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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

مدبولي: إعالن قيمة أراضي الصناعة خالل أيام 
وتخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق االنتفاع.. أو متلكها

هالة عمران وأ.ش.أ

أكــد د.مصطفى مدبولي، 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
املصــري أنه ســوف يتابع 
بنفســه تقــدم أعمــال فرق 
العمل التي تقرر تشــكيلها 
بني مصر واإلمارات لصياغة 
التفاهمات واالتفاقيات حول 
مشــروعات الطاقة اجلديدة 
واملتجــددة، حتى يتســنى 
تســريع التوقيــع على هذه 
التفاهمــات واالتفاقيات في 
أقــرب وقت. جــاء ذلك خالل 
لقــاء د.مصطفــى مدبولــي، 
رئيــس مجلس الوزراء، امس 
مبدينة أبوظبي بدولة اإلمارات، 
د.سلطان بن أحمد اجلابر، وزير 
الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
والوفــد املرافق لــه، بحضور 
د.محمد شاكر، وزير الكهرباء 
والطاقة املتجددة، والســفير 
شريف البديوي، سفير مصر 
فــي أبوظبــي. وفيمــا يتعلق 
بإجراءات تخصيص األراضي 
لتنفيذ استثمارات ومشروعات 
صناعيــة واحلصــول عليها، 
أوضــح د.مصطفــى مدبولي 
أن هنــاك بديلــني وهما: حق 
االنتفاع لفترة طويلة املدى، أو 
متليك األرض ويستند حتديد 
سعر األرض على أساس قيمة 
املرافق، وال ننظر لتخصيص 
األراضي مــن منظور أنه بيع 
أراض، ولكــن األمــر يتعلــق 
بقيمة الصناعات نفسها التي 

يتم إقامتها عليها.
الوزراء  وكشــف رئيس 
عن أنه ســيتم خــالل األيام 
القليلة املقبلــة إعالن قيمة 

محدد، ويكــون تخصيصها 
للمستثمرين إما عن طريق 

حق االنتفاع أو متلكها.
وفي السياق، أكد جمال بن 

جاذب لالستثمارات، مؤكدا 
أن االســتثمارات األجنبيــة 
فــي مصــر حتظــى برعاية 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
رئيــس اجلمهوريــة، ودعم 
احلكومــة. جاء ذلــك خالل 
احلوار املباشر الذي حرص 
د.مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، على إجرائه 
مع عدد من كبار املستثمرين 
اإلماراتيني إلى أنه فور اإلعالن 
عن هذا اللقاء أكدت ٢٥ شركة 
إماراتيــة املشــاركة فيه في 
نفس اليوم، ثم تزايد العدد 
بعد ذلك، مبا يعكس اهتمام 
اإلماراتيني  رجــال األعمــال 
باالستثمار في مصر، موضحا 
أن االستثمارات اإلماراتية في 
مصــر وصلت إلى ٢٠ مليار 
دوالر، ونتطلــع لوصولهــا 
إلى ٣٥ مليار دوالر في الـ ٥ 

سنوات املقبلة.

سيف اجلروان، األمني العام 
ملجلس اإلمارات للمستثمرين 
باخلارج، أن االقتصاد املصري 
يتصــف بأنــه اقتصاد مرن 

مجلس اإلمارات للمستثمرين يستهدف وصول االستثمارات في مصر إلى ٣٥ مليار دوالر خالل ٥ سنوات

رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي يلتقي خالل زيارته في اإلمارات بأكثر من ٣٠ من كبار املستثمرين اإلماراتيني للتعريف بالفرص االستثمارية على أرض مصر

أراضــي الصناعــة  جميــع 
في مصــر بجميــع املناطق 
اجلغرافية بقرار من رئيس 
مجلس الوزراء، ويكون بشكل 

هبط الدوالر فارتفعت أسهم بري.. وخبراء: مبادرة «املركزي» لعبة سياسية
بيروت ـ عمر حبنجر

