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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

أنباء سورية

لبنان إلى مزيد من الغموض وتخوف فرنسي - أميركي من «عدم انتقال السلطة»

أمير قطر يستقبل السيسي في أول زيارة رسمية له للدوحة

النائب كميل شمعون لـ «األنباء»: مساعٍ  
لتأمني ٦٥ نائبًا وفك الطوق عن الرئاسة

بيروت - عمر حبنجر 

االســتحقاق الرئاسي على 
مســارين، داخلي شــهد أمس 
املزيد من الغموض في مواقف 
رئيس اجلمهورية ميشال عون، 
مما ســيكون عليه فعله في ٣١

أكتوبر، بالتزامن مع استهالل 
التشــاورية لنواب  اجلــوالت 
التغيير على الكتل واألحزاب، 
الرئيــس  حــول مواصفــات 

االنقاذي. 
الرئيس عــون، جدد رفض 
تولي حكومة تصريف األعمال 
صالحيات رئيس اجلمهورية، 
مبديا خشــيته ان يكون هناك 
من يحضر «ملؤامــرة انقالبية 
علــى النظام والدســتور»، في 
اليوم الذي تنتهي فيه واليته، 
انطالقا مــن حكومة تصريف 

األعمال أو أي سبب آخر.
وقال لصحيفــة «األخبار» 
القريبــة من حــزب اهللا: قلت 
يوما، ســأترك القصــر اذا كان 
يوما طبيعيــا وال أحد يضمر 
فيه شــرا، واذا شعرت بوجود 
مؤامرة فلن أقف مكتوف اليدين.

ويبدو ان خــروج الرئيس 
عون من بعبدا لن يكون سلسا، 
رغم املناشــدات كافة، وآخرها 
نصيحــة البطريــرك املاروني 
بشــارة الراعــي له. واملؤشــر 
على ذلك استمراره في استخدام 
عبارات وشروط حتمل دالالت 

حتتمل أكثر من تفسير.
وحمل عون مسؤولية الفراغ 
ان وقــع «ظاهريا على مجلس 
النــواب، وفعليا على من يقف 
وراء تعطيــل انعقاد املجلس. 
وفي الرابية لن أكون متفرجا، 
أترك للتيار، الذي هو كتلة من ٢١

نائبا، ان يقوم بالدور املنوط به 
بانتخابات رئاسة اجلمهورية، 

واخليار الذي يريده، فهو املعني 
باالستحقاق».

وأيد عون بقاء حكومة جنيب 
ميقاتي، اال انه فضل دخول ست 
وزراء سياسيني اليها، كوزراء 

دولة.
وفــي هــذا الســياق دخلت 
باريــس على اخلط التحذيري 
من تبعات الشــغور الرئاسي، 
وســجلت لقاءات فرنسية، مع 
شــخصيات لبنانية وعربية، 
ونقلت رســائل فرنســية الى 
صحيفــة  وتقــول  بيــروت. 
«الديار» ان السفيرة الفرنسية 
آن غريــو، حملــت هواجــس 
بالدها الى الرئيس ميقاتي في 
السراي. وتطرقت الى املوضوع 
الرئاسي واملخاطر على البالد. 
وأضافت الصحيفة ان الرئيس 
ميقاتي متسك بكون حكومته 
مكتملة األوصاف ملرحلة الفراغ 
الرئاســي، ألن الدستور ينص 
على انتقال صالحيات الرئيس 
بالوكالة الى احلكومة ولم يأت 
على ذكر طبيعة هذه احلكومة، 
وهنا طرحت السفيرة الفرنسية 

