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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يشيد مبستوى إعداد طلبة الكلية احلربية املستجدين

نواب تغييريون وسياديون يعلنون االعتصام بالتناوب
داخل البرملان حتى انتخاب رئيس!

القاهرة - خديجة حمودة

تفقد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســى فجر امــس الكلية 
احلربية، حيث رافقه الفريق 
أول محمد زكــي القائد العام 
للقوات املسلحة وزير الدفاع 
واإلنتــاج احلربــي والفريق 
أســامة عســكر رئيس أركان 
القوات املسلحة وعدد من كبار 

قادة القوات املسلحة.
وصــرح املتحــدث باســم 
رئاســة اجلمهورية الســفير 
بسام راضي بأن الرئيس شارك 
طلبة الكلية خالل تنفيذهم عددا 
من األنشطة والتدريبات التي 
يتم تدريب الطلبة املستجدين 
باألكادميية والكليات العسكرية 
عليها بشكل يومي مبقر الكلية 
احلربيــة، حيــث اشــتملت 
األنشطة على عدد من التمارين 
الرياضية التــي يتم تنفيذها 
بطابور اللياقة ملختلف األلعاب 
التي تســهم في احلفاظ على 
معدالت اللياقة البدنية للطلبة 

في أعلى مستوياتها.
كما شاهد الرئيس السيسي 

بيروت - عمر حبنجر: 

انعقدت اجللسة االنتخابية 
رقم ١١ لرئاســة اجلمهورية، 
من دون ان تنتخب رئيسا، 
كما درجت العــادة منذ بدء 
الدستورية، والسبب  املهلة 
مكرر ومعروف: غياب القرار 
االرادات  الدولي، وتناقــض 
االقليميــة، وارتهــان قــوى 
الداخل لإليحاءات اخلارجية!
والعنوان الدائم للفشــل 
االنتخابــي: غياب املعطيات 
التي تســمح للكتل النيابية 
بالتوافق على اســم ســواء 
وإصــرار كل فريــق علــى 
رئيس مبواصفاته السياسية، 
املرفوضة من الطرف اآلخر.
اللبنانية بلسان  القوات 
رئيسها سمير جعجع، سألت 
ملــاذا يصــر الرئيــس نبيه 
بري علــى اهدار الوقت، وال 
يعقد جلسات متتالية، بدال 
مــن تهريــب النصــاب بعد 
اجللسة األولى، او ال يؤجلها 
الى أوقات متباعدة بدال من 
اجللسات االسبوعية املتتابعة 
بال طائل. وأيد رئيس الكتائب 
سامي اجلميل، عقد الدورات 
املتتالية حتى الوصول الى 

رئيس.
لكــن النائب ملحم خلف 
والنائــب جنــاة صليبــا، 
وبالتوافق مع نواب التغيير 
والتجدد والســياديني، ردوا 

العسكري.
كما قام الرئيس السيسي 
بتفقد عدد من مناطق تدريب 
الطلبة شملت املرور على حمام 
السباحة التعليمي، وميادين 
اللياقة املطورة، وميدان اإلعداد 
البدني املفتوح، وميدان محاكي 
املعركة الذي شاهد خالله تنفيذ 

الرابع من أغســطس تاريخ 
االنفجــار في مرفــأ بيروت، 
وقالت: الناس تريد احلقيقة، 
واصفة موقف مجلس النواب 

بالعاجز.
النــواب  إبــالغ  ومت 
املعتصمــني، بأنــه ســيتم 
إغالق جميع مداخل املجلس 
النيابي وإطفاء الكهرباء عند 
الساعة ٢ ونصف عصرا، فيما 
يبحــث النواب عــن طريقة 
إلبقاء مدخــل واحد مفتوح 
للحفاظ علــى التواصل مع 

النواب املعتصمني.
هذه اخلطوة السياســية 
التصعيدية من أجل تسريع 

من مســتوى اإلعــداد الراقي 
للطلبــة املســتجدين، كمــا 
طالبهم باحلفاظ على لياقتهم 
واستعدادهم البدني والذهني 
املرتفــع، والتحلــي بالقيــم 
العســكرية الرفيعة والنبيلة 
التي طاملا متيزت بها مؤسسة 
القــوات املســلحة املصريــة 

العريقة.
كمــا أدار الرئيــس حوارا 
مفتوحــا مــع الطلبــة اجلدد 
تناول عددا مــن املوضوعات 
والقضايــا التي تــدور محليا 
وإقليميا، مستعرضا ما تقوم 
به الدولة املصرية من جهود 
فــي مختلــف املجــاالت حتى 
يتمكنــوا من تقديــر املوقف 
بالشــكل الصحيح وبأساس 

معرفي سليم.
كما التقى الرئيس السيسي 
بعدد من أسر وأهالي الطلبة 
املســتجدين أثنــاء زيارتهــم 
ألبنائهم، ووجــه لهم التحية 
والتقدير ملا يتحملونه من جهد 
في تربية األبناء وتنشــئتهم 
على املبادئ والقيم الراسخة 

في حب الوطن.

