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امللكة إليزابيث تعرض خطة جونسون جلعل بريطانيا »بطلة« التجارة
عواصم - وكاالت: شكلت قضية انسحاب 
اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي »بريكست« 
محورا رئيسيا في خطاب امللكة اليزابيث الثانية 
ملكة بريطانيا خالل افتتاحها الدورة البرملانية 
اجلديدة امس، في تقليد يجمع اعضاء مجلسي 
العموم واللوردات بقصر »ويستمنستر« وسط 
لندن. وتضمن اخلطاب الذي عرض سياسات 
احلكومة بقيادة رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونسون 22 مشروع قانون سيتم اعتمادها 
خالل الدورة البرملانية احلالية ويتعلق عدد منهم 
بإجراءات )بريكست( وإلغاء القوانني واملعاهدات 
االوروبية كافة. وقالت امللكة إليزابيث الثانية ان 
حكومتها »ما تزال ملتزمة ومصممة على اخلروج 
من االحتاد االوروبي في نهاية اكتوبر اجلاري 
وبناء عالقات مستقبلية مع الشركاء األوروبيني 
تكون قائمة على حرية التجارة والصداقة الدائمة«. 
وقالت إن حكومة جونسون تريد تشكيل »شراكة 
جديدة مبنية على التجارة احلرة والتعاون الودي« 
مع االحتاد األوروبي. وأضافت، إن جونسون 
يريد أن تقوم بريطانيا »بدور ريادي في العالقات 

الدولية« وأن تصبح »بطلة التجارة احلرة العاملية«. 
وتابعت ان احلكومة ستقدم مشاريع قوانني تسن 
مبوجبها قانونا للهجرة خاصا ببريطانيا ومستقال 
عن االحتاد االوروبي بينما يضمن قانون آخر 
حقوق املقيمــني األوروبيني في بريطانيا. كما 
اكدت امللكة اليزابيث ان بالدها ستواصل دورها 
»الريادي« على املستوى الدولي بعد خروجها من 
االحتاد من خالل تشجيع االمن والسالم الدوليني 
فضال عن الدفاع عن مصاحلها. وفي السياق، 
ورغم عدم اليقني احمليط مبلف بريكست، أعلن 
وزير املالية ساجد جاويد امس، إنه سيقدم في 6 
نوفمبر املقبل »املوازنة األولى« لبريطانيا »بعد 
مغــادرة االحتاد األوروبي«. وأثار هذا اإلعالن 
استغراب البعض خصوصا أن مصير احلكومة 
نفسها غير معروف. وقال جون تريكيت القيادي 
في حزب العمال لشــبكة بي بي سي »سيكون 
مــن املفاجئ أن يكون هنــاك موازنة في ذلك 
التاريخ ألن )احلكومــة( ال تعرف ما إذا كانت 
ستنجح في مترير مقترحاتها بشأن بريكست 

في مجلس العموم«.

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

احلريري لباسيل: زيارة دمشق شأنكم واملهم النتيجة
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال

افتتح الرئيس ميشال عون 
مؤمتر »اللقاء الشرقي« االول 
في هيلتون ـ حبتور في سن 
الفيــل امــس، مشــيرا الى ان 
»مشــرقنا يتعرض خلضات 
كثيرة، حروب داخلية ربيعية، 
وحــروب ارهابيــة تدميرية، 
كلفــت مئــات آالف الضحايا 
واملهجرين، وحروب اقتصادية 
فرملــت كل محــاوالت النمو 
واضعفــت االنتاج، فتالحقت 

االزمات«.
وغاب عــن املؤمتر رئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بري 
ســعد  احلكومــة  ورئيــس 
احلريري وســط مقاطعة دار 
الفتــوى واملجلس االســالمي 
االعلــى وطائفــة  الشــيعي 
املوحديــن الدروز باســتثناء 
خرق ســجله مفتي طرابلس 
الشــيخ مالــك الشــعار الذي 

الدينيــة  »االقليــات  ايقــاع 
واالثنية املشــرقية« ال مبرر 
لــه، بوجود وثيقــة »االخوة 
االنسانية« التي وقعها البابا 
فرنسيس وشــيخ االزهر في 
االمــارات العربيــة املتحــدة، 

يسلبنا هويتنا وثقافتنا او ان 
يأخذنا الى خيارات تتعارض 
مع مصلحة وطننا وشعبنا، 
الفتا الى ان اســرائيل تسعى 
الى فرض امر واقع جديد بدءا 
بتهويد القدس مرورا بسياسة 

النازحني السوريني كما اعدنا 
اجليش السوري«.

وتوقعت اوساط ساسية 
لـــ »األنبــاء« ان يتجــاوز 
التضامن احلكومي هذا املطب 
السياســي اجلديد من خالل 
اعتبار موقفه هذا شخصيا 
ونابعا من كونه رئيسا للتيار 
الوطني احلر وليس كوزير 
للخارجية، حيث ســبق له 
ان رفــض ذهــاب وزراء من 
تياره الى دمشق دون موافقة 
مجلس الوزراء الذي جتاوزه 

شخصيا هذه املرة!
املتابعة توقعت  االوساط 
التشــنجات  مــن  املزيــد 
االقتصادية واالجتماعية من 
اآلن وصاعدا، في اشارة ضمنية 
الى ربــط حركــة االضرابات 
والتظاهــرات االحتجاجيــة 
ضد الدولرة بتطبيع العالقات 

السياسية مع دمشق.
ازمــة احملروقــات  وبعــد 

واعالن األزهر الشريف حول 
»املواطنية والعيش املشترك 

بني الطوائف واإلثنيات«.
واضاف الرئيس عون في 
كلمتــه قائال: ســنحدد قيمنا 
املشرقية، ولن نسمح ألحد ان 

والتشــريعات  االســتيطان 
العنصريــة وصــوال لتأييــد 
ضم اراض مت احتاللها بالقوة 
كمرتفعات اجلوالن، وقال ان 
ر.  هذا مؤشر خطير ملا ُيحضَّ
مضيفا: اخلالف بيننا سيبقى 
حتت سقف اخلالف السياسي، 
ال يطال حرية املعتقد واالميان 
وحــق االختــالف وال يطــال 

الوطن.
الدينية  غياب املرجعيات 
االسالمية واالسالمية الرسمية 
عن املؤمتر املشرقي االول الذي 
يتبنــاه التيــار الوطني احلر 
لم يغيــب االهتمــام بأهداف 
وزيــر  خطــاب  وتداعيــات 
اخلارجية جبران باســيل في 
احتفال التيار احلر بذكرى ١3 
اكتوبر ١٩٩٠، حيث تّوج موقفه 
املتفرد بدعوة اجلامعة العربية 
الى احتضان النظام السوري 
مجددا بإعــالن عزمه الذهاب 
شخصيا الى سورية »إلعادة 

واخلبــز، حتدثــت صحيفــة 
»االخبــار« القريبة من حزب 
اهلل عن عــزم احلزب النزول 
الى الشارع ملواجهة املصارف 

اللبنانية.
وصــدر بيان عــن املكتب 
االعالمــي لرئيــس مجلــس 
ر  الوزراء ســعد احلريري ذكَّ
فيــه »بــأن دم الرئيس رفيق 
احلريري هو من اعاد اجليش 

السوري الى سورية«.
واضــاف البيــان »اذا اراد 
رئيــس التيــار الوطني احلر 
زيارة ســورية ملناقشة اعادة 
النازحــني فهــذا شــأنه، املهم 
النتيجــة، وأال يجعل النظام 
الســوري من الزيارة ســببا 
لعودته الــى لبنان، فنحن ال 
نثق بنوايا النظام حيال عودة 
النازحني، واذا حتققت العودة 
نكــون اول املرحبني«، وختم 
البيان بالقول »البلد ال تنقصه 

سجاالت جديدة«.

عون: لن نسمح ألحد أن يسلبنا هويتنا وثقافتنا أو أن يأخذنا خليارات تتعارض مع مصلحة وطننا وشعبنا

الرئيس العماد ميشال عون خالل افتتاح املؤمتر األول للقاء املشرقي بعنوان »لقاء صالة الفطور.. لبنان وطن احلوار واحلضارات«         )محمود الطويل(

اصر على احلضــور بصفته 
الشخصية.

وكانــت وجهــت الدعوات 
للجميع، لكن املراجع الدينية 
االســالمية اعتبرت ان اللقاء 
املشــرقي الــذي يعــزف على 

عبدالعال: تشكيل جلنة برملانية لبحث وسائل الوقاية من خطر اإلرهاب
مجدي عبدالرحمن وناهد إمام

أكد رئيس مجلس النواب د.علي 
عبدالعــال أن التطــرف يحتاج إلى 
معاجلة شاملة ترتكز على التصدي 
للجــذور األيديولوجيــة التكفيرية 
املسببة لإلرهاب، مع عدم الفصل بني 
نشر الفكر املتطرف وارتكاب أعمال 
إرهابية مادية، فكالهما مترابطان.. 
وقال إنه »البد للتطرف من أن يؤدي 
إلــى اإلرهــاب، ســواء كان عنيفا أو 
غير عنيف، وال مجــال للتمييز بني 

اجلماعات املتطرفة«.
جاء ذلك خالل مشاركة عبد العال 
امس في اجتماع الفريق االستشاري 
رفيــع املســتوى ملكافحــة اإلرهاب 
والتطــرف العنيف التابــع لالحتاد 
البرملاني الدولي، في إطار اجتماعات 
اجلمعية ١4١ لالحتاد البرملاني الدولي، 
واالجتماعات املتصلــة بها املنعقدة 
حاليا في العاصمة الصربية )بلجراد(.

واستعرض رئيس مجلس النواب 
أهم نتائــج املؤمتــر اإلقليمي األول 
لالحتاد البرملاني الدولي واألمم املتحدة 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا، الذي 
عقــد في مدينة األقصر خالل الفترة 
من ٢6 إلى ٢8 فبراير املاضي، حتت 
عنوان »دور البرملانيني في مواجهة 
تهديد املقاتلــني اإلرهابيني األجانب 
والتحديــات املرتبطة به«، وذلك في 
إطار البرنامج املشــترك بني االحتاد 
املتحــدة  الدولــي واألمم  البرملانــي 

ملكافحة اإلرهاب والتطرف.
وأشار عبدالعال، خالل كلمته في 
االجتماع، إلى أن مؤمتر األقصر أثمر 
العديد من النتائج، وأن مصر أدركت 
منذ بداية مواجهتها مع اإلرهاب أنه ال 
مجال للتمييز بني اجلماعات املتطرفة، 
وكانت مصر في سبيل ذلك تخوض 
حربا ضروسا ضد اإلرهاب ال تدافع 
فيها عن أمنها وأمن منطقة الشــرق 
األوســط فقط، وإمنــا أيضا عن أمن 

أوروبا، والعالم أجمع.
وأضاف أن مصر فقدت خالل هذه 
احلرب الغالــي والنفيس من أرواح 
شــبابها ورجالها من أبنــاء القوات 
املســلحة والشــرطة واملدنيني، ولم 
تقتصــر احلرب ضــد اإلرهاب على 
املواجهة األمنية فقــط، بل اعتمدت 
مصر مقاربة شــاملة ال ترتكن فقط 
إلى احلل األمني، وإمنا تســعى إلى 
عالج جذور املشكلة عبر دعم التنمية 

االقتصاديــة واالجتماعية ومحاربة 
الفكر واأليديولوجيا املتطرفة، تعزيز 
قيم الدميوقراطية، وتصويب اخلطاب 
الدينــي مبا يرســخ لقيــم التعايش 
األمــر  املشــترك واحتــرام اآلخــر، 
الــذي جنح في دحر خطــر اإلرهاب 
عن مصر، واســتعادتها الستقرارها 
وأمنها وريادتها ووضعها على الطريق 
الصحيح مبــا يتماشــى وثقلها في 

محيطها اجلغرافي واإلقليمي.
ولفت عبدالعــال إلى أن اإلرهاب 
ظاهرة مركبــة ال تقتصر مكافحتها 
على املواجهة املســلحة فقط بل لها 
جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، 
معلنا اعتزام مجلس النواب تشكيل 
جلنة برملانية خاصة لبحث وسائل 
الوقاية من خطر اإلرهاب والتطرف 
ومناهضة خطاب الكراهية والعنف 
ومكافحتها، داعيا برملانات العالم أجمع 
إلى أن حتذو حذو مصر واالستفادة من 
خالصة جتربتها في مواجهة اإلرهاب. 
وحث رئيس مجلس النواب، املشاركني 
في االجتماع علــى حتمل واجباتهم 
فــي مكافحــة هــذه الظاهــرة ومنع 
التطــرف ومعاجلة خطاب الكراهية 
علــى الصعيد البرملانــي، وبطريقة 
استباقية، جتنب دول وشعوب العالم 
ويالت هذه اآلفة اخلبيثة.   إلى ذلك، 
أعلــن د.محمد عمــران رئيس هيئة 
الرقابة املالية موافقة مجلس اإلدارة 
على مشــروع قــرار بإنشــاء املركز 
اإلقليمي للتمويل املستدام وإرساله 
وعرضه على رئيس الوزراء التخاذ 
اإلجراءات األزمة الستصدار قرار من 
الســيد رئيس اجلمهورية بإنشائه 
بهدف تســريع وتيرة التحول نحو 
االقتصاد األخضر واملستدام وخلق 
القاعدة املعلوماتية والبحثية الالزمة 
ملعاونة الهيئات والشركات على اتخاذ 
اإلجراءات والقرارات الالزمة للتوافق 
مع املعايير البيئية واالجتماعية في 
محيطنا األفريقي وفي منطقة الشرق 
األوســط. وقال عمــران - في بيان 
امــس - إن املركز اإلقليمي للتمويل 
املســتدام ميثل واحدة من املبادرات 
التي أطلقتها الهيئة لتحقيق أهداف 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة ٢٠3٠ 
ورؤية مصر ٢٠3٠، ومواكبة التطورات 
العاملية في تقدمي حلول أكثر مرونة 
استعدادا لواقع اقتصادي جديد في 
ظل سيناريوهات تغير املناخ وندرة 

املوارد الطبيعية.

الرقابة املالية توافق على إنشاء مركز إقليمي للتمويل املستدام

الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات اجلوية متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

قائد القوات اجلوية: حريصون على التحديث 
املستمر لقدرات وإمكانيات قواتنا

رئيس املنطقة االقتصادية: 
نسعى للتواجد بقوة على 

خريطة االستثمار العاملي

القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات اجلوية، 
على الكفاءة القتالية للقوات اجلوية لتصبح جاهزة على 
أداء مهامها على مدار الساعة وحتت مختلف الظروف.
جاء ذلك خالل املؤمتــر الصحفي الذي عقده قائد 
القوات اجلوية مبناســبة عيد القوات اجلوية، حيث مت 
اختيار يوم 14 أكتوبر عيدا للقوات اجلوية، وهو اليوم 
الذي حاول فيه العدو القيام بتنفيذ هجمات جوية ضد 
قواعد مصر اجلوية مبنطقة الدلتا بهدف إضعاف التجمع 
القتالــي للقوات اجلوية وإفقاد قواتنا القدرة على دعم 
أعمال قتــال القوات البرية فتصــدت مقاتالتنا للعدو 
ودارت أكبر معركة جوية في ســماء مدينة املنصورة 
والتي سميت فيما بعد مبعركة املنصورة، شاركت فيها 
أكثر من 150 طائرة من اجلانبني وقد أظهر فيها طيارونا 

جراءة وإقداما ومهارات فائقة في القتال اجلوي.
واستمرت هذه امللحمة أكثر من 53 دقيقة تكبد العدو 
خاللها أكبر خســائر في طائراته خالل معركة واحدة 
فــي مرحلة من مراحل الصراع العربي- اإلســرائيلي 
حيث مت إسقاط 18 طائرة )رغم تفوقه النوعي والعددي( 
مما أجبر باقي الطائرات املعادية على الفرار من سماء 
املعركة ومنذ ذلــك التاريخ لم يقدم العدو اجلوي على 

مهاجمة مصرنا احلبيبة ومن هنا مت اختيار هذا اليوم 
عيدا للقوات اجلوية.

