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بيروت - يوسف دياب 

حتولــت املصارف اللبنانيــة أمس هدفا 
للمودعني والناشطني، الذين اقتحموا مصرفني 
في وقــت واحــد وحصلوا علــى مبالغ من 

حساباتهم بقوة التهديد بالسالح. 
وبدأت العملية األولى مع اقتحام السيدة 
سالي احلافظ فرع «بنك لبنان واملهجر» في 
منطقة السوديكو بيروت، يرافقها عدد كبير 
من الناشطني واملودعني، وعمدت إلى سكب 
مادة البنزين على األرض وهددت بإشعالها.
وســادت حالــة من الهرج واملــرج داخل 
املصرف وخارجه، واعتلت سالي، وهي ناشطة 
بارزة في انتفاضة ١٧ أكتوبر، إحدى الطاوالت 
وشهرت ســالحها احلربي الذي تبني الحقا 
أنــه مجرد «مســدس بالســتيكي»، وهددت 
بإطالق النار على املوظفني، ودعتهم إلى إفراغ 
صناديقهم، وبالفعل امتثل املوظفون، ووزعت 
تســجيالت مصورة عبر وســائل التواصل 
االجتماعي، تظهر كيف أن املوظفني يعدون 
األموال عبر اآلالت، ويعمدون إلى جمع مبلغ 
٢٠ ألف دوالر سلمت للناشطة، التي وقعت 
على إيصال رسمي بتسلم وديعتها في املصرف 
املذكور، ومن ثم غادرت من باب خلفي مبرافقة 
وحماية رفاقها الناشــطني. وأعلنت ســالي 
حافظ أنها نفذت هذه العملية بهدف صرف 
املبلغ على شقيقتها املصابة مبرض السرطان.
وعلــى أثــر جناحها في احلصــول على 
وديعتها، نشــرت ســالي على حسابها عبر 
تطبيق «فيسبوك» رسالة موجهة إلى الدولة 
اللبنانية، وقالت «الدولة كلها حتت بيتي، أنا 
صرت باملطار، بشوفكن بإسطنبول.. تشاو». 
وسبق العملية رســالة نشرتها سالي على 
«فيســبوك» أمــس األول، وضمنتها صورة 
شــقيقتها املصابة بالســرطان وإلى جانبها 
طفلتهــا، وكتبت حتتها «يــا عمري بوعدك 
لح تسافري وتتعاجلي وترجعي توقفي عا 
إجريكي وتربي بنتك، لو بدا تكلفني حياتي 
عليــي وعا أعدائي.. اهللا يشــفيكي يا أغلى 

من روحي».
وفي مقابلة تلفزيونية أدلت بها بعد تنفيذ 
العملية، وعلقت على ما حصل وقالت «منذ 
يومني ذهبت إلــى مدير البنك، وطلبت منه 
أن يعطينــي مبلغا من املــال، وأخبرني أنه 
ســيعطيني ٢٠٠ دوالر على الـــ١٢٠٠٠ ليرة 

مقابل الدوالر الواحد».
وأشــارت إلى أن «عالج شقيقتها يحتاج 
إلى ٥٠ ألف دوالر أميركي، ولقد بعنا أغراض 
منزلنا، وأخذنا ١٣ ألف دوالر، ١٢ ألف بالدوالر 
والباقي لبناني»، وتابعت «أبلغت املوظفني 
أننــي آتية إلنقــاذ أختي وال أريــد إيذاءكم، 
والسالح هو ملك ابن أختي ويلعب به وغير 
حقيقي، ولم أتوقع انني كنت سأســتعمله 
فأنا ضد السالح في لبنان».وسألت الشعب 
اللبناني «ليش أنتو ساكتني؟، روحوا جيبوا 

مصرياتكم لو بدها تكلفكم حياتكم».
وما إن انتهت فصول العملية في بيروت، 
حتى اقتحم املودع رامي شــرف الدين، فرع 
«بنك البحر املتوسط» في عاليه بقوة السالح، 
ومتكــن من احلصــول على ٣٠ ألــف دوالر 
أميركــي نقــدا، وبعد خروجــه من املصرف 
ووضع املبلغ املالي في مكان آمن، سلم نفسه 
للقوى األمنية. كما أعلنت جمعية املودعني، 

عن اقتحام أحد املصارف في عاليه.
وفــي ١١ أغســطس املاضــي، دخل مودع 
غاضب مصرفا في منطقة احلمرا في بيروت، 
حامال ســالحا واحتجز املوظفني لســاعات، 
حتــى حصولــه على ثالثني ألــف دوالر من 
وديعتــه التــي تتجاوز قيمتهــا مائتي ألف 
دوالر لعالج والده املريض، ثم ســلم نفسه 
الى القوى األمنية التي احتجزته أليام قبل 

أن تطلق سراحه.
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 طيب!!!

