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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

مصادر تنفي عقد اجتماع وزراء خارجية  روسيا 
وتركيا وسورية غدًا: ال مواعيد محددة بعد

وكاالت: نفت وسائل إعالم محلية سورية 
تقارير حتدثت عن لقاء وزاري مرتقب يجمع 
وزراء خارجية سورية وروسيا وتركيا في 

موسكو هذا األسبوع.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية املقربة 
من السلطات في دمشق، عن مصادر وصفتها 
بـ «املتابعة» أنه: ال توجد حتى اآلن مواعيد 
محددة لعقد لقاء بني وزيري خارجية تركيا 
مولود تشاووش أوغلو والسوري فيصل 
املقداد، معتبرة ان كل ما ينشر حتى اآلن ال 
أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن األمر 
مرتبط بســير عمل اللجان املختصة التي 
مت تشكيلها عقب اللقاء الثالثي الذي جمع 
وزراء دفاع ســورية وروســيا وتركيا في 
موسكو نهاية الشهر الفائت، والتي تهدف 

ملتابعة ضمان حســن تنفيــذ ومتابعة ما 
جرى االتفاق عليه خالل اللقاء.

وكان وزير اخلارجية التركي حتدث عن 
احتمال عقد االجتمــاع في النصف الثاني 
من الشهر اجلاري، فيما قال املتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم قالن قبل ايام: إن 
تركيا ستواصل مسار اللقاءات مع الدولة 
الســورية، من «أجل مصاحلهــا ومصالح 
الشعب السوري وسالمته»، مشيرا إلى أن 
«اخلطوات امللموسة التي سيتم اإلقدام عليها، 

هي التي ستحدد سير هذا املسار الحقا».
ويأتي النفي بعد تقرير لصحيفة عربية 
أن وزيــري اخلارجية التركي والســوري 
ســيجتمعان بحضور نظيرهما الروســي 
سيرغي الڤروڤ في موسكو يوم غد األربعاء. 

السيسي في مؤمتر التحالف الوطني للعمل األهلي التنموي: 
األزمة احلالية لها تداعيات قد متتد للعام احلالي

القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي أهميــة دور كل 
اجلمعيات والكيانات العاملة 
في إطار العمل اخليري التي 
تقدم املســاعدات باملجاالت 
التي ال تســتطيع احلكومة 
وحدهــا الوفاء بها، مشــيدا 
بالدور الكبير واملنسق بشكل 
جيد للتحالف الوطني للعمل 
األهلــي التنموي الذي حقق 

نتائج كبيرة.
وقال الرئيس السيسي - 
في مداخلة خالل عرض مناذج 
من املســتفيدين من مبادرة 
التمكني االقتصادي باملؤمتر 
األول للتحالف الوطني للعمل 
األهلــي التنمــوي امس في 
مدينــة نصر بالقاهرة - إن 
«مؤسســات املجتمع املدني 
حتقــق دورا ال تســتطيع 
احلكومة أن تقوم به وحدها، 
فهناك نحو ٥٠ ألف جمعية 
في مصر والكثير منها حتت 
مظلــة التحالــف، ونريد أن 
تنضــم باقــي الكيانات إليه 
من أجل تقدمي مساعدات أكبر 

إطار املستفيدين من مبادرة 
التمكني االقتصادي.. أشكركم 
بسبب النجاح الذي حققتموه 
ألنكم أصبحتم مثاال ومنوذجا 
ملن يعملون من أجل حتقيق 
األمل ليصبح أمرا واقعا يفرح 

اجلميع ويسعدهم».
ودعا الرئيس السيســي 
التحالــف الوطنــي للعمــل 

العام احلالــي، ونحتاج إلى 
مضاعفــة اجلهــود من أجل 
مواجهة اآلثار املترتبة على 
ذلك بأن يعمل التحالف بهمة 

وجهد مضاعفني.
ونوه الرئيس السيســي 
مبا أعلنه التحالف من تقدمي 
١٤ مليار جنيه ملجاالت العمل 
اخليري، داعيا صندوق «حتيا 
مصر» إلى املساهمة في هذا 
اإلطار مبــا يرفع هذا املبلغ، 
وعلى احلكومة أيضا أن تبذل 
جهدا أكبر فــي هذا االجتاه، 
وقال «أنا على اتصال معكم 
وأســتمع لــكل الكيانــات».

