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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

تظاهرات غاضبة ومطالبات للسويد مبعاقبة «حارق املصحف» وتقدمي اعتذار للمسلمني
داعيــة إلى إعالء قيم التســامح 
والتعايش السلمي، ومنع اإلساءة 

جلميع األديان ومقدساتها.
وفــي األردن، أدانــت وزارتا 
اخلارجية واألوقاف والشــؤون 
واملقدســات اإلســالمية حــرق 
الشــريف، واعتبرتا  املصحــف 
«هذا الفعل مبنزلة جرمية وإهانة 
للشــعور الدينــي لكل مســلم» 
وقالت إنه «يؤجج الكراهية بني 

شعوب العالم».
بــدوره، أدان رئيس الوزراء 
الباكســتاني شــهباز شــريف 
القــرآن  تدنيــس نســخة مــن 
الكــرمي في الســويد، مؤكدا انه 
«ال ميكن استخدام التعبير عن 
احلرية لإلساءة للمشاعر الدينية 

للمسلمني».
وفي الســياق ذاته، اعتبرت 
وزارة اخلارجيــة واملغتربــني 
الفلســطينية في بيان أن «هذا 
العمل العنصري يتناقض متاما 
مع حريــة التعبير عــن الرأي، 
وميس مبشاعر ماليني املسلمني 

في العالم».

اتخــاذ اإلجــراءات الالزمة ضد 
مرتكبي جرمية الكراهية هذه.

وأعربت ســلطنة عمان عن 
اســتنكارها الشــديد وإدانتهــا 
البالغــة ملثــل هــذه األعمــال 
االستفزازية ملشــاعر املسلمني 
ومقدســاتهم ومــا متثلــه مــن 
حتريض على العنف والكراهية.
وأكــدت وزارة اخلارجيــة 
العمانية في بيان أوردته وكالة 
أنبــاء عمــان الرســمية (أونا) 
على ضــرورة تكاتــف اجلهود 
التسامح  الدولية لترسيخ قيم 
والتعايــش واالحترام وجترمي 
جميع األعمال التي تروج لفكر 
التطــرف والبغضــاء وتســيء 

لألديان واملعتقدات.
مــن جهتها، أعربت مصر في 
بيان لوزارة اخلارجية، عن إدانتها 
الشــديدة لهذا التصرف املشني 
الذي يستفز مشاعر مئات املاليني 
من املسلمني في كافة أنحاء العالم، 
محذرة من مخاطر انتشار هذه 
األعمال التي تسيء إلى األديان 
وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، 

وقال أمني عام املنظمة حسني 
إبراهيم طه إن هذا الفعل يشكل 
مثاال آخر على املســتوى املقلق 
الذي وصلت إليه اإلسالموفوبيا، 
داعيا الســلطات السويدية إلى 

اإلسالمي «بأشد العبارات حرق 
نســخة مــن القــرآن الكرمي في 
السويد»، واعتبرت ذلك «عمال 
استفزازيا يســتهدف املسلمني 

ويهني قيمهم املقدسة».

املمارســات  وأكــد أن هــذه 
الهمجية واالستفزازية لن تزيد 
املســلمني إال إميانــا مع إميانهم 
مبكانة القرآن الكرمي في نفوسهم.
 وأدانــت منظمــة التعــاون 

وتدين هذا االمر بوصفه جرمية 
كراهية واحرقوا علم السويد.

فقد ندد مفتي عام السعودية 
رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
باململكة الشــيخ عبدالعزيز بن 
الشــيخ، بالعمــل  آل  عبــداهللا 
العبثي املشني، الذي قام به أحد 
املتطرفــني، بإقدامــه على حرق 
نسخة من املصحف الشريف في 
ستوكهولم بالسويد، مؤكدا أنه 
عمل اســتفزازي ملليار ونصف 
املليار مسلم بالعالم ويؤجج الفنت 

ويخدم دعاة التطرف.
وقال آل الشيخ في تصريح 
أوردته وكالة األنباء السعودية 
هــذه  إن  (واس)  الرســمية 
املمارســات الغوغائيــة تنمــي 
الكراهية وتخدم أجندات التطرف 
واإلرهاب ومصدري الكراهية في 
كل مكان، داعيا املجتمع الدولي 
والعقالء بالعالم إلى اتخاذ موقف 
حازم وقوي جتــاه من يدعمها 
ويــأذن بها حتت أي مســمى أو 

شعار.

