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طيب!!!

«ساحل شرير».. في بلد طيب (١)
في أغلب الدول الساحلية، هناك شواطئ 
يفّضلهــا «األثريــاء»، ويشــعرون فيهــا 
بخصوصيتهم بعيدا عن عيون املتطفلني 

واملتلصصني.
وفــي مصــر احملروســة، جتربتــان 
مختلفتــان متام االختالف،األول: «شــرم 
الشيخ» جنة الغوص وواحة الغواصني، 
ومالذ الباحثني عن املياه الدافئة في البحر 
األحمر، وقد مت استغالل الغالبية العظمى 
من شــواطئها اجلميلة للفنادق بنجومها 
املختلفة، والقرى السياحية بدرجاتها، وهو 
االستخدام األمثل اقتصاديا والذي يحقق 
للدولة عوائد اقتصادية وسياحية محترمة.
أما التجربة الثانية فتقع على ســاحل 
مصر الشمالي املطل على البحر املتوسط، 
واملمتد من العريش شــرقا حتى مرســى 
مطروح غربا، وإذا استثنينا اجلزء املمتد 
من العريش حتى االســكندرية، يكون ما 
اصطلح عليه باســم «الساحل الشمالي» 
هو ذلك الشــاطئ املمتــد من نهاية مدينة 
االسكندرية وامتداداتها الطبيعية غربا، أي 
من قرية «سيدي كرير» حتى «مطروح».

وال يجــوز احلديث عمــا «وقع ويقع 
وسيقع» في «الساحل الشمالي» دون ذكر 
املهندس الراحل حسب اهللا الكفراوي، هذا 
الرجــل امللقب بـ «وزيــر الغالبة» و«أبو 
املــدن اجلديدة»، والذي ســاهم فعليا في 
كثير من املشــاريع العمالقة، بدءا بالسد 
العالي، حتى حتويل ممر قناة الســويس 
إلى مشروع لوجستي عاملي، مرورا بإنشاء 
املدن اجلديدة: الساداتـ  دمياطـ  ١٠ رمضان 

ـ ٦ أكتوبــر ـ ١٥ مايــو ـ مراقيا ـ ماربيلال 
ـ مارينا وغيرها، كما أنشــأ بنك اإلسكان 
والتعميــر لتمويل وتنفيذ كل ما ســبق، 
فمــاذا كانت رؤية الرجــل إلعمار منطقة 
الساحل الشــمالي؟ وكيف أصبحت على 

ما هي عليه؟
يقــول الكفراوي ـ رحمه اهللا ـ إنه في 
عام ١٩٧٧ مت وضع دراسة شاملة للساحل 
الشــمالي كله مبعرفة مكتب استشــاري 
هولندي وإشراف دكاترة مصريني مشهود 
لهم بالكفاءة، وخلصت الدراسة إلى وجود 

٣ موارد أساسية:
١ ـ شــاطئ مــن أجمل شــواطئ الكرة 

األرضية.
٢ ـ أرض قابلــة للزراعة وكانت تزرع 

منذ أيام اإلمبراطورية الرومانية.
٣ ـ مناطــق جبليــة غنيــة باملــوارد 
وخصوصــا الطفلــه واحلجــر اجليــري 

الضروريني لصناعة أسمنت البناء.
وبدأ التنفيذ بإعادة تشغيل آبار املياه 
القدميــة وبحث تطوير ترعــة «احلمام» 
واســتيراد ٢ مليــون شــتلة زيتــون من 

أسبانيا.
وإنشاء مصنع أسمنت العامرية.

وإنشاء ٣ قرى منوذجية متباعدة هي: 
مراقيا ـ ماربيلال ـ مارينا.

حلد كده متام.. فكيف وصل «الساحل 
الشــمالي» إلى مــا هو عليــه اآلن؟ ومن 

السبب؟ وما احلل؟
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي للهيئات القضائية: «حقوق املصريني أمانة في أعناقكم»
القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيسي أن حقوق املصريني 
أمانــة في أعناق القضاء الذي 
عليه مســؤولية فــي حتقيق 
العدالــة والســالم االجتماعي 
واألمن واالســتقرار الذي يعد 
ركيزة أساسية في تقدم األمم، 
مشيرا إلى أن الدولة حترص 
على اســتقالل القضاء وعدم 
التدخــل في شــؤونه كمنهج 
ثابــت، وتســعى دائمــا إلــى 
تطويــره وحتديثــه وتعزيز 
قدراته، ليكون نظاما قضائيا 
متطورا، يتماشى مع مجريات 
العصر ومستجداته، وتسيير 

إجراءاته بالسرعة املطلوبة.
جــاء ذلــك خــالل اجتماع 
امــس  السيســي  الرئيــس 
األعلــى  املجلــس  بأعضــاء 
القضائية،  للجهات والهيئات 
وذلك بحضور املستشار عمر 

مروان وزير العدل.
وشــدد الرئيس السيسي، 
على صون هيبة القضاء شكال 

الدولة تقديرا للدور الذي تقوم 
به اجلهات والهيئات القضائية 
في ترســيخ وحماية املبادئ 
الدســتورية، وإعالء ســيادة 
القانــون. وأضــاف املتحــدث 
الرســمي أن أعضــاء املجلس 
األعلــى للهيئــات القضائيــة 
عبروا عــن امتنانهم حلرص 
الرئيــس على االلتقاء بهم في 
إطار االحتفال بعيد القضاء، ملا 
ميثله ذلك من االهتمام الكبير 
الذي تعيــره الدولة املصرية 

وقــد اســتعرض رؤســاء 
اجلهات والهيئــات القضائية 
اإلجــراءات التــي مت اتخاذها 
الدعــاوى  إجنــاز  لســرعة 
والطلبات للوصول إلى مرحلة 
العدالة الناجزة، وكذلك ما مت 
من إجراءات للتطوير التقني في 
كل اجلهات والهيئات القضائية 
بالتنسيق مع وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات لتنفيذ 
ميكنة كل املنظومة القضائية.
من جانبــه، أوضح وزير 
العدل املستشــار عمر مروان 
أن القضاء فــي عهد الرئيس 
السيسي، شهد اهتماما وتقديرا 
وتطويرا غير مســبوق، وأن 
هناك آماال حتققت للمنظومة 
القضائيــة من أهمهــا تعيني 
املــرأة، وتكرمي املتميزين من 
رجــال القضــاء، مشــيرا إلى 
أن هنــاك آمــاال وطموحــات 
مستهدفة منها استمرار ميكنة 
جميع احملاكم على مســتوى 
اجلمهورية، والربط الشبكي 
اإللكتروني للجهات والهيئات 

القضائية ببعضها.

للمنظومة القضائية، مؤكدين 
- من جانبهم - مواصلة العمل 
في سياق ترسيخ مبادئ العدالة 
وتطبيق القانون، ملا ميثله ذلك 
مــن أهميــة في بنــاء وتطور 
املجتمع وحتقيق املساواة بني 
جميع أفراد املجتمع، عالوة على 
إعالء مصلحة الوطن على أي 
اعتبارات أخرى، وذلك في إطار 
اجلمهورية اجلديدة التي تدشن 
لقيــم احلق والعدل وترســخ 

لسيادة القانون.

الرئيس عبدالفتاح السيسي متوسطا أعضاء املجلس األعلى للجهات والهيئات القضائية

وموضوعــا، واالهتمام مبقار 
احملاكم وتطوير أدوات العمل 
بها، مؤكدا ضــرورة االهتمام 
الوعــي والتطويــر  بتنميــة 
املــدارك  املســتمر لتوســيع 
لتكوين قاضــي عصري على 
قدر كبير من املعرفة والوعي.

وصرح املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي بأن االجتماع جاء 
في إطار االحتفال بيوم القضاء 
املصري العريــق الذي أقرته 

«النواب»: مّد فرض بعض التدابير في مناطق بسيناء ٦ أشهر
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافــق مجلس النــواب، بأغلبية 
أعضائه، برئاسة املستشار د.حنفي 
جبالي، على قرار رئيس اجلمهورية 
رقم (٤٦٠) لســنة ٢٠٢٢، مبد العمل 
بأحكام قرار رئيس اجلمهورية رقم 
(٤٤٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن فرض بعض 

التدابير في بعض مناطق شبه جزيرة 
سيناء ملدة ستة أشهر أخرى، تبدأ من 

غد اإلثنني املوافق ٣ أكتوبر.
وقــال رئيــس مجلــس النــواب 
إن اجلميــع يلمس الــدور احملوري 
واحليوي للقوات املسلحة الباسلة 
في حفظ األمن وحماية مقدرات الوطن 
في جميع ربوع مصر، واجلميع يدرك 

أيضا ما تواجهه القوات املسلحة في 
سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من 
دماء وتضحيات من أجل احلفاظ على 

أمن واستقرار الوطن.
وأضاف أن مجلس النواب يؤكد 
دعمه الكامل لكل اخلطوات احلثيثة 
التي تتبعها القوات املسلحة بقيادة 
قائدهــا األعلى الرئيــس عبدالفتاح 

السيســي، رئيــس اجلمهورية، كما 
يؤيد املجلس ما تنتهجه من تعاون 
وتدريب مشترك مع العديد من الدول 
الشقيقة والصديقة، وذلك كله بهدف 
رفع كفــاءة وقدرات أبطــال القوات 
املسلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم 
القتالية لدفع أي اعتداء ميس تراب 

ومقدرات الوطن.

تكثيف االتصاالت داخليًا وخارجيًا وباريس تدعو إلى اإلسراع بانتخاب رئيس
بيروت - عمر حبنجر 

ثالث محطــات يتعني على 
لبنان اجتيازها، قبل منتصف 
ليــل ٣١ أكتوبــر املقبل، موعد 
مغادرة الرئيس ميشــال عون 
للقصــر اجلمهــوري: انتخاب 
رئيــس اجلمهوريــة اجلديد، 
تأليف احلكومة، وإجناز ترسيم 

احلدود البحرية جنوبا.
بالنسبة النتخاب الرئيس، 
ســيدعو الرئيــس نبيه بري 
مجلس النواب إلى جلسة ثانية 
بعد اجللسة التجريبية األولى، 
فور إجناز شــرط «التوافق»، 
وثالثة منتصف أكتوبر سواء 
حصــل التوافق ام لم يحصل، 
جتنبا للدخول في فترة األيام 
العشــرة األخيرة مــن الوالية 
الرئاسية، قبل أن يكون املجلس 
قد عقد جلســتني علــى األقل، 
وحيث يصبح املجلس في حالة 
انعقاد دائم حتى انتهاء الوالية.
تتكثــف  أن  وطبيعــي 
االتصاالت داخليا وخارجيا، فإذا 
حصل التوافق كان به وإال فإن 
الشغور الرئاسي حاصل، تبعا 
لتوازن القــوى داخل املجلس 
والذي يحول دون تفرد اي فريق 

باألكثرية.
وفي هذا اإلطار، جاءت دعوة 
وزارة اخلارجيــة الفرنســية 
اللبنانيني للتحلي  املسؤولني 
باملســؤولية وانتخاب رئيس 
جديد للبالد قبل ٣١ أكتوبر. وقال 
متحدث باسم الوزارة: «يتعني 
أن يكــون القــادة اللبنانيون 
على مســتوى احلــدث، األمر 
الذي يتطلــب االحتاد واتخاذ 
اإلجــراءات الضرورية إلنهاء 

األزمة».
أمــا حكوميــا، فبعــد كالم 
رئيس مجلس النواب للوزراء 
في جلسة االنتخاب الرئاسية 
األولــى ممازحا: «بدنا نخلص 
«وســيط  حتــرك  منكــم»، 
احلكومة» اللواء عباس إبراهيم، 
إثر خفض رئيس «التيار احلر» 

اســتنادا إلى آخر تصريحات 
للرئيــس ميشــال عــون قال 
فيهــا: «إن األمور لــم تنضج، 

وأن البعض يناور».
احملطة الثالثة في التعداد، 
األولى مــن حيث التأثير على 
مجريات األمور السياسية في 
لبنان اآلن، هي محطة ترسيم 
احلدود البحرية، بوجه املطامع 
اإلســرائيلية املفتوحة في كل 

االجتاهات.
الســفيرة  تولــت  وقــد 
األميركية في بيروت دوروثي 
شــيا أمس تســليم الرؤســاء 
ميشال عون ونبيه بري وجنيب 
ميقاتي املقترح األميركي النهائي 
حول ترسيم احلدود البحرية 
خطيا، والذي صاغه الوسيط 
األميركي عاموس هوكشتاين 
وفيه فصل تام بني الترســيم 
البحــري والبــري للحــدود، 
واتفــاق علــى عدم انســحاب 
اي نقطة بحرية يتفق عليها، 
على اي نقطة برية تؤثر على 
ترسيم احلدود البرية، الحقا، 

وفق املعلومات املتوافرة.
وقد ســارع الرئيس عون 
إلى التواصل مع الرئيسني بري 
وميقاتي وتشاور معهما حول 

استعجال توقيع اتفاق الترسيم 
كإجناز له في آخر عهده، بعد 

دراسة املقترح بالطبع. 
املتابعــة توقعت  املصادر 
نوعــا من املقايضــة بني عون 
وحــزب اهللا، يتجاوب احلزب 
في موضوع توقيع الترسيم، 
مقابل جتاوب عــون في ملف 

تشكيل احلكومة.
وتعليقا على الترسيم، قال 
األمــني العام لـ «حــزب اهللا» 
السيد حسن نصراهللا، إنه «بعد 
األشــهر من اجلهاد السياسي 
واإلعالمي وامليداني، شــاهدنا 
تسلم الرؤساء الثالثة رسميا 
النــص املكتوب الرســمي من 
اجلهة الوسيط، وهذه خطوة 
جيــدة»، معتبرا ان «أهمية ما 
جرى هو نــص مكتوب واحد 
للرؤســاء الثالثة، ومنذ بداية 
فتح هذا امللــف، كنت أردد أن 
هذه وظيفة الدولة ومسؤوليتها 
وهــي التي تأخــذ القرار الذي 
يرونه مناسبا ملصلحة لبنان 
وهــذا يعنــي أننــا أمــام أيام 
حاسمة بهذا امللف، وسيتضح 
موقــف املســؤولني وإلى أين 
ســتتجه األمــور، ونأمــل أن 
تكــون اخلواتيم جيدة للبنان 
وللبنانيني». وأضاف نصراهللا، 
في كلمــة له خــالل االحتفال 
التكرميي للعالمة الراحل السيد 
محمد علي األمني: «هناك من ال 
يريد مللف الترسيم أن ينجح 
ألنهم يظنون أن هناك انتصارا 
سياسيا سيحصل من جهة ما».

أما عن االنتخابات الرئاسية، 
فشدد على أنه «ال يوجد فريق 
سياسي أو حتالف سياسي ميلك 
أغلبيــة في هــذا البلــد يعني 
األكثريــة على احلبــة، وعقد 
جلسة مجلس النواب أمر مهم 
وإيجابي»، معتبرا أن من «يريد 
انتخاب رئيس للجمهورية يجب 
أن يبتعد عن التحدي ومنطق 
التحدي جلزء كبير من الشعب 
اللبناني الــذي يؤيد املقاومة 

وخيار املقاومة».

الرد اللبناني املفترض.
وتوقعــت مصــادر معنية 
بامللف، العودة الى اجتماعات 
الناقورة بني اجلانبني اللبناني 
أميركية  واالسرائيلي برعاية 
- أمميــة، لوضــع محاضــر 
باإلحداثيــات الفنية، علما أن 
الــوارد ال يتضمــن  املقتــرح 
خرائط إمنــا يتضمــن ارقاما 
ومحادثــات تقنية حتتاج إلى 
مهندسني لفك مضامينها قبل 
تقدمي الرد الرســمي اللبناني 
عليها. وأفادت املصادر بأنه في 
حال تخطــت مدة االجتماعات 
نهايــة عهــد الرئيس عون فال 
مشكلة في الترسيم، ألن لبنان 
لن يوقع مباشرة مع إسرائيل، 
وال اعتــراف رســميا منه بها، 
وأن كل ما سيحصل هو إبالغ 
املواصفات التــي يتفق عليها 

إلى األمم املتحدة.
وهنا تقول املصادر املتابعة 
لـ «األنباء» إن املقترح األميركي 
البحريــة اســتبق  للحــدود 
مبالحظة حاســمة للبنانيني: 
إمــا التوقيع وإمــا الوقوع في 

املجهول وال خيار ثالثا ابدا.
لكن «بيت القصيد» بالنسبة 
للرئيس عون في هذا امللف هو 

الرئيس ميشال عون يتسلم من السفيرة األميركية دوروثي شيا رد الوسيط عاموس هوكشتاين حول الترسيم (محمود الطويل)

جبران باسيل، سقف شروطه 
املعروفة.

وفي املعلومات أن الرئيس 
جنيــب ميقاتــي وافــق علــى 
إحالة مطالب باســيل هذه إلى 
مجلس الوزراء بعد تشكيله، 
كي ال يتحمــل وحده أوزارها، 
خصوصا أن بعض هذه املطالب 

يستعصي االتفاق حوله.
انــه كلمــا اقتربت  ويبدو 
نهاية الوالية الرئاسية خفض 
باسيل من شروطه، على أمل ان 
يكون له دور في اختيار رئيس 
اجلمهورية وفق وعود «حزب 
اهللا» خصوصــا أن عمــر هذه 

احلكومة قد ال يكون طويال.
ابراهيــم  اللــواء  ويتابــع 
مســاعيه إلنــزال باســيل عن 
الشــجرة، ضمانــا لتشــكيل 
الشــغور  حكومــة مــا قبــل 
الرئاسي، عبر إقناعه، بضرورة 
تسهيل التأليف وترك االلتزامات 
والشــروط إلى ما بعد صدور 
مرسوم تأليف احلكومة، فيما 
الرئيس املكلــف ميقاتي على 
حذره من أن يفضي هذا املسعى 
إلــى تأجيل املشــكلة ال حلها، 
وبحيث تتحول الى مفتاح بيد 
باسيل لتحقيق شروطه الحقا، 

النائب فادي كرم لـ «األنباء»: ترشيح معوض 
ليس للمناورة وجارٍ توحيد املعارضة خلفه

بيروت - زينة طّبارة

تكتــل  عضــو  رأى 
اجلمهورية القوية النائب 
د.فادي كرم ان جلســة 
انتخــاب الرئيــس يوم 
الفائت، كانت  اخلميس 
خطوة أولــى ال بد منها 
النطالق املعركة رسميا 
السياسية  الهوية  حول 
للرئيــس املقبــل، وقــد 
تلقفهــا حــزب القــوات 
اللبنانية بإيجابية وعزم 

كبيرين عبر إسراعه في تبني ترشيح 
النائب ميشــال معــوض، وحث قوى 
املعارضة كافة على دعمه كمرشح سيادي 
في مواجهة مرشح قوى «املمانعة» غير 
املعلن رسميا بعد. وردا على سؤال حول 
ما قاله البعض ان الرئيس نبيه بري أراد 
من اجللسة حرق األسماء وصوال الى 
التوافق على مرشح تسووي، أكد كرم ان 
ترشيح النائب معوض ليس للمناورة، 
ال بــل هو أكثر من جدي، والعمل جار 
على قدم وساق لتوحيد قوى املعارضة 
خلفه كمرشح إنقاذي، السيما ان البديل 
عن التفاهــم وتوحيد القرار بني قوى 
املعارضــة والنواب املســتقلني وقوى 
التغيير، متديد االنهيار لـ ٦ ســنوات 
جديدة، والوقوع بالتالي في احملظور.

وأردف: «األصوات املطالبة برئيس 
توافقي، تتماهى عن قصد أو عن غير 
قصد، مع محاوالت حزب اهللا للعودة 
إلــى مفاهيم (ربط النزاع)، التي تأتي 
في نهاية املطاف مبرشــحني خاضعني 
حتت الطاولة وفوقها حملور املمانعة»، 
مذكرا بان سياسة ربط النزاع أنهت قوى 
١٤ آذار، وسمحت حلزب اهللا بالتسلل 
الى الدولــة، ووضع يده علــى القرار 
اللبناني «انها املؤامرة التي على قوى 

املعارضة ان تتصدى لها 
عبر تفاهمها على رئيس 
سيادي يحمل مشروعا 
إنقاذيــا، ويحرر الدولة 

من هيمنة السالح».
وردا على سؤال، أكد 
كرم ان ٦٣ ورقة بيضاء 
فــي صنــدوق االقتراع، 
كانت كافية للتأكيد على 
ان فريق املمانعة بقيادة 
حــزب اهللا، لم يتوصل 
الى التوافق بني قياداته 
على مرشح مشترك، وهو 
بالتالــي فريق مشــرذم ويعيش أزمة 
ثقة بــني أطرافه، ما يعنــي من وجهة 
نظر كرم، ان حزب اهللا وحلفاءه قرروا 
من خالل الورقة البيضاء الهروب الى 
األمام أمال منهم في التوصل الى إنتاج 
صيغة تسووية تأتي في أفضل األحوال 
برئيس صوري يبقي على دويلة حزب 
اهللا، وميــدد إقامة لبنــان واللبنانيني 

في جهنم.
وختم كرم متمنيا ان تكون اجللسة 
األولــى النتخاب رئيــس للجمهورية، 
فرصة الستخالص العبر من قبل الفريق 
املنادي بالتغيير، بان معركة الرئاسة 
مصيرية، وعلى نتائجها ستحدد صورة 
لبنان املستقبلية وهويته السياسية، 
األمــر الذي يدعوه مــن منطلق وطني 
صرف، الى التوحد مع قوى املعارضة 
إلنقاذ لبنان وحتريره من هيمنة السالح 
وقبضة املمانعة، وذلك انطالقا من ان 
أصوات الناس التي أوصلت هذا الفريق 
الــى النــدوة النيابية، أمانــة ال يجوز 
التفريــط بها، وعلــى أعضائه بالتالي 
االنتقال من مرحلــة التنظير وإطالق 
الشعارات، إلى مرحلة عملية تطبيقية 
عنوانها التنســيق مع قوى املعارضة 

إلنقاذ البلد.

اعتبر أن املطالبة برئيس توافقي تتماهى مع محاوالت حزب اهللا إعادة «ربط النزاع»

فادي كرم

بدء التسجيل على املازوت عبر «الذكية»
وكاالت: بدأت منذ أمس عملية تســجيل 
السوريني املفترضة على مخصصات املازوت 
عبر البطاقة الذكية، وفقا ملا سبق أن أعلنته 
وزارة النفط والثروة املعدنية. وقالت الوزارة 
عبر صفحتها على «فيسبوك» قبل أيام، إنه 
ميكن للمواطنني طلــب تعبئة كمية ٥٠ لتر 
مازوت بالسعر احلر من احملطات املخصصة 
للبيع بالسعر احلر، عبر عمليات التسجيل 
املتاحة من خالل البطاقة. وأكدت أن عمليات 
توزيــع مــازوت التدفئــة بالســعر املدعوم 

مســتمرة ولن تتوقــف خالل أيــام اجلمعة 
لرفع نســبة توزيع مازوت التدفئة وإيصال 
الدفعة األولى إلى كافــة العائالت في أقصر 
وقت ممكن. وسبق أن أوضحت الوزارة بأن 
أولوية التنفيذ بعد التسجيل ستكون تبعا 
ألقدم عملية شراء سابقة. من جهتها، نقلت 
صحيفة «الوطن» مدير الصيانة والتشغيل 
في شركة «محروقات» عيسى عيسى أنه مت 
تخصيص ٢٠٪ من كامل الكميات املوزعة من 

مادة املازوت لغرض التدفئة مبدئيا.

أردوغان يؤكد عودة أكثر من نصف مليون الجئ سوري
اسطنبول - أ.ف.پ: أكد الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان أمس أن 
أكثر من نصف مليون سوري كانوا 
قد فروا الى تركيا، عادوا الى بالدهم 

منذ ٢٠١٦.
وقال الرئيس امام البرملان التركي 
«منــذ بدء عملياتنا عبر احلدود في 
ســورية العام ٢٠١٦، عاد نحو ٥٢٦

ألفــا طوعا الى املناطق االمنية التي 
أقمناهــا» قاصــدا مناطــق «غصــن 

الزيتون» و«درع الفرات».
وأعلن الرئيس التركي في األشهر 
األخيرة أنه «يعد» لعودة مليون من 
الالجئني السوريني على اساس طوعي 
من أصل ٣٫٧ ماليني الجئ مسجلني 

رسميا في تركيا.

وبدعم من املجتمع الدولي، يأمل 
مبواصلــة متويل املســاكن والبنى 
التحتية في شــمال غرب ســورية، 
آخر منطقة تســيطر عليها فصائل 
معارضة وتنشر فيها أنقرة قواتها.
وقضيــة اســتضافة الالجئــني 
السوريني باتت موضوع الساعة في 
تركيا، قبل ثمانية أشــهر من موعد 

االنتخابات الرئاسية وفي وقت تواجه 
البالد أزمة اقتصادية ونقدية حادة.
وتواظب أحــزاب معارضة على 
مطالبــة الســلطات بإعــادة ماليني 
السوريني، وفتح قنوات اتصال مع 
حكومة دمشق وهو ما اعلنت حكومة 
اردوغان استعدادها للقيام به مبباركة 

من موسكو.

مصادر متابعة: عون يضغط للترسيم تسجيالً إلجناز أخير مقابل تخفيف شروط باسيل.. ونصر اهللا يعتبر تسلم رد هوكشتاين نتاج «اجلهاد السياسي واإلعالمي وامليداني»


