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طيب!!!

حوار وطني (٢)
استعرضت معكم باألمس االجتاهات 
السياسية اخلمسة األساسية املوجودة 
على الساحة املصرية، ودعوة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في نهاية أبريل الى 
«حوار وطني سياسي مع كل القوى 
دون استثناء أو متييز» ومصافحته 
حلمدين صباحي.. إيذانا ببدء مرحلة 
جديدة للتقــارب واحلوار الوطني.. 

ولكن..
- هل هي املرة األولى التي يدعو 
فيها الرئيس السيسي للحوار الوطني 

خالل السنوات الثماني املاضية؟
- وماذا مت في املرات السابقة؟

- وملاذا مر شهر كامل تقريبا على 
الدعوة واملصافحة دون حدوث شيء 
علــى أرض الواقع، حتى جاء حديث 
حمدين صباحي لضياء رشوان الذي 
حاول فيه وضع النقاط على احلروف، 
وحث القوى السياسية على املشاركة 

في احلوار؟
- وما ردود فعل األحزاب والقوى 
السياسية في مصر على دعوة الرئيس 

وحوار حمدين؟
- وكيف مت تفسير توقيت الدعوة، 

وربطها بأحداث سبقتها؟
- وهل ســتدخل جماعة اإلخوان 
(اإلرهابية واحملظورة بحكم القانون) 

في محادثات احلوار الوطني؟
العديد من األسئلة فّجرتها دعوة 
الرئيــس، ومــن ثــم حــوار حمدين 

صباحي مع ضياء رشوان.
ولنبدأ باإلجابة عن األسئلة السابقة 
والتي طرحتها القوى السياسية فور 
إعالن الدعوة، مع محاولة استشراف 

ما هو آت..

أوال: لم تكن دعوة يوم الثالثاء ٢٦ 
أبريل في «إفطار األســرة املصرية» 
هي األولى، فإن لم تخني الذاكرة كان 
هنــاك حوار مع قيــادات حلوالي ٣٥ 
حزبا في يناير ٢٠١٥، قبيل االنتخابات 
البرملانية، وتكرر األمر بنهاية ٢٠١٦ 
بدعوة عدد من رموز املعارضة حلوار 
أثناء انعقاد املؤمتر الوطني للشباب، 
وإن ظلــت الدعوة األخيرة في أبريل 
املاضي هي األكثر مباشرة ووضوحا.
ولم تسفر املرتان السابقتان عن 

نتائج جوهرية.
ومنذ إطالق الدعــوة األخيرة مر 
شــهر قبــل ظهور حمديــن صباحي 
التلفزيوني، كان احلديث يدور خالله 
في دهاليز السياسة املصرية عن كيفية 
اإلعداد للحوار، وما ســبل تنظيمه، 
وكيف ســيتم التعامل مع مخرجاته 
وكيف تتحقق أقصى اســتفادة منه، 
ومن الذين سيســمح لهم باملشاركة 
فيه، وما «النفحات» التي ســيقدمها 
النظام حلث القوى السياســية على 

املشاركة؟
وبدأت بالفعل األحــزاب والقوى 
السياســية ترتيب أفكارها وتنظيم 
مطالبها استعدادا للحوار، واملالحظ 
أن املطلب الذي اتفق عليه اجلميع كان 
ضرورة «العفو» عن املسجونني في 
قضايا رأي أو إســاءة للرئيس طاملا 
أن أيديهم لم تلوث بالدماء، وجيوبهم 

لم تدخلها أموال «اخليانة».
وللحديث بقية.. إن كان في العمر 

بقية.
وحفظ اهللا مصــر وأهلها من كل 

سوء.

االقتصادي بالل عالمة لـ «األنباء»: ذاهبون إلى 
فترة جمود بسعر الدوالر في غياب اإلصالحات

بيروت - احتاد درويش

شهدت األسواق اللبنانية 
بعيــد االنتخابات النيابية 
حفلة جنون كان بطلها كما 
على الدوام الــدوالر، فيما 
الشعب اللبناني يدفع في 
كل مــرة الثمن الباهظ من 
جيبه ومن أعصابه مع كل 
ارتفــاع له بحيث يســارع 
التجــار واحملتكــرون الى 
الفرصة بتسعيرة  اغتنام 
تفــوق ســعر الــدوالر في 

السوق السوداء. فالتفلت الكبير في سعر 
الدوالر الــذي كاد يالمس عتبة الـ ٤٠ ألفا 
انعكس ارتفاعا كبيرا في أســعار الســلع 

الغذائية واملواد األساسية.
فما العوامل التي ســاهمت في االرتفاع 
القياسي للدوالر ومن ثم انخفاضه على هذا 
النحو يشرحها اخلبير االقتصادي واملالي 
د.بالل عالمة لـ «األنباء» بقوله إن األسباب 
التي أدت الى ارتفاع ســعر صرف الدوالر 
بشــكل غير مسبوق هي غياب السياسات 
االقتصادية واألزمة السياسية التي نتجت 
عن االنتخابات وعدم قدرة أي من الفريقني 
اللذيــن تقاطعا فيها على حســم النتائج 
ملصلحته، ما أنتج أزمة ثقة. أضف الى ذلك 
حجم األموال التي أنفقت بالليرة اللبنانية 
خالل العملية االنتخابية. كل هذه األسباب 
بحسب د.عالمة أدت إلى ضغط على السوق 
الســوداء التي تتجاوب إراديا مبعزل عن 
العرض والطلب. فهناك قرار من أحد يسعر 
فيها الدوالر، وخلف الكواليس أيضا كان 
هناك فريــق غير معلوم يعمــد الى جمع 
الدوالرات من السوق يوميا حتى لو كانت 

بأسعار أكثر مما يتم التداول به.
ورأى عالمة أن االنخفاض الذي سجله 
سعر الدوالر بالشــكل الذي حصل، مرده 
الى أن حجم الســيولة بالليــرة اللبنانية 
قد نفذ، وبالتالي لم يعد باإلمكان الضغط 
أكثر باجتاه شراء الدوالر أو مله من السوق، 
وجــاء تصريح حاكم مصرف لبنان حول 
منصــة «صيرفة» بأنها ســتعمل لـ ٣ أيام 
لتلبية كل متطلبات اللبنانيني من الدوالر 
عبر املصارف ودون سقوف، وهو تعميم 
الى حد ما معنوي أكثر منه حقيقي ما دفع 
بحاملي الدوالر الى بيعه. ونتيجة الضغط 
الكبير على الســوق تراجع الســعر وبدأ 
يتهاوى بطريقة سريعة خاصة أن الصيارفة 
الذيــن يعملون مع املنصات لم يعد لديهم 
القدرة على شراء الدوالر ألنهم ال ميلكون 

سيولة بالليرة اللبنانية.
وأشار عالمة ردا على سؤال أن العملية 
بحد ذاتها مضاربة على الليرة، فمع صعود 
الدوالر كانت هناك مضاربة من جهة غير 
معلومة، وبانخفاضه أيضا مضاربة. امنا 
من الواضح أن اللعبة أصبحت بيد حاكم 
مصــرف لبنان الوحيد القــادر على جمع 

هذه الدوالرات وضخ سيولة 
اللبنانية، فعندما  بالليرة 
ترك موضوع حتديد سعر 
الصرف الى أدوات السوق 
التــي يتحكــم بها مصرف 
لبنان دون أي سياسات أو 
خطط اقتصادية تنعكس 
على الوضع املالي فتصبح 
الطريقة.  العمليــة بهــذه 
واليــوم ال أحــد يتدخــل 
بتحديد ســعر الســوق اال 
مصــرف لبنــان، وعندما 
يكون مبفــرده يصبح الى 
حد ما مضارب أي محتكر ومضارب، دون 
أن ننسى عمل بعض املصارف املؤثر نتيجة 
االستنسابية في عملية املضاربة على الليرة 

اللبنانية.
وعن ضخ الــدوالرات عبر املنصة كما 
قال سالمة، رأى د.عالمة أن «صيرفة» هي 
آليــة أوجدها مصرف لبنــان ليضبط بها 
ويســجل كل عمليات بيع وشراء السوق، 
بحيث تصبح العمليات مبررة وشرعية، 
وهذا تدبير احتياطي وليس رئيسيا ألنه في 
النظام اللبناني ال تدار األمور بهذا الشكل 
بل يجب أن يكون السوق مفتوحا، بحيث 
إن كل مــا يطلب مــن دوالرات مؤمن على 
قاعدة توازن العرض والطلب والســوق، 
ومنصة صيرفة ال ميكن ان تؤمنه بالكامل 
امنــا هو تدبير احتياطي يؤمن الى حد ما 

