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أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

مصر  تعرض نقل خبرات مبادرة «حياة كرمية» ألفريقيا

زيادة اإلدمان بني اليافعني و«الصيادلة» تلوم «األطباء»

«التحالف» يجري تدريبات حتسبًا ملواجهة 
«صواريخ» امليليشيات املوالية إليران شرق سورية

الدولــي  التحالــف  وكاالت: أجــرى 
ضــد تنظيم داعش تدريبات عســكرية 
باالشتراك مع قوات سوريا الدميوقراطية 
«قســد» التــي يهيمن عليهــا األكراد في 
شرق سورية حتسبا لتجدد املواجهات 
مع امليليشيات املدعومة من قبل ايران. 
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان، 
إن قــوات «التحالف الدولي»، طلبت من 
االستخبارات العاملة معها في سورية، 
معلومات استخباراتية عن مواقع انتشار 
«احلرس الثوري» اإليراني وميليشياته، 
بعــد نصب منصــات إطــالق صواريخ 
تابعة للميليشــيات اإليرانية واملوالية 

لهــا، على ضفة نهر الفرات وفي منطقة 
امليادين وصوال إلى البوكمال عند احلدود 
الســورية-العراقية. وجــاء ذلــك، بعد 
االشتباكات بني قوات «التحالف الدولي» 
وامليليشيات اإليرانية وقصف األخيرة 
لقواعد «التحالف الدولي» و«قســد» في 
ريف ديــر الــزور وقاعــدة التنف على 
احلدود مع العراق واالردن. وأجرت قوات 
«التحالف الدولي» ومبشــاركة «قســد» 
تدريبات عســكرية مســاء أمس األول، 
بالقرب من قاعدة حقل «كونيكو» للغاز 
بريف ديرالزور الشــرقي، واستخدمت 
خاللها الذخيرة احلية، ومبشاركة طائرات 

حربية اســتهدفت بغارات جوية أهداف 
وهمية علــى األرض. ويأتــي ذلك، بعد 
معلومات عن نصب ميليشيا «فاطميون» 
األفغانية منصات صواريخ على الضفة 
املقابلــة للحقل من نهر الفرات. وأشــار 
إلــى أن ميليشــيا  املرصــد الســوري، 
«فاطميون» األفغانية املمولة من «احلرس 
الثوري» اإليراني، نشرت صواريخ في 
منطقة حويجة صكر في مدينة دير الزور، 
ووجهتها نحو حقل «كونيكو» للغاز الذي 
استهدف في ٢٥ اغسطس املاضي، ووفقا 
للمصادر فإن الصواريخ التي مت نشرها 

يقدر طولها بنحو ٨ أمتار.

القاهرة ـ هالة عمران

أكد د.مصطفى مدبولي، 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
املصري، اســتعداد الدولة 
املصريــة لتوفيــر كافــة 
خبراتها املتاحة حول آليات 
تخطيط وتنفيذ مشروعات 
«حياة كرمية» إلى األشقاء 
فــي دول القارة األفريقية، 
الســيما إذا مــا مت تبنيها 

كمبادرة أفريقية.
القاء  جاء ذلــك خــالل 
د.مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلــس الــوزراء، امــس، 
كلمــة نيابة عــن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، رئيس 
الدورة  اجلمهوريــة، فــي 
العاديــة الرابعــة للجنــة 
الفنية املتخصصة التابعة 
لالحتــاد االفريقــي حول 
اخلدمة العامة واحلكومات 
احمللية والتنمية احلضرية 
املنعقــدة  والالمركزيــة، 

بالقاهرة.
واستهل مدبولي كلمته، 
الرئيــس  بنقــل حتيــات 
السيســي،  عبدالفتــاح 
للوزراء والسفراء وممثلي 
االحتاد األفريقي والهيئات 
األممية، معربا عن حرص 
الدولــة املصرية  واهتمام 
بقيادتها وحكومتها وكافة 
مؤسساتها بالعمق األفريقي، 

وكاالت: أكــدت مصــادر صحية 
ســورية ارتفاع نســبة االدمان في 
العامــني املاضيني، وجــزء من ذلك 
بسبب توافر األدوية واملواد املخدرة 
بــني البالغــني والفئــات العمريــة 
رخيصــة  وبأســعار  الصغيــرة 
كاحلشــيش والترامــادول. وقالت 
صحيفــة «الوطــن» املقربــة مــن 
احلكومة فــي تقرير لها إن ســعر 
احلبة الواحد ال يتجاوز ٣٥٠٠ ليرة 
سورية أي بسعر قطعة بسكويت 

والظــرف الكامل بـــ ٢٠ ألف ليرة، 
حسب ما هو متداول.