وشدد قائد القوات اجلوية على التحديث املستمر 
لقدرات وإمكانيات القوات اجلوية، من خالل إمدادها 
مبنظومات متطورة من الطائرات متعددة املهام »الرافال« 
والتي تعد من أحدث طائرات اجليل الرابع املتطور ملا 
متلكه من نظم تسليح وقدرات فنية وقتالية عالية، 
والطائرات املوجهة املســلحة وكذلك طائرات النقل 
»الكاسا«، وأيضا طائرات اإلنذار املبكر واالستطالع 
العامة من  والهليكوبتر الهجومي واملسلح واخلدمة 
مختلف دول العالم، مبا يتناسب مع املتطلبات العملياتية 
لتصبح لدى القوات اجلويــة منظومة متكاملة من 

أحدث الطائرات.
وقال إنه يتم حتديث طائرات التدريب مبا يتناسب 
مع امتالك الطائرات متعددة املهام احلديثة، ويتبع ذلك 
حتديث وزيادة أعداد احملاكيات لالرتقاء مبســتوى 
تدريب األطقم الطائرة لتحقيق اجلدوى االقتصادية 
والعملياتيــة للحفاظ على الكفــاءة القتالية والفنية 
للطائرات لتصبح جاهزة على أداء مهامها على مدار 

الساعة وحتت مختلف الظروف.

القاهرة - ناهد إمام

أكــد م. يحيى زكي، رئيــس املنطقــة االقتصادية لقناة 
الســويس، الســعي للتواجد بقوة على خريطة االستثمار 
العامليــة، من خالل تهيئة مناخ االســتثمار، والقضاء على 
املعوقات، وإيجاد تدفق حر للمعلومات الالزمة عن املشروعات.
جــاء ذلك خالل اســتقبال زكي امس الوفد املشــارك من 
أبناء مصر باخلارج، وكبار املســتثمرين في مؤمتر »مصر 
تســتطيع« الذي يعقد خالل الفترة من اخلامس عشر حتى 

السابع عشر من أكتوبر اجلاري بالسويس.
www.alanba.com.kw  التفاصيل على موقع األنباء

انتهاء تسجيل التقدمي 
المتحانات »أبناء املصريني 

في اخلارج« 14 نوفمبر

مدبولي يتابع إجراءات إطالق 
صندوق مصر السيادي

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد 
لتسجيل التقدمي المتحانات )أبناء املصريني في اخلارج( للعام 
الدراسي )٢٠١٩/ ٢٠٢٠( يوم اخلميس ١4 نوفمبر املقبل، وذلك على 
http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.( الرابط التالي

aspx( وأكدت الوزارة - في بيان امس - أن ذلك يأتي حرصا من 
الوزارة على تيسير مصالح أبنائنا الطالب املقيمني باخلارج، 
مشيرة إلى أن الســفارات سوف ترسل جميع االستمارات في 
موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.

القاهرة ـ هالة عمران

تابع رئيس مجلس الوزراء رئيس اجلمعية العمومية لصندوق 
مصر السيادي د.مصطفى مدبولي كل اإلجراءات املتعلقة بإطالق 
الصندوق واخلطوات الالزمة لتفعيل دوره كأحد أبرز صور الشراكة 
التنموية الفاعلة بني احلكومة والقطاع اخلاص، والتي تستهدف 
حتقيق التنمية املستدامة، من خالل صياغة اإلستراتيجيات الالزمة 
إلدارة أصول وأمالك الدولة غير املســتغلة وحتقيق االستفادة 
منها. جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد 
وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رئيس مجلس إدارة 
الصندوق، بحضور أمين ســليمان املدير التنفيذي للصندوق، 

واملستشار محمد أبا زيد عضو مجلس إدارة الصندوق.

)رويترز( امللكة إليزابيث الثانية تلقي كلمة في افتتاح الدورة البرملانية اجلديدة 