جزءا او عملية ترقيعية.
وعن مكافحة هذه املنصات غير الشرعية، 
أكد عالمة أن األجهزة األمنية ووزارة املالية 
والسلطة التنفيذية والقضائية عاجزة عن 
فعل هذا األمر، لذلك يترك املوضوع ملصرف 

لبنان كي يفعل ما يريد.
وعن األجواء التي أشيعت بأن العملية 
االنتخابية ستساهم في إعادة الثقة، أوضح 
د.عالمة بأننا ذاهبون الى فترة جمود للدوالر 
ألن املوضــوع غير مترافق مع إصالحات. 
وصحيح أن ما كان ينتظر اللبنانيني بعد 
االنتخابــات هو عودة الثقة، وبســبب أن 
أكثريــة معينة ســواء من هــذا الفريق أو 
مــن ذاك لم حتصل علــى األغلبية وتدير 
احلكم بالطريقة التي جتدها صحيحة وأن 
جتري اإلصالحات وتكون قادرة على إدارة 
اللعبة السياســية بالكامل، هذا املوضوع 
لم يحصــل. اليوم ال أحد ميلــك األكثرية 
والفريقــان متوازنان الى حــد ما ويوجد 
مجموعة من النواب املتحيرة أو الرمادية 
أو ال آليــة لديها ضمن احملــاور، وبالتالي 
أصبح تكوين صيغة حكم صعبة والدخول 
الى إنتاج االستحقاقات املستقبلية أصبح 

عملية معقدة.
واملهم في ذلك ضرورة تشكيل حكومة 
قادرة على اتخاذ قرارات جديدة أي حكومة 
كاملة األوصاف لتعيد إحياء بعض القرارات 
الضرورية وتلبية املجلس النيابي اجلديد 

بهذه القرارات كي يستطيع إقرارها.

شرح األسباب املتعلقة بارتفاع سعر الدوالر وانخفاضه

اخلبير االقتصادي واملالي بالل عالمة

معطيات دولية وإقليمية بّردت األجواء اللبنانية احلامية
«املركزي» يتصدى للدوالر.. واألرجحية خللف كنائب لبري

بيروت - عمر حبنجر

محطتان، مالية وسياسية، 
اجتازهما لبنان، بعد االنتخابات 
النيابية، مهدت لالستحقاقات 
الدستورية اآلتية بدءا من يوم 
غد الثالثاء، حيث انتخاب نبيه 
بري رئيسا ملجلس النواب للمرة 
السابعة ثم نائبه وأعضاء هيئة 
مكتبه، تليها للتو، االستشارات 
النيابية امللزمة الختيار رئيس 
للحكومة، قبل شهرين أو أقل 
من نهاية والية الرئيس ميشال 
عــون، الذي بدأ العد التنازلي، 
ملجرد إعالن العزم على مغادرة 
القصر اجلمهوري في ٣١ أكتوبر 

املقبل.
هذه املســتجدات املتســمة 
مــن  فتــرة  بعــد  باملرونــة، 
السياسي، نتجت  االستعصاء 
عن معطيات إقليمية وداخلية، 
فعلى الصعيد اإلقليمي، تتوقف 
املصــادر أمــام ارتفــاع وتيرة 
االغتيــاالت لكبار الضباط في 
احلرس الثــوري، على يد من 
يفترض انهم عمالء للموســاد 
اإلســرائيلي. ومع ارتفاع حدة 
األوضــاع في األراضي احملتلة 
خصوصا القــدس، األمر الذي 
ساهم في بلورة حتول داخلي 
باجتاه التهدئة، على اخلطني: 
املالي والسياسي، حيث كانت 
مبــادرة حاكم مصــرف لبنان 
رياض ســالمة بوجــه الدوالر 
الــذي وصل حافة الـــ ٤٠ ألف 
ليــرة مــا كاد ان يفجر فوضى 

اجتماعية.
وبالنســبة ملبادرة سالمة، 
حيــال فتح أبــواب «صيرفة» 
ملن يرغــب في شــراء الدوالر 
على مدى األيام الـــ ٣ املقبلة، 
اعتبارا من اليوم االثنني، فهي 
حمالة أوجــه، إذ إنها من جهة 
كسرت الشر بني الدولة والناس 
الذين لم يتعودوا شراء التفاحة 
باحلبة فــي بلد زراعة التفاح، 
ومــن جهة ثانيــة أمنت مرتبا 
مــن الكتلــة النقديــة بالليرة 
اللبنانية في األسواق وأخيرا، 
إشاعة التفاؤل العام، مع جتديد 

