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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

13 يناير اجتماع »احلسم« الثالثي حول سد النهضة برعاية أميركية
عواصم -خديجة حمودة ووكاالت

اخلزانــة  وزارة  أعلنــت 
األميركيــة أن وزراء خارجية 
مصــر وإثيوبيا والســودان، 
يخططــون لالجتمــاع فــي 
واشنطن يوم ١3 يناير املقبل، 
في محاولــة التوصل التفاق 
نهائــي بشــأن ســد النهضة 
اإلثيوبي، جاء ذلك في أعقاب 
اجتمــاع وزراء الدول الثالث 
العاصمــة  الــذي عقــد فــي 
األميركية أمس األول، بحضور 
وزير اخلزانة األميركي ستيفن 
منوشن ورئيس البنك الدولي 

ديڤيد مالباس.
خارجيــة  وزراء  وعبــر 
مصــر وإثيوبيا والســودان، 
خالل اجتماعهم عن تقديرهم 
للدور املراقب للواليات املتحدة 
والبنك الدولي في ملف ســد 
النهضة، مؤكدين أنهم »الحظوا 
التقــدم احملــرز باالجتماعات 
الفنية بني وزراء املوارد املائية 
في أديس أبابا والقاهرة«. ومت 
في أعقاب االجتماعات صدور 
بيان مشترك عن الدول الثالث 
والواليــات املتحــدة والبنك 
الدولي حدد مسار املفاوضات 
والعناصر التي يجب تناولها 
مــن أجل التوصــل إلى اتفاق 
حول ملء وتشغيل سد النهضة 

بحلول ١٥ يناير ٢٠٢٠. 
وفي ســياق متصــل، قال 
وزير اخلارجية املصري سامح 
شــكري ووزير املوارد املائية 
والــري محمد عبدالعاطي في 
بيــان منفصــل إن اجتماعات 
واشــنطن األخيــرة تضمنت 
عقــد لقاءات ثنائية بني وزير 
اخلزانة األميركــي مع وزراء 
اخلارجية والــري في كل من 
مصــر والســودان وإثيوبيا، 
أعقبها اجتماع موسع مت خالله 
تناول األطراف لوجهات نظرهم 
حــول اخلطــوات الالزمة من 
أجل التوصــل إلى اتفاق قبل 
١٥ يناير املقبل. وأكد الوزيران 
املصريان في بيانهما املشترك 
الصادر عن وزارة اخلارجية 

أنــه علــى صعيــد األوضاع 
اإلقليمية، فقد استمع إلى رؤية 
الرئيس رامافــوزا حول أبرز 
القضايا املطروحة على الساحة 
اإلفريقية، وتوافقنا على أهمية 
مواصلة التنســيق نحو دعم 
جهــود االســتقرار واألمــن 
بالقارة وسبل تسوية مختلف 
النزاعات القائمة وتفعيل خطة 
إســكات البنادق فــي أفريقيا 
ودفع جهود التنمية وتطوير 
البنية التحتية في إطار رئاسة 
مصر احلالية لالحتاد األفريقي 
والتي ستعقبها رئاسة جنوب 
أفريقيا لالحتاد في العام املقبل.
وأضاف أن اجلانبني اتفقا 
كذلك على ضرورة تفعيل مبدأ 
احللــول األفريقيــة للقضايا 
األفريقيــة ومبــا يتســق مع 
السياق الواقعي والعملي لدول 
قارتنا، كما أكدنا حرصنا على 
دعم العالقــات فيما بني دول 
قارتنــا األفريقيــة مــن خالل 
التفعيل اجلاد ملنطقة التجارة 
احلرة األفريقية القارية التي 
دخلت بالفعل حيز التنفيذ، كما 
اتفقنا على التنسيق والتعاون 

رئيس لدولــة جنوب أفريقيا 
الدميوقراطية نيلسون مانديال 
جاء إلى مصر ومت اســتقباله 
بصــورة حافلة، مما ســاعدنا 

على حتقيق حريتنا.
أن  رامافــوزا  وأوضــح 
املباحثــات جــرت بصــورة 
صريحة وشفافة وتطرقت إلى 
تعميق العالقات الثنائية بني 
البلدين، حيث مت االتفاق على 
االرتقاء بالعالقات إلى املستوى 
االستراتيجي في عدة مجاالت 
مــن التعاون. كمــا أوضح أن 
املباحثات تناولت موضوعات 
إقليمية ودوليــة ذات اهتمام 
مشترك، باإلضافة إلى زيادة 
حجــم األنشــطة االقتصادية 
والتجاريــة والشــراكة بــني 
الشركات املصرية واجلنوب 
أفريقية للوصول إلى مزيد من 
تعظيم الشراكات االقتصادية 
والتجارية بني البلدين، منوها 
أنه بحث مع الرئيس السيسي 
حتديات األمن والسلم الدوليني 
واإلقليميــني واملخــاوف إزاء 
بعض التحديات التي تواجهها 

بعض دول القارة.

