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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«التجارة والصناعة» تنفي إصدار أي قيود للحّد 
من االستيراد من الشركات السعودية

القاهرة ـ ناهد إمام  ـ هالة عمران

نفى املتحدث الرسمي لوزارة 
التجــارة والصناعــة املصرية 
ياسر جابر، صدور أي قرارات 
مــن الــوزارة من شــأنها منع 
تصدير منتجات سعودية إلى 
الســوق املصري، مشــيرا إلى 
حــرص الــوزارة علــى تقدمي 
التيســيرات الالزمة للشركات 
السعودية سواء املستثمرة أو 

املصدرة للسوق املصري.
وأكــد جابــر فــي بيــان أن 
العالقات االقتصادية والتجارية 
بني مصر والســعودية تشهد 
تطــورا ملحوظــا فــي ضــوء 
عالقات األخوة والصداقة التي 
تربط قيادة وحكومتي وشعبي 

البلدين الشقيقني.
ولفت جابر إلى أنه يجري 
توفيق أوضاع بعض الشركات 
السعودية وفقا لقواعد التسجيل 
للمصانــع املؤهلــة للتصدير 

للسوق املصري.
من جهة أخرى، نفى املركز 
الــوزراء  اإلعالمــي ملجلــس 

حجز وحدات سكنية».
وأوضح املركز اإلعالميـ  في 
بيان امس ـ أنه قام بالتواصل 
مع صندوق اإلسكان االجتماعي 
ودعم التمويل العقاري، والذي 
نفى تلــك األنباء، مؤكدا أنه ال 

مــن خــالل قنــوات االتصــال 
الرسمية التابعة له، واملتمثلة 
في الصفحة الرسمية لصندوق 
اإلســكان االجتماعــي ودعــم 
التمويل العقــاري على موقع 
الرابط  «فيســبوك» من خالل 
http://www.facebook. :التالي
com/shmffeg، وكــذا املوقــع 
www. اإللكترونــي للصندوق

shmff.gov.eg، محذرا املواطنني 
من االنسياق وراء تلك الصفحات 
الوهميــة، حيث ســيتم اتخاذ 
كل اإلجراءات القانونية حيال 

مدشني تلك الصفحات.
كما ميكن التواصل مباشرة 
مع صندوق اإلسكان االجتماعي 
عن طريق الصفحة الرســمية 
علــى موقــع يوتيــوب مــن 
https:// :خالل الرابط التالــي
 ،www.youtube.com/shmffeg
والصفحة الرسمية للصندوق 
عبــر موقع تويتر على الرابط 
 ،www.twitter.com/shmffeg
والصفحة الرسمية للصندوق 
عبر موقع إنستغرام على الرابط 
.www.instagram.com/shmffeg»

صحة لتدشــني الصندوق أي 
صفحــات جديدة علــى موقع 
فيسبوك، وأن تلك الصفحات 
مزيفة وغير تابعة للصندوق.

وذكــر الصندوق أنه ميكن 
التواصل معه بشــكل مباشــر 

املصري ما تردد من أنباء غير 
صحيحة بشأن «تدشني صندوق 
اإلســكان االجتماعي صفحات 
جديــدة على موقــع التواصل 
االجتماعي (فيسبوك)، بهدف 
تقدمي مساعدات للمواطنني في 

«البيتلز» تطلب فدية ١٠٠ مليون دوالر 
لإلفراج عن ٦ مختطفني غربيني في سورية

طقس انتخابي متقلب على أبواب ١٥ مايو.. 
وصدامات انتخابية في كل مكان

بيروت - عمر حبنجر 

الطقــس  ميــزان  مــازال 
االنتخابــي فــي لبنــان، غير 
أقــل  واالنقشــاع  مســتقر، 
وضوحا، واحلرارة متقلبة بني 
حار ومعتدل، رغــم االقتراب 
املتسارع من استحقاق ١٥ مايو.
فرقــاء احلكــم واملمانعــة 
ميارســون أقصــى الضغوط 
املعنويــة واإلغرائيــة علــى 
الناخبــني فــي دوائرهــم كما 
على املنافســني الذين جترأوا 
على منافســتهم في صناديق 
االقتراع، وســط مخاوف من  
تطييــر االنتخابــات بأجنحة 
الفوضى األمنية اجلاهزة غب 

