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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

حتليل إخباري
إستراتيجية مصر أمام السبع الكبار

أحمد سليمان 

ترتبط اإلدارة املصرية بعالقات خارجية متوازنة مع 
أغلب دول العالم، السيما الدول السبع الصناعية الكبري، 
حيث تنتهج مصر سياسة تتماشى وطبيعة النظام الدولي 
اجلديد وسبل توزيع القوة داخله )السياسية واالقتصادية 
والعســكرية(، األمر الذي يتضح نهاية الشهر اجلاري 
من خالل مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة 

الدول السبع التي ستعقد في فرنسا.
ورغم أن الدعوة جتيء انطالقا من رئاســة مصر 
لالحتاد األفريقي، اال أن جدول أعمال اجللسات اخلاصة 
بالقارة واللقاءات الثنائية التي ستجمع مسؤولي الدولة 
بنظرائهــم من الدول األخرى تعكــس الدور احملوري 
للقاهرة في تعزيز الشــراكات بني القارتني األوروبية 
واألفريقية، بعد جناح القمــة العربية- األوروبية التي 

عقدت في مدينة شرم الشيخ.
وهناك عدة مؤشرات جديدة حتدد طبيعة العالقات 
بني القاهرة واألطراف الدولية الفاعلة واملؤثرة في املسار 
باعتبار مصر اآلن من االقتصادات الواعدة التي شهدت 

تقدما كبيرا خاصة في مجال اإلصالحات.
املؤشر األول يتجلى في االتفاقيات املوقعة بني الدولة 
املصرية ومسؤولي الدول السبع خالل الزيارات املتبادلة 
بني الزعماء الغربيني للقاهرة أو العكس خالل الفترات 
املاضية، ومنها الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكرون، األمر الــذي تتأكد معه مكانة مصر 
وقوتها وقدرتها اإلستراتيجية في املنطقة العربية وأفريقيا، 
وهو ما أكد عليه بيان رئاسة اجلمهورية الذي اشار الى 
حرص الرئيس السيسي على مواصلة العمل املشترك 
مع فرنسا في كل املجاالت، وتعظيم التنسيق والتشاور 
في مختلف القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام 
املشــترك، األمر الذي سينعكس - بالطبع - على أغلب 

لقاءات الرئيس مع رؤساء الدول السبع. 
وثانيا، هناك فرصة للدولة في تدعيم وتعزيز قضايا 
القارة األفريقية، حيث سيركز جدول األعمال على عدد 
من القضايا تتفق ورؤيــة مصر في االحتاد األفريقي 
واستراتيجيته املعلنة لعام 2063، منها ضمان وصول املرأة 
الى سوق العمل وتشجعيها على ريادة األعمال والتنمية 
االقتصادية والعمل والتدريب والتأهيل وكل ما يتعلق 
بربط القارة األفريقية بشبكة اإلنترنت وحتسني الظروف 
اخلاصة بالتربية والتعليم، فضال عن األوضاع األمنية 
املضطربة في القارة، األمر الذي تعول عليه مصر خالل 
مشاركتها في هذه القمة بحسب املراقبني إلحراز تقدم 
في استعادة دور مؤسسات الدولة الليبية وعلى رأسها 
اجليش الوطني. كما تعتبر مشاركة الرئيس السيسي، 
بحســب املراقبني، فرصة لعرض خريطة االستثمارات 
في املدن اجلديدة واملشروعات القومية الكبرى، حيث 
متثل الدول السبع الصناعية نحو 40٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي للعالم، فضال عن اســتعراض جهود مكافحة 
اإلرهاب، اســتمرار لألزمات اإلقليمية وأدوار للقوى 
اخلارجية، التي ستســعى خالل القمــة لعقد حتالفات 
وشراكات أمنية جديدة تضمن انهاء التفاعالت األمنية 

في القارة األفريقية خالل السنوات القادمة.

عن السياسة األميركية
جتاه لبنان

البطالة تتراجع إلى ٪7.5 
خالل الربع الثاني من 2019

بيروت - ناصر زيدان

أثار بيان السفارة األميركية في بيروت الذي صدر في 7 
أغسطس وتناول مجريات احلادثة املأساوية التي وقعت في 
قبرشمون في اجلبل نهاية يونيو املاضي، موجة من التعليقات 
وسلط األضواء على السياسة األميركية املعتمدة جتاه لبنان. 
واعتبره البعض الســبب الرئيسي وراء استعجال املعنيني 

في عقد املصاحلة التي جرت في قصر بعبدا.
وتقول أوساط سياسية متابعة: إنه ال ميكن اعتبار البيان 
مساندة لطرف لبناني ضد طرف آخر، وفقا ملا جاء في تفسير 
رئيس كتلة الوفــاء للمقاومة محمد رعد، وهو ليس تدخال 
في الشأن الداخلي، بل هو عبارة عن حتذير واضح من مغبة 
االنزالق الى وقائع جديدة من خالل استغالل احلادث ألغراض 
سياســية. وقد يفهم من ذلك أن واشنطن شعرت بأن هناك 
تدخالت حصلت، قد حترف التحقيق عن مساره القضائي، 
وقد يساهم هذا األمر في تأجيج صراعات سياسية وطائفية، 
ال يســتطيع أن يتحملهــا لبنان. والواليــات املتحدة عبرت 
أكثر من مرة عن حرصها على االستقرار في لبنان، من دون 
تدخالت خارجية، وهي ال تقبل بأن يسقط لبنان بكامله حتت 
نفوذ محور »املمانعة« وهناك قوى دولية ومحلية واســعة 

لديها ذات املوقف. 
سياسة الواليات املتحدة جتاه لبنانـ  كما عبر عنها وزير 
اخلارجية مايك بومبيوـ  تلتزم دعم الشرعية وتقدم مساعدات 
عسكرية للجيش اللبناني وليس مليليشيات، ولديها برنامج 
تقدميات إمنائية »ولتطوير الدميوقراطية« من دون أن نعرف 
ما املقصود بالضبط من هذا التعبير األخير، وليس سرا انها 
تعارض سياسة حزب اهلل، وقد فرضت عقوبات مشددة على 

بعض املسؤولني فيه. 
وتقول هذه األوساط السياسية املتابعة إن استحضار البيان 
األميركي كمادة سجال داخلي لبناني، ال يخدم الذين يعتمدون 
هذه املقاربة، ذلك أن مضمون البيان واضح، وعباراته منتقاة 
بإحكام، وهي تؤكد على احترام القوانني املرعية ليس إال، كما 
أنه لم يدعم أي طرف من أطراف احلادثة، وال هو تهجم على 
طرف آخر. والذيــن يغمزون من قناة اآلخرين في مضمون 
التدخل األميركي، يلتقون مع السفيرة األميركية باستمرار، 
باستثناء حزب اهلل الذي ميلك موقفا مبدئيا ضد السياسة 
األميركية انطالقا من حســابات خاصة لها عالقة بتحالفاته 
اخلارجية. وتتابع األوساط ذاتها أن األطراف السياسية اللبنانية 
كافة تقريبا، تعارض السياسة األميركية في املنطقة، وهذه 
األطراف ـ السيما احلزب التقدمي االشتراكي ـ أدانت مواقف 
واشــنطن في نقل السفارة الى القدس، وفي االعتراف بضم 
اجلوالن، وهاجمت عملية السالم اجلديدة التي أطلقتها إدارة 
الرئيس ترامب املسماة بـ»صفقة القرن«. وهذا يؤكد استقاللية 
أغلبية األحزاب اللبنانية ـ خصوصا التي كانت في حتالف 
١4 آذارـ  عن السياسة األميركية، بينما تشهر القوى األخرى 
موقفها املؤيد إليران في املنطقة، واستعدادها خلوض حرب 
من لبنان، دفاعا عنها. بيان السفارة األميركية حول حادثة 
قبرشــمون ســاهم مع مواقف قوى أخرى في دفع األطراف 
اللبنانية كافة لتحقيق املصاحلة، وفتح صفحة تعاون جيدة، 
السيما بني القوى التي تخاصمت بقوة خالل األشهر املاضية 
إلنقاذ البالد من املخاطر املالية واالقتصادية الداهمة، ودعوة 
الرئيس سعد احلريري الى واشنطن للقاء كبار املسؤولني، 

تأتي في السياق ذاته من التوجهات األميركية.

