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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية
حتليل إخباري

احلكومة: ال صحة لقائمة األسعار اجلديدة املتداولة للوقود
القاهرة - هالة عمران ـ ناهد إمام

رصد املركز اإلعالمي ملجلس 
الــوزراء في تقريــره الدوري 
لرصد الشــائعات، ١٢ شائعة 
انتشرت في 8 أيام في الفترة 

من ٢-٩ مايو اجلاري.
ونفى املركز ما تردد حول 
تداول قائمة باألسعار اجلديدة 
للوقــود في الســوق احمللية 

خالل شهر يونيو املقبل.
وذكر - في تقريره - أنه 
تواصــل مــع وزارة البترول 
والثروة املعدنية، والتي نفت 
تلــك األنباء متاما، مؤكدة أنه 
ال صحة على اإلطالق للصورة 
املتداولــة بقائمــة األســعار 
اجلديدة للوقود خالل شــهر 

يونيو املقبل.
وشددت وزارة البترول على 
أنه فــي حال وضع أو حتديد 
أي أســعار جديــدة للوقــود، 
فإنه ســيتم اإلعالن عنها بكل 
وضوح بقرارات رسمية، وأن 
كل مــا يثــار في هذا الشــأن 
مجرد شــائعات ال أساس لها 
مــن الصحة تســتهدف إثارة 

البلبلة بني املواطنني.
وأشارت إلى أنها حريصة 
كل احلرص على تأمني إمدادات 
الطاقة بشكل متواصل وتلبية 
احتياجات السوق احمللي من 
كافــة املنتجــات البتروليــة، 
بجانــب ســعيها فــي الوقت 
احلالي علــى تكثيــف أعمال 
البحــث واالستكشــاف لدعم 

كما نفي املركز، ما تردد من 
أنبــاء تفيد باجتــاه احلكومة 
لتصفية 7٠% من مصانع الغزل 
والنسيج لصالح مستثمرين 
أجانــب بهــدف إقامــة أبراج 

صحة على اإلطالق لتصفية 
الغــزل والنســيج  مصانــع 
لصالح أي مستثمرين سواء 
أجانــب أو غيرهم، مشــيرة 
إلى سعي الدولة لتطوير هذا 

القطاع احليوي وإعادة هيكلة 
شركاته باعتباره واحدا من أهم 
الصناعات املصرية املتميزة.

وأكــدت أن كل ما يثار في 
هذا الشأن شائعات ال أساس 
لها من الصحة تستهدف إثارة 
غضب املواطنــني والنيل من 
جهود الدولة في تطوير صناعة 

الغزل والنسيج.
الــى ذلك، أعلــن د.عاصم 
اجلزار وزير اإلسكان واملرافق 
العمرانية، عن  واملجتمعــات 
الــوزارة ممثلــة فــي  قيــام 
هيئــة املجتمعــات العمرانية 
اجلديــدة، بفتح بــاب احلجز 
لـــ ٢3 قطعــة أرض خدميــة، 
إلقامة نشــاط محطات وقود 
مبســاحات تتراوح بني ١6٢٠ 
و١١5٠٠ م٢، بـ ١8 مدينة جديدة. 
وقال وزير اإلسكان، في بيان 
اليوم اخلميس، إن املدن هي: 
القاهرة اجلديدة - الشروق - 
طيبة اجلديدة - قنا اجلديدة 
الســادات - ١5 مايــو -   -
الصاحلية اجلديدة - العاشر 
من رمضان - الشيخ زايد - 
أســيوط اجلديدة - سوهاج 
اجلديــدة - أســوان اجلديدة 
- بدر - الفيــوم اجلديدة - 
املنيــا اجلديدة - برج العرب 
اجلديدة - دمياط اجلديدة - 

أخميم اجلديدة. سكنية ومشروعات استثمارية.
أنــه بالتواصل  وأوضــح 
مــع وزارة قطــاع األعمــال 
العام، والتي نفت صحة تلك 
األنبــاء متاما، مؤكــدة أنه ال 

فتح باب احلجز لـ 23 قطعة أرض إلقامة محطات وقود بـ 18 مدينة جديدة

االحتياطــي وزيــادة معدالت 
لتلبيــة  احمللــي  اإلنتــاج 
احتياجات السوق احمللي من 
املنتجــات البتروليــة والغاز 

الطبيعي.

والي: الئحة قانون التصالح في مخالفات املباني تصدر قبل موعدها
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

كشف رئيس جلنة االسكان 
في مجلس النواب عالء والى 
أن قيمة التصالح في مخالفات 
املباني تقــع بني احلد االدنى 
5٠ جنيهــا وحدهــا االقصى 
٢٠٠٠ جنيه عن املتر الواحد، 
مضيفا ان الالئحة التنفيذية 
ســوف حتدد قيمة التصالح 
وذلك حسب طبيعة املنطقة 
الواقعة بهــا املخالفة وكذلك 
إعداد ووضــع مناذج طلبات 

التقرير  التصالــح ومنــاذج 
الهندسي املطلوب إلثبات حالة 
املبنى اإلنشائية وحتديد فئات 
رسوم طلب التصالح والذي 
سيتم احتسابه طبقا حلجم 
األعمال املخالفة ومســطحها 
وذلك بحد أقصى خمسة آالف 
جنيه للطلب أو حسب حجم 
املخالفة وبناء عليها ســيتم 

حتديد الرسم.
وأشــار رئيــس إســكان 
البرملان إلى أن احلصيلة املالية 
لتقنني األوضــاع والتصالح 

التنفيذية ستراعي متاما البعد 
االجتماعــي والصالــح العام 
إلنهاء إجراءات التصالح مع 
املواطنــني وتقنني أوضاعهم 
بكل ســهولة ويسر، وسوف 
يتم االنتهــاء منها وعرضها 
على د.رئيس مجلس الوزراء 
لصدورهــا قبل مدة االشــهر 
الثالثة التي حددها القانون 

وشدد والي على أن الالئحة 
التنفيذيــة لقانون التصالح 
على بعــض مخالفات البناء 
أوشكت على االنتهاء وسوف 

تصدر قبل املوعد الذي حددته 
املادة ١١ من مشروع القانون 
وهو الثامن من يوليو القادم، 
مؤكدا أن اللجنة املشكلة إلعداد 
التنفيذية ملشــروع  الالئحة 
القانــون راعت متامــا تنفيذ 
التكليفات الواردة في املشروع 
اللجــان  ومعاييــر اختيــار 
ورؤســائها وأعضائهــا بكل 
جهة إداريــة في كل محافظة 
للتيسير على املواطنني عند 
البدء في إجــراءات التصالح 
وفحص كل حالة على حدة.

في مخالفات البناء ســتوجه 
مباشــرة إلى اخلزانة العامة 
للدولة، ومن خاللها ســوف 
يتم توجيهها لدعم مشروعات 
البنية التحتيــة املتمثلة في 
مشــروعات ومحطــات املياه 
والصــرف الصحــي ودعــم 
مشروعات اإلسكان االجتماعي 
وغيرهــا مــن املشــروعات 

اخلدمية. 
كمــا أكــد املهنــدس عالء 
والي رئيس جلنة اإلســكان 
الالئحــة  أن  لـ»األنبــاء«  عالء والى

»املوازنة« قاب قوسني.. واحلريري: الكل سيساهم
بيروت ـ عمر حبنجر

الــوزراء  عقــد مجلــس 
الثامنة  اللبنانــي جلســته 
امس واملخصصة ملناقشــة 
واقرار مشروع قانون املوازنة 
العامة ضمن اطار ما اوصى 
به مؤمتر »سيدر« لقاء تقدمي 
قروض مسهلة للبنان تصل 

الى حدود ١7 مليار دوالر.
الذي  وقــارب املجلــس، 
انعقد في السراي احلكومي 
ســعد  الرئيــس  برئاســة 
احلريري، »البنود املتفجرة« 
في مشروع املوازنة، كالبت 
في التقدميات والتعويضات 
فــي الســلكني العســكري 
واالمني، مع حتديد السقف 
االعلــى لرواتــب موظفــي 
الدولة، بحيث ال يتجاوز اي 
موظف ٢٠ ضعف احلد االدنى 
لالجر اي ١3.5 مليون ليرة في 
التعويضات  الشهر، وابقاء 
وملحقات الراتب حتت سقف 

75% من الراتب االساسي.
الرئيس ســعد احلريري 
اكد من جهته ان كل القطاعات 
ستساهم في املوازنة، وليس 
صحيحا ان االصالحات هي 
ملصلحة »سيدر« بل ملصلحة 
لبنــان. وتتوقــع مصــادر 
حكومية اجناز املوازنة اليوم 

اجلمعة او غدا السبت.

وعني سعادة الـمـجاورتني.
واستمر االجتـماع ساعة 
ونصف الساعة خـرج بعده 
النائب حنكش لـيـعلن عدم 
التوصــل الــى اتفــاق، ألن 
وزيرة الطاقة اصــرت على 
مد اخلطوط على االعمـــدة 
وليــس حتت االرض، نافية 
احتمال االضرار الصـــحية 
الســكان ويبــدو ان  علــى 
بكركي اقتـنعت بوجهة نظـر 

الوزيرة.
ومــا لــم يقلــه اجتمــاع 
بكركي ورد في بيان امانة سر 
املارونية،  مطرانية بيروت 
انهــا فوجئــت فجر  وفيــه 

اليــوم )امس( بقــوة امنية 
تقتحــم ارض الوقف التابع 
لنــا مــن دون انتظــار فتح 
البــاب، واغلقــوا الطرقــات 
وطالــب  الكنيســة،  الــى 
البيان بأن تســتملك الدولة 
االراضــي التي ميــر فوقها 
اخلط الكهربائي ألنها ستفقد 
5٠% مــن قيمتها على االقل. 
الوزير الســابق آالن حكيم 
علق على احداث املنصورية 
بالقول: تبقى كوريا الشمالية 
اكثر حرية مــن لبنان، وان 
اســتخدام العنف ضد رجل 
دين والتعدي على الكنيسة 

مرفوض شكال وموضوعا.

وزيرة الطاقة أقنعت بكركي بخط التوتر العالي في »املنصورية«

)محمود الطويل( الرئيس العماد ميشال عون مستقبال سفيرة الواليات املتحدة االميركية اليزابيث ريتشارد 

الى ذلك، جتددت املواجهات 
بني اهالي بلــدة املنصورية 
)قضاء املنت( والقوى االمنية 
املكلفة بحماية عمال الكهرباء 
القائمني مبد خطوط التوتر 
العالــي فــوق  الكهربائــي 
منطقــة مأهولة، بعد فشــل 
لقاء صباحي عقد في بكركي 
برئاسة البطريرك املاروني 
بشارة الراعي وحضور وزيرة 
البســتاني من  الطاقة ندى 
جهة ورئيس حزب الكتائب 
سامي اجلميل ونائب الكتائب 
إليــاس حنكــش ورئيــس 
مجلــس ادارة كهرباء لبنان 
كمال حايك ومختاري رومية 

نصراهلل صفير.. دخل مرحلة التنفس االصطناعي
السياســية  بيروت: كل االحداث 
واملالية والشارعية لم تشغل اللبنانيني 
عن متابعة احلالة الصحية للبطريرك 
الكاردينال نصراهلل  السابق  املاروني 
صفير الــذي دخل مرحلــة التنفس 
االصطناعي في مستشفى اوتيل ديو 
في بيروت. والبطريرك صفير املوصوف 

برجل االستقالل اللبناني الثاني الذي 
شهده لبنان في العام 2005 من خالل 
مواكبته »ثورة االرز« التي قادها فريق 14 
آذار بعيد اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
مولود في 15 مايو 1920، اي انه اآلن في 
الـ 99 من عمره، وقد سرت شائعات 
أطلقتها بعــض مواقع التواصل حول 

وفاته، لكن البطريرك احلالي بشــارة 
الراعي الذي زاره صباحا أسف لهذه 
الشائعات ودعا للصالة من اجل شفائه. 
وقال الطبيب املعالج ان وضع البطريرك 
صفير مستقر وحتت السيطرة، وهناك 
بعض اشارات التحسن لكن ال ميكن 
اجلزم واالمل باهلل ونحن لن نستسلم.

اجليش السوري يسيطر على قلعة املضيق ومحيطها
عواصمـ  وكاالت: سيطرت 
قوات احلكومة السورية على 
بلدة قلعــة املضيق ومناطق 
محيطــة، في ريف حماة بعد 
انسحاب فصائل من املعارضة 
منهــا، وســط قصــف عنيف 

وغارات روسية مكثفة.
واملناطق هي: قلعة املضيق 
في اجلهة الشــرقية من سهل 
الغاب بريف حماة الشــمالي 
الغربي، ومنطقة الكركات، وتل 
هواش، منطقة الشيخ إدريس.
وعلل محمد رشيد عضو 
املكتــب اإلعالمــي لـ»اجلبهة 
الوطنية للتحرير« املعارضة، 
انسحاب الفصائل من املنطقة 
ودخــول اجليش إليهــا، بأن 
قلعة املضيق تعتبر »ساقطة 
عســكريا«. وأضــاف رشــيد 
فــي تصريحــات نقلها موقع 
»عنب بلدي« أن قلعة املضيق 
ساقطة ناريا من جانب اجليش 
وامليليشيات املوالية له، قبل 
السيطرة على بلدة كفرنبودة 

في الريف الشمالي الغربي.
وتوقع أنه من املرجح أن 
تسيطر القوات املهاجمة على 
الشــريعة والتوينة،  منطقة 
كونهما محاصرتان من جميع 
اجلهات بعد تطورات الوضع 

امليداني حاليا.
وقــد أكد ســكان إن قوات 
انتزعت  الســورية  احلكومة 

التركــي فــي هــذه القضيــة 
خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ 
مذكــرة ١7 ســبتمبر املاضي، 
والقاضية بوقف إطالق النار 
بني الضامنني »تركيا وايران 

وروسيا«.
ولم يحدد فيرشينني كيفية 
التنسيق مع تركيا الذي حتدث 
عنه، في الوقت أكد فيه وزير 
الروسي، سيرغي  اخلارجية 
التركي،  الڤــروڤ، ونظيــره 
مولــود جاويــش أوغلو في 
اتصال هاتفي أهمية تطبيق 
اتفــاق إدلب، في ظل تصعيد 

روســي وصمــت تركــي عما 
يجــري مــن قصــف وقتــل 
وعمليات عسكرية في املنطقة.

وذكرت اخلارجية الروسية، 
أن الڤروڤ وتشاووش أوغلو 
أجريــا أمــس األول، مكاملــة 
هاتفية مببــادرة من اجلانب 
التركي حيث بحثا »التطورات 
احلالية في سورية«، الفتا إلى 
أن »الوزيرين شددا على أهمية 
تنسيق جهود البلدين بهدف 
تطبيق املذكرة اخلاصة بإرساء 
االستقرار لألوضاع في منطقة 

إدلب خلفض التصعيد«.

فصائل املعارضة تبرر انسحابها بأن املنطقة »ساقطة ناريا«

)أ.ف.ب( سوريون يحملون ما أمكن من امتعة ويفرون من مناطق القصف على الطريق العام قرب سراقب 

السيطرة على قلعة املضيق 
وقريتي تل هواش والكركات 
القريبتــني. وقــال املرصــد 
الســوري حلقــوق اإلنســان 
بــدوره، إن مقاتلي املعارضة 
انســحبوا من هنــاك بعد أن 
أوشك اجليش على تطويقهم.
وقــد أعلــن نائــب وزير 
الروسية سيرغي  اخلارجية 
فيرشــينني أمس، أن روسيا 
ودمشق سواصالن قصف ادلب 

بالتنسيق مع تركيا.
انهــم  وأكــد فيرشــينني 
يقومون بالتنسيق مع اجلانب 

مقتل 7 مدنيني في دير الزور بعد مظاهرات ضد »قسد«
دير الزور ـ وكاالت: قتل 7 مدنيني 
علــى األقل في هجوم لوحدات حماية 
الشــعب الكرديــة التي تســيطر على 
قوات ســوريا الدميوقراطية )قسد(، 
على بلدة الشحيل في ريف دير الزور، 
بعد أيام من املظاهرات احلاشــدة ضد 
سيطرة األكراد على احملافظة. وكانت 
العديد من املظاهرات خرجت في البلدة 

املذكــورة وعدد من البلــدات األخرى 
بريف دير الزور طالبت بإنهاء احتالل 
»ي.ب.ك« للمنطقة، ووقف ســرقتها 
ملواردها وعلى رأســها النفط. ونقلت 
وكالة »األناضول« عن مصادر محلية، 
أن عناصــر »قســد« هاجموا في وقت 
متأخر من ليل أمس األول بلدة الشحيل، 
مبساندة من طائرات التحالف الدولي 

وقاموا باستهداف كل من وجدوه خارج 
منزله، ما أســفر عن مقتل 6 مدنيني. 
وأوضحــت املصادر أن أهالــي البلدة 
خرجوا في مظاهرات حاشــدة صباح 
أمس اســتنكارا للهجــوم، ردت عليها 
الوحدات بإطالق الرصاص احلي على 
املتظاهرين، ما أســفر عن مقتل مدني 

وجرح 3 آخرين.