الطلب.
والنماذج متعددة، وآخرها 
ما حصل في بلــدة الصرفند 
اجلنوبية الواقعة ضمن دائرة 
نفــوذ ثنائــي «حــزب اهللا» 
و«أمل» حيث أقدم مسلحون، 
تابعون حلركــة «أمل»، على 
منع إطالق الئحــة انتخابية 
منافســة لالئحة الثنائي في 
الدائــرة اجلنوبيــة الثانيــة 
(صور والزهراني) حتمل اسم 
«معا للتغيير» وتضم أربعة 
مرشــحني من احلراك املدني، 
رجــالن وســيدتان، وأقفلوا 
بوجههم طريق الوصول إلى 
مقر االجتماع في صالة الوادي 
في البلدة، كما منعوا األهالي 
من الدخول بإطالق النار في 
الهواء وبرشق احلجارة، وقال 
د.هشــام احلايك احد اعضاء 
الالئحة: حاولنا أن نكون في 
انتخابي دميوقراطي،  سباق 
فتبني لنا أنه ال دميوقراطية، 
وتوقــف املرشــح اآلخر علي 
خليفة أمام مــا وصفه بعدم 
تدخل عناصر اجليش واألمن 
املتواجديــن في املــكان، وقد 

اللبنانية»، إلى إعالن االنسحاب 
مــن هذه الدائرة االنتخابية ال 
ترشحا وال اقتراعا، ألن ظروف 
املعركة لم تساعد على اإلطالق، 
وأضاف: «إذا كانت االنتخابات 
احلاليــة ستتشــكل على هذا 
النحو. فإن االنتخابات املقبلة 

لن تكون كذلك».
ويبــدو ان جعجع جتنب 
تأزمي األمــور أكثر مع رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري في 
موقفه هذا، خصوصا بعد أن 
اعلــن نائب جعجــع، جورج 
عدوان، أنه إذا فاز باالنتخابات، 
فلــن يســمي بــري لرئاســة 

املجلس.
وفي البقاع الغربي وراشيا، 
لم يكــن الوضــع افضل، وان 
كانت عناصر التصادم مختلفة 
الهوية، فقد دعا النائب التقدمي 
االشــتراكي وائل ابــو فاعور 
أهالي دائــرة البقــاع الغربي 
راشــيا، إلى املشاركة الكثيفة 
في االنتخابات وهاجم رئاسة 

معلومات تشير الى أن باسيل 
طلب دعوته إلى دمشق، فأجيب 
بأن ذلك قــد يكون ممكنا بعد 

االنتخابات.
الصدامات االنتخابية في 
كل مكان، وقد كانت لبيروت 
حصتهــا امس، عندما شــهد 
الريفييــرا، سلســلة  فنــدق 
اشكاالت بني حشود املواطنني 
وبــني العناصر األمنية أثناء 
التحضير إلطالق الئحة «نعم 
بيــروت» داخل إحدى قاعات 
الفندق، السيما بعدما حاول 
عــدد من املواطنــني اقتحامه 
عنوة وحطموا زجاج املدخل 
بهدف مالقــاة «الكينغ رولو 
ديكــس»، وهو اســم حركي 
لثري من آل فواز، مشهود له 
بتوزيع األموال لكل راغب أو 
محتاج، وقد توقعه الكثيرون 
داخل قاعة اعالن الالئحة التي 
تضم والده ياسني قاسم فواز، 
إال أنه تبني الحقا أن «الكينغ» 

كان خارج القاعة.

اجلمهوريــة داعيــا إلى «دفن 
العهد األســود» فــي ١٥ مايو، 
كما دعا «بعــض أهل اخلارج 
الذين لم يتعلموا من التاريخ، 
إلى الكف عن إرســال أحصنة 

طروادة إلى لبنان».
وفي دائرة الشوف - عاليه 
حيث يتواجه مرشــحو وليد 
جنبالط برئاسة جنله تيمور، 
مع حتالف رباعي «حزب اهللا» 
و«التيار احلر» وطالل أرسالن 
ووئام وهاب، لكن هذا الرباعي، 
املتناغم مع السياسة السورية، 
لــم يتوافق حتــى اليوم على 
مكان موحــد إلقامة مهرجانه 
الرئيسي، فالنائب  االنتخابي 
طالل ارسالن الذي يعتبر نفسه 
رأس هذا التحالف يطرح إقامة 
املهرجان في عاليه، حيث عقر 
داره انتخابيــا، ووئام وهاب 
له وجهة نظر مختلفة ومثله 
جبران باســيل الذي يريد أن 
يكون املهرجــان ضمن نطاق 
بيئته السياسية، علما ان ثمة 

«التباس» وراء منع محازبي «أمل» إطالق الئحة معارضة من الصرفند وجعجع يسحب «القوات» ترشيحاً واقتراعاً من مرجعيون

الفتة انتخابية ممزقة لالئحة «بيروت تواجه» املدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة   (محمود الطويل)

جرى انسحاب أصحاب الدعوة 
من طريق خلفي.

وأصدرت حركة «أمل» بيانا 
نفــت فيه عالقتهــا باحلادث، 
وأكدت بلدية الصرفند التزامها 
باخليار الدميوقراطي فيما أكد 
أعضاء الالئحة على ترشحهم.
والحقــا، تبــني أن حتــرك 
عناصر «أمل» كان يســتهدف 
منع املرشحة احملامية بشرى 
اخلليل من الوصول إلى مكان 
االحتفــال وأن عناصر «أمل» 
يسجلون عليها تعليق يافطة 
انتخابية تقول فيها: «نعيش 
مرحلة احلسني ويزيد»، علما 
أن بشــرى اخلليل لم حتضر 

إلى املكان أصال.
وامتــدت التهديــدات إلــى 
الدائــرة اجلنوبية االنتخابية 
الثالثة (مرجعيون - حاصبيا) 
مســتهدفة مرشــحني، غيــر 
قواتيني، إمنا تدعمهم «القوات»، 
وجتنبــا لتفاقــم األمــر، بادر 
د.سمير جعجع، رئيس «القوات 

عون: االتفاق مع «صندوق النقد» بداية 
خلروج لبنان من الهاوية التي يرزح حتتها

تيمور جنبالط: سنخوض املواجهات كي نسترد 
الدولة التي خطفها حزب اهللا وإيران وعون

بيروت - داود رمال

طمأن رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون 
اللبنانيني الى أن االنتخابات النيابية ستحصل 
في مواعيدها، وأن التحضيرات جاهزة لذلك. 
واعتبر أن االتفاق مــع صندوق النقد الدولي 
هو من األمور اإليجابيــة التي حصلت أخيرا 
و«لرمبا تشكل بدايته بداية خلروج لبنان من 
الهاوية التي يرزح حتتها»، «باإلضافة الى عودة 
الدول العربية اليه وكذلك سيادته الطبيعية 

كما كانت من دون بذل أي جهد».
وأشار عون في أعقاب اخللوة التي عقدها 
والبطريرك املاروني الكاردينال بشارة بطرس 
الراعــي قبيل القداس احلبــري الذي أقيم في 
بكركي امس ملناسبة عيد القيامة والفصح املجيد، 
الى أن زيارة بابا الڤاتيكان فرنســيس للبنان 
هي بركة وســتتم وفق برنامج محدد، مؤكدا 
استمرار األمل في اإلنقاذ، فنحن «كمسيحيني 
نرقــد حتت التــراب على رجــاء القيامة، ولن 

نيأس ونحن على قيد احلياة».
واعتبر رئيس اجلمهورية أن معرقلي تعيني 
رؤساء محاكم التمييز معروفون وكذلك معرقلي 

التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وهؤالء أوقفوا 
مجلس الوزراء.

أما البطريرك الراعــي، فأكد أن اللبنانيني 
احلقيقيــني ال يريدون بديال عــن الدولة «وال 
يريدون لها شريكا»، الفتا الى ارتياحهم حلصول 
االنتخابات النيابية فــي موعدها املقرر والى 
تصميــم الرئيــس عون الثابت علــى إجرائها 
«وهذا التصميم إياه تعملون به من أجل تأمني 
انتخاب خلفكم على رأس اجلمهورية في موعده 
الدستوري»، وقال: «الكل يقدر مساعيكم الهادفة 
إلــى إقرار املوازنة العامة واالتفاق على خطة 
التعافي، وإلى إقرار اإلصالحات كممر ضروري 
للنهوض بالبالد، وإلى صوغ العقد مع صندوق 
النقد الدولي بعد إجراء التعديالت الضرورية 
عليــه ليتوافق مع الواقع اللبناني»، مشــددا 
في هذا اإلطار، على انه ال يجوز، حتت عنوان 
إنقاذ لبنان، أن يتم تغيير هوية نظامه الوطني 
االقتصادي التي ال تخضع ألي تسوية دستورية 

أو مساومة سياسية.
واعتبر انه لكي تأخذ اإلصالحات كامل مداها 
إمنا حتتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة 
على كامل أراضيها، وتوحيد السالح والقرار.

بيروت ـ عامر زين الدين

أكــد رئيس «اللقــاء الدميوقراطي» النائب 
تيمور جنبالط ان معركتنا هي بوجه من يريد 
إلغاء اجلبل والهيمنة على الوطن، وسنخوض 
كل املواجهات في االنتخابات وبعدها كي نسترد 
الدولة التي خطفها حزب اهللا وايران وميشال 
عون. كالم النائب جنبالط جاء خالل جولة قام 
بها على عدد من قرى الشوف االعلى رافقه فيها 
النائب املستقيل مروان حمادة ووفد حزبي من 
التقدمــي االشــتراكي. ورأى جنبالط ان «باتر 
امتداد دفاعي لقلعة الصمود في املختارة، وهي 
في وجه من أسمى معركة االنتخابات املقبلة من 
أهل البالط انها حرب جبل ثانية، نقول لهم: ال 
نريدها كذلك، ومن باتر التي كانت خط الدفاع 
االول بوجه الغزاة والعدو وأعوانه ومنها اول 
املقاومــني ضد إســرائيل، وبوجه اجلدد الذين 
حاولــوا اإلطاللة على املختارة في مايو ٢٠٠٨ 

هنــا املعبــر للمقاومة احلقيقية الــذي انطلق 
بوصية كمال ثم وليد جنبالط وستستمر مع 

تيمور مقاومة احلفاظ على لبنان السيادة».
وقال من نيحا «ليســت املــرة االولى التي 
نكون معا في ســبيل حماية لبنان، استطعنا 
ان نكــون معا ونخوض املعــارك الواحدة تلو 
األخرى ونواجه من اجل الكرامة والعيش وحقنا 
باحلياة من اجــل حقوق الناس وبقاء الدولة، 
نسمع الكثير من اخلطابات واالتهامات بحقكم 
وحقنا نريد القول للجميع في ١٥ مايو بان اجلبل 
هو جبلنا واالرض ارضنا وهي ارض الكرامة 

واحلق والوطن ولن نسمح ألحد بالغائنا».
ومن بلدة جباع، قال «نلتقي معكم كي نؤكد 
معكم للذين لم نسمح لهم بأن يأخذوه في زمن 
احلرب لن نسمح لهم باخذه في أي طريقة ثانية. 
ســنؤكد ان كل همنا في هذه املرحلة حتصيل 
حقوق الناس ونستعيد ما تبقى من دولة، ولهذا 
سنخوض املعركة ومعكم بإذن اهللا سننتصر».

الراعي: يجب أن يرافق اإلصالحات بسط سلطة الدولة وتوحيد السالح والقرار

وكاالت: ناشد املصور 
البريطانــي  الصحافــي 
جــون كانتلي، املختطف 
في ســورية منذ نوفمبر 
٢٠١٢، الغــرب بدفع فدية 
إلطالق سراحه، بحسب 
رسالة هربت من سورية، 
وكشــفت عنها صحيفة 

.«The Sunday Times»
واليزال مصير كانتلي 
مجهــوال، بعدما خطفته 
خليــة «البيتلز» التابعة 
التي  لتنظيم «داعــش»، 
أدين العضو فيها الشافعي 

الشيخ األسبوع املاضي في الواليات املتحدة.
في الرسالة، التي هربت من سورية عام 
٢٠١٤ وسلمت إلى عائلة كانتلي، كتب فيها 
املصور «بالنســبة للسجناء البريطانيني 
واألميركيني الستة، تطالب املجموعة مببلغ 

إجمالي قدره ١٠٠ مليون دوالر».
وأضــاف أن «احلكومتــني البريطانية 
واألمريكيــة هما أكبــر مكروهتني من قبل 
هذه املجموعة، وبالتالي تطلب منهما مبالغ 

كبيرة».
«املبلــغ مرتفع للغايــة، لكنه الطريقة 
الوحيدة التي ســيتم إطالق سراح بقيتنا 
هنا»، كما يقول كانتلي في الرســالة، «إذا 

لم يتم العثور على املال فســنبقى أسرى 
هنا حتى منوت، إما ألســباب طبيعية أو 

اإلعدام».
وختم كانتلي رســالته بالقول، «نحب 
كل عائالتنا ونصلي لكم جميعا أن تقفوا 

في هذا الوضع».
وهربت الرســالة من ســورية من قبل 
فيديريكو موتكا، عامل إغاثة إيطالي، أفرج 
عنه بعد أن دفعت إيطاليا خمســة ماليني 

دوالر فدية.
وســلم عامل اإلغاثــة البريطاني طلب 
املساعدة املكتوب بخط اليد سرا إلى صديقة 

كانتلي في لندن.

املصور البريطاني جون كانتلي في تسجيل دعائي لتنظيم داعش  (ارشيف)


