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مدبولي: توطني صناعة السيارات على قمة أولوياتنا

أول رخصة للتمويل متناهي الصغر وفق «الشريعة»

قبول طالب كليات الطب وحملة اإلجازة 
كملتزمني باخلدمة لدى اجلهات العامة القاهرة - هالة عمران

مجلــس  رئيــس  أكــد 
الوزراء املصري د.مصطفى 
مدبولي، أن الدولة املصرية 
تضع مسألة توطني صناعة 
السيارات على قمة أولوياتها، 
وليس لديها خيارات أخرى 
غير اإلســراع في إجناز هذا 
امللــف املهــم الــذي يحظــى 
بجميــع صــور الدعــم مــن 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
مشيرا إلى أن «استراتيجية 
تنميــة صناعة الســيارات» 
تضمنت حزمة من احلوافز 
التنافســية ألي مســتثمر، 
ونحــن منفتحون ملناقشــة 
وتســهيل أي إجــراءات في 
سبيل املضي قدما في تنفيذ 

هذه االستراتيجية.
لقــاء  جــاء ذلــك خــالل 
د.مصطفــى مدبولــي، امــس 
مبدينة العلمني اجلديدة، مع 
مسؤولي شركة «ستيالنتس» 
العامليــة املتخصصــة فــي 
تصنيع السيارات، الستعراض 
الدراســات اخلاصة بتوســع 
األنشطة الصناعية للشركة 
في مصر خالل املرحلة املقبلة.
وتابــع مدبولــي: حركة 

القاهرة - ناهد إمام

كشــف رئيس الهيئة العامة للرقابة 
املالية د.محمد فريد عــن إصدارها ألول 
ترخيص ملؤسسة مالية، يسمح لها مبزاولة 
نشاط متويل املشروعات متناهية الصغر 
بالقطــاع املالي غير املصرفي وفق صيغ 
التمويل اإلسالمي، وذلك استكماال جلهود 
تعظيم األثر التنموي لكافة األنشطة املكونة 
للقطاع املالي غيــر املصرفي، والتي من 
شأنها تسهيل وصول وحصول الكيانات 
االقتصادية العاملة في مختلف األنشطة 
والقطاعــات اإلنتاجيــة علــى اخلدمات 

واملنتجات التمويلية. وأوضح فريد، في 
بيان، أن إصدار الترخيص اجلديد يضيف 
بعدا جديدا آلليات التمويل القائمة بالسوق 
احمللي، من حيث ابتكاره لصيغة «الوكالة 
باالستثمار»، والتي تعرف بأنها عقد يفوض 
مبقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من 
املال مملوك لصالح املوكل مقابل أجر محدد 
مببلغ مقطوع أو نسبة من املال املستثمر. 
وأضاف أن الهيئة تبحث حاليا عن مدى 
إمكانية إصدار املوافقات الالزمة للسماح 
باســتخدام منتجات تعتمد على الصيغ 
الرئيســية األخرى، للتمويل اإلســالمي 
ومنها املرابحة واملشاركة بأنواعها لشركات 

أخرى، لتطبيقها للمرة األولى مع قطاع 
املشروعات متناهية الصغر غير املصرفي. 
ولفــت فريد إلى أهميــة وجود تنوع في 
تطبيقات صيغ التمويل بشــكل عام في 
متويل املشروعات متناهية الصغر، مبا 
يساعد على تسريع وتيرة معاجلة مشكلة 
االقتصاد غير الرسمي عبر قدرتها على 
دمج شرائح جديدة من أصحاب املشروعات 
متناهية الصغر بالقطاع الرسمي للمرة 
األولى، ما يســهم مبعــدالت إيجابية في 
حتقيق مســتهدفات استراتيجية الدولة 
نحو حتقيق الشــمول املالي القائم على 

تنويع املنتجات التمويلية.