ونفت نقيــب الصيادلة د.وفاء 
كيشــي وجــود أدوية مخــدرة في 
الصيدليات «إال بنسبة قليلة لدى 
بعضها، موضحة أنــه يوجد فرق 
كبير بــني الدواء املخــدر واألدوية 
النفسية املهدئة وأن الترامادول هو 

دواء نفسي».
وأضافت في تصريح للصحيفة أن 
النقابة راسلت فرع مكافحة املخدرات 

وأقسام الشرطة للتمييز بني األدوية 
املخدرة والدواء النفسي، مبينة أن 
األدوية النفســية مقيدة بأســلوب 
معني للصرف، وأن معظم الصيادلة 
ملتزمون بالصرف بتلك الطريقة، 
لكنها عزت اخللل في التوزيع إلى 
«نقابــة األطباء» مؤكدة أن األطباء 
ال يلتزمون بكتابة الدواء النفســي 
على وصفة نظامية، وقالت إن حل 
مشكلة انتشار األدوية النفسية يبدأ 

من عند الطبيب االختصاصي.

٢٠٦٣، مؤكدا ســعي مصر 
لوضع كل خبراتها ســواء 
مــن النواحــي التنمويــة 
واحلضرية واالقتصادية، 
أو االمنيــة والسياســية 
الدول واحلكومات  خلدمة 
األفريقيــة، حيــث تعــد 
التحتيــة والنمو  البنيــة 
الفرص  احلضري وإتاحة 
لـ«حياة كرمية» للمجتمعات 
احمللية هي األساس ملجابهة 
التــي تواجهها  التحديات 

أفريقيا.
فــي ســياق آخــر، أكد 
مدبولــي، أن هناك اتصاال 
يوميــا مع محافــظ البنك 
املركزي، في إطار تنسيق 

كامل بني احلكومة والبنك 
املركزي بشأن التحرك في 
عدد من احملاور االقتصادية 

في الفترة املقبلة.
جاء ذلك خالل اجتماع 
الــذي  امــس،  احلكومــة 
استهله د.مصطفى مدبولي 
باإلشارة إلى حرصه على 
عقد اجتماعات دورية مع 
الوزراء اجلدد في احلكومة، 
مؤكدا أن نهج احلكومة دوما 
هــو البناء على ما ســبق 
حتقيقه من خالل الوزراء 
السابقني، واستكمال خطط 
الدولة املختلفة، وسعيها 
الدؤوب لتحسني اخلدمات 
للمواطنني، وحتقيق تقدم 

جانب من االجتماع احلكومي أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

واملســاهمة الفاعلــة فــي 
حتقيق مستهدفات أجندة 
إفريقيا ٢٠٦٣، وترســيخ 
التكامل  أســس ومقومات 
والتعــاون بني دول القارة 
مبا يحقق رفاهية شعوبها. 
وأشــار مدبولــي، إلــى أن 
استضافة مصر الجتماعات 
الرابعــة للجنــة  الــدورة 
الفنية املتخصصة التابعة 
لالحتــاد األفريقــي «حول 
اخلدمة العامة واحلكومات 
احمللية والتنمية احلضرية 
تعكــس  والالمركزيــة» 
التزامها بكل ما يحقق رفعة 
شأن القارة اإلفريقية، في 
إطار حتقيق أجندة أفريقيا 

بري يكرر الدعوة إلعالن طوارئ اقتصادية: لبنان ليس بخير

بيروت - عمر حبنجر - داود رمال - أحمد عزالدين 

أكد رئيس مجلس النواب نبيه 
بري في كلمــة خالل إحياء ذكرى 
مرور ٤٤ سنة على تغييب اإلمام 
موسى الصدر ورفيقيه، أن لبنان 
ليــس بخيــر، داعيا إلى تشــكيل 
حكومــة، معتبــرا ان تضمينهــا 
وزراء دولــة هدفــه حتويــل كل 
وزير الــى رئيس. ودعــا النواب 
الـــ ١٢٨ ألن يكونــوا صوتا واحدا 
إلجناز االســتحقاقات في موعدها 
واالقتراع لرئيس يجمع وال يفرق، 
رافضا محاولة استغالل االستحقاق 
الرئاسي للقفز فوق اتفاق الطائف، 
مؤكدا ان املجلس النيابي هو الوحيد 
القــادر علــى تفســير الدســتور. 
وتناول موضوع ترســيم احلدود 
مع اســرائيل، وقــال ان الكرة في 
امللعب االميركي، حيث وعد موفدها 
بالعودة بجواب بعد اسبوعني ولم 
يأت اجلواب بعد شهر، محذرا من 

ان لبنان لن يفرط في حقه.
كالم الرئيس بــري جاء خالل 
التجمع احلاشد الذي نظمته حركة 
أمــل فــي مدينة صــور اجلنوبية 
مبناســبة الذكرى الـــ٤٤ لتغييب 
االمام موسى الصدر، وقال: لم يعد 
جائزا ألي طرف سياسي او حزبي 
او رسمي مقاربة االزمة االقتصادية 
والسياســية واملعيشــية علــى 
الشــكل احلالي، وبصراحة لبنان 
ليــس بخير، واكرر مــا دعوت له 
قبل ثالث سنوات: املطلوب اعالن 
حالة طوارئ اقتصادية. وسأل: هل 
هناك بلد في الكون نسبة التغذية 
بالكهرباء فيه صفر، وتذل الناس في 
طوابير طلبا للخبز وتنتهي االزمة 
وال احد يعرف املســبب، ونتلطى 
حتت عنوان «ما خلونا»؟ وســأل 
أيضًا: ملاذا لم تشكل الهيئة الناظمة 
للكهربــاء التــي حرمتنا الغاز من 
مصر والكهربــاء من االردن وهي 
شرط من البنك الدولي، هذه االزمة، 
ازمة الكهرباء اســتنزفت اكثر من 
ثلــث الدين العام، فلماذا ال تطبق 
القوانني، هناك ٧٤ قانونا لم تنفذ؟ 

وأضاف لن نوافق على اي قانون 
او خطة ال تضمن حقوق املودعني 

وهو حق مقدس.
ومــع بدايــة اليــوم االول مــن 
املهلة الدستورية النتخاب رئيس 
اليــوم، اســتغرب  اجلمهوريــة 
اعتبار نهاية الفترة الدســتورية 
نهاية للبنان، مضيفًا: بل يجب ان 
تكون محطة امل وليس مشروعا 
لالستسالم لبعض االرادات اخلبيثة 
إلسقاط البلد، ونشجع على تشكيل 
احلكومة، ولكن اسأل ملاذا املطالبة بـ 
٦ وزراء دولة، مذكرا بأنه في حكومة 
الرئيس متام سالم اصبح كل وزير 
رئيس جمهورية هل سيعيدوننا 

الى ذلك؟
وذكر أن االســتحقاق الرئاسي 
ليس مناسبة إلعادة العملية الى 
ما قبل الطائف، وقال: سنقترع ملن 
يجمع وال يفرق ويوحد وال يقسم.

وفي موضوع ترســيم احلدود 
البحرية، جدد التأكيد على التمسك 
بكل ليتر من النفط والغاز مقابل 
احلــدود وهو حــق ونؤكــد على 
حقوقنــا، والكــرة اآلن في ملعب 
القــوى الراعية للتفــاوض وهي 
اميركا، وقال: لســنا هواة احلرب 
ولكن سنكون جاهزين للدفاع عن 
حقنــا، وال يراهن احد على خالف 
بني «أمل» و«حزب اهللا»، مستعدون 
للتفاوض غير املباشر ولكن ليس 

الى ما ال نهاية.
في غضون ذلــك، انعقد اللقاء 
اخلامــس املنتظر بني الرئيســني 
ميشــال عون وجنيب ميقاتي في 
القصر اجلمهوري في بعبدا عصر 
أمس، استجابة ملقتضيات املرحلة 
وأبرزها دخول االستحقاق الرئاسي 
فــي مهلة الســتني يوما، النتخاب 
الرئيس اعتبارا من اليوم اخلميس.

ونقل صحافيــون عن ميقاتي 
قبل اللقاء أنه لم يكن ممكنا اصدار 
مراسيم تشكيل احلكومة أمس نظرا 
لوجود رئيس مجلس النواب نبيه 
بري في اجلنوب. ما اوحى بإمكانية 
اعالن تشكيل احلكومة اليوم.  لكن 
يبــدو ان ميقاتــي كان مفرطا في 

التفاؤل، اذ لم يخرج اللقاء اخلامس 
بينه وبني رئيس اجلمهورية بأي 
نتيجة جديدة، حيث مت عرض آلخر 
التطــورات واالتصــاالت اجلارية 

لتشكيل احلكومة.
وأوضح مصدر متابع لـ «األنباء» 
انه «مت في خالل اللقاء وضع النقاط 
على احلروف بشأن مسار التأليف 
من قبل الرئيسني عون وميقاتي، 
اال ان وجهات النظر لم تتقارب».

وأضــاف املصــدر «ان اخلالف 
ما زال قائما على مســألة تسمية 
الوزيريــن البديلني لكل من وزير 
االقتصــاد والتجــارة أمني ســالم 
ووزيــر املهجريــن عصام شــرف 
الدين، اذ يصر عون على تسميتهما 
كونهما كانا من حصته في حكومة 
تصريف االعمــال احلالية، بينما 
ميقاتي يريد متثيل عكار والكتلة 
الشمالية التي سمته، وأيضا ال يريد 
اســتفزاز رئيس احلزب التقدمي 
االشــتراكي وليد جنبالط بوزير 
مهجريــن من الطائفــة الدرزية ال 
يرضى عنه». وأشــار املصدر الى 
انه «ميكن القول ان االمور التزال 
تراوح مكانها، بانتظار تبدل يؤمل 
ان يحصــل فــي املواقــف نتيجة 
املساعي واالتصاالت التي يشارك 

فيها أكثر من طرف».
وكان الرهــان على هــذا اللقاء 
جامعا بوصفــه الفرصة األخيرة 
السانحة، لتشكيل حكومة جديدة او 
تعومي احلكومة القدمية املستقيلة، 
لتتولــى ادارة لعبــة االنتخابات 
الرئاسية وما بعدها، في حال كانت 
الغلبة للفــراغ. وعنصر التفاؤل 
متصل بالتحول املستجد في موقف 
رئيس التيار احلر جبران باسيل، 
من طــرح تعــومي حكومة جنيب 
ميقاتي، بعد طــول ألي وممانعة 
مقرونني بالتهديــد في منعها من 
حكم مرحلة الفراغ الرئاسي، ولو 
اقتضــى األمر «َمشــكلة األمور».  
وأخيرا قرر باســيل ان يسبح مع 
تيــار حــزب اهللا، بعد مــا ضاقت 
امامه سبل تأليف حكومة ثالثينية 
يتحكم بها من خالل حيازته على 

الثلث املعطل، وتوقف عن ابتداع 
الشروط، وارتضى ان يكون ثانيا 
فــي جمهورية ســليمان فرجنية 

االفتراضية.
طبعا باســيل لم يكــن العائق 
الوحيــد بوجــه فرجنيــة، فهناك 
سمير جعجع، رئيس حزب القوات 
اللبنانية، وزعيم تكتل اجلمهورية 
القوية، الــذي بينه وبني فرجنية 