ماذا يعني اإلشراف العسكري 
على املشاريع املدنية؟

أحمد سليمان

فتح حديث الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
منذ أيام عن إشراف القوات املسلحة علي املشروعات 
القومية الباب لفهم طبيعة العالقات املدنية - العسكرية 
في مصر، خاصة في ظل الشــائعات التي تروج عن 

استحواذها على كل أعمال التنمية الشاملة للبالد.
فحملــت أكثر من رســالة خالل افتتــاح عدد من 
املشروعات التنموية بســيناء واإلسماعيلية ومنها 
األنفاق العمالقة حتت قناة السويس، األولى أنه مع 
تعظيم االســتفادة من املوارد املتاحــة للبالد ـ وفقا 
لرؤيــة ٢٠3٠ـ  يــزداد االحتياج للمتابعة املســتمرة 
على املشــاريع التي تقوم بها احلكومة بالتعاون مع 

القطاع اخلاص.
والثانية هي أن دور اجليش فيها هو إشرافي فقط 
األمر الذي طاملا شدد عليه الرئيس أكثر من مرة، وقد 
حــدد املختصون في هذا املجال اجتاهني في تعريف 

العالقات املدنية ـ العسكرية هما:
١ـ  االجتاه املؤسسي: والذي يهتم أنصاره بدراسة 
الضوابط القانونية التي حتكم عمل املؤسسة العسكرية 
في ظل نظام حكم سياســي دميوقراطي، األصل فيه 
مدنية احلكم، ولذلك يكون هناك اهتمام بالرقابة املدنية 
على عمل املؤسســة العســكرية، واحلياد السياسي 

للمؤسسة وقادتها.
٢ ـ االجتــاه املهنــي: يهتم أنصــاره بإقرار وجود 
دور سياسي للمؤسسة العسكرية وفي عملية صنع 
القرار السياسي، خاصة فيما يتعلق باألمن القومي 
الداخلــي واخلارجي، نظرا التصــال عملهم بصورة 
مباشــرة به، وألنهم من يتولون مســؤولية حماية 
الدولة من التهديدات ومن ثم ميكن النظر للعالقات 
املدنية العسكرية باعتبارها عالقات شراكة متكافئة 

بني نظراء.
ورغم التشــكيك في الــدور الذي تقوم به القوات 
املسلحة املصرية منذ يونيو ٢٠١3، اال أن من الثوابت 
في الشــارع املصــري حاليا أن مســيرة التنمية قد 
انطلقت بشراكة مدنية- عسكرية منذ ٢٠١5 على عدة 
محاور من أهمها: اإلســهام في العديد من املشــاريع 
بصفــة خاصة في مجــال البنية األساســية للدولة 
لتشجيع االستثمار اخلارجي والداخلي اعتمادا على 

القطاع املدني.
وفي قطاع الصحة، تنفذ العديد من املستشفيات 
التي ال تقتصر فقط على خدمة العسكريني وإمنا أيضا 

خدمة املدنيني بأسعار تتناسب مع دخل املواطن.
وفى قطاع التعليم كان لها دور في رفع كفاءة وإنشاء 
العديد من املدارس والنوادي والساحات الشعبية في 
مختلف احملافظات، مع التركيز على جنوب مصر في 
مدن وقرى الصعيد، فضال عن التنمية في محافظتي 

شمال وجنوب سيناء.
إن مــا جاء في كلمة الرئيس منــذ أيام إمنا يؤكد 
على أن الهدف املجتمعي للمؤسســة العسكرية هو 
معاونة الشركات املدنية بهدف التيسير على املواطنني 
من خالل تنفيذ املشروعات لتوفير متطلبات احلياة 

الكرمية للمواطنني، وليس االستحواذ.
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