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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

لقاء «األخوة» بني قادة مصر واإلمارات والبحرين واألردن والعراق 
والسيسي يؤكد «األواصر التاريخية الوثيقة مع األشقاء العرب»

القاهرة ـ خديجة حمودة - أ.ش.أ:

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
مع قادة اإلمارات واألردن والبحرين 
ورئيــس الــوزراء العراقــي، تعزيز 
العالقات الثنائية، واالستغالل األمثل 
جلميع املجاالت املتاحة، لدفع ســبل 

التعاون بينهم.
والتقى الرئيــس بعد ظهر أمس، 
مبدينــة العلمــني اجلديــدة، صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس اإلمارات، وجاللة امللك عبداهللا 
الثاني ملك األردن، وجاللة امللك حمد 
بن عيســى آل خليفة، ملك البحرين، 
ومصطفــى الكاظمي، رئيس الوزراء 
العراقي. وقال السفير بسام راضي، 
املتحدث باســم رئاســة اجلمهورية، 
إن الرئيــس رحــب بضيــوف مصر 
الكرام في لقــاء أخوي خاص، معربا 
عن التقدير واملودة التي تكنها مصر 
قيادة وشــعبا، لألواصــر التاريخية 

الوثيقــة التي جتمعها بأشــقائها من 
الدول العربية.

وأضاف املتحدث أن اللقاء شــهد 
تبــادل وجهــات النظر بــني الزعماء 
بشأن تعزيز مختلف جوانب العالقات 
الثنائية واالســتغالل األمثل جلميع 
املجاالت املتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

من جهتــه، قال د.خالد عكاشــة، 
مدير املركز املصري للفكر والدراسات 
االستراتيجية، إن الرئيس السيسي، 
يولي العمل العربي املشترك والقضايا 
الرئيســية لإلقليــم، أهميــة قصوى 
وأولوية على األجندة االستراتيجية 
للدولة املصرية، إميانا منه بضرورة 
احلفاظ على مشروعات البناء الوطني 
الشــامل، التــي تنخرط فيهــا الدول 
اخلمس، بخطط متنوعة تناظر خطة 

مصر ٢٠٣٠.
وأضاف د.عكاشــة، فــي تصريح 
لوكالة أنباء الشرق األوسط أن لقاء 
العلمني ميثل نسخة جديدة متطورة 

من آليات العمل العربي املشترك، حيث 
يشارك فيها قادة ميثلون مجموعة من 
الدول اختارت أن تعمل معا في إطار 
عديد من الشراكات االستراتيجية، ذات 
الطبيعة السياسية واالقتصادية وذلك 
إدراكا منهم بأهمية التحالف النوعي 
بني بلدان املنطقة في مجاالت متعددة.
وتابــع أن له طابعا تكامليا يخدم 
مشــروعات الدول الوطنية احلديثة، 
التي يؤمن بها هؤالء القادة كســبيل 
وحيد لرفعة شعوب دولهم والشعوب 
العربية كافة، مشــددا علــى األهمية 
االستثنائية التي يحظى بها االجتماع 
نظرا ألنها تنعقد في ظل مشهد دولي 
ميوج بالتحديات غير املسبوقة، جراء 
احلــرب الروســية- األوكرانية التي 
انعكست على كافة مناحي احلياة في 

دول العالم املختلفة.
وكان الرئيس قد استقبل الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات، أمس األول، وبحث اجلانبان 

مسارات التعاون الثنائي بني البلدين 
الشقيقني، والفرص العديدة الواعدة 
لتوســيع آفاقه إلى مستويات أرحب 
تعــزز الشــراكة اإلســتراتيجية بني 
البلدين، خاصة في املجاالت االقتصادية 
والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو 
حتقيــق التنمية املســتدامة والتقدم 

واالزدهار للشعبني الشقيقني.
من جهــة أخرى، أصدر الرئيس 
«السيســي» القرار رقم ٣٦٨ لسنة 
٢٠٢٢، بتعيني د.شريف محمد صالح 
الدين محمد صدقي، رئيسا تنفيذيا 
لوكالة الفضاء املصرية بدرجة وزير، 
ملدة عــام اعتبارا من ١٩ أغســطس 
اجلــاري. وبعــث الرئيــس، أمس، 
ببرقيــة تهنئة إلى رئيس أوكرانيا 
فولودميير زيلينســكي، مبناسبة 
االحتفــال بذكرى يوم االســتقالل، 
وأوفــد، محمد جنم األمني برئاســة 
اجلمهوريــة، إلى ســفارة أوكرانيا 

بالقاهرة للتهنئة بهذه املناسبة.

بحثوا في العلمني العالقات املشتركة واالستغالل األمثل جلميع املجاالت املتاحة لتعزيز التعاون

صورة نشرتها الرئاسة املصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس اإلمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعاهل البحرين امللك حمد بن عيسى وعاهل األردن امللك عبد اهللا الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

مصر في مرحلة االتفاقات النهائية بشأن 
متويل جديد من صندوق النقد الدولي

«النواب» يطالب احلكومة مبراجعة إجراءات 
السالمة ملنع تكرار حرائق املاس الكهربائي

نائب رئيس احلكومة سعادة الشامي: إقرار 
«الكابيتال كونترول» يحمي االحتياطيات النقدية

ناهد إمام ووكاالت

حرص د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــوزراء، على إجــراء حوار مع الشــباب 
املشــاركني فــي «ملتقى لوجــوس الثالث 
للشــباب ٢٠٢٢»، والذيــن التقى بهم امس 
مبقر احلكومة مبدينــة العلمني اجلديدة، 
بحضور البابــا تواضــروس الثاني، بابا 
اإلســكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، 
وبحضور الســفيرة ســها جندي، وزيرة 
الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج، 

وعدد من األساقفة وقيادات الكنيسة.
بدأ احلوار بسؤال ألحد الشباب عن الدور 
الذي يجب أن يقوم به الشباب املصريون 
في اخلارج لوطنهم األم، قال رئيس الوزراء: 
دوركم احلقيقي هو أن توضحوا الصورة 
احلقيقيــة ملصــر مــن خــالل تعامالتكــم 
اليومية وعبر حساباتكم الشخصية على 
مواقــع التواصل االجتماعي، مشــيرا إلى 
أنه على مدار األشــهر الثالثة املاضية قام 
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع 
ملجلس الوزراء برصد ١٥٠ مقالة مت نشرها 
فــي جرائد وصحف ومواقع عاملية أغلبها 
يحمل صورة سلبية عن مصر، وهي مقاالت 
مدفوعة من قبل جهات معينة، وهو ما يجب 
أن تصححوه من خالل تفاعالتكم املختلفة. 

وتوجه أحد الشــباب بسؤال للدكتور 
مصطفى مدبولي عن سر االهتمام مبدينة 
العلمني اجلديــدة، وردا على ذلك، أوضح 
رئيس الوزراء أن احلكومة املصرية لديها 
خطط لالستفادة من شواطئها الساحلية 
أفضل اســتغالل على غــرار ما يحدث في 

أوروبا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن احلكومة 
أيضا ستنشئ أكثر من مدينة في الساحل 

الشمالي ومن بينها «رأس احلكمة». 
ولإلجابة عن سؤال ألحد الشباب حول 
الوضع االقتصادي احلالي للدولة املصرية، 
اســتعرض رئيس الــوزراء أبــرز امللفات 
االقتصاديــة التي تعمــل عليها احلكومة، 
موضحــا أن مصر تبنت برنامج اإلصالح 
االقتصادي وحققــت بفضله معدالت منو 
كبيرة لوال أزمتا «كورونا» واحلرب الروسية 

- األوكرانية. 
وقال د.مصطفــى مدبولي إن احلكومة 
في مرحلة االتفاقات النهائية بشأن متويل 
جديد من صندوق النقد الدولي، كما تطرق 
إلى احلديث عــن أن الدولة املصرية تقدم 
دعما نقديا لـ ٤ ماليني أسرة (بواقع ١٦-٢٠

مليــون مواطن) من خالل برنامج «تكافل 
وكرامة»، ومتت إضافة مليون أسرة جديدة 

مؤخرا للبرنامج. 

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

طالــب أعضــاء فــي مجلــس النواب 
رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي 
مبراجعة إجراءات السالمة في دور العبادة 
واملؤسســات احلكومية واملوالت، وذلك 
لتقليــل معدالت حــوادث احلرائق التي 
انتشرت مؤخرا بسبب املاس الكهربائي، 
مع التشديد على ضرورة تركيب أجهزة 
إنذار وإطفاء حرائق، للحفاظ على أرواح 

املواطنني.
وأعلنت النائب صبورة السيد، عضو 
جلنة التعليم والبحث العلمي في البرملان، 

انها تقدمها بطلب إحاطة في هذا الشأن إلى 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء املعنيني، 
داعية إلــى التأكد من اشــتراطات األمن 
والســالمة الواجب اتباعها في املنشآت 
املختلفة، وتنظيم حملة توعية للمواطنني 
وأصحاب املنشآت خالل الفترة املقبلة.

بدوره، طالب النائب عمرو القطامي، 
عضو جلنــة الطاقــة والبيئة، مبجلس 
النواب، بضــرورة مراجعــة التمديدات 
الكهربائية في املؤسسات واملنشآت كافة، 
لتكون مطابقة للمواصفات، وذلك لضمان 
عــدم تكرار حوادث احلرائق التي تنجم 

عن وجود ماس كهربائي.

بيروت - أحمد منصور

رأى نائــب رئيس مجلس الــوزراء في 
حكومة تصريف االعمال د. سعادة الشامي، ان 
هناك حاجة إلى قانون «الكابيتال كونترول» 
من أجل حماية مــا تبقى من االحتياطيات 
بالعملة األجنبية ولتحســني وضع ميزان 
املدفوعات الذي عانى وما يزال يعاني، ولو 

بوتيرة أخف، من عجوزات كبيرة.
واعتبر الشامي في تصريح له «ان إقرار 
هذا القانون يحصن ويكمل السياسات املالية 

والنقدية التي يجب اعتمادها للخروج من 
األزمة احلالية».

وقال: «هناك شــبه إجمــاع بني مختلف 
األفرقــاء اللبنانيــني على أنــه كان ينبغي 
اعتمــاد قانون «الكابيتــال كونترول» بعد 
فترة وجيزة من اندالع األزمة في تشــرين 
األول - أكتوبــر ٢٠١٩. لقــد مــر ما يقارب 
الثالث ســنوات ولم يقر بعد هكذا قانون. 
وهنا يطرح الكثيرون الســؤال التالي: هل 
مــا زلنا بحاجة لهذا القانون؟ اجلواب نعم 

ولعدة أسباب».

مدبولي في «ملتقى لوجوس الثالث»: سننشئ أكثر من مدينة في الساحل الشمالي

أسبوع االستحقاقات الصعبة واألزمات املتشابكة
وآخر الطروحات تعومي احلكومة املستقيلة مبرسوم

بيروت - عمر حبنجر

أســبوع لبنانــي جديد 
حافــــل باالستحقاقــــات 
وبتشابك األزمات احلكومية 
والرئاسية والنيابية وحتى 
احلدودية، إضافة الى حالتني 
مســتعجلتني:  ظرفيتــني 
العالقة في  العامة  املوازنة 
مجلــس النــواب، والدوالر 
اجلمركــي الهائم بني أروقة 
السراي احلكومي، وكواليس 

املجلس النيابي.
والتخبط السياسي واضح 
في كلتــا احلالتني، ألن عدم 
حسم ســعر رسمي للدوالر 
اجلمركــي يحــول املوازنــة 
العامــة الى موازنة دفترية، 
تســتند الــى أرقــام وهمية 
افتراضية ال عالقة لها بحقيقة 

