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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: مت إنفاق ٢٨٠ مليار جنيه لتحسني احلياة بالقاهرة في ٦ سنوات

الراعي يواصل حملته لدعم حياد لبنان: نريد دولة ال تتنازل عن قرارها وسيادتها

«توجد أماكن لن يصدر لها ترخيص بناء مرة أخرى.. وكل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله»

دوالر بيروت يتراجع بطيئاً.. وتوقعات بوصوله إلى حدود ٤ آالف ليرة

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس املصري  أكــد 
عبدالفتاح السيسي، أن ما 
مت إنفاقه خالل ٦ ســنوات 
على املشروعات في محافظة 
القاهــرة وهو ما يقرب من 
٢٨٠ مليــار جنيــه يأتــي 
لتحســني حيــاة املواطنني 

في القاهرة.
وقال السيسي - تعقيبا 
علــى كلمة محافظ القاهرة 
خالد عبدالعال خالل افتتاح 
عدد من املشروعات القومية 
امس - «أريد أن تقارنوا ما 
مت إنفاقــه بــأن نأخذ قرارا 
بإنشاء عاصمة من ٣٠ سنة 
ومت وضع هذه االستثمارات 
التي ستتوفر من محافظة 
القاهرة أو جزء كبير منها 
في هذه املدن.. انت بتتكلم 
فــي ٢٨٠ مليار جنيه في ٦ 
سنوات أي ما يقرب من ٥٠ 

مليار جنيه في العام».
وأضاف «أنا بقول الكالم 
ده عشان أنا دائما حالة الفهم 
والوعي هــي التحدي اللي 
محتاجني دائما نخلي بالنا 
منه، وأن إحنــا كمصريني 
محتاجني دائمــا أن نعرف 
جيــدا، ألنه عندمــا اتخذنا 
قرار بناء املدن اجلديدة، فيه 
ناس كتير قالــت بتعملوا 
الــكالم ده ليــه، وكأنه أمر 
مش مطلوب وهو ناسي أن 
أنا بصرف داخــل القاهرة 
لتحســني حيــاة املواطنني 
بها»، ومعقبــا على حديث 
محافظ القاهرة بإنفاق ٣٣ 
مليار جنيه في مشروعات 
بشرق القاهرة، وهي عبارة 
عــن إنشــاء كباري وشــق 
طــرق، وهو مبلــغ ضخم 
جــدا، قائال «إن هــذا املبلغ 
لــو مت صرفه على إنشــاء 
حي والشقة بداخله تتكلف 
مليون جنيه، سننشئ ٣٣ 
ألــف وحــدة، ولكــن نحن 
لم نزيد شــقق، بل حاولنا 

حتسني حياة املواطنني».

بيروت - عمر حبنجر 

املاروني  البطريرك  أكد 
بشــارة الراعــي فــي عظة 
األمــس من الدميــان، على 
النداء الذي أطلقه األحد قبل 
املاضي الى األسرة الدولية 
إلعالن حياد لبنان من اجل 
خيره وخير جميع مكوناته.
وخابت توقعات بعض 
السياسيني ممن راهنوا على 
ان يخفف الراعي من لهجته، 
خصوصــا فيمــا يتنــاول 
دعوته الرئيس ميشال عون 
الى فك احلصار عن الشرعية 
وعــن القرار الشــرعي. بل 
على العكس شــدد على ما 
ســبق له ان اعلنه، جتنبا 
ألخطار التطورات السياسية 
والعسكرية املتسارعة في 
املنطقــة مــن اجــل تالفي 
االنخراط في سياسة احملاور 
واحلؤول دون تدخل اخلارج 
بشؤون لبنان، وحرصا على 
مصلحتــه العليا ووحدته 
الوطنيــة وســلمه األهلي 
والتزامه بقرارات الشرعية 
الدوليــة واإلجماع العربي 
الفلســطينية  والقضيــة 
احملقة وانســحاب اجليش 
اإلسرائيلي من مزارع شبعا 
وتالل كفرشــوبا، واجلزء 
الشــمالي من قرية الغجر، 
الشــرعية  وتنفيذ قرارات 