الســؤال التالــي: مــاذا لو قرر 
رئيس اجلمهورية قلب الطاولة 

عشية ٣١ أكتوبر؟
ويبدو ان غريو كانت مهتمة 
مبعرفة موقف حزب اهللا من اي 
خطوات مفاجئة، في حال شغور 
الرئاسة، ورد ميقاتي، بحسب ما 
نقلت الصحيفة، مرجحا اال يؤيد 
حــزب اهللا أي خطوة متهورة 
للرئيس عون فهو مكبل اليدين، 
وال يستطيع حتويل طروحات 
فريقــه الى أفعــال، وان كل ما 
يحصل مجرد ضغوط سياسية 
لفــرض وقائع غيــر منطقية، 
اما البقاء في بعبدا بعد انتهاء 
الوالية الرئاسية، فستتصرف 
معه الشرعية على انه احتالل 
للمنصب واملكان، وسيبنى على 

الشيء مقتضاه.
في سياق املسار عينه، أبلغ 
ديڤيد شينكر، املساعد السابق 
لوزيــر اخلارجيــة األميركية 
لشؤون الشرق األوسط، قناة 
«ام تي فــي» اللبنانية تخوفه 
من عدم حصول انتقال للسلطة 
في لبنان، معتبرا ان بقاء عون 

في بعبدا أمر وارد. 
امــا بالنســبة جلولة قوى 
التغيير النيابية على التيارات 
واالحزاب، فقد كانت االنطالقة 
مــن مقــر كتلــة نــواب حزب 
الطاشناق األرمني، وكتلة نواب 
الكتائب والحقا كتلتي «لبنان 

القوي». 
وضم وفد التغيير النواب: 
ياسني ياسني وميشال الدويهي 
وملحم خلف وفــراس حمدان 
وسينتيا زرازير، وحتدث باسم 
الوفد النائب ميشال الدويهي بعد 
اللقاء، فقال «على جميع القوى 
ان تتحمل مســؤوليتها لننتج 
رئيس جمهوريــة اصالحيا»، 
وأضــاف «مــن الضــروري أن 
نلتقــي مع اجلميع ملنع الفراغ 

الرئاسي».
بدوره، عضو تكتل «لبنان 
القوي» النائب جورج عطااهللا 
قال ان مبادرة نــواب التغيير 
موضــع ترحيب ولــم نتداول 
باألســماء بل باملبادئ، وااليام 
املقبلــة ســتثبت ان الصادقني 
بإمكانهــم ان يتعاونــوا معنا 

والقاســم املشترك اننا ال نريد 
الفراغ.

وانتقــل وفد نواب التغيير 
الى عــني التينة، حيــث التقى 
اعضاء كتلة التنمية والتحرير، 
وبعد اللقاء حتدثت النائبة بوال 
يعقوبيان باسم الوفد، فقالت: 
نحــن نطرح مبادرة مع جميع 
الكتــل ألنــه ال أحد يســتطيع 
وحده تأمني النصاب، وبالتالي 
هناك ضرورة الن نتعاون مع 
اجلميــع لتأمني هــذا النصاب، 
وايضا هناك ضرورة للتواصل 
مع اجلميع الن الشعب انتخبنا 
كــي نتحــرك ونقوم مبــا هو 
علينا، واملطلوب انتاج رئيس 
غيــر عــادي. ورد النائب علي 
حسن خليل باسم كتلة التنمية 
والتحرير قائال: «نحن منفتحون 
الن نســمع كل وجهات النظر 
واخلــالف السياســي يجب اال 
يعطل احلوار. والرئيس بري 
كان واضحا بتحديد مواصفات 
رئيــس اجلمهورية بأن يكون 
متوافقا عليه ويوحد وال يفرق».

وعلى صعيد ترسيم احلدود 
البحريــة، يبــدو ان املراوغــة 
الرهان  االســرائيلية، تضمــر 
علــى انهيــار لبنــان، نتيجــة 
الرئاسي  تداعيات االستحقاق 
املهدد بالشغور، حيث يخلو لها 
اجلو، وما حتته من بحر وبر.
املراوغــة  ومــن عناصــر 
االقتــراح االخيــر الذي طرحه 
آمــوس  الوســيط االميركــي 
هوكشــتاين، والذي يؤســس 
التفاق ترسيم برمائي، ينطلق 
BI من رأس الناقورة من نقطة

البرية، باجتاه البحر، على خطى 
خط العوامات املعروفة باخلط 
األزرق، ومن هنا كان تســليم 
لبنان خريطــة احداثيات خط 

العوامات البحرية.

خديجة حمودة ـ قنا

اســتقبل صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أميــر دولــة قطــر، الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي 
أمــس في مطار حمد الدولي 
بالدوحة في أول زيارة رسمية 
له إلى قطر تســتمر يومني، 
صرح بذلك املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 

السفير بسام راضي.
 وقالــت وكالــة األنبــاء 
القطريــة «قنــا» إن األميــر 
متيم بن حمد تقدم مستقبلي 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
لدى وصوله والوفد املرافق 
الصالة األميرية مبطار حمد 

الدولي.
وذكرت «قنــا» أن زيارة 
الرئيــس السيســي لقطــر 
«تندرج في إطــار العالقات 
الطيبة املتنامية بني البلدين 
وشــعبيهما الشــقيقني، كما 
تأتــي تأكيدا علــى احلرص 
املتبادل واإلرادة املشــتركة 
لدى قيادتــي الدولتني على 
العالقــات  هــذه  تطويــر 
وتعزيزهــا واالرتقــاء بهــا 
نحو آفاق أرحب في مختلف 

املجاالت».
وأضافت الوكالة القطرية 
في تقريــر خاص: أن زيارة 
الرئيس السيســي للدوحة 
تكتســب أهميــة خاصة من 
إذ تأتــي  حيــث توقيتهــا، 
قبل انطــالق القمة العربية 
باجلزائر في نوفمبر املقبل، 
وكذلك أعمال الدورة السابعة 

بيروت - زينة طبارة 

رأى رئيــس حــزب 
الوطنيني األحرار مؤسس 
اجلبهة السيادية النائب 
كميل شمعون ان تهويل 
النائب جبران باســيل 
الدستورية،  بالفوضى 
والويل والثبور وعظائم 
عــدم  حــال  األمــور، 
تشــكيل حكومة كاملة 
الصالحيــات يكــون له 
فيها ما ال يكون لغيره، 
ليــس بجديد على تيار 
متيز تاريخه بالتخريب، 

وامنــا هــو تعبير تقليدي عن مســلك 
سياسي اتسم باختالق األزمات وإشعال 
النار بني اللبنانيني، معتبرا بالتالي ان 
اخليار الوحيد الذي على الرئيس ميشال 
عــون ان يعتمده لتفادي انزالق البالد 
نحــو املجهــول، هو حــزم امتعته ليل 
٣١ أكتوبر ومغادرة القصر اجلمهوري 
بهدوء، سواء تشــكلت حكومة جديدة 
ام بقيت البالد علــى حكومة تصريف 

األعمال.
ولفــت شــمعون فــي تصريــح لـ 
«األنباء» الى ان أي قرار خاطئ وغير 
دستوري يتخذه الرئيس عون في ظل 
الظروف احمللية واإلقليمية والدولية 
الراهنة، سيدفع البالد باجتاه انفجار 
كبيــر ال ينتهي حتى بتقســيم لبنان 
الى دويالت متنازعة، معتبرا بالتالي 
ان لبنــان امام مفتــرق خطير، وعلى 
التغييــر  الســيادية وقــوى  القــوى 

والنــواب املســتقلني، 
الدفع باالجتاه الصحيح 
عبــر توحيــد خيارهم 
الرئاسي، لقطع الطريق 
على املهددين بالفوضى، 
املتربصني شرا بوحدة 
لبنان واللبنانيني، مؤكدا 
ان املساعي تسير على 
قدم وســاق لتأمني ٦٥

نائبا، وفك الطوق عن 
موقع رئاسة اجلمهورية 
املخطــوف إيرانيا عبر 
وكالء طهران في لبنان.

