
عربية وعاملية
االربعاء ٢١ اغسطس ٢٠١٩

19

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

اإلعالميون اللبنانيون كسروا ركود احلركة املطلبية 
والقصيفي لـ »األنباء«: خطوة غير مسبوقة وخلفيتنا نقابية

يتعني تنسيب جميع احملررين 
والعاملــني في املؤسســات 
اإلعالميــة غير املشــمولني 
بخدمات الضمان الى الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي - 
فرع املرض واألمومة. - حل 
مسألة الرسوم البلدية املتراكمة 
والناجتة من قرارات التريث 
التي لم يعد يسري عليها مرور 
الزمن.- الطلــب من مجلس 
القضــاء األعلى حث محاكم 
العمل على اإلســراع في بت 
الدعاوى املرفوعة من زميالت 
وزمالء صرفوا من مؤسساتهم 
لقاء تعويضات مجحفة. - العفو 
عن جميع مخالفات النشــر 
وجرائم املطبوعات املنصوص 
عنها في املواد 2 إلى 25 من 
الصادر  املطبوعــات  قانون 
الرقم  باملرسوم االشتراعي 

77/104 وتعديالته«.

العمل جراء إقفال املؤسسات 
التي كانوا فيها يعملون بذريعة 
األزمة االقتصاديــة واملالية 
وشح املوارد، علما أن معظمها 
أقفل ألسباب مغايرة لتلك التي 

أعلنت«.
وطالب بعدة نقاط أبرزها: - 
وضع قانون عصري للصحافة 
واإلعالم يستجيب للتحديات 
الراهنة ويؤسس للمستقبل. - 
دعم قطاع الصحافة واالعالم 
والعاملني فيه عبر مشــروع 
العامة.-  املوازنــة  ميول من 
إنشــاء صندوقني تعاضدي 
للصحافيــني  وتقاعــدي 
واإلعالميــني والعاملني في 
وســائل االعالم كافة متول 
انطالقتهما من خزانة الدولة 
ريثما يصبحان قادرين على 
اإلقــالع. - الى حــني العمل 
بصندوقي التعاضد والتقاعد 

آراء  في حــني تنوعــت 
غالبيــة الزمالء بــني انتقاد 
التي مورست على  الضغوط 
املعنيني احلاليني في األزمة، 
للغياب واالمتناع عن املطالبة 
بحقوقهــم، وبني الدعوة الى 
تغيير نوعية أصحاب مالكي 
الصحف في لبنان، و»تبديل 
الى جني  عقليتهم من سعاة 
األربــاح واقتحــام العمــل 
الى مستثمرين«  السياسي، 
أسوة مبا هو حاصل في بعض 

الدول العربية.
نقيــب احملررين دعا في 
كلمتــه الى »شــق الطريق 
لنرفع  إلى احلرية والتحرر، 
الصوت عاليــا ومدويا ضد 
الرســمي لقطاع  اإلهمــال 
الصحافة واإلعالم، والالمباالة 
حيال تشرد املئات من الزميالت 
والزمالء الذين باتوا عاطلني عن 

بيروت - جويل رياشي:

نزل اإلعالميون اللبنانيون 
أمــس الى الشــارع رافعني 
الصــوت دفاعا عــن مهنة 
الصحافة التي اشتهر بها لبنان. 
واختــار اكثر مــن مئة 
الشهداء بوسط  منهم ساحة 
بيروت التــي علق فيها على 
املشانق صحافيون ملطالبتهم 
ابان احلرب  لبنان  باستقالل 

العاملية االولى.
 قــرب متثال الشــهداء، 
احتشدوا استجابة لدعوة نقابة 
اللبنانية،  محرري الصحافة 
في حضور املدير العام لوزارة 
اإلعالم د.حســان فلحة الى 