أدان  وكاالت:   - عواصــم 
رئيس الوزراء السويدي أولف 
كريسترســون حرق السياسي 
الدمناركي املتطرف راســموس 
بالودان، نسخة من القرآن الكرمي 

في ستوكهولم.
وقــال كريسترســون فــي 
تغريدة بحســابه علــى تويتر 
امــس إن «حريــة التعبير جزء 
أساسي من الدميوقراطية، ولكن 
ما هو قانوني ليس بالضرورة 

أن يكون مالئما».
وأضــاف «حــرق كتب متثل 
قدســية للكثيرين عمل مشــني 
للغايــة. وأريــد أن أعــرب عن 
تعاطفي مع جميع املسلمني الذين 
شعروا باإلساءة بسبب ما حدث 

في ستوكهولم».
جاء ذلك فيما توالت اإلدانات 
العربية واإلسالمية لهذا العمل 
دعــوات  وانطلقــت  املشــني، 
اعتــذار  الســتكهولم بتقــدمي 
للمســلمني، ونظمت مظاهرات 
غاضبة أمام القنصلية السويدية 
في اســطنبول بتركيا تشــجب 

رئيس وزرائها اعتبرها عمالً مشيناً للغاية.. ومفتي السعودية: تؤجج الفنت والتطرف

(رويترز) تظاهرة غاضبة أمام قنصلية السويد في اسطنبول أمس احتجاجا على جرمية حرق نسخة من املصحف الشريف  

السيسي يؤكد أهمية تطوير العالقات مع إيطاليا
القاهرة - خديجة حمودة 

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيسي األهمية التي توليها 
مصــر لتطويــر العالقات مع 
إيطاليا خالل املرحلة املقبلة، 
فضال عــن تعزيز التنســيق 
والتشــاور الثنائي القائم بني 
البلديــن للتصــدي للعديــد 
مــن التحديــات اإلقليمية في 
منطقــة املتوســط. جاء ذلك 
الرئيــس  خــالل اســتقبال 
امــس، أنطونيو  السيســي 
تاياني نائب رئيس الوزراء 
إيطاليا،  ووزيــر خارجيــة 
وذلك بحضور سامح شكري 
وزير اخلارجية، والســفير 
ميكيلــي كوارونــي ســفير 
إيطاليــا بالقاهــرة. وصرح 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهورية الســفير بســام 
راضــي بــأن الرئيس أعرب 
عن ترحيبه بوزير اخلارجية 
اإليطالي في زيارته للقاهرة، 
التاريخية  العالقــات  مثمنا 
الوثيقة التي جتمع البلدين.
الرئيــس  أن  وأضــاف 
السيســي أكد علــى األهمية 
التي توليهــا مصر لتطوير 

متثله تلك الزيارة من رسالة 
واضحة على متانة العالقات 
التاريخية التي تربط البلدين، 
والتأكيد على رغبة احلكومة 
اإليطالية في ترسيخ ودفع 
هذه العالقات خالل املرحلة 
املقبلة، باإلضافة إلى استمرار 
القضايــا  إزاء  التنســيق 
االهتمــام  ذات  اإلقليميــة 
املشترك، خاصة في ظل الدور 
احملوري الــذي تضطلع به 

االهتمــام املتبــادل بتطوير 
التعاون املشــترك  مجاالت 
خالل الفتــرة املقبلة، حيث 
مت تنــاول مناقشــة ســبل 
تطوير العالقــات التجارية 
البلدين،  واالستثمارية بني 
إلى جانب التعاون الصناعي 
املشترك، وكذلك التعاون في 
الطاقة، الســيما  مجال أمن 
في مجال الغاز الطبيعي من 
خالل الشراكة االستراتيجية 
بــني مصر وشــركة «إيني» 
اإليطالية، فضال عن تطوير 
مجاالت التعاون في القطاع 