وكاالت: أعلنــت وكالــة األنبــاء 
الســورية «ســانا» أن مرسوما صدر 
بقبــول عدد من طــالب كليات الطب 
ومن حملة اإلجازة في الطب كملتزمني 
باخلدمة لدى اجلهــات العامة، وذلك 
بهدف رفد جهات القطاع الصحي العامة 
بالكوادر الطبية ووضع آلية قانونية 

تضمن دعم هذا القطاع.
وقالت «ســانا» إن الرئيس بشار 
األسد أصدر املرسوم التشريعي رقم 
١٦ لعام ٢٠٢٢ والذي ينص على قبول 
عــدد من طالب كليات الطب واملعاهد 
التقانية الطبيــة والصحية وكليات 
العلوم الصحية والتمريض، ومن حملة 
اإلجازة في الطب كملتزمني باخلدمة 
لدى اجلهــات العامة املعنية بالقطاع 
الصحــي وفق الشــروط والضوابط 

احملددة في املرسوم.

ويعني اخلريج املشــمول بأحكام 
هذا املرسوم في إحدى اجلهات املعنية 
بالقطاع الصحي من دون احلاجة إلى 
مسابقة، ويلتزم املقبول بخدمة الدولة 
مدة عشر سنوات، وتعد خدمة العلم 

من مدة االلتزام.
ونص املرســوم على قبــول عدد 
معني من الطالب في كليات الطب وفق 
اآلتي: حملة شهادة الدراسة الثانوية 
العامة (الفرع العلمي) في سنة القبول 
نفسها، أو من الطالب الذين أنهوا السنة 
التحضيرية في الكليات الطبية، ويتم 

قبولهم وفق املفاضلة العامة.
وخريجي املعاهد التقانية الطبية 
والصحية في سنة القبول نفسها مبا ال 
يزيد على ١٠٪، وذلك في السنة الثانية 
بكلية الطــب. وكذلك خريجو كليات 
العلوم الصحية والتمريض في سنة 

القبول نفســها مبا ال يزيد على ١٠٪، 
وذلك في السنة الثالثة بكلية الطب، 
وعلى أساس ترتيب معدل التخرج في 
الكلية. وتلزم املادة الثانية من املرسوم 
الطلبة املقبولني، بدراسة االختصاص 
الذي يحدده مجلس التعليم العالي بعد 
نيل االجازة وال مينح املقبول مبوجب 
أحكام هذا املرسوم التشريعي وثيقة 
حيــاة جامعية أو كشــف عالمات أو 
مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة 
تدل على وضعه الدراسي إال بعد انتهاء 

التزامه باخلدمة.
وفــي تصريــح نقلتــه صحيفــة 
«الوطــن» املقربة مــن احلكومة، بني 
وزير التعليم العالي أن للمرسوم أهمية 
كبيــرة، وجاء نتيجــة وجود معاناة 
القطــاع الصحي من نقــص الكوادر 

الطبية في مختلف االختصاصات.

الشركة: في االجتماع املشترك 
األخير بيننا، أبديتم استعدادا 
واضحا لتوسيع أعمالكم في 
مصر لالستفادة من الفرص 
املوجودة، وخالل هذه الفترة 
منذ ذلــك االجتمــاع وحتى 
اليوم قامت احلكومة املصرية 
بإطالق «استراتيجية تنمية 
صناعة السيارات» في يونيو 
املاضي خــالل زيارة ملنطقة 
شرق بورســعيد، كما متت 
املوافقة على تشكيل املجلس 
األعلــى لصناعة الســيارات 
الذي يتابع تنفيذ استراتيجية 

تنميــة صناعــة الســيارات 
ضمن اختصاصاته. الى ذلك، 
نفى املركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء املصري ما انتشر من 
أنباء حــول جتريف حديقة 
أنطونيادس باإلســكندرية 
وقطع األشجار النادرة بها.

وأوضح املركز، في بيان، 
أنه قام بالتواصل مع محافظة 
اإلسكندرية، والتي نفت تلك 
األنبــاء، مؤكدة أنه ال صحة 
لتجريف حديقة أنطونيادس 
باإلسكندرية أو قطع األشجار 

النادرة بها.

