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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

الراعي: عندما نقول ال نريد رئيس حتّد
ال نعني أبدًا أننا نريد رئيسًا يتحداه اجلميع

القوات املسلحة توقع عقد إنشاء املركز 
الدولي البحثي والعالجي للخاليا اجلذعية

مصر تعرب عن تضامنها مع ضحايا اإلرهاب 
في مختلف أنحاء العالم

بيروت - منصور شعبان

خاطب البطريرك املاروني بشارة الراعي 
«ضمائر املسؤولني، ونحضهم على تشكيل 
حكومة جديدة كاملــة الصالحيات تتحمل 
مسؤولياتها الدستورية في كل يوم. ونحضهم 
على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن 
املهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد».

وقال خالل قداس األحد في الدميان: «من 
املعيب حقا أنه منذ سنة ١٩٨٨ أمسى تعطيل 
انتخاب رئيس اجلمهورية في لبنان عادة، 
كأن املعطلني يســعون إلى إيهام اللبنانيني 
بأن الرئاسة األولى منصب شرف ال ضرورة 
مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو 
دونه، فهل هي املرحلة النهائية في مخطط 
تغيير النظام واالنقالب على الطائف وإسقاط 
الدولة؟ ال يظنن أحد أن األمر بهذه السهولة. 
وليتذكر اجلميع أن رئاسة اجلمهورية هي 

ركيزة نشــوء الكيان اللبناني ورمز وحدة 
لبنان. فبدون رئيس ال رمز وال وحدة لبنانية. 
ولذلــك أيضا نطالــب برئيس يكــون على 
مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية.
وأضــاف: عندمــا نقــول ال نريد رئيس 
حتد، ال نعني أبدا أننا نريد رئيسا يتحداه 
اجلميع. إن قدرة الرئيس على مواجهة التحدي 
والتحديات تنبع أساسا من أخالقه ومناعته 
أمــام اإلغــراءات وصمــوده أمــام الترهيب 
واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب 
في املفترقات املصيرية. وقدرته هي خبرته 
في الشأن العام والوطني، وفي كونه ال يأتي 
على أساس دفتر شروط هذا الفريق أو ذاك، 
بــل على أســاس رؤيته هو ملصيــر لبنان. 
ولذا، نطلب من جميع األطراف املعنية بهذا 
االستحقاق الرئاسي إطالق حركة اتصاالت 
ومشــاورات لعلها تتفق على مرشح يتميز 

بهذه الصفات».

القاهرة - خديجة حمودة

وقعت القوات املسلحة املصرية عقد إنشاء 
املركز الدولي البحثي والعالجي للخاليا اجلذعية 
بالتعاون بني مركز البحــوث الطبية والطب 
التجديدي التابع للقوات املســلحة مع شركة 
ســيمكس األميركية، وذلك فــي إطار حرص 
القيــادة العامــة للقــوات املســلحة على دعم 
املنظومة الطبية مبا يسهم في تقدمي خدمات 

طبية متطورة مبصر.
بــدأت املراســم بكلمة اللــواء طبيب خالد 
عيســى عامــر مدير مركــز البحــوث الطبية 
والطــب التجديــدي الذي أكــد خاللها حرص 
القيادة العامة للقوات املســلحة على مواكبة 
التطورات املتالحقة في البحث العلمي مبا ميكن 
من توفير منظومة طبية متكاملة وفقا لرؤية 
الدولة املصرية للجمهورية اجلديدة، مشــيرا 
إلى أنه ســيتم إنشــاء املركز الدولي للخاليا 
اجلذعية على أحدث ما وصل إليه علم اخلاليا 

اجلذعية والعالج اخللوي.
فيمــا أعرب أندرو راموس رئيس شــركة 
سيمكس األميركية الشركة املنفذة للمشروع عن 
سعادته بتوقيع العقد، الفتا إلى أهمية املركز 

الدولــي البحثي والعالجــي للخاليا اجلذعية 
فــي إعداد وتأهيــل الباحثــني وتوفير البيئة 
املناســبة لهم في ظل التطورات املتالحقة في 
مجال اخلاليا اجلذعية التي ساعدت في عالج 

العديد من األمراض.
وأكدت نيكول شمباين القائمة بأعمال السفير 
األميركي بالقاهرة، خــالل كلمتها، على عمق 
العالقات التي تربط بني البلدين وأن تنفيذ هذا 
املشــروع هو انعكاس ملا وصلت إليه عالقات 
التعاون املستمر في املجال الطبي بني اجلانبني، 
فضال عن توفير املركز لفرص العمل واإلسهام 
في تطوير اخلدمــة الطبية املقدمة في مصر، 
موجهة الشكر للقائمني على تنفيذ املشروع.

وألقــى اللواء طبيــب مصطفى أبو حطب 
مستشار وزير الدفاع للخدمات الطبية كلمة 
نقل خاللها حتيات وتقدير الفريق أول محمد 
زكي القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع 
واإلنتاج احلربي، والفريق أسامة عسكر رئيس 
أركان حرب القوات املسلحة للحضور، مشيرا 
إلى التعاون والتنســيق املستمر بني القوات 
املسلحة والعديد من الهيئات واملراكز العلمية 
والبحثيــة واجلامعــات في املجــاالت الطبية 

واخلدمات املقدمة للمواطن املصري.

القاهرة - خديجة حمودة

أكدت جمهورية مصــر العربية، امس، 
علــى تضامنهــا الكامــل مع األبريــاء من 
ضحايــا جرائــم اجلماعــات اإلرهابية في 

مصر ومختلف أنحاء العالم.
جــاء ذلك في بيــان صادر عــن وزارة 

اخلارجية مبناسبة اليوم الدولي لتخليد 
ذكرى ضحايا اإلرهــاب الذي يتم إحياؤه 

سنويا في ٢١ أغسطس.
وأعربت مصر عن إدانتها القوية لإلرهاب 
بكل أشــكاله وصوره، مشددة على أهمية 
البقــاء متحدين ضد كل من يســعى لزرع 

بذور الفرقة والكراهية في مجتمعاتنا.

امللف الرئاسي يدور بني التناقضات السياسية..
واحتدام السجال بني «القوات» و«التيار»

قمة خماسية في العلمني مبشاركة قادة وزعماء
مصر واإلمارات والبحرين واألردن والعراق اليوم

بيروت - عمر حبنجر

 تقدم االستحقاق الرئاسي 
الرئيس،  الطبــق  ليصبــح 
السياســية  املوائــد  علــى 
فــي لبنان، مــع طي صفحة 
احلكومــة اجلديدة، بتقلص 
املســافة الفاصلة عن األول 
من سبتمبر، موعد بدء املهلة 
الدستورية النتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
التصعيد  ومن هنا، كان 
بالتصريحــات  املتبــادل 
والتغريدات، بــني األطراف 
السياســية املعنية مباشرة 
بهذا االستحقاق، وخصوصا 
«القوات اللبنانية» و«التيار 
احلــر»، فيمــا يعتصم تيار 
«املــردة» بالصمــت، ريثما 
املواجهــة  غبــار  ينجلــي 
الشرسة القائمة بني منافسيه 

اللدودين.
وآخــر ارهاصــات هــذه 
املواجهة، اعتبار التيار احلر 
أن مشروع «القوات» إسقاط 
مشــرع التيار، وأن رئيسه 
سمير جعجع هو رئيس حتد 
جلبران باسيل وتياره، وقد 
ردت «القوات» ببيان سألت 
فيه باسيل ماذا يفعل، وماذا 
يعلــم األجيال الشــابة، هل 
تعلمهــم أن املعاقــب دوليا 
بالفســاد هو مثــال يحتذى 
به، وأن هدر أموال اخلزينة 
على الصفقات، هو باب التقدم 
والتطــور وبناء الــذات؟ أم 
أن العــودة الى االقتتال هي 
وسيلة قوة وإثبات وجود؟

باسيل رفع ألسنة اللهيب 
السياســي ضــد خصمــه 
املارونــي األقــوى ســمير 
جعجع، صاحب شعار «فينا 
وبدنــا» الــى درجــة وصف 
جمهــوره لــه بالصهيوني، 
لكن جعجع رد ســريعا من 
معراب بالقــول: «نحن فينا 
وبدنا» مؤكدا على شــعاره، 
وداحضــا أن يكــون التيار 
احلر، هــو الكتلة األكبر في 

مجلس النواب.
وتقــول املصادر املتابعة 
التصعيديــة  أن السياســة 
لباســيل ضد القوات تهدف 
الى تعزيز تقاربه من حزب 
اهللا، وبالتالــي مــن رئيس 
املــردة ســليمان فرجنيــة 
املمانعــة  مرشــح، فريــق 
للرئاسة. والذي حتفظ حتى 
اآلن على عروض باسيلية، 
مقابل دعمه للرئاســة، لقاء 
أن يضمــن لــه فرجنيــة اذا 
اصبح رئيســا، تعيني قائد 
اجليش واملدير العام لوزارة 
املال ورئيس مجلس القضاء 

القاهرة -خديجة حمودة ووكاالت

الرئيــس عبدالفتــاح  اســتقبل 
السيسي امس مبطار العلمني صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وصرح املتحدث الرســمي باسم 
رئاســة اجلمهورية الســفير بسام 
راضي بأن لقاء الزعيمني تناول تبادل 
الرؤى ووجهات النظر جتاه القضايا 
الدولية واألمن اإلقليمي واألوضاع 
الراهنــة باملنطقة العربية، حيث مت 
التأكيــد علــى أهمية تعزيــز العمل 
العربي املشترك ووحدة الصف العربي 
في مواجهة التحديات التي تشهدها 
املنطقــة العربية ومــن أجل توحيد 
جميع اجلهود الرامية إلى التوصل 
إلــى حلول دائمــة لألزمات في دول 
املنطقة تسهم في إرساء دعائم األمن 
واالستقرار فيها وحتقيق االستقرار 

والسالم لشعوبها.
وأضاف أن اجلانبني بحثا خالل 
اللقــاء مســارات التعــاون الثنائي 
بــني البلديــن الشــقيقني، والفرص 
العديدة الواعدة لتوســيع آفاقه إلى 
مســتويات أرحــب تعزز الشــراكة 
اإلســتراتيجية بني البلدين، خاصة 
في املجاالت االقتصادية والتنموية 
التــي تدعم تطلعاتهما نحو حتقيق 
التنمية املستدامة والتقدم واالزدهار 

لشعبيهما الشقيقني.
هذا، كشفت مصادر ديبلوماسية 
ووسائل اعالم مصرية أن السيسي 

وبن زايد سيشاركان اليوم في قمة 
خماسية في مدينة العلمني مبرسى 
مطروح بحضور عاهل األردن امللك 
عبداهللا الثاني وعاهل البحرين امللك 
حمد بن عيســى، ورئيــس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي.
وأكدت املصادر ان القمة ستناقش 
التطورات الراهنة في العالم العربي 
في ضوء األزمات واملشاكل احلالية 
ومنهــا تداعيــات وآثــار احلــرب 
الروســية-االوكرانية علــى دول 

املنطقــة، كذلــك األزمــة الراهنة في 
العراق واألوضاع على كل من الساحة 
الفلسطينية والليبية واليمنية، وأزمة 
وتداعيات امللء الثالث لسد النهضة. 
وفي سياق متصل قال مصدر مطلع 
لقناة «اكســترا نيوز»، املصرية ان 
«القمــة تأتــي بدعوة مــن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في إطار التنسيق 
والتشاور املستمر بني هذه الدول، مبا 
يخدم العمل العربي املشترك ويدفع 
العالقات العربية إلى مستوي متقدم 

ملواجهة مختلف التحديات الدولية 
واإلقليمية الراهنة».

وتشــترك كل من مصر واألردن 
واإلمارات والبحرين، في آلية للشراكة 
الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية 
مستدامة، وهي مبادرة انضمت لها 
البحرين مؤخرا خالل االجتماع الثاني 
للجنة العليا األخيــر الذي عقد في 
القاهرة الشهر املاضي، بينما انطلقت 
هذه الشراكة للمرة األولى في مطلع 
يونيو املاضي، مبشاركة الدول الثالث.

الشــغور الرئاســي حاصل 
ال محالة، أمــا عن احلكومة 
العتيدة فحالها ليس افضل، 
وحتمــل قنــاة «أو تي في» 
الناطقــة بلســان «التيــار 
احلر» الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي املسؤولية، زاعمة انه 
«يحور ويدور واعدا» بحلول 
ال تطبق، أو طارحا عناوين 
وتصورات سرعان ما يعود 
عنهــا، ناهيــك عــن موقفه 
السلبي من تشكيل احلكومة.
املتابعة،  وترد املصــادر 
بأن ميقاتي رفــض اقتراحا 
جلبران باسيل، عبر الرئيس 
عون، بإضافة ٦ وزراء دولة 
سياسيني إلى وزراء حكومة 
الـــ٢٤،  تصريــف األعمــال 
منهــم ١٢ وزيرا للتيار احلر 
الــوزراء األرمن  وضمنهــم 
الثالثة احملسوبني على حليفه 
حزب الطاشناق، ومبا ميكن 
التيار من االحتفاظ بالثلث 
زائدا ٢ في مجلس الوزراء ما 
يجعل قرار احلكومة بقبضة 

إســرائيل أنه ال تنــازل عن 
منصة كاريش، مشيرة إلى 
تقدمي عرض جديد للبنانيني، 
عبــر وســطاء، حلــل أزمة 
الترســيم، حســبما أشارت 

القناة ١٤ االسرائيلية.
فــي هــذا الوقــت أشــار 
القائد العام للحرس الثوري 
اإليراني حسني سالمي، إلى أن 
«لدى حزب اهللا قوة املقاومة 
البرية في لبنان وفلســطني 
قادرة على السيطرة كليا على 

معادلة البقاء واملمات».
وال كالم لبناني رسمي في 
هذا السياق اخلطير، والذي 
اعتبر معــه النائــب جميل 
السيد أن وضع لبنان داخليا 
وخارجيا أسوأ بكثير مما كان 

عليه عام ٢٠٠٥.
وأضــاف فــي تغريــدة 
تويترية: إســرائيل متوترة 
البحــري  الترســيم  علــى 
وساحتنا مكشوفة، وإذا لم 
نضبها بسرعة فالفتنة على 

األبواب.

يده.
لكن ميقاتي، وافق باملقابل 
على حذف اسم وزير الطاقة 
وليد فياض من الئحة الوزراء 
املطلوب تطييرهم مبوجب 
املطروحــة،  التعديــالت 
بالتوافق مــع الرئيس نبيه 
بــري والقــوى السياســية 
املؤثــرة األخرى، نزوال عند 
إصرار الرئيس ميشال عون 
الذي يتوقــف على توقيعه 

مصير احلكومة.
وهكذا بقي برسم االبعاد 
املطــروح  احلكومــة  عــن 
تعديلهــا، والباقيــة عمليــا 
كما هي، بحكم بلوغ الوضع 
مشــارف مهلة االســتحقاق 
الرئاســي، كل مــن وزيري 
االقتصــاد واملهجرين، أمني 

سالم عصام شرف الدين.
أما على مســتوى القوى 
السياســية، فيبقى ترسيم 
احلــدود البحريــة، عنــوان 
لــدى حــزب اهللا  املرحلــة 
خصوصــا، وجديــده إعالن 

ً باسيل يصّعد ضد جعجع تقرباً من حزب اهللا واملردة.. وفرجنية يتحفظ على شروط رئيس التيار لدعمه رئاسيا

السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربى املشترك ووحدة الصف

(محمود الطويل) الدخان املتصاعدة من الصوامع الشمالية الهراءات مرفأ بيروت اآليلة للسقوط 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس اإلمارات العربية املتحدة في العلمني

األعلى وحاكم البنك املركزي، 
من خط تياره، وهذه مراكز 
املارونية السياسية األساسية 

في الدولة.
وعن سر إحلاح الرئيس 
ورئيــس  عــون  ميشــال 
تياره باســيل على االطاحة 
تقــول  ســالمة،  باحلاكــم 
املصادر ان سالمة، يحتفظ 
بوثائق ومستندات تتناول 
كل العمليــات والهندســات 
التــي أجراها حتت  املاليــة 
ضغــط العهــد، وخصوصا 
ما يتناول متويل مؤسسات 
الهدر في الدولة وعلى رأسها 
كهرباء لبنان. وانه اي سالمة 
سيكون حاضرا لنشر ما لديه 
فــي الوقت املناســب. األمر 
الذي يفسر حمالت الضغط 
لإلطاحة به واملجيء بحاكم 
آخر، يجهض اجلدوى من هذه 
املســتندات، ويفتح صفحة 

جديدة.
اللبنانيني  عمليا، معظم 
يتصرفون على أســاس أن 

ميقاتي يقاضي مطلقي الشائعات
واحملرضني ضده على خلفية «أكاذيب» الدوالر اجلمركي

بيروت: أكد املكتب اإلعالمــي لرئيس حكومة تصريف 
األعمال اللبنانية جنيب ميقاتي، أنه رصد ما وصفه بحملة 
مبرمجة منذ أيام تستهدف ميقاتي وعائلته، معتبرا أن احلملة 
تتمثل في إطالق شــائعات وأكاذيــب على خلفية موضوع 

الدوالر اجلمركي وتشكيل احلكومة اجلديدة.
وشدد املكتب اإلعالمي في بيان أمس، أن ميقاتي وعائلته 
كلفوا مكتبا للمحاماة اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد 

احملرضني والضالعني في احلملة.
في االثناء تواصل االســعار االرتفاع على خلفية طرح 
نسب الى ميقاتي، برفع سعر الدوالر اجلمركي إلى ٢٠ ألف 
ليرة (أي ١٣ ضعفا عن سعره املعتمد وهو ١٥٠٠ ليرة)، وقد 
قارب الدوالر الـ ٣٤ ألف ليرة في الســوق السوداء بغياب 
التدابير القادرة على جلمه وحتريره من عمليات رفع األسعار 

وردع املتحكمني.


