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طيب!!!

COPمصر بعد ٢٧
انفــّض مؤمتر املنــاخ،.. بعد 
أســبوعني تعلقت فيهمــا أنظار 
العالم مبدينة الســحر واجلمال 
والسالم شرم الشيخ اخلضراء، 
وعاد ١١٢ من قادة ورؤساء وملوك 
وزعماء العالم إلى عواصم بالدهم، 
ومعهم وفود جتــاوز أعضاؤها 
الـ ٣٠ ألف شــخص إلــى دولهم 
ومنظماتهــم بعــد أن خاضــوا 

املناقشات وحضروا الندوات.
فمــاذا حققــت مصــر مــن 
اســتضافتها للمؤمتــر العاملــي 
الضخم؟ وما املكاســب املعنوية 
واالقتصادية التي حصلت عليها؟ 
وهل كانت اإلدارة املصرية لتنظيم 
أحد أكبر مؤمتــرات العالم على 

مستوى املسؤولية؟
.. وسأبدأ باإلجابة عن التساؤل 
األخير، فما حدث في شرم الشيخ 
مــن اســتعدادات كان محترما.. 
ومشــرفا منــذ وصــول الوفود 
الى املطار وحتى مغادرتهم عبر 

بواباته.
صديق «شبه مقيم» في شرم 
الشيخ أكد لي ان املدينة اجلميلة 
الــى عــروس حقيقية،  حتولت 
تســتحق لقب عروس ســيناء، 
كل شــيء حتســن حتى سلوك 
البائعني في األســواق التجارية 
واملطاعــم، الــكل كان علــى قدر 
املســؤولية، الشــوارع أصبحت 
أوسع وأنظف، وسيارات األجرة 
أجمل، واحلافالت الكهربائية زانت 
الشوارع الواسعة، واخلضرة في 
كل مكان، لتستحق لقب أول مدينة 
مصرية خضراء، و«لتستاهل» كل 

جنيــه مت إنفاقه عليها من الـ ١٥
مليارا التي اعلــن عنها احملافظ 
النشط خالد فودة محافظ جنوب 

سيناء.
أما املكاســب املعنوية فحدث 
عنهــا وال حرج، يكفينا شــهادة 
العالم بــأن مصر الدولة تفرض 
سيادتها وأمنها على كل شبر فيها، 
وأن األمان في شرم الشيخ شجع 
١١٢ ملكا ورئيسا وقائدا وزعيما 
على زيارتها واملكوث فيها دون 
خوف أو وجل، كما شهدوا وشهد 
معهــم اكثر من ٣٠ ألف مشــارك 
وناشــط وإعالمي ان هناك بقعة 
ساحرة على ارض مصر ميكنهم 
ان يسبحوا ويغوصوا في مياهها 
الدافئة الساحرة في أمان تام خالل 
شهر نوفمبر، بينما اغلب دولهم 

تغمرها الثلوج.. أو تنتظرها.
االقتصاديــة  النتائــج  أمــا 
فيكفــي توقيع مصــر التفاقيات 
إلقامة مشروعات تتعلق بالطاقة 
املتجددة والرياح والهيدروجني 
األخضــر ومشــتقاته جتــاوزت 
١١٩ مليار دوالر أميركي (حسب 
تصريــح املتحدث باســم وزارة 
الكهرباء أميــن حمزة)، وتوقيع 
اتفاقيات اخرى اطارية ملشروعات 
عمالقة فــي املنطقة االقتصادية 
بقناة الســويس، ومذكرة تفاهم 
مع االحتاد األوروبي، واحلصول 
على ٥٠٠ مليون دوالر من أميركا 

و٢٥٠ مليون يورو من أملانيا.
احلمد هللا على نعمة الوطن.. 
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل 

سوء.

تصعيد في شمال سورية.. «قسد» تقصف تركيا وأردوغان يلّوح بعملية جديدة
عواصــمـ  وكاالت: تصاعــدت وتيــرة القصف 
املتبادل في الشمال السوري، وسط معلومات عن 
اعالن حزب العمال الكردستاني التعبئة العامة في 
في مناطق ســيطرته، فيما حملت تركيا الى قيامها 

بعملية عسكرية برية جديدة.
وقتل ثالثة أتراك وأصيب ستة على األقل جراء 
قصف صاروخي بعد يوم على غارات مكثفة نفذتها 
الطائرات التركية على مواقع املسلحني االكراد ردا 

على تفجير اسطنبول االسبوع املاضي.
وقالت أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية، 
التي تهيمن على قوات سوريا الدميوقراطية (قسد)، 
قتلت ثالثة أشخاص في هجمات صاروخية، وذلك 

في تصعيد للرد االنتقامي العابر للحدود.
وذكرت محطة «سي.إن.إن ترك» إن الصواريخ 
أطلقت من منطقة عني العرب (كوباني) شمال سورية 

التي تسيطر عليها الوحدات الكردية.
وأعلن وزير الداخلية التركية سليمان صويلو 
في بث مباشر على التلفزيون «ثالثة من مواطنينا 
لقوا حتفهم. أحدهم كان طفال وثانيهم هو مدرس»، 
متوعدا بـ «رد قوي»، وحتدث وزير التربية محمود 

أوزر من جهته عن «ثالثة قتلى وعشرة جرحى». 
وأكدت وكالة األناضول أن القصف استهدف مدرسة 

ثانوية ومنزلني، باإلضافة إلى شاحنة قرب معبر 
حدودي يربط قارقامش مبدينة جرابلس السورية.

إلى ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
على أن عملية «املخلبـ  السيف»، التي اعلنت وزارة 
الدفــاع جناحهــا أمس األول، ال ميكــن أن تقتصر 
على الضربات اجلوية، متهما روسيا بعدم االلتزام 

باتفاقية سوتشي املوقعة في ٢٠١٩.
جاء ذلك خالل إجابته على أســئلة الصحافيني 
فــي أثناء رحلة عودتــه من قطر، وقــال الرئيس 
التركي إن موســكو لم تف بوعودها في «تطهير» 
املنطقة من قوات ســوريا الدميوقراطية (قســد) 
الكردية وفق اتفاق سوتشي، وتابع «لسوء احلظ 
لم يفوا بوعودهم على الرغم من اخبارنا لهم أننا 
لــن نقف مكتوفي األيدي، وأننا ســنتخذ خطوات 
ضد اإلرهابيــني هناك إذا لم يتمكنوا من فعل ذلك 
بأنفسهم»، في اشــارة الى وحدات حماية الشعب 
الكردية التي تهيمن على «قسد» وتعتبرها انقرة 
امتدادا حلــزب العمال الكردســتاني (بي كي كي) 

الذي تصنفه ارهابيا.
وأشــار أردوغان إلى اســتهداف ١٢ هدفا تابعا 
ملسلحي «قسد» املتمركزين في مدينة عني العرب 
(كوباني) شمالي سورية، وتابع «من غير الوارد أن 

تقتصر العمليات على الضربات اجلوية وسنتخذ 
القرار واخلطوة بشــأن حجم القوات البرية التي 

يجب أن تنضم للعملية».
في موازاة ذلك، كثفت القوات السورية والروسية 
القصف املدفعي والغارات بالصواريخ على بلدات 
وقــرى في ريفــي إدلب والالذقيــة، ومناطق قرب 

احلدود السورية ـ التركية.
وقــال تلفزيون «ســورية» إن طائرات حربية 
روســية شنت عدة غارات بالصواريخ قرب مبنى 
العيادات الطبية ومعمل الغاز اجلديد، في منقطة 

معبر «باب الهوى» احلدودي شمالي إدلب.
وأضاف أن قرية بابسقا ومحيط مدينة سرمداـ  
قرب احلدود التركيةـ  شمالي إدلب، تعرضتا أيضا 
ألكثر من خمس غارات بالصواريخ نفذتها طائرات 
حربية روسية. كذلك قصف اجليش السوري بقذائف 
املدفعية الثقيلة، محيط بلدات وقرى البارة والفطيرة 
وفليفل وسان في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب. 
وقريبا من ريف إدلب الغربي، نفذت طائرات حربية 
روسية غارات بالصواريخ على محيط تالل الكبينة 
(الكبانة) في منطقة جبل األكراد شمالي الالذقية.

أنقرة تُعلن مقتل ٣ في هجمات صاروخية على أراضيها.. وطائرات روسية تقصف ريفي إدلب والالذقية

صورة مركبة نشرتها «األناضول» للمواقع الثالثة التي استهدفها القصف الكردي

وزيرة الهجرة: مصلحة الوطن واملصريني باخلارج بوصلة حتركاتنا
القاهرة ـ ناهد إمام 

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة 
وشؤون املصريني باخلارج، السفيرة هبة زكي، القنصل 
العام اجلديد ملصر في الكويت، بحضور الســفير عمرو 
عباس، مســاعد وزيرة الهجرة للجاليات، لبحث تعزيز 
التعاون خلدمة أبناء اجلالية املصرية في الكويت، وتقدمي 

املزيد من التواصل واحملفزات والتيسيرات.
وأعربت السفيرة ســها جندي عن تهنئتها للسفيرة 

هبة زكي، الختيارهــا للمنصب اجلديد، مؤكدة حرصها 
على التعاون والتنســيق املســتمر مع وزارة اخلارجية 
والتعاون مع السفراء والقناصل في مختلف أنحاء العالم، 
مبا يحقق خدمة املصريني باخلارج، مؤكدة أن اجلمهورية 
اجلديدة تعلــي مبدأ التعاون وتنســيق اجلهود لتلبية 

طلبات املواطنني أيا كان موقعهم في العالم.
وأكــدت جندي أن جاليتنا فــي الكويت تعد من أكبر 
اجلاليات املصرية باخلارج ولها جهود ونشاط ملحوظ، 
وأضافت: اجلالية محظوظة بخيرة سفرائنا الذين يقودون 

العمل الديبلوماسي والقنصلي، مشيرة إلى أن إجنازات 
السفيرة هبة زكي، في أماكن خدمتها السابقة مثل لوس 
أجنيليس وشيكاغو وغيرهما ميثل جانبا من رحلة جناح 
يشــار لها بالبنــان، مضيفة: نثق فــي أن مهمة الكويت 

ستكون استكماال ملسيرة جناح ممتدة.
وأكدت الســفيرة ســها جندي اللقاء على أن مصلحة 
املصريني باخلارج هي البوصلة التي حترك اجلميع، وأن 
مصر دائما وأبدا ما تقدم ألبنائها كل التيسيرات املتاحة، 

بالتنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة.

القاهرة - خديجة حمودة 

صّرح املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهورية املصرية السفير بسام راضي 
بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصافح 
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فــي الدوحة، حيــث مت التأكيد املتبادل 
على عمق الروابط التاريخية التي تربط 
البلدين والشــعبني املصري والتركي. 
وأضاف املتحــدث امس أنه مت التوافق 
على أن تكون تلك بداية لتطوير العالقات 

الثنائية بني اجلانبني.
من جهته، وصــف الرئيس التركي 
اللقاء بأنه خطوة أولى ّمت اتخاذها من 
أجل إطالق مسار جديد بني البلدين. وقال: 
الروابط القائمة في املاضي بني الشعبني 
التركي واملصري مهمة جداً بالنسبة لنا. 
وأضاف: «آمل أن منضي باملرحلة التي 
بدأت بني وزرائنا إلى نقطة جيدة الحقا 
عبر محادثات رفيعة املستوى».  الى ذلك، 
تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة لدولة 

قطر قيادة وشعبا على جناح حفل افتتاح 
بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطالق 
البطولة بشــكل مشــرف يليق مبكانة 
الدول العربية. جاء ذلك، خالل اتصال 
هاتفي أجراه الرئيس السيسي أمس، قبل 
مغادرة مقر إقامته بالعاصمة القطرية 
الدوحة، مع صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وصرح 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة اجلمهورية 
السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي 
أعــرب خالل االتصال عن التقدير لكرم 
الضيافة وحسن االستقبال، مؤكدا عمق 
العالقات التاريخية بني البلدين الشقيقني. 
ومــن جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن 
خالــص االمتنــان والتقديــر حلضور 
الرئيس السيســي حفــل افتتاح كأس 
العالم وزيارته ضيفا عزيزا على الدوحة، 
والتي من شأنها أن ترسخ قوة العالقات 
الثنائية األخوية بــني البلدين، خاصة 
مع التطور اإليجابي الذي تشهده على 