بني مصــر وجنــوب أفريقيا 
في إطار منظمة األمم املتحدة 
واالحتــاد األفريقي ومختلف 
املنظمات مبا من شأنه حتقيق 

مصالح قارتنا األفريقية.
مــن جهتــه، نــوه رئيس 
جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا 
بالطريقة الرائعة التي قاد بها 
الرئيس السيسي القارة بوصفه 
رئيس االحتاد األفريقي.. قائال 
»إن مصــر وجنــوب أفريقيا 
أجمل بلدين في العالم، ونحن 
سعداء بوجودنا في هذه الدولة 
اجلميلة، ونسعى لتحقيق حلم 
إقامة طريق سكك حديد يربط 

بني القاهرة وكاب تاون«.
وأشار رئيس جنوب أفريقيا 
في تصريحات صحفية عقب 
مباحثاته مع الرئيس السيسي 
بقصر االحتاديــة الى أن هذه 
الزيارة تأتي تأكيدا على تاريخ 
من التضامن يجمع بني البلدين، 
مضيفا أن شعب جنوب أفريقيا 
يشــعر باالمتنــان إزاء الدعم 
الذي تلقاه جنوب أفريقيا من 
حكومة مصر وشعبها، خاصة 
أيــام الكفاح، الفتا إلى أن أول 

السيسي مستقبالً رئيس جنوب أفريقيا: اتفقتا على االرتقاء بالعالقات الثنائية إلى مستوى التعاون اإلستراتيجي

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ونظيره اجلنوب أفريقي سيريل رامافوزا خالل مباحثاتهما الرسمية في القاهرة امس

املصرية »أهمية انخراط الدول 
الثالث في املفاوضات بحسن 
نية وشفافية من أجل حتقيق 
املصالح املشتركة للدول الثالث 
وضمان التنفيذ الكامل ألحكام 
اتفاق إعالن املبادئ املبرم في 
مارس ٢٠١٥، ومبا يحقق أهداف 
إثيوبيا في توليد الكهرباء دون 
اإلضرار مبصالح مصر املائية«.
علــى صعيــد آخــر، اكــد 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أن املباحثــات التــي أجراهــا 
امــس مــع نظيــره اجلنــوب 
أفريقــي ســيريل رامافــوزا، 
كانت معمقة ومثمرة وتناولت 
مجمل العالقات الثنائية ومت 
التوافق علــى أهمية االرتقاء 
بالعالقات إلى مستوى التعاون 
االستراتيجي في كل املجاالت 
واالقتصاديــة  السياســية 
واألمنية والثقافية، مبا يعطي 
دفعة نوعية للعالقات الثنائية، 
الفتا الــى أنه مت االتفاق على 
حتديــد موعــد لعقــد اللجنة 
املشــتركة خــالل الربع األول 

من العام املقبل.
وأوضح الرئيس املصري 

البرملان يصدر قانون صرف العالوات اخلمس 
ألصحاب املعاشات نهاية اجلاري والصرف في يناير

»املركزي« يعلن انضمام شركات التمويل العقاري 
ملبادرة اإلسكان املتوسط

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكاالت

قالت جلنــة القوى العاملة في مجلس 
النواب انه من املتوقع أن يصدر البرملان 
القانون اجلديد الذي يتم مبوجبه صرف 
العــالوات اخلمس املســتحقة الصحاب 
املعاشــات قبل نهاية ديسمبر اجلاري، 
مشيرة الى انتهاء احلكومة من اعداد مشروع 
القانون وانها ستحيله الى املجلس اوائل 
االسبوع القادم ملناقشته وإقراره، مؤكدة أن 
األمر محسوم لصرف هذه العالوات طبقا 

لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واوضحت اللجنة البرملانية ان مشروع 
القانون يشمل كل من خرج »معاش مبكر« 
منذ تاريخ عام 2006 وحتى اآلن، مبينة أن 
من تقاعــد قبل 2006 حصل بالفعل على 