السيسي في الدوحة
في السياسة ال عداوات دائمة وال صداقات 
دائمة، بل مصالح دائمة، وما حدث كان ال بد 
سيقع يومًا ما فيستحيل أن دولتني كمصر 
وقطر تظل عالقتهما «متوترة» إلى األبد، 
وإذا نحينا جانبــًا ـ مع أهميتها ـ عالقات 
وصالت الدم ووشائج القربى والدين واللغة 
واملشاركة في البناء والتنمية، تبقى هناك 
«املصالح» االقتصادية والسياسية للشعبني 
الشقيقني والتي حتماً ستلتقي.. وتتوازى.. 
وتتقاطع، وتلك طبيعة العالقات بني الدول.
كانــت ذروة اخلالف فــي يونيو ٢٠١٧

عندما قطعت مصر والسعودية واإلمارات 
والبحرين عالقاتها الديبلوماسية بقطر، 
ثم كانت املصاحلة في يناير ٢٠٢١ بتوقيع 
إعالن «العال»، وزار سمو أمير قطر مصر 
في ٢٤ يونيو املاضي واســتقبله الرئيس 
املصري في مطار القاهرة، إيذاناً ببدء مرحلة 
جديدة مــن العالقات، ثم جــاءت الزيارة 
احلالية للرئيس السيسي إلى الدوحة على 
رأس وفد رفيع املستوى تلبية لدعوة سمو 

أمير قطر.
وهناك أســباب عديدة تكســب زيارة 
الرئيس السيسي للدوحة أهمية خاصة، 
فهناك ملفات متعددة مت بحثها منذ يونيو 

وحتى اليوم.
فعلــى املســتوى السياســي حتتــاج 
املنطقة إلى تنسيق مواقف جميع دولها، 
ونسيان التباينات الثنائية ملواجهة األخطار 

اخلارجية التي حتيطها من كل اجتاه سواء 
من «جيران» لهم حدود مباشرة، أو بتداعيات 
سياسية يعانيها العالم عمومًا، واملنطقة 
على وجه اخلصوص، مبا سيغير موازين 
القوى خالل أشهر قليلة مع استمرار الصراع 

على أراضي أوروبا.
وعلــى الصعيــد االقتصــادي، تواجه 
املنطقة ردود الفعل العنيفة ملرحلة مواجهة 
جائحــة كورونا، وتعثر إمــدادات القمح، 
وأزمة «الغاز»، وهي عوامل أحدثت صدوعًا 
وشــروخًا في اقتصاديات الدول، ومصر 
وقطر معنيتان بشكل كبير مبلف «الغاز» 
في املنطقة، «ويتحتم» عليهما «تنسيق» 

املواقف.
وال شك أن ملف «جماعة اإلخوان» يظل 
أحد امللفات املهمة التي لم يتوقف التنسيق 
والنقــاش حولها بني «األجهــزة» املعنية 
في البلدين طوال الفترة املاضية، ويبدو 
أن هذا «امللف الساخن» في طريقه للحل، 
وإن اتفقت جميع األطراف على اســتبعاد 
وضعه كعصا في عجلة املفاوضات أو «عقدة 
في منشار»، كما يقول املثل املصري، وأن 
يتم تفعيل وتســريع التوصل لتفاهمات 
في امللفات األخرى، بالتوازي مع استمرار 

مناقشة ملف «اإلخوان».
.. وللحديث بقيــة.. إن كان في العمر 

بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

أمير قطر: زيارة الرئيس السيسي زادت عالقاتنا رسوخًا
خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيســي انفتاح مصر نحو 
تعميق العالقات الثنائية مع 
قطر على كل األصعدة، ودفعها 
إلــى آفــاق أرحــب في شــتى 
املجاالت السياســية واألمنية 

واالقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خالل لقاء الرئيس 
عبدالفتاح السيسي امس، في 
الديوان األميــري بالعاصمة 
القطرية الدوحة، مع صاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث 
أقيمت له مراســم االستقبال 
الرسمي، ومت عزف السالمني 
الوطنيني واستعراض حرس 

الشرف.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بــأن 
الرئيــس السيســي، واألمير 
متيم بن حمد، عقدا مباحثات 
أعقبتهــا جلســة  منفــردة، 
مباحثــات موســعة ضمــت 
وفــدي البلديــن، حيث رحب 
األمير متيم بن حمد بالزيارة 
الرئيس  التاريخية لشــقيقه 
السيســي فــي قطر فــي أول 
زيارة رسمية له إلى الدوحة، 
والتــي تأتــي تتويجا ملســار 
التميز األخير في العالقات بني 
اجلانبــني املصري والقطري، 
مشيدا بالروابط األخوية التي 
جتمع بني البلدين الشقيقني، 
ومعربا عــن تقديره للجهود 
املصرية الداعمة للشأن العربي 
واخلليجي على كل األصعدة، 
مع التأكيد على حرص قطر على 
تعزيز أطر التعاون الثنائي بني 
اجلانبني في مختلف املجاالت 
خالل الفترة املقبلة، من خالل 
زيادة االســتثمارات القطرية 
في مصر واســتغالل الفرص 

االستثمارية املتاحة بها.
كمــا ثمن األميــر متيم بن 
حمد، الدور املصري البارز في 
تعزيــز آليات العمــل العربي 
املشترك في مواجهة األزمات 

للقاهــرة خالل شــهر يونيو 
املاضي من دالالت على تعزيز 

العالقات بني البلدين.
وأضاف املتحدث الرسمي 
أن اللقاء شــهد مناقشة سبل 
تعزيز أوجه التعاون الثنائي 
بني البلدين الشقيقني، وتعظيم 
العالقات التجارية واالقتصادية 
واالستثمارية املشتركة، األمر 
الذي من شــأنه دفع العالقات 
الثنائية بني اