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طيب!!!

روح ٦ أكتوبر
٤٩ عامــًا مــرت على نصــر أكتوبر 
العظيم، ذاك اليوم الذي ُحفر في تاريخ 
مصر (٦ أكتوبر) يوم استرداد الكرامة، 
واألخذ بثأر الشــهداء واستعادة احلق 
وعبــور قناة الســويس وحتطيم خط 

«بارليف» ببضعة خراطيم مياه!!
اليوم نستذكر الرئيس الراحل محمد 
أنور السادات.. رجًال عسكريًا صارمًا.. 
وسياسيًا داهية، عاش وطنيًا مخلصًا 
لتراب بلده ومات شهيداً وسط جنوده 
يوم احتفاله بالنصر على جيش الكيان 
الصهيونــي الذي «ال يقهــر»!! وعبور 
«أوالده» كما كان يحب أن يسمي جنود 
وضباط جيش مصــر العظيم للضفة 
الغربية من قناة السويس، وتدمير خط 
بارليف والتوغل في ســيناء احلبيبة، 
وهو التحرك العســكري الذي أدى بعد 

ذلك إلى استرداد كامل سيناء.
احلمدهللا كان «نصر» أكتوبر ١٩٧٣
هو آخــر حرب بني جيشــني نظاميني، 
وانتصرت فيهــا مصر، بدعم ومؤازرة 
ومشاركة األشــقاء العرب الذين سطر 
ملوكهم وأمراؤهم ورؤساؤهم وقادتهم 
ملحمة من التآزر واملساندة لم يشهدها 
التاريــخ احلديــث من قبل، وســجلت 
بحروف من نور في كتاب العزة والكرامة 

العربية.
ســيظل نصر أكتوبر محفــوراً في 
القلوب والعقول وستظل الدماء العربية 
التي امتزجت بدماء املصريني على أرض 
الفيروز رمزاً لـ«روح أكتوبر» التي وّحدت 
األمة من مغربها إلى مشرقها ومن احمليط 

إلى اخلليج.
وسيظل لعبارة «روح أكتوبر» مفعول 

السحر في نفوس وقلوب وعقول املصريني 
تذكرهم بقهرهم املستحيل .. وكيف ال وقد 
قال وزير الدفاع الصهيوني األشهر موشي 
ديان: سيحتاج املصريون إلى قنبلة نووية 
الختراق خط بارليف املنيع.. فأزاله جيش 

مصر باستخدام «خراطيم املياه»!!
وكيف ال وقد حطمنا أسطورة «اجليش 
الصهيوني الذي ال ُيقهر»، وشاهد العالم 
كله جنراالت وضباط وجنود «األسطورة» 
وهم أسرى.. مذلولون يرتدون «البيجامات 
الكســتور املقلمة»، وبعضهــم خرج من 
طائرة العودة مبالبسه الداخلية!! ليعودوا 

بأكاليل «العار» إلى أهليهم.
أكتوبــر» هــي مــا نحتــاج  «روح 
الســتلهامها اليوم فــي معركة التنمية 
والبنــاء، تلــك املعركة الشرســة التي 
تخوضها مصر وســط ظــروف عاملية 
وإقليمية ومحلية غير مسبوقة سواء 
على املستوى السياسي أو االقتصادي 

أو االجتماعي.
سيظل جيل أكتوبر هو الذي غّير واقع 
أمة من االنكســار إلى االنتصار، وجيش 
أكتوبر هو الوحيد الذي حرر أرضه احملتلة 
بعد معركة مع الصهاينة، ولو حتدثنا في 
تبعــات ونتائج حرب أكتوبر على مصر 
واملنطقــة الحتجنا إلى مجلــدات، ولكن 
تبقى «روح أكتوبر» التي قهرت املستحيل 
واستعادت الكرامة واألرض املسلوبة هي 
احلافز.. ووجودها هو املطلوب واستمرارها 
هو الهدف، واستمرار استلهام روح أكتوبر 
هو األمل في جتاوز كل الصعوبات.. وقهر 
كل التحديات، وكل ٦ أكتوبر ومصر والعرب 

بخير.. وأمل..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يؤكد ضرورة االقتداء بأخالق الرسول ژ
في مواجهة الصعاب والتحديات بالعمل الدؤوب

القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكد 
السيســي ضــرورة االقتداء 
الكــرمي  الرســول  بأخــالق 
محمد ژ وســيرته العطرة 
وحرصه على مكارم األخالق، 
والصدق، واألمانة، والوفاء 
بالعهود واملواثيق، والرحمة، 
والتكافل، والتراحم، من أجل 
مواجهة الصعاب والتحديات 
بعمل دؤوب ال ينقطع وبكفاح 
مستمر بال كلل وال ملل حتى 
نســتنفد جميــع األســباب 

والفرص املتاحة.
الرئيس السيسي،  وقال 
في كلمته أمس خالل احتفال 
وزارة األوقاف بذكرى املولد 
النبوي الشريف، «لقد تعلمنا 
من ذي اخللــق العظيم، في 
ســيرته العطــرة أن مجمل 
حياته وأخالقه، كانت ترجمة 
حقيقية وتطبيقية، ألخالق 

وقيم القرآن الكرمي».
وهنأ الرئيــس في بداية 
كلمته شــعب مصر العظيم 
العربيــة  الشــعوب  وكل 
واإلسالمية مبناسبة ذكرى 
مولــد النبي الكرمي ســيدنا 
محمــد ژ، داعيا املولى عز 
وجل أن يعيــد هذه الذكرى 
العطرة باخلير على الشعب 
املصري وعلى جميع املسلمني 
فــي جميــع أنحــاء األرض، 
علــى  والســالم  وباألمــن 

وأنا خيركم ألهلي».
وأكد أننا منضي معا في 
طريق التنميــة والبناء في 
مرحلــة غايــة فــي األهمية 
متــر بهــا مصر فــي مرحلة 
قوامها العمل واإلنتاج بتفان 
وإخالص للوصول إلى آفاق 
جديدة للمســتقبل املنشود 
لوطننــا الغالي وما يتطلبه 
ذلك من إسهامات شعب مصر 
العظيم الســتكمال الطريق 
الصحيح الذي بدأناه، ودعما 
جلهود الدولة التنموية من 
القومية  خالل املشــروعات 
العمالقة في مختلف املجاالت، 

على امتداد رقعة الوطن.

بالعهود واملواثيق، والرحمة، 
والتكافــل، والتراحــم، وأن 
نترجم تلك املعاني السامية 
النبيلة إلى سلوك ودستور 
عملــي، وواقــع ملموس في 
حياتنا ودنيانا ونبتعد عن 
كل مساوئ األخالق التي ال 
تليــق بنــا، وال بديننا، وال 

بحضارتنا».
وأضاف «كما يتعني علينا 
أن ننتبــه في الســياق ذاته 
إلى خطورة بث الشائعات، 
فلقد قال سبحانه وتعالى في 
كتابــه الكرمي: (ما يلفظ من 
قــول إال لديــه رقيب عتيد) 
فالشائعات جرمية ضد أمن 
املجتمع وصاحبها آثم في حق 
نفسه ودينه ومجتمعه ساعيا 
إلى االضطــراب والفوضى، 
ولهذا يتعــني علينا جميعا 
االنتباه إلى ضعاف النفوس 
الذين ال يســعون إلى النقد 
التعميــر  بهــدف  البنــاء، 
واإلصالح، وإمنــا إلى إثارة 
الفنت واألكاذيب، بهدف الهدم 

واإلفساد».
وقال الرئيــس في ختام 
كلمته «إنني واثق كل الثقة 
في اهللا عــز وجل وتوفيقه 
ملصر وشعبها وفي حتقيق 
آمالنــا جميعــا، فــي بنــاء 
جمهوريتنــا اجلديــدة التي 
نتمنى أن ينعم فيها شعبنا 
العظيم بحيــاة كرمية آمنة 

بإذن اهللا تعالى».

وشدد على أن املنهج الذي 
يجمــع بني اإلميــان واليقني 
فــي اهللا ســبحانه وتعالى، 
والعمــل املنظــم واجلهــد 
املتواصل املبني على األخذ 
بأســباب احلياة وقوانينها 
وتطورها لهو املنهج الرشيد، 
الذي حرص نبينا الكرمي ژ 
على ترسيخه وبثه في نفوس 
الكــرام وتعليمه  أصحابــه 

ألمته.
وقال الرئيس السيسي «ما 
أحوجنا ونحن نحتفي بذكرى 
مولده ژ أن نقتدي بأخالقه، 
فنحرص على مكارم األخالق 
من الصدق، واألمانة، والوفاء 

قال خالل احتفال «األوقاف» بذكرى املولد النبوي الشريف: نثق في اهللا وتوفيقه ملصر وشعبها لبناء اجلمهورية اجلديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل تكرمي د.أحمد عمر هاشم رئيس جامعة األزهر األسبق

البشرية جمعاء.
وأضــاف «إن احتفالنــا 
اليــوم بذكــرى مولــد خامت 
األنبيــاء واملرســلني ميثــل 
مناســبة طيبــة للتأمل في 
جوهــر ومقاصــد رســالته 
الســمحة واتخاذه قدوة في 
األخالق الكرمية وأن نكون 
جميعا على دربه القومي حيث 
كان ژ أحسن الناس خلقا 
وأصفاهم نفســا وأحسنهم 
معاملــة، كان خيــر النــاس 
ألهله، وخير الناس ألزواجه، 
وخير الناس ألبنائه، وخير 
الناس ألصحابه، وهو القائل 
ژ «خيركــم خيركم ألهله 

«الكوليرا» تتفاقم في سورية وتنتشر في مناطق جديدة
وكاالت: حــذرت منظمة 
الصحــة العاملية مــن تفاقم 
انتشــار مرض الكوليرا في 
معظــم األراضي الســورية، 
فيما أعلنــت وزارة الصحة 
وفاة ٣٩ شــخصا على األقل 
في مناطق ســيطرة حكومة 
دمشق وفق حصيلة جديدة 
أصدرتها الوزارة، بينما تشير 
التقديرات الى ان األرقام أكثر 
من ذلك إذا ما أضيفت إليها 
مناطق سيطرة املعارضة في 
ريف حلب الشمالي وإدلب، 
ومناطق سيطرة األكراد شمال 

شرق سورية.

وتشهد سورية منذ مطلع 
ســبتمبر تفشــيا للكوليرا، 
للمرة األولى منذ عام ٢٠٠٩.
وكانت منظمــة الصحة 
العامليــة دقت جرس اإلنذار 
أمس األول، مشــيرة الى أن 
الوضع «يتفاقم بشكل مقلق 
في احملافظات» التي تفشى 
املــرض، و«تتوســع  فيهــا 
اإلصابات الى مناطق جديدة».

وتنبه منظمات وعاملون 
إنسانيون من مخاطر تفشي 
املرض في مخيمات النازحني 
املكتظة، خصوصا في شمال 
غرب البالد، بعد تقارير عن 

البنية التحتية.
ونقلت وكالة «األناضول» 
عــن مديــر برنامــج اللقاح 
 ،«ACU» بوحدة تنسيق الدعم
د.محمد سالم، قوله إنه «مت 
تســجيل ١٩ إصابــة مؤكدة 
إضافة إلى ١٥٢ حالة مشتبه 

بها» في املخيمات.
إلــى أن «عــدد  وأشــار 
املخيمات التي شهدت إصابات 
بالكوليــرا نحــو ٣٠ مخيما 
من أصل ١٤٠٠ مخيم شمالي 
سورية، وهو ما يثير املخاوف 
بازدياد اإلصابات بالكوليرا 
واتساع مساحة انتشارها».

تسجيل إصابات عدة.
وبناء على تقييم سريع 
أجرته مع شركائها، رجحت 
األمم املتحدة أن يكون تفشي 
العدوى مرتبطا بشكل أساسي 
بشرب ماه غر آمنة خصوصا 
نهر الفرات، وكذلك استخدام 
مياه ملوثة لري احملاصيل.

وفي شــمال غرب البالد، 
ارتفعــت أعــداد املصابني بـ 
«الكوليــرا» خصوصــا في 
مخيمــات النازحني، وســط 
حتذيرات منظمــات محلية 
من تفشي املرض وخروجه 
عن السيطرة في ظل انعدام 

وأوردت وزارة الصحة في 
وقت متأخر ليل امس األول، 
أن العدد اإلجمالي التراكمي 
لإلصابات املثبتة قد بلغ ٥٩٤

إصابة موزعة على ١١ محافظة 
من إجمالي ١٤ في البالد، العدد 
األكبر منها في محافظة حلب.
وبحســب الوزارة كانت 
حصة حلب مــن هي األكبر 
مــن عــدد الوفيــات، حيث 
ســجلت ٣٤ منها، موضحة 
أن «معظــم الوفيات ناجتة 
عن التأخر في طلب املشورة 
الطبية املبكرة أو ألشخاص 
يعانون من أمراض مزمنة».

موسكو تكشف عن تفادي حادث اصطدام 
جوي روسي - أميركي فوق سورية

وكاالت: أعلن نائب رئيس مركز املصاحلة 
الروســي في ســورية أوليــغ إيغوروف، 
أن طائــرة «إيــه إن- ٢٦» تابعــة للقوات 
اجلوفضائية الروســية، تفادت االصطدام 
بطائرتــني مســّيرتني أميركيتني في اجلو 

بشمال سورية.
واعتبــر إيغوروف أن التحالف الدولي 
ملكافحــة داعش بقيــادة الواليات املتحدة 
«يواصل القيام برحالت جوية غير شرعية 
لطائــرات مســيرة مبعــدات هجومية في 
املجــال اجلوي لســورية»، وفقا لقناة «آر 

تي» الروسية.

وأضاف أن احلادث وقع االثنني املاضي، 
عندما اضطرت الطائرة الروسية، التي كانت 
تطير لتزويد وحدات املجموعة الروسية 
باإلمدادات العســكرية الالزمة، إلى جتنب 
رتني  االصطدام بطائرتني أميركيتني مســيّ
من طــراز «إم كيو- ٩» و«إم كيو- ١» في 

شمال سورية.
وأشار إيغوروف إلى أن «هذه ليست املرة 
األولى التي ينتهك فيها اجليش األميركي 
أحكام مذكرة التفاهم بني اجلانبني الروسي 
واألميركي بشــأن منع احلــوادث وضمان 
سالمة الطيران أثناء العمليات في سورية».

تفاقم الشروط التصعيدية يضع احلكومة املنتظرة رهن املفاجآت
بيروت - عمر حبنجر

املعطيــات  كانــت  فيمــا 
السياســية تؤشــر على قرب 
امليقاتيــة  احلكومــة  والدة 
املعومة أو املرممة، بني نهاية 
هذا األسبوع وبداية األسبوع 
املقبل، صدر تصريح عن نائب 
رئيس مجلس النواب، ومفوض 
رئيس اجلمهورية ميشال عون 
ملتابعة ملف ترســيم احلدود 
البحرية مع الوسيط األميركي 
عاموس هوكشــتاين، النائب 
إلياس بوصعب استبعد فيه 
ان تبصــر احلكومة اجلديدة 
النــور، ومن دون أن يســقط 
عامل املفاجأة على هذا الصعيد.

بوصعب أضاف: ان حكومة 
تصريف األعمال ال تستطيع 
تسلم مهام رئيس اجلمهورية، 
لذلك فهو يرى انتخاب رئيس 
للجمهوريــة، بــدال من فرض 
حكومة أمر واقع. وقد أعطى 
الرئيس عون حق اســتخدام 
صالحيات ميلكها في الدستور، 
وإذا انتهى العهد وقرر البقاء 
فــي القصر اجلمهوري، كي ال 
يسلم حكومة أخرى، فأنا ضد 

ذلك.
وأمس، أضاف التيار احلر 
«عصــا» جديدة إلــى دواليب 
عربة احلكومة، املتوقفة عند 
شــروط التأليف األساســية، 
باستبدال نحو ٥ وزراء للتيار 
اعتبرهم رئيسه جبران باسيل 
أقل صالبة مما يجب، ما يخشى 
معه خروجهم من صف التيار 

بعد ٣١ أكتوبر.
وتتمثل العرقلة املستجدة 

احلكومة، كونه يصر على تبني 
الشروط التي وضعها باسيل 
الــوزاري  الفريق  الســتبدال 
احملسوب عليه بوزراء آخرين 

من غير املطواعني مليقاتي.
ويبدو ان ميقاتي وافق على 
االستبدال الوزاري، شرط ان 
يكون على أســاس املناصفة، 
لكــن الرئيــس عــون رفــض 
الطائفيــة، وأصر  املناصفــة 
على تغييــر معظــم الوزراء 
املســيحيني احملســوبني على 
تياره، بذريعة تســاهلهم مع 

رئيس احلكومة.
ونقلت األوساط عن رئيس 
احلكومة انه ال يكاد يحل عقدة 
أمام طريق تشــكيلها ويتجه 
نحــو إعالنهــا، حتــى يفاجأ 
بعقــدة جديدة، ما يوحي بأن 

أحد أطراف احلملة السياسية 
على ميقاتي، الهجمة اإلعالمية 
التي يشنها اللبناني الفرنسي 
عمر حرفوش، صديق النائب 
جبران باســيل، على ميقاتي 
كرجــل أعمــال، ناســبا إليــه 
الثراء غير املشــروع، ومعلنا 
اســتعداده لتشــكيل حكومة 

لبنانية إنقاذية.
مــن جهــة أخرى، كشــف 
تســليم  مت  انــه  بوصعــب 
اللبنانيــة علــى  املالحظــات 
املقتــرح األميركــي لترســيم 
احلدود البحرية مع إسرائيل، 
إلى السفيرة األميركية دوروثي 
شــيا، وهــي باتــت بعهــدة 
هوكشتاين، مؤكدا عدم حتميل 
لبنان أي قرش من حصته في 
حقل قانــا إلســرائيل، خالفا 
ملنطــق األمــور، الــذي يظهر 
ان شــركة توتال الفرنســية 
ستعطي حصة إلسرائيل من 
حقل قانــا، وطبيعي أال تأخذ 
«توتــال» من حصتهــا، ومن 

السذاجة اعتقاد ذلك.
وأضــاف: عندمــا تنتهــي 
اتفاقية ترسيم احلدود نهائيا 
فســنعرضها علــى املواطنني 
وأتوقع أن يتــم االتفاق على 

الترسيم بعد ١٥ يوما.
وتقــول مصــادر مواكبة 
للملف ان هذه النقطة أربكت 
أركان السلطة، وكان املخرج 
بعد التشــاور مع حزب اهللا، 
إبالغ الوسيط األميركي املوافقة 
على احلصة اإلسرائيلية من 
حقل قانا، شرط اقتطاعها من 
نسبة الـ ٤٠٪ التي تتقاضاها 

الشركة الفرنسية.

هناك في الفريق الرئاسي من 
ال يريد وجود حكومة جديدة، 
وال يســمح بالعمــل حلكومة 
تصريــف األعمــال فــي حالة 

الشغور الرئاسي.
وكأن الغاية فرض أولوية 
انتخــاب رئيــس اجلمهورية 
على ما عداه من استحقاقات، 

وبصرف النظر عن النتائج.
وتقــول املصــادر املتابعة 
لـــ «األنباء» ان ميقاتي وضع 
مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف 
دريــان، ورئيســي احلكومة 
السابقني فؤاد السنيورة ومتام 
سالم الذين التقاهم، بعيدا عن 
األضواء خالل اليومني املاضيني 
في أجــواء املصاعب النكائية 
التــي تواجهه، لكنــه أكد انه 
سائر في طريقه. وآخر إبداعات 

حتريك القضاء العسكري ضد جعجع وحملة إعالمية ضد ميقاتي.. املالحظات اللبنانية على الترسيم برسم هوكشتاين وحصة إسرائيل في «قانا» تربك السلطة

الرئيس  اللبناني ميشال عون مستقبال املفوض األوروبي لشؤون اجلوار والتوسع اوليفيه فارهيلي    (محمود الطويل)

في حتريك القضاء العسكري 
عبر املدعي العام فادي عقيقي 
لفتح ملف أحداث عني الرمانة 
- الطيونة، ومن طرف واحد، 
حيث بعث بـ ٣ كتب إلى قاضي 
التحقيــق العســكري فــادي 
صــوان، أصر فيها على جلب 
د.سمير جعجع، رئيس القوات 
اللبنانيــة إلــى مقــر احملكمة 
العسكرية واستجوابه، كمتهم 
رئيسي في هذه األحداث..! لكن 
القاضي صوان، أصر من جهته 
على انه إذا كان البد من مالحقة 
جعجع، فالبد من جلب قيادات 

األطراف األخرى املقابلة.
أوســاط الرئيــس املكلف 
جنيــب ميقاتــي نقلــت عنه، 
عدم جتــاوب الرئيــس عون 
مع مســاعيه إلجناز تشــكيل 

«صرخة املودعني» تتوعد املصارف مع جتدد 
االقتحامات: إما احللول أو استمرار «احلرب»

بيروت ـ منصور شعبان ووكاالت

يــوم جديــد مــن االقتحامــات نفــذه 
املودعون فــي عدد من مصــارف لبنان، 
وكان الالفــت هذه املرة مشــاركة النائب 
في البرملان اللبناني سنتيا زرازير التي 
دخلت فرع بنك «بيبلوس» في انطلياس، 
شمال بيروت، مطالبة مببلغ ٨٥٠٠ دوالر 
إلجراء عملية جراحية، وانتهى االعتصام 
بعد نحو خمس ساعات عقب االستجابة 
لطلبها. وقالت زرازير: «أنا مواطنة لبنانية 

أطالب بحقي في ظل وضع استثنائي».
وجتمع عدة أشــخاص أمام املصرف، 
للتضامن مع زرازير التي رافقها محاميان 
ينتميــان إلــى مجموعة تعنــى بحقوق 

املودعني وتواكب حتركاتهم.
وقال احملامي فؤاد الدبس لوكالة فرانس 
بــرس إن زرازير تنتظر منــذ ثالثة أيام 
احلصول على موعد من املصرف من دون 
جــدوى، فما كان منها إال أن توجهت إليه 
برفقــة الدبس ومحام آخر عند الســاعة 

التاسعة صباحا.
وأمام مصرف لبنان املركزي، في شارع 
احلمــراء، حيث يقع مقابــل مبنى وزارة 
الداخلية، أشعل معتصمو جمعية «صرخة 
املودعــني» النار في االطــارات، للمطالبة 
بإلغاء التعاميم الصادرة عن املصرف التي 
تقتطع اكثر من ٧٠٪ من أموال املودعني.

وفــي مدينــة جبيل حضــرت القوى 

األمنية حيــث حاول مواطن الدخول إلى 
بنك بيروت محاوال دخول الفرع من دون 
موعد مسبق، وعندما منعه احلرس، سحب 
من الســيارة رشاشا حربيا وأطلق النار 
باجتاه املصرف قبل ان يلوذ بالفرار مما 

أحدث أضرارا مادية في الزجاج.
وكذلك في صيدا اقتحم مســلح مقنع 
شركة اخلضري للصيرفة وسط املدينة، 
وحاول السطو على األموال في داخل محل 
للصيرفة، إال أن أحد احلراس تصدى له 
وأطلق النار عليه، ما دفعه إلى الفرار، كما 

حضرت  القوى األمنية  إلى املكان.
بدورها، أفادت «جمعية املودعني» عبر 
حسابها على «تويتر» عن عملية اقتحام 
لفرع مصرف «االعتماد اللبناني» في حارة 

حريك ـ الضاحية اجلنوبية.
مــن جهتها، أصدرت «جمعية صرخة 
املودعني» بيانــا، «ردا على بيان جمعية 
املصــارف»، طالبت فيه «إمــا إيجاد حل 
لقضيــة املودعني والبدء بدفع قســم من 
الودائع دون هيركات، إما االســتمرار في 
حربنــا املعلنة ضدكم يا لصوص. علينا 

وعلى أعدائنا».
والثالثــاء، اقتحــم مودعــون ثالثــة 
مصارف للمطالبة بودائعهم، كما وقعت 
سبعة حوادث مماثلة الشهر املاضي دفعت 
باملصارف إلى إغالق فروعها ألسبوع قبل 
أن تعيد فتح أبوابها جزئيا وسط إجراءات 

أمنية مشددة.

النائبة زرازير اعتصمت في املصرف حتى حصلت على جزء من وديعتها