وردا على سؤال، أكد 
شــمعون انــه ال عالقة 
بني تشكيل احلكومة وانتخاب رئيس 
للجمهورية، فدستور الطائف واضح 
جلهة انتقال صالحيات الرئيس حال 
الشغور في موقع الرئاسة، الى مجلس 
الوزراء مجتمعا، وذلك دون ان يحدد ما 
اذا كان هذا املجلس كامل الصالحيات، 
ام مجلسا لتصريف األعمال، اال ان جتار 
الصالحيات واحلقوق يستبيحون النص 
الدســتوري وفقا لغاياتهم السلطوية 
السياســية وحتالفاتهــم  وأطماعهــم 
املشبوهة، ضاربني عرض احلائط بهوية 
لبنان العربية، وأمنه واستقراره على 
املستويات كافة، مؤكدا بالتالي ان القوى 
الســيادية مع نواب التغيير والنواب 
املســتقلني، ومن خلفهــم بكركي ودار 
الفتوى ومشــيخة العقل، متمسكون 
باتفاق الطائف نصا وروحا، ومصرون 
وفقا ملندرجاته علــى انتخاب رئيس 
للجمهورية وسحب لبنان من فم التنني.

املشروعة للشعوب العربية 
الشــقيقة، مبا يحقق وحدة 
واألمــن  العربــي  الصــف 
واالســتقرار فــي املنطقــة، 
ويخــدم املصالــح واملواقف 
العربية في مختلف احملافل 
ويزيد صالبتها وحصانتها 
التحديــات  جميــع  أمــام 

واملخاطر.
وأشــارت إلــى أن زيارة 
الرئيس السيســي للدوحة 
واملباحثات التي جترى خاللها 
تشكل مرحلة جديدة واعدة، 
ومحطــة مهمــة في مســار 

على أسس تاريخية وطيدة 
ووشــائج متينــة وأواصر 
البلديــن  تربــط  صادقــة 
والشــعبني الشــقيقني فــي 
العديد من املجاالت السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية، 
وقد قدم أول سفير لدولة قطر 
لدى جمهورية مصر العربية 
أوراق اعتمــاده عــام ١٩٧٢، 
وقدم أول سفير جلمهورية 
مصر العربية لدى دولة قطر 
أوراق اعتماده في نفس العام.
العالقــات  وأضافــت أن 
القطرية املصرية تشهد حركة 
اتصــاالت وزيارات نشــطة 
من الطرفني باجتاه توثيقها 
ملــا فيــه مصلحــة البلدين 
والشــعبني، ودعم وتفعيل 
آليات العمل العربي املشترك.
من جهتهــا، قالت وكالة 
انباء الشرق األوسط: تأتي 
زيارة الرئيس السيسي إلى 
الدوحة تتويجا للمباحثات 
خــالل  املتبادلــة  املكثفــة 
الفترة األخيرة بني البلدين 
الشقيقني، بهدف تعزيز أطر 
التعاون الثنائي املشترك على 

جميع األصعدة.
الرئيــس مــع  ويبحــث 
صاحب الســمو األمير متيم 
بن حمد، أهم محاور العالقات 
الثنائية التي جتمع البلدين 
الشقيقني، فضال عن التشاور 
والتنســيق حــول مختلف 
القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك خالل 
املرحلة الراهنة، والتي تتطلب 
تضافر اجلهود من أجل حماية 

األمن القومي العربي.

العالقات الثنائية بني الدوحة 
والقاهرة، واالرتقاء بها إلى 
مســتوى الشــراكة الواعدة 
واملثمــرة خدمــة للمصالح 
املشتركة للبلدين والشعبني 
الشــقيقني واملصالح العليا 
لألمتني العربية واإلسالمية.
وتابعــت أن العالقــات 
القطريــة ـ املصرية تنطلق 
من اإلميان الراســخ بوحدة 
األهداف واملصير املشــترك، 
وأن كال البلدين يشكالن بعدا 
وثقال استراتيجيا مهما للبلد 
اآلخر، وتستند هذه العالقات 

نواب التغيير يواصلون جولتهم على القوى السياسية.. عون يطرح شروطه ملغادرة بعبدا وميقاتي يعتبر بقاءه احتالالً