حساب قدمي.
وبالعودة الى احلكومة، التي 
هي حديث اللحظة الراهنة، كان 
يجري العمل على حكومة وسطية 
يسمي رئيس اجلمهورية الوزيرين 
البديلني لوزير املهجرين، ووزير 
االقتصــاد، كونهمــا مــن فريقه 
واللذيــن اســتبعدهما ميقاتــي، 
بحيــث يربــح االخيــر حكومــة 
دســتورية متــارس صالحيــات 
رئيــس اجلمهوريــة فــي حــال 
الشغور. علما ان ميقاتي اشترط 
دعم نواب عكار من السنة، ونواب 
اللقاء الدميوقراطي برئاسة تيمور 
جنبــالط، املعنيــني بالوزيريــن 
اجلديديــن. ويبــدو حــزب اهللا 
متعجال على انهاء امللف احلكومي، 
حيث ترى قنــاة «املنار» انه مع 
ضيــق الوقت الفرصــة لم تعدم 
بعد، ودقــة املرحلة تفرض على 
اجلميع البحث عن هذه الفرصة.

في هذه األثناء، تبدأ االتصاالت 
لعقد لقاء جامع للنواب السنــــة 
الـ ٢٧ في دار الفتوى، أواخر شهر 
سبتمبر حتت عنوان «تعزيز وحدة 
الطائفة، وعبرها الوحدة الوطنية». 
وحترص اجلهات الداعية الى هذا 
اللقاء، على ان يكون جامعا بالفعل، 
دون تغييــب احد، انســجاما مع 
الظــروف الراهنة، فــي وقت بدأ 
البعض يتساءل عما اذا كان اهل 
السنة في لبنان، والذين هم اهل 
األمــة واجلماعة، في وضع تفكك 

موجب إلعادة التوحد واجلمع؟
املصادر املتابعة، أوضحت ان 
هدف اللقاء هــو لتوحيد الرؤية 
واملوقف من االستحقاقات اآلتية، 

حكوميا ورئاسيا.
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النائب نزيه متى لـ «األنباء»: املطلوب رئيس حيادي
 ال يحمل مشروعًا سياسيًا لتوريث الكرسي

بيروت ـ زينة طّبارة

تكتــل  عضــو  رأى 
اجلمهورية القوية النائب 
نزيه متى ان ما وصل اليه 
انهيــارات على  لبنان من 
املســتويات كافة، لم يكن 
وليــد املصادفــة، امنا هو 
نتيجة طبيعية لتراكمات 
لم يحســن العهد العوني 
معاجلتها، بسبب انغماسه 
في الفساد، وانشغاله بلعبة 
احملاصصة وتقاسم الدولة، 

واالهم، بسبب حمايته لسالح حليفه حزب 
اهللا، واعطاء احملور اإليراني نفوذا سياسيا 
وامنيا ما كان ليطوله حتى في األحالم، وذلك 
كفاتورة مدفوعة مسبقا لقاء مكاسب نيابية 
ووزارية وإدارية رخيصــة، ولقاء إيصال 

الصهر الى رئاسة اجلمهورية.
ولفت متى في تصريح لـ «األنباء» الى 
ان جل ما فعله الرئيس ميشال عون خالل 
عهده، انه استقال من مهامه، فجير منذ اليوم 
األول النتخابه رئيسا، مصير البالد حلزب 
اهللا ومحور املمانعة، ورئاسة اجلمهورية 
لصهره جبران باســيل، ولــم يكن بالتالي 
ال على مســتوى القسم الرئاسي، وال حتى 
على مســتوى قائد ســابق للجيش معني 
بالفطرة بالدفاع عن سيادة البلد وعن امنه 
واســتقراره، معتبرا بالتالــي ان لبنان ما 
كان لينزلق الى جهنم، لوال تقدمي املصالح 
العائلية واخلاصة على ســلة اإلصالحات 
التي لطاملــا انتظرها اللبنانيون من العهد 

للخروج من النفق.
وعليــه أكد متــى ان املطلــوب للبنان، 
رئيس ســيادي باألداء واملمارســة وليس 
فقط باخلطاب السياســي، رئيس حيادي 
ال يحمــل فــي خلفيــة وجوده علــى رأس 
السلطات، مشروعا سياسيا قوامه توريث 
الكرسي الرئاسي، رئيس يخرج لبنان من 
عزلتــه العربية والدولية، ويعيد له الدور 
الريادي فــي احملافل الشــرقية والغربية، 

