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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«بروڤة» أمنية مبحيط «مار مارون» حتضيرًا جللسة «النواب» غدًا
بيروت ـ عمر حبنجر

انفرجت مناخيا في لبنان 
امس لتتلبد سياسيا اعتبارا 
من اليوم، وانحسرت العاصفة 
«كرمي» ُمخلِّفة وراءها بساطا 
ابيض يغطي القمم والسفوح، 
البلوكات االسمنتية  لتتقدم 
االضافية حلكومــة مواجهة 
التحــدي بوجــه املتظاهرين 

الثائرين على احلكومة.
ومقابل البلوكات االسمنتية 
واالســالك الشــائكة العازلة 
حمليط مبنى مجلس النواب 
فــي ســاحة النجمــة، فضال 
عن راجمات القنابل املسيلة 
للدموع وصهاريج ضخ املياه 
الى املسافات البعيدة، يستعد 
احلراك الثــوري ملنع انعقاد 
جلســة الثالثــاء املخصصة 
للتصويــت علــى الثقة بهذه 
احلكومــة بتكثيف احلضور 
وباملزيد من الشعارات املضادة 

للطبقة السياسية احلاكمة.
«بروڤة» االجراءات االمنية 
حول مجلــس النواب طبقت 
امس في محيط كنيســة مار 
مارون في منطقــة اجلميزة 
املتصلة بساحة الشهداء، التي 
استقبلت الرئيس ميشال عون 
والرئيسني نبيه بري وحسان 
دياب مبناسبة عيد مار مارون، 
حيث جرى منــع التجمعات 
الشــعبية في الشــارع الذي 
تقع فيه الكنيسة او الشوارع 
املؤدية اليه، كما جرى توزيع 
صور للصحافــي اللبناني ـ 
االرمني ليون نيكوليان على 
مداخــل الكنيســة بغية عدم 
الســماح له بالدخول جتنبا 
ألي موقف محرج اثناء وصول 

الرئيس عون.
وتولى احلرس اجلمهوري 
توزيــع صــور نيكوليــان 

رئيس مجلس الوزراء، ألجلكم 
ُنصّلي هــذا الصباح، وألجل 
باقي املســؤولني في الوطن، 
لكي يكون ذكركم بعد العمر 
املديد طيبا، وحياتكم مثمرة.

واضاف: في عظة قداسي 
االول فــي هــذه الكاتدرائية 
ابرشــية  علــى  كمطــران 
بيروت املارونية، اتوجه الى 
املســؤولني في بلدي بالقول: 
اننــا ائتمناكم علــى ارواحنا 
واحالمنــا ومســتقبلنا، لكم 
نقول اننا نريد ان نحيا حياة 
انســانية كرمية، وقد تعبنا 
من املماحكات العقيمة، ومن 
االتهامات املبتذلة، مللنا القلق 
على مستقبل اوالدنا والكذب 
والرياء، نريد منكم مبادرات 
تبث االمــل وخطابات جتمع 
وافعاال تبنــي، نريدكم قادة 

مسؤولني.

اآلالف من شبابنا امام ابواب 
الســفارات في مســعى منهم 
الى مغادرة البالد في اســرع 
وقت حافزا كافيــا لتتوقفوا 
يا رؤســاء االحزاب والنواب 
والــوزراء عن تقــاذف التهم 
واملسؤوليات، وعن محاوالت 
حتقيق مكاسب هشة، سياسية 
وغير سياسية، والشروع في 
التعاون معا بجدية وبنظافة 
كف من اجل انقاذ وطننا من 
االنهيار االقتصادي واخلراب 
االجتماعي؟ فماذا تنتظرون؟

وفي غضون ذلــك، اعلن 
مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
االميركــي لشــؤون الشــرق 
االدنى ديڤيد شنكر لقناة «ام.

تي.ڤي» انــه ال مخطط لديه 
للمجــيء الى لبنان في املدى 
القريب، لكنه يتطلع الى زيارة 

لبنان يوما ما.

وتابــع قائال: اود ان اكمل 
كالمــي فأقــول: أال يحــرك 
ضمائركــم نحيــب األم على 
ولدها الذي انتحر امام ناظريها 
لعجزه عن تأمني االساســي 
لعائلته؟ أوليست هذه امليتة 
كافية لتخرجوا الفاســد من 
بينكم وحتاسبوه وتستردوا 
منه ما نهبه ألنه ملك للشعب؟ 
أال يســتحق عشرات األلوف 
مــن اللبنانيــني الذين وثقوا 
بكــم وانتخبوكم عــام ٢٠١٨ 
ان تصلحــوا اخللل في االداء 
السياسي واالقتصادي واملالي 
واالجتماعي وان تعملوا ليل 
نهار مــع الثــوار احلقيقيني 
اصحاب االرادة الطيبة على 
ايجاد ما يؤمــن لكل مواطن 
عيشة كرمية وإال فاالستقالة 

أشرف؟!
وأضــاف: أوليس وقوف 

مطران بيروت املاروني لعون وبري ودياب: االستقالة أشرف لكم إن لم تعملوا مع الثوار للعيش الكرمي

الرئيس العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب خالل مشاركتهم في قداس كنيسة القديس مار مارون  (محمود الطويل)

الذي كان اســتوقف الرئيس 
الفرنســي اميانويل ماكرون 
االسبوع املاضي اثناء دخوله 
احد فنادق باريس في مناسبة 
معينــة وأبــدى امامه غضبا 
صارخا بسبب ما وصفه بدعم 
ماكرون لـ «القوى الفاســدة 

في لبنان».
وكان رئيــس احلكومــة 
حســان دياب اول الرؤســاء 
الواصلــني، وقــد ســأله احد 
الصحافيــني علــى مدخــل 
الكنيسة: هل ستنال حكومتك 
الثقة يوم الثالثاء؟ فأجاب: ان 

شاء اهللا.
املفاجــأة كانــت في عظة 
راعي الكنيسة مطران بيروت 
املاروني بولس عبدالســاتر 
الذي توجه الى الرؤساء الثالثة 
بقوله: يا فخامة الرئيس، ويا 
دولة رئيس املجلس، ويا دولة 

الفرزلي لـ «األنباء»: البيان الوزاري سينال ثقة «النواب»

محمد احلجار لـ «األنباء»: لن نعطي احلكومة الثقة

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى نائب رئيــس مجلس النواب إيلي 
الفرزلــي أن البيان الــوزاري هو أفضل 
املمكــن، وأهم ما جاء فيه هو حتديد املهل 
واملراحل الســيما مهلة املئــة يوم األولى 
لتنفيذ اإلصالحات على املستويني التشريعي 
والتنفيذي، وهذا األمر هو في غاية األهمية، 
خصوصا جلهة استعادة ثقة املجتمع الدولي 
وبالتالي تقدمي الدعم املطلوب منه، وهو ما 
أكده مندوب األمم املتحدة يان كوبيش من 
خالل مواقفه وتصاريحه أثناء زيارته للبنان، 
لذلك ميكن القول بأن البيان الوزاري مقبول 
ويؤهــل احلكومة لنيل فرصة الثقة أو ثقة 
الفرصة لكي تثبت نفسها وتقوم بواجباتها 
امللقاة على عاتقها. وردا على ســؤال لفت 

الفرزلي في تصريح لـــ «األنباء» الى أن 
حكم البعض مســبقا على البيان الوزاري 
حق مشــروع، لكنه لن يجد لنفسه سبيال 
الى أي نتيجة، ويبقى بالتالي مجرد تسجيل 
مواقف كجزء من اللعبة الدميوقراطية لطاملا 
طالبت أنا شخصيا بوجود معارضة ومواالة 
في املعادلة السياسية كبداية لترسيخ مفهوم 
النظام الدميوقراطي البرملاني الصحيح، مؤكدا 
أن ليس هناك ما يُسمى حكومة اللون الواحد 
وقد ثبت ذلك في جلسة إقرار املوازنة العامة، 
حيث لم يستطع حزب اهللا أن ميون على اللقاء 
التشاوري والنائب طالل ارسالن والوزير 
السابق جبران باسيل بحضور اجللسة التي 

توقف النصاب فيها على نائب أو نائبني.
وأكد أنه على املستوى الشخصي مطمئن 
بأن البيان الوزاري سينال ثقة مجلس النواب.

بيروت ـ أحمد منصور

يكثف تيار املســتقبل واحلزب التقدمي 
االشتراكي لقاءاتهما على مستوى القيادة بإيعاز 
وطلب من الرئيس ســعد احلريري ورئيس 
احلزب وليــد جنبالط في مواجهة التحديات 
سويا، وتشديدا وتأكيدا على العالقة التاريخية 
التي تربط املستقبل واالشتراكي منذ سنوات 
طويلة. في هذا االطار، عقدت قيادة االشتراكي 
في الشوف واقليم اخلروب وقيادة املستقبل 
في اجلبل لقاء تنســيقيا حضره االمني العام 
للمستقبل احمد احلريري وقيادة املستقبل في 
اجلبل والنائبني محمد احلجار وبالل عبداهللا 
وقيادة االشتراكي في الشوف واالقليم، وهو 

اللقاء الثالث خالل اسبوعني.
في هذا املجال، اكد عضو كتلة املستقبل 
النائــب محمد احلجار لـ «األنباء» ان العالقة 
تاريخية مع احلزب التقدمي االشتراكي، وتعود 
لســنوات طويلة خلت، واشار الى انها بدأت 

عالقة شــخصية بني الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري ورئيس احلزب وليد جنبالط، ومن 
ثم انتقلت الى ان تكون سياســية بعد اتفاق 
الطائــف، وصوال الى عهد الرئيس احلريري 

عندما كان رئيسا للحكومة.
وقال احلجار: ان تيار املستقبل واحلزب 
االشتراكي حزبان وليسا حزبا واحدا، وبالتالي 
اذا كان لديهما اختالف في وجهات النظر فهذا 
امر طبيعي، ولكن يبقى اخلط البياني هو خط 

حتالفي وتوافقي فيما بينهما.
وحول جلسة الثقة للحكومة، قال: سنناقش 
البيان الوزاري وســنحضر اجللسة، لتفنيد 
البيان الوزاري للحكومة التي يرأسها حسان 
دياب، فهذا البيان فضفاض وغير واضح وفيه 
الكثير من الضبابية، وهو كالم انشــائي وال 
يتضمن آلية واضحة لكيفية العمل على تطبيق 
بعض العناوين الواردة فيه كمكافحة الفساد 
وهدر املال العــام واصالح االدارة، فمن هنا 

توجهنا لعدم اعطاء الثقة للحكومة.

السيسي يدعو إلى تشكيل قوة أفريقية ملكافحة اإلرهاب
خديجة حمودة

دعــا الرئيــس املصــري 
عبدالفتــاح السيســي أمس 
إلى عقــد قمــة أفريقية في 
القاهرة تبحث تشكيل قوة 
ملواجهــة ومكافحة اإلرهاب 
في القارة السمراء، مضيفا 
خــالل اجللســة االفتتاحية 
للقمــة األفريقيــة العاديــة 
الثالثة والثالثني بالعاصمة 
اإلثيوبية (أديس أبابا)، والتي 
تعقد حتت شــعار «إسكات 
البنــادق: تهيئــة الظروف 
املواتية لتنمية أفريقيا» أن 
القضية الفلسطينية ستظل 
حاضرة في قلوب وضمائر 
الشعوب والدول األفريقية 
التي ستستمر في تضامنها 
مع احلقوق املشروعة للشعب 

الفلسطيني.
وفيمــا يلي نــص كلمة 

الرئيس السيسي:
«اسمحوا لي بأن أشاركم 
املالحظــات  بعــض  فــي 
االفتتاحية مبناسبة انطالق 
أعمال قمة اليوم وقرب ختام 
الرئاســة املصرية لالحتاد 