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعــد، النائب 
جبران باسيل أثناء خروجه 
من القاعة، بعــد التصويت 
بالورقة البيضاء، رغم مروره 

من أمامه مباشرة.
املرشح ميشال معوض، 
رصيــده  انخفــض  الــذي 
االنتخابــي من ٤١ صوتا في 
اجللسة االنتخابية العاشرة، 
الى ٣٧ صوتا أمس، قال غداة 
اجللسة: يعملون على انتخاب 

رئيس تابع وخاضع !
الــى أجــواء  وبالعــودة 
اجللســة احلكوميــة التــي 
عقــدت بحضــور ٧ وزراء 
مسيحيني، بينهم وزيران من 
التيار احلر، ما أمن ميثاقية 
اجللسة، واســتطاع اخراج 
مراسيم املال لوزارة الطاقة، 
والكهربــاء بأفضــل غطــاء 
قانوني ودســتوري، اعتبر 
رئيس التيــار احلر جبران 
باسيل ووفقا ملا نقلت اذاعة 
«لبنــان احلر» عــن مصادر 
قريبــة مــن التيــار، اعتبر 
نفسه رابحا، استنادا الى بيان 
مجلس املطارنة املوارنة، الذي 
رأى في اجتماعه الشــهري 
أمس األول انه ليس من حق 
رئيس احلكومة املســتقيلة 
ان يدعو مجلس الوزراء الى 
االنعقاد دون موافقة الوزراء، 
ويصدر املراسيم ويوقعها من 
دون توقيع جميع الوزراء.

الطلبة لتمرين الرماية مبحاكي 
الرماية الذي يحقق الواقعية 
في تنفيذ التمرين وكذا املرور 
على ميادين (التحدي/ كروس 
فيت)، وقسم الفروسية وميدان 

التحميل.
وأشــاد الرئيس السيسي 
الزيــارة  مبــا ملســه خــالل 

عملية انتخاب الرئيس غيبت 
املتوترة  العالقة  مستجدات 
بني حزب اهللا والتيار احلر، 
ضمن اطار تداعيات مشاركة 
وزير حزب اهللا في اجتماع 
حكومــة تصريــف األعمال 
يوم األربعاء، والتي تظهرت 
بحالتني: تصويت ٧ من نواب 
التيــار بأوراق حتمل عبارة 
أما  الرئاســية»  «األولويات 
اآلخرون فقد التزموا بورقة 
حــزب اهللا البيضاء.. أي ان 
رئيس التيــار احلر جبران 
باســيل لم يشأ كسر اجلرة 
مــع شــريكه فــي «تفاهــم 
مارمخايــل»، بينمــا جتاهل 

استعرض معهم ما تقوم به الدولة املصرية من جهود في مختلف املجاالت

فشل اجللسة ١١ كسابقاتها.. و«التيار» وّزع أصواته بني الورقة البيضاء واألولويات الرئاسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل تفقده الكلية احلربية

النائبان ملحم خلف وجناة صليبا خالل اعتصامهما في املجلس النيابي حتى انتخاب رئيس للجمهورية (محمود الطويل)

عددا مــن األنشــطة اخلاصة 
العســكري للطلبة  بالتأهيل 
التي يتم تنفيذها وفقا ألحدث 
نظم اإلعداد والتأهيل املتطورة 
والتي أظهرت مدى ما يتمتع 
به الطلبة املستجدين من ثقة 
بالنفس ومســتوى انضباط 
راقــي خــالل فتــرة اإلعــداد 

علــى عــدم جتــاوب بــري، 
باالعتصــام داخــل مجلس 
النــواب، وبالتنــاوب حتى 
موعــد اجللســة االنتخابية 
املفترضــة يــوم اخلميــس 
املقبل، وقد انهمك زمالؤهما 
الطعــام لهمــا  فــي تأمــني 
واملنامــة. وأعلن خلف وهو 
نقيب ســابق للمحامني، انه 
سيبقى في مجلس النواب، 
من أجل فتح دورات متتالية 
حتى انتخاب الرئيس، انها 
خطوة فــي ســبيل تطبيق 

الدستور.
بــوال  النائــب  وقالــت 
يعقوبيان انها صوتت باسم 

أول شحنة لقاحات تصل إلى شمال غرب 
سورية بعد ٥ أشهر على بدء تفشي الكوليرا

منع قاضيني فرنسيني من االطالع على وثائق 
التحقيق في انفجار املرفأ بدعوى أنه مجمد

بــاب الهوى ـ وكاالت: وصلت شــحنة 
من اللقاحات املضــادة لوباء الكوليرا إلى 
مناطق ســيطرة املعارضة في شمال غرب 
البالد ألول مرة منذ تسجيل اولى احلاالت 

املؤكدة في اغسطس املاضي.
وعند معبر بــاب الهوى احلدودي بني 
إدلب وتركيا، عبرت شــاحنتان محملتان 
باللقاحــات، وقد جــرى تفقدهــا من قبل 
مســؤولني في مديرية صحــة إدلب، وفق 

وكالة «فرانس برس».
وقــال مســؤول املناصــرة والتواصل 
اإلقليمي في منظمة األمم املتحدة للطفولة 
(يونيســف) عمار عمــار لوكالــة األنباء 
الفرنســية إن الشــحنة تتضمــن مليونا 
وسبعمائة ألف جرعة، وتسلمتها منظمة 
شــريكة ملنظمة الصحة العاملية في إدلب 
وســتعمل على توزيعها، علما ان املنطقة 
يقطنها اكثر من ٤ ماليني سوري بني مقيم 
ونازح، بينمــا يقيم ١٫١ مليون في مناطق 
تســيطر عليها القــوات التركية وفصائل 

املعارضة املدعومة من قبلها.
وأشــار إلــى أن «يونيســف» ومنظمة 
الصحة العاملية تعمالن دائما «على شراء 
لقاحات لكل ســورية»، الفتا إلى أن هناك 

نقصا عامليا في لقاحات الكوليرا.
وأكد مدير برنامج اللقاحات في مديرية 
صحة إدلــب رفعت الفرحــات للوكالة أن 
الشاحنتني تضمان أول دفعة لقاحات تصل 

إلــى مناطق خارج ســيطرة احلكومة في 
شمال غرب سورية.

وأوضــح أن اللقاحات ســتكون جزءا 
مــن حملــة تلقيح ســتطلق فــي مارس، 
وستستهدف بداية «املناطق عالية اخلطورة 
مثل معرة مصرين وسرمدا والدانا وأطمة» 
في محافظة إدلب، فضال عن منطقة أعزاز 

في شمال حلب.
واعتبر أن كميــة اللقاحات غير كافية 
وتغطي أقل من نصف عدد سكان املنطقة.
وبني نهاية أغســطس ٢٠٢٢ والســابع 
من الشهر اجلاري، جرى تسجيل ٧٧٫٥٦١

حالة يشتبه بأنها كوليرا، أدت مائة منها 
إلى الوفاة، في سورية، وفق األمم املتحدة.
ومازال عدد احلاالت في ازدياد مستمر 
بشمال غرب سورية حيث تغيب اخلدمات 
بشكل شبه كامل وتعاني املناطق من نقص 
حاد في مياه الشرب النظيفة، وقد سجلت 
مناطق شــمال غرب سورية نحو ٣٨ ألف 
حالة يشتبه بأنها كوليرا، بينها ٢٠ حالة 
وفاة، وفق مديرية صحة إدلب، التي أشارت 
إلى تسجيل ستة آالف حالة الشهر اجلاري 

فقط.
من جهتها، قالت حكومة دمشق إنها حتى 
اآلن ١٦٣٤ إصابة مثبتة بوباء الكوليرا، بينها 
٤٩ حالة وفاة، فيما بدأت توزيع اللقاحات 
منذ نوفمبر املاضــي تقدر بنحو مليوني 
جرعة لقاح، وفق ما أعلنت األمم املتحدة.

بيــروت - رويترز: قــال مصدر قضائي 
لبناني رفيع إن قاضيني فرنســيني يزوران 
بيروت هذا األســبوع في إطار التحقيق في 
انفجار املرفأ منعا من االطالع على وثائق من 

التحقيق اللبناني ألنه مازال مجمدا.
ومنــذ عام تقريبــا مت جتميــد التحقيق 
اللبناني في االنفجار الذي أودى بحياة ٢٢٠

شــخصا ودمر مساحات واسعة من بيروت، 
وأدت التدخالت السياســية إلى شــلل عمل 
قاضي التحقيق طارق البيطار بسبب الطعون 
القانونية التي قدمت من قبل سياسيني نافذين 
في البالد. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إن 
قاضيني فرنسيني حضرا إلى بيروت في إطار 
حتقيق فتحه مكتب املدعي العام الفرنســي 
بسبب وجود مواطنني فرنسيني بني الضحايا 

بينهم اثنان من القتلى.
وقال املصــدر إن البيطار أبلغ القاضيني 
الزائريــن بأنــه لن يتمكن من إجــراء تبادل 
للمعلومات حتى يسمح له باستئناف حتقيقه. 
وأضاف املصدر اللبناني أنه ســيكون قادرا 
على تبادل املعلومات التي ال تخضع لقواعد 

السرية مبجرد استئناف التحقيق.
وسعى قاضي التحقيق طارق البيطار إلى 
استجواب مسؤولني كبار وشخصيات بارزة.

وأطاحت محكمة النقض بسلف البيطار، 
القاضي فادي صوان، في عام ٢٠٢١ بعد ضغوط 

سياسية رفيعة املستوى.
وقــال املصــدر اللبنانــي إن القاضيــني 
الفرنســيني سأال عن تأجيل موعد استئناف 

التحقيق.

البيطار أبلغهما بأنه لن يتمكن من إطالعهما على املعلومات حتى استئناف التحقيق

(أ.ف.پ) محتجون يتظاهرون في باريس خالل إضراب احتجاجا على غالء املعيشة والنظام التقاعدي  

صدمة في نيوزيلندا.. أرديرن تعلن بالدموع 
استقالتها من رئاسة الوزراء: لم أعد أستطيع

وكاالت:   - عواصــم 
أصدرت رئيســة الــوزراء 
النيوزيلنديــة جاســيندا 
أرديرن إعالنا صادما، بأنها 
لم تعد قادرة على مواصلة 
قيادة البالد، وستتنحى في 
موعد أقصاه أوائل فبراير، 
ولن تسعى إلعادة انتخابها.

وقالت أرديرن (٤٢ عاما) 
وهي حتاول كبح دموعها، 
إن األعوام اخلمسة والنصف 
التــي أمضتها في رئاســة 
الوزراء كانت صعبة وإنها 
مجرد بشــر وحتتــاج إلى 

التنحي.
وأضافــت فــي مؤمتــر 

صحافــي: هــذا الصيف كنت آمــل أن أجد 
طريقة لالستعداد ليس فقط لعام آخر بل 
لوالية أخــرى، ألن هذا هو ما يتطلبه هذا 
العام. لكن ال أملك «ما يكفي من الطاقة لذلك».

وتابعت: «أعلم أنه سيكون هناك الكثير 
من النقــاش في أعقاب هذا القرار حول ما 
يسمى السبب «احلقيقي».. اجلانب الوحيد 
املثير لالهتمام الذي ستجدونه هو أنني، 
وبعد املرور بـ ٦ ســنوات مــن التحديات 

الكبيرة، بشر».
«الساســة بشــر. إننا نقــدم كل ما في 

وسعنا، ألطول فترة ممكنة، ثم يحني الوقت. 
وبالنسبة لي، لقد حان الوقت».

وحتظى أرديرن بشــعبية كبيرة في 
اخلــارج، وقد ظهرت على غالفي مجلتي 
«فوغ» و«تــامي»، كما أنها متتعت لفترة 
طويلة بنسبة تأييد قياسية في نيوزيلندا، 
إال أن شعبية حزبها وشعبيتها الشخصية 
في استطالعات الرأي تراجعت في الفترة 
األخيرة، في وقت كان الوضع االقتصادي 
يتدهــور واملعارضة اليمينية تســتعيد 

قوتها.
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استنفار على احلدود اجلنوبية واجليش 
واملدنيون مينعون جتاوز االحتالل اخلط األزرق

بيروت ـ داود رمال ووكاالت

لليوم الثاني على التوالي، شهدت احلدود 
اجلنوبية في لبنان توترا إثر محاوالت جيش 
االحتــالل جتاوز احلدود، علــى خلفية قيام 
جرافات العدو بأشغال هندسية خارج السياج 
الشائك، وخرق اخلط األزرق في بعض النقاط 
بني سهل اخليام ومســتعمرة املطلة، وقيام 
اجليش اللبناني امس مبنع إحدى اجلرافات 

من العمل بالقوة في أربع نقاط حدودية.
وأفادت تقارير اعالمية بأن اجليش اللبناني 
منــع خرقا جديدا للخــط االزرق أمس كانت 
ترتكبه احدى اجلرافات االسرائيلية في نقطة 
ثانية شمال املطلة، وتوافد عدد من املدنيني 

ملؤازرة اجليش ومنع جتاوز اخلط االزرق.
وشهد طرفا احلدود استنفارا متبادال، حيث 
استقدم جيش االحتالل تعزيزات لقواته مقابل 
اجليــش اللبناني عند حــدود املطلة بدبابة 

ميركافا ومزيد من اآلليات املدرعة.
كما سجلت تعزيزات اضافية استقدمتها 
قوات «اليونيفيل» الدولية إلى حدود مستعمرة 
املطلة للفصل بــني اجليش اللبناني وقوات 

االحتالل.
وقــال مصدر لـــ «األنبــاء» إن اجلرافات 
اإلسرائيلية املعادية كانت حتاول العمل على 
بعد ســنتيمترات من أجساد جنود اجليش 
اللبناني الذي انتشرت عناصره على احلدود، 

لضمان عدم خرقها للخط األزرق.

إضرابات تشّل فرنسا احتجاجًا على إصالح نظام التقاعد والغالء
قــام  عواصــم - وكاالت: 
ســائقو قطــارات ومعلمــون 
وعمــال مصــاف وغيرهم من 
الفرنسيني بإضراب عن العمل 
أدى إلــى إلغاء رحالت جوية، 
وأرصفــة قطــارات خالية من 
الركاب، وانقطاعات في إمدادات 
الكهرباء، وتوقفت حركة السفن 
في بحــر املانــش بــني كاليه 
ودوفر، احتجاجا على خطط 
احلكومــة لرفع ســن التقاعد 
عامني إلــى ٦٤ عاما. وتواجه 
العماليــة حتديــا  النقابــات 
لتحويــل هــذه املعارضة إلى 
إصــالح وحتويل الغضب من 
أزمة غالء املعيشة إلى احتجاج 
جماهيري من شأنه أن يجبر 
احلكومــة فــي نهايــة املطاف 
علــى تغيير خططها. وأشــار 
قــادة النقابات إلى أن إضراب 
امــس ليــس إال بدايــة. وجاء 
في تقديرات لوزارة العمل أن 
رفع سن التقاعد عامني ومتديد 
فترة اســتحقاق الدفع قد يدر 
١٧٫٧ مليــار يورو (١٩٫١ مليار 
دوالر) كمســاهمات تقاعديــة 

وال تعمــل تقريبا أي قطارات 
داخل املناطــق أو بينها. وفي 
باريس مت إغالق بعض محطات 
املترو وتعطلت حركة السير 
بشــدة، مع تشغيل عدد قليل 

من القطارات.
وأدت اإلضرابات الضخمة 

تقييد خدمات القطارات بشدة. 
وعرضت وسائل اإلعالم صورا 
ألرصفــة قطــارات خالية من 
الركاب في باريس وذكرت أن 
هناك احتجاجات في املدارس 

الثانوية.
وبحسب التقارير اإلعالمية، 
شارك في اإلضراب ما بني ٧٠

و١٠٠٪ مــن القوى العاملة في 
مصافي توتال إنرجي، وتوقفت 
كذلك عمليات إنتاج الكهرباء.
البريطاني  ووفقا للميناء 
في دوفر، فإن جميع اخلدمات 
من وإلى امليناء الفرنســي في 
كاليــه توقفت منذ الســابعة 

صباحا بالتوقيت احمللي.
وأضاف امليناء أن الســفن 
تسير بصورة معتادة من وإلى 
دونكيــرك في فرنســا. وجاء 
عمال القطاع العام في طليعة 
املضربني، وتوقف ٧ من بني ١٠

معلمني باملدارس االبتدائية عن 
العمل، حسبما ذكرت نقابتهم. 
وفي باريــس، حاصر الطالب 
مدرسة ثانوية واحدة على األقل 

دعما لإلضراب.

إلــى إلغــاء رحــالت جويــة، 
وأرصفــة قطــارات خالية من 
الركاب، وطلبت املديرية العامة 
للطيــران املدني من شــركات 
الطيــران إلغــاء رحلة واحدة 
مــن أصل خمــس رحالت في 
مطــار باريس أورلــي، كما مت 

إلغاء رحالت جوية وتوقف حركة السفن في بحر املانش والقطارات

ســنوية، مــا يســمح للنظام 
بتحقيــق التوازن بحلول عام 
٢٠٢٧. وشهدت حركة وسائل 
النقل العام اضطرابات شديدة. 
ولم يعمل إال ما بني ١ من ٣ و١

من ٥ فقط من خطوط قطارات 
(تي.جي.في) عالية السرعة، 