الهبوط الســريع للدوالر 
في ســوق الليــرة اللبنانية، 
فاجأ الوسط السياسي، ومثله 
االقتصادي، من حيث التوقيت، 
وليــس الفعاليــة، فتوقيــت 
حاكم مصرف لبنان املركزي 
رياض سالمة، املثير للجدل في 
لبنان وخارجه، لهذه اخلطوة 
االســتدراكية، عشية اجتماع 
مجلس النواب لتجديد انتخاب 
رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري، ينطوي على ملسة وفاء 
من احلاكم، جتــاه من وقفوا 
إلى جانبه، في مواجهة عاصفة 
العهد التي هبت بوجهه، عبر 
املطالبة الرئاســية بالتدقيق 
اجلنائي في حسابات املصرف 
املركزي وحاكمه وكل من يلوذ 
بــه، إلى جانب املناداة بقبعه 

من موقعه.
أما من حيث الفعالية، فإن 
هبوط ســعر الدوالر، بتأثير 
اإلغراءات التي عرضها سالمة 
لــكل مــن يرغب في شــرائه 
بســعر «صيرفة» الرســمي، 
لم يالزمه هبوط في أســعار 
السلع، التي واكبت الدوالر في 
صعوده إلى مشارف األربعني 
ألــف ليرة، زعما مــن التجار 
أن بضاعتهم، اشــتريت على 
السعر املرتفع وقبل الهبوط 
الذي جتاوز السبعة آالف ليرة، 
في غضون ساعات معدودة من 
حلظة صــدور تعميم احلاكم 
املركزي بفتح خزائن «صيرفة» 
لكل راغب في احلصول على 
الــدوالر، وحتى قبــل موعد 
تنفيــذه، غدا االثنــني، وعلى 

مدى ثالثة أيام.
وزير املال يوســف خليل، 
رد هبوط الدوالر الى «عوامل 
مختلفة سياسية وجتارية»، 
لكــن رئاســة احلكومــة نأت 
بنفســها، فيمــا رجــح خبراء 
املــال أن يكــون هــذا الهبوط 
السريع للدوالر مؤقتا، ولتمرير 
ظرف سياســي معني. ويقول 
اخلبير وليد سليمان: التحدي 
باالســتدامة!، فيمــا وصف د. 
لويــس حبيقــة هــذا الهبوط 
«باملصطنع واملرتبط بعوامل 
مصطنعة، إنه إجراء موضعي 
وســط أزمــة كبيــرة»، ورأت 
أستاذة االقتصاد النقدي ليال 
منصــور أن تدخــل املصرف 
املركزي كان متوقعا وهدفه جلم 

إلى خــط التصويت للرئيس 
نبيه بري، مع تبني ترشيح 
النائب ســجيع عطية لنيابة 
رئاسة املجلس، وهو باملناسبة 

مهندس زراعي.
مجموعة التغيير النيابية، 
قالت إن اجتماعاتها مفتوحة 
للتشاور، على ان تتخذ القرار 

املناسب يوم الثالثاء.
مصادر «القوات اللبنانية» 
دعت إلى اعتماد نهج جديد في 
املمارسة الوطنية والسياسية، 
ألن النهــج القــدمي أدى إلــى 
االنهيــار القائــم، ولذلك فإن 
«القــوات» تطالــب بانتخاب 
رئيــس للمجلــس ونائبــه 
والذهاب إلى تشكيل حكومة 
مختلفــة عــن كل املواصفات 
الســابقة، عبر إبعــاد الفريق 
الدســتور  احلاكــم وتطبيق 
وإســقاط اتفــاق الدوحة، أي 
إلغــاء بدعة «الثلث املعطل»، 
وإعــادة احيــاء املــداورة في 
الوزارات، وإعطاء وزارة الطاقة 
ألي فريــق آخر غيــر «التيار 
احلر» بحســب إذاعة «لبنان 

احلر».
والحظت صحيفــة «نداء 
الوطن» ان البازار التشريعي 
الذي خاضه رئيــس «التيار 
احلر» جبران باسيل مع «حزب 
اهللا»، انتهــى إلــى تســليمه 
بضرورة رفع الراية البيضاء، 
مبواجهة الرئيس نبيه بري، 
واملضي قدما في خيار النائب 
إلياس بو صعب ملنصب نائب 
رئيس املجلس النيابي، وأن 
بــري خرج من هــذه املعادلة 

منتصــرا، خصوصــا أن بــو 
صعــب هو مرشــح «الثنائي 
الشيعي» املفضل خلالفة ايلي 
الفرزلي في هذا املوقع، ومعه 
يكون بري وصل إلى مبتغاه 
من دون احلاجة الى مقايضة 
األصوات مع باسيل بني رئاسة 

املجلس ونيابة الرئاسة.
يشــار إلــى أنــه مت رفــع 
البلــوكات االســمنتية التــي 
كانت تقفل املداخل الرئيسية 
ملداخــل مبنى مجلس النواب 
متهيدا جللسة انتخاب رئيس 

املجلس الثالثاء املقبل.
ويبقى أن املستقبل القريب 
واملتوسط، في لبنان، عسكريا 
في خط التهديدات اإلسرائيلية 
املباشرة، وسياسيا في ضوء 
احلكوميــة  االســتحقاقات 
والرئاسية الالحقة. فمجلس 
النواب اجلديد، ال يســتطيع 
أن يشرع مع حكومة تصريف 
اعمال، وحتى لو شكلت حكومة 
جديدة، فالتشريع فقاعة ماء، 
ما لم يقترن بالتنفيذ، والتنفيذ 
في زمن املنظومة القائمة، حلم 
ليلة صيف، فمكافحة فوضى 
األســعار، ال تكــون باختراع 
«مجلس لألسعار» على غرار 
مجالس الهدر واحملاصصة، وال 
باخلفض غير املستدام لسعر 
صرف الدوالر بل بتفكيك عرى 
املنظومة التي استباحت كل 
مقومات العيــش التي لطاملا 
تفاخر بها لبنان وجعلته قاعا 
صفصفا في نقده ومشــافيه 
وجامعاته ومدارسه، وصوال 

إلى آخر السلسلة.

ربح اجلولة على باسيل من دون مقايضة.. و«القوات» تطالب بتشكيل حكومة مبواصفات مختلفة وإسقاط اتفاق الدوحة وبدعة الثلث املعطل

استمرار ازالة البلوكات االسمنتية من محيط السرايا في وسط بيروت  (محمود الطويل)

ارتفاع ســعر الدوالر، وليس 
تغيير مسار سعر الصرف.

الــدوالرات  وعن مصــدر 
التــي قــرر احلاكــم املركزي 
«فلشها» عبر سوق «صيرفة» 
توقــع اخلبــراء أن تكون من 
االحتياطي اإللزامي للمصرف، 
أو من أمــوال التحويالت من 
اخلــارج، وبالنتيجــة فهــي 
موقــع  وبحســب  مؤقتــة، 
«األنبــاء» االلكتروني التابع 
للحزب التقدمي االشتراكي فإن 
د. منصور توقعت عودة سعر 

الصرف إلى االرتفاع.
ومن هنــا، فــإن التعميم 
اجلديد حلاكم البنك املركزي، 
لــن يكــون ترياقــا، إمنا هي 
سياسات مؤقتة، بل هي لعبة 
السياســة بالدوالر، ال بل هي 
«هرطقــة» ماليــة ملصلحــة 
الطبقة الفاســدة كما وصفها 

النائب فؤاد مخزومي.
ومقابــل هبوط الــدوالر، 
ارتفعت أســهم الرئيس نبيه 
بري في بورصة رئاسة مجلس 
النواب، حيث توالت املشاورات 
اللبنانيــة»  «القــوات  بــني 
و«احلزب التقدمي االشتراكي» 
الكتائــب» و«حركة  و«حزب 
االستقالل» وعدد من النواب 
واملســتقلني،  التغييريــني، 
لتوحيــد املوقــف االنتخابي 
يوم الثالثاء، وســط متســك 
التغييريني والسياديني ومعهم 
«القوات» و«الكتائب» بوضع 
ورقــة بيضاء، فــي صندوقة 

االقتراع لرئيس املجلس.
وانضــم نــواب عكاريون 

النائب غادة أيوب لـ «األنباء»: الورقة البيضاء ليست 
ضد شخص الرئيس بري إمنا إلرساء نهج جديد

باسيل: لم أطالب بتغيير قائد اجليش
بيروت: نفى رئيس «التيار 
الوطني» النائب جبران باسيل 
صحــة ما تردد عــن مطالبته 
مجلس الوزراء بإدراج بندي 
تغييــر حاكم مصــرف لبنان 
رياض ســالمة وقائد اجليش 
العمــاد جوزيــف عــون على 
جدول أعمال مجلس الوزراء.

