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أنباء مصرية

أنباء لبنانية

قادة مصر واإلمارات والبحرين واألردن يؤكدون
دعم ترسيخ األمن واالستقرار والتعاون املشترك

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتــاح  اســتقبل 
السيســي، امس، في قصر الرئاسة 
مبدينــة العلمني اجلديــدة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيــس اإلمــارات، والعاهل األردني 
امللك عبداهللا الثاني، وعاهل البحرين 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 

البحرين.
وصرح املتحدث باســم رئاســة 
اجلمهورية السفير بسام راضي بأن 

لقاء العلمني اخلاص تناول العالقات 
التعاون  األخوية ومختلف جوانب 
املشــترك، حيث جدد القادة دعمهم 
للجهود واملســاعى التي تهدف إلى 
ترســيخ األمن والسالم واالستقرار 
والتعــاون املشــترك علــى مختلف 
األصعدة، والذي يرتكز على دعائم 
الثقــة واالحترام املتبادل مبا يحقق 
تطلعــات جميــع شــعوب املنطقة 
في التقــدم والبنــاء والتنمية، كما 
استعرض القادة خالل لقائهم األخوي 
عددا من القضايا والتطورات اإلقليمية 

والدولية، وتبادلــوا وجهات النظر 
والرؤى بشأنها.

في نفس الســياق، قال الســفير 
بســام راضي املتحدث باسم رئاسة 
اجلمهوريــة ان الرئيس عبدالفتاح 
السيســي قــام بتوديــع مصطفــى 
الكاظمي رئيس وزراء العراق مبطار 

العلمني.
وكان السيســي والقــادة العرب 
تفقــدوا مدينــة العلمــني اجلديــدة 
ومنتجــع ريجال هايتــس ومرافقه 
الســياحية، على هامــش اجتماعهم 

أمس األول، وقال راضي إن الرئيس 
رحب بضيوف مصر «في لقاء أخوي 
خاص، معربا عن التقدير واملودة التي 
تكنها مصر قيادة وشعبا، لألواصر 
التــي جتمعها  الوثيقة  التاريخيــة 

بأشقائها من الدول العربية».
وأضاف املتحدث أن اللقاء شــهد 
تبــادل وجهات النظر بــني الزعماء 
بشأن تعزيز مختلف جوانب العالقات 
الثنائية واالستغالل األمثل جلميع 
املجــاالت املتاحة لتعزيــز التعاون 

بينهم.

تفقدوا مدينة العلمني اجلديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمارات والعاهل األردني امللك عبداهللا الثاني وعاهل البحرين امللك حمد بن عيسى في العلمني

خالد عباس يتولى مهام عمله رئيسًا 
لشركة العاصمة اإلدارية اجلديدة اليوم

القاهرة - ناهد إمام

أصدر الرئيس عبدالفتاح 
السيسي قرارا بتعيني م.خالد 
عباس نائب وزير اإلسكان 
للمشروعات القومية رئيسا 
ملجلس إدارة شركة العاصمة 
اإلدارية اجلديدة، خلفا للواء 
أحمد زكي عابدين الذي تقدم 
باســتقالته مــن منصبــه. 
وســيتولى م.عبداخلالــق 
وزيــر  مســاعد  إبراهيــم 
الفنية  اإلســكان للشــؤون 

ملف املشــروعات القومية خلفــا للمهندس 
خالد عباس.

وكان اللــواء أحمد زكــي عابدين، رئيس 
مجلس إدارة والعضو املنتدب لشركة العاصمة 
اإلدارية للتنمية العمرانية، تقدم باستقالته 
من الشركة، مؤكدا في تصريحات له، أنه قرر 
إفساح املجال لغيره نظرا حلاجته للراحة.