الواقع االقتصادي للبلد.
حكوميا، عاد احلديث عن 
لقاء مرتقب بني الرئيســني 
ميشال عون وجنيب ميقاتي 
هــذا االســبوع، وعلــى ذمة 
الوســطاء، مــن األصدقــاء 
املشــتركني الذين يهمهم اال 
تفــرط مســبحة املنظومــة 
احلاكمــة، عند هــذا املفصل 
والدســتوري  السياســي 
املأزوم، لكن سلسلة مصاعب، 
التــزال تعوق العــودة الى 
التالقي حتت مظلة حكومة 
قادرة على مواجهة حتديات 
االستحقاق الرئاسي احملاط 
بالغموض، ومعه ملف ترسيم 
احلــدود البحرية والنفطية 
األكثر غموضا والذي سترتفع 
حركته السياسية واألمنية 

بدءا من اول سبتمبر.
ومتثلت هــذه املصاعب 
السياســية  بالتراشــقات 
واالعالمية احلادة بني فريق 
الرئيــس جنيــب ميقاتــي، 
ورئيس التيار احلر جبران 

باسيل وفريقه.
وكان باســيل املبادر الى 
أداء  الســهام علــى  إطــالق 
الرئيــس املكلــف بتشــكيل 
احلكومة، مــن خالل اتهامه 
ورد  التشــكيل.  بتعطيــل 

وموجهيه».
وقــال بلهجــة ال تخلــو 
مــن الســخرية إن اجمــل 
مــا فــي الرئيــس النجيــب 
املباشر والواضح  «أسلوبه 
فهــو معروف ومشــهود له 
بالصدق والصراحة، خاصة 
عندما يتعلق األمر بالثروات 
او الصفقــات، واليخوت او 
اآلليــات في اليونــان أو في 

الدوالر اجلمركي».
وكان ميقاتي طرح على 
عون استبدال ما يرغب من 
االســماء التي كان قد وضع 
عليها عالمة بشرط موافقة 
التــي ميثلهــا  املرجعيــات 
الوزراء، وعون أبدى مرونة 
لناحية التبديل الوزاري لكنه 
عاد عــن قراره قبــل مغيب 

النهار.
إلى  املعلومــات  ولفتــت 
ان باســيل ضرب املســعى 
اإليجابي للتشكيل فاشترط 
٦ وزراء مسيحيني زائدا وزراء 
آخرين يكملون العدد الضامن 

للثلث املعطل.
لكن على الرغم من هذه 
املهاترات، يتحدث الوسطاء 
عن صيغة جديدة للمسألة 
احلكومية، في حــال تعذر 
االتفاق علــى إبعاد وزيري 
واملهجريــن،  االقتصــاد 

عــون وعدم انتخــاب بديل 
عنه مســبقا. بالنسبة مللف 
ترســيم احلــدود البحرية، 
القناة ١٢ االسرائيلية، قالت 
ان الترسيم متوقع االسبوع 
املقبل، وان تفاصيل االتفاق 
تظهر ان إسرائيل ستتخلى 
عن منطقة معينة في أعماق 
البحر وسيتنازل لبنان عن 
منطقة قريبة من الســاحل، 
وحتى التوقيع، تبقى املنطقة 

في حالة تأهب قصوى.
فهل لبنان فعال امام تاريخ 
محدد لتوقيع ترسيم احلدود، 
بني االول من ســبتمبر و١٥

منه، واال فسيكون التصعيد 
الذي لــوح به االمــني العام 
حلزب السيد حسن نصر اهللا، 
بعد هذا التاريخ االفتراضي، 

واردا.
املتابعــة فــي  املصــادر 
اكــدت  ان  بيــروت، ســبق 
ان االتفــاق حول الترســيم 
التهويــالت  وان  حاصــل، 
الطرفان  االعالميــة حولــه 
ملجــرد موســيقى متهيدية، 
لكن تبقى مســألة التنقيب 
على اجلانب اللبناني معلقة.
الــدوالر  علــى صعيــد 
املتصاعــد بشــكل جنونــي 
على حساب الليرة اللبنانية، 
ردت بعــض املصادر جانبا 
من هذا االلتهــاب املالي الى 
سعي احلكومة لرفع الدوالر 
اجلمركي الــى ٢٠ ألف ليرة 
لبنانيــة، والالفــت ان هذه 
املصادر اســتبعدت تراجع 
الــدوالر على وهــج توقيع 
اتفاق ترســيم احلــدود مع 
إسرائيل، ورأت أن باإلمكان 
توقع هذا األمر، بعد استقرار 
السياســي، وعودة  الوضع 
املاكينــة احلكوميــة للعمل 
بشــكل طبيعــي، فــي ظــل 
هذه الفوضى العارمة، التي 
بلغت حد إغالق مؤسســات 
الدولــة امــام املواطنني، مبا 
فيهــا املؤسســة القضائية، 
وال أمل يرجتى بحلول، قبل 
سبعني يوما على األقل، من 

هذا التاريخ.

وصرف النظــر عن اقتراح 
الى ٣٠ باسيل بتوســعتها 
وزيرا، يجــري االبقاء على 
احلكومــة احلالية من دون 
تغيير أحد، وإصدار مرسوم 
تأليفها لتتحول من حكومة 
تصريف أعمال الى حكومة 
مكتملــة الصالحيــات، مبا 
يسقط الذرائع املانعة لقيامها 
مبهام رئيس اجلمهورية في 
حالة الشغور الرئاسي، علما 
ان املادة ٦٢ من الدســتور، 
املعدلة بالقانون الدستوري 
الصادر في ١٩٩٠/٩/٢١ تنص 
على انه في حال خلت سدة 
الرئاســة، ألي علــة كانت، 
تنــوط صالحيــات رئيس 
اجلمهورية، وكالة مبجلس 

الوزراء».
وواضح مــن نص املادة 
الدستورية، عدم االشارة الى 
نوعية مجلس الوزراء، سواء 
كان مكتمــل املواصفات، او 
مصرفا لألعمال، وال سواها 
مــن الفذلكات الدســتورية 
الصــادرة عن مطابخ بعبدا 
والتيــار احلــر مــع لفــت 
االنتبــاه، الى انــه حتى لو 
صدر مرسوم بإعادة تثبيت 
احلكومــة املســتقيلة، فهي 
ســتعود مصرفــة لألعمال 
فور انتهــاء والية الرئيس 

التراشق بني ميقاتي وباسيل يعرقل التالقي.. واالتفاق حول الترسيم قائم والتهويالت املتبادلة مجرد موسيقى متهيدية

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال وفد الهيئات االقتصادية  (محمود الطويل)

رئيس احلكومة عبر مكتبه 
اإلعالمــي بالقول: «يبدو أن 
صيف اليونان أضر برئيس 
(التيار الوطني احلر) جبران 
باسيل، فحاول التنصل من 
مســؤوليته املباشــرة عــن 
تعطيــل تشــكيل احلكومة، 
بتوجيه ســهامه عمــدا الى 
رئيــس احلكومــة جنيــب 

ميقاتي».
وأوضح املكتب اإلعالمي 
لرئيس احلكومة في بيان ان 
«ميقاتي يستخدم األسلوب 
املباشر والواضح في الكشف 
عن أي معلومة او موقف يريد 
اعالنه، وان تعطيل احلكومة 
يتحمل مســؤوليته باسيل 
مباشرة، وكل اتهامات باطلة 
لن تفيده في شيء. فاقتضى 

التوضيح».
باسيل من جهته، نفى عبر 
مكتبه االعالمي «التلفيقات 
واألكاذيب املعروفة املصدر 
تأليــف  موضــوع  حــول 
احلكومــة، ويؤكــد ان هذه 
الفبركات االعالمية لن تفيد 
صاحبهــا رئيــس احلكومة 
مــن  تعفيــه  وال  املكلــف 
مسؤوليته الكاملة عن عدم 
التأليف، مع العلم ان موقفه 
غير املبالي بالتأليف سيتغير 
فور تغيــر موقــف داعميه 

النائب مارك ضو لـ «األنباء»: مبادرة نواب 
التغيير ستطرح على الكتل املتفاعلة معنا

بيروت ـ احتاد درويش

أعلــن النائــب عن تكتل 
«قــوى التغيير» مارك ضو 
أن اخللوة التي عقدها النواب 
الـ١٣ اجلمعة خصصت للبحث 
في االســتحقاق الرئاســي، 
وجــرى إطالق مبــادرة من 
أجل مقاربة هذا االستحقاق 
الذي يعنــي كل اللبنانيني. 
ولفــت الى أن هــذه املبادرة 
تتعلــق مبقاربة هــذا امللف 
والعهد اجلديد و«أطر العمل 

السياسي الذي سنسلكه من خالله. كما العمل 
إلطالق حوار مع القوى السياسية األخرى في 
املجلس النيابي في هذا اخلصوص». وأشار 
الى أنه «كتكتل األولوية لدينا رئيس إنقاذي 
وعــدم إدخال لبنان في الفــراغ، وأن النواب 
الـ ١٣ الذين ميثلون التكتل ســتكون كلمتهم 
واحدة في هذا االستحقاق وأنهم لم يطرحوا 

أي اسم بعد».
وشــدد ضو في تصريح لـ«األنباء» على 
أهمية االســتحقاق الرئاسي الذي هو نقطة 
حتول ويؤسس للمرحلة القادمة بعد سنوات 
عجاف من عهد جهنمي انهك اللبنانيني على 
كافة الصعد، الفتا الى أن امللف الرئاسي الذي 
هو أهم موقع في الدولة اللبنانية اعتاد الشعب 
اللبنانــي على أنه إمــا أن يتم التوافق عليه 
خارجيا أو باتفاق بني القوى السياسية داخليا 
وبعيــدا عن الرأي العام اللبناني الذي يجب 
إشراكهم به. وأكد على دور رئيس اجلمهورية 

الذي يجب أن يكون حكما بني اللبنانيني.
وشدد ضو على أن تكتل «نواب التغيير» 
لديهم وجهة نظرهم في السياسة اخلارجية، 

وموقع لبنان ودوره وعالقاته 
مع الدول العربية، مبنأى عن 
أي التحاق، كما في االقتصاد 
ومفاوضات لبنان مع صندوق 
النقد الدولي وضرورة وضع 
خطة انقاذ مالي واقتصادي 
تؤمن احلمايــة االجتماعية 
للبنانيــني، باإلضافــة الــى 
موضوع الســيادة وترسيم 

احلدود.
وأوضح ضو أن املبادرة 
التي سيطلقها «تكتل نواب 
التغيير» سوف يتم التوجه 
بها «إلى الكتل التي ســتتفاعل معنا في هذا 
امللف، وأوالها تلك التي تتفاعل معنا في األمور 
التشريعية، وهناك تقاطعات كثيرة مع عدد 
من النواب والكتل السيادية ومستقلني، في 
مقاربة االســتحقاق الرئاسي، وسيظهر ذلك 
عندما نطرح املبادرة بداية الشهر املقبل بعد 
أن وضعنــا مســودتها والتي على أساســها 
نتخــذ املوقف من طريقة التعامل مع القوى 
السياســية»، مؤكدا أن التكتــل منفتح على 

احلوار املستند إلى خياراته السياسية.
وفي رده عما يحكى عن تباينات وخالفات 
بني نواب التغيير، أكد ضو أن «علينا أن نقيم 
حــوارات أكثر وفعالية أكبــر لنحقق نتائج 
ونحــاول تقريــب وجهات النظــر املتعددة، 
ولدينا الثقة بذلك». ولفت الى أن «جتربتنا 
في العمل النيابي مازالت في بداياتها ونعمل 
على دراســة ومناقشة كافة القوانني ليكون 
عملنا منســقا. وعليه أقول إننا لسنا حزبا 
عقائديا أو حزبا يدور في فلك زعيم أو صاحب 
قــرار، وأمر طبيعي أن يكــون لدينا تعددية 

وتنوع في اآلراء».

أكد أن التكتل ليس حزباً يدور في فلك زعيم أو صاحب قرار

مارك ضو


