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أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

تعيني محافظ «املركزي» املصري مستشارًا للرئيس 
بعد اعتذاره عن عدم االستمرار في منصبه

القاهرة - ناهد إمام

قدم الرئيس عبدالفتاح السيســي الشــكر ل طارق عامر 
محافظ البنك املركزي املصري على ما بذله من جهود خالل 
فترة توليه مسؤولية البنك املركزي، وَقِبل اعتذاره عن عدم 

االستمرار فى منصبه.
وأصــدر الرئيس عبدالفتاح السيســي قــرارا جمهوريا 

بتعيني طارق عامر مستشاراً لرئيس اجلمهورية.
وكان طارق عامر قد قدم الشكر والتقدير لرئيس اجلمهورية 
على مساندته له خالل فترة توليه منصبه، مؤكدا أنه طلب 
االعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة والستكمال املسيرة 

طارق عامرالتنموية الناجحة حتت قيادة رئيس اجلمهورية.

مدبولي: الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير املوانئ

احلكومة السورية تنفي خطف أو احتجاز 
صحافي أميركي مفقود منذ ١٠ سنوات

هالة عمران وناهد إمام

أكد رئيس الوزراء املصري 
د.مصطفى مدبولي أن الدولة 
املصريــة تنفــذ حاليا خطة 
املوانــئ  متكاملــة لتطويــر 
املصرية، بتكليف من الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وذلك من 
خالل وزارة النقل بالتنسيق 
مع األجهزة واجلهات املعنية، 
حيــث يتــم التطويــر وفقــا 
ألحدث النظم العاملية لتصبح 
مصر مركزا عامليــا للتجارة 
واللوجســتيات، باســتغالل 
موقعهــا االســتراتيجي على 

البحرين املتوسط واألحمر.
جــاء ذلــك خــالل تفقــد 
د.مصطفــى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، ميناء الدخيلة، 
ملتابعة سير العمل باملشروعات 
اجلــاري تنفيذهــا باملينــاء، 
يرافقه الدكتور محمد معيط، 
وزير املالية، واملهندس كامل 
الوزير وزيــر النقل، ومحمد 
الشريف محافظ اإلسكندرية، 
ونائبا احملافظ د.أحمد جمال، 
ود.جاكلــني عــازر، واللــواء 
بحري رضا إسماعيل، رئيس 
قطاع النقل البحري، واللواء 
نهاد شــاهني، رئيــس الهيئة 
العامــة مليناء اإلســكندرية، 

وكاالت: ردت احلكومــة 
السورية على طلب الرئيس 
األميركي جــو بايدن العمل 
على إطالق سراح الصحافي 
اوسنت تايس الذي يعتقد انه 

رهن االعتقال. 
ونفــت وزارة اخلارجية 
الســورية أمــس، خطف أو 
احتجاز الصحافي األميركي 
قبل عشر سنـوات، واعتبرت 
اإلدارة  تصـريحــــــات  أن 
األميركيــة حــول اعتقــال 
مواطنني أميركيني ومن بينهم 
تايس في ســورية «مضللة 
وبعيدة عن املنطق»، واتهمت 
واشــنطن بخــرق أحــكام 
اتفاقيــات ڤيينــا للعالقات 
القنصلية والديبلوماســية 
حــني غضــت الطــرف، بــل 
العشــرات مــن  وشــجعت 
مواطنيهــا على الســفر إلى 
سورية والدخول إلى أراضيها 

بشكل غير شرعي.
وشــددت اخلارجية في 
بيــان نقلته وكالــة األنباء 
الرســمية «ســانا» على أن 
احلكومة السورية تنفي أن 
تكون قد اختطفت أو أخفت 
أي مواطن أميركي دخل إلى 
أراضيها أو أقام في املناطق 

التي تخضع لسلطتها.
الــوزارة هؤالء  واتهمت 
املواطنــني األميركيني الذين 
تتحــدث عنهــم واشــنطن 
بأنهــم كانوا يتواصلون مع 

املوانئ املصرية إنشاء أرصفة 
جديــدة بإجمالي أطــوال ٣٥ 
كم، وبأعمــاق تتراوح من ١٥ 
إلى ١٨ متــرا، ليصل إجمالي 
أطــوال األرصفة فــي املوانئ 
البحرية املصرية إلى ٧٣ كم، 
كما يتضمن التطوير إنشــاء 
حواجز أمواج بإجمالي أطوال 
١٥ كــم، باإلضافة إلى تعميق 
املمرات املالحية لتســتوعب 
املوانــئ ٣٧٠ مليون طن بدال 
من ١٨٥ مليون طن ســنويا، 
وأكثر مــن ٢٢ مليون حاوية 
مكافئــة بــدال مــن ١٢ مليون 

واســتقالل ووحدة أراضي 
اجلمهورية العربية السورية 
وعدم التدخل في شــؤونها 

الداخلية».
ودعت اجلانب األميركي 
و«بشكل فوري وغير مشروط 
لسحب قواته العسكرية التي 
تتواجد على أراضي سورية 
بشكل غير شرعي واالمتناع 
النفط  عن ســرقة وتهريب 
والقمح السوري ورفع الغطاء 
واحلمايــة عــن اجلماعــات 

االنفصالية املسلحة».
واختطف أوسنت تايس، 
وهو جندي سابق في مشاة 
البحريــة األميركيــة، فــي 
أغسطس ٢٠١٢ أثناء تغطيته 

حاوية مكافئة سنويا، وذلك 
ســعيا لتحقيق مســتهدفات 
الدولة لتحويل مصر إلى مركز 
مــن مراكز التجــارة العاملية 

واللوجستيات.
أحمــد  أكــد  ذلــك،  الــى 
كجوك نائــب وزيــر املالية، 
املتحــدث الرســمي لوثيقــة 
الدولــة»،  «سياســة ملكيــة 
التزام احلكومة، بالعمل على 
حتقيق حوار مجتمعي شامل 
وجاد حول وثيقة «سياســة 
ملكيــة الدولة» قبــل إقرارها 

في صورتها النهائية.

لالنتفاضــة ضــد الرئيــس 
الســوري بشــار األســد في 
دمشق وكان يبلغ من العمر 

آنذاك ٣١ عاما.
وتعتقد أســرته أنه على 
قيد احلياة واليزال محتجزا 
في سورية. وكان بايدن قد 
قال مبناسبة الذكرى العاشرة 
العتقــال تايــس، إن إدارته 
«طلبت مــرارا من احلكومة 
الســورية العمل معنا حتى 
نتمكن من إعادة أوسنت إلى 

الوطن».
وأضاف بايدن أن واشنطن 
تعرف «على وجه اليقني» أن 
احلكومة السورية احتجزت 

تايس في بعض األحيان.

«املالية»: احلكومة ملتزمة باحلوار املجتمعي الشامل على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها

رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي يتفقد مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مبيناء الدخيلة

والدة اوسنت تايس حتمل صورته

واللــواء حســني اجلزيــري، 
املصريــة  الهيئــة  رئيــس 
لســالمة املالحــة البحريــة، 
وعدد من مســؤولي اجلهات 
املعنيــة. مــن جانبه، أوضح 
وزيــر النقل أنه يتــم تنفيذ 
مشــروعات تطويــر املوانئ 
املصرية بواســطة شــركات 
مصرية وطنية واستشاريني 
مصريــني وعامليــني، حيــث 
يبلغ إجمالــي تكلفة تطوير 
املوانئ البحرية املصرية خالل 
الفترة من (٢٠١٤- ٢٠٢٤) ١٢٩ 
مليار جنيه، ويشمل تطوير 

إرهابية مسلحة  مجموعات 
تســيطر على أجزاء من في 
سورية والتي اليزال بعضها 
موجودا وينشــط وميارس 
اإلرهــاب ويحمــل الســالح 
حتت غطاء وحماية القوات 
األميركيــة التي تتواجد في 
سورية بشكل غير شرعي، 
في إشــارة الى ميليشــيات 
قوات سورية الدميوقراطية 
«قســد» التــي يهيمن عليها 

األتراك.
وأكدت: «أن أي حوار أو 
تواصل رســمي مع اجلانب 
لــن  احلكومــي األميركــي 
يكــون إال علنيا ومؤسســا 
على قاعدة احترام ســيادة 

رفع سعر السماد ٨٥٪.. أخبار سيئة للمزارعني واملستهلكني
وكاالت: حملــت صفحات إخبارية 
ومواقع أخبارا سيئة للفالحني واملزارعني 
قد تزيد من متاعبهم، مع تقارير عن رفع 
جديد في أســعار األسمدة يقارب ٨٥٪ 
ما يشكل عبئا على املزارع يضاف الى 
الكلف العالية لالنتاج والنقل والوقود، 
وقد يترتب عليه تاليا زيادة جديدة في 