رئاسة بري.
أما على الصعيد السياسي، 
فتفيد معلومــات «األنباء» ان 
ثمة مــن نصح رئيــس التيار 
الوطني احلر جبران باسيل بأن 
يلــزم حده، وتاليا ان يدرك أن 

املجلس، فبعد تبني كتلة لبنان 
القوي برئاسة باسيل ترشيح 
النائــب إليــاس بوصعب لهذا 
املنصب، قصــد بوصعب عني 
التينة أمس األول والتقى بري، 
الذي التقى أيضــا نائب عكار 
سجيع عطية، املطروح لنيابة 
رئاسة املجلس هو اآلخر، ورغم 
إشاعة األجواء اإليجابية حول 
اللقاءيــن، فإن أحــدا لم يحدد 
موقفا ســلبا أو إيجابا ســوى 
ان سجيع عطية أعلن ان الئحة 
إمناء عــكار التي ينتمي إليها، 
قررت التصويت لصالح الرئيس 

نبيه بري.
وفي معلومات «األنباء» ان 
الرئيــس بري، لن يبت بنيابة 
الرئاسة دون التشاور مع حليفه 
حزب اهللا، وأن هذا الثنائي مييل 
إلى تبني ترشيح نقيب احملامني 
السابق ملحم خلف، كشخصية 
حقوقية، وكجزء من املجموعة 
السيادية التغييرية، التي تضم 
١٣ نائبا، والذي بوسعه ان يرفد 
صندوق اقتراع بري بـ ٥ أصوات 
على األقــل، األمر الذي يضعه 
على مشارف األكثرية النيابية 

املطلقة.
وفي املعلومــات ايضا، ان 
عني حزب اهللا على احلكومة 
التي ســيفتح ملفهــا اعتبارا 
من يــوم األربعــاء، والصراع 

إيراني وسوري الهوى، أسسه 
أحد املشــايخ مــن أتباع حزب 
اهللا الــذي تطوع ســنوات في 
حمالت التحريض ضد الرئيس 

احلريري وتيار املستقبل».
أمنيا وفي إطار سعي لبنان 
إلى احلــد من جتارة املخدرات 
اخلليــج  دول  واســتهدافها 
القــوى  خصوصــا، أحبطــت 
األمنيــة املوجلــة حمايــة أمن 
مطار رفيــق احلريري الدولي 
عملية لتهريــب املخدرات إلى 
الكويــت. وقال وزير الداخلية 
بسام مولوي في بيان إن «القوى 
األمنية تثبت مرة جديدة أنها 
باملرصاد لكل محاوالت تهريب 
املخدرات واملمنوعات، إذ متكنت 
وفي عملية نوعية، من إحباط 
محاولة تهريب ١٨٫٣ كيلوغراما 
مــن حبــوب الكبتاغــون الى 
الكويــت، عبــر مطــار رفيــق 

احلريري الدولي».
وأضاف مولوي انه تواصل 
«مع اجلهات الكويتية املختصة 
في إطار التنســيق ومواصلة 

التحقيقات الالزمة».
وأكــد مولــوي: «أن العمل 
مســتمر حلمايــة مجتمعاتنا 
العربيــة من كل أنــواع األذى، 
مع التشــديد على أن لبنان لن 
يكون ممرا أو منصة لتصدير 

الشر أو للتهريب».

سيدور حول نقطتني: املداورة 
في الوزارات، بحيث ال تتكرر 
جتربة وزارة الطاقة، مع التيار 
احلر ووزرائه املتهمني بإشاعة 
العتمــة في لبنــان، ألول مرة 
رمبا، فــي تاريخه منذ دخول 
الكهرباء إليه، وال جتربة وزارة 
املال مع حركــة أمل، التي في 
زمنهــا املنظــور بلــغ الدوالر 
األميركي سقف الـ ٤٠ ألف ليرة.
والنقطــة الثانيــة تتناول 
الــوزاري للحكومــة،  البيــان 
حيــث سيتمســك حــزب اهللا 
بالثالثيــة املعروفــة: شــعب 
وجيــش ومقاومــة، التــي قد 
تكــون هــي كل مــا يعنيه في 
امللف احلكومي، كونها تشــكل 
الغطاء الشرعي لسالحه، بعد 
التسويات اإلقليمية املطروحة.
أمــا عن رئاســة احلكومة، 
فجديدها أمــس، نفي الرئيس 
ســعد احلريــري عبــر مكتبه 
اإلعالمــي فــي بيــروت جملة 
وتفصيــال مقاال نشــره موقع 
«بعــد  بعنــوان  «الثبــات» 
املعلومات عن لقاءات موفدين 
ســوريني وإيرانيني: هل يعود 
احلريري الى السرايا مبباركة 

