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السيسي حملمد بن سلمان: ملتزمون مبوقفنا الثابت جتاه أمن اخلليج
القاهرة ـ خديجة حمودة

شــدد الرئيس عبدالفتاح 
السيســي علــى التــزام مصر 
مبوقفهــا الثابــت جتــاه أمن 
اخلليج كامتداد لألمن القومي 
املصري ورفض أي ممارسات 
تسعى إلى زعزعة استقراره.

جــاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس عبدالفتاح السيســي 
أمس بقصر االحتادية، صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان بــن عبدالعزيز ولي 
العهد السعودي نائب رئيس 
الــوزراء. وصــرح  مجلــس 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهورية السفير بسام راضي، 
بأن الرئيس السيســي رحب 
بصاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ضيفا عزيزا 
في بلده الثانــي مصر، طالبا 
نقــل حتياته إلــى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، ومتمنيا له دوام 

الصحة والعافية.
كما أكد الرئيس السيســي 
احلــرص على االســتمرار في 
تعزيز التشاور والتنسيق مع 
شقيقيه امللك سلمان واألمير 
محمد بن سلمان جتاه مختلف 
القضايا محل االهتمام املشترك، 
وكذلــك موضوعــات التعاون 
الثنائي، وذلك في إطار العالقات 
التاريخية واالستراتيجية بني 
مصر والسعودية، والتي تعكس 
اإلرادة السياســية املشــتركة 
ووحدة املصير. وفي هذا السياق 
أشاد الرئيس السيسي بالتطور 
الكبير والنوعي الذي شهدته 
العالقات املصرية السعودية في 
املجاالت السياسية واالقتصادية 

واملكثف بني مصر والسعودية 
حول القضايا اإلقليمية محل 
االهتمام املشترك، مبا يعكس 
التزام البلدين بتعميق التحالف 
االستراتيجي الراسخ بينهما، 
ويعزز وحــدة الصف العربي 
واإلسالمي املشترك في مواجهة 
مختلف التحديات التي تتعرض 
لها املنطقة في الوقت الراهن، 
معربا عن تطلعه ألن تضيف 
هذه الزيارة قوة دفع إضافية 
إلى الروابــط املتينة واملمتدة 
التــي جتمع بني الدولتني على 
املستويني الرسمي والشعبي.

العهــد  ولــي  أكــد  كمــا 
الســعودي أهميــة اســتمرار 
التنســيق والتشــاور املكثف 
وتبــادل وجهــات النظــر بني 

من فرص اســتثمارية واعدة، 
فضــال عن االســتغالل األمثل 
جلميع املجاالت املتاحة لتعزيز 
التكامل بينهما. وأشار املتحدث 
إلى توافق اجلانبني على أهمية 
القمــة املرتقبــة التي ســوف 
تســتضيفها اململكــة العربية 
الســعودية الشقيقة بني قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
والعــراق  واألردن  ومصــر 
والواليات املتحدة األميركية.

هذا، وكان السيســي في 
مقدمــة مودعي ولــي العهد 
الســعودي لــدى مغادرتــه 
القاهــرة في ختــام زيارته 
الرســمية متجها الى األردن 
احملطة الثانيــة من جولته 
التي تقوده الى تركيا ايضا.

مصــر والســعودية للتصدي 
ملا تواجهه األمــة العربية من 
حتديــات وأزمــات، والوقوف 
أمــام التدخالت في الشــؤون 
الداخليــة للدول العربية على 
نحو يســتهدف زعزعــة أمن 
املنطقة وشعوبها، مشيدا في 
هذا اإلطار بدور مصر احملوري 
والراسخ كركيزة أساسية لألمن 
واالستقرار في املنطقة. وعلى 
صعيد العالقات الثنائية، ذكر 
املتحدث الرسمي أن اللقاء بحث 
ســبل تعزيز مختلف جوانب 
العالقــات الثنائيــة، الســيما 
على الصعيديــن االقتصادي 
واالستثماري، وتدشني املزيد 
من املشــروعات املشتركة في 
ضوء ما يتوافر لدى اجلانبني 

ولي العهد السعودي غادر إلى األردن احملطة الثانية من جولته اإلقليمية مؤكداً على تعزيز «وحدة الصف العربي واإلسالمي في مواجهة التحديات التي تتعرض لها املنطقة»

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي

واألمنية والعسكرية، والنمو 
امللحــوظ فــي معــدل التبادل 
التجاري وحجم االستثمارات، 
مشــيرا إلى احلرص املشترك 
على املضي قدما نحو مزيد من 
تعميق وتطوير تلك العالقات.
مــن جانبه، نقــل صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان بــن عبدالعزيز ولي 
العهد السعودي نائب رئيس 
مجلس الــوزراء، إلى الرئيس 
السيســي حتيات أخيه خادم 
احلرمني امللك ســلمان، مؤكدا 
أن زيارته احلالية ملصر تأتي 
تعزيــزا ملســيرة العالقــات 
املتميزة التي تربــط البلدين 
الشــقيقني واســتمرار وتيرة 
التشاور والتنســيق الدوري 

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

توقيع ١٤ اتفاقية استثمارية بني مصر 
والسعودية بقيمة ٧٫٧ مليارات دوالر

القاهرة - ناهد إمام

أعلــن وزير التجارة الســعودي ماجد 
عبــداهللا القصبي، عن توقيــع ١٤ اتفاقية 
اســتثمارية بني مصر والسعودية بقيمة 

٧٫٧ مليارات دوالر.
جاء ذلك خالل كلمته، امس، على هامش 
توقيــع االتفاقيــات مبقــر الهيئــة العامة 
لالســتثمار بحضــور محمد شــاكر وزير 
الكهرباء والطاقة املتجددة، وهالة السعيد 
وزيــرة التخطيط والتنميــة االقتصادية، 
واملستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة 
العامة لالســتثمار واملناطق احلرة، وكرم 
جبر رئيس املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
وعدد من املسؤولني واملستثمرين السعوديني 
واملصريني. وتشمل االتفاقيات االستثمار في 
مجاالت عدة منها البينة التحتية ومشروعات 
الطاقــة املتجــددة والهيدروجني األخضر 

ومجال الدواء والتجارة اإللكترونية.
وأكد د.ماجد القصبي أن حجم استثمارات 
اململكة مبصر بلغ ٣٠ مليار دوالر بالقطاعات 

االقتصادية املختلفة.
وأضــاف أن مصر حتت قيادة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي تعيــش حتوال غير 
مســبوق نحو االنطالق إلى اقتصاد أكثر 
تقدما وقوة، مشــيرا إلى أن مصر ساهمت 
في بناء الكوادر البشــرية في الســعودية 

وباقي الدول العربية.
ولفت إلى أن االتفاقيات املوقعة بني مصر 
والسعودية تشمل ١٤ اتفاقية في مجاالت 
شــتى منها البنية التحتية والهيدروجني 

األخضــر واألمن الســيبراني بقيمة تصل 
إلى ٧٫٧ مليارات دوالر.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بني 
مصر والسعودية بلغ ١٤ مليار دوالر، ووصل 
عدد الشركات السعودية العاملة في مصر 
إلى ٦٢٨٥ شركة باستثمارات تتجاوز قيمتها 

٣٠ مليار دوالر.
وفي نفس السياق، قال م.خالد الفالح، 
وزير االستثمار باململكة العربية السعودية 
إنه ال يخفى التنمية االقتصادية والنهضة 
التي تعيشها مصر اليوم في عهد الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، واخلطط الطموحة 

التي تتبناها مصر.
وأضاف خالل كلمتــه، اململكة العربية 
السعودية لن تكون قادرة على تنفيذ بعض 
محاور رؤيتهــا التنموية بدون الربط مع 
مصر والربط في القطاع الكهربائي واملالي 

واملصرفي والثقافي والشعبي.
واستكمل بقوله: تعد اململكة وبفخر أحد 
أكبر املســتثمرين في مصــر، ويعمل لدى 
اململكــة العربية الســعودية ما يزيد على 
٢٠٠٠ شــركة مصرية في مجاالت مختلفة 

كالبناء والتشييد واالتصاالت وغيرها.
وأكــد أن القطاع اخلاص الســعودي ال 
يزال مقبال على االستثمار في مصر بشكل 
غير مسبوق، وانه مت توقيع ١٤ اتفاقية في 
قطاعات استثمارية مختلفة تشمل األدوية 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتوقيع 
اتفاقية مهمــة في مجال اإلعالم، كما أدعو 
املستثمرين املصريني لالستثمار في اململكة 

العربية السعودية.