(قنا)جميع األصعدة خالل الفترة األخيرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي مغادرا الدوحة 

«املونديال» الرئاسي ُعقدة العَقد.. وورقة قائد اجليش تتقدم السباق
بيروت - عمر حبنجر 

يبــدو أن عقــدة تغييب 
متابعــة  عــن  اللبنانيــني 
مونديــال قطــر، مباشــرة 
قــد حلــت، وان االتفاق بني 
احلكومة اللبنانية وشــركة 
«بــي أن ســبورت» اجنــز 
على ان تنقل قناة تلفزيون 
لبنان املباريات على موجتي 
الـــ UHF وVHF، اعتبارا من 
عصر أمس، بحسب صحيفة 
النهــار البيروتيــة. وتقول 
مصادر متابعــة، ان رئيس 
حكومــة تصريــف االعمال 
جنيب ميقاتي، عالج األمر في 
قطر، بعد مشاركته في افتتاح 
املونديال وفي أعقاب احلمالت 
االعالمية التــي اندلعت في 
بيروت، نتيجة القصور عن 
متكني اللبنانيني من مشاهدة 
أول مونديال تستضيفه دولة 

عربية شقيقة.
لكــن يبقــى املونديــال 
الرئاسي عقدة العقد بالنسبة 
للبنــان الغــارق فــي فراغ 
دســتوري بالغ العمق، وقد 
انضــم الڤاتيكان إلى القوى 

االزمــة اللبنانية واحملافظة 
على االستقرار في هذا البلد، 
وفق موقع «لبنان ٢٤» القريب 
من الرئيس ميقاتي. وكانت 
مصادر الڤاتيكان نفت احتمال 
زيارة البابا فرنســيس الى 
لبنان قريبا، بسبب اوضاعه 
السياسية الراهنة، علما ان 
من شروط الزيارة البابوية، 

احلزب لدى االحتاد االوروبي، 
فيما تتمسك فرنسا باملرونة 

املعتمدة من جانبها.
وتقول «النهار» البيروتية، 
ان الرئيس اميانويل ماكرون 
ســيثير موضوع لبنان مع 
الرئيس االميركي جو بايدن 
الذي سيلتقيه بعد ١٥ يوما 
فــي واشــنطن، وهــذه تعد 
مبادرة في حد ذاتها. وكانت 
«األنباء» أشارت في عدد أمس 
الى حتــرك خارجي باجتاه 
النواب املســتقلني للشروع 
بالتــداول في اســم مرشــح 
تعتبــره مناســبا للمرحلة 
اللبنانية، دون ذكر اســمه، 
واملقصود عمليا هو العماد 
جوزاف عون، الذي كشف عن 
اســمه الوزير السابق وئام 
وهاب. وهاب أكد حصول لقاء 
في وزارة الدفــاع، بني قائد 
اجليش وموفد من حزب اهللا، 
تبني انه مسؤول التدخل في 

احلزب وفيق صفا.
وقــال وهــاب:«ان قائــد 
اجليش لديه حظوظ رئاسية 
كبيرة، الفتا الى ان اللقاء الذي 
حصل طابعه سياسي وليس 

مبررة، بالتنافس السياسي 
الطبيعي، على املنصب االول 
في الدولة، فما مبرر ما بينه 
وبني العماد جوزاف عون، ابن 
عائلة «عمه» الرئيس السابق 

ميشال عون؟
وتقول قناة «أم تي في» 
ان العالقــة لــم تكن ممتازة 
بني باســيل وقائد اجليش، 
فــي يوم من األيام، وقد اراد 
باســيل اختيار ضابط آخر 
لقيادة اجليش غير عون، لكن 
الرئيس العماد ميشال عون، 

فضل ابن العائلة.
وتعاون باسيل بداية مع 
الواقــع، والتقى عون  األمر 
مــرارا، اال ان هذه العالقة ما 
لبثــت ان فتــرت لتبلغ حد 