األفريقي».
الرحمــن  اهللا  «بســم 
الرحيم األخــوة واألخوات 
أصحاب اجلاللــة والفخامة 
واملعالــي ملــوك ورؤســاء 

د. محمد أشتية رئيس وزراء 
السيدات والسادة  فلسطني 

احلضور الكرمي».
و«في البداية اسمحوا لي 
مجددا بأن أتقــدم بالتهنئة 
لرئيــس الــوزراء األثيوبي 

التي ندين لها جميعا بالثقة 
التي أولتنا إياها لكي نحول 
تطلعاتها إلى واقع مستحق 
يفضي إلى مســتقبل أفضل 
تلك املسؤولية التي نتحملها 
كقادة واألمانة التي ينبغي أن 

خطى أفريقيا بكل قوة وثبات 
وكان للتعاون الصادق بيننا 
واإلرادة القوية التي جمعتنا 
أبلــغ األثر في دعم رئاســة 
مصر لالحتاد وفي ســعيها 
الــدؤوب لتحقيــق ما يلبي 

آبــي أحمــد علــى حصوله 
على جائزة نوبل للســالم، 
وأرجو من فخامتكم جميعا 
أن أوجــه لــه التحيــة وأن 
أوجه حتيــة تقدير وإجالل 
إلى شعوب قارتنا األفريقية 

نؤديها بإخالص وفاء لعهدنا 
أمام شعوبنا».

مصــر  شــرفت  «لقــد 
قيــادة  دفــة  مبســؤولية 
االحتــاد األفريقي على مدى 
عام مضى تســارعت خالله 

طموحاتنا جميعا سواء في 
العديد من احملافل الدولية أو 
على صعيد العمل املشترك 

القاري واإلقليمي».
أن  «وال يخفــى عليكــم 
الرئاســة املصريــة  فتــرة 
لالحتاد األفريقي قد اتسمت 
بالزخم الشديد على جميع 
املســتويات وفــي مختلف 
املجــاالت، حرصــت مصــر 
خاللهــا كل احلــرص علــى 
االضطالع مبسؤوليتها في 
حمل لواء االحتاد بكل صدق 
وأمانة في احملافل اإلقليمية 
والقاريــة والدوليــة كافة، 
حيث ملسنا خاللها عن قرب 
حجم التحديات التي تواجه 
قارتنا الغالية وباملقابل حجم 
الفرص الواعدة التي تزخر 

بها للتقدم والتنمية».
«يطيب لي أن استعرض 
معكم في هذا الصدد خالصة 
التجربة املصرية من خالل 
عدد من احملاور القارية ذات 
األولوية التي ترتبط ببعضها 
البعض وحتظى باهتمامنا 
جميعا مع إلقاء الضوء على 
أبرز اجلهود واألنشطة التي 
متت حتت الرئاسة املصرية 

في هذا اإلطار».

أكد خالل القمة األفريقية العادية بأديس أبابا أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الدول األفريقية املتضامنة معها

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركا في قمة مجلس السلم واالمن االفريقي حول ليبيا ومنطقة الساحل امس االول

الدول واحلكومات األفريقية 
أنطونيو غوتيريس أمني عام 
األمم املتحدة، موســى فكي 
رئيــس مفوضيــة االحتــاد 
األفريقي، أحمد أبوالغيط أمني 
عام جامعة الدول العربية، 

وزير الكهرباء أمام «النواب»: 
نعمل لتكون مصر مصدر 

نقل للطاقة إلى العالم
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكد وزير الكهرباء والطاقة املتجددة د.محمد شاكر 
امس خالل جلسة االستماع التي عقدتها جلنة الصناعة  
في مجلس النواب سعي الوزارة لتكون مصر مصدرا 
لنقل الطاقة إلى دول العالم كافة، خصوصا العربية 

واألفريقية واألوروبية احمليطة.
وقال الوزير إن مصر تعمل مع الشركاء واألصدقاء 
ملد الكهرباء إليهم كمصدر للطاقة بعد أن اســتطاعت 
مؤخرا توفير فائض، الفتا إلى أن الوزارة تسعى إلى 
مزيد من التطوير بأســاليب عاملية لتحقيق معدالت 

أفضل في إنتاج الكهرباء.

 «JANNA» االنتهاء من تنفيذ ٨١٦ وحدة بـ
لإلسكان الفاخر مبدينة العبور

العناني: تشغيل أول خط طيران
بني األقصر وشرم الشيخ خالل أيام

القاهرة - ناهد إمام

صــرح د.عاصم اجلزار، وزير اإلســكان 
واملرافــق واملجتمعات العمرانيــة، بأنه مت 
االنتهــاء من تنفيذ ٨١٦ وحــدة (٣٤ عمارة) 
مبشروع «JANNA» لإلسكان الفاخر مبدينة 
العبور، موضحا أنه مت التســليم االبتدائي 
لـ ٣٠ عمارة باملشــروع، ويجري تســليم ٤ 

عمارات أخرى باملشروع.
وقال اجلزار، في بيان الوزارة امس، إنه 
مت ويجري تسليم عدد من الوحدات للفائزين 
بها باملشــروع، كاملة التشــطيب، متضمنة 
تنسيق املوقع العام، مشيرا إلى أن ذلك يأتي 
في إطار تسليم الوحدات ملستحقيها كاملة 

املرافق واخلدمات وبجودة عالية في التنفيذ.
وأضاف أنه يجري تطوير احملور الغربي 
ملدينــة العبور بطول ٩٫٥ كــم بتكلفة تقدر 
بحوالي ١٣٥ مليون جنيه، من مدخل املدينة 
بطريق (مصر - اإلسماعيلية) الصحراوي 
وحتى طريق بلبيس، بنســبة إجناز بلغت 
نحو ٤٠٪، لتحقيق السيولة املرورية، وتوفير 
سبل الراحة لسكان املدينة واملترددين عليها.
بــدوره، قال م.أحمد عمران رئيس جهاز 
تنميــة مدينة العبور، إنه يجري تنفيذ ١٢٦ 
عمارة «عمارات السالم» ألهالي املناطق غير 
اآلمنة بتكلفة تقدر بحوالي ١٫٢ مليار جنيه، 
وبنسبة إجناز بلغت نحو ٦٠٪، كما مت البدء 
في تنفيذ أعمال املرافق والطرق للعمارات.

القاهرة ـ هناء السيد 

عقد د. خالد العناني وزير السياحة واآلثار، 
واملستشار مصطفى ألهم محافظ األقصر لقاء 
موسعا مع أكثر من ١٠٠ من مستثمري السياحة 
وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وقيادات 
القطاع السياحي مبحافظة األقصر، وذلك ملناقشة 
أحوال القطــاع الســياحي باحملافظة، وبحث 
املشــكالت والتحديــات التي تواجــه صناعة 
السياحة بها، وسبل التغلب عليها، باالضافة 
الى مناقشة سبل التعاون بينهم وبني الوزارة 
واحملافظة خالل الفترة املقبلة، وذلك بحضور 
الدكتور مصطفى وزيري األمني العام للمجلس 
األعلى لآلثار والســيد أحمد الوصيف رئيس 

االحتاد املصري للغرف الســياحية والســيد 
عبدالفتاح العاصي مســاعد الوزير لشــؤون 

الفنادق.
وأوضح وزير السياحة واآلثار أنه بالتعاون 
مع وزارة الطيران املدني مت االتفاق على ربط 
األقصر بشرم الشيخ وسوف يتم تشغيل أول 
خط طيران بني األقصر وشرم الشيخ خالل أيام.

وأوضح د.العنانــي على أن الفترة املقبلة 
ستشهد تعاونا وتنسيقا بني احملافظة ووزارتي 
الســياحة واالثار والطيــران املدني للنهوض 
بالقطاع السياحي بصفة عام واملقاصد السياحية 
مبحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من اجل 
حل مشاكل املستثمرين التي تعوق سير العمل 

في القطاع السياحي.
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