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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: نتطلع خلروج «COP٢٧» من مرحلة الوعود إلى التنفيذ
خديجة حمودة و«أ.ش.أ»

انطلق أمس مؤمتر األطراف 
السابع والعشرون لألمم املتحدة 
حول املناخ (COP٢٧) في منتجع 

شرم الشيخ مبصر.
وبالتزامن مع افتتاح املؤمتر 
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
ان مصر تتطلع خلروج مؤمتر 
املنــاخ (COP٢٧) مــن مرحلــة 
الوعــود إلــى مرحلــة التنفيذ 
بإجراءات ملموسة على األرض.

وقال الرئيس السيسي، على 
صفحته الرســمية على موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك 
امــس: «بــكل فخــر واعتــزاز 
وتشــرف باملســؤولية، أتطلع 
الفتتاح فعاليات الدورة الـ ٢٧

من مؤمتر األطراف التفاقية األمم 
املتحدة مبدينة شرم الشيخ (٢٧
Cop) اإلطارية حول تغير املناخ.
وأضاف ان الدورة احلالية 
من قمة املناخ تأتي في توقيت 
حساس للغاية، يتعرض فيها 
عاملنا ألخطار وجودية وحتديات 
غير مســبوقة، تؤثر على بقاء 
كوكبنــا ذاتــه وقدرتنــا علــى 
املعيشــة عليــه. وأكد الرئيس 
السيسي أن هذه األخطار وتلك 
التحديات تستلزم حتركا سريعا 
مــن كافة الدول لوضع خارطة 
طريق لإلنقاذ، حتمي العالم من 

تأثيرات التغيرات املناخية.
وشــدد الرئيــس علــى أن 
مصر تتطلع خلــروج املؤمتر 
من مرحلة الوعود إلى مرحلة 
التنفيذ بإجراءات ملموسة على 
األرض، تبنــي على ما ســبق، 
السيما مخرجات قمة غالسكو 

واتفاق باريس.
 مــن جهتــه، حــذر األمــني 
التنفيذي لتغيــر املناخ باألمم 
املتحــدة ســيمون ســتيل من 
«التقاعس» عن احلد من االحترار 
العاملــي. وقال خالل اجللســة 

وأكــد وزير اخلارجية املصري 
سامح شــكري، رئيس الدورة 
الســابعة والعشرين للمؤمتر، 
على أنه «حان الوقت لالنتقال 
من املفاوضات والتعهدات إلى 
مرحلــة يحظــى فيهــا التنفيذ 
باألولوية»، مشيرا إلى «أننا ال 
منلك ترف االستمرار على هذا 
النهج». وتشارك حوالي ١٩٠دولة 
فــي املؤمتــر، بعــد عــام قاس 
شــهد كوارث مرتبطة بتقلبات 
الطقس جعلت احلاجة ماسة إلى 

هذا العام من أولويات مختلفة، 
يجــب أن نكــون واضحني فإن 
التقاعس عن العمل ميكنه فقط 
إرجاء كارثــة املناخ»، وأضاف 
«كم يحتاج العالم وقادة العالم 
من نداءات لالستيقاظ بالفعل»، 
مؤكــدا أن هنــاك إجماعا دوليا 
على ضرورة التعاون ملواجهة 

تغيرات املناخ.
وبعــد كلمــة شــارما، متت 
مراسم تســليم رئاسة املؤمتر 
إلى رئيس «كوب ٢٧»، وأعقبها 

إجراءات ملموسة، ويلتقي ١١٠
من قادة الدول واحلكومات اليوم 
وغدا في قمة من شــأنها إعطاء 
دفع لهــذه املفاوضات، ويغيب 
عــن القمــة الرئيــس الصيني 
شي جينبينغ، في حني يحضر 
الرئيس األميركي جو بايدن في 

محطة سريعة في ١١ اجلاري.
وفي كلمته االفتتاحية، قال 
الوك شــارما رئيس النســخة

الـ ٢٦ للمؤمتر «أتفهم ما واجهه 
الزعماء في جميع أنحاء العالم 

إلقــاء بيــان من جانب ســامح 
شكري وزير اخلارجية الرئيس 
املعني للدورة الـ ٢٧ نبه فيه إلى 
ضرورة مواجهة اآلثار السلبية 
لتغيــر املناخ، وقــال إن تغير 
املناخ يهدد حياة البشــر والبد 
من تغيير منط التنمية السائد 
منذ الثورة الصناعية، الذي لم 
يعد قابال لالســتمرار ألن ذلك 

سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
وأضاف أن كل الشواهد تؤكد 
لنا بغير شك وال جدال أن تغير 
املنــاخ قد أصبــح خطرا واقعا 
يهدد حياة البشر في كل مكان 

وبكل األشكال.
وتابع أنه رغم كل األمنيات 
الطيبــة وكل اجلهود املبذولة، 
تؤكــد الدراســات العملية من 
خالل أحدث التقارير الصادرة 
علــى مدار العام، وفي مقدمتها 
تقرير اللجنة احلكومية املعنية 
بتغير املناخ، أننا ال نزال نواجه 
فجــوات تتســع بشــكل مقلق 
سواء فيما يخص احلفاظ على 
الهدف احلراري التفاق باريس 
أو التكيف مع اآلثار الســلبية 
لتغير املناخ أو توفير التمويل 
الــالزم لتمكني الــدول النامية 

للقيام بهذا اجلهد. 
أكــد األمــني  مــن جانبــه، 
التنفيذي التفاقية األمم املتحدة 
لتغير املناخ سيمون ستيل أن 
«كوب ٢٧» هو ما سينقلنا إلى 
مرحلة التنفيذ، حيث أن اتفاق 
باريس منحنــا االتفاق و«قمة 
غالسكو» منحتنا اخلطة. وقال 
سيمون ستيل «اليوم عهد جديد، 
سنبدأ في تنفيذ األمور بشكل 
مختلف، وسنعمل على مساءلة 
الرؤســاء  كل شــخص حتــى 
ورؤساء الوزراء واملديرين ألن 
مسؤوليتنا سواء كانت فردية 
أو عامة ينبغي أن تتماشى مع 
اتفــاق باريــس واتفاقية األمم 

املتحدة لتغير املناخ».

انطالق أعمال مؤمتر قمة املناخ بشرم الشيخ.. وشكري متسلمًا رئاسة مؤمتر املناخ: ليس هناك مجال إلهدار مستقبل األجيال القادمة

جانب من افتتاح مؤمتر املناخ «cop٢٧» مبدينة شرم الشيخ

االفتتاحية للقمة إنه لن يكون 
«وصيا على التقاعس» عن هدف 
انبعاثــات االحتباس  خفــض 
احلراري بنســبة ٤٥٪ بحلول 
العام ٢٠٣٠ للحد من االحتباس 
احلراري عند ١٫٥ درجة مئوية 
فــوق مســتويات أواخر القرن 
التاســع عشــر. وشــدد ستيل 
«سنحاســب الناس»، مشــيرا 
إلــى أن «جوهر التنفيذ هو أن 
يبــذل اجلميــع ما في وســعه 
كل يــوم ملعاجلة أزمة املناخ». 

 «COP٤٤ ألف مشارك في «٢٧
بينهم ١١٠ من رؤساء الدول واحلكومات

شرم الشــيخ - (أ.ش.أ): قال السكرتير 
التنفيــذي التفاقية األمم املتحــدة اإلطارية 
بشأن تغير املناخ سيمون ستيل إن ١١٠ من 
رؤساء الدول واحلكومات سيحضرون مؤمتر 
أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير 
املناخ «COP٢٧»، وسيشاركون في عدد من 

الفعاليات.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي عقده، امس، 
مع سامح شــكري وزير اخلارجية الرئيس 
املعني للدورة ٢٧ ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم 
 ،«COPاملتحــدة اإلطارية لتغير املنــاخ «٢٧

بشرم الشيخ.

وأضاف ســتيل أن من بني املشاركني في 
مؤمتر «COP٢٧» ١٠ آالف من منظمات املجتمع 
املدني، و٢٦ ألفا و٥٠٠ ميثلون الوفود الرسمية 
والهيئــات، و٣ آالف و٣٢١ إعالميا، بإجمالي 
نحو ٤٤ ألف مشارك. وتابع أن بند اخلسائر 
واألضرار الذي مت إقراره ضمن جدول األعمال 
يعكس تقدما وسلوكا إيجابيا ومسؤوال من 
جانب األطراف املشاركة في املؤمتر، السيما أنه 
كان مطروحا على مدى ٣٠ عاما دون إقراره.

وأشــار إلــى أن إقرار هــذا البند في قمة 
«COP٢٧» تأكيد على حرص الدول األطراف 

على التصدي للخسائر واألضرار.

اإلمارات: «COP٢٧» ستشهد الكشف 
عن مراحل تنفيذ مبادرتنا اإلستراتيجية

أبوظبي - (أ.ش.أ): أكدت وزيرة التغير 
املناخي والبيئة اإلماراتية مرمي بنت محمد 
سعيد حارب املهيري، أنه سيتم الكشف عن 
تفاصيل آليات ومراحل تنفيذ مبادرة اإلمارات 
االستراتيجية للسعي لتحقيق احلياد املناخي 
بحلــول ٢٠٥٠، خالل مشــاركة اإلمارات في 
فعاليات مؤمتر الــدول األطراف في اتفاقية 

.(COP٢٧) األمم املتحدة بشأن تغير املناخ
وقالــت املهيري - فــي تصريح أوردته 
وكالــة األنباء اإلماراتيــة «وام»، - إن دولة 
اإلمارات تعتزم في إطار دعمها حللول التمويل 
املستدامة لكل القطاعات، الكشف عن تقييم 

شامل حلالة وحركة هذه احللول في السوق 
احمللي مبا يشمل السندات والصكوك اخلضراء، 
مضيفة أنه في إطار تركيز الدورة احلالية من 
مؤمتر دول األطراف على بند التمويل لضمان 
مشــاركة عادلة ومنصفة للدول النامية في 
جهود العمل املناخي، ستدعو دولة اإلمارات 
دول العالم إلى املشاركة في جهودها لتعزيز 
نشر واستخدام حلول الطاقة املتجددة عبر 
االنضمام إلى منصة تســريع حتول الطاقة 
التــي أطلقتها الدولة بالشــراكة مع الوكالة 
الدولية للطاقة املتجددة «آيرينا» ورصدت 

له استثمارات أولية بقيمة مليار دوالر.

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي
طيب!!! 

الشباب.. كلمة السر
تتجه أنظار العالم إلى نتائج أعمال الدورة الـ ٢٧
ملؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة بشــأن املناخ 
«COP٢٧» في شرم الشيخ، مبشاركة واسعة النطاق 
من جانــب زعماء دول العالــم واملنظمات اإلقليمية 
والدوليــة املعنية بشــئون البيئــة واملناخ وممثلي 
وســائل اإلعالم احملليــة والدولية، والذي سيشــهد 
فــي يومــه الثاني عقد ثالث موائد مســتديرة عالية 
املستوى، للزعماء املشاركني الستعراض جهود بالدهم 
في مواجهة تداعيات التغيرات املناخية، والتحديات 
الكبيرة بشــأن املناخ، والتي ال تزال قائمة وحتتاج 

جهودا حثيثة ملواجهتها.
وتتزامن فعاليات املؤمتر، الذي يحضره ممثلون 
عــن ١٩٧ دولة، مع ما تســعى إليــه مصر من جهود 
مضنيــة للتكّيف مــع اآلثار الســلبية لتغير املناخ، 
واملتابع لتلك اجلهــود يلمس أن مصر عّززت خالل 
الســنوات املاضية خططها نحــو التكيف مع اآلثار 
السلبية لتغير املناخ وتفادي كوارثه املدمرة باعتباره 

يشكل تهديدا وجوديا.
ومن يتابع اجلهود احلثيثة التي بذلتها مصر، يرى 
أنها حرصت منذ وقت مبكر على اتخاذ خطوات عملية 
وملموسة للتحول إلى منوذج تنموي مستدام يتماشى 
مــع خططها للحفــاظ على البيئة، مــن خالل إطالق 
«االستراتيجية الوطنية لتغير املناخ ٢٠٥٠»، والتي 
تركز على عدد من املبادئ، من بينها خفض االنبعاثات 
في مختلف القطاعات، وحتقيق منو اقتصادي مستدام، 

وتخفيف اآلثار السلبية املرتبطة بتغير املناخ. 
لكــن اليــد الواحدة ال تصفــق، وكما قــال وزير 
اخلارجية سامح شكري في اجللسة اإلجرائية أمس 
عقب تسلمه رئاسة املؤمتر، رغم اجلهود احلثيثة من 
الدول إال أن كل الدراسات العلمية تؤكد أنه ما زالت 
هناك فجوات واسعة في اجلهود املبذولة للسيطرة 

على أزمات املناخ وما يتبعها من أهمية التمويل.
ومن هنا نتطلع إلى قيام كل دولة بدورها املطلوب 
منها، واتخاذ إجراءات حقيقية لتفادي الكوارث املناخية 
فــي أفريقيا التــي تتحّمل وحدها جتــاوزات الدول 

الصناعية الكبرى وتدفع الفاتورة نيابة عنها. 
لذا، يجب تنفيذ مــا جاء في اتفاق باريس ٢٠١٥، 
وتفعيل ما جاء في مؤمتر جالسكو ٢٠٢١ من توصيات، 
لتتحقــق العدالــة املناخية التي يطالب بها شــباب 
العالــم، والذي أتوقع أن يكونوا هم كلمة الســر في 
جناح القمة، والضغــط على احلكومات لدفع عجلة 
مكافحــة التغير املناخي، خاصة بعد أن أثبتوا على 
مدى العامني املاضيني وجودهم املدني وقدرتهم عبر 
االحتجاج والتظاهر السلمي وجتييش احلمالت البيئية 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، على نشر أفكارهم 
امللهمة، وبرامجهم البيئية القابلة للتنفيذ، وتوسيع 

رقعة احلراك لتشمل العالم.
مالحظة أخيرة وشــكر واجب.. نالحظ أن حجم 
محاوالت التخويف واإلفشال مت تكثيفها بشكل غير 
مســبوق من قبل تنظيمات (اجلماعــة) اإلرهابية.. 
وبالتالي مت رفع االســتعداد األمني واستنزاف غير 
عادي لكل أجهزة األمن للحفاظ على األمان في ربوع 
احملروسة.. فلهم كل التقدير.. وليغضب من يغضب. 

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء. 

قلق من حتذير أميركي من «التفكك» ضاعفه كالم باسيل عن «لبنان الصغير»!
بيروت ـ عمر حبنجر

س «منتــدى الطائف»،  كرَّ
الــذي رعتــه ســفارة اململكة 
العربيــة الســعودية عبــر 
ســفيرها فــي لبنــان وليــد 
بخــاري، مــن حيث احلشــد 
الكبير واحلضور السياســي 
املميــز مبســتواه وبتنوعه، 
عــدة حقائق، أوالها رســالة 
اململكة إلــى الداخل واخلارج 
باحتضانهــا اســتقرار لبنان 
وتأكيد حضورهــا من خالل 
تكريس «اتفاق الطائف» الذي 
أنهــى احلــرب األهليــة فيه، 
ثانيتها إرساء معادلة تثبيت 
الكيــان اللبنانــي، وثالثتهــا 
تطبيــق اتفــاق الطائف قبل 
احلديث عن تبديل أو تعديل.

أما علــى الصعيد العملي 
واإلجرائي، فاألولوية الستكمال 
االستحقاقات الدستورية بدءا 
من انتخاب رئيس جمهورية 
من أجواء الطائف، فتشــكيل 

حكومة، تتبنى إحداثياته.
رئاسيا، ركزت طروحات 
املنتدى علــى حتفيز النواب 
والقوى السياســية احمليطة 
بهــم على ان تكون اجللســة 
االنتخابيــة اخلامســة يــوم 
ثابتــة،  املقبــل  اخلميــس 
وأن تخــرج برئيــس يتمتع 

مبواصفات الطائف.
العربي  املوقــف  والتقــى 

بعدم الرد على أي استفزاز من 
جانب العونيني مهما بلغ األمر.
كمــا اســتذكرت املصادر 
املتابعة االجتماع الذي عقده 
رئيس التيار جبران باسيل مع 

ويضيف املوقع أن باسيل 
قال أيضا «أنا واجلنرال لسنا 
نيامــا، تبديــل اجلمهوريــة 
البائسة منذ تأسيسها قبل مائة 
عام بلبنــان الصغير أصبح 
جاهزا وسيكون كيانا مسيحي 
الهــوى والثقافة ويضم املنت 
وكسروان والبترون»، وعندما 
ســأله احــد احلاضرين وهو 
نائب رئيــس مجلس النواب 
إلياس بوصعب ومستشــار 
الرئيس عون سليم جريصاتي 
باســتهجان عمــن يعتــرف 
بهــذا الكيــان، أعطاهما مثاال 
بجمهوريــة «املونتينيغرو» 
التــي كانــت إقليمــا بدولــة 

