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طيب!!!

فيض احملبة
مــا كل هذا احلب الصادق.. واحملبة 
الفطريــة.. والتشــجيع اخلالص الذي 
عبــر عنه أطفال وشــباب الكويت قبل 
وأثناء وبعد املباراة التي فاز فيها منتخب 

الفراعنة على منتخب بلجيكا ٢-١؟
وما الذي دفع برموز كويتية محترمة 
مثل الداعية مشــاري راشــد العفاسي 
واليوتيوبر الشــهير محمــد الظفيري 
وغيرهمــا إلى التواجد مع أكثر من ٥٥

ألف مشجع مصري وكويتي وعربي لم 
يتوقفوا عن التشجيع طوال املباراة التي 
احتضنها ملعب جابــر األحمد الدولي 

بدولة الكويت الشقيقة؟
حقيقــة أســعدني فيــض احملبــة 
والتعاضــد الصــادق من األشــقاء في 
الكويت الذين عّبروا بصدق وعفوية عن 
تشجيعهم ومحبتهم لشقيقتهم مصر، 
وخاصة األطفال والشــباب الكويتيني 
الذيــن تفاعلــوا بعفوية مــع منتخب 
الفراعنــة وهتفوا مــن قلوبهم بأجمل 
كلمات التشجيع، وهنا ال بد من إشادة 
مهنية بقناة صحيفة «القبس» الكويتية 
على اليوتيوب، ومبا بذله مذيعها الرائع 
من جهد مهني رائع في الشارع الكويتي.. 
راصدا.. وناقال ومحــاورا، قبل وأثناء 

وبعد املباراة.
وهنــا أيضــا يجب توجيه الشــكر 
إلــى األخ األكبــر والصديــق األســتاذ 
وليد النصف رئيس حترير «القبس»، 
وللصديق العزيز عبداهللا املضف نائب 
رئيس التحرير على مساحة احملبة ملصر، 

والتي غمرت موقع اجلريدة وكشــفت 
املشاعر احلقيقية للكويتيني.

مــا شــهدته الكويت مــن «فرحة» 
بالفوز وبوجود محمد صالح ورفاقه 
علــى أرضهــا الكرمية، ومــا عبر عنه 
األشقاء احملبون ألرض الكنانة بعفوية 
خالصة لهو أكبر رّد على «املغرضني» 
النفســيني»  و«احلاقدين» و«املرضى 
الذين سّخروا مواقعهم على تويتر لزرع 
بذور الفتنة بني أبناء الشعبني الشقيقني، 
بنشــر أكاذيب مفضوحــة، وتضخيم 
وتعميم وقائع فردية، لتحقيق أغراض 
دنيئة فــي نفوس أكثر دنــاءة، وذمم 
كرست حروف لوحات مفاتيح هواتفها 

ملن يدفع أكثر!
ولكــن هيهات أن تتحقــق أمانيهم، 
وستظل الكويت أرض العروبة احلقة، 
واإلسالم الوســطي، ودولة اإلنسانية 
التي يسير على أرضها، ويعيش حتت 
مظلة تسامحها أكثر من نصف مليون 
مصــري، ضمن أكثر من ١٠٠ جنســية 
أخرى حتتضنهم دولة اإلنســانية، في 
ظل قيادة حكيمة.. تنتقل من حكيم إلى 
حكيم.. وشعب كرمي دائما ما يظهر معدنه 
األصيل بعفوية وصدق.. شكرا للكويت 
احتضانها ومشاركتها لفرحة انتصار 

«الفراعنة» على «الشياطني احلمر».
أمــا املعلق اإلماراتــي عامر عبداهللا 

فحكاية عشق خالصة.
وحفظ اهللا مصر والكويت واإلمارات 

وأهلهم من كل سوء.

شكري بختام COP٢٧: العالم يراقب والوقت ليس في صاحلنا

«اإلخفاق» الرئاسي مستمر بغياب التفاهم اخلارجي والداخلي 
وتصريحات باسيل عن «املقاومة» قطعت «الشعرة» مع احلزب

خديجة حمودة

أعلنت د.ياســمني فؤاد، 
البيئــة املنســق  وزيــرة 
الــوزاري ومبعوث مؤمتر 
األطــراف التفاقيــة األمم 
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن 
تغير املناخ COP٢٧، نتائج 
خطة االســتدامة للمؤمتر، 
مؤكدة أن حتقيق االستدامة 
يقع ضمن التزامات الدولة 
املضيفــة للمؤمتــر تبعــا 
التفاقية االستضافة، معربة 
عن فخرها بعرض الرئاسة 
املصرية للمؤمتر ملا جنحت 
في إجنازه مــن اإلجراءات 
املتفق عليها مع سكرتارية 
اتفاقية األمم املتحدة لتغير 
املناخ في خطة االســتدامة 
التــي مت إعدادها من خالل 
عملية تشاركية وتشاورية 
مع الســكرتارية، تضمنت 
مجموعــة مــن العمليــات 
التــي حتقق  واإلجــراءات 
استدامة مؤمتر شرم الشيخ 
للمنــاخ COP٢٧ وحتقيــق 
هــدف الوصول إلى مؤمتر 
انبعاثــات  صفــر  منــاخ 

كربونية.
جاء إعالن وزيرة البيئة 
عن إجراءات استدامة مؤمتر 
املنــاخ COP٢٧ في جلســة 
أقيمــت  التــي  االســتدامة 
ضمن فعاليات اليوم األخير 
لـــ COP٢٧ املنعقد مبدينة 
شرم الشيخ، بحضور اللواء 
خالد فودة محافظ جنوب 
سيناء، والسفير أمين ثروت 
ممثال عن وزارة اخلارجية 
وممثلي سكرتارية اتفاقية 
األمم املتحدة لتغير املناخ.

بيروت ـ عمر حبنجر

اإلخفاق مــــازال سمـــــة 
اجللســــــات االنتخابيــــــة 
الرئاسية التي يعقدها مجلس 
اللبنانــي، فــي ظل  النــواب 
السيناريوهات التعطيلية التي 
يعتمدها فريــق املمانعة من 
خالل سالح الورقة البيضاء، أو 
األسماء املرمزة، على الرغم من 
وصول البلد، كوطن ودولة، 

إلى حافة التفكك واالنهيار.
وثمة رهــان معقود على 
املقــررة  الســابعة  اجللســة 
يوم اخلميس املقبل في حال 
تبلورت املساعي واالتصاالت 

اخلارجية خصوصا.
أما عن حركة املشــاورات 
الداخلية، فليــس من جديد، 
سوى ما يشار إليه عن قرب 
إعــالن ثنائي «أمــل» وحزب 
اهللا وحلفائهمــا عــن اســم 
مرشــحهم للرئاســة، وهــو 
رئيــس تيار املردة ســليمان 
فرجنية، وتشــمل املشاورات 
تولي باريس ورئيس مجلس 
النــواب نبيه بــري ورئيس 
احلــزب التقدمي االشــتراكي 
وليد جنبالط مراجعة الدول 
العربيــة املعنيــة بتقبل هذا 
االسم إسهاما في إنقاذ لبنان، 
خصوصا انه بات من املسلم به 
في موازاة املواقف املتصلبة ان 
إمكانية التوافق الداخلي التي 

واالستماع إلى وجهات النظر 
املختلفة مت إعداد النصوص 
بشأن عدة قضايا وحتديد 
التــوازن فيهــا، مبينــا في 
أنها ستشــكل  الوقت ذاته 
اخلطوة التي سيتم التحرك 
منهــا قدمــا، وأضــاف أنه 
ســيتم مواصلة التشــاور 
املعنيــة  مــع املجموعــات 
ومنحهــم الفرصة ملراجعة 
هذه النصــوص والتعليق 
عليها، وكذلك طرح بعض 

التعديالت الالزمة.
وأكــد على تــوازن هذه 
النصــوص، فضال عن أنها 
تشــكل الطفــرات احملتملة 
التي ميكن حتقيقها وتوافر 
إجماع بشأنها، مشددا على 
وجــود رغبــة عارمــة في 
مجموعة العمل الستكشاف 
ذلك، مبينا في الوقت ذاته 

املقاومــة الهم الوحيــد اآلن، 
لكنني أتفهم مخاوفه وهناك 

هم آخر وهو بناء الدولة.
وأضاف انه يطمح إلى حل 
أزمات لبنان وأن املنصب أو 
املوقع هو مجرد تفصيل وليس 