الزراعي.
وأشار السفير بسام راضي 
إلــى أنــه مت التباحث حول 
عدد من القضايــا اإلقليمية 
ذات االهتمام املشترك، وفي 
مقدمتها قضية الهجرة غير 
الشــرعية، وذلــك في ضوء 
اجلهود املصرية الفاعلة في 
هذا اإلطار، فضال عن التطرق 
كذلــك إلــى جهــود مكافحة 
اإلرهــاب والفكــر املتطرف، 
باإلضافة إلى مناقشة قضية 
الطالــب اإليطالــي ريجيني 
والتعاون من أجل الوصول 
إلى احلقيقة وحتقيق العدالة.

مصر كركيزة أساسية لألمن 
واالستقرار في منطقة الشرق 

األوسط وشرق املتوسط.
وثمن الوزير اإليطالي ما 
تقوم به مصر بقيادة الرئيس 
السيســي في نشــر مبادئ 
التســامح وحرية االعتقاد، 
وهي الثقافة التي امتد صداها 
إلى احمليط اإلقليمي ملصر.

املتحــدث  وأوضــح 
الرســمي أن اللقــاء عكــس 

بحث القضايا ذات االهتمام املشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية اإليطالي

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني

تلــك العالقات فــي مختلف 
أبعادها خالل املرحلة املقبلة، 
فضال عن تعزيز التنســيق 
والتشاور الثنائي القائم بني 
البلدين للتصدي للعديد من 
التحديات اإلقليمية في منطقة 

املتوسط.
من جانبــه، أعرب وزير 
اخلارجيــة اإليطالــي عــن 
الرئيــس  بلقــاء  تشــرفه 
السيســي، مشــيرا إلــى ما 

العثور على «دفعة ثالثة» من الوثائق 
السرية خالل تفتيش منزل بايدن

واشنطن - وكاالت: عثر 
القضاء األميركي على ست 
وثائق سرية إضافية، هي 
الثالثة من نوعها، في منزل 
عائلة الرئيس جو بايدن، 
في فصل جديد من قضية 
باتت تســبب لــه إحراجا 

بالغا.
وقال بوب باور احملامي 
الشخصي لبايدن في بيان، 
ان «وزارة العدل استحوذت 
على مواد اعتبرتها ضمن 
نطاق حتقيقها، بينها ستة 
عناصر تتألف من وثائق 
عليهــا عالمات تصنيف»، 
وذلك خالل عملية تفتيش 
للمنزل الذي ميلكه الرئيس 
في ويلمينغتــون بوالية 

ديالوير.
وأوضح باور أن الوثائق املذكورة ترتبط 
مبرحلتني مــن احلياة السياســية للرئيس 
الدميوقراطي البالغ ثمانني عاما، وهما: مسيرته 
الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ عن والية 
ديالوير، والتي استمرت أكثر من ثالثني عاما، 
وتوليه نيابة الرئاســة في عهد باراك أوباما 

بني عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٧.
ونوه الى ان بايدن عرض دخول «منزله 
للسماح لوزارة العدل بتفتيش املبنى بأكمله 

بحثا عن ملفات ومواد سرية محتملة».
وأضــاف أن الرئيــس وزوجته لم يكونا 

موجودين أثناء التفتيش.

في غضون ذلك، يعتزم كبير موظفي البيت 
األبيض رون كالين ترك منصبه بعد عامني 
له في هذه الوظيفة املركزية واحلساسة جدا، 
حسبما أفاد عدد من وسائل اإلعالم األميركية.

ووفقــا لصحيفة «نيويورك تاميز»، فإن 
كالين «أسر إلى زمالئه أنه بعد فترة مرهقة 
ومتواصلة إلى جانب بايدن تعود إلى حملة 

٢٠٢٠، أصبح مستعدا للمضي قدما».
وكالين أحد أقرب املتعاونني مع الرئيس 
وقــد يتــرك منصبه بعد اخلطاب الســنوي 
جلو بايدن حول «حالة االحتاد» املقرر في ٧
فبراير املقبل، استنادا إلى «نيويورك تاميز».

كبير موظفي البيت األبيض يعتزم ترك منصبه بعد اخلطاب السنوي لـ «حالة االحتاد»

(رويترز) الرئيس األميركي جو بايدن خارجا من الكنيسة في ديالوير  

«الكباش» على طاولة مجلس النواب مستمر.. 
بري على موقفه ونواب االعتصام إلى توسع

بيروت - عمر حبنجر

«الكباش» على أشده على 
«طاولة» اخلميــس النيابي 
مجلــس  رئيــس  املقبــل، 
النــواب نبيه بــري رد على 
اعتصام نــواب التغيير في 
القاعــة العامــة للمجلــس، 
بتعيني يوم اخلميس موعدا 
النيابية  اللجــان  الجتمــاع 
فــي  للبحــث  املشــتركة، 
ملــف الضمــان االجتماعي، 
والنواب املعتصمون متسكوا 
باعتصامهم، مطالبني بعقد 
املجلس جلســات انتخابية 
مفتوحة، حتى التوصل الى 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
وفق النصوص الدستورية.

وكل ذلــك يجري وســط 
أفق سياسي داخلي مسدود، 
وخارجي محــدود االهتمام 
بالوضع في لبنــان، تقابله 
أوضــاع ماليــة متدهــورة 
واجتماعيــة متفجــرة، مــع 
جتاوز سعر الدوالر األميركي 
في السوق الســوداء الـ ٥٠

ألف ليرة لبنانية!
نائــب رئيــس مجلــس 
النــواب اليــاس بوصعــب، 
ســعى من جهته لكسر حدة 
املواجهــة، وحصــل علــى 
وعــد مــن رئيــس املجلس 
نبيه بري بتحويل جلســة 

أي جهــة او حزب سياســي 
أبــدا، فيما اعتبــرت النائبة 
حليمــة القعقــور، في عدم 
دعوة مجلس النواب النتخاب 
رئيس، مؤشــرا علــى عدم 
اهتمام املعنيني باالعتصام، 
وقالت: «نريد التعاون داخل 
وخــارج املجلــس النتخاب 

رئيس للجمهورية».
الدويهي،  النائب ميشال 
حــدد وظيفتــني لالعتصام 
النيابي، األولى بديهية وهي 
حــث النواب علــى انتخاب 
رئيس للجمهورية وفق املواد 
٤٩ و٧٤ و٧٥ من الدســتور، 
والثانية سياسية وبأهمية 

البطريرك املاروني بشارة 
الراعي، أشار في عظة أمس 
األحــد مــن بكركــي، الى ان 
«مهزلــة جلســات انتخــاب 
الرئيس مستمرة، وتوجه الى 
نواب األمة والوزراء بالقول: 
«أنتم مسؤولون عن وصمة 
العــار اجلديــدة التي تلحق 
بلبنــان، مــن خــالل فقدانه 
حق التصويت في اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة. وأضاف 
«الــدوالر جتاوز اخلمســني 
ألف ليرة لبنانية، وصفيحة 
البنزيــن مليون ليرة فقفوا 

وقفة ضمير..»
في هــذه االثنــاء جتدد 
احلديث عن لقاء بني مسؤول 
التواصل في حزب اهللا وفيق 
صفا وبني رئيس التيار احلر 
جبران باسيل عصر اليوم 
االثنــني في محاولة إلعادة 
رتق العالقات بني الطرفني.
املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس ابراهيم طمأن 
فــي تصريــح لــه أمــس، 
اللبنانيــني الــى أن النفق 
الذي نحن فيه يوشك على 
النهاية، مؤكدا االصرار على 
ايصــال البلد الى شــاطئ 
االمان، وقال: لن نترك لبنان 
الذي هو أمانة لدى اجلميع 
ويجب احلفاظ عليه مهما 

كانت الصعوبات.

األولى، وهي االتفاق على اسم 
سيادي اصالحي تلتقي حوله 

كل كتل املعارضة.
النائــب جميل  واعتبــر 
الســيد، انه رغــم احترامي 
العتصام الزمالء، فأنا أرى ان 
هذا االعتصام لن يجدي اآلن، 
لكن النائب التغييري ابراهيم 
منيمنة يــرى ان االعتصام 
حقق بعضا من أهدافه، كرفع 
الصــوت وحتريــك الناس، 
واعتبر في تصريح له أمس، 
ان مواقــف رئيــس املجلس 
ســلبية، مســتبعدا احداث 
حتركات شــعبية على غرار 

١٧ أكتوبر.

(محمود الطويل) ناشطون متضامنون مع نواب «التغيير» املعتصمني داخل املجلس النيابي  

اللجان املشتركة الى جلسة 
انتخاب رئاســية، شرط أن 
يطرح املعتصمون اسما ميكن 
التفاهــم حوله، لكن النواب 
الذيــن ينتمون  املعتصمني 
الــى االجتاهــات الســيادية 
والتغييريــة، أصــروا على 
دستورية جلسات االنتخاب، 
مبعنــى أن تعقــد جلســات 
متتاليــة وفي خاللها تطرح 
األســماء، وحتصل الغربلة، 

وصاحب األكثرية ينجح.
ومن داخل قاعة االعتصام، 
قالت النائبــة جناة صليبا، 
دعوتنــا للـــ ١٢٨ نائبــا الى 
االعتصام ليست موجهة ضد 

انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه 
يوقع قتلى وجرحى في حلب

وكاالت: كارثة جديدة حتصد املزيد من 
األرواح في مدينة حلب، حيث توفي نحو 
١٦ شخصا واصابة ٤ على األقل في انهيار 
مبنى سكني تقطنه سبع عائالت في حي 

الشيخ مقصود.
وقالت وزارة الداخلية السورية إن بناء 
سكنيا مؤلفا من خمسة طوابق في شارع 
معروف بحي الشــيخ مقصــود انهار في 
الســاعة الثالثة من فجر أمس، وفيه سبع 
عائالت بينهم أطفال. وقالت انها انتشلت 
على الفور ١٣ جثة وأحد االشخاص حيا. 
وعزت وسائل االعالم الرسمية االنهيار 
إلى «تسرب املياه إلى أساساته»، في وقت 
تتكرر حاالت انهيار األبنية الســكنية في 
حلب، ثاني كبرى املدن الســورية، ســواء 
جراء البناء املخالف من دون أسس متينة 
أو نتيجة تصدع املباني القدمية نسبيا التي 
حتملت وطأة القصف الروسي والسوري 

املكثف للمناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة 
قبل االستيالء عليها قبل نحو ٦ أعوام.

وأفاد سكان في احلي وكالة فرانس برس 
بــأن عدد قاطني املبنى كان يبلغ نحو ٣٥

شخصا. وأشــار املرصد السوري حلقوق 
االنسان الى ان بني القتلى رضيعا و٨ اطفال 

و٤ نساء.
وحي الشيخ مقصود ذو غالبية كردية، 
وتســيطر عليــه وحدات حماية الشــعب 
الكرديــة. وأفــاد املرصد بأن بــني القتلى 

نازحي عفرين.
ويقول ســكان إن كثيرا مــن النازحني 
السوريني نقلوا إلى مبان متضررة في ظل 
غياب جهود إعادة إعمار ممنهجة للمناطق 
السكنية فضال عن تدني اخلدمات احلكومية.

ويرى سكان أن ترميم املباني التي دمرتها 
احلرب يكون في كثير من األحيان بأيدي 

األهالي الذين يتحملون التكاليف.

جانب من عملية البحث عن ناجني وانتشال جثث في حي الشيخ مقصود بحلب