الدولية ذات الصلة.
الراعــي عــن  وأعــرب 
الكبير  ارتياحه للترحيب 
الذي لقيتــه دعوته حلياد 
لبنان من مرجعيات وقيادات 
وأحزاب وشــخصيات من 
مختلف الطوائف واملواقع.
وأضــاف: أن كل هــذا 
يعني أن اللبنانيني يؤيدون 
اخلروج من معاناة التفرد 
واجلمود واالهمال، يريدون 
مواقف جريئة تخلص البلد، 
يريــدون دولة حرة تنطق 
باســم الشعب وتعود إليه 
بالقرارات الرسمية، ال دولة 
تتنازل عن قرارها وسيادتها 
أكان جتاه الداخل ام اخلارج، 

الــكالم ده للتأكيــد  بقــول 
على ما قاله رئيس الوزراء 
د.مصطفــى مدبولي، يوجد 
أماكن في القاهرة لن يصدر 
لهــا ترخيــص تانــي مــرة 
أخــرى، وحتى األماكن التي 
ســيصدر لهــا ترخيص، لو 
كانت االشــتراطات اخلاصة 
باملباني كانت تقول ٧ أدوار 

سيكون دورين فقط».
ووجه الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، تســاؤل لوزيــر 
اإلسكان د.عاصم اجلزار، - 
خــالل كلمة محافظ القاهرة 
- حول موعد انتهاء تطوير 
منطقة سور مجرى العيون 

«املدابغ».
وأجاب اجلزار قائال «احنا 
ابتدينا نشــتغل في املرحلة 
األولى (١٥ فدانا) ولكن عقب 

واالصدقاء جندة لبنان كما 
كانت تفعل دائما، مشددا مرة 
أخــرى على حتييــد لبنان، 
ومتسائال منذ متى كان اإلذالل 

منط عيش اللبنانيني؟.
واعتبر مراقبون أن آخر 
عظتــني متثالن حتــوال إلى 
خطاب أكثر انتقادا لسياسات 

حزب اهللا والرئيس عون.
ونقلــت «رويتــرز» عن 
مهنــد حاج علي مــن مركز 
كارنيغي الشــرق األوســط 
«اعتبــر التدخــل حتوال في 
سياســاته بعيدا عــن دعم 
الرئيــس وأقــرب النتقــاد 
الوضع السياسي في البالد 
علــى املســتويني اإلقليمي 

والدولي».
وإلــى جانــب مواقــف 
الراعي، انشــغلت األوساط 
السياسية في بيروت أمس 
بتصريحات رئيس احلكومة 

السيســي، أن أي مواطــن 
سيتقدم للحصول على وحدة 
ســكنية ســيتحصل عليها، 
وستيســر له الدولــة ذلك، 
قائال: «كل مواطن في مصر 

هيطلب شقة هنديهاله».
وأضاف: «الدولة ستيسر 
مــا أمكــن، وتقــوم بتمويل 
التكلفــة ونحاول  منخفض 
نســاعدك في التحصل على 
ما تطلب.. إحنا بنعمل مناذج 
عشــان خاطرك.. هنعملكم 
أحلى بلد في الدنيا بس إيدينا 
مع بعضنا.. ومفيش مواطن 
هيتقدم ويقول عاوز شقة إال 

وسنسلمها له».
وتابع: «نستهدف املساعدة 
في ظــل الظروف في بعض 
املوضوعات التي مت احلديث 

فيها ويتم طرحها».

السوداء الى ما دون السبعة 
آالف ليــرة لبنانية للدوالر 

الواحد.
التراجع،  وارتبــط هــذا 
زمنيا على األقل، باجلوالت 
التطمينية للسفيرة األميركية 
دوروثي شيا، والتي شملت 
الرئيس نبيه بري ورئيس 
احلكومة، باإلضافة الى تزايد 

عروض الدوالر.
وتتوقع مصادر رسمية 
استمرار هبوط الدوالر الى 
حــدود األربعــة آالف ليرة، 
فــي حال ســارت األمور مع 
صنــدوق النقد الدولي على 
خير ما يرام، وكانت صحيفة 
«الغارديان» البريطانية نقلت 
عــن فريــق صنــدوق النقد 
الدولي قوله: كدنا نتوســل 
الفريق اللبناني كي يتصرفوا 
كدولــة ال كأنهــم يبيعوننا 

السجاد.

التوجيهــات، نعمل اآلن في 
٩٥ فدانا بالكامل وفي خالل 
٣ سنوات سننتهي من ذلك».

فيما رد الرئيس السيسي 
قائال «ال.. احنا هنفتتح ده مع 
العاصمة..أنت شغال بقالك 
سنة و٣ شهور فاضل أمامك 
سنة و٧ شــهور.. يعني في 
شــهر ١١ العــام املقبل نكون 
انتهينا».. «إحنا عايزين نقول 
للناس إننا ملــا نقلناهم من 
هنــا وقمنا بأعمــال اإلزالة، 
إن احنــا مكنــاش بنعمــل 
كده ضغينة، وأن فيه ناس 

هتسكن وتعيش هنا».
أن  اجلــزار،  وأوضــح 
املواطنني الذين مت نقلهم من 
هنا مت نقلهم في ١٠٠٨ وحدات 

سكنية في مدينة بدر.
وأكد الرئيس عبدالفتاح 

حسان دياب في دار الفتوى، 
وحتديــدا رفضــه املطلــق 
ملوضوع استقالة حكومته، 
حيث متنــى رئيس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليد 
جنبــالط علــى اهــل احلل 
والربــط فــي احلكومــة ان 
يخرجنا عالء الدين (صاحب 
املصباح السحري...) من هذه 
العتمة، بإصــالح الكهرباء، 
كي نبصر ونرى شــيئا من 
طريــق شــرقهم العتيد. اما 
جنله النائب تيمور جنبالط، 
فقد اعتبر ان احلكومة فشلت 
في كل ما يجب فعله لوقف 
االنهيار، ولــم تقدم خطوة 
واحدة تســهم فــي احتواء 
تداعيــات األزمــة واعبائها 

على املواطنني.
املالي،  وعلــى الصعيــد 
ســجل املزيــد مــن التراجع 
على سعر الدوالر في السوق 

جانب من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع اسكان «االسمرات ٣»

(محمود الطويل) مسيرة احتجاجية في وسط بيروت ترفع شعارات منددة بالواقع االقتصادي داعية إلى استقالة احلكومة ومحاسبة الفاسدين 

وتابع «الرسالة اللي ممكن 
نقولها، خلي بالك الزم الدولة 
تفكر وكمان شعبها يحترم 
فكرهــا ويدعمــه، ميقولش 
حد أنتوا بتعملوا الكالم ده 
ليه»، وتساءل الرئيس: «ما 
هي البدائل هل أنشئ كباري 
فــوق الكباري وأزيل مباني 
وأنشئ طرق، أم أوقف السعة 

التي وصلنا لها؟».
وأشــار السيسي إلى أنه 
مت إيقاف أعمال البناء سواء 
للرخــص القائمة بالفعل أو 
الرخص التي تصدر، موضحا 
أن ذلك جاء بسبب أن القاهرة 
وعــدة محافظــات البــد من 
مراجعة الكثافة املتواجدة لكي 
يســتطيع املواطنني العيش 

بشكل مناسب.
وتابــع السيســي «أنــا 

ال يريدون أن يتفرد اي طرف 
بتقرير مصير لبنان بشعبه 
وأرضــه وحدوده وهويته 
وصيغته ونظامه واقتصاده 
وثقافتــه وحضارته، بعد 
أن جتذرت في املائة ســنة 
من عمــره ويرفضــون أن 
تعبث اي أكثرية شــعبية 
او نيابية بالدستور وامليثاق 
والقانون وبنموذج لبنان 
احلضــاري وأن تعزله عن 
أشقائه وأصدقائه من الدول 
والشعوب وتنقله من وفرة 
إلى عوز ومــن ازدهار إلى 
تراجع ومن رقي إلى تخلف.
وقال الراعي: لن نسكت 
عما يجري، فاحلركة الشعبية 
تســتحق احلماية ال القمع، 
مناشــدا الرئيــس ميشــال 
عون مجددا فك احلصار عن 
الشرعية وعن القرار الوطني 
احلــر. وطلب من األشــقاء 