القاهــرة - أ.ش.أ: أعلن اجلهــاز املركزي للتعبئة 
العــــامة واإلحصاء عن تراجع مــعدل البطالة خالل 
الربع الثاني من عام ٢٠١٩ ليـــبلغ 7.5٪ من إجـــمالي 
قوة العــمل مقـــابل 8.١٪ في الربـــع األول من العـــام 
ذاته بانخفاض ٠.٦٪، كما تراجع على أساس سنوي 
مقارنــة بالربع املناظر له من عــام ٢٠١8 وبانخفاض 

نحو 4.٢٪.
وأوضح جهاز اإلحصاء في بيان امس بشأن نتائج 
بحث القوى العاملــة للربع الثاني )ابريل - يونيو( 
لعام ٢٠١٩ أن حجم قوة العمل بلغ خالل الربع الثاني 
من ٢٠١٩ نحو ٢8.٠٦٩ مليون فرد مقابل ٢7.٩٦8 مليون 
فــرد خالل الربع الســابق عليه بنســبة زيادة 4.٠٪، 
وبلغت قــوة العمل في احلضر نحــو ١٢.٠٢٦ مليون 

فرد مقابل ١٦.٠43 مليون فرد في الريف.

إطالق خريطة االستثمارات الصناعية »أونالين« أول سبتمبر

احلريري يلتقي بومبيو على وقع تصريحات »نارية« لسالمي ونصراهلل
وعون اليوم في بيت الدين بوجود جنبالط خارجًا

القاهرة - أ.ش.أ: كشــف 
التنميــة  هيئــة  رئيــس 
الصناعية مجدي غازي عن 
إتاحــة خريطة االســتثمار 
الصناعي أول سبتمبر املقبل، 
والتي سيتم إطالقها جتريبيا 
على املستثمرين، وستتولى 
الهيئة عملية حتديث بيانات 

اخلريطة باستمرار.
وتعد اخلريطة أول دليل 
لألراضي واملناطق الصناعية 
تتوافر فيها بيانات كاملة عن 
األراضي الشــاغرة اجلاهزة 
لالستثمار في املدن اجلديدة 
واحملافظــات وكذلك أراضي 
املطــور الصناعــي املتوافر 
عليهــا املســاحات واملزايــا 
والعمالــة  التفضيليــة 
املتوافرة واألسعار والفرص 
االستثمارية املتاحة، ويقوم 
املســتثمر بالتقــدمي عليهــا 
أوناليــن، وعند قبول طلبه 
يتوجه للهيئة باملســتندات 
الالزمة الســتكمال إجراءات 

التخصيص.
جــاء ذلك في بيان لهيئة 
التنمية الصناعية امس حول 
اجتماع م.غازي مع وفد من 
جامعة جنوب شرق الصني 
برئاســة واجن شــنجبينج 

بيروت ـ عمر حبنجر

التقــى رئيس احلكومة 
وزيــر  احلريــري  ســعد 
اخلارجية األميركية جورج 
فــي واشــنطن  بومبيــو 
عصر امس، وســبق اللقاء 
تســريبات تضيء على ما 
سيسمعه الوزير األميركي 
لرئيس وزراء لبنان، اكثر 
ممــا سيســمعه املضيــف 
االميركــي مــن الضيــف 
اللبنانــي، خصوصــا بعد 
استباقه بكالم متفجر لقائد 
الثــوري االيراني  احلرس 
اللواء حسني سالمي حول 
قدرة حزب اهلل على القضاء 
على اسرائيل لوحده، إضافة 
الى رسالة االمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل، 
الى وزير اخلارجية االيرانية 
محمد جــواد ظريــف، في 
التوقيــت عينــه، معلنــا 
تضامن احلزب معه بوجه 
العقوبات األميركية، قائال 
له: »منذ عام ٢٠٠٦ اميركا 
امــام  تتراجــع وتنكســر 
مقاومــة شــعبية، في بلد 
صغير املســاحة ومنقسم 
على نفسه، فكيف سيكون 
حالهــا امام دولــة اقليمية 
كبرى وشعب موحد ونظام 

متماسك وقائد عظيم؟«.
الــى ذلك، يتوجه اليوم 
اجلمعة الرئيس عون الى 
قصر بيت الدين، حيث املقر 
الصيفي لرئاسة اجلمهورية، 
في عاصمة االمارة اللبنانية 
تاريخيا والعاصمة االدارية 
الشــوف، معقــل  لقضــاء 

الزعامة اجلنبالطية.
ويبدو ان رئيس احلزب 
التقدمي االشــتراكي وليد 
جنبــالط لــن يكــون فــي 
استقباله، وال جنله النائب 
تيمور جنبالط، لكونهما في 

خبرات اجلانب الصيني في 
التنمية الشاملة والتخطيط 
العمراني للمناطق الصناعية 

في مصر.
وتضمن االجتماع الوقوف 
على آخر املستجدات وموقف 

بيروت، جيفــري فيلتمان 
الــذي التحق العام املاضي 
مبركز لألبحاث في العاصمة 

االميركية.
وعن جولة رئيس القوات 
اللبنانيــة ســمير جعجع 
الــى اجلبــل نفــى النائب 
القواتي اسعد نصار حتديد 
موعد للزيــارة، وقال: في 
كل االحــوال »احلكيم« له 
ظروفه، وهو مرحب به في 
اجلبل في اي حلظة، واجلبل 
مفتوح للجميع، على عكس 
ما حاولــوا تصويره فيه، 
رافضــا ربط هــذه اجلولة 
بالــرد على جولــة الوزير 
جبران باسيل، التي ولدت 
نزاعات شتى، وقال الزيارة 
طبيعية ورمبا حتصل في 

اجلديــد جار االنتهــاء منه، 
وسيتم إعالنه قريبا، مشيرا 
الــى أن الهيئة ســتقدم ملفا 
يتضمن شرحا وافيا للمناطق 
الصناعية مبصر لالستعانة 
به في الدراسة التي تتم من 

البطريرك  العذراء، حتدث 
املاروني بشارة الراعي عن 
اللبنانية«  »اخلصوصيــة 
التــي كانت فاعلة كخميرة 
قبــل  الشــرق  هــذا  فــي 
انتكاســات  تصيبهــا  ان 
ســببها النقص في الوالء 
الشــراكة  الوطنــي ورهن 
امليثاقيــة تدريجيا بالعدد 
ال بالتعددية وبالســالح ال 
بالشرعية وبعروبة لبنان، 
ال بلبنانيتهــا ثم االلتحاق 
مبشاريع إقليمية مناقضة 
للمشروع اللبناني، ودعا الى 
ان يستعيد العيش املشترك 
املسيحيـ  اإلسالمي رونقه 

ورسالته في هذا الشرق.
وفي هذا الســياق، غّرد 
رئيس مجلس النواب نبيه 

اجلانب الصيني وبيان سبل 
تطوير تلك املناطق والترويج 
لتلك املناطق استثماريا لدى 
الصني ودول طريق احلرير.
ولفــت إلــى أن اجلانــب 
الصيني أفاد مبوافاة الهيئة 
بالدراسات السابقة التي قامت 
بها اجلامعة في بعض الدول 
األخرى. كما استعرض غازي 
خــالل االجتمــاع املقومــات 
التــي تتمتع  االســتثمارية 
بهــا مصر، وما تشــهده من 
خلق مناخ استثماري جديد 
يرتكــز علــى اإلصالحــات 
وتيســير  التشــريعية 
اإلجراءات للمستثمرين وعلى 
رأس تلــك القوانــني قانون 
حوافــز االســتثمار وقانون 
تيسير استخراج التراخيص 

الصناعية.
وأوضح ان رؤية الهيئة 
بالنســبة للمــدن واملناطق 
الصناعية اجلديــدة املزمع 
إنشــاؤها ســتتم بناء على 
أنشــطة صناعيــة محــددة 
تستهدفها احلكومة للتقليل 
من الواردات لتغطية فجوة 
استيرادية ملنتجات بعينها 
من خــالل تعميق التصنيع 

احمللي.

بــري، مبناســبة »انتصار 
قائــال:   »٢٠٠٦ يوليــو 
الى  اللبنانيون مدعــوون 
التمســك بالعناويــن التي 
صنعت نصر ٢٠٠٦، وهي 
املقاومة واجليش والشعب.
مــن جهته، حــزب اهلل 
أعلن ترشيح الشيخ حسن 
عز الدين الى املقعد النيابي 
الفرعــي في دائــرة صور 
والذي خال باستقالة النائب 
عن احلزب نواف املوسوي، 

في الظروف املعروفة.
وقال عز الدين في بيان، 
انه سيكون خادما للمقاومة، 

ولكل لبنان.
وفــي الوقت ذاته، أعلن 
احملامــي توفيق عســيران 
عزمه الترشح للمقعد عينه.

أعمال الشــركة فيما يتعلق 
النســيج  بتطويــر مدينــة 
الصينية بالسادات وتذليل 
كل العقبات التي تواجههم.