وقال باســيل في بيان له 
أمس: إن هــذه األخبار كاذبة 
وال أســاس لها مــن الصحة، 
التيــار  وان موقــف رئيــس 
من حاكم مصــرف لبنان هو 
علني ومعروف، ويطالب دوما 

بإقالته وبوضع هذا األمر امللح 
على طاولة القرار في مجلس 
الــوزراء. إال أنه لم يطلب من 
أحد إدراج هذا البند في اجللسة 
األخيــرة ملجلس الــوزراء أو 
قبلها، لعلمه أن رئيس احلكومة 
ووزير املالية يرفضان هذا األمر 
ويؤمنــان، مــع مرجعياتهما، 
احلمايــة السياســية الكاملة 
كل  مــن  بالرغــم  للحاكــم، 
املالحقات القضائية والشوائب 

القانونية بحقه.
وأضاف: ليس لرئيس التيار 
أي موقف من قائد اجليش، ولم 

يصدر عنه أساســا أي مطلب 
بشأنه. ولو كان صحيحا انه 
طالــب بإقالته لكان أعلن هذا 
املوقف صراحة، كما هي احلال 
مــع حاكم املصــرف املركزي. 
وعليــه ال صحــة إطالقا لهذه 
املعلومــات، وال صحة إطالقا 
ألي معلومة تقول انه حتادث 
بهكذا أمر مع أي أحد في البلد، 
مع علمنا أن هناك من اخترع 
هذه الكذبة واستعملها كعادته، 
إليقاع الفتنة بني رئيس التيار 
وقائد اجليش، فأداؤه السياسي 
معــروف فــي زرع النميمــة 

واخلــالف بني النــاس. وعلى 
الرغم مــن ان رئيــس التيار 
أوضح هذا األمر، لكن، لألسف، 

بقي الترويج الكاذب قائما».
واختتــم باســيل: «ومــن 
املؤسف ايضا أن تكون اجلهات 
األمنية املســؤولة عن حماية 
الناس، باألمن واملعلومات هي 
مضللة خطــأ، ومضللة عمدا 
للناس مبعلومــات مغلوطة. 
وهذا يحصل حني تختلط عليها 
مهامها وتتحول من األمن الى 
السياسة، فتنسى األمن وتتلهى 

بالسياسة».

بيروت - زينة طّبارة

رأت عضو تكتــل القوات 
اللبنانية النائب غادة أيوب، 
ان األمــني العــام حلــزب اهللا 
السيد حســن نصراهللا، أراد 
فــي خلفية كالمه فــي ذكرى 
٢٥ مايو، ســواء جلهة دعوته 
حلوار وطني أو جلهة انهيار 
الدولة وضرورة اتخاذ قرارات 
إنقاذية، أو جلهة تأكيده على 
عدم وجود دولة، إخفاء السبب 
احلقيقــي وراء انهيار البالد، 
اال وهو وجود دويلة مسلحة 
ومهيمنة على كل املؤسسات 
الدستورية واإلدارية، مؤكدة 
أن سالح احلزب كان وسيبقى 
موضع خالف كبير، وان القوى 
السيادية لن تهادن ولن تساوم 
بخصوصه، حتى انخراطه في 
الدولــة وحصر امــرة احلرب 
والسلم بيد املؤسسة العسكرية 

ال غير.
وأكدت أيوب في تصريح لـ 
«األنباء»، ان القوى السيادية 
وفي طليعتها القوات اللبنانية، 
ال تريد نزع سالح حزب اهللا 

القضاء بهدف طمس احلقيقة 
في ملف انفجار مرفأ بيروت».