واستطرد الرئيس السيسي 
بالقول«إن التحالف أعلن عن 
تقدمي مبلغ ١٤ مليار جنيه، 
وأدعــو اجلميع للمســاهمة 
بصورة أكبر، وأدعو احلكومة 
وصندوق حتيا مصر وباقي 
الصناديق إلى املساهمة في 
زيــادة هذا املبلــغ، وال أريد 
أن أحدد رقما بعينه ليكون 
مفتوحا للزيــادة من جانب 
املســاهمني وحتــى تبــذل 
احلكومة جهدا معنا في هذا 

اإلطار».

األهلي التنموي وكافة كيانات 
املجتمع املدنــي إلى تكثيف 
جهودهــا خالل عــام ٢٠٢٣
نظرا للظــروف االقتصادية 
العاملية املستمرة، الفتا إلى 
أن التحالــف بذل خالل عام 
٢٠٢٢ جهــودا كبيــرة، وأن 
األزمــة احلاليــة مســتمرة 
ولها تداعيات قــد متتد إلى 

«التحالف أعلن عن تقدمي مبلغ ١٤ مليار جنيه.. وأدعو اجلميع للمساهمة بصورة أكبر»

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل حضوره مؤمتر التحالف الوطني للعمل األهلي التنموي

للمجتمــع على املســتويات 
االقتصادية والصحية وغيرها 
من املجاالت»، مشيرا إلى أن 
جهد التحالف الوطني للعمل 
األهلي التنموي واضح في هذا 
اإلطار. وأعرب الرئيس عن 
شكره للتحالف، قائال «أنتم 
منوذج يحتذى لعدد كبير من 
املصريني الذين يعملون في 

تأجيل زيارة الوفد القضائي األوروبي وأوساط: بداية الوصاية!
بيروت ـ عمر حبنجر

أسبوع ما بعد عطلة رأس 
السنة في لبنان، ليس فيه من 
جديد، لقد أتى خارج التوقعات، 
فدخول القضاء األوروبي على 
خــط مكافحــة الفســاد تأجل 
إلى األســبوع املقبل ألســباب 
لوجيستية، وجلسة االنتخاب 
الرئاسية احلادية عشرة خارج 

الرهانات.
وواضح للعيان، أنه ال أحد 
من األطراف السياســية ميلك 
قدرة انتخاب رئيس اجلمهورية 
من دون ســواه، وهذا ما اكده 

حزب اهللا وحركة أمل.
التدخــالت  انتظــار  أمــا 
اخلارجية فقد يطــول، ما دام 
ان معياره مساعدة اللبنانيني 
ألنفســهم، قبــل ان يطلبــوا 

املساعدة من اآلخرين.
واملساعدة الذاتية، يفترض 
ان تبنــى علــى احلــوار الذي 
دعــا اليه الرئيــس نبيه بري 
ولــم يوافــق عليــه اآلخرون، 
او علــى احلوار الــذي طرحه 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
د. ســمير جعجــع، وعنوانه 
وموضوعــه واحــد، انتخــاب 
رئيس اجلمهورية في جلســة 
مفتوحة، نقترع ثــم نتحاور 
ثم نقتــرع، حتى نتوصل الى 

من لبنان ووصوال الى اكثر من 
دولة أوروبية.

حكوميــا، امللف الكهربائي 
عنــوان جديــد قــدمي، ودوره 
مســتمر فــي كهربــة االجواء، 
الرئيس جنيب ميقاتي يتريث 
في توجيه الدعوة الى جلسة 
حكومية حتل عقدة هذا امللف 
افســاحا منه في املجــال امام 
االتصــاالت مــع التيــار احلر 
وحــزب اهللا، حتــى ال تتكرر 

صدامات اجللسة املاضية.
وكان الفتا امــس، مطالبة 
املكتب السياســي حلركة امل 
حكومــة ميقاتي بــأن تتحمل 

من قضاة أملان وفرنسيني ومن 
لوكسمبورغ االطالع على ملفات 
التحقيق املجراة من قبل القضاء 
اللبناني، وكذلك تصوير بعض 
األوراق. وتردد ان ثمة مسعى 
بذله رئيس احلكومة ميقاتي مع 
الفرنسيني إلبعاد حاكم مصرف 
لبنان املركزي رياض ســالمة 
عن املشــهد القضائــي، وبقي 
مؤكدا أن رجا ســالمة شــقيق 
احلاكــم ســيخضع للتحقيق 
وكذلك سكرتيرته الشخصية 
وشــخص يدعى نبيــل عون، 
منسوب اليه العمل وسيطا في 
صفقات مصرفية على حساب 
مصرف لبنان املركزي، أهدرت 
عمالت جتــاوزت ٣٠٠ مليون 

دوالر أميركي.
مصادر سياســية متابعة، 
اعتبرت في هذا التحرك القضائي 
االوروبي، مبنزلة وصاية دولية 
على القضاء اللبناني، وبالتالي 
على الدولة اللبنانية، وهذا ما 
يشكل بداية استجابة لطلبات 
املنادين بتدويل لبنان. واضافت 
املصادر: ال بل انه التدويل بحد 
ذاته. وقال النائب جورج عدوان 
عضــو القــوات اللبنانية: ألم 
يكن من االفضل ان ال يتقاعس 
املتقاعسون ويتهرب قضاة من 
القيام بواجبهم ويبقى اجلميع 

دون محاسبة؟

مســؤولياتها كاملــة حيــال 
القضايا امللحة، وامام كل هذه 
الفريق  اخلطى املتعثرة أرجأ 
القضائي األوروبي مجيئه الى 
لبنــان لالثنني املقبــل بداعي 
اللوجيســتية، ومن  االسباب 
اجل استكمال تبليغ االشخاص 
املطلوبة دعوتهم لالستجواب.
ويقــول مصــدر قضائــي 
لبنانــي ان هؤالء االشــخاص 
يعود اليهم اخلضوع للتحقيق 
او الرفض، وهم رؤساء مجالس 
ادارات مصارف. وهذا التحقيق 
سيجري بحضور قاض لبناني، 
ويحق للوفد القضائي املؤلف 

حركة «أمل» تطالب حكومة ميقاتي بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة حيال القضايا اُمللحة

مدرسون خالل اعتصام أمام وزارة التربية احتجاجا على اإلجحاف في مستحقاتهم                   (محمود الطويل)

انتخــاب الرئيس الذي تلتقي 
حوله اكثرية النواب.

لكن تبدو الرئاسة اللبنانية 
معلقة في انشوطة الصراعات 
الداخلية، املرتبطة باالهتمامات 
اخلارجيــة، وقد جــرت معها 
املؤسسات الرسمية الى حافة 
االنهيار، وأمنوذجها الصارخ 
مؤسسة كهرباء لبنان، واملدارس 
العامة املهددة باإلقفال، والقضاء 
الذي أرهقته حكومات ميشال 
عــون، الى حد قبولــه بإخالء 
موقعه ودوره للقضاء االوروبي 
الدخيل، كي يكشف عن هوية 
من خطط وبيض االموال بدءا 

خامنئي يصف االحتجاجات بـ «اخليانة» 
ويدعو «للتعامل اجلاد» معها

عواصم ـ وكاالت: اعترف املرشــد األعلى 
للثــورة فــي إيران علــي خامنئــي مبعاناة 
اإليرانيني من أزمة معيشية صعبة، واصفا 
االحتجاجات بـ «اخليانة» التي يجب التعامل 
معهــا «بشــكل جــاد». وقال خامنئــي، لدى 
استقباله عددا من أهالي مدينة قم مبناسبة 
احتجاجات املدينة ضد نظام الشاه في ٩ يناير 
١٩٧٩، إنه «خالل أعمال الشغب األخيرة»، في 
إشارة لالحتجاجات املستمرة منذ منتصف 
ســبتمبر املاضي«كان اجلــزء األكثر أهمية 
هــو الهجمة اإلعالمية ضدنــا». وتابع «هذه 
خيانة بالطبع.. واملؤسسات املسؤولة يجب 
أن تتعامل بشكل جاد وعادل مع اخليانة».

في هــذه األثناء، ألغى مجلس اإلشــراف 
بشــركة «ميتا» قرار حذف أي منشور على 
منصــة فيســبوك يتضمــن شــعار «املوت 
خلامنئي»، وقال إن هذا ال ميثل انتهاكا للقاعدة 
التي حتظر التهديدات العنيفة، مبينا ان هذه 
العبارة تستخدم في الغالب مبعنى «يسقط 

خامنئي».
وفي السياق، أصدرت السلطة القضائية 
اإليرانية أحكام إعدام بحق ثالثة أشــخاص 
لضلوعهــم في قتل عناصــر من قوات األمن 

وسط البالد على هامش االحتجاجات.
وترفع األحكام اجلديدة التي التزال ابتدائية 

وقابلة لالستئناف أمام احملكمة العليا، إجمالي 
عــدد أحكام العقوبة القصــوى الصادرة في 
قضايا متصلة باالحتجاجات الى ١٧، مت تنفيذ 
أربعة منهــا، بينما صادقــت احملكمة العليا 
علــى حكمني آخرين. وأصــدر القضاء حكما 
باإلعــدام بحــق كل من: صالح مير هاشــمي 
ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ 
«احلرابة»، وفق ما أفاد موقع ميزان أونالين 
التابع للسلطة القضائية أمس. وفي القضية 
ذاتها، أصدر القضاء أحكاما بالســجن بحق 
متهمني آخرين، أحدهما العب كرة القدم أمير 
نصر آزاداني البالغ من العمر ٢٦ عاما حيث 
أصدرت احملكمة بحقه ٣ أحكام بالسجن لفترات 
متفاوتة. ووفق القانــون اإليراني، يتوجب 
على نصر آزاداني أن يقضي العقوبة األطول 
من بني فترات السجن، وهي احلبس ١٦ عاما.

وفــي الســياق، أعلنت بلجيــكا وهولندا 
والدمنارك وبريطانيا وأملانيا وفرنسا استدعاء 
سفراء طهران ردا على إعدام رجلني في إيران 
على صلة بالتظاهرات، في وقت يجري العمل 
في االحتــاد األوروبي على حزمــة عقوبات 
جديدة. الى ذلك، خرجت حشودا كبيرة في 
الكثير من املدن اإليرانية احتجاجا على إسقاط 
طهران طائــرة ركاب أوكرانية منذ ٣ أعوام، 
باإلضافة إلى االعدام الوشيك ملتظاهرين اثنني.

القضاء يُضيف ٣ محتجني جدداً لقائمة احملكومني باإلعدام

دعم دولي لدا سيلفا وتنديد باقتحام مقار السلطة في البرازيل
عواصــم - وكاالت: أثــار 
اقتحــام املئات مــن مناصري 
الرئيــس البرازيلي الســابق 
اليمينــي املتطــرف جاييــر 
بولسونارو مقار الكونغرس 
واحملكمة العليا وقصر بالنالتو 
الرئاســي في برازيليــا، بعد 
أســبوع على تنصيــب لويز 
إيناسيو لوال دا سيلفا رئيسا 
للبالد في مشاهد تذكر باقتحام 
الرئيــس األميركي  مناصري 
الســابق دونالد ترامب مبنى 
الكونغرس في واشــنطن في 
يناير ٢٠٢١، موجة واسعة من 
املنددة  الدولية  الفعــل  ردود 

والرافضة لها.
وكان أول رد فعــل مــن 
الرئيــس البرازيلــي لويــس 
إيناسيو لوال دا سيلفا الذي دان 
العملية، وقال: «سنجدهم كلهم 
وسيعاقبون جميعا»، مشددا 
على أن «الدميوقراطية تضمن 
حرية التعبير، لكنها تتطلب 
أيضا احتــرام املؤسســات». 
وأضاف: «ما فعله املخربون، 
هؤالء الفاشيون املتعصبون.. 
لم يســبق له مثيل في تاريخ 

بدعمنا الكامل، وإرادة الشعب 
البرازيلي يجب أال تقوض. إنني 
أتطلع إلى مواصلة العمل مع 
لوال». ودعا الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون إلى «احترام 
املؤسسات الدميوقراطية» في 
البرازيل، مشــددا على «دعم 
فرنسا الثابت» للرئيس لوال.

وقال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجيــة الصينيــة وانــغ 
وينبني في إحاطته اإلعالمية 

وقال الرئيس األرجنتيني 
ألبرتــو فرنانديــز إن «دعمه 
ودعم الشعب األرجنتيني للوال 
غير مشروط في مواجهة هذه 
احملاولة االنقالبية». الى ذلك، 
أطلقــت الســلطات القضائية 
فــي البرازيل حتقيقات أولية 
لتحديــد املســؤوليات فــي 
الهجوم، وبعد فوضى استمرت 
ساعات، استعادت قوات األمن 
الســيطرة علــى األوضاع في 
البالد، بحســب وزيــر العدل 
واألمــن فالفيو دينو. وأوقف 
أكثر من ٣٠٠ شخص، وطالبت 
النيابة العامة بفتح حتقيقات 
فوريــة لتحديد «مســؤولية 
املتورطني» فــي الهجوم على 
الرســمية. وانتشرت  املباني 
مقاطــع ڤيديــو علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي تظهر 
اخلراب فــي مكاتب برملانيني 
ومتظاهرا يجلس على مقعد 
رئيس مجلس الشيوخ. وأفادت 
قناة «سي إن إن» أن متظاهرين 
أضرموا النار ببساط في إحدى 
قاعات الكونغرس، وقد أغرق 

باملياه إلخماد احلريق.

