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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

وزير املالية: نستهدف حتقيق معدل منو ٦٪ بعد جتاوز «كورونا»

«EVER ACE» قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم

القاهرة - ناهد إمام

أكــد د.محمد معيــط وزير املاليــة، أن الدولة 
عازمة على استكمال مسيرة اإلصالح االقتصادي، 
حتــى يجني املواطنون املزيــد من ثمار التنمية، 
على نحو ينعكس بشــكل ملموس على حتسني 
مستوى املعيشة، واالرتقاء بجودة احلياة، الفتا 
إلــى حرص احلكومة على حتقيــق أكبر قدر من 
العدالة في توزيع ثمار النمو االقتصادي، وهو ما 
جتلى في املشروع القومي لتنمية الريف املصري 
«حياة كرمية» بتكلفة ٨٠٠ مليار جنيه، إضافة إلى 
برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم السلع التموينية، 
وتنفيذ مشروعات اإلسكان التي تستهدف توفير 

١٫٥ مليون وحدة ســكنية حملدودي ومتوســطي 
الدخل، من أجل توفير ســكن كــرمي للمصريني، 

والقضاء على العشوائيات.
وأضاف الوزير، خالل لقائه مع السفير الهولندي 
بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، يرافقه ماريولني 
يوجنمــان، رئيــس قســم الشــؤون االقتصادية 
والتعاون اإلمنائي، ولويس مارتنز، نائب رئيس 
القسم االقتصادي، أن احلكومة تستهدف حتقيق 
معدل منو اقتصادي بنحو ٦٪ بعد جتاوز جائحة 
«كورونــا»، وخفض العجز الكلــى إلى ٦٫٧٪ من 
الناجت احمللى، وحتقيق فائض أولي ١٫٥٪ لضمان 
استقرار مسار دين أجهزة املوازنة للناجت احمللي مع 
نهاية العام املالي احلالي، الفتا إلى أن املكتسبات 

االقتصادية التي حققناها بالتنفيذ املتقن لبرنامج 
اإلصالح االقتصادي أسهمت بشكل فعال في مواجهة 
التداعيات الســلبية ألزمــة «كورونا»، على نحو 
انعكس إيجابيا في كل مؤشرات األداء االقتصادي، 

وحظي بإشادة املؤسسات الدولية.
من جهته، أعرب السفير الهولندي عن إعجابه 
وتقديره جلهود احلكومة خالل الفترة املاضية في 
العديد من القطاعات، مؤكدا إدراكه حلجم التحديات 

الكبيرة التي يتم العمل من أجل جتاوزها.
وأشــار إلى اهتمام بالده بتعزيز التعاون مع 
مصر في العديد من املجاالت وتبادل اخلبرات بني 
البلدين، خاصة في إطار برنامج بناء القدرات في 

مختلف القطاعات.

«EVER ACE» الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور سفينة

حريق ضخم في مخيم الهول بريف احلسكة

استمرار أعمال التنظيف وإزالة التلوث 
بسبب التسرب في مصفاة بانياس

وكاالت: أصيب عدد من األطفال والنساء 
جراء حريق اندلع في مخيم الهول الواقع حتت 
سيطرة ميليشيا قوات سورية الدميوقراطية 
«قسد»، بريف احلسكة. وأفادت مصادر أهلية 
من بلدة الهول بأن النيران أدت «إلى احتراق 
٢٨ خيمة وإصابة عدد من النساء واألطفال 
أثناء محاولتهم إطفاء النيران ومنع امتدادها 
إلــى اخليم األخرى»، بحســب وكالة األنباء 
الســورية ســانا. ولم تبني املصادر أسباب 
احلريق ضمن هذا القسم الذي يخضع حلراسة 
ورقابة مشددة من قبل ميليشيا «قسد» وال 
يسمح ألحد اخلروج منه أو الدخول إال مبوجب 

موافقة منها. هذا وليســت املرة األولى التي 
يتعرض بهــا املخيم للحرائق، حيث شــهد 
املخيم ذلك بشكل متكرر، تسببت بوفاة عدد 
من األشخاص بينهم أطفال واحتراق عشرات 
اخليم ضمن حوادث تتزايد في فصل الصيف 
بشكل ملحوظ. ويعيش في املخيم نحو ٧٠ 
ألف شخص، معظمهم من النساء واألطفال، 
وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب احلرب 
في سورية واملعارك ضد «داعش»، وبينهم 
آالف مــن عائالت مقاتلــي تنظيم «داعش» 
األجانب، تشير تقديرات إلى أنهم ينحدرون 

من حوالي ٦٠ دولة.

وكاالت: تواصلــت امس عمليات تنظيف 
وإزالة آثار التسرب النفطي من مصفاة بانياس 
قبــل أيــام. وكثفت الفــرق الفنيــة جهودها 
الســتكمال عملية تنظيف شــاطئ جبلة من 
مادة الفيول املتسربة من محطة توليد بانياس 
والتي ظهرت في عدة مواقع منها ميناء العزة 
وضاحية املجد وخليج البحيص والفاخورة 
القريبة من عرب امللك القريبة من بانياس.

وكانت شــكلت خلية عمل تشــارك فيها 
مديرية البيئة ومجلس مدينة جبلة والدفاع 
املدني والزراعة واخلدمات الفنية والصرف 
الصحي مهمتها محاصرة وإزالة بقع التلوث 
الناجمــة عن تســرب مادة الفيــول من أحد 
اخلزانات في مدينة بانياس وتطلبت عملية 
إزالة بعض البقع جهود فردية وأعمال يدوية 
بســبب الطبيعة الصخريــة لبعض املواقع 
امللوثة. وأوضحت املديرية العامة للموانئ، 
أن زورق مكافحة التلوث البحري جاهز وهو 
يعمل على إزالة البقع ولكن ليس على املنطقة 

الشاطئية بل في أعماق بحرية محددة تسمح 
له بالعمل.

وأشارت بحسب ما نقلت عنها وكالة األنباء 
الرســمية «سانا» إلى أن احلادث والذي أدى 
إلى تســرب الفيول من احملطة احلرارية في 
بانيــاس ووصوله إلى البحر أغلبه اســتقر 
على شــواطئ صخرية أو ميــاه ضحلة في 
منطقتي بانيــاس وجبلة، وبالتالي ال ميكن 
إدخال الزورق إلى مناطق ضحلة وصخرية 
(وخاصة أن طول الزورق ٢٥ مترا - غاطس 
١٫٦ متــر - عرض ٦ أمتار) وبالتالي تتطلب 
معاجلة الوضع طرقا مختلفة عن استخدام 

الزورق. 
وكانــت بعــض الصفحــات علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي واملواقــع اإللكترونية 
تناقلت تساؤالت حول زورق مكافحة التلوث 
البحــري ودوره في حالة التلــوث الناجمة 
عن الفيول املتســرب من احملطــة احلرارية 

في بانياس.

اتساع التباين بني عون وميقاتي وما قبل مذكرة «إحضار» دياب غير ما بعدها
بيروت - عمر حبنجر

وسع التباين، حول تشكيل 
احلكومة، بني رئيس اجلمهورية 
ميشال عون والرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي، مساحة التباعد، 
بني عــون واملكون السياســي 
الســني. ممثال بنادي رؤســاء 

احلكومات السابقني.
التباعــد بعــدا،  وزاد هــذا 
بإصدار احملقق العدلي «مذكرة 
إحضــار» بحق رئيس حكومة 
تصريف األعمال حسان دياب، 
من دون ســواه من املسؤولني 
السياسيني واألمنيني، ممن علموا 
مثل ديــاب بوجــود النيترات 
املتفجــرة فــي مرفأ بيــروت، 
ولم يتحركــوا للحيلولة دون 
الكارثة، ما أوحى للمرجعيات 
اإلسالمية، بأن املطلوب «كبش 
محرقة» وبأن أصحاب احملرقة، 
استضعفوا دياب غير احملصن 
شعبيا، دون األخذ باعتبارهم 
كرامة املوقع الدســتوري الذي 
يشــغل. ولــم يقتصــر رد هذا 
«البلوك السياسي» على بيان 
رؤســاء احلكومات الســابقني، 
املتهم للرئيس عون بالتقاعس 
عن درء اخلطــر عن املرفأ وما 
حوله، ثم بتسييس التحقيقات 
االنفجــار  حــول  القضائيــة 
وحمايتــه ضباطــا مطلوبــني 
للتحقيق، إمنا ظهرت سلسلة 
مواقــف، تشــي، بــأن مــا كان 
قبل صــدور مذكــرة اإلحضار 
بحق رئيــس حكومة تصريف 
األعمال، لن يستمر بعده. أبرز 
هذه املواقف، كان توجه مفتي 
لبنان الشيخ عبداللطيف دريان 
الى الرئيس عون مباشرة بالقول 
عبــر خطبــة صــالة اجلمعة، 
املكلــف  الرئيــس  وبحضــور 
والرئيــس املصــرف لألعمال: 
حاول أن تنقذ ما تبقى من عهدك، 
وإال فنحن ذاهبون الى األسوأ.
وتــاله تصريــح الرئيــس 
ميقاتــي لقناة العربيــة. الذي 
اتهم رئيس اجلمهورية بإعادته 
الــى املربع األول، فــي كل لقاء 

يجمعهما.
ورغــم قــول ميقاتــي ان 

الى مناشــدة رئيس احلكومة 
اللبنانية املكلف ودعوته لدعم 
لبنان، وأنا بدوري أقول: إنني 
اقدر هذه املناشــدة وســبق ان 
اتصلــت بالرئيــس ميقاتــي 
متمنيا له التوفيق في تشكيل 
حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ 
اإلصالحات الالزمة بشكل فوري 
ميكن املجتمع العربي والدولي 
من االنخراط بفاعلية في إنقاذ 

لبنان.
والالفت كان انضمام «اللقاء 
التشاوري السني» الذي يضم 
بضعــة نواب محســوبني على 
الــى املندديــن  آذار،  فريــق ٨ 
باإلجــراء القضائي ضد دياب، 
ومثلهم حزب اهللا، الذي اعتبر 
أمينه العام السيد حسن نصراهللا 
أن إصدار مذكرة اإلحضار بحق 
رئيس حكومة تصريف األعمال 
«يؤكــد علــى الهواجــس التي 
حتدثنا عنها سابقا، فما قام به 
احملقق العدلي، هو استضعاف 
لرئيــس احلكومــة، وامتهــان 
لرئاسة احلكومة»، وقال: بدكم 
تستدعونه وحتاكمونه اذهبوا 
إلى تعديل الدستور، وأضاف: 
هذا التدبير بحق رئيس حكومة 

تصريف األعمال مرفوض.

الى توجه لضرب مقام رئاسة 
احلكومة.

وفــي هذا الوقت حمل مقال 
لنقيب الصحافة اللبنانية عوني 
الكعكــي، دعوة صريحة لعزل 

الرئيس ميشال عون!
غيــر ان الهيئة السياســية 
للتيــار احلــر التــي اجتمعت 
برئاســة رئيس التيار جبران 
باسيل دعت، رئيس اجلمهورية 
والرئيــس املكلف الى التعاون 
البناء كشــركاء دستوريني في 
تشــكيل حكومــة تضــع حدا 
لالنهيار وتؤسس للتعافي املالي. 
وأكــدت على أن التيار الوطني 
احلر يدعم كل فرصة لوالدتها 
سريعا ويسهل سياسيا وإعالميا 
ذلك. وحذرت الهيئة مما وصفته 
«ضغط أو مزايدات أو عراقيل 
تقوم بها بعض اجلهات املعروفة 
لتفشيل تشــكيل احلكومة أو 
لتطويــق رئيــس اجلمهورية 
واملــس بصالحياتــه والــدس 
على رئيــس احلكومة حملاولة 
االنتقــاص مــن صالحياتــه. 
ونأمل أن يتمكن فخامة الرئيس 
ودولة الرئيس من جتاوز هذه 
احملاوالت الفتنوية القائمة لبث 

اخلالف بينهما».

من جهته د. حسن الرفاعي، 
املرجع القانوني والدســتوري 
والنائب الســابق، أطلق أمس، 
نداء ملوقف وطني حاســم من 
األداء االنقالبــي للعهــد علــى 

الدستور.
وفي مقالــة له في «النهار» 
البيروتيــة. قال: أمــام العبث 
املجنــون بنظام لبنــان، بفعل 
خروج رئيس البالد ميشال عون 
عن دور احلكم العادل واحلكيم 
اجلامــع، لصالــح شــخصية 
احملــارب الســتعادة «حقــوق 
مسيحية ســليبة» واملنضوي 
في «حلــف املمانعــة» أرى ان 
لبنان أصبح في خطر أكيد وان 
اللبنانيني ذاهبــون الى املزيد 
من الهجرة واالغتراب والتحسر 
على حلم جميــل ضاع. ورأى 
الرفاعــي وجــوب قيــام جبهة 
نيابية عريضة، تتخذ اإلجراءات 
الدســتورية «حملاكمة الرئيس 
ميشال عون لقاء إسهامه الفظيع 
في خيانة فكرة لبنان وضرب 

مرتكزاته».
أما على صعيــد احلكومة، 
فقد استبعد وزير الداخلية في 
حكومة تصريف االعمال محمد 
فهمــي تشــكيلها اآلن، وأشــار 

مرجع دستوري يدعو حملاكمة الرئيس «دستورياً».. والتيار احلر يدعو الرئيسني إلى التعاون البنَّاء لتشكيل احلكومة

(محمود الطويل) زحمة مواطنني على تعبئة غالونات مياه الشرب من نبع في جبل لبنان بسبب بداية تقنني قاٍس للمياه 

االعتذار ليس على أجندته اآلن، 
فقد حتدث عن عقد كبيرة جدا 
أمــام تأليفها، وقــال إن رئيس 
اجلمهوريــة يعــرف جيدا أين 
تكمن هذه العراقيل. متحدثا عن 
وجود أودية ومطبات، ومربع 
أول، محذرا من أن لبنان اليوم، 

أمام خطر الزوال.
لكن ميقاتي، لم يكشف عن 
األسباب املعرقلة التي يعرفها 
رئيس اجلمهورية، وكأنه يريد 
احلفــاظ على شــعرة معاوية 
معه، ومع «معاونه الرئاسي» 
جبران باسيل، بدليل اإلشارة الى 
استمرار التواصل عبر الوسطاء 

واملوفدين.
وســجلت املصــادر علــى 
ميقاتــي، انــه فــي مناشــدته 
اجلامعة العربية واألمني العام 
للجامعة العربية مساعدة لبنان، 
في معرض احلديث عن بواخر 
النفــط اإليرانيــة، اقترح على 
من ينتقــد الظالم، ان يقدم لنا 
شمعة، ما استشفت منه املصادر 
استعدادا للقبول بالنفط اإليراني 
علما أنه حذر من وجود عقوبات.

وقد رد األمني العام للجامعة 
العربيــة أحمد أبو الغيط على 
مناشدة ميقاتي بقول: استمعت 

املطران إيلي حداد: الكنيسة واملسجد 
يستطيعان تأليف قيادة لقيام لبنان اجلديد

بيروت - أحمد منصور

اعتبر راعي أبرشية 
صيدا ودير القمر لطائفة 
الروم الكاثوليك املطران 
إيلي احلداد، «اننا نريد 
لبنان  فيلسوفا حلكم 
وليس جاهال، مؤكدا اننا 
كمسلمني ومسيحيني، 
ميكننا ان نتعايش مع 
بعضنا البعض بطريقة 
ممتازة في لبنان، وال 
شيء يفرق املسيحي 

عن املســلم، شــرط ان نعرف من 
ننتخب»، مشددا على ضرورة انتخاب 
من يجمعنا، ال مــن يفرقنا، وال من 
يجرنا الى الطائفيــة والفئوية، الذي 
ال يريد ان يصنع الثروة مــن خالل 

منصبـه».
وقــال احلــداد فــي تصريح لـ 
اليوم،  اللبناني  الشعب  ان  «األنباء»: 
ليس لديه قائد او قادة، يستطيعون، 
خلق فلســفة ومنطق ثورة جديد، 
نريد قادة جدد فقراء، مــن أصحاب 
الشــفافية، داعيا الى ثورة سلمية ال 
عنفيـــة، ثورة فكر وكتاب لبناء لبنان 
اجلديد، ال عبر قطـــــع الطرقــات 
الدواليــــب، ورأى ان  وحــــرق 
القيــادة  الكنيسة ليست بعيدة عن 
بهــذا اإلطــــار، مؤكدا ان الكنيسة 
تأليف قيادة  واملسجد يستطيعــان 
جديدة وحكيمة لقيام لبنان اجلديــد.
واستبعد احلداد ردا على سؤال، 
نشوب حرب أهلية جديدة في لبنان، 
مشيرا الى ان هناك جتربة أليمة مرت 
على لبنان وال ميكن للشعب اللبناني 
ان يكررها»، الفتا الى اننا على أبواب 
مرحلة انتخابية نيابية، داعيا الى وضع 
القوانني لعدم التجديد للحاكم والنائب 
والوزير، بل لتجديد احلياة السياسية 

في لبنان.
وأسف احلداد لألوضاع التي يعاني 
منها لبنان على مختلف الصعد، معتبرا 

ان اللبناني لم يعد يهتم 
السياسية،  بالشؤون 
واذا شكلت احلكومة 
أو ال، فالقضايا احلياتية 
هي الطاغية والضاغطة، 
وقــال: «لم يعد يهمنا 
اذا كانت هناك حكومة 
أم ال، ألنــه حتــى لو 
شــكلت، مع األسف 
األمـــــور ال تبشر 
فاخلالفات  باخليــر، 
ســوف  والطائفيــة 
تستمر، هناك مخاطر 
كثيرة تواجهنــا كمسيحيني في لبنان، 
وأهمها الهجــرة، فهي من أخطر ما 
يكون، وال أعتقد انها ستتوقف في حال 
شكلت احلكومة لذلك أدعو املسيحيني 
بشــكل خاص الى التمسك باألرض 
والصبر، فالهجرة أكبر ضربة لنا، ألن 
هناك من سيقيم مكاننا، في ظل عدد 
كبير من األخوة السوريني النازحني، 
وهم أكثر من نصف الشعب اللبناني، 
وهؤالء ميكن ان يبقوا في لبنان في 
حال غادرنـــــا بالدنــا، وعندهــا 
ترتـــاح الدول األجنبية، من ان هؤالء 
النازحني لن يذهبـــــوا الى بالدهم 
في أوروبا وغيرهـــــا، بعـــد ان 
يكون مت إيجاد املكان لهم في لبنان، 
لذلك علينـــا التفكير اكثـــر مـــن 
الواقـــــع واملرارة التي نعيشهـــا 
بفعل طوابير احملروقــات واألدويـــة 
واخلبز وغيرها، هناك مؤامـــرة كبرى 
على لبنــان اليـــوم، وعلينا الصمود 

بوجهها.
فهذه الطبقة السياسية ال تستطيع 
تشكيل حكومة، وال االتفاق على تناغم 
في إدارة البالد، فأعتقد انها لن تتأخر 
بالسلطة بعد، فالعالم أجمع باتت أنظاره 
على لبنان، من ان هذه السلطة ال تعرف 
إدارة البلد. طبعا هناك مطامع دولية 
كبيرة بلبنان، وكنت أمتنى لو لم نصبح 
بلدا نفطيا، ألنه فتح شــهية أطماع 

الفرنسي واألميركي واإلسرائيلي.

بيروت: في الزيارة الثالثة عشرة خرج الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي من بعبدا مكتفيا بالقول «ان 
شاء اهللا خير». نقاشات مستفيضة بني الرئيسني 
ميشال عون وميقاتي انتهت الى فشل على االتفاق، 
في وقت رفضت مصادر مطلعة احلديث عن أجواء 
ســلبية باملطلق، وقالت إن االجتماع كان عاديا ولم 
يحصل توافق على كل األسماء. هناك أسماء وتوزيع 
جديد للحقائب ضمنه ميقاتــي الئحته احلكومية 

تطلبت نقاشا مستفيضا لم ينته بعد.
وفي املعلومــات، ان ميقاتي رفــع إلى رئيس 
اجلمهورية التشكيلة التي أعدها هو بنفسه، وتوصل 
إليهــا نتيجة االتصاالت التي تشــعبت وجتاوزت 
املشــاورات املكوكية التي نشطت بينه وبني قصر 

بعبدا في األيام القليلة املاضية. ولفتت الى أن ميقاتي 
توصل إلى هذه التشكيلة التي مت تركيبها استنادا 
إلى معرفته الدقيقة مبواقف رئيس اجلمهورية، الذي 
هو بدوره بات يعرف مواقف ميقاتي ورأيه في كل 
حقيبة واســم على حد سواء. قدم الرئيس املكلف 
الئحته إلى رئيس اجلمهورية وأجريا معا استعراضا 
حلصيلة املشاورات األخيرة على أكثر من مستوى، 
قبل قراءة التشكيلة والتوقف عند كل اسم. وبعدما 
جتاوزا التفاهم على عدد منها لم يلتقيا على أخرى، 
على أمل استكمال البحث، كل من جانبه، في مصير 
بعض األسماء اجلديدة. واالجتماع انتهى على قاعدة 
«للبحث تتمة» وليس على قرار بانقطاع التواصل.

اخلالصات واملالحظات املتبادلة ميكن تلخيصها 

في النقاط التالية:
- حملت تشــكيلة ميقاتي تغييرا أساســيا في 
التركيبة السابقة، فنقل مروان أبوفاضل من نيابة 
رئاســة احلكومة بال حقيبة وسماه لوزارة الدفاع، 
واقترح ممثال للحزب السوري القومي االجتماعي 
بدال منه وهو سعادة الشــامي، فيما كان عون قد 

اقترح العميد موريس سليم للدفاع.
- للمرة األولى قدم ميقاتي إلى رئيس اجلمهورية 
الئحة جديدة باألســماء املقترحة لوزارة الداخلية، 
أضاف فيها إلى اسمي اللواءين إبراهيم بصبوص 
ومروان الزين مــن دون أن يتجاهلهما. ورد عليه 
رئيس اجلمهورية بالئحة مماثلة ضمت ٣ أســماء، 
هي: العميد محمد الفوال، العميد سعيد الرز، والعميد 

محمد احلسن. لكن، لم يتم التفاهم على أي منها.
- حملت تشكيلة ميقاتي وزيرين مارونيني لتيار 
«املردة» هما: جوني القــرم وهو صناعي لوزارة 
االتصاالت، وجورج قرداحي لوزارة اإلعالم. واالثنان 
من خارج زغرتا «من غوسطا وفيطرون»، فاعترض 
عون ألن التفاهم السابق قال مباروني واحد لفرجنية 
وثان من مذهب مسيحي آخر، ولكن ظهر أن الرفض 
ليس نهائيا في انتظار التفاهم على حقائب أســماء 