د.مصطفى مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بني «هيئة االستثمار» وشركة «ستيالنتس» لصناعة السيارات

التطويــر اجلاريــة هنا في 
مدينة العلمني اجلديدة تأتي 
بالتــوازي مع أعمال تطوير 
البنية التحتية واللوجستية 
في منطقة شــرق بورسعيد 
التي ســتكون منطقة واعدة 
ومركــزا إقليميــا لتصنيــع 
الســيارات، حيث تستهدف 
كبــرى  جــذب  احلكومــة 
الشــركات العامليــة العاملة 
فــي هذا القطاع لالســتثمار 
فــي املنطقة خــالل املرحلة 
املقبلة. وقال رئيس الوزراء 
موجهــا حديثــه ملســؤولي 

رامي مخلوف يعلن صدور حكم قضائي جديد 
بحقه وينتظر املزيد ويتنبأ بأحداث «إلهية»

رامــي  أعلــن  وكاالت: 
مخلــوف رجــل األعمــال 
السوري وابن خال الرئيس 
بشار األســد، تسلمه حكما 
قضائيا دون حتديد التهمة، 
مؤكدا أنه سيتلقى املزيد من 

األحكام قريبا. 
واعتبــر مخلــوف هــذا 
احلكم «أول شهادة تقدير» ملا 
وصفه بـ «اجلهود الكبيرة» 
التــي بذلهــا فــي ســنوات 
احلرب، وقال في بيان على 
صفحته عبر «فيســبوك»: 
«فكان تكرمينا على شــكل 
حكم قضائي صــدر بحقنا 
يديننا ويجرمنا بأعمال لم 
نقم بها ومع جهات ال تربطنا 
بها أي عالقة قانونية موثقة 
وميكن ألي قانوني االطالع 

احلكومــة وجتريــده مــن 
قطاعــات  علــى  هيمنتــه 
اقتصادية واسعة، وكان يرد 
عليها عبر صفحته، استشهد 
مخلوف بآيات مــن القرآن 
الكرمي. وقــال «ألم تعلموا 
أن ال حاكم إال اهللا وال حكم 
إال لــه؟ لذلك نحن بانتظار 

حكمه». 
ولــم يخل املنشــور من 
وقــال  تنبــؤات جديــدة، 
فلنترقب «األحداث اإللهية 
مســتوى  علــى  القادمــة 
منطقتنــا والعالم بأســره، 
فأمور كثيرة ستتغير بإذن 
اهللا وباتت قريبة جدا (واهللا 

أعلم)». 
احلكومــة  ووضعــت 
الســورية فــي منتصــف 

٢٠٢٠ احلجــز االحتياطــي 
املنقولــة  األمــوال  علــى 
وغيــر املنقولــة ملخلــوف 
وعائلتــه، كمــا وضعــت 
حارســني قضائيــني علــى 
القابضة»  شركتيه «الشام 
و«ســيرتيل» لالتصــاالت، 
كما سحبت يده من استثمار 

األسواق احلرة كافة.
وكانــت «وثائــق بنما» 
املسّربة عن حتقيق صحافي 
اســتقصائي كشــفت فــي 
آل  تفاصيــل عــن تــورط 
مخلوف، وفي مقدمتهم حافظ 
ورامي باستغالل االقتصاد 
السوري عبر شركات وهمية 
أموال،  وغســيل وتهريــب 
أبرزهــا  ضمــن قطاعــات 

البترول واالتصاالت.

رامي مخلوف

علــى امللف لنوضح له دقة 
ما نقول. وقد علمنا أن هناك 
أحكاما قضائية أخرى تهيأ 
وســتصدر بحقنا». وجريا 
علــى عادتــه منــذ تفجــر 
اخلالفــات االقتصاديــة مع 

السفير السعودي: ضبطنا ٧٠٠ مليون حبة 
مخدر قادمة من لبنان خالل ٨ سنوات

السفير املصري يدعو املفتي لزيارة القاهرة: 
ال مخرج للبنان إال بالتكاتف والتزام «الطائف»

بيــروت: أكــد ســفير اململكــة العربية 
السعودية في لبنان وليد بخاري أن اجلهود 
السعودية تهدف إلى مواجهة كل ما يهدد أمن 
واستقرار لبنان، وحذر من خطورة الدعوات 
التي تنطلق من لبنان ضد السعودية، والتي 

تتنافى مع األعراف والقوانني الدولية.
وقــال خالل مؤمتر صحافــي مع وزير 
الداخلية والبلديــات في حكومة تصريف 
األعمال بسام املولوي، نتوجه الى احلكومة 
اللبنانية لترجمة التصريحات إلى أشياء 
ملموســة، وذلك ملنع األنشــطة السياسية 
العدائية والتحريضية التي تهدد أمن املنطقة 

وتهدد األمن القومي السعودي.
وأهاب باجلهات األمنية اللبناني التحرك 
حيال ما نشره السعودي املطلوب علي هاشم 
بعد ان هدد سفارة اململكة األسبوع املاضي، 
داعيا إلى «توقيفه وتســليمه للســعودية 

كونه مطلوبــا لديها». وأضــاف البخاري 
عقب اللقاء أنه يدعو الســلطات اللبنانية 
املختصــة إلى اتخاذ اإلجــراءات القانونية 
الالزمة فيما يتعلق بالتهديدات اإلرهابية.

وفيما خص مجــال مكافحة املخدرات، 
قال «لألســف جتاوز إجمالي ما مت ضبطه 
مــــن مـــواد مخــدرة مـن قبـــل مهربيـــن 
لبنانييــــن الـ ٧٠٠ مليون حبة مخدر ومئات 
الكيلوغرامات من احلشيش منذ ٨ سنوات 
أي ٢٠١٥»، مشيرا في الوقت عينه إلى «أننا 
نثمن ما تقوم به األجهزة األمنية بتوجيه 
من وزير الداخلية حيال هذا امللف، وملسنا 

إجراءات دقيقة ومميزة».
بدوره، قال مولوي أن «الفضل للسعودية 
لم يكن محصورا بطائفة معينة، وعلى لبنان 
أن يترجم كافة السياســات التي التزم بها 

أفعاال وليس فقط سياسات».

بيروت - خلدون قواص

أكد ســفير جمهورية مصــر العربية في 
بيروت د.ياســر علوي أن لبنان في أزمة ال 
مخرج منها إال بالتكاتف وااللتزام بالدستور 
واتفــاق الطائــف وبتنفيــذ االســتحقاقات 
الدســتورية في مواعيدها، وأي حديث غير 
ذلك ال يعول عليه، وال مخرج غير هذا، وكلنا 
ثقة بأن اجلميع سيتحمل مسؤوليته وسيتم 
إجناز االستحقاقات الدستورية في مواعيدها.

وأبدى بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد 

اللطيف دريــان تفاؤله بلبنــان قائال: نحن 
محكومون بالتفاؤل، ونحن اآلن منر مبحطة 
كبرى في تاريــخ لبنان البلد العزيز علينا، 

وفي تاريخ املنطقة.
وسلم السفير املصري مفتي لبنان دعوة 
لزيارة القاهرة الشــهر املقبل للمشاركة في 
املؤمتر السنوي الكبير الذي تقيمه دار اإلفتاء 
في جمهورية مصر العربية. وقال: دار الفتوى 
صرح وطنــي وديني عريق جنــل ونحترم 
ونحرص على لقاء املفتي باستمرار للتشاور 

وتعزيز التعاون بني البلدين.

وزير الداخلية بسام مولوي مستقبال سفير اململكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري    (محمود الطويل)

بيروت - عمر حبنجر

قرأت مصادر متابعة، في 
تصريحات رئيس التيار احلر 
جبران باسيل عن تطلعه الى 
مرشــح رئاسي يتم التوافق 
عليه، تسليما باسيليا ضمنيا 
برئاسة اجلمهورية لرئيس 
املــردة ســليمان فرجنيــة، 
ونزوال بالتالي عند نصيحة 
حزب اهللا بأن يكون «الشريك 
األول» فــي العهد الرئاســي 

املقبل.
التالية  وتبقى اخلطــوة 
على فرجنية، ومدى استعداده 
لدفع الثمن الذي يريده باسيل، 
والذي قد يحوله من «شريك 
أول» إلى «شــريك مضارب» 
في احلكم، مستقويا بكتلته 

النيابية الواسعة!
باســيل برر «تكويعته» 
بعــد أن طالب مرارا برئيس 
ميتلك التمثيــل األقوى بأن 
«البلد ال يتحمل فراغا، ولو 
تطلب ذلك تنازال منا عن حقنا 
كتيار يضــم الكتلة النيابية 
األكبر وعن حق ميثاقي، ألننا 
غيــر قادرين في هذا الظرف 
على اإلتيان باملمثل املسيحي 

األقوى».
التفكيــر بإيصــال  أمــا 
«مرشح حتد»، وهو ما سبق 
ان نــادى به ســمير جعجع 
رئيس حزب القوات اللبنانية، 
فاعتبر باســيل أن ذلك «لن 
يحصل أبدا، وسليمان فرجنية 
قد يكون أفضل املرشحني، ال 
بل أرى ان هنــاك ما يدفعنا 
اليوم الى مواجهة التيار احلر 
إلقناعه بأسباب دعم فرجنية 

للرئاسة».
وفــي حديــث لصحيفــة 
«األخبــار»، صــب باســيل 
جــل غضبــه علــى رئيــس 
حكومــة تصريــف االعمــال 
جنيب ميقاتي، مشــددا على 
عــدم قبولــه، وبــأي شــكل 
مــن األشــكال، بأن تتســلم 
هــذه احلكومــة املنقوصــة 
الصالحيات مهام الرئاســة. 
وقال: يجب أن يدرك ميقاتي 
أنه لن يستطيع ولن يسمح له 
بأن يحكم البلد بحكومة غير 
مكتملة الصالحيات أيا يكن 
من يدعمــه، وهناك خيارات 
كثيرة بينها ما ال نريده، كبقاء 
الرئيس ميشال عون في بعبدا 

منــذ تكليفــه، مشــيرا الــى 
انه وفي زحمــة االنتخابات 
النيابية في شهر مايو املاضي، 
ولدى سؤال الرئيس ميشال 
عون له عن احلكومة املقبلة، 
ســارع إلى االجابة بصراحة 
قائــال انه ال يتوقع أن تكون 
هناك حكومة بعد االنتخابات 
ألن أحدا لن يرضى بتشكيل 
واحدة «علــى ذوقك» تكمل 

مسيرة العهد.
ونفى ميقاتي ما يشاع من 
قبل بعــض احمليطني بعون 
عن عدم اســتعداده لتأليف 
حكومة ويؤكد أنه لو لم يكن 
راغبا بذلك ملا قدم تشــكيلة 
فور االنتهاء من االستشارات 
النيابيــة غير امللزمة، وهذه 
التشــكيلة، وخالفا ملا يزعم 
البعــض، ليســت منزلة بل 
قابلة لألخذ والرد بينه وبني 

رئيس اجلمهورية.
وأشــار ميقاتــي الى أنه 
تغاضى عن تسريب التشكيلة 
وعدم رد القصر بعد ذلك على 
طلب موعد للقاء وتوجه إلى 
القصــر اجلمهوري واجتمع 
مع الرئيس عون الذي فاحته 
بطلب توسيع احلكومة إلى 
ثالثني وزيرا بإضافة وزراء 
دولة، األمر الذي لم يتحمس 
لــه من منطلق أنه ســيفتح 