وعليه، لفتت أيوب الى أن 
النيابية،  نتائج االنتخابــات 
أكــدت انه ليس بإمــكان أحد 
مهمــا كان وزنه فــي املعادلة 
السياسية، ان يسكت صوت 
الشــعب، أو ان يقمــع قراره 
احلر الذي ان دل على شــيء 
فعلــى رفــض الشــعب حتى 
الشــيعية،  الطائفــة  ضمــن 
للفريق الــذي يغطي الدويلة 
والفساد، وما انخفاض نسبة 
االقتراع في الشارع الشيعي، 
وســحب كامــل البســاط في 
منطقة جزين من حتت اقدام 
الســلطة، ســوى خير شاهد 
ودليل، مشيرة من جهة ثانية 
الى أن السيد نصراهللا أراد من 
خــالل التذكير بامتالك حزبه 
للصواريــخ الدقيقــة، حرف 
أنظــار مناصريــه واملؤيدين 
لسالحه عن نتائج االنتخابات، 
والتأكيد لهم بالتالي أن احلزب 
مازال موجودا، ومازال يفرض 
شروطه السياسية سواء جلهة 
انتخاب رئيس ونائب رئيس 

مجلس النواب، أو جلهة تسمية 
رئيس احلكومة املقبل وتشكيل 

السلطة التنفيذية.
من هنا أكدت أيوب، أن قرار 
تكتل القــوات اللبنانية بعدم 
انتخاب الرئيس نبيه بري على 
رأس السلطة التشريعية، أتى 
بنــاء على رفضه، أي التكتل، 
العودة الى ما كان سائدا قبل 
١٥ مايــو املنصــرم، معتبــرة 
بالتالــي أن الورقــة البيضاء 
التي سيسقطها أعضاء التكتل 
في صندوق االقتراع، ليســت 
ضد شخص الرئيس بري، إمنا 
هي لالعتراض على نهج يضع 
اللبنانيــني أمــام األمر الواقع 
من خالل عدم وجود مرشــح 
آخر لرئاسة املجلس، ويغطي 
السالح غير الشرعي، ويضع 
بالتالي قرار احلرب والســلم 
بتصرف حزب اهللا، وذلك مقابل 
إرساء نهج جديد معني ببناء 
الدولة ومؤسساتها، وبحماية 
اللبنانية، وبتحفيز  السيادة 
الراعي  البطريــرك  مشــروع 
بتحييد لبنان عن الصراعات 

اإلقليمية والدولية.

القوى السيادية لن تهادن ولن تساوم بخصوص السالح حتى انخراطه في الدولة

النائب غادة أيوب

بالقوة، إمنا تدعو الى تطبيق 
القواعد واألصول الدستورية، 
التــي تؤكــد علــى حصريــة 
الســالح باجليــش اللبنانــي 
اللبنانية،  والقــوى األمنيــة 
وان يعود حزب اهللا، أوال من 
كل حروبــه اخلارجيــة التي 
ال مصلحة للبنــان باالنزالق 
الــى وحولهــا، وثانيا من كل 
امتداداته في املنطقة العربية، 
«وكفى تهديدا بالسالح لتحقيق 
املكاسب السياسية، أكان جلهة 
تشــكيل احلكومات وانتخاب 
رئيس للبالد، او جلهة تطويع 

ال رسوم على طالب اجلامعات ألداء االمتحانات
القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري 
ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم على طالب 
اجلامعات احلكومية كشرط ألداء امتحانات 
نهاية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. 
وأوضح املركز اإلعالمي - في بيان - أنه قام 

بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، والتي نفت تلك األنباء، مؤكدة أنه ال 
صحة لفرض أي رسوم على طالب اجلامعات 
احلكومية كشرط ألداء امتحانات نهاية الفصل 
الدراسي الثاني ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. وشددت الوزارة 
على أحقية كل طــالب اجلامعات في دخول 

االمتحانات بدون أي رسوم.

