي 
يحوز كتلة مــن أربعة نواب 
سياديني، ان رئيس التيار احلر 
جبران باسيل ال يريد سليمان 
فرجنية رئيســا للجمهورية 

املوفد األميركي طرح مبادلة نقاط البحر بالبر واللواء إبراهيم ينفي ويعتبر الطروحات من أسرار الدولة.. وجعجع: «القوات» ال تريد فراغاً وإذا انتخبت رئيساً يتغير املشهد!

تشــييع األخوين محمد وعمــر احلصني اللذين قتال في مركــز عملهما بأحد محال بيع اجلواالت في اشــتباكات 
طرابلس                 (محمود الطويل)

نهائيــة، ورئاســة احلكومــة 
اكتفت بالقول «جرى خالل لقاء 
الرئيس جنيب ميقاتي واملوفد 
األميركي مناقشة األفكار التي 
حملهــا معه، علــى ان يصار 
التشاور بشأنها وإبالغه  إلى 

اجلواب في وقت قريب».
إبراهيم  واللــواء عبــاس 
املدير العام لألمن العام قال لـ 
«اجلمهورية» انه «ال تداخل في 
الترسيم بني البر والبحر على 
اإلطالق، والطروحات ســرية 
للغاية، وسر من أسرار الدولة 

ألنها تتعلق بأمن لبنان».
أما وزير اخلارجية عبداهللا 
بوحبيب فقد أكد من جهته ان 
٩٥٪ من ملف ترسيم احلدود 
البحرية أجنز، والوقت مناسب 

للتوقيع.
املصادر املتابعة أوضحت 

خالد الضاهر لـ «األنباء»: املفتي قادر على توحيد 
موقف النواب السّنة من انتخابات الرئاسة

بيروت ـ زينة طبارة

النائب السابق  رأى 
خالــد الضاهــر ان دار 
الفتوى ليســت موقعا 
دينيا أو مجرد مرجعية 
ســنية فقــط، إمنا هي 
صرح وطنــي تاريخي 
معني مباشرة بالشأن 
للدولــة  السياســي 
اللبنانيــة من ألفها إلى 
يائهــا، وهو مــا يحمل 
سيدها مفتي اجلمهورية 

اللبنانيــة الشــيخ عبداللطيف دريان 
مسؤوليات وطنية جساما، أهمها توحيد 
الصف اإلسالمي في خدمة مصالح الدولة 
اللبنانية، والتعاون الصادق واملخلص 
مع كل الشرائح اللبنانية دون استثناء، 
وذلــك بهدف تأمــني املصلحة الوطنية 
العليا على قاعــدة لبنان وطن جلميع 
أبنائــه، وليس لفريــق دون آخر، وما 
اغتيال مفتي اجلمهورية الشهيد الشيخ 
حســن خالد وثلة من علمــاء الطائفة 
الســنية ســوى خير دليل على الدور 
الوطنــي والســيادي واإلصالحي لدار 

الفتوى.
وأكد الضاهر، في تصريح لـ «األنباء»، 
انــه حتى وان اعتذر الســفير اإليراني 
مجتبى أماني عن وصفه سماحة الشيخ 
دريان بـ «مفتي الســنة»، إال ان ما قاله 
كان مقصودا عن سابق تصور وتصميم، 
في محاولة يائسة لتقزمي دور ومكانة 

ومهمة مفتي اجلمهورية 
في املعادالت الوطنية.

وعليه، أكد الضاهر 
املرتقــب  اللقــاء  ان 
النواب  الذي ســيجمع 
الســنة في دار الفتوى 
مــع مفتــي اجلمهورية 
عبداللطيــف  الشــيخ 
دريان، ضرورة وطنية 
قوامهــا توحيد املوقف 
االســتحقاقني  حيــال 
احلكومي والرئاســي، 
كيال تســقط من جديد 
املواقع الدستورية الرئاسية بيد احملور 
اإليراني، الذي يستغل بعض املسيحيني 
من خامة جبران باسيل، ويوظفهم لقاء 
حفنة من املكاسب السلطوية، لصالح 
مشروعه التدميري في املنطقة العربية.
وردا علــى ســؤال، أكــد الضاهر ان 
املفتــي دريــان ســينجح خــالل اللقاء 
املرتقب في توحيد موقف النواب السنة 
مــن االنتخابات الرئاســية، وذلك على 
غرار جناحه إثر لقائه ســابقا برؤساء 
احلكومات السابقني، وبقيادات سياسية 
سنية، في الدفاع عن موقع وصالحيات 
رئيس احلكومة جنيــب ميقاتي، وفي 
دعمه كرئيس مكلف بتشكيل احلكومة، 
مــا يعني مــن وجهة نظــر الضاهر ان 
اللقاء املرتقب، هو ملواجهة وضع اليد 
على رئاسة اجلمهورية ضمن ما يصبو 
إليه صهر العهد جبران باســيل، ومن 
خلفه حزب اهللا وكيل إيران في لبنان.

«الترويكا األوروبية» تشكك في جدية 
إيران إلحياء االتفاق النووي

عواصمـ  وكاالت: أعربت فرنسا وأملانيا 
وبريطانيا عن «شكوك جدية» في مدى صدق 
إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن 
برنامجها النووي، محــذرة من أن موقف 
طهران يقــوض احتماالت إحيــاء االتفاق 

املبرم عام ٢٠١٥.
وبــدا أن املفاوضــني األوروبيني خالل 
محادثات ڤيينا يحققون تقدما باجتاه إحياء 
اتفاق العام ٢٠١٥ مع موافقة إيران إلى حد 
كبير على نص املقترح النهائي، لكن درجة 
التفاؤل تراجعت عندما أرســلت الواليات 
املتحدة ردها الذي ردت عليه طهران بدورها.
وقالــت «الترويكا األوروبية» في بيان 
مشترك أمس إن املقترح النهائي الذي طرح 
على طهــران ميثل «احلد األقصى ملرونة» 

القوى األوروبية بشأن امللف النووي.

وأضافت «لألسف، اختارت إيران عدم 
اســتغالل هــذه الفرصــة الديبلوماســية 
احلاسمة»، مشيرة إلى أن طهران «تواصل 
بدال من ذلك التصعيد في برنامجها النووي 

بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول».
وأعادت طهران طرح مســائل مرتبطة 
بتعهداتها امللزمة قانونا مبوجب معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية والتي مت التوصل 

إليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفادت الــدول الثالث بأن «هذا الطلب 
األخير يثير شكوكا جدية في نوايا إيران 
ومدى التزامها التوصل إلى نتيجة ناجحة 
فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة املشتركة».

وأضافت ان «موقف إيران يتعارض مع 
تعهداتها امللزمــة قانونا ويهدد احتماالت 

إحياء خطة العمل الشاملة املشتركة».

القوات األوكرانية تقطع اإلمدادات الروسية في الشرق
عواصــم - وكاالت: أعلن 
اجليش األوكراني دخول بلدة 
«كوبيانسك» في الشرق واملهمة 
إلمدادات القوات الروسية التي 
حتتلها منذ أشهر، مؤكدا أيضا 
أن قواتــه تتقــدم «عشــرات 
الكيلومتــرات» على خطوط 

اجلبهة اجلنوبية.
ونشــرت القوات اخلاصة 
األوكرانية صورا على مواقع 
التواصل االجتماعي تقول إنها 
لعناصرها «في كوبيانسك التي 
كانت وستظل أوكرانية». كما 
ونشر مسؤول محلي صورة 
منفصلــة جلنــود أوكرانيني 

مستشــارة رئيــس مجلــس 
خاركيف احمللي، صورا على 
«فيســبوك» جلنود يرفعون 
العلــم األوكراني أمام مجلس 
مدينة كوبيانسك. وظهر علم 
روســي ملقى عنــد أقدامهم، 
وكتبــت فــي التعليــق علــى 
الصور: «كوبيانسك أوكرانية».

وقد تسبب سيطرة القوات 
األوكرانيــة على كوبيانســك 
مشكلة خطيرة ملوسكو إذ إن 
املدينة تقع على طرق اإلمداد 
ملواقع روسية أخرى على خط 

املواجهة.
يأتــي هــذا التقــدم املهــم 

ودعا املدنيني إلى الفرار.
وبالتوازي، تتقدم القوات 
األوكرانيــة في بعض مناطق 
اجلبهــة اجلنوبيــة عشــرات 
أراض  إلــى  الكيلومتــرات 
استولت عليها القوات الروسية 

في بداية الغزو.
وقالــت املتحدثــة باســم 
القيــادة اجلنوبيــة للجيــش 
األوكرانــي، نتاليا غومينوك 
لوسائل إعالم محلية «جنودنا 
يتقدمون علــى طول خطوط 
اجلبهة اجلنوبية في مختلف 
القطاعــات بــني كيلومتريــن 

وعشرات الكيلومترات».

اجلديد الذي أعلنت عنه القوات 
األوكرانية بعد أن قالت كييڤ 
إنها استعادت السيطرة على 
ثالثني بلدة في منطقة خاركيف 
املتاخمة لروســيا فــي األيام 

األخيرة.
واعترفــت موســكو بأن 
جبهتها القتالية اهتزت في 
خاركيــف، لكنهــا قالت إنها 
تسرع بإرسال قوات إضافية 
لتعزيــز املنطقــة. ووصف 
رئيــس اإلدارة التي عينتها 
روسيا في املناطق احملتلة في 
خاركيف، فيتالي جانتشيف، 
التقدم بأنه انتصار أوكراني 

دخلت «كوبيانسك» مركز السكك احلديدية الرئيسي ملوسكو واستعادت ٣٠ بلدة في محيط «خاركيف»

البالغ  البلــدة األوكرانية  في 
عــدد ســكانها نحــو ٢٧ ألف 
نسمة، وكتب «كوبيانسك هي 
أوكرانيا». ونشــر مسؤولون 
أوكرانيون صورا امس تظهر 
جنودا يرفعون علم اوكرانيا 
فــي بلدة «كوبيانســك» التي 
تعد مركزا للســكك احلديدية 
الرئيســية التي تستخدم في 
توصيــل اإلمــدادات للقــوات 
الروســية في شــمال شــرق 
أوكرانيا، حيــث ينذر انهيار 
في اجلبهة الروسية بالتحول 

إلى هزمية.
وشــاركت ناتاليا بوبوفا، 

خالد الضاهر