مداخالت سياسية  أّجلت اجتماع النواب السنة في دار الفتوى
بيروت ـ عمر حبنجر

أرجئ اجتماع النواب السنة، 
برعايــة مفتي لبنان الشــيخ 
عبداللطيف دريان، والذي كان 
مقررا أمس، بسبب عدم تطابق 
الرؤى والطروحات بني النواب 
من ذوي االنتماءات السياسية 
املختلفة، وسط حرص املفتي 

دريان على مشاركة اجلميع.
وكانــت «األنبــاء» تفردت 
بالكشــف عن هذا اللقاء، الذي 
أثار لغطا واسعا على مستوى 
األطــراف اللبنانيــة األخرى، 
الى جانب تفرد النواب اجلدد 
السياديني والتغييريني بطرح 
أســماء من خارج أجــواء دار 
الفتوى األمر الذي تطلب املزيد 

من التشاور.
وتقول مصادر متابعة انه 
باإلضافة الى ما سبقت االشارة 
اليــه، فــإن جهــات سياســية 
تدخلت بفرط االجتماع، رمبا 
من اجل ابقاء الزعامة السنية، 

في ضمير الغيب.
في غضون ذلك، قال رئيس 
اجلمهورية ميشال عون: «أنا 
لست ضعيفا، بل قرفان..» وفي 
حديث لصحيفة «األخبار»، عزا 
عــون تأخره في حتديد موعد 
النيابية امللزمة،  االستشارات 
الى تأخر اتفاق الكتل النيابية 
على اسم الرئيس املكلف، خاصة 
وان املعضلة هي في اخلطوة 
التالية، أي تأليف احلكومة ال 

تسمية الرئيس املكلف.
والحــظ الرئيس عون انه 
«ال أحــد لديه مرشــح معلن، 
الكل يتحدث عــن مواصفات 

وعليــه، لم تخــف مصادر 
مواكبــة قولهــا لـــ «األنبــاء» 
احتمالية تأجيل االستشارات 
املقررة غدا بعد ارتفاع أســهم 
نواف سالم على ميقاتي، وذلك 
مع إعالن «اللقاء الدميوقراطي» 
موقفه، والذي ميتلك احلق في 
متثيل الطائفة الدرزية حصرا 
بعد االنتخابــات النيابية وما 

نتج عنها.
من جهته، النائب اشــرف 
ريفي، اعلن انه لن يرشح نفسه 
لرئاسة احلكومة، ما دام عون 
فــي قصر بعبــدا.. كما انه لن 
يسمي ميقاتي وال أي شخصية 
من املنظومة القدمية، مشددا 
علــى ان ناخبيه في طرابلس 
أوصلوه الى الندوة البرملانية، 
على اساس برنامجه السيادي. 
وأضــاف: أقولهــا بصراحــة 
مطلقة لم انتخــب نبيه بري 
لرئاســة مجلس النواب، ولن 
أسمي جنيب ميقاتي لرئاسة 
احلكومة، مشيرا الى ان نواف 

سالم ليس ضمن خياراته.
الذيــن  النــواب  غيــر ان 
اجتمعــوا فــي منــزل نائــب 
بيروت نبيــل بدر وعددهم ١١ 
نائبا، قرروا تســمية ميقاتي، 
الــذي يأمــل احلصــول على 
النصف زائــدا واحدا من عدد 
أعضــاء مجلــس النــواب اي 
(٦٥ صوتــا مــن أصــل ١٢٨) 
على الرغــم من اعتقاد بعض 
مناوئيه، ان خسارة الرئيس 
الفرنســي اميانويل ماكرون، 
معركة السيطرة على اجلمعية 
الوطنية الفرنسية، سينعكس 

سلبا على تسميته.

املقبلــة، لكن مصــدرا متابعا 
اوضح لـ«األنباء» ان االتصال 
من الرئيس عــون الى املفتي 
دريــان حصل قبل عشــرين 
يوما، بينما كان االخير خارج 
االراضي اللبنانية، وقد متنى 
عليــه الرئيــس عــون زيارة 
القصر اجلمهوري بعد عودته 
الــى بيــروت ودون التطرق 
الى أي شــأن آخر. لكن زيارة 
املفتي الــى بعبدا لم حتصل. 
وبالعودة الى امللف احلكومي، 
أعاد النائبان التغييريان جناة 
صليبا ومارك ضو طرح اسم 
د. نواف سالم، عضو احملكمة 

الياس حنكش نحــن اول من 
ســمى نواف ســالم لرئاســة 
احلكومة منذ ٣ ســنوات، لكن 

سمي يومها حسان دياب.
وكان حــزب «تقدم» اعلن 
بوصفــه  لســالم  تســميته 
شــخصية متتلــك النزاهــة 
والشــفافية والقدرة املطلوبة 
للعمل واملواجهة، وليس لديها 
مصالــح مع شــبكة الفســاد. 
وقــد نقــل النائب مــارك ضو 
هذا الطرح فــي اجتماع نواب 
التغيير، وتضامنت معه النائب 
جناة صليبا، وأبدى اآلخرون 
االســتعداد للتبنــي ودعــوا 

سالم، وطرحنا برنامجنا وثمة 
توجــه لتســميته. كما أعلنت 
كتلــة «اللقــاء الدميوقراطي» 
التي اجتمعــت في كليمنصو 
بحضور رئيس احلزب التقدمي 
االشــتراكي وليــد جنبــالط 
ورئيس الكتلة النائب تيمور 
جنبالط تسمية السفير السابق 
نواف سالم لتكليفه بتشكيل 
احلكومة، مع «تأكيد الكتلة على 
خيار عدم املشاركة باحلكومة 
واحلرص الكامل على القناعة 
بأن يتم التأليف دون أي إبطاء 
أو تعطيل، للتفــرغ للمهمات 

الصعبة امللقاة على عاتقها».

الدولية، الذي سبق ان اعتذر 
عن عدم خــوض االنتخابات 
النيابيــة، ثــم عــن رئاســة 
احلكومة، إال أنه لم ميانع في 
ابقاء اســمه في التداول على 
مســتوى رئاســة احلكومــة، 
أقله العتبارات معنوية. لكن 
النواب التغييريني يتعاطون 
مع تسمية نواف سالم بجدية، 
وكذلك نواب احزاب املعارضة، 
وبينهم نواب حزب الكتائب، 
حيث أكد نائب رئيس احلزب 
النائــب ســليم الصايــغ أن 
الكتائب ستسمي نواف سالم.

بدوره، قال النائب الكتائبي 

االحزاب املستقلة الى اعتماده 
هي األخرى.

وقال النائب وضاح الصادق 
ان الكتل التغييرية التي ينتمي 
اليها حسمت أمرها بعدم تسمية 
ميقاتي ألســباب عــدة، أهمها 
انه شريك مع احزاب السلطة 
في تشــكيل احلكومة، بدليل 
سيطرة الثنائي الشيعي على 
حكومته املستقلة والتحكم بها 
وتعطيلها ألكثر من شــهرين، 
بسبب التحقيقات مبلف تفجير 
مرفأ بيــروت، كاشــفا عن ان 
نواب التغييــر أيدوا أكثر من 
شخصية سنية، بينهم نواف 

حظوظ نواف سالم تتقدم بعد تسمية «اللقاء الدميوقراطي» له.. والتغييريون «غيروا» عن ميقاتي ولم يتبنوا سالم

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبال في بعبدا سفير سلطنة عمان في لبنان بدر بن محمد املنذري (محمود الطويل)

فــي  يطلبونهــا  وشــروط 
الرئيس املكلف غير املوجود 
بعــد»، كما أكد اجراء انتخاب 
رئيس اجلمهورية ضمن املهل 
الدســتورية. وفــي املوضوع 
القضائي فقد سأل عون: ملاذا 
يتهرب القضاء من االدعاء على 
حاكم مصــرف لبنان رياض 
سالمة، الســيما ان بحقه كما 

كبيرا من االتهامات.
وتداولــت بعض وســائل 
االعالم خبــرا يتناول اتصاال 
اجراه الرئيــس عون باملفتي 
دريان، مع االيحاء بأن لالتصال 
النيابية  عالقة باالستشارات 

لبنان يوّقع اتفاق نقل الغاز من مصر عبر سورية 
وينتظر موافقة البنك الدولي وواشنطن

بيروت - منصور شعبان ووكاالت

وقع لبنان مع سورية ومصر أمس اتفاقية 
لنقل ٦٥٠ مليون متر مكعب من الغاز ســنويا 
مــن مصر إلى لبنان عبر ســورية، وذلك في 
مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت. 
ومبوجب االتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط 
أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال 
لبنان، حيث ميكن أن تضيف حوالي ٤٥٠ ميغاوات 
إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي ٤ ساعات إضافية 
من الكهرباء يوميا. وقال وزير الطاقة في حكومة 
تصريف األعمال اللبنانية وليد فياض لـ «رويترز» 
إن األمر مازال يحتاج إلى موافقة البنك الدولي 
الذي تعهد بالتمويــل وكذلك يحتاج إلى تأكيد 

من اإلدارة األميركية بأنها لن تفرض على لبنان 
عقوبات بسبب التعامل مع سورية مبوجب ما 
يعرف بـ«قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات 
على كل من يتعامل مع حكومة دمشق. وأعلن 
فياض االتفاق في مؤمتر صحافي إلى جانب مدير 
عام النفط اللبناني أورور فغالي ومجدي جالل 
رئيس مجلس إدارة الشركة املصرية القابضة 
للغاز الطبيعي، ونبيه خرستي مدير عام النفط 
السوري. ولم يعلنوا عن البنود املالية لالتفاقية 
لكن جالل قال إن مصر ستعرض: «سعرا مناسبا 
وتفضيليا ألشقائنا في لبنان». وأضاف جالل: 
«نحن جاهزون في أي وقــت ومبجرد إمتام 
اإلجراءات التي حتدث عنها معالي الوزير، نحن 

جاهزون لضخ الغاز من الغد».

البيان اخلتامي.. دعم اجلهود الدولية ملنع إيران من امتالك سالح نووي وتأكيد دعم األمن املائي املصري
البيان الســعودي  وكاالت: أوضــح 
- املصري الذي صدر فــي ختام زيارة 
صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء السعودي ومباحثاته مع الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي 
وولي العهد السعودي بحثا خالل الزيارة 
عدة قضايا ثنائية وإقليمية، وفي البيان 
الذي أورده السفير بسام راضي، املتحدث 
باسم رئاسة اجلمهورية، أكدت «السعودية 
دعمها لألمن املائي املصري كونه جزءا من 

األمن املائي العربي».
وحث إيران على االلتزام باملبادئ الدولية 

وعدم التدخل في الشؤون العربية. وشدد 
على التوافق على دعم اجلهود الدولية ملنع 
إيران من امتالك سالح نووي. ودعا طهران 
لوقف دعم امليليشــيات املسلحة وتهديد 
املنطقة جميع  البحرية، وجتنيب  املالحة 

األنشطة املزعزعة لالستقرار
وطالــب اجلانبان بوقــف التدخالت 
اإلقليمية في الشــأن السوري التي تهدد 
وحدة البــالد، وأكدا على أهمية التوصل 

حلل سياسي لألزمة السورية 
واعرب البيان عن دعم اإلصالحات في 
لبنان لتجاوز أزمته وأال يكون منطلقا ألي 
أعمال إرهابية، وأكد على أهمية مواصلة 

جهود احلفاظ علــى عروبة لبنان وأمنه 
واستقراره ووحدة األراضي اللبنانية. 

وجــاء في نص البيــان: انطالقا من 
العالقات التاريخية الراســخة واألواصر 
األخوية الوثيقة واملصير املشــترك بني 
اململكــة العربية الســعودية وجمهورية 
مصر العربية وقيادتيهما - حفظهما اهللا 
- وشعبيهما الشقيقني، واستجابة لدعوة من 
رئيس جمهورية مصر العربية، قام صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء بزيارة رسمية جلمهورية 
مصر العربية، وكان على رأس مستقبلي 

سموه في مطار القاهرة الدولي الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر 
العربية، وقد اصطحب سموه الى قصر 
االحتادية، حيث جرت مراسم االستقبال 

الرسمية.
وفي جو سادته روح املودة واإلخاء، مبا 
يجسد عمق العالقات الوثيقة والتاريخية بني 
البلدين الشقيقني، عقدت جلسة مباحثات 
الرئيس عبدالفتاح السيسي  رسمية بني 
وأخيه صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورحب 
الرئيس املصري بأخيه صاحب الســمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود، وعبر عن سعادته بزيارة سموه 
التي تؤطر لعالقات ثنائية متميزة وتدفع 

بها إلى آفاق أرحب في جميع املجاالت. 
وجرى خالل اجللســة اســتعراض 
العالقات التاريخية الراسخة بني البلدين 
الشقيقني، واإلشــادة مبستوى التعاون 
والتنسيق فيما بينهما على جميع األصعدة، 
العالقات  ومت بحث سبل تطوير وتنمية 
في جميع املجاالت، مبــا يعزز ويحقق 
مصالح البلدين والشــعبني الشــقيقني، 
وتناوال مستجدات األوضاع التي تشهدها 
املنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة املوقف 
القضايا  واملصير املشترك جتاه مجمل 

والتطورات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املشترك. 

وفي الشأن االقتصادي والتجاري، اتفق 
اجلانبان على تعزيز الشراكة االقتصادية 
استثماريا وجتاريا بني البلدين الشقيقني، 
ونقلها إلى آفاق أوســع لترقى إلى متانة 
بينهما  التاريخية واإلستراتيجية  العالقة 
عبر حتقيــق التكامل بني الفرص املتاحة 
من خالل رؤية اململكة العربية السعودية 
٢٠٣٠ ورؤية جمهورية مصر العربية ٢٠٣٠. 

٦٢٨٥ شركة سعودية في مصر باستثمارات تتجاوز قيمتها ٣٠ مليار دوالر
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