العالوات اخلمس.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء، 

خالل اجتماعه امس برئاســة د.مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع 
قرار بشــأن تنظيم حاالت منح اجلنسية 
املصرية لألجانب، بناء على القانون الصادر 
من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

ونص مشروع القانون في مادته األولى 
على أنه »مع مراعاة الشروط املنصوص 
عليها في البنود الفرعية 1 و2 و3 من البند 
)رابعا( من املادة 4 مــن القانون رقم 26 
لسنة 1975 بشأن اجلنسية املصرية، يجوز 
الوزراء، بناء على عرض  لرئيس مجلس 
الوحدة املنصوص عليها في املادة )4 مكرر 
1( من القانون املشار إليه، منح اجلنسية 
املصرية لطالب التجنس متى توافرت في 

شأنه إحدى 4 حاالت.

القاهرة - ناهد إمام

صرح د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان 
واملرافق واملجتمعات العمرانية، بأن جهاز 
مدينة ســوهاج اجلديدة، ســيبدأ يوم 
األربعاء األول من يناير 2020، ويستمر 
حتى السادس عشر من الشهر ذاته في 
تســليم قطع أراضي إســكان عمارات 
متميزة باملنطقة اجلنوبية بحي األشجار 
باملدينة )214 فدانا(، والســابق حجزها 

بالقرعات العلنية.
من جهة أخرى، كشف حسن حسني 
رئيس جلنة البنوك والبورصة بجمعية 
رجال األعمال، عن انضمام شــركات 

التمـويل العقــــاري ملبـــادرة البنك 
املركزي واحلكومة اخلاصة باإلســكان 

املتوسط.
وأضاف حسني أن قرار »املركزي« جاء 
استجابة ملطالباته السابقة ومناشدته البنك 
بضرورة إطالق مبادرة ملتوسطي الدخل 
أسوة مببادرات محدودي الدخل وضم 
شركات التمويل العقاري للمبادرة، والتي 
تعد سابقة حتدث ألول مرة أن تشارك 
شركات التمويل العقاري املبادرة بالتزامن 
مع البنوك، مشيدا بحرص »املركزي« على 
االستجابة ألي مطالبات حتقق مصلحة 
املواطن والسوق العقاري من أجل تنشيط 

هذا القطاع احليوي.

احلكومة تقر  4 حاالت ملنح اجلنسية لألجانب

احلريري منفرداً في السباق: حكومة اختصاصيني أو يشكلونها من دوني!
بيروت ـ عمر حبنجر

مــع عودتــه منفــردا الى 
السباق باجتاه رئاسة مجلس 
الوزراء، نقل موقع »مستقبل 
ويب« عن مصادر بيت الوسط 
قولها انه اذا كان هناك من ُيصّر 
على حكومة تكنو-سياسية 
ملجرد البقــاء ضمن احلكومة 
فهؤالء مدعوون الى تشــكيل 
احلكومــة مــن دون الرئيس 
ســعد احلريري بأسرع وقت 
التــي يرونهــا  وبالشــروط 
مناســبة للبنانيــني ملعاجلة 

االزمة.
ان  املصــادر  واضافــت 
احلريري لم يقترح إال حكومة 
اختصاصيني تلبي طموحات 
اللبنانيــني وتقنــع املجتمــع 
الدولي بتقدمي الدعم العاجل.

الرئيــس  وامــام متســك 
ميشال عون والوزير جبران 
باســيل والثنائــي الشــيعي 
بحكومة تكنو-سياسية تضمن 
بقاء حزب اهلل والوزير باسيل 
داخل احلكومة، اعربت مصادر 
متابعة عن خشيتها من ذهاب 
االستعصاء الظاهر الى حيث 
يــرى حــزب اهلل، اي تعومي 
احلكومة املستقيلة، في حال 
تعذر تشكيل حكومة جديدة، 
فرئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
محمــد رعــد اوجــز الوضــع 
بكلمــة »نريــد ان نعرف ماذا 
يريــد احلريري، وفي النهاية 
سنجد حال للحكومة ولو طال 

االمر شهرا او شهرين«.
فــي هــذا الســياق، دعت 
والتحريــر  التنميــة  كتلــة 
احلكومة املستقيلة الى حتمل 
مســؤوليتها الكاملة الى حني 

تشكيل احلكومة.
بيد ان لقاء »سيدة اجلبل« 
حيــا الشــعب اللبناني على 
مواجهته عملية انهيار السلطة 
املدعومة من حزب اهلل، وجاء 
في بيان: لقد دعمت الكنيسة 
بشخص املطران إلياس عودة 
مواقف الثوار، ورأى اللقاء ان 

الســرائيل عبــر مستشــار 
اللواء  الثــوري  قائد احلرس 
مرتضــى قرباني »بتســوية 
تــل ابيب بالتراب انطالقا من 
لبنان في حال ارتكبت اسرائيل 
اصغر خطأ جتاه ايران«، وقال 
قرباني لوكالة انباء »ميزان« 
ان االحداث االخيرة في لبنان 
والعــراق وايران تهــدف الى 

ضرب وحدة جبهة املقاومة.

تدافع عن نفسها كيفما تشاء، 
لكن لبنان ليس صندوق بريد 
للحــرس الثوري وال ســاحة 
لالستخدام اخلارجي ألي دولة، 
وكالم املسؤول االيراني مردود 

جملة وتفصيال.
بــدوره، رد النائــب ندمي 
اجلميل علــى قرباني بقوله: 
كمواطن لبناني اطالب مبوقف 
صريح من هذا الكالم من االمني 

ووجدان املوطنني اللبنانيني من 
كل اطيافهم، ومواقفه الوطنية 
الشجاعة يرددها منذ 4٠ عاما 
ويقول مــا ال يجرؤ ان يقوله 

غيره.
واضــاف حاصباني لقناة 
»اجلديد«: لقد كانت كلمة حرة، 
أكانت صادرة عن رجل دين او 
رجل سياســة، انها كلمة حق 
وكلمة انسانية، ما قاله عودة 

وردا على قرباني، قال وزير 
االعالم اللبناني جمال اجلراح 
في تغريدة عبر تويتر: الكالم 
املنسوب الى املسؤول االيراني 
حــول اســتخدام االراضــي 
اللبنانيــة منطلقــا حلــروب 
اقليمية هو كالم غير مسؤول 
ومتعجرف ويشكل تطاوال على 

سيادة لبنان شعبا ودولة.
واضاف: تستطيع ايران ان 

العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل ومن الرئيس ميشال 
عون ورئيس حكومة تصريف 

االعمال.
بــدوره، اكــد نائب رئيس 
احلكومــة غســان حاصباني 
ان املطران إلياس عودة الذي 
اثار مســألة احادية الســلطة 
في لبنان واجلماعات املسلحة 
ميثــل وجع النــاس وفكرهم 

ان هذا الكالم هو بديهي يرتبط 
باحلالة التي نحن فيها، واشار 
الــى ان من يحمل الســالح ال 
يحمله باسم طائفة او مذهب، 
بل باســم تنظيمه ومشروعه 

السياسي.
في غضون ذلك، انشــغل 
آثــار  بإزالــة  اللبنانيــون 
التــي اغرقــت  الفيضانــات 
الطرقــات واالنفــاق ودخلت 
البيــوت واملؤسســات وفــي 
طليعتها مطار رفيق احلريري 
الدولي، وحبســت املواطنني 
لســاعات داخــل ســياراتهم، 
على اســوأ ممــا كان يحصل 
عند قطع الطرقات من جانب 
احلراك الشعبي، مع فارق ان 
احدا لم يحاول استفزاز املياه 
اجلارفة وافتعال االشكاالت مع 
برك املياه للعبور او من يقمع 
االمطار ويالحقها امام القضاء 
وفق اذاعة »لبنان احلر«، فيما 
تقاذف املسؤولية يتجدد مع 
كل »شتوه« وعند كل منخفض 
جوي، فوزير االشغال العامة 
والنقــل يوســف فنيانــوس 
ل املســؤولية عن تعاسة  حمَّ
البنى التحتية للطرق الى شح 
االعتمادات املالية كالعادة، من 
دون االستعداد لبذل اي جهد 
جــدي ملعاجلــة هــذه املهزلة 
القابلــة للتجدد فــي كل يوم 
ماطر، خاصة ان املراصد تؤشر 
على عاصفة مطرية وثلجية 

مقبلة يوم اخلميس.
مدينة طرابلس استيقظت 
فجرا علــى انهيــار منزل في 
املينــاء علــى ســاكنيه وهم 
الشــابان عبدالرحمن كاخيه 
وشقيقته رميا وهما سوريان 
الرعدية  العواصــف  بتأثيــر 
واالمطار الغزيرة على املنزل 
ل البعض  املتداعي اصال. وحمَّ
املســؤولية الى بلدية امليناء 
لرفضها طلبا لتدعيم املبنى، 
وقد هاجم مواطنون غاضبون 
مبنى البلدية وحطموا زجاجه 
واثاثه واملكاتب، ما اســتدعى 

تدخل اجليش بكثافة.

ردود فعل غاضبة على تصريحات قرباني حول تدمير إسرائيل من لبنان

انهيار جزء من سقف مبنى قدمي في حي األندلس في مدينة امليناء - طرابلس يقتل شابا سوريا وشقيقته        )محمود الطويل(

ازمــة احلكومة صــارت ازمة 
حكــم تتمثل باحتجاز رئيس 
اجلمهورية ملصلحــة االرادة 
السياســية االيرانيــة، وان 
املطلوب اطالق سراح السلطة 
من اسر ايران او استقالتها بكل 
الدســتورية، وفق  تراتبيتها 
بيان اللقاء الذي يعكس روحية 

فريق ١4 آذار.
ولفــت هنــا تهديــد ايران 

فرنسا حتث لبنان على تشكيل حكومة 
أو املخاطرة بتفاقم األزمة

اخلطيب: البلد ذاهب إلى الهاوية 
ما لم يكن هناك رجال مخلصون

وكاالت: حث وزير اخلارجية الفرنسي جان 
إيف لو دريان اللبنانيني على تشكيل حكومة 
جديدة بسرعة أو املخاطرة بتفاقم األزمة املالية 

لتهدد استقرار البالد.
وقال لو دريان في مؤمتر صحافي »)عليهم( 
أن يشكلوا حكومة بسرعة ألن أي تأخير سيؤدي 

الستمرار تفاقم الوضع«.
تصريحات لودريان جاءت عشية اجتماع 
مجموعة الدعــم الدولية للبنان اليوم، والذي 
دعت اليه فرنسا وتترأسه واألمم املتحدة اليوم، 
ويحضره أعضاء مجموعة الدعم باإلضافة إلى 
عدد من الدول اخلليجية وأبرزها اململكة العربية 
الســعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة.  

ويتمثل لبنان بوفد كان مقررا أن يترأسه مدير 
عام رئاسة اجلمهورية د.أنطوان شقير، إال أن 
وفاة والده نقل رئاسة الوفد مدير عام وزارة 
اخلارجية السفير هاني الشميطلي ويضم مدير 
عام وزارة املال أالن بيفاني واملديرة العامة لوزارة 
االقتصاد عليا عباس وممثل مصرف لبنان رجا 
أبوعسلي ومستشارة الرئيس سعد احلريري 
هازار كركال. ويستمر املؤمتر يوما واحدا في 
باريس يبدأ بخلوة بني دول مجموعة الدعم، يليها 
اجتماع رسمي موسع يضم الوفد اللبناني، ومن 
ثم يترأس وزير اخلارجية الفرنسية اجللسة 
االفتتاحية على أن تبدأ بعدها النقاشات ويختتم 

بصدور بيان رسمي.

بيروت ـ أحمد منصور

قال املدير العام لشركة »خطيب وعلمي« 
املعتذر عن الترشح لرئاسة احلكومة م.سمير 
اخلطيب انه لم يلمس سوى احملبة من اجلميع.
واضاف اخلطيب خالل استقباله حشدا 
من ابناء اقليم اخلروب في داره ببلدة مزبود 
في قضاء الشوف: لألمانة الكل كانوا موافقني 
على هذا األمر، لكن بالطبع كانت هناك وجهات 
نظر مختلفة، ألن احلديث بالسياسة يختلف 
باألعمال اخلاصة، فللسياسة  عن احلديث 
مفهومها وتوازناتها اخلاصة بالنسبة حلل 

األمور، لذا فقد تركنا هذا الدور لغيرنا ليتعاطى 
باألمور السياسية، ووضعت نفسي بتصرف 
اجلميع، وشكرت رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون والرئيس نبيه بري والرئيس 

سعد احلريري الذي دعمني حتى النهاية.
وختم: نتمنى اخلير للجميع، وسنبقى 
على مسافة واحدة من اجلميع، ويدنا ممدودة 
للجميع من اجل البلد، ألن بلدنا ذاهب نحو 
الهاوية، وإذا لم يكن هناك رجال مخلصون 
يســتطيعون النهوض بالبلــد فاالقتصاد 
سيتدهور أكثر فأكثر، ولألسف فإن احلرب 
االقتصادية أسوأ بكثير من احلرب العسكرية.

التفاصيل على موقع »األنباء«  
www.alanba.com.kw