أخرى، ولن تكون هناك عقدة.
- رفض ميقاتي تســمية رميون طربيه لوزارة 
الشــؤون االجتماعية كما اقترح عون وأصر على 
رفضــه، ما أدى إلى الربط بــني مصيرها بحقيبة 
االقتصاد التي كانــت مطروحة من حصة احلزب 

السوري القومي االجتماعي، فعلق البحث بها.
- بقيت عقدة وزارة العدل قائمة برفض ميقاتي 
اقتراح عون بتســمية القاضي هنري خوري، ولم 
يكشــف عن االســم البديل الذي اقترحه الرئيس 

املكلف وقيل إنه قاض سابق.
- فيما احتفظ ميقاتي باقتراح تســمية السيدة 
كارول عياط لوزارة الطاقة، اقترح عون وليد فياض، 
فلم يتم التوافق على االسم فعلق البت به الى اللقاء 

املقبل.
- حملت تشكيلة ميقاتي السفير السابق عبداهللا 
بوحبيب لوزارة اخلارجية، رغم احلديث عن طلب 
عون بتبديله وتسمية السفير بطرس عساكر بديال، 

ولم يعترض عون عليه أمس.

ايلي حداد

القاهرة - ناهد أمام

أكد الفريق أســامة ربيع 
رئيس هيئة قناة السويس، 
حــرص الهيئة على مواكبة 
التطــورات املتالحقــة فــي 
البحــري  النقــل  صناعــة 
بانتهــاج رؤية مســتقبلية 
واعــدة واتخــاذ خطــوات 
سباقة من خالل مشروعات 
التطوير املستمرة في املجرى 
املالحي واالرتقاء مبستوى 
اخلدمــات املالحيــة املقدمة 
للســفن العابرة مبــا يكفل 
احلفــاظ على ريــادة القناة 
كأسرع وأقصر وأكثر املمرات 
املالحية أمانا واالختيار األول 
حلركة التجارة العاملية بني 

الشرق والغرب.

قناة الســويس ضمن قافلة 
اجلنوب باملجــرى املالحي 
اجلديد للقناة خالل رحلتها 
القادمة من الصني واملتجهة 
إلى هولنــدا. ووجه رئيس 
بيــان  - حســب  الهيئــة 
- باتخــاذ كافــة التدابيــر 
واإلجراءات الالزمة لضمان 
العبور اآلمن من خالل تعيني 
مجموعة من كبار مرشــدي 
الهيئة، وتوفير املســاعدات 
القاطــرات  مــن  املالحيــة 
املصاحبــة، عــالوة علــى 
املتابعة اللحظية من مكتب 
احلركة الرئيسي ومحطات 
اإلرشاد املوجودة على طول 

القناة.
وأكد ربيع، أن عبور سفن 
احلاويات األكبر عامليا لقناة 

السويس في أولى رحالتها 
البحرية يعكس ثقة املجتمع 
املالحي في قدرة القناة على 
استقبال واستيعاب األجيال 
احلالية واملستقبلية من سفن 
العمالقة، حيث  احلاويــات 
تســتطيع القناة اســتقبال 
١٠٠٪ مــن أســطول ســفن 
العاملــي بفضل  احلاويــات 
الســويس  مشــروع قنــاة 
اجلديدة الذي جنح في رفع 

التصنيف العاملي للقناة.
وأوضح ان عبور السفينة 
العمالقة «EVER ACE» لقناة 
الســويس يعــد تتويجــا 
لعالقات التعاون التي جتمع 
هيئة قناة السويس باخلط 
 EVER GREEN املالحي العاملي

وأحد أهم عمالئها,

جاء ذلك خالل مشــاهدة 
الفريــق ربيع امــس، عبور 
ســفينة احلاويات العمالقة 

«EVER ACE» أكبر ســفينة 
حاويــات فــي العالــم فــي 
أولى رحالتها البحرية عبر 

اللقاء الـ ١٣: إن شاء اهللا خير