تأكيداً على احلرص املتبادل على تطوير العالقات وتعزيزها واالرتقاء بها نحو آفاق أرحب

اعتبر أن أي قرار غير دستوري يتخذه عون يدفع البالد باجتاه انفجار كبير

نواب التغيير بوال يعقوبيان ووضاح صادق وفراس حمدان خالل لقائهم نواب «التنمية والتحرير» ميشــال موســى وعلي 
حسن خليل و أيوب حميد وقاسم هاشم        (محمود الطويل)

كميل شمعون

العامة  والسبعني للجمعية 
لألمم املتحدة في نيويورك، 
وتتزامــن مــع جملــة مــن 
التطورات الدولية املتسارعة، 
خاصة فيما يتعلق باألوضاع 
بالشــرق  واملســتجدات 
األوسط، والعملية العسكرية 
الروسية في أوكرانيا، وهو 
مــا يتطلب زيــادة وتكثيف 
التشــاور والتنســيق بــني 
البلدين جتاه كل املستجدات 
ومختلف القضايا، التي متّس 
األمــن العربــي والتطلعات 
واحلقــوق  والطموحــات 

ال صحة لتفويض النقابات املهنية مبعادلة 
شهادات خريجي اجلامعات بالداخل واخلارج

٣ مليارات ليرة حصيلة تركيب أجهزة الـ «GPS»«الصحة العاملية» حتّذر: خطر تفشي الكوليرا في سورية كبير جدًا
وكاالت: تنتهــي غــدا اخلميس املوافق 
١٥ ســبتمبر مهلة تركيــب أجهزة الترقب 
«Gps» على آليات النقل العام، وسط ترقب 
لتأثيرها على التخفيف من حدة االزدحام 
وإلزام «السرافيس» بالعمل على خطوطها 

خصوصا في العاصمة دمشق.
إذ ينقــل تقرير لصحيفة «الوطن» عن 
مصادر أن نسبة آليان النقل ذات الـ١٤ راكبا 
«السرافيس» التي تخدم اخلطوط ال تتجاوز 
الـ٢٠٪ من إجمالي األعداد الفعلية املسجلة.

وأكدت معلومات احملافظة أن عدد أصحاب 

اآلليات ممن دفعوا رسوم التسجيل لتركيب 
(GPS) واملقدرة بـ٣٥٠ ألف ليرة، وصل إلى 
٧٥٠٠ مواطن. وكانت شركة «محروقات» قد 
حددت سعر اجلهاز بـ٣٥٠ ألف ليرة، يضاف 
إليها ٣٠ ألف ليرة ثمن املعاملة والطوابع، 
لتصل الكلفة إلــى ٣٨٠ ألف ليرة، يدفعها 
الســائق أو صاحب السرفيس من حسابه 
اخلــاص، ما يعني أن احلكومة تقاضت ما 
يقارب مليارين و٨٥٠ ألف ليرة سورية من 
أصحاب وسائل النقل التي جتاوز عددها 

٣ آالف آلية بني سرفيس وباص.

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري ما انتشر من أنباء بشأن تفويض 
النقابات املهنية مبعادلة شهادات خريجي 

اجلامعات بالداخل واخلارج.
وأوضح املركــز اإلعالمي في بيان، أنه 
قــام بالتواصل مــع وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمي، والتي نفت تلك األنباء، 
مؤكدة أنه ال صحة لتفويض النقابات املهنية 
مبعادلة شهادات خريجي اجلامعات بالداخل 
واخلارج، وأنه لــم يتم إصدار أي قرارات 

بهذا الشأن.
وشــددت علــى أن املجلــس األعلــى 

عواصم - أ.ف.پ - رويترز: حذرت 
منظمة الصحــة العاملية من أن خطر 
انتشــار مرض الكوليرا في ســورية 
«مرتفــع للغايــة» بعــد اإلعــالن منذ 
نهاية األســبوع املاضي عن تســجيل 
عــدة إصابــات ووفيات فــي أكثر من 
محافظة، للمرة األولى منذ العام ٢٠٠٩.

وأحصت وزارة الصحة الســورية 
وفاة شــخصني، إضافــة الى نحو ٢٦
إصابة مثبتة، غالبيتها الســاحقة في 

محافظــة حلب ثم الالذقية ودمشــق، 
بعدمــا كانــت اإلدارة الذاتية الكردية 
أفادت السبت عن تسجيلها ثالث وفيات 
و«إصابات بكثرة» في مناطق سيطرتها 
في الرقة والريف الغربي لدير الزور. 
وقالت منظمة الصحة العاملية، ردا 
على أســئلة لوكالة فرانس برس «مت 
اإلبالغ عن حاالت مؤكدة عبر اختبارات 
تشــخيص سريع في حلب واحلسكة 

ودير الزور والرقة».

ونبهــت إلــى أن «خطــر انتشــار 
الكوليــرا الى محافظات أخرى مرتفع 

للغاية».
وقال عمران رضا ممثل األمم املتحدة 
للشــؤون االنســانية في ســورية إن 
تفشــي وباء الكوليرا في عدة مناطق 
بالبالد ميثل «تهديدا خطيرا في سورية 
واملنطقة»، داعيا إلى استجابة عاجلة 

الحتواء انتشاره.
وأضــاف، في بيان إنــه يعتقد أن 

تفشي املرض مرتبط بري احملاصيل 
باســتخدام مياه ملوثة وشــرب مياه 
غيــر آمنة من نهر الفرات، معتبرا أنه 
«مؤشر على نقص املياه احلاد في كافة 

أنحاء سورية».
ويعتمد كثير من ســكان ســورية 
على مصادر مياه غير آمنة نظرا للدمار 
الواســع الذي حلــق بالبنية التحتية 
ملوارد املياه بسبب احلرب الدائرة منذ 

أكثر من عقد.

للجامعــات هو اجلهة الوحيدة املنوط بها 
قانونا معادلة الشهادات التي يحصل عليها 
خريجو اجلامعات بالداخل واخلارج، وفق 
القواعد املقررة، وال توجد أي جهة أخرى 
منــوط بها قانونــا حق إصــدار معادالت 
لشــهادات خريجي اجلامعات داخل مصر 
وخارجها، إلى جانب إعالن املجلس األعلى 
للجامعات أسماء اجلامعات األجنبية التي ال 
تتم معادلة شهاداتها اجلامعية عبر موقعه 
اإللكتروني، مهيبة بالطالب وأولياء األمور 
عدم االنســياق وراء تلك الشــائعات، مع 
ضرورة الرجوع للمنصات الرسمية للوزارة 
لطرح أي استفســارات تخص مؤسسات 

التعليم العالي املعتمدة.

«املركزي» املصري يجدد حتذيراته من التعامل صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير قطر مستقبال الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي في مطار حمد الدولي بالدوحة «قنا»
في جميع أنواع العمالت االفتراضية املشفرة

القاهرة - ناهد إمام

جــدد البنك املركزي املصــري حتذيره من 
التعامــل في كافة أنــواع العمالت االفتراضية 
املشــفرة، من خالل بعض املنصات اإلقليمية 
والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ 
في اآلونة األخيرة، ملا تكتنفه من مخاطر عالية، 
منها على سبيل املثال ال احلصر تذبذب قيمتها 
بشــكل كبير واســتخدامها في اجلرائم املالية 
والقرصنة اإللكترونية. وذكر البنك - في بيان 
له امس - أن العمالت االفتراضية ال تصدر من 

البنــك املركزي، أو أي ســلطة إصدار مركزية 
رسمية ميكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر 
ألي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية 
حقوق املتعاملني بها. وأضاف حظر قانون البنك 
املركزي املصري واجلهاز املصرفي - الصادر 
بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ - إصدار العمالت 
املشفرة أو االجتار فيها أو الترويج لها أو إنشاء 
أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ األنشطة 
املتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك باحلبس 
وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال جتاوز ١٠

ماليني جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني.