مــن ناحية أخــرى، أكد م.خالــد عباس، 
نائب وزير اإلســكان للمشروعات القومية، 
ورئيس شركة العاصمة اإلدارية اجلديدة، أنه 
سيتسلم مهام عمله كرئيس شركة العاصمة 
اإلدارية اجلديدة اليوم األربعاء. وأشاد م.خالد 
عباس، بالدور الكبير الذي قام به اللواء أحمد 
زكي عابدين، خالل توليه مهام رئيس شركة 
العاصمة اإلدارية، واملشروعات الكبيرة التي 

مت تنفيذها خالل الفترة األخيرة.
وأوضح أن العاصمة اإلدارية، هي مشروع 
مصر املســتقبل، واملدينة األكبــر واألفضل 
في الشــرق األوســط، وســاهمت في جذب 
االســتثمارات األجنبية واحمللية، وأصبحت 

حديث العالم.
وقام اللواء أحمد زكي عابدين منذ توليه 
مســؤولية إدارة شــركة العاصمــة اإلدارية 

اجلديدة، لنحو ٥ أعوام منذ 
٢٠١٧، بالعديد من املشروعات، 
حيــث تبلــغ اســتثمارات 
املرحلة األولى من مشــروع 
العاصمــة اإلدارية اجلديدة 
نحو ٣٠٠ مليار جنيه (١٩٫٠٥

مليــار دوالر) كلها بتمويل 
ذاتي.

للمــال  حــي  ومنهــا، 
واألعمــال، ومنطقة األعمال 
املركزية مبساحة ١٧٠ فدانا، 
كما تضم مدينــة العاصمة 
اإلدارية اجلديــدة ٢٠ برجا 
باستخدامات متنوعة، ومنها البرج األيقوني، 
وهو أعلى بــرج في أفريقيــا، بارتفاع نحو 
٤٠٠ متر، تقدر استثماراته بنحو ٣ مليارات 
دوالر. واحلــي احلكومي:على مســاحة ٤٫٨

ماليني متر مربع، والنهر األخضر: هو أطول 
سلسلة حدائق في العالم ومسجد الفتاح العليم 
وهو من أكبر مساجد الوطن العربي والشرق 
األوســط، حيث تبلغ مساحته ٢٥٠ ألف متر 
مربع، ووصلت قدرته االستيعابية نحو ١٧ ألف 
مصل. والقطار الكهربائي: السالم - العاصمة 
اإلدارية - العاشر وميتد هذا املشروع بطول 
١٠٣ كم، ويرتبط مبترو األنفاق املرحلة الثالثة 
مبحطة عدلــي منصور - جامعــة القاهرة، 
هذا مع التقائه مبونوريل العاصمة اإلدارية 
اجلديدة في محطة العاصمة ٢، وســيرتبط 
مع القطار الكهربائي السريع العلمني - العني 
السخنة الذي يتم إنشاؤه في العاصمة. وستاد 
مصر: حيث مت إنشاء الستاد باملدينة األوملبية 
بالعاصمــة اإلدارية ليكــون صرحا رياضيا 
يضاهي الســتادات العاملية، وسيتسع لـ ٩٠

ألف متفرج. واألحياء الســكنية: حيث تضم 
العاصمة اإلدارية العديد من األحياء السكنية 

املتميزة والتي تتميز بالرقي.

خلفاً للواء أحمد زكي عابدين بعد استقالته إلفساح املجال لغيره وحاجته للراحة

م.خالد عباس

بيروت - منصور شعبان ووكاالت

كما كان متوقعا انهيار كلي باجلزء 
الشــمالي من صوامــع احلبوب في 
اهراءات مرفأ بيروت أمس دون ان 
يتسبب بوقوع إصابات، لكنه أسفر 
عــن تطاير كمية هائلــة من الغبار 
والدخان في املرفأ واألحياء السكنية 
املجاورة وســاعدت الرياح القوية 
على إبعاد الغبار ســريعا عن باقي 
اجزاء العاصمة بيروت، بعد سنتني 
من االنفجار الكبير الذي دمر أجزاء 

واسعة منها.
وتداعى وزراء األشــغال العامة 
والنقــل علــي حميــه واالقتصــاد 
والتجارة امني سالم والبيئة ناصر 
ياسني إلى اجتماع طارئ، بعد ظهر 
أمس، فــي وزارة االشــغال العامة 
والنقــل، وبحثــوا فــي اإلجــراءات 
الواجب اتخاذها بعد انهيار اجلزء 
الشمالي.وأوضح املدير العام ملرفأ 
بيــروت عمــر عيتاني لـــ «الوكالة 
الوطنية لالعالم» أن الصوامع سقطت 
عند الســاعة السابعة والدقيقة ٤٠
تقريبا، أي قبل بدء دوام املوظفني، 
مشــيرا الى أن «اجليــش الذي كان 

على أهبة االستعداد ووفقا للخطة 
املوضوعة في هذا االطار، متكن من 
تنظيم دخول املوظفني بعدما كان قد 
اغلق املداخل جميعها عند ســقوط 
الصوامع حفاظا على سالمة العاملني 

واملوظفني».
وطمأن عيتاني ان املوظفني بخير، 
وان سير العمل لم يتوقف ال أمس 

وال في االيام السابقة.
وقــد ســاهمت الريــاح القويــة 
الناجتة عن حركة املد واجلذر للبحر 
في إبعاد الغبار الكثيف عن املناطق 
السكنية القريبة، ما ذكر بإرشادات 
السالمة العامة التي أعلنتها سابقا 
وزارتا البيئة والصحة، جتنبا ألي 

مشاكل صحية محتملة.
وأوضح وزير البيئة في حكومة 
تصريف األعمال ناصر ياســني في 
حديــث تلفزيوني أن «الغبار الذي 
سببه انهيار صوامع املرفأ انسحب 
باجتاه البحر حلسن احلظ»، ولفت 
إلى أن «الوزارة تنصح كل شخص 
قريــب من املرفــأ بارتــداء الكمامة 
للوقاية من احتمال التأثر بانتشار 

الفطريات».
وذكر أن اخلطوات املقبلة ستكون 

إزالــة الــركام ومعاجلــة الردميات 
واحلبوب مما مينع أسباب احلريق، 
الفتا إلى أنــه «بعد االنهيار أصبح 
بإمــكان الدفــاع املدنــي االقتــراب 

والسيطرة على حريق احلبوب».
وأشار ياسني إلى «توجه لتدعيم 
القسم اجلنوبي من الصوامع الذي 

ال يزال صامدا». 
وكانت انهارت أجزاء من الصوامع 
خــالل الشــهرين املاضيني بســبب 
االشتعال املستمر للنيران في بقايا 
احلبــوب بســبب حــرارة الصيف 
وانبعاث غازات من احلبوب وتعفنها 

وتخمرها.
ويأتي االنهيار بعد نحو أسبوعني 
من الذكرى السنوية الثانية لالنفجار 
الذي وقع في ٤ أغسطس ٢٠٢٠ في 
مرفــأ بيــروت فــي العنبــر رقم ١٢

الذي كان يحوي بحسب السلطات 
اللبنانيــة نحو ٢٧٥٠ طنا من مادة 
«نترات األمونيوم»، كانت مصادرة 
من سفينة ومخزنة منذ عام ٢٠١٤.

وقد أودى االنفجار بحياة أكثر من 
٢٠٠ شخص فيما أصيب نحو ٦٥٠٠

آخرين، فضال عن وقوع أضرار مادية 
حلظة انهيار اجلزء الشمالي من صوامع بيروت                  (محمود الطويل)هائلة في أحياء سكنية وجتارية.

الرياح تنقذ سكان بيروت من الغبار بعد انهيار اجلزء الشمالي من «اإلهراءات»

اللقاء الرابع بني عون وميقاتي اليوم يسبقه طرح «سحب التكليف»!
بيروت - عمر حبنجر

في معلومات «األنباء» أن 
لقاء جديدا، هو الرابع سيعقد 
فــي بعبــدا اليــوم األربعاء 
بني الرئيســني ميشال عون 
وجنيــب وميقاتي، في حني 
طفت على السطح السياسي 
تلميحــات مصدرهــا التيار 
احلــر، مؤداهــا أن الرئيس 
عون حسم خياره مبغادرة 
قصــر بعبدا، ليل ٣١ أكتوبر 
إلى منزله، لكن املصادر عينها 
عادت لتتحدث عن خيارات 
بديلة مفتوحة أمامه، أبرزها 
التلويــح بســحب التكليف 
الرئاســي املعطــى مليقاتــي 
بتشكيل احلكومة، في حال 
«قــرر الفريق اآلخر مخالفة 
الدســتور.. من خــالل منح 
حكومــة تصريــف األعمال 
صفــة القيام مبهــام رئيس 

اجلمهورية!».
وضمــن هــذا االجتهــاد، 
سحب التكليف الذي حصل 
عليه ميقاتي ودعوة مجلس 
النواب إلى استشارات جديدة 
يتم مبوجبها اختيار رئيس 
آخر للحكومة ميكنه تأليفها 
سريعا، وتكون مؤهلة إلدارة 

يســقط، مببــادرة اعتذارية 
ذاتيــة مــن جانــب الرئيس 
املكلف شخصيا، إال إذا كان 
في الوارد تكرار جتربة ١٩٨٩، 
يوم حــّول رئيس احلكومة 
االنتقاليــة ميشــال عــون 
القصر اجلمهوري إلى قصر 
الشعب للتفلت من أي قيود 

دستورية.
وبحســب مصادر بعبدا، 
فإن املخرج مــن ذلك النفق 
يكون بعودة ميقاتي إلى فتح 

املسؤولني اإلسرائيليني حول 
ترسيم احلدود البحرية.

وتطرق االتصال املطول، 
أيضا ملا يتم تناوله في بعض 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
والدولية واللبنانية، السيما 
أن عددا من وســائل اإلعالم 
هــذه، كان قد بــث منذ نحو 
أسبوعني أجواء سلبية فيما 
يتعلق بتطورات ملف ترسيم 
احلدود البحريــة ثم انتقل 
خــالل اليومني املاضيني إلى 
بث أخبــار إيجابية وصلت 
إلى حد حتديد موعد لتوقيع 

اتفاقية بهذا الشأن.
وفــي هذا اإلطــار، جرى 
التأكيد، خالل االتصال، على 
أن كل هــذه األخبار هي من 
بــاب التكهنات وغير مبنية 
على أية معطيات أو مواقف 

رسمية.
أبوصعب لفت إلى عامل 
الوقت الضاغط، مشددا في 
هذا الســياق علــى ضرورة 
العمل ضمــن املهل املقبولة 
ملا فيه مصلحــة التفاوض. 
وختم بالقول: «علينا أال نبالغ 
باإليجابيــة كما بالســلبية 
كون اتصاالت الوســيط لم 
تنته بعد»، السيما أن لبنان 

نقــاش واقعي مــع الرئيس 
عون لتشكيل حكومة جديدة 

قبل األول من سبتمبر.
وقــد جــاء اجلــواب من 
ميقاتي شخصيا عبر حديث 
لقناة «اجلديــد»، حيث أكد 
مــا كانت أوردتــه «األنباء» 
عن رغبة رئاسية، بتوسيع 
احلكومة إلى ٣٠ وزيرا بضم 
ســتة وزراء دولة من ذوي 
اخللفية السياســية لتمكني 
رئيس التيــار احلر جبران 

باســيل من احلصــول على 
الثلــث املعطل فــي مجلس 
الشــغور  حــال  الــوزراء، 

الرئاسي.
وتابع: «خالل االجتماع مع 
رئيــس اجلمهورية مت طرح 
األســماء املنــوي تغييرهــا 
الوزيــران وليــد  وبينهــم 
فيــاض وأمني ســالم ووعد 
في حينه بأنه سيعطي رده 
بعد ٢٤ ساعة لكنه سأل «من 
سيسمي الوزراء اخلاضعني 
للتعديل؟». وأشــار ميقاتي 
إلــى أنــه «تفاجأ فــي اليوم 
التالي من االجتماع مع رئيس 
اجلمهورية بإيفاد املدير العام 
للرئاسة أنطوان شقير حامال 
رســالة مفادها «مش ماشي 

احلال».
الرئيس  وواضح متسك 
عــون بتوســعة احلكومة، 
وهو ما وافق عليه الرئيس 
ميقاتــي، وبأن تضم ســتة 
وزراء إضافيني، ٣ من املسلمني 
و٣ من املسيحيني، وتردد ان 
اللواء عباس إبراهيم، سيكون 
بني الوزراء الثالثة املسلمني، 
عن اجلانب الشيعي كوزير 

لشؤون األمن القومي.
واإلشكالية هنا تكمن في 

التيار احلر  إصرار رئيــس 
جبران باسيل على ان تكون 
وزارة الداخلية من حصته إلى 
جانب وزارة الطاقة. من دون 
التمسك بوزارة اخلارجية كما 
يريد االحتفاظ بالثلث املعطل 
لتياره في احلكومة املوسعة، 
فيما ال يزال ميقاتي يرفض 
التخلي عن وزارة الداخلية، 
كما يرفض متكينه من الثلث 
املعطل، حتــى اآلن، مع أمل 
األوساط السياسية املتابعة 
بأن يتمســك مبوقفــه هذا، 
خالل اللقاء الرابع املنتظر مع 
الرئيس عون صباح اليوم.

ولوحظ ان مصادر بعبدا 
تناولت موضوع لقاء اليوم، 
من خالل معادلة التأليف أو 
االنتظار ودون اإلشارة إلى 
البدائل، ومنها سحب التكليف 

بتشكيل احلكومة.
علــى صعيــد ترســيم 
احلدود البحرية، كشف نائب 
رئيس مجلس النواب إلياس 
بوصعب، عن اتصال مطول 
أجراه مع الوسيط األميركي 
آمــوس هوكشــتاين عصر 
االثنني، استعرضا خالله آخر 
مــا توصلت إليه االتصاالت 
التي أجراها هوكشتاين مع 

يفاوض من موقع قوة محصن 
بوحدة املوقف الرسمي.

األمني العــام حلزب اهللا 
السيد حســن نصراهللا أكد 
في إطاللته مساء أمس األول 
على معادلة اجليش والشعب 
واملقاومــة، وقال: أنزلت في 
البيــان الــوزاري للحكومة 
فاملعادلــة  ينــزل،  لــم  أو 
صارت ثابتة. وأضاف: «من 
مســؤوليتنا فــي املرحلــة 
املقبلة تثبيت معادالت الردع 
للحماية، ونحن مستعدون 
ملناقشــة أي اســتراتيجية 
دفاعيــة وطنيــة واالتفــاق 
عليها، والنقطة األخيرة في 
هــذا املوضوع االســتحقاق 
الداهــم الذي ينتظرنا خالل 
األيام املتبقية القليلة، والذي 
هو موضــوع النفط والغاز 
وترسيم احلدود البحرية».

في املقابل، قال مســؤول 
عسكري إسرائيلي ان اجليش 
اإلسرائيلي يأخذ بجدية حراك 
نصراهللا وتصريحاته التي 
تشــير إلى احتمال استفزاز 
إســرائيل مرة أخــرى، على 
أمــل احلصول على تنازالت 
إسرائيلية قبل توقيع اتفاق 

ترسيم احلدود مع لبنان.

الترّقب سيد املوقف في ملف الترسيم.. وبوصعب يدعو إلى عدم اإلفراط في اإليجابية أو السلبية

(محمود الطويل) رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال وفد احتاد العمالي العام برئاسة بشارة االسمر 

البــالد فــي حالة الشــغور 
الرئاسي.

وبالطبع مثل هذا السحب 
للتكليف الذي كشــفت عنه 
صحيفــة «األخبار» ال مكان 
له في الدستور، وال باألعراف 
فتكليــف جنيــب ميقاتــي 
لتشــكيل احلكومة مصدره 
مجلس النــواب، وليس من 
صالحية أحد كســر تكليف 
صادر عن أكثرية نيابية مهما 
بدت متواضعــة. فالتكليف 

ملشاهدة الڤيديو