ممثلي األحزاب. 
غاب كثر، فــي طليعتهم 
زمالء في وسائل اعالم تابعة 
لـ »تيار املستقبل« من تلفزيون 
وصحيفة وإذاعة، صرفوا ولم 
يحصلوا على مستحقاتهم بعد، 
الى مقاطعة لنقيب الصحافة 
عوني الكعكــي، الذي حاول 
»تسييس« االعتصام، ووصفه 
بأنه موجه ضد رئيس احلكومة 

سعد احلريري.
وأبدى نقيــب احملررين 
جوزف القصيفي لـ »األنباء« 
رضاه عــن اخلطوة، واصفا 
بـ »غير املسبوقة منذ  اياها 
باملزيد  نصف قرن«. ووعد 
دفاعا عن الصحافة اللبنانية. 
ورفــض التعليق على غياب 
الزمــالء من وســائل اعالم 
»املستقبل«. في حني رد على 
خطوة نقيب الصحافة بالقول: 
»هو حر في ما يقوم به، ونحن 

نعمل بخلفية نقابية«.

جانب من االعتصام 

احلريري افتتح توسعة املطار: لست من يحدد العقوبات األميركية
بيروت ـ عمر حبنجر

ُحدد يوم غد موعدا النعقاد مجلس الوزراء في املقر الصيفي 
لرئاســة اجلمهورية في بيت الدين، ووزع جدول االعمال على 
الــوزراء مع عودة الرئيس ســعد احلريري من زيارته الغنية 
بالنتائج الى واشنطن فجر امس، ليجد نفسه واحلكومة امام 
معضلة تصنيف لبنــان االئتماني املفترض االعالن عنها يوم 
اجلمعــة املقبــل، والتي ســبقتها موجة مــن الهواجس املقلقة 
واملبنية على حتليالت ال على معلومات موثقة، بحسب وزير 

املال علي حسن خليل.
كما وجد احلريري نفسه امام حملة سياسية من جانب قوى 
8 آذار على خلفية »مواقفه االميركية« من العقوبات االقتصادية، 
وكأن ثمة من كان ينتظر منه اقناع االدارة االميركية مبا ال طاقة 
ألحد على اقناعها بعكســه، وملا لم يحصل بادر الى ابالغه بان 
ما قبل زيارته الى واشــنطن مستمر بعدها، وكأننا »يا سعد« 

ال رحنا وال جينا.
لكن الواقع يشــي بغير ذلك، فعلى الصعيد احمللي يالحظ 
غيــاب الدور املشــاكس لوزير اخلارجية جبران باســيل على 
الرغــم مــن نفي الرئيس ميشــال عون ان يكــون مارس عليه 
ضغوطا مطلوبة، مع لفت االنتباه الى تلّبس وزير الدفاع إلياس 
بوصعب مثل هذا الدور بوجه اخلصوم احملليني وحتديدا القوات 
اللبنانية التي كانت في مرمى مؤمتر صحافي عقده في وزارة 
الدفاع االثنني املاضي، »حيث اســكتت مدافعه الدفاعية مدافع 
القوات السياسية«، كما جاء في مقدمة نشرة اخبار قناة »او.
تي.ڤي«، وقد ردت القوات اللبنانية بالقول ان مؤمتر بوصعب 
الصحافي كان مجرد اســتعراض اعالمي خال من اي مضمون، 
وان املطلوب منه االجابة عن سؤال وحيد: ملاذا ال تغلق املعابر 
غير الشرعية على احلدود اللبنانيةـ  السورية؟ وقالت مصادر 
القوات لصحيفة »نداء الوطن«: كل ما قاله الوزير بوصعب في 

رده علينا كالم ال جمرك عليه.
من جهته، افتتح الرئيس سعد احلريري ظهر امس املرحلة 
الثانية من اعمال توسيع االجراءات التسهيلية والتحديثية في 
مطــار رفيق احلريري الدولي والذي يشــهد منذ منتصف هذا 
الشهر ازدحاما قاتال للمغادرين والعائدين، كما ترأس اجتماعا 