رئيس مؤسساتي يعيد بناء 
الدولة على أسس دستورية 
وقضائية سليمة تستقطب 
ثقة العالم، وتفتح األسواق 
اللبنانية امام املستثمرين 
العرب واالجانــب، معربا 
بالتالي عــن امله بتوصل 
قوى املعارضة الى تفاهم 
بني أطرافها حول مواصفات 
الرئيس العتيد، مبا يسمح 
لها بخوض معركة حترير 
الرئاسة من قبضة ما يسمى 

باملمانعة.
وردا على ســؤال، أكد متــى ان جبران 
باسيل غير معني بوجع الناس، وهمه الوحيد 
تشــكيل حكومة حتمي موقعه السياســي 
حال وقوع البالد في الفراغ على مســتوى 
الرئاسة األولى، اال ان مواجهة الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي ملخطط باســيل، تسجل له 
بالرغم من انها ال تتماهى مع أداء حكومته 
في مواجهــة االنهيار واخلروج من النفق، 
معتبرا بالتالــي ان الرئيس ميقاتي حتمل 
مسؤولياته حيال ما بعد ٣١ أكتوبر املقبل، 
حيث املوعــد املنتظر النتهــاء عهد اقل ما 
يقال فيه انه دمر لبنــان اقتصاديا وماليا 
واجتماعيا، وساهم الى جانب حليفه املسلح 

في عزل لبنان عربيا ودوليا.
وعلى صعيد مختلف، لفت متى الى ان 
كالم األمني العام حلزب اهللا الســيد حسن 
نصــراهللا عــن جاهزيــة احلزب ملناقشــة 
االستراتيجية الدفاعية، مشكوك مبصداقيته، 
الســيما ان رئيــس وأعضاء كتلــة الوفاء 
للمقاومــة، لم يوفروا مناســبة اال وأكدوا 
خاللها ان سالح حزب اهللا غير قابل للنقاش 
حتت أي مســمى او عنوان كان، مستدركا 
بالقول ان فكرة االستراتيجية الدفاعية هي 
باألساس مناقضة التفاق الطائف ولفكرة 
الدولة ككل، فســالح حزب اهللا سالح غير 
شرعي، وال يجوز إبقاؤه خارج امرة اجليش 
الــذي يعرف متاما كيفية الدفاع عن لبنان 

وحماية اللبنانيني.

كالم السيد نصراهللا عن جاهزية حزبه ملناقشة اإلستراتيجية الدفاعية مشكوك مبصداقيته

نزيه متى

 رئيس اجلمهورية أعاد إلى مجلس النواب 
قانون تعديل بعض مواد «السرية املصرفية»

بيروت - داود رمال

 اعــاد رئيــس اجلمهوريــة العماد ميشــال 
عــون الــى مجلــس النــواب القانــون املتعلق 
بتعديل بعض مواد قانون الســرية املصرفية 
ضمن املهلــة القانونية.  وقال مصدر رســمي

لـــ «األنباء» ان عون «ليس ضــد القانون لكن 
اعتبر انه ضمن عملية التعافي املالي يجب ان 
تكون للجنة الرقابــة على املصارف ومصرف 
لبنان والضمان االجتماعي احلق في رفع السرية 
املصرفيــة، واال يكون رفع الســرية املصرفية 

ألســباب جرمية او جزائية او تهرب ضرائبي 
بل ايضا ألسباب ادارية، مع رجعية في تطبيق 
القانون الســيما الذين عملوا في القطاع العام 
خالل السنوات املاضية». وأوضح املصدر «ان 
الهدف من اعــادة القانون حتصينه وتطويره 
بحيث يكون اكثــر تطابقا مع املعايير الدولية 
واملمارســات العاملية اجلديدة». وأشار املصدر 
الــى ان «عون حث مجلس النواب على تعديل 
القانون ضمن النقاط الواردة، اضافة الى اقرار 
املوازنة وقانون اعادة هيكلة املصارف والكابيتال 
كونترول التي تعتبر من اسس خطة التعافي».