أسعار املنتجات الزراعية. 
فقد كشف مصدر في قطاع الزراعة، 
بحسب موقع صحيفة «الوطن» املقربة 

مــن احلكومة، عن رفع جديد ألســعار 
األسمدة ليتجاوز سعر طن سماد اليوريا 
وفق التســعيرة اجلديــدة ٢٫٤ مليون 
ليــرة بعــد أن كان بحــدود ١٫٣ مليون 
ليرة، وبذلك يكون ســعر الطن ارتفع 
بأكثر من مليون ليرة سورية. وتركزت 
معظم التبريرات بخصوص رفع أسعار 
األسمدة حول مواضيع مثل ارتفاع قيم 

تأمني وشراء هذه املادة.
وفي حال مقارنة هذا السعر اجلديد 

لطن سماد اليوريا ٢٫٤ مليون ليرة مع 
مبيعه في عام ٢٠١١ يكون مبيع الطن من 
اليوريــا تضاعف أكثر من ٦٠٠ ضعف 
حيث كان مبيع طن اليوريا مع بداية عام 
٢٠١١ نحو ٤ آالف ليرة. يتزامن قرار رفع 
سعر مادة األسمدة مع حالة نقص شديد 
في توفر املادة، ما خلق ســوقا موازية 
تتسم بالعشوائية، ويأتي كل ذلك على 
التوازي مع ظاهرة األسمدة املغشوشة 
التي ال تعترف وزارة الزراعة بوجودها.

«االشتياق املتبادل» كسر حاجز الصمت بني عون وميقاتي
الرئيس املكلف: بحثنا في التشكيلة احلكومية

بيروت - عمر حبنجر 

اخلشية من الفراغ الرئاسي 
وما قــد يجره علــى البلد من 
رزايا اضافية، جرى اختبارها 
ومعاناة آثارها مسبقا، كان دافع 
رئيس حكومة تصريف األعمال 
جنيب ميقاتي، العائد من اجازة 
لعشرة ايام في فرنسا وأوروبا، 
الى كسر حاجز الصمت، املانع 
للتواصل مع رئيس اجلمهورية 
ميشــال عون، منــذ آخر لقاء 
جمعهمــا مع رئيــس املجلس 
النيابي نبيه بري، مبناسبة عيد 
اجليش، ومع الوسيط األميركي 
في ملف ترسيم احلدود البحرية 
مع اسرائيل آموس هوكشتاين، 

في اليوم عينه.
ومتيل بعض األوساط الى 
رد جانــب من هــذا االنفتاح، 
بــني بعبدا والســراي الكبير، 
الى املســار اإليجابي املستجد 
 - األميركيــة  للمفاوضــات 
اإليرانية النوويــة في ڤيينا، 
وما ميكن ان يترتب على ذلك، 
من تسريع ملفاوضات ترسيم 
احلدود البحرية مع اسرائيل، 
وتاليا متهيد الطريق النتخاب 
رئيس اجلمهورية في لبنان، 
فــي ظــل املخــاوف املتداولة، 
عن فوضى اجتماعية وأمنية 
منتظرة في سبتمبر، واتخاذ 
بعض «القوى احلزبية» مختلف 
اجراءات وترتيبــات احليطة 
واحلــذر، خــالل هذا الشــهر، 
حتســبا من ان تأتــي احللول 
املطروحة على الساخن، او ان 
تتحول املشكلة مع اسرائيل من 
ترسيم احلدود الى التنقيب عن 

الغاز والنفط.
لكــن ربــط بقاء عــون في 
بعبدا، ريثما يتم انتخاب رئيس 
جديد ليس قطعيا، وســابقة 
١٩٨٩، يــوم رفــض مغــادرة 
القصر اجلمهــوري الذي اقام 
فيه كرئيس حكومة عسكرية 
انتقالية، مازالت ماثلة للعيان، 
بكلفتها البشــرية وارتداداتها 
السياسية. وهنا تخشى املصادر 

نصف ساعة، حتدث الرئيس 
الصحافيــني  الــى  ميقاتــي 
باختصار فقال: في ٢٩ يونيو 
املاضــي، تقدمت الــى فخامة 
الرئيس بتشــكيلة للحكومة، 
واليــوم جــرى البحــث بهذه 
التشكيلة وللبحث صلة، ولن 
اتوسع في احلديث ألن وجهات 

النظر كانت متقاربة.
وتوقعت مصــادر متابعة 
لقــاء آخــر بني الرئيســني في 
اليومني املقبلــني وان االجتاه 
نحو تعديل احلكومة املستقيلة 

جلهة احلقائب واألسماء.
التيار احلر، اســتبق لقاء 
بعبــدا بحملــة علــى رئيــس 
احلكومة مباشرة، معتبرا ان 
قيام حكومة مســتقيلة مقام 
رئيس اجلمهورية يطلق عرفا 

يجر الى أعراف جديدة.
مصــادر التيــار دعت الى 
انتظــار نتائــج اللقــاء بــني 
الرئيســني، واقتــران األقوال 
باألفعال الستكشاف ما اذا كنا 
أمام مناورة جديدة الستيعاب 
ما سمعه رئيس احلكومة من 
وزراء التيار والوزراء اآلخرين، 
خــالل االجتماع املوســع في 

انتخاب رئيــس وعدم وجود 
حكومة فاعلة، هو رأي شخصي، 
ال يعبر بشكل أو بآخر عن رأي 

البطريرك بشارة الراعي.
وأضاف موضحا: احلكومة 
القائمة مستقيلة ومتثل فريقا 
آذار  واحــدا حــزب اهللا و٨ 
ولم تقــم بإجنازات حتى قبل 
اســتقالتها، وليســت مؤهلة 
لتسلم مهام رئيس اجلمهورية. 
وأخشــى ما أخشاه ان يعتبر 
رئيس اجلمهورية ان اجتهاد 
الضرورات تبيح احملظورات 

ينطبق عليه. 
في هذا الوقت غرد رئيس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع عبر «تويتر»، محذرا 
من ضغوط كبيرة ميارســها 
«حــزب اهللا» و«تيار الوطني 
احلــر» على أعضــاء املجلس 
الدستوري للتالعب بالطعون 
النيابية بغية نقل أربعة مقاعد 
مــن املعارضة إلى املواالة، في 
مناطق مختلفة، خصوصا في 
طرابلس ومرجعيون. الهدف 
من هذه الضغوط قلب ميزان 
القــوى داخل املجلس النيابي 
حتضيرا لالنتخابات الرئاسية.

الســراي، ام انــه أدرك عقــم 
الفتاوى الدستورية، التي تقول 
بتولي حكومة تصريف األعمال 
مهام رئيس اجلمهورية في حال 

فراغ رئاسي. 
وكان االجتماع الوزاري في 
السراي بدأه ميقاتي باحلديث 
عن فرضيات عدم القدرة على 
تشــكيل حكومــة، او انتخاب 
رئيس للجمهورية فكيف ميكن 
ان تتصرف حكومة تصريف 

أعمال في هذه احلال.
وقد توزعــت آراء الوزراء 
بني وجوب أن تتعامل حكومة 
التصريــف مــع مــا تفرضــه 
التطــورات، وبني مــن رفض 
اســتمرار حكومــة تصريــف 
األعمال، مع التحذير من حالة 
الفوضى التي سيصل اليها البلد، 
في ظل فراغ رئاسي وحكومي، 
بحسب الوزراء احملسوبني على 
رئاسة اجلمهورية والتيار احلر.

من جهته، الوزير السابق 
سجعان القزي أوضح في بيان 
ان مــا نقلته قناة «او تي ڤي» 
عنه مــن ان الضرورات تبيح 
احملظــورات مبــا يعنــي بقاء 
عون فــي بعبدا، في حال عدم 

حديث عن تعومي احلكومة املستقيلة بعد تعديلها.. والتهويل ببقاء عون في بعبدا فرض التواصل

رئيس اجلمهورية ميشال عون مستقبال في بعبدا رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي  (محمود الطويل)

املتابعة من أمرين: ان تتحول 
اقامته في بعبدا، بعد ٣١ اكتوبر، 
من مؤقتة الى دائمة، عبر عرقلة 
انتخاب رئيس جديد، كما حصل 
ســابقا، او ان يكون ما حصل 
جزءا من سيناريو جرى تداوله 
على مستويات معينة، يطرح 
تسهيل عملية ترسيم احلدود 
البحريــة مع اســرائيل مقابل 
التمديــد للســلطة اللبنانيــة 
القائمــة. االتصــال افتتحــه 
الرئيس ميقاتي معايدا الرئيس 
عــون، بعيــد انتقال الســيدة 
العذراء يوم االثنني، وإلبالغه 
دعــوة الــوزراء الــى اجتماع 
موسع عقد في السراي الثالثاء، 
ألول مرة منذ اعتبار حكومته 
مستقيلة. فأجابه الرئيس عون 
قائال:«اشتقتلك، وأضاف سائال: 
«كيف بيعمل اإلنســان عندما 
يشتاق للثاني؟ فأجابه الرئيس 