للجنة الوزارية املعنية بأزمة النفايات في شمال لبنان.
وبعــد جولته على التوســعة االضافية للمطــار، حيث مت 
تركيب 8 اجهزة »سكانر« للكشف على احلقائب بدال من اثنني، 
قــال رئيس احلكومــة: اتيت لتفقد االمور ولســوء احلظ كان 

هناك تأخير للركاب.
وسئل عن العقوبات على حلفاء حزب اهلل، فأجاب: الواليات 
املتحدة واضحة في مقاربتها االمور وعالقتنا بها جيدة ونتابعها 

بشكل حثيث، ولكن لست انا من يحدد العقوبات.
وأكــد احلريري انه يعمل على موضع التصنيف االئتماني 
للبنان، مشيدا مبوازنة ٢٠١٩، ومشددا على اجناز موازنة ٢٠٢٠ 

في الوقت الدستوري.
وســئل احلريري: هل شــممت رائحة النفايات في املطار؟ 
فأجــاب: هذه رائحة نهر الغدير، واملؤســف ان ال املســلم بات 
مســتعدا الستقبال نفايات املسيحي والعكس صحيح، ما يدل 

على عنصرية مناطقية مؤسفة.

مجلس الوزراء غداً ملالقاة »تصنيف لبنان االئتماني«

انطالق التدريب املصري - الروسي
»حماة الصداقة - 4«

القبض على أمني عام »األعلى لإلعالم« 
بتهمة الرشوة

مجلس الوزراء: 4 مراحل للتصالح في البناء

ألول مرة.. أرصدة البنوك املصرية بالدوالر في اخلارج تسجل 19 مليار دوالر

داليا جنبالط:
ال طموحات سياسية لدّي 

وأدعم مسيرة تيمور

القاهرة - خديجة حمودة

تشــارك عناصر من قــوات املظالت 
املصرية في التدريب املشــترك »حماة 
الصداقة - 4« مع قوات اإلنزال اجلوي 
الروسية والبيالروسية، وذلك في روسيا 
االحتاديــة خالل الفتــرة من ١٩ إلى ٢٩ 

اجلاري.

ويأتي التدريب »حماة الصداقة - 4« 
في إطار خطة التدريبات املشتركة التي 
جتريها القوات املســلحة بالتعاون مع 
نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة 
في مختلف التخصصات، والتي تسهم 
في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل 
وتبادل اخلبرات وفقا ألحدث التكتيكات 

وأساليب القتال احلديثة.

القاهرة - وكاالت: قالت وسائل إعالم 
مصرية عديدة إن هيئة الرقابة اإلدارية 
ألقت القبض على أحمد سليم أمني عام 
املجلس األعلى لإلعالم امس وذلك بتهمة 
الرشوة. وجاء القبض على سليم بناء 
علــى حتريات تباشــرها الهيئة منذ 4 

أسابيع في واقعة رشوة منسوبة له.
وأفــادت مصادر بأنــه جرى إخطار 

مكرم محمد أحمــد رئيس املجلس من 
جانــب اجلهات األمنية قبل 4 أســابيع 
بأن هناك شــبهات قويــة حتوم حول 
اتهام سليم في قضية رشوة واستأذنوه 
في التدخل، ما دفــع مكرم للرد عليهم 
بأن يتخــذوا ما يرونــه صحيحا وفقا 
لتحرياتهــم، مؤكدا أنه ال تســتر على 

الفساد في أي منصب مهما كان.

القاهرة - هالة عمران 

اســتعرض املركــز اإلعالمي ملجلس 
الــوزراء امس املالمــح العامــة لقانون 
التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنني 
أوضاعها، قانون رقم ١7 لسنة ٢٠١٩، حيث 
تنقسم مراحل التصالح إلى أربع مراحل.
وتبدأ املرحلــة األولى بتقدمي الطلب 
وسداد رسم الفحص في مدة ال تتجاوز 6 
أشهر من إقرار الالئحة التنفيذية للقانون 
فــي 8 يوليــو ٢٠١٩، حيث تختلف قيمة 
رسم فحص الطلب املقدم للتصالح على 
حســب املساحات سواء باملدن أو القرى 
وتوابعهــا. ويتم في املرحلة الثانية من 

مراحل التصالح دراسة الطلبات اخلاصة 
بالتصالح إلصدار القرار اخلاص بقبول 
أو رفض التصالح، أما في املرحلة الثالثة 
فتحدد اللجان املبالغ املالية املطلوبة في 
كل منطقة على أســاس قيمة سعر املتر 
لكل منطقة، وأخيرا املرحلة الرابعة فإنه 
في حالــة قبول طلب التصالح يتم دفع 
مقابل التصالــح والتأكد من طالء كامل 
الواجهــات، علمــا بأنه فــي حالة رفض 
التصالح، أو عدم ســداد ٢5% على األقل 
مــن قيمــة التصالح خــالل 6٠ يوما من 
تاريــخ املوافقة، يصدر قــرارا بالرفض 
واستكمال اإلجراءات التنفيذية الالزمة 

جتاه املبنى املخالف.

القاهرة - أ.ش.أ: كشــف مصدر 
مسؤول بالبنك املركزي املصري عن 
أن أرصدة واحتياطيات البنوك املصرية 
بالدوالر في اخلارج سجلت رقما قياسيا 
جديدا خالل شهر يوليو املاضي، لتصل 
إلى 19 مليار دوالر، مقارنة مع نحو 

16 مليار دوالر في شهر يونيو بزيادة 
نسبتها %19.

وأضاف املصدر أن هذه األرصدة 
تتوزع بني 17.7 مليار دوالر ودائع، و1.3 

مليار دوالر حسابات جارية.
من جانبه، صرح هيثم عادل، رئيس 

قطاع اخلزانة وأسواق املال ببنك التنمية 
الصناعــي، بأن هذا النمو الكبير في 
البنوك  حجم أرصــدة واحتياطيات 
املصرية بالدوالر في اخلارج نتج عن 
حتول إيجابي في تدفقات النقد األجنبي، 
وارتفاع إقبال األجانب على االستثمار 

في أذون اخلزانة املصرية، وانعكاس 
للمؤشرات االقتصادية للدولة، وحتسن 
إيرادات الســياحة وزيادة حتويالت 
املصريني باخلارج، فضال عن التفاؤل 
من قبل املؤسسات الدولية، مشيرا الى 
انعكاس ذلك إيجابيا على قوة اجلنيه.

بيروت: قبل أيام، انشغل الوسط اللبناني بصورة 
داليا وليد جنبالط في قصر بيت الدين في استقبال 
رئيس اجلمهورية العماد ميشــال عون، ومت تظهير 
اخلطوة وكأنها ظهور سياسي جديد للشابة، وشطحت 
التحليالت بعيدا، في اعتبار ان والدها رمبا يحضرها 
لتبوؤ دور سياسي الى جانب شــقيقها تيمور. من 
تبنى رأي كهذا استند الى اسلوب جنبالط في صنع 
االشــارات التي ال تخلو من التلميحات وفن صياغة 
الرسائل، لكن احلقيقة تبدو في مكان آخر، احلضور 
كان عبارة عن تطابق في العرف اجلنبالطي والتقاليد، 
التي توجب حضور من ميثل آل جنبالط في مناسبات 
كهذه )زيارة ترحيبية برئيس اجلمهورية في الشوف( 
للداللة على الرحابة اجلنبالطية، لم تكن داليا جنبالط 
رئيسة الوفد الذي ترأسه الوزير اكرم شهيب وألقى 
الكلمة باســمه، حضورها كان له طابع عائلي بحت، 
كرسالة إيجابية من دار املختارة لرئيس اجلمهورية، 
وكــي ال تكون الزيارة بغياب آل جنبالط مادام الوالد 

واالبن تيمور على سفر.
منذ فترة احيطت داليا جنبالط بكثير من التساؤالت 
وعالمات االستفهام، وانشغلت بها االوساط اللبنانية 
لقربها من والدها، وشــخصيتها القوية، وهي عمليا 
انطبعت في اذهان اللبنانيني بصورتني: واحدة نشرتها 
على حسابها على وسائل التواصل االجتماعي لصديقة 
لها مت تفسيرها بشكل خاطئ، ولم تكن الصورة سوى 
تعبير عن عمق الصداقة بينهما، واخرى هي االخيرة في 
قصر بيت الدين الى جانب رئيس اجلمهورية ميشال 
عون بدال من شقيقها تيمور. هنا تؤكد داليا جنبالط 
لـ »املدن« ان كل ما تقوم به عبارة عن شــغف لديها 
في التعاطي مع الناس، والتواصل معهم، وتوفير كل ما 
يحتاجون اليه، ألن اهتماماتها تنصب على توفير فرص 
العمل، وتشير الى استعدادها الطالق مشاريع عديدة 
مستقبال، لها عالقة باخلدمات االجتماعية واالنشطة 
الثقافية، معتبرة انه لم يحن الوقت لالعالن عنها بعد، 
وتقول: ليس لدي اي طموح سياسي، وكل ما اقوم به 
يندرج في خانة العمل االجتماعي الذي احبه، وهو ميثل 
دعما للمسيرة السياسية التي يقودها تيمور. وتضيف: 
لطاملا تُطرح علي اسئلة من هذا النوع، وجوابي واضح، 

كل ما اقوم به يهدف الى مساعدة تيمور.

»صندوق خاص« لتمويل نقل جثامني املصريني املتوفني باخلارج
حملة »مفيش زي مصر« تتجاوز ٧ ماليني متابع على منصات »السوشيال ميديا«

 القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وناهد إمام 

أعلن مجلس النواب رفضه 
الكامل لنقــل جثمان العامل 
املصري املتوفى في اخلارج 
لدفنــه فــي ارض الوطــن بـ 
»شــهادة فقــر« يقدمهــا الى 
الســفارة املصريــة فــي بلد 

الوفاة.
وقــال د.علــي عبدالعال 
رئيــس مجلس النــواب إنه 
وفقا لألعراف والتقاليد البد 
من دفــن املتوفى في املوطن 
أنــه مت  األصــل، موضحــا 
االتفاق على إنشاء صندوق 
رعايــة املصريــني باخلارج، 
وهنــاك اقتــراح آخــر بأنــه 
ســيتم التواصل مــع وزارة 
اخلارجية بشأن أن يتضمن 
عقد العمل باخلارج بند بأن 
يدفــع رب العمل مبلغ معني 
تؤول حصيلته لصالح نقل 

اجلثامني.
وفي سياق متصل، أكد عدد 
من النواب تبنيهم مشــروع 
قانون إلنشاء صندوق رعاية 
املصريني في اخلارج، بحيث 
يتم اقــراره قبل نهاية العام 
احلالي مبا يضمــن احلفاظ 
على كرامة املصري في اخلارج 
حيا وميتا، منوهني ان مشروع 
القانون يقترح نقل املتوفى 
في اخلارج على نفقة الدولة 
من خالل صندوق خاص يتم 

إنشاؤه لهذا الغرض.
ويهدف القانون الى تسهيل 

ألرض الوطن. 
كما ينــص القانون على 
شــحن جثمــان أي مصــري 
متوّف في اخلارج من حصيلة 
رســم دون التقيد بأي شرط 
على أن يكون مقر الصندوق 
الذي سيؤسس لهذا الغرض 
في وزارة اخلارجية املصرية. 
وســتعتبر مــوارد هــذا 
الصندوق اخلاص أمواال عامة، 
وتكــون له موازنــة خاصة، 
وتتبــع فــي شــأنها القواعد 
املعمــول بهــا فــي موازنات 

الصناديق املماثلة.
كما تتضمن بنود مشروع 
القانــون إنشــاء صنــدوق 
للخــــدمات االجـتـماعـــــية 
والصحية للعاملني باخلارج، 

احلقيقي لها عن طريق أبنائنا 
وشبابنا في اخلارج.

وقالت وزارة الهجرة في 
بيــان امس إن احلملة حازت 
رعاية أحد التطبيقات الشهيرة 
حول العالم وهو تطبيق »تيك 
تــوك«، الذي القى انتشــارا 
واسعا بني املستخدمني خاصة 
مع تواجده في أكثر من ١5٠ 
دولــة حول العالم بـ 75 لغة 

متنوعة.
وبينت الوزارة أن احلملة 
ال تهدف فقط إلــى الترويج 
الســياحي للدولــة، ولكــن 
باألســاس إلــى احلفاظ على 
الهويــة الوطنية للمصريني 
باخلــارج ودورهــم في دعم 
مصر والترويج لها عبر إظهار 

ارتباطهم بها.
الهجرة قد  وكانت وزارة 
دعت جميع املصريني املقيمني 
في اخلارج الى املشاركة في 
احلملــة من خالل تســجيل 
ڤيديو قصير مدته دقيقتان 
للحديــث عن فتــرة اإلجازة 
التي قضاها مبصر، واحلديث 
فيه عن سحر وجمال األماكن 
السياحية في بلدنا واختالفها 
وتفردهــا عــن أي مكان آخر 
في العالم، مع ختام الڤيديو 
 NO PLACE بشــعار احلملة
LIKE HOME »مفيــش زي 
مصر«، وقد شارك في احلملة 
بالفعل العديــد من املذيعني 
والعلمــاء وقــادة رأي مــن 
املصريــني املقيمني باخلارج 

من جميع أنحاء العالم.

على أن يتبع هذا الصندوق 
وزارة الداخلية.

على صعيد آخر، جنحت 
حملــة »مفيــش زي مصر« 
التي أطلقتهــا وزارة الدولة 
للهجرة وشــؤون املصريني 
في اخلارج، في الوصول إلى 
أكثر من 7 ماليني متابع، حيث 
القــت اهتماما كبيرا من قبل 
املصريني في اخلارج بعد أن 
دشنتها الوزارة على صفحاتها 
على منصات وسائل التواصل 
االجتماعي »سوشيال ميديا« 
املختلفة )فيسبوك وانستغرام 
وتويتر( بهدف توصيل رسالة 
إلى العالم كله بأن مصر بلد 
األمن واألمان، وأيضا الترويج 
السياحي ملصر بنقل الواقع 

صورة تلفزيونية للڤيديو الترويجي حلملة »مفيش زي مصر« 

اإلجــراءات للمتوفني، إذ إن 
اإلجراءات القائمة تســتلزم 
تقدمي شــهادة فقر للسفارة، 
وبعدها تبحث الســفارة ما 
إذا كان املتوفى يســتحق أن 
تتحمــل الدولــة تكلفة نقله 
أم ال، وهو ما يســتلزم وقتا 

كبيرا.
كما ينظم مشروع القانون 
العاملــني باخلــارج  عــالج 
وجتهيز ونقل جثمان املتوفى 
منهم على نفقة الدولة، كذلك 
ينــص على حتصيل رســم 
على وثائق الســفر للخارج 
حتــدد قيمتــه بـــ 3٠ جنيها 
وتخصص حصيلة هذا الرسم 
لتجهيز جثمــان من يتوفى 
من املواطنني باخلارج ونقله 

ملشاهدة الڤيديو