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

حوار وطني (١)
تنقســم اآلراء السياســية فــي مصــر 

احملروسة إلى خمسة اجتاهات أساسية:
٭ األول شــديد اإلعجاب باإلجنازات التي 
متت خالل فترتي حكم الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، ويعتقــد ان النظام قــادر على 
تصويب أي أخطاء بنفسه دون االستماع 
الى أي آراء أخرى، ويرفض بشــدة عودة 
تيار اإلخوان إلى لعب أي دور على الساحة 

السياسية.
٭ الثانــي هو اجتاه يؤيده أعضاء جماعة 
اإلخوان «اإلرهابية املنحلة» - بحكم القانون 
- واملتعاطفون معهم واملؤيدون واحللفاء 
من بعض التيارات الدينية األخرى، والذين 
يغفلون ذكر اي إجنازات، ويطالبون بحل 
مجلس النواب بل وإجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة، والعودة الكاملــة والفورية لتيار 
اإلخوان خصوصا واإلسالم السياسي بشكل 
عام للمشاركة العلنية في الساحة السياسية.
٭ الثالث هو تيار املعارضة املعتدلة الذي 
يعترف باإلجنازات ويؤيد اإلقصاء احلالي 
لإلخوان، لكنه يطالب بإصالحات سياسية 
واقتصادية واجتماعية وفتح األبواب ملزيد 
من احلريات السياســية وإعادة النظر في 
املســجونني في قضايــا رأي وقضايا ذات 

طابع سياسي.
٭ الرابع ومتثله املعارضة املتشددة والتي 
ال تنكر إجنازات مرحلة السيســي، لكنها 

تطالب بإعادة تشكيل النخبة السياسية، 
وإعادة مشاركة جميع التيارات في احلياة 
السياسية ومعهم اإلخوان وجميع تيارات 
اإلسالم السياسي وإعادة تشكيل البرملان، 
وبدء احملاسبة لكل ما حدث منذ ٢٠١١ حتى 

اليوم.
٭ التيار اخلامس واألخير، ومتثله الكتلة 
احلرجــة أو «حــزب الكنبــة» الــذي يهمه 
«اســتقرار» البلد، وال مانــع من دفع ثمن 
هذا «االســتقرار» سواء في شكل تضييق 
لبعض احلريــات، او أداء اقتصادي يدعو 
للخــوف مــن املســتقبل، او حتييد بعض 
التيارات بعيدا عن العمل السياسي، وبخاصة 
اإلخوان، وميكن أيضا غض النظر عن بعض 
«املمارسات» املتطرفة مقابل أال نصبح مثل: 

سوريا والعراق واليمن وليبيا!
ومع تزايد الفجوة بني هذه االجتاهات، 
ومتتــرس كل توجه خلف قناعاته وآرائه 
جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي 
إلطالق حوار وطني سياسي مع كل القوى 
دون استثناء أو متييز خالل إفطار األسرة 
املصرية في نهاية أبريل املاضي ثم مصافحته 
للمعارض واملرشح الرئاسي السابق حمدين 
صباحي إيذانا ببدء مرحلة جديدة.. ولكن.. 
وللحديث عن «..ولكن» هذه بقية، إن كان 

في العمر بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

وزيرة الهجرة: أنا وأسرتي نتعرض حملنة شديدة 
إثر اتهام ابني بارتكاب جرمية قتل بأميركا

القاهرة - ناهد إمام

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة 
للهجرة وشؤون املصريني في اخلارج: «أنا 
وأســرتي نتعرض حملنة شديدة، وبنمر 
بوقــت عصيب إثر اتهــام ابني بارتكاب 
جرمية قتل بالواليات املتحدة األميركية، 
هذا االتهام منظور أمام محكمة أميركية 

ولم يصدر به حكم قاطع حتى اآلن».

وتابعت، عبر حسابها الشخصي على 
موقع التواصل االجتماعي «فيســبوك»: 
«قيامــي بواجباتي كوزيرة في احلكومة 
املصريــة، ال يتعــارض إطالقا مع كوني 
أمــا مؤمنة تواجه بشــجاعة محنة ابنها 
ومهمــا كانــت العواقب، فإننــي كوزيرة 
أحتمل مســؤوليتي كاملة جتاه منصبي 
ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح 

بني ما هو شخصي وما هو عام».