تكلفة الوحدة السكنية ٦٠٠ ألف جنيه

قفزة «كورونية» في لبنان: ١٦٦ إصابة جديدة

«العجلة» أسهل في ظل أزمة كورونا

وهبة قاطيشا لـ «األنباء»:
حكومة دياب عاجزة عن استعادة الثقة

نزع ملكية جميع الكراجات غير املستغلة 
أسفل العقارات السكنية

لن يتم ترخيص السيارات اجلديدة سوى بالغاز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن 
تكلفة الوحدة السكنية الواحدة ٦٠٠ ألف 
جنيه، وذلك من غير سعر األرض التي 
أقيمت عليها الوحدة الســكنية، مشيرا 
إلــى أن الدولة قامت بذلك للحفاظ على 
املواطــن وعدم التواجد واملعايشــة في 
منطقة خطرة. وقال الرئيس السيسي: 
«لو الـ ٦٠٠ ألف جنيه مت وضعها في بنك 
هيجيبوا ٩ آالف جنيه في الشهر.. مصر 
بتقف جنب والدهــا وطبطبت عليهم.. 

امليســور اللي مخــدش احلمد هللا مش 
محتاج لكن الباقي نسيبه كده ال».وأشار 
الرئيس السيسي إلى أن كل النسب التي 
مت طرحها في الوحدات الســكنية متت 
في ظــروف صعبة، موضحا أن الـ ٢٥٠ 
ألف وحدة سكنية للمواطنني بناخد حق 
الصيانة فقط من املواطن علشان نحافظ 
على احلالة الفنية مش بناخد مقابل من 
املواطــن لو بناخد إيجار هناخد ٥ آالف 

في الشهر.

بيروت - أحمد منصور 

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل ١٦٦ 
اصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، في وقت 
أفادت وسائل إعالم لبنانية عن اكتشاف بؤرة 
للعدوى في مبنى تقطنه مجموعة من العمال. 
حيــث مت نقل ١٣١ مصابا بڤيروس كورونا، 
يقطنون في مبنى مبنطقة املنت الشمالي إلى 
مراكز للحجر الصحي. من جهته، أكد وزير 
الصحة، حمد حسن ، أن عدد اإلصابات امس 

في ذروته منذ ٢١ فبراير».
وتسببت إصابة كاهن بالڤيروس في إجراء 
احلجر على عدد من األطباء واملمرضات في 

مستشفى الروم في بيروت، نتيجة احتكاكهم 
به. وجرى عزل بلدة الزرارية في اجلنوب اثر 
ظهور إصابة بالڤيروس على طفل، وأقامت 
قوى األمن الداخلي حواجــز على مداخل 
بلدتي «جبال البطم» والبازورية، مع إغالق 
املتاجر للسبب عينه. اإلجراءات ذاتها اعتمدتها 
اللجنة الشعبية في مخيم الرشيدية لالجئني 
الفلسطينيني في صور بعد ظهور ٣ إصابات.
وفي حي الســلم في العمروســية، في 
الضاحيــة اجلنوبية لبيروت، ســجلت ١٥ 
إصابة بكورونا. وفي مدينة النبطية سجلت 
إصابة واحدة، كما سجلت إصابة في اجلامعة 

اللبنانية في احلدث.

استفسر الرئيس عبدالفتاح السيسي 
عن أسعار الدراجات الهوائية التي تتيحها 
وزارة الشباب والرياضة، لقاطني مشروع 
األســمرات، ورد وزير الشــباب د.أشرف 
صبحي قائال: «اجلبلي أرخص من الهايبر 
عشان بتبقى أسرع شوية». وقال الرئيس 

موجها حديثه لرئيس الوزراء «إنت عاوز 
دعم في املوضوع ده؟ لو عاوز دعم النهاردة 
في موضوع كورونا بقت العجلة أسهل.. 
لو نقدر، فيه فكرة األملان واليابانيني عملوا 
موتور صغير يتشــحن يقدر يساهم لو 

انت هتمشي مسافات كتير ٢٠ كيلو».