وأوضح غازي ان قانون 
املناطــق الصناعيــة  إدارة 

اي حلظة، ورمبا ما يؤخرها 
االعتبــارات األمنيــة التي 
تتحكم بتنقــالت جعجع، 
وقــد حتــدث جعجــع بعد 
اجتماع كتلة القوات النيابية 
عصر امس. مصدر تقدمي 
اشــتراكي، قــال ان ثمــة 
عالقــة اســتراتيجية بــني 
االشــتراكي والقوات، وان 
جعجــع مرحب بــه في اي 
وقت، علما اننا لم نتبلغ بعد 
باألمر، مؤكدا ان وفدا حزبيا 
اشــتراكيا كبيرا سيشارك 
فــي القــداس الســنوي ملا 
يعرف بـ »شــهداء املقاومة 
اللبنانية« فــي معراب في 

األول من سبتمبر«.
وفي قــداس مبناســبة 
الســيدة  انتقــال  عيــد 

تتضمن بيانات كاملة عن األراضي اجلاهزة لالستثمار في املدن اجلديدة ومحافظات اجلمهورية

بري يدعو اللبنانيني للتمسك بثالثية املقاومة واجليش والشعب

)أرشيفية( مجمع االسمدة الفوسفاتية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعني السخنة مؤخراً يعزز فرص االستثمار الصناعي في مصر 

رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري خالل لقائه مساعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى ديفيد شينكر في مقر إقامته في واشنطن

املســؤول عن إجراء املســح 
اخلاص باملناطق الصناعية 
الصينية باخلــارج، لبحث 
ســبل التعاون في املجاالت 
الصناعية والترويج للفرص 
االستثمارية واالستفادة من 

اخلارج منذ بضعة ايام، لكن 
ليديا وليد جنبالط ستكون 
على رأس مسؤولي احلزب 
السياســيني والبلديني في 
استقبال رئيس اجلهورية 
على ان يزوره جنبالط في 
مقره الصيفي بعد عودته 

من اخلارج.
ونقلت صحف لبنانية 
أجــواء قلــق اميركي على 
رئيــس احلــزب التقدمــي 
االشــتراكي وليد جنبالط، 
نتيجة تقارير عن احتماالت 
اســتهدافه من جانب نظام 
إقليمــي واملتعاونــني معه 
في لبنان، ويتوقع ان يزور 
اواخر  جنبالط واشــنطن 
اكتوبر املقبل حلضور حفل 
تكرمي السفير االميركي في 

»الهجرة«: ٣102 عدد شكاوى املصريني 
باخلارج خالل نصف عام

القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزارة الدولة للهجرة 
وشــؤون املصريني باخلارج، 
أن عدد الشكاوى التي وردت 
إليها خالل الفترة من يناير إلى 
يوليو ٢٠١٩، بلغ 3١٠٢ شكوى 
من املصريني بالداخل واخلارج.
وأضافت الوزارة في بيان 
امس أنه قد مت التعامل مع كل 
منها خالل هذه الفترة، إلى أن 
بلغت نسبة ما مت حله من هذه 

الشكاوى ما يقرب من 75.٪8٩، 
بواقع انتهاء ٢784 شكوى.

وأكدت تواصلها الدائم مع 
املصريني باخلارج بكل فئاتهم 
فــي أي من الــدول، وتتلقى 
الشــكاوى واالستفســارات 
من خالل قنواتها الرســمية 
عبــر اخلط الســاخن إلدارة 
الشكاوى وصفحات التواصل 
الوزارة  االجتماعي وموقــع 
الرسمي والبريد اإللكتروني 

لتلقي الشكاوى.

من جهة أخرى، دعت وزارة 
الهجــرة، العلمــاء واخلبــراء 
املصريني باخلارج، لالنضمام 
إلى مؤسسة »مصر تستطيع«، 
والتســجيل بها عبــر املوقع 
الرسمي للمؤسسة، كما أطلقت 
املؤسســة ڤيديــو ترويجيــا 
لدعوة العلماء لالنضمام إليها.
وأضافت الوزارة في بيان 
منفصــل أن مؤسســة »مصر 
تســتطيع« كيان مت تأسيسه 
جلمــع علماء وخبــراء مصر 

باخلارج، حتت مظلة واحدة 
لإلســهام في عمليــة التنمية 
اجلاريــة علــى أرض الوطن، 
مشيرة إلى أن الهدف من إنشاء 
املؤسسة أن تكون مبنزلة همزة 
وصل بني العلمــاء واخلبراء 
املصريني باخلــارج ووطنهم 

األم.
أن  الــوزارة  وأوضحــت 
أيضــا  املؤسســة ســتكون 
مبنزلة مظلة للعلماء واخلبراء 

املصريني باخلارج.


