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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

األمير محمد بن سلمان يبحث مع املستشار األملاني 
جهود حتقيق االستقرار والسلم الدوليني

عواصم - وكاالت: استقبل 
صاحب الســمو امللكــي األمير 
محمد بن ســلمان ولــي العهد 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
الســعودي، في قصر الســالم 
بجدة، أمس، أوالف شــولتس 
املستشار االحتادي األملاني، في 
مستهل جولته اخلليجية التي 

تتضمن االمارات وقطر.
األنبــاء  وبحســب وكالــة 
الســعودية (واس) رحب ولي 
الســعودي فــي بداية  العهــد 
االســتقبال باملستشار األملاني 
في زيارته للمملكة، فيما عبر 
شولتس عن ســعادته بزيارة 
اململكة ولقائه بسمو ولي العهد.
ونقــل ولــي العهــد األمير 
محمد بن سلمان حتيات خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيــز، فيمــا حمله 
شــولتس نقــل حتياته خلادم 
احلرمني الشريفني. وجرى خالل 
االســتقبال اســتعراض أوجه 
العالقات الســعودية األملانية، 
ومجاالت الشراكة بني البلدين، 
إضافة إلى بحث آفاق التعاون 

وفي هذا السياق، قال مصدر 
مقــرب مــن شــولتس لوكالة 
«فرانس برس»: «إنها الزيارة 
األولــى للمستشــار األملانــي 
فــي املنطقة في إطــار املرحلة 
املتغيــرة» التــي تســببت بها 

احلرب في أوكرانيا.
وفي سياق متصل، قال أحد 
مستشاري املستشار األملاني: 
«علينــا التحدث مباشــرة مع 
السعودية اليوم إذا أردنا حل 
مسألة احلرب في اليمن مثال أو 
التطرق إلى املسألة اإليرانية»، 
مضيفا «ال ميكننا أن نتجاهل 

ضرورة العمل معا».
 وأضاف أحد مستشــاري 
اللمسات  شولتس «ســنضع 
طروحــات  علــى  األخيــرة 
طموحة». الى ذلك قالت مصادر 
حكوميــة إن برلني ترغب في 
توســيع التعاون في تقنيات 
الهيدروجــني  جديــدة مثــل 
األخضــر املنتــج باســتخدام 
الطاقة املتجددة، والذي ميكن 
أن تســتورده أملانيــا بكميات 

كبيرة من دول اخلليج.

وقــد التقــى ولــي العهــد 
واملستشار األملاني رجال األعمال 
من اجلانبني السعودي واألملاني. 
كما أقام سمو ولي العهد مأدبة 
غداء عمل للمستشار األملاني.

شولتس استهل جولته اخلليجية التي تتضمن اإلمارات وقطر بزيارة السعودية

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

كرامة إخناتون
هذا العــام مير قرنان علــى فك رموز 
اللغة الهيروغليفية على يد العالم الفرنسي 
الشــهير جان فرانسوا شــامبليون الذي 
أهدى للعالم أهم مفاتيح فهم أسرار أعرق 
حضارات الدنيا في سبتمبر ١٨٢٢، وبهذه 
املناسبة أطلقت املكتبة الوطنية الفرنسية 
في باريس «سنة شامبليون»، وأقيم معرض 
يلقي الضــوء على نبوغ هذا العالم الذي 
ســحرته احلضارة الفرعونية، فعشــقها 
حتى باحت له بأهم أسرارها.. شفرة اللغة 

الهيروغليفية.
وقصــة العالم الفرنســي معروفة مع 
«حجر رشــيد» الــذي كان يضم نقوشــًا 
الهيروغليفيــة واليونانيــة،  باللغتــني 
وتتواجد نســخته األصلية فــي املتحف 
البريطاني، بينما تعرض املكتبة الفرنسية 
الوطنية نسختني إحداهما بالصب واألخرى 

باحلفر.
ال شك أن الشــعب املصري يحمل كل 
العرفــان للعالم الفرنســي، بدليل وجود 
متثال له في القاهرة وإطالق اسمه على أحد 
أهم شوارع قلب القاهرة، فأين املشكلة إذاً؟
بدأت املشــكلة مع وضع إحدى كليات 
الشــهيرة متثــاًال  الســوربون  جامعــة 
لشامبليون في الوضع «مفكراً» وقد وضع 
حذاؤه على رأس فرعون مصري (قيل إنه 
إخناتون) ما أثار املصريني على الصعيدين 

الشعبي والرسمي.
التمثال (املســيء مــن وجهة نظري) 
نحته الفنان الفرنســي فردريك أوجست 
بارتولــدي، وهو نفس الفنان الذي صنع 
متثال «احلرية» الشــهير بناء على طلب 
اخلديوي إسماعيل ليضعه في مدخل قناة 
السويس، مبدينة بورسعيد، غير أن ظروف 
مصر االقتصادية منعــت متويله فاجته 

إلى نيويورك!
وحقيقة ال أفهم وجهة النظر «الفنية» 
التي تبناها الفنان الفرنسي في وضع حذاء 
عالــم فوق رأس فرعون مصري؟ وما هو 
اإلبداع في ذلك؟ وما هي «الرســالة» التي 
يوجهها للعالم؟.. أظن من حقه «تعظيم» 
العالم الفرنسي شامبليون.. دون «حتقير» 

احلضارة الفرعونية.
والغريب في األمر أن الدولة املصرية 
ممثلــة فــي وزارتــي اخلارجيــة واآلثار 
والشعب املصري ممثًال بالعديد من جمعيات 
النفع العام طالبوا فرنسا بإزالة التمثال 
املسيء من مكانه على مدى السنوات العشر 

املاضية، وبكل الطرق دون جدوى.
يا سادة كثفوا ضغوطكم فالتمثال يسيء 
لفرنسا كما يسيء ملصر، وال أفهم كيف تقبل 
الثقافة الفرنســية املبنية على «احلرية» 

مثل هذه اإلساءة للحضارة املصرية؟!!
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

بيدرسن يحّذر من االنهيار مجددًا: 
الوضع في سورية اليزال خطيرًا جدًا

وكاالت: حذر مبعوث األمني العام لألمم 
املتحدة إلى سورية غير بيدرسن، من خطورة 
األوضاع في سورية وامكانية انهيارها في 
أي حلظــة، وقال: إن «وظيفتــي هي تذكير 
املجتمع الدولي بأن سورية في أزمة مستمرة»، 
مشيرا إلى أن األزمة السورية هي «أوال وقبل 
كل شــيء أزمة ذات أبعاد ملحمية للشــعب 
السوري، وللبلدان املجاورة التي تضم أعدادا 

كبيرة من الالجئني».
وفي مقابلة أجراها معه موقع «املونيتور» 
األميركي ونقلها موقع تلفزيون «سورية»، قال 
بيدرسن إنه «ال توجد ضمانات على اإلطالق 
في سورية»، مؤكدا أنه «إذا لم نتحرك نحو 
وقف إطالق نار على الصعيد الوطني، وإذا لم 

نعد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح 
فإن األمور ميكن أن تنهار مرة أخرى».

وأكد أن «هناك العديد من األشــياء على 
احملــك، لكــن الوضــع فــي ســورية اليزال 
خطيرا جدا، وليس لدي اجتماع مع األطراف 
األوروبية، وهــذا على ما أعتقد دليل مقلق 

حول عدم وجود تركيز على سورية».
وحــول اجتمــاع وزراء خارجية الدول 
الثالث الضامنة لـ«مسار أستانا» الذي حضره 
على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك، قال بيدرسن «رسالتي 
هــي أن الوضع في ســورية يزداد صعوبة 
يوما بعد يوم عندما يتعلق األمر بالظروف 

االقتصادية».

أسبوع االستحقاقات اللبنانية احلاسمة
واملفتي دريان للنواب السّنة: مسؤوليتكم التغيير

بيروت ـ عمر حبنجر 
 خلدون قواص

مع بداية األســبوع تتطلع 
األنظار الى اربعة استحقاقات 
لبنانيــة: املوازنــة واحلكومة 
ورئاســة اجلمهورية وترسيم 
احلدود. وتأتــي املوازنة اوال، 
بوصفها شرط رئيس املجلس 
النيابــي نبيه بــري، لتحديده 
موعد جلســة انتخــاب رئيس 
اجلمهوريــة، واحلكومة ثانيا، 
ألنها املمر اإللزامي الذي وضعه 
الرئيس ميشال عون خلروجه 
من القصر اجلمهوري في بعبدا 
منتصف ليل ٣١ أكتوبر، ثم تأتي 
الرئاســة ثالثا وقــد بدأ تنزيل 
األسماء على املواصفات، وأخيرا 
ترســيم احلدود البحرية الذي 
يقول الرئيس املكلف بتشكيل 
احلكومة جنيب ميقاتي انه بات 
في حيــز متقدم، لكــن العبرة 

بالنهايات.
واحللقــات األربع شــديدة 
الترابط، فإذا تعذر إقرار املوازنة 
في جلسة يوم الثالثاء املقبل، 
نتيجــة عدم اكتمــال النصاب 
فــي مجلس النــواب، وتأجيل 
اجللسة إلى موعد آخر، ستؤول 
األوضاع إلى التريث في دعوة 
الرئيــس  املجلــس النتخــاب 
اجلديد، وبالتالي تأخير والدة 
احلكومة، واستطرادا اخلروج 
السلس للرئيس عون من بعبدا، 
منتصف ليل نهاية الوالية، في 
ضوء تهديدات صريحة في هذا 
االجتاه، أما ترسيم احلدود فيكاد 
يكون مبنزلة القاطرة للقطار.

ومن هنا جاءت دعوة وزيرة 
اخلارجيــة الفرنســية كاترين 
كولونا، املسؤولني اللبنانيني، 
كــي يتصرفــوا مبســؤولية، 
وليســتجيبوا لطلب الشعب. 

مــن جهتــه، الرئيس عون 
أبدى ارتياحــه للبيان الثالثي 
السعوديـ  األميركيـ  الفرنسي 
الــذي صدر بعــد لقــاء وزراء 
خارجيــة الــدول الثــالث فــي 
نيويورك، وشــدد خالل لقائه 
بعثة فرنســية تــزور بيروت 
على ضــرورة انتخاب رئيس 
للجمهورية، وتشكيل حكومة 
كاملة املواصفات، وحائزة ثقة 
مجلــس النــواب، قبــل انتهاء 

الوالية الرئاسية.
وفي «معراب» أرست كتلة 
«جتدد» النيابية، التفاهم مع 
«القوات اللبنانية» على رفض 
الفراغ في رئاسة اجلمهورية، 
وأكدت على رئيس ســيادي، 
إنقاذي وإصالحي. وقالت إن 
البلــد ال يتحمــل ثالثة انواع 
من الرؤســاء، «رئيس يتبع 
أو يكمــل النهــج احلالي، وال 
رئيس يسقط علينا من فوق، 
وال رئيس ال يشــعر مبعاناة 

اللبنانيني».
في هذه األثنــاء، دعا مفتي 
لبنان الشيخ عبداللطيف دريان 
خالل اجتماعه في دار الفتوى 
بالنواب املســلمني الســنة الى 

ومنعها من االنهيار الكامل».
وقال املفتي دريان: ال بد من 
رئيس بهذه الصفات، والنزاهة 
أهم صفاته.. أو نتفاجأ باختفاء 

النظام ثم الدولة!
واعتبر أن الرئيس هو رمز 
البالد، وحامي دستورها الذي 
عليه يقسم، فالرئيس املسيحي، 
رمز وواقع للعيش املشــترك، 
الذي يقوم عليــه النظام الذي 
اللبنانيــون.  اصطلــح عليــه 
وينظــر إليه العــرب باعتراف 
وتقدير للتجربة اللبنانية، ألنه 
الرئيس املسيحي الوحيد، في 

العالم العربي.
وتوجه إلى النواب بالقول: 
ال بد مــن رئيس جديد يحافظ 
علــى ثوابت الوطــن والدولة، 
فيا أيها النواب الكرام، ساهموا 
- وهــذه مســؤوليتكم - فــي 
التغيير، وفي استعادة رئاسة 
اجلمهورية، الحترامها ودورها 
بالداخل، وجتاه اخلارج. ال بد 
من رئيــس جديد للجمهورية، 
وأنتم املسؤولون عن حضوره 
أو إحضــاره، وســتكونون في 
طليعة املسؤولني عن غيابه ألي 

سبب كان.

انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
يتمتــع مبواصفــات واضحــة 
يريدهــا اللبنانيون. وفي تلك 
املواصفات، احلفاظ على ثوابت 
الطائف والدســتور، والعيش 
املشــترك، وشــرعيات لبنــان 
الوطنية والعربية والدولية. وال 
ميكن التفريط بها مهما اختلفت 
اآلراء واملواقف السياسية، ألنها 
ضمانة حفظ النظام واالستقرار 

والكيان الوطني.
ومنها ايضا «إنهاء االشتباك 
املصطنع والطائفي واالنقسامي 
بشــأن الصالحيــات، والعودة 
إلى املبدأ الدستوري في فصل 

السلطات وتعاونها».
وشــدد علــى ضــرورة أن 
يتصــف الرئيــس «بصفــات 
رجل العمل العام الشــخصية 
والسياســية، ألن رجل العمل 
العــام - كمــا يقــول علمــاء 
السياســة - حتكمــه أخــالق 
املهمة، وأخالق املســؤولية». 
وآخر تلك الصفــات «اخلبرة 
والتجربة والنزاهة، واالنصراف 
الكلي مع السلطات الدستورية 
واملؤسسات واملرافق املتاحة، 
إلخــراج البــالد مــن أزماتها، 

املوازنة أوًال فاحلكومة والرئاسة ومفتاحهما الترسيم

(محمود الطويل) اجتماع للنواب السنة في دار الفتوى بدعوة من مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان 

وقالــت في مؤمتر صحافي في 
نيويــورك ان صيغــة الدعوة 
جاءت بطريقة غير مســبوقة، 
اي ببيان مشــترك، بني فرنسا 
وأميركا والســعودية. ولفتت 
إلــى أن الدول الثالث ذكرت أن 
االنتخابات الرئاسية يجب أن 
جتري وفق األصول التي حددها 
الدستور، وألن االصالحات يجب 
أن حتصل، كي تسمح بالتوقيع 
على اتفاق كامــل مع صندوق 

النقد الدولي.
بدورهــا، مســاعدة وزيــر 
اخلارجيــة األميركــي باربــرا 
ليف، قالت إن الدولة اللبنانية 
ينخرهــا الفســاد. وأكــدت أن 
التزام الواليــات املتحدة جتاه 
الشرق األوسط باق ومستمر. 
في هذه األثناء، وعن احتماالت 
الرئاســية  إجــراء االنتخابات 
فــي موعدها، قــال ميقاتي من 
نيويــورك «إن انتخاب رئيس 
جديــد للجمهوريــة ال يشــكل 
احلــل الكامل للمشــكالت التي 
نعاني منها، ولكنه اســتحقاق 
ضروري جدا ومدخل حلل العديد 
من التحديات واملشكالت التي 

تواجه لبنان».

عّداد ضحايا «مركب املوت» يواصل االرتفاع 
وآخر يضل طريقه ويرسو في تركيا

عواصم - أحمد منصور ووكاالت:

يعيش لبنان على وقع عداد املوت اليومي 
لضحايــا «مراكب املهاجرين»مــن اللبنانيني 
واجلنســيات األخرى الذين يبتلعهم البحر، 
أطفاال ونساء وشــبابا وكبار سن، هربا من 
«جهنم لبنان»، وهم في طريقهم الى أوروبا.  
وكان مركــب املوت األخير قد انطلق الثالثاء 
املاضي من ميناء مدينة املنية شــمال لبنان 
باجتاه أوروبا ثم غرق مبن فيه قبالة سواحل 
طرطوس السورية. ومن املتوقع ارتفاع عدد 
الضحايا، تبعا ملعلومات بأن املركب كان يقل 
اكثر من ١٥٠ شخصا، وان هناك العديد منهم 
مازالوا في عداد املفقودين. وقالت وكالة األنباء 
الرسمية السورية «سانا»، إن عمليات البحث 
تواصلت امس لليوم الثالث، ومت انتشال عدد من 
اجلثث لتبلغ حصيلة عدد الضحايا ٩٤ شخصا.

ونقلت «سانا» عن مدير عام املوانئ البحرية 
العميد املهندس سامر قبرصلي، أنه مت انتشال 
عدد من اجلثث من شــاطئ منطقة بصيرة 
والرمال الذهبية شمال طرطوس أمس، وأن 

عمليات البحث عن آخرين مستمرة.
بدوره، أوضح مدير الهيئة العامة ملشفى 
الباسل الدكتور اســكندر عمار في تصريح 
مماثل، أن إجراءات تســليم اجلثث لذويهم 

تتم وفق األصول وبعد أن يتم التعرف عليها.
أما بالنسبة للناجني من حادثة غرق املركب 
املوجودين في املشــفى، فقد أشار الدكتور 
عمــار إلى أنه مت إخــراج ٦ منهم بعد تقدمي 
جميع اخلدمات الطبية لهم وهم بصحة جيدة 
ومستقرة، كما مت نقل ٥ مرضى من العناية 
املشددة إلى األقسام الطبية املتخصصة، وبذلك 
يصبح عدد الذين يتلقون العالج في مشفى 
الباسل اآلن ١٤ شخصا اثنان منهم في العناية 

املشددة.
اللبناني  بدورها، أعلنت قيــادة اجليش 
في بيان لها، عــن توقيف مديرية املخابرات 
املواطن بالل ديب، لالشتباه في تورطه بتهريب 
مهاجرين غير شرعيني عبر البحر. وقد ثبت 
نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط 
في تهريب مهاجرين غير شرعيني عبر البحر، 
وذلك انطالقا من الشاطئ اللبناني املمتد من 
العريضة شماال حتى املنية جنوبا، كما اعترف 
باإلعداد لعملية التهريب األخيرة من لبنان إلى 
إيطاليا عبر البحر يوم الثالثاء املاضي. ورغم 
اإلجراءات التي تقول السلطات اللبنانية انها 
تتخذها للحد من حركة املراكب غير الشرعية، 
وصل مركب مهاجرين الى السواحل التركية، 
وكان متجها إلى أوروبا من شمال لبنان، وكان 
انطلق يوم اجلمعة قبل الفائت من شمال لبنان.

احلكومة تنفي االقتراض من البنوك الستكمال 
تنفيذ مشروعات العاصمة اإلدارية اجلديدة

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري ما 
انتشر من معلومات بشأن االقتراض من البنوك 
الســتكمال تنفيذ مشروعات العاصمة اإلدارية 
اجلديدة. وأوضح املركز - في بيان له امس - 
أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة اإلدارية 
اجلديدة، والتي نفت تلك املعلومات، مؤكدة أنه 
ال صحة لالقتراض من البنوك الستكمال تنفيذ 

مشروعات العاصمة اإلدارية اجلديدة.

وشــددت على أن متويل كافة مشــروعات 
العاصمة اإلدارية اجلديدة يتم بشكل مستقل 
متاما، من خالل االعتماد على إيرادات الشركة 
من حصيلة بيع األراضي للمطورين العقاريني 
إلى جانب االستثمارات باملشروع، حيث جنحت 
الشركة في إيجاد قيمة اقتصادية لألرض املقام 
عليها تلك املشروعات، ورفع قيمتها، ومن ثم 
توجيه إنفاقها لتمويل استكمال عمليات اإلنشاء 
وسداد التزاماتها، دون احلاجة للحصول على 

أي قروض من البنوك.

واجلهــود املبذولــة لتحقيــق 
االستقرار والسلم الدوليني، إلى 
جانب تبادل وجهات النظر حول 
عدد من القضايا واملسائل ذات 

االهتمام املشترك.
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الثنائي وفرص تطويره وفق 
رؤية اململكة ٢٠٣٠.

كما جرى خالل االستقبال 
استعراض مستجدات األوضاع 
على املستوى اإلقليمي والدولي، 

روسيا ُتقيل نائب وزير الدفاع بعد الثغرات اللوجستية 
وبوتني يسهل إجراءات اجلنسية للمقاتلني األجانب

عواصم - وكاالت:  أعلنت 
روسيا إقالة اجلنرال املسؤول 
عن العمليات اللوجستية بعد 
الثغرات الكبيرة التي ظهرت 
في هذا املجال، وسهلت اجراءات 
منــح اجلنســية للمقاتلــني 
األجانب في جيشــها.  وقالت 
وزارة الدفــاع في بيان «أعفي 
دميتــري  اجليــش  جنــرال 
بولغاكوف مــن مهامه كنائب 
لوزير الدفاع بسبب نقله إلى 

منصب آخر».

الــى ذلــك، وقــع الرئيس 
الروســي قانونــا ينص على 
تسهيل إجراءات منح اجلنسية 
الذيــن  الروســية لألجانــب، 
يقاتلون في اجليش الروسي 
ملــدة عــام علــى االقــل، دون 
حاجتهــم لتصريح االقامة او 
اإلقامة ٥ سنوات على االراضي 
الروســية.  كمــا وقــع بوتني 
تعديــالت تشــدد العقوبــات 
بحق العسكريني الذين يفرون 
أو يرفضــون القتال في فترة 

الى روســيا، كمــا حقق تقدما 
ملحوظا في محور ليمان شمال 
دونيتســك للمرة األولى منذ 
مايــو املاضــي، بعد ســيطرة 
اجليش الروسي على املنطقة.
وفي جبهــة خاركيف، قال 
حاكم املقاطعــة األوكراني إن 
القوات الروسية حاولت شن 
هجوم في منطقة كوبيانسك، 
لكنها تكبدت خســائر كبيرة، 
واضطــرت علــى أثرهــا الى 

التراجع.

التعبئــة. وتلحــظ خصوصا 
عقوبات بالسجن حتى عشرة 
اعوام للجنود الذين يفرون او 
يسلمون انفسهم للعدو «من 
دون إذن» او يرفضون القتال 
او يعصون االوامر في مرحلة 

التعبئة.
وعلــى الصعيــد امليداني، 
األوكرانــي  اجليــش  حقــق 
مكاســب قرب مناطق جتري 
فيهــا الســلطات املقربــة من 
موسكو، استفتاء على االنضمام 

تشديد العقوبات على الفارين أو املستسلمني

وحل محله اجلنرال ميخايل 
ميزينتسيف، الذي كان يترأس 
مركــز مراقبة الدفاع الوطني، 
ليصبح اآلن نائب وزير الدفاع 
«املسؤول عن اإلمدادات املادية 
والتقنية للقوات املســلحة»، 
بحسب املصدر نفسه. يأتي هذا 
التغيير في هيئة األركان العامة 
في الوقت الذي أعلن الرئيس 
فالدميير بوتني قبل ايام تعبئة 
مئات اآلالف من الروس لدعم 

الغزو في أوكرانيا.