بيروت - زينة طّبارة

تكتــل  عضــو  رأى 
اجلمهوريــة القوية العميد 
النائب وهبة  املتقاعد  الركن 
قاطيشا أن الفتور احلاصل 
العالقات بــني بعبدا  فــي 
وبكركي هو نتيجة طبيعية 
للتفاوت الكبير بني مقاربة كل 
من الطرفني للواقع السيادي 
في لبنان، فبكركي املعروفة 
الدفاع األول  تاريخيا بخط 

عن سيادة لبنان واستقالله ما كانت لتطالب 
رئيس اجلمهورية بفك احلصار عن الشرعية 
اللبنانية لــوال يقينها أوال بأن أجندة حزب 
اهللا باتت احملور الرئيسي الذي تدور السلطة 
فــي فلكه، وثانيا بأن حكومة الرئيس دياب 
ليست فاشلة فحســب إمنا عاجزة بحكم 
والئها لعرابيها عن اســتعادة الثقة العربية 

والدولية بلبنان.
ولفت قاطيشا في تصريح لـ «األنباء» الى 
أن نداء البطريرك الراعي في العام ٢٠٢٠ أتى 
مكمال لنداء املطارنة املوارنة في العام ٢٠٠٠ 
إمنا بظروف مختلفة باملضمون دون اجلوهر، 
وهو ما استدعى ردود فعل محلية وإقليمية 

ودولية مؤيدة وداعمة ملوقف 
الراعي مقابل اســتياء أهل 
اللبنانية منه لكون  السلطة 
أجندة حزب اهللا احملاصرة 
للشرعية هي علة نفوذهم 
على الساحة اللبنانية، معتبرا 
بالتالي أن نداء الراعي ضخ 
األوكسجني في الرئة السيادية 
املعارضة، وهو ما أكدته حركة 
لبكركي  الكثيفة  الزيــارات 
والدميان من قبل شخصيات 
سياسية وديبلوماسية محلية 

وعربية ودولية بارزة.
وردا على سؤال، اكد قاطيشا أن توقيت 
زيارة الرئيس احلريري للبطريرك الراعي أعاد 
اللبنانيني بالذاكرة الى مشهدية لقاء الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري مع البطريرك صفير 
في العام ٢٠٠٤، وذلك لكون الطائفة السنية 
الكرمية املمثلة بتيار املستقبل وبغيره من 
الشخصيات السيادية معنية مباشرة بتحرير 
الشرعية من قبضة حزب اهللا ودفعت أثمانا 
غالية بسبب والئها للبنان، لكن ما يقال بأن 
زيارة احلريري لبكركي حملت في خلفياتها 
بذور حتالف جديد بني القوى السيادية مبالغ 

به وغير مبني على وقائع وحيثيات جدية.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على 
أنه سيتم نزع ملكية جميع الكراجات املغلقة 
أسفل العقارات الســكنية غير املستغلة. 
وأشــار الرئيس السيســي إلــى أن وقف 
تراخيص البنــاء تأخر ٢٠ عاما، موضحا 

أن الهدف من هــذا القرار مراجعة الكثافة 
فــي املدن، مؤكدا أن هذا القرار أمن قومي. 
وأوضح الرئيس السيسي أن منح تراخيص 
البناء في بعض األماكن لكن بشروط وقواعد 

صارمة تراعي الكثافات السكنية.

قــال الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
بالنســبة للســيارات املتقادمــة البد أن 

تعمل تلك السيارات بالغاز الطبيعي.
وأوضح الرئيس السيسي، أن حتويل 
الســيارات املتقادمة من بنزين إلى غاز 
طبيعي، يتكلف ٨ مليارات جنيه. وشدد 

الرئيــس السيســي، أن وزارة الداخلية 
والدولــة من حقها ترخيص الســيارات 
بالغاز الطبيعي في توقيت محدد، موضحا 
أنه لن يتم ترخيص السيارات اجلديدة 
سوى بالغاز الطبيعي، قائال: «هذا حق 

الدولة». 

النائب وهبة قاطيشا