ميقاتي: يلتقيه».
فرد عون: إذن ميكنك اعتبار 
هذا االشتياق دعوة رسمية لك 
لزيارة القصــر... ومت االتفاق 
على اللقاء عند الساعة التاسعة 

من صباح أمس.
وبعــد اللقاء الذي اســتمر 

نبيه بري ينعى نائبه السابق فريد مكاري

بوال يعقوبيان تتقدم بأربعة اقتراحات 
قوانني إلعادة إطالق حتقيقات املرفأ

٣٥٠ قاضيًا قرروا التوقف عن العمل احتجاجًا 
على قرار ملصرف لبنان بخصوص رواتبهم

بيــروت: نعى رئيس مجلــس النواب 
نبيه بري باســم املجلس النيابي «نائب 
رئيــس مجلس النواب الســابق الرئيس 

فريد مكاري».
وقال في بيان النعي: برحيل الرئيس 
فريد مكاري يفقد املجلس النيابي واحلياة 
التشريعية والسياسية واحدا من الزمالء 
االعزاء الذين عملوا بإخالص من أجل لبنان.

انني باسمي الشخصي وباسم الزمالء 
النواب نسأل اهللا تعالى للراحل الرحمة 
ولذويــه ومحبيه أحــر التعازي والصبر 

والسلوان.

بيروت - أحمد عزالدين

بــوال  النائبــة  تقدمــت 
أمــس بأربعــة  يعقوبيــان 
اقتراحــات قوانني تهدف الى 
إعــادة إطــالق التحقيق في 
جرمية انفجــار املرفأ وإزالة 
جميــع العقبات التي تعرقل 
هذا امللف. وشــرحت النائبة 
يعقوبيان في مؤمتر صحافي 
في مجلس النواب الغاية من 
كل اقتــراح فقالــت: مبوجب 
االقتــراح االول مينع كف يد 

احملقق العدلي في دعــاوى مخاصمة القضاة 
إال إذا قررت الهيئة العامة حملكمة التمييز أن 
الدعوى جدية. وينظم االقتراح الثاني مسألة 
طلبات رد احملقق العدلي بنص واضح ومينع 

كف يد احملقق العدلي تلقائيا 
عند تقدمي طلبات الرد ضده، 
اال إذا قرر املجلس العدلي كف 
يده. ويضمن االقتراح الثالث 
مالحقة جميع املشــتبه بهم 
امام احملقق العدلي واملجلس 
العدلي حتى لو كانوا خاضعني 
في األساس حملاكم استثنائية 
خاصة بهــم مثل القضاة. ما 
إلغــاء االمتيــازات  يضمــن 
واحملاكمة امام محكمة واحدة 
وعدم صدور احكام متعارضة 
في ملف واحــد. أما االقتراح 
الرابع فهو إللغاء األذونات او املوافقات املسبقة 
للمالحقة والتحقيق واحملاكمة في ملف انفجار 
املرفأ، ألن اجلميع يجب ان يكونوا حتت القانون 

وبتصرف القضاء أمام هول هذه اجلرمية.

بيروت - أحمد منصور

توحد قضاة لبنان حول لقمة عيشهم، حيث 
تداعــى أمس أكثر مــن ٣٥٠ قاضيا (من أصل 

٥٦٠) للتوقف عن العمل بشكل تام.
ولوحظ ان بني املتوقفني عن العمل قضاة 
محسوبني على العهد، ومنهم النائبة العامة 
االســتئنافية في جبل لبنــان القاضية غادة 
عون، باإلضافة إلى قاضي التحقيق األول في 
جبل لبنان نقوال منصور، وقاضية التحقيق 
األولى في الشمال سمرندا نصار، كما النائب 

العام االستئنافي بالتكليف في الشمال القاضي 
زياد الشعراني. وجاء توقف القضاة عن العمل 
احتجاجا على توقف مصرف لبنان عن سداد 
رواتبهم على سعر صرف ٨ آالف ليرة للدوالر، 
كما حصل في شهر يوليو، مع جتميد مصرف 
لبنان العمل بالتعميم الصادر في هذا اخلصوص 
نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة 
في القطاع العــام والتي لم يلحظها التعميم 
نفســه، علما أن رواتب القضــاة وملحقاتها 
تصــرف من صندوق التعاضــد اخلاص بهم 

لدى مصرف لبنان.

فريد مكاري

بوال يعقوبيان