الغاية.
إذا كان فرجنيــة  وعمــا 
لــه حظــوظ بالوصــول الى 
الرئاسة، شدد باسيل على أن 
فرجنية ليس مرشحا توافقيا 
وال يحظــى بتمثيل وازن في 
املجلس النيابي، موضحا انه 
ال يطرح نفسه وكل ما يطمح 
إليه هو حل أزمات البلد وان 
املوقــع الرســمي هــو مجرد 

يعانون من الدمار بســبب 
واحلرائــق،  الفيضانــات 
مشــيرا إلى وجــود حلول 
كثيــرة، ومن الضروري أن 
يتم تقدمي األسس التي ميكن 

البناء عليها.
وأضــاف شــكري أنه ال 
ميكنه التعليق على مواقف 
األطراف، قائال «كل طرف له 
احلق الكامل في االنضمام إلى 
اإلجماع أو ال»، الفتا إلى أن ما 
يتم القيام به اآلن هو تسهيل 
هذه العملية لتوفير املناخ 
الالزم من أجل الوصول إلى 
نص يكون مرضيا ملختلف 

األطراف.
وحمل وزير اخلارجية كل 
األطراف املسؤولية للوصول 
إلى إجماع، مضيفا أنه بعد 
املشاورات التي أجريت أول 
من أمس سنوفر النص لكل 
األطراف للتوصل إلى بيان 

ختامي.
وأوضح شــكري أنه مت 
جمــع مختلــف اآلراء فيما 
يخص لغة النص واألفكار 
واملسؤولية، ومسؤولية كل 
األطراف لالستفادة من اللغة 
الالزمة للــرد على املقترح 
والوصــول إلــى التــوازن 
الصحيــح، وأشــار إلى أن 
املواقــف ال ميكــن التعبير 
عنها من خالل التناقض في 
األفكار، مؤكدا على ضرورة 
االعتراف أنه قد يكون هناك 
موقف يتناقض مع مواقف 
اآلخرين يحول دون الوصول 
إلجماع، ولفت إلى أنه يتعني 
على كل األطراف إعادة النظر 
بعد عرض النص عليهم في 

وجهات نظرهم.

القــوات اللبنانيــة د.ســمير 
جعجع للرئاســة، فقد أجاب 
النائب القواتي جورج عقيص 
عن هذا الســؤال خالل مأدبة 
عشــاء لدى ســفير لبنان في 
برلني مصطفــى أديب بقوله 
«عدم ترشــح جعجــع ليس 
ضعفا، إمنا قوة، وكي يستطيع 
االستمرار بالتمسك، مببادئ 
القوات، وألن املعركة الوطنية 

ال حتتمل التخاذل».
لكــن صحيفــة «اللــواء» 
حتدثت عــن توجه نواب في 
التيــار الباســيلي النتخــاب 
فرجنية، مبعــزل عن موقف 
باسيل، بشرط تأمني نصاب 

جلسة االنتخاب.
وتقول «الديــار» القريبة 
من حزب اهللا ان باسيل يرى 
في الوزير السابق زياد بارود 
شخصية ال تشكل حتديا ألحد، 
امنا يشكل حال ألزمة الشغور 

الرئاسي.
وتضيف ان هناك جناحا 
أساسيا في حزب اهللا ال يرى 
مصلحة في ترشيح سليمان 
فرجنية ويدفع باجتاه مرشح 
رئاســي آخــر، بالتفاهــم مع 
باســيل، باعتبار انه الوحيد 
املهيأ لتأمني مظلة مســيحية 
ألي مرشــح يتبنــاه احلزب، 
لكن مواقف باسيل الباريسية 
األخيرة قطعــت ـ كما يبدو ـ 
«شعرة معاوية» مع احلزب.

أنه ســيتم توفيــر الفرص 
لهــم للقيام بذلــك وحتمل 
املسؤولية من أجل التوصل 
إلى صيغة وســطية تصل 
إلــى اإلجمــاع، موضحا أن 
املســؤولية تقــع عليهــم 
للمضي قدما، ولفت إلى أنه 
سيقوم في القريب بتقدمي 
هذه املعلومات للســكرتير 
العــام، قائــال «العالم اآلن 
يراقبنــا والوقت ليس في 

صاحلنا».
وقال رئيس مؤمتر الدول 
األمم  التفاقيــة  األطــراف 
املتحدة اإلطارية لتغير املناخ 
COP٢٧ إن املسألة تعود إلى 
مختلف األطراف للوصول 
إلى إجمــاع وإظهار املرونة 
الالزمــة ملعاجلة التحديات 
اخلاصة بتغير املناخ الذي 
يؤثــر علــى املاليــني الذي 

تفصيــل وليس هو الضمانة 
للنجاح.

تكتــل  عضــو  ويــرى 
النائب  القويــة  اجلمهوريــة 
غيــاث يزبــك ان باســيل لن 
يتردد في الذهاب الى معراب 
(مقــر قيــادة حــزب القوات 
اللبنانيــة) ويبيت فيه أياما 
طويلة من أجل ضمانة انتخابه 
رئيسا، مرجعا محاوالت التيار 
االنفتاح على «القوات» وقوى 
الى تفسير  سياســية اخرى 
واحد، وهو رفض حزب اهللا 
ترشيح جبران باسيل لرئاسة 

اجلمهورية.
أما ملاذا لم يترشح رئيس 

«البيئة» تُعلن إجراءات استدامة مؤمتر املناخ

توّجه نواب في «التيار» النتخاب فرجنية مبعزل عن رئيسه

وزير اخلارجية املصري سامح شكري متحدثا للصحافيني

رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال وفد روابط التعليم الرسمي الثانوي واألساسي واملهني  (محمود الطويل)

من جانبــه، أكد رئيس 
الــدول األطــراف  مؤمتــر 
املتحــدة  األمم  التفاقيــة 
املنــاخ  اإلطاريــة لتغيــر 
COP٢٧ وزيــر اخلارجيــة 
سامح شــكري على وجود 
رغبــة عارمــة مــن الدول 
املشاركة للوصول إلى اتفاق 

مناخي عادل.
وناشــد شــكري ـ فــي 
تصريحــات علــى هامــش 
مؤمتر املناخ بشرم الشيخـ  
جميع األطراف إلى الوصول 
التفاق بشأن النقاط البالغة 
األهميــة والوقــوف علــى 
أرضية مشتركة للعمل مع 
هذه القضايا وكذلك إيجاد 
ســبل ملتابعــة املضــي في 
احلفــاظ ومجابهــة التغير 

املناخي.
وأشار إلى أنه بعد النظر 

يشترطها بري وحلفاؤه على 
مرشح معني باتت مستبعدة 

كليا.
ومعنــى ذلــك، بحســب 
املصادر املتابعــة، فإن حزب 
اهللا بــات علــى قناعــة بــأن 
مفاوضاتــه مــع حليفــه في 
«تفاهــم مارمخايــل» رئيس 
التيــار احلر جبران باســيل 
فقد مبرره بعد إعالن األخير 
ان بناء الدولة اللبنانية أولى 

من حماية سالح حزب اهللا.
كالم باســيل هذا جاء في 
حديثه الى إذاعة مونتي كارلو 
الفرنسية، حيث قال: ال اتفق 
مع حزب اهللا على أن حماية 

النائب عماد احلوت لـ «األنباء»: باسيل يئس 
ويحاول تقدمي نفسه على أنه صانع الرئيس

إسرائيل ُتكثف غاراتها وتستهدف مواقع 
في الساحل واملنطقة الوسطى

بيروت - زينة طبارة

رأى نائب بيروت د.عماد 
احلوت، ان اجللسات النيابية 
الســت املنصرمة النتخاب 
رئيــس للجمهورية، أثبتت 
باألرقام والوقائع عدم قدرة 
أي فريق على االتيان برئيس 
من صفوفه، وأصبح البد من 
البحث عن معايير مشتركة 
تخرج االستحقاق الرئاسي 
مــن دائــرة املراوحــة، ألن 
البديل عن التفاهم بني القوى 

السياسية والنيابية، هو املراوحة السلبية، 
وبالتالي إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة 
اجلمهورية، في بلد يحتاج الى خطوات عملية 
إنقاذية للخروج من النفق. ولفت احلوت في 
تصريح لـ «األنباء» الى أن التسوية الرئاسية 
غير واردة، السيما ان مفهوم التسويات يقوم 
علــى التنازل عــن مبادئ أساســية، فلبنان 
الغارق بأزمات حادة وخانقة وفي طليعتها 
األزمتني االقتصادية والنقدية، بحاجة ماسة 
الى تفاهم بني اللبنانيني على معايير تخرجه 
من عزلتــه العربية والدوليــة، وتؤكد على 
ضرورة الســير مبشــروع بناء الدولة على 
أسس إصالحية، على ان تكون تلك املعايير 
منطلقا للبحث عن شخصية رئاسية قادرة 
على جمع اللبنانيني ومحاورتهم حتت سقف 

الدستور والشرعية.
وردا على سؤال حول شرط األمني العام 
حلزب اهللا الســيد حسن نصراهللا بوجوب 
انتخاب رئيس ال يطعن باملقاومة، أكد احلوت 
ان السيد نصراهللا غير قادر من جهته ومبفرده، 
على االتيان بالرئيس الذي يشترطه، ما يعني 
ان متسك السيد نصراهللا بهذا الشرط، يجعله 
مسؤوال عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي، الذي 

سيؤدي حكما الى استفحال 
االنهيــار االقتصادي ليطال 
اللبنانيــني مبــا فيهــم  كل 
شريحة حزب اهللا، معتبرا 
بالتالــي اننــا أمــام أزمــات 
وطنيــة كبيــرة، تتطلــب 
تواضع اجلميع انطالقا من 
عدم قــدرة أي منهم في ظل 
املعادلة النيابية الراهنة، على 
حتقيق شروطه. وعن مطالبة 
البطريرك املاروني بشــارة 
الراعي مبؤمتر دولي إلنقاذ 
لبنان، سأل احلوت: «اذا كان 
اللبنانيون قادرين على التحاور بإشراف دولي، 
فلماذا ال يتحاورون فيما بينهم دون وساطة 
خارجية، ألنه اذا كانت اإلرادة موجودة والنوايا 
صافية وصادقة، فمن الطبيعي أن نصل الى 
نتيجة إيجابية تنقذ لبنان، أما في حال انتفاء 
اإلرادة الصادقــة، فلن يكون باســتطاعة ال 
املؤمتر الدولي وال غيره، ان يفرض شروطه 
على أصحاب اإلرادة السيئة»، من هنا يعتقد 
احلوت ان املؤمتر الدولي ليس احلل املثالي 

لبلد تشوبه انقسامات عامودية حادة.
وعن قراءته جلوالت النائب جبران باسيل 
على بعض العواصم العربية واألوروبية وكان 
آخرها باريس، أعرب احلوت عن اعتقاده بأن 
باسيل يئس من الوصول الى سدة الرئاسة، 
ويحــاول اليوم ان يقدم نفســه على انه هو 
صانع الرئيس العتيد، والذي ينبغي بالتالي 
أن تقبل شــروطه واملعايير الرئاســية التي 
يضعهــا، ما يعني من وجهة نظر احلوت أن 
باسيل يسعى في خلفية جوالته اخلارجية 
وكالمه عن انــه رئيس «اكبر كتلة نيابية»، 
ليكون الرئيس الظل كما كان عليه خالل عهد 
عمه الرئيس السابق ميشال عون، األمر الذي 

لن مير وال ميكن ان يتحقق.

وكاالت: شنت إسرائيل أمس ثاني سلسلة من 
الغارات على األراضي السورية خالل أسبوع، 
مستهدفة هذه املرة مواقع في الساحل واملنطقة 
الوســطى. وأســفرت الغارات عن مقتل أربعة 
عســكريني وإصابة آخر، وفق ما نقل وســائل 
اإلعالم الســورية عن مصدر عسكري، قال ان 
القصف اجلوي مت «من فوق البحر املتوســط 
من اجتاه بانياس، مستهدفا بعض النقاط في 

املنطقة الوسطى والساحلية».
وأفــاد املرصد الســوري حلقوق اإلنســان 
بــأن إســرائيل كثفــت هجماتها علــى املواقع 
الســورية، وان قصف األمس استهدف مواقع 
تابعة مليليشيات موالية إليران في منطقة بني 
محافظتــي حمص وحماة، وأســفر عن تدمير 

أسلحة وذخائر. كما طال موقعا للقوات السورية 
يضم بطارية للدفاع اجلوي في ريف جبلة في 
محافظة الالذقية الساحلية، حيث ٤ عسكريني 
بينهم ضابطان، وجرى تدمير مستودع. وأشار 
الى مقتل الغارات اإلسرائيلية هذا العام أسفرت 
عن مقتل ٦٩ شخصا بينهم ٥٢ من السوريني من 
ضمنهم ٣٦ من ضباط وعناصر الدفاع اجلوي. 
وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إن الغارات 
نفذتها طائرات إسرائيلية من فوق البحر األبيض 
املتوســط املقابل ملدينة بانياس على الساحل 
السوري، مستهدفة مواقع عسكرية في املنطقة 
الساحلية والوســطى، مؤكدة أن «الصواريخ 
االعتراضيــة للدفاع اجلوي الســوري تصدت 

للصواريخ اإلسرائيلية وأسقطت بعضها».

أكد أن التسوية غير واردة

عماد احلوت

بني القامشلي ومنبج.. التحقيقات بتفجير إسطنبول تتوسع 
وبلغاريا تقبض على ٥ مشتبه بهم بينهم كرديان سوريان

وكاالت: كشــفت الســلطات األمنية 
التركية عن تفاصيل جديدة بشأن تفجير 
اسطنبول الذي اودى بحياة ستة اشخاص 
وأوقــع اكثر من ٨٠ جريحا في شــارع 
االســتقالل األسبوع املاضي، مع اتساع 
رقعة التوقيفات علــى هامش التفجير 
وامتدادها حتى بلغاريا. وأفادت املصادر 
األمنية بأن القنبلة املستخدمة مت تزويدها 
مبسامير وقطع حديد ورصاص صنارات 
صيد لزيــادة مفعول مادة «تي إن تي» 
املتفجــرة. وظهرت بقايا مادتي «تي إن 
تــي» و«نيترو الســليلوز» فــي األدلة. 

وأوقفت فرق األمن التركية ٨ مشتبهني 
جدد في قضيــة التفجير اإلرهابي. كما 
أعلن مكتب املدعي العام البلغاري أمس 
توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم 
فــي الهجوم. وذكــرت املتحدثة باســم 
املدعــي العام في صوفيا ســيكا ميليفا 
لوكالة فرانس برس إن «خمسة أشخاص 
اتهموا مبساعدة» أحد املنفذين املفترضني 
لالعتداء، على الفرار. وقال كبير املدعني 
إيڤــان جيشــيف لرويتــرز إن القوات 
اخلاصة في الشرطة البلغارية اعتقلت 
قبل أيام ثالثة رجال من أصل مولدوفي 

ورجــال وامــرأة كرديني ســوريني بعد 
حتقيقات وتعــاون عن قرب مع مدعني 

من تركيا املجاورة.
وأضاف جيشــيف «مت اتهام خمسة 
أشخاص. تتكون االتهامات من مجموعتني: 
(األولى) عن دعم أعمال إرهابية في دولة 
أخرى، أال وهي الهجوم في إســطنبول 

و(الثانية) عن تهريب البشر».
وكان وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو كشف خالل إجابته عن أسئلة 
وانتقادات النواب خالل مناقشات موازنة 
الوزارة لعام ٢٠٢٣ أمس األول، كشــف 

أن أحــالم قالت إن تنظيم حزب العمال 
الكردستاني الذي تنتمي إليه كان ينوي 

تهريبها إلى اليونان.
وأشــار إلى أن امللقب «بخليل» كان 
يتولــى تأمــني الدعم اللوجيســتي من 
القامشلي بسورية، في حني كان اآلخر 
- امللقــب «بحجــي» املوجود في منبج 
السورية - يدير العملية، وهو من قام 
بتكليف اإلرهابية البشير بتنفيذ التفجير 
بعــد أن جعلها أداة طيعــة بيده ورتب 
العالقة بينها وبني املدعو «بالل حسان» 

الذي كان يتحرك معها.