دولية؟».
إنــه «يضعــه فــي  وقــال 
املهمــالت اإلعالميــة»،  خانــة 
مشيرا إلى أن موقع «الثبات» 

مولوي يعلن إحباط محاولة تهريب «كبتاغون» إلى الكويت: لبنان لن يكون ممراً أو منصة لتصدير الشر أو للتهريب

(محمود الطويل)  ً حتضيرات وتنظيفات بعد إزالة العوائق من أمام محيط مقري مجلس النواب والسرايا في وسط بيروت استعدادا للجلسة غدا

رئاســة اجلمهوريــة لن تكون 
إال ملن يحظى بالرضا والقبول 
شــبه اإلجماعــي مــن القــوى 
السياســية والرأي العام على 
األقل. وذلك، اثر معلومات حول 
اقتراح إدراج بندين على جدول 
أعمال جلسة احلكومة األخير 
تضمنا إقالة قائد اجليش العماد 
جوزيف عون وحاكم مصرف 
لبنــان رياض ســالمة. وتفيد 
املعلومات ان املوحي باالقتراح 
هو باسيل الذي يخوض أكثر 
من مواجهة على أكثر من مسار. 
وأولى أولوياته خروج سالمة 
من حاكمية مصرف لبنان قبل 
نهاية والية رئيس اجلمهورية، 
كانتصار سياسي ضخم. ثانيتها 
إفقــاد قائد اجليــش حظوظه، 
اخلارجيــة قبــل احملليــة، في 
الوصول الى رئاسة اجلمهورية 

بإخراجه من منصبه.
وبالعــودة الى اســتحقاق 
انتخــاب  الســاعة، أال وهــو 
رئيس املجلس النيابي ونائبه 
وهيئــة مكتبــه غــدا الثالثاء، 
يراهن الرئيــس بري، على ان 
تكــون األكثرية الى جانبه من 
أول جولــة تصويت، وإال فإن 
عليه ان مير باألكثرية النسبية 
واملنافسة هنا ستكون بينه وبني 

الورقة البيضاء.
أما بالنسبة لنيابة رئاسة 

السيسي يوجه مبواصلة تنفيذ اخلطط التنموية
في الوادي اجلديد الستغالل الفرص االستثمارية املتاحة

القاهرة - خديجة حمودة  
 هالة عمران وأ.ش.أ

الرئيس عبدالفتاح  اجتمع 
السيسي امس مع محافظ الوادي 
اجلديد اللواء محمد الزملوط. 
وصرح املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام 
الرئيس السيسي  راضي، بأن 
اطلــع خــالل االجتمــاع علــى 
املوقف التنفيذي للمشروعات 
االســتراتيجية املختلفــة فــي 
اجلديــد،  الــوادي  محافظــة 
موجها مبواصلة تنفيذ اخلطط 
التنموية في احملافظة الستغالل 
الفرص االستثمارية املتاحة مع 
توفير مقومات النجاح لتحقيق 
أقصى عائد اقتصادي وخدمي 
ألهالــي احملافظــة. وقــد قــام 
اللواء محمد الزملوط بعرض 
مســتجدات العمل في مختلف 
املبادرات واملشروعات مبحافظة 
الوادي اجلديد في كل املجاالت، 
خاصة في قطاع الزراعة واملوقف 
التنفيذي الستصالح األراضي 
وجهــود تشــجيع االســتثمار 
الزراعــي، وذلك للتوســع في 
زراعة احملاصيل االستراتيجية 

السيما القمح.
كما مت عرض ســير العمل 
في املبادرة الرئاســية لزراعة 
٢٫٥ مليون نخلة للتوســع في 
إنتاج التمور مبحافظة الوادي 
اجلديد، فضال عن جهود زراعة 
الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، 
وكذا التنسيق القائم مع اجلهات 
البحثيــة في مصــر لزراعات 
العطريــة والطبية  النباتــات 
القائمة  وتوطــني الصناعــات 

عليها في احملافظة.
واســتعرض أيضا محافظ 

«من أغراضها أن تتعاون الدول 
املشتركة فيها تعاونا وثيقا في 
الشؤون االقتصادية واملالية، مبا 
في ذلك التبادل التجاري، وأمور 

الزراعة والصناعة».
جــاء ذلك فــي كلمته خالل 
املشاركة في االجتماع الثالثي 
الشــراكة  مبــادرة  إلطــالق 
الصناعيــة التكامليــة لتنمية 
اقتصادية مستدامة، بني مصر، 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة، 
واململكــة األردنية الهاشــمية، 
والذي عقد مبركز أدنوك لألعمال 
بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي، 
بحضــور د.بشــر اخلصاونة، 
رئيس وزراء األردن، ود.سلطان 
بن أحمد اجلابر، وزير الصناعة 
املتقدمة بدولة  والتكنولوجيا 
املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
واملسؤولني من الدول الثالث.

وقال د.مصطفــى مدبولي 
خالل كلمته «نلتقي في حلظة 
مهمــة، متثل عالمــة فارقة في 

بنا، إلى منحة وفرصة نسعى 
القتناصها، ونتطلع من خاللها 
إلــى حتقيــق غايــة لطاملا عز 
علينــا إدراكها على مدار عقود 
طويلة، قائال: «أعني هنا تعزيز 
التكامــل والترابــط واالعتماد 
املتبادل بــني اقتصادات الدول 
العربيــة». وتابــع «أن وثيقة 
التعــاون الثالثي التي ســيتم 
توقيعها ســترفع سقف اآلمال 
والطموحــات، ليس فقط لدى 
شعوب دولنا الثالث، وإمنا أيضا 
لدى كل الشعوب العربية التي 
تتطلع ألن ترى تكامال وتعاونا 
اقتصاديــا حقيقيا بني األقطار 
العربية.. تعاون يتناســب مع 
حقيقة أن ســعي العرب نحو 
الوحدة والتكامل، كان ســابقا 
ومتقدمــا علــى مســعى باقي 
التكتــالت االقتصادية الكبرى 
التــي متــأل األفــق فــي عاملنا 

املعاصر».

تاريخ التعاون العربي املشترك، 
فبفضــل مــن اهللا وتوفيقــه، 
سنشهد بعد قليل، توقيع وثيقة 
التعاون الثالثي، في إطار مبادرة 
الشــراكة الصناعية التكاملية 
لتنمية اقتصادية مستدامة، تلك 
املبادرة التي مت إطالق شرارتها 
خــالل اللقاء املهــم الذي جمع 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
وأخويه امللك عبداهللا الثاني بن 
احلسني، ملك اململكة األردنية 
الهاشــمية، والشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان، رئيس دولة 
املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
وذلك بالقاهرة في شهر رمضان 

املاضي».
وأضاف د.مصطفى مدبولي 
أن هذه اخلطــوة تعد منوذجا 
االســتغالل  لكيفيــة  ملهمــا 
األمثل للظــروف االقتصادية، 
واجليوسياسية، غير املواتية 
التي تســود العالــم، وحتويل 
هذه الظروف من محنة حتدق 

مدبولي: وثيقة التعاون الثالثي مع اإلمارات واألردن جتسيد واقعي وتنفيذ عملي لهدف التكامل االقتصادي العربي

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي اجلديد

الوادي اجلديد تطورات إنشاء 
املجمــع احلكومــي النموذجي 
املتكامــل واملميكن باحملافظة، 
والذي يضم كل املقرات الفرعية 
لألجهزة واملصالح احلكومية 
اخلدميــة، إلــى جانــب عرض 
املوقف التنفيذي لشبكة الطرق 

واحملاور باحملافظة.
من جهة اخرى، أكد رئيس 
املصــري  الــوزراء  مجلــس 
د.مصطفى مدبولي، أن توقيع 
وثيقة التعاون الثالثي بني مصر 
واإلمارات واألردن امس ميثل 
جتسيدا واقعيا، وتنفيذا عمليا 
لهدف مهم ومحوري لنا جميعا، 
وهو الســعي لتحقيق التكامل 
االقتصــادي العربي، موضحا 
أن هــذا الهــدف هو الــذي كان 
حاضرا وبقوة في أذهان اآلباء 
املؤسسني جلامعة الدول العربية 
منذ أربعينيات القرن املاضي، 
حيث نصــت املادة ٢ فقرة «أ» 
مــن ميثــاق اجلامعــة على أن 