القطيعة.
ولم يتناول قائد اجليش 
باسيل بشكل مباشر، ولكن 
عندما كان يسأل عن عالقته 
برئيس تيار الرئاسة، يجيب 
بأن عالقته مع أي سياســي 
مرتبطــة مبــدى تدخله في 
شؤون اجليش، ما يعني ان 
باسيل كان يتدخل بشؤون 
اجليــش، وقد اصطدم مرارا 

وجود رئيس جمهورية. 
وملســت جهــات لبنانية 
مــن ديبلوماســيني غربيني 
تباينــات بــني دول عــدة، 
وفرنسا حتديدا، حول مقاربة 
االستحقاق الرئاسي اللبناني، 
التعامل  وخصوصا حيــال 
مع حزب اهللا بحيث يسود 
االعتقاد بوجود تشــدد مع 

أمنيا، اال انه عاد وساوى في 
احلظوظ بــني قائد اجليش 
ورئيس تيار املردة سليمان 
فرجنية. لكن رئيس التيار 
احلر النائب جبران باســيل 
الذي لديه كتلــة نيابية، ما 
القبان»،  يوصف بـ «بيضة 
مــازال يرفــض االثنني معا. 
وقد طرح خيارات أخرى على 
حزب اهللا، لكن احلزب اليزال 
على موقفه، وإذا لم يتراجع 
فرجنيــة، فــان احلــزب لن 
ينسحب منه، بحسب وهاب، 
مشيرا الى خيار آخر، يتمثل 
باتفاق اميركي - ايراني عبر 
الفرنســيني، لصالح رئاسة 

العماد جوزاف عون.
ويرى وهــاب في حديث 
متلفز، ان العقوبات األميركية 
ليست العائق بوجه جبران 
باسيل فحسب، امنا املعادلة 
الداخليــة هــي التي متنعه، 
فباستثناء حزب اهللا، ليس 
من احد في الداخل مع باسيل، 
في حني انه شخصيا مازال 

غير مقتنع بذلك.
خصومــة  كانــت  وإذا 
باســيل لســليمان فرجنية 

مع قائده، حتى في اجتماعات 
القصر اجلمهوري، لكن عالقة 
القائد كانت جيدة مع نواب 
التيار، كما ان رفضه التدخل 
بشــؤون اجليــش الذي هو 
قائده، أربك عالقته مع بعض 
السياسيني، كما احلال اآلن في 
موضوع متديد خدمة بعض 

الضباط القادة.
وقــد يتميز قائد اجليش 
عــن باقــي أســالفه، بكونه 
من معدن مؤســس اجليش 
اللبناني، ورئيس اجلمهورية 
الراحــل فؤاد شــهاب، باني 
مؤسسات الدولة اللبنانية، 
وخطها السياســي املتوازن 
في الداخل واحمليط، وكانت 
خطــوة الفتــة مــن العمــاد 
جــوزاف عــون، ان تكــون 
اولــى زياراته بعــد تعيينه 
قائــدا للجيــش، الــى منزل 
الرئيس اللواء فؤاد شهاب في 
جونية والتقاط صورة الى 
جانب متثاله الشمعي، وكأنه 
يعلن االنتماء الى مناقبيته 
والسياســية  العســكرية 
املشــهودة، واعتبــاره مثله 

االعلى.

الڤاتيكان يبلغ سفراء الدول الكبرى واألوروبية أهمية حّل األزمة.. وماكرون يَعد بفتح ملف لبنان مع بايدن في واشنطن

وقفة لتحالف «متحدون» و«صرخة املودعني» أمام مجلس النواب إلسقاط «الكابيتال كونترول»         (محمود الطويل)

الضاغطــة من أجــل إخراج 
لبنان من جلة الشغور، وقد 
أفيد أمس، عن استدعاء وزير 
خارجية الڤاتيكان سفراء ٩

دول، هم سفراء الدول اخلمس 
الكبرى، وسفراء مصر، أملانيا، 
ايطاليا، واالحتاد االوروبي، 
وبحــث معهــم فــي امللــف 
اللبناني، وأبلغهم أهمية حل 

الرئاسة املصرية: توافق بني السيسي وأردوغان
على أن تكون املصافحة في قطر بداية لتطوير العالقات

الرئيس التركي: اللقاء مع الرئيس املصري خطوة أولى إلطالق مسار جديد بني البلدين