الدوريــة إن «الصــني تتابــع 
عــن كثــب وتعارض بشــدة 
الهجوم العنيف ضد السلطات 
الفيدراليــة فــي البرازيل في 

الثامن من يناير». 
باســم  املتحــدث  وقــال 
الكرملني دميتري بيســكوف: 
«ندين بأشــد العبارات أفعال 
احملرضني علــى االضطرابات 
وندعم بشــكل كامل الرئيس 

البرازيلي لوال دا سيلفا».

احلكومة استعادت السيطرة على القصر الرئاسي والكونغرس واحملكمة العليا وفتحت حتقيقات في الهجوم

جنود يفككون خياما أقامها أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمام مقر اجليش في برازيليا (أ.ف.پ)

بالدنا. أولئك الذين مولوا (هذه 
االحتجاجات) سيدفعون ثمن 
هــذه األعمال غير املســؤولة 

وغير الدميوقراطية».
الرئيس  بــدوره، وصــف 
األميركي جــو بايدن الهجوم 
بأنــه «شــائن». وكتب «أدين 
الدميوقراطية  االعتداء علــى 
وعلى التداول السلمي للسلطة 
البرازيــل. املؤسســات  فــي 
الدميوقراطية البرازيلية حتظى 

مجلس األمن يوافق باإلجماع على متديد 
آلية املساعدات عبر احلدود ٦ أشهر

األمم املتحدة - وكاالت: وافق مجلس األمن 
الدولي باإلجماع أمس على متديد آلية ايصال 
املساعدات اإلنسانية إلى نحو أربعة ماليني 
سوري في شمال غرب البالد ملدة ستة أشهر 
أخرى عبر احلدود مع تركيا، متفاديا صراعا 

معتادا مع روسيا حول القضية.
ويلزم صدور تفويض من املجلس املؤلف 
من ١٥ عضوا ألن حكومة دمشق لم توافق على 

العمليات اإلنسانية، التي تقدم املساعدات مبا 
يشمل األغذية واألدوية واملأوى للمناطق التي 
تسيطر عليها املعارضة في سورية منذ ٢٠١٤.

وكان من املقرر أن ينتهي أجل التفويض 
احلالي لبرنامج املساعدات التابع لألمم املتحدة 
اليوم الثالثاء، وســط ترقب ملوقف روســيا 
التــي لطاملا لوحت باســتخدام حق النقض 

«الفيتو» لوقف هذه اآللية.

السعودية: «احلج» دون شروط على العمر  
واألعداد ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا

اجلاري، عددا من اجللسات العلمية وورش 
العمل التــي يقدمها نخبة من صناع القرار 
واخلبراء والقادة والباحثني بهدف رفع جودة 
اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن القادمني 
من كل أنحاء العالم وفقا ملستهدفات رؤية 
السعودية ٢٠٣٠، وذلك بحضور نخبة من 
الــوزراء واملختصني من اجلهات احلكومية 
واخلاصة محليا ودوليا، باإلضافة إلى السفراء 
والقناصل لدى اململكة العربية الســعودية، 
وأكثر من ٢٠٠ جهة عاملة في منظومة احلج 

والعمرة.

أعلن وزير  وكاالت: 
احلــج والعمرة باململكة 
العربية السعودية توفيق 
الربيعة عودة احلج هذا 
العــام من دون قيود أو 
شروط، وأن أداء الفريضة 
لهذا العام «لن يشترط فيه 

حد للعمر». 
افتتاح  وعلى هامش 
معرض ومؤمتر «اكسبو 
احلــج ٢٠٢٣» في جدة 
الستعراض وبحث تطوير 
الرحمن،  خدمة ضيوف 
أعلنت السعودية تخفيض 
الطبي  التأمــني  قيمــة 
للحجاج بأكثر من ٦٠٪. 
وزف وزيــر احلج 
افتتاح  البشــرى فــي 
املؤمتر، معلنا أن «أعداد 
احلجــاج في موســم 
١٤٤٤هـ ستعود كما كانت 
قبل جائحة كورونا، دون 

شروط على العمر».
ويعقد املؤمتر برعاية 

صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل 
مستشار خادم احلرمني وأمير منطقة مكة 
املكرمة.  وقالت وزارة احلج على حسابها في 
تويتر، ان الوزير الربيعة وقع ١٧ اتفاقية مع 
الوفود املشاركة، تتضمن حصص كل وفد 
ومنافذ ووسيلة القدوم واملغادرة، اضافة الى 
التعليمــات التنظيمية، كما وقع نائب وزير 
احلج والعمرة عدة اتفاقيات مماثلة مع الدول 
املشاركة باملعرض. ويتضمن املؤمتر، الذي 
افتتح أمس بجلسة عن «اجلودة والتنافسية 
في خدمة ضيوف الرحمن» ويستمر حتى ١٢