مليارات ذهبت هدرا، والهدر 
هو التعبير الديبلوماسي عن 

السرقة».
وقرأت املصادر في حديث 
رئيس كتلة نواب حزب اهللا 
النائب محمد رعد من «الدلع» 
الذي نعايشــه في موضوع 
تشــكيل احلكومة، اشــعارا 
بضــرورة اســتعجال اللقاء 
اخلامس بني الرئيسني عون 
وميقاتي خالل هذا األسبوع، 
واخلــروج بقناعة «تعومي» 
احلكومة املستقيلة، مع بعض 
التغييــرات فــي هيكليتهــا 
الوزاريــة، اســتباقا لفــراغ 

رئاسي محتمل.
من ناحيته، النائب غياث 
يزبك عضو كتلة اجلمهورية 
القويــة التي متثــل القوات 
اللبنانية في مجلس النواب، 
وردا علــى ســؤال حــول ما 
نشــرته «األنباء» عن توجه 
لتكليــف باســيل بتشــكيل 
حكومة انتقالية، أجاب عبر 
إذاعة لبنان احلر بقوله «البلد 
ال يحتمــل تدبيــرا مجنونا 
كتعيني باسيل رئيسا حلكومة 

انتقالية».
وأضــاف: ال مؤشــر فــي 
التاريــخ علــى أن رئيســا 
مسؤوال دمر دولته كما فعل 

الرئيس عون.

«مشــكال» جديدا في مسألة 
التسمية واالختيار نحن في 
غنى عنــه، لذلك عاد البحث 
إلى إجراء تعديل في اسمني 

في احلكومة احلالية.
وقــال ميقاتــي انــه لــن 
يعلق على كالم باســيل وان 
أولويتنــا إنقــاذ البلــد وان 
عالقته بالرئيس عون جيدة.

بدوره، رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد، 
دعا الى وعي خطورة اللحظة 
التــي نحن بصــدد التصدي 
أمــواج  لهــا، وأال تأخذنــا 
التفرقــة، ال علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي، وال 
عبر التنافسات الداخلية مع 

هذا املوقع.
وأشار رعد الى أن «الدلع 
الذي نعايشــه، فــي طريقة 
تشــكيل احلكومــة ال محــل 
لــه اآلن، وبــكل صراحة، ال 
يعنينا من يأتي ومن يذهب 
ومن يعود، وقال: عوموا هذه 
احلكومــة لتكــون احلكومة 
الكاملــة الصالحيــات. آخر 
تقرير لديوان احملاسبة، عن 
وزارة االتصاالت سجل ستة 
مليارات دوالر هدرا، ونحن 
من ميوت من اجل ان نؤمن 
مليــار دوالر لشــراء أدوية 
للمرضى، بينما هناك ســتة 
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بعد انتهاء واليتــه، وبينها 
أيضا سحب التكليف املعطى 
للرئيس املكلف، أو تشــكيل 

حكومة أخرى.
وأشــار باســيل الــى أنه 
«علــى حــزب اهللا والثنائي 
الشــيعي حتمل مســؤولية 
كبيــرة، الثنائــي هــو وراء 
ميقاتــي، ولــوال الثنائي ملا 
كان ميقاتي موجودا. والسؤال 
يجب ان يوجه الى الثنائي: 
هــل تريــدون إيصــال البلد 
الــى هنا، وان يبقى ميقاتي، 
ممتنعا عن التشكيل، مكتفيا 
باالستنجاد في دار الفتوى، 
وإعطــاء املوضــوع منحــى 
طائفيا، وهو ليس كذلك؟». 
وقال باســيل: ان أي حكومة 
افضل من الالحكومة، وحتى 
لو كانت احلكومة نفسها بعد 

نيلها ثقة مجلس النواب.
وكان موفد من حزب اهللا 
طرح على باسيل بأن يكون 
الشريك االول في احلكم، في 
حال انســحابه مــن املعركة 
الرئاســية لصالح فرجنية، 
فوضع شــروطا وتريث في 

املوافقة الى يوم أمس.
من جهته، شرح الرئيس 
ميقاتي في دردشة صحافية 
املراحل واحملطات التي مرت 
بها عملية تشكيل احلكومة 

باسيل يلمح لقبول «صفة الشريك األول» في احلكم مبوازاة جهود تعومي احلكومة
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