يوغسالفيا املنحلة.
املصــادر املتابعة رأت في 
إشارة مساعدة وزير اخلارجية 
األميركيــة لشــؤون الشــرق 
األدنى إلى احتمال تفكك لبنان، 
ما يشي بأن ما نسب إلى باسيل 
من قول في حــال إبعاده عن 
رئاسة اجلمهورية وحتويلها 
لصالح سليمان فرجنية خطير، 
وكأنــه مكشــوف لألميركيني 
ولــكل املعنيني بأمــر لبنان، 
وهــذا مــا يفســر تصريحات 
بابا الڤاتيكان فرانسيس حول 

لبنان «املرهق واملتعب».
رئاسيا، قال النائب طوني 
فرجنيــة مــا جتنــب والــده 
ســليمان قوله بعــد «منتدى 
الطائف» أول من أمس، وأجاب 

الرئيس  أركانه ومستشاري 
ميشال عون في منزله مبنطقة 
اللقلــوق قبيــل انتهاء والية 
الرئيس عون، حيث نقل موقع 
«ليبانون فايلز» عن باســيل 

قوله وسط دهشة احلاضرين 
«مبــروك لســليمان فرجنية 
رئاســة جمهورية، لن يكون 
لها وجود سوى في مخيلته»، 
ثــم ضرب بيــده على صدره 

قائال «أعدكــم أال تكون هناك 
جمهورية بعد اجلنرال، إال إذا 
كان املوقع لي، وإذا لم يحصل 
فيسقط الهيكل على اجلميع 

سريعا».

مبتسما على سؤال لقناة «إم 
تي ڤي» عن مرشح حزب اهللا 
للرئاســة «احلزب لم يرشح 
أحــدا بعد، ورمبا ألنه محرج 
مــع حليفه جبران باســيل». 
واســتطرد قائــال «أعتقد أن 
باســيل يدرك أنــه ال حظوظ 

له في هذه املرحلة».
وعمــا اذا كان يتوقــع ان 
ميــون احلــزب علــى والــده 
للبقــاء جانبــا لصالــح قائد 
اجليش العماد جوزاف عون، 
كما مان عليه عام ٢٠١٦ لصالح 
ترشيح ميشــال عون، أجاب 
طوني فرجنية «ال أعتقد أننا 
سنصل إلى هنا، ومن الصعب 
أن ميون علينــا احلزب هذه 
املرة أيضا، ثم لَِم قائد اجليش 
يجب أن يكون دائما مشروع 
رئيــس جمهوريــة؟ جربنــا 

وشفنا».
النائب فرجنية لفت إلى أن 
والده ليس اســتفزازيا حتى 
بالنسبة خلصومه السياسيني 
الذيــن يحترمونه، وهو قادر 
علــى التحــاور مــع اجلميع، 
وفي الوقت نفســه يستطيع 
طرح االستراتيجية الدفاعية 
مع حليفه احلزب، وترســيم 
احلدود اللبنانيةـ  السورية مع 
الرئيس السوري بشار األسد، 
وإن أتى والدي رئيسا أمتنى ان 
يكون شبيها بالرئيس الراحل 

فؤاد شهاب.
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هنــا مع املوقــف الدولي عبر 
منســقة األمم املتحدة جوانا 
فرونتسكا، التي أكدت متسك 
األمم املتحدة بالطائف وبالسلم 
األهلي، ثم باملوقف األميركي، 
وهو األهم، حيث قالت مساعدة 
وزيــر اخلارجيــة األميركية 
لشؤون الشرق األدنى باربرا 
ليف «إن الوضع في لبنان قد 
يزداد سوءا مع فراغ رئاسي 
غير مسبوق في السلطة، وأن 
لبنان سيضطر على األرجح 
إلى حتمل املزيد من األلم قبل 
ان يشــكل البلد املتوســطي 
الفقيــر حكومــة جديــدة مع 
احتمال تفكك كامل للدولة».

املسؤولة األميركية كانت 
تتحدث فــي مركز «ويلكام»، 
وقد تــرك حديثها عن ازدياد 
الوضع ســوءا وعن احتمال 
تفكك الكيــان قلقا بالغا لدى 
مختلف األوساط اللبنانية، في 
ضوء مظاهر العنف السياسي 
التي تبــدت مؤخرا، بتعرض 
«احلرس القدمي» التابع لرئيس 
«التيار احلر» جبران باسيل 
الى قناة «إم تي ڤي» املستقلة، 
إلى جانب معلومات تبلغتها 
قيادات سياســية في بيروت 
حول عمليات جتنيد محازبني 
للتيار بأعداد الفتة، ومن هنا 
كانــت توجيهات قيادة حزب 
القــوات اللبنانية لعناصرها 
في املناطق املشتركة مع التيار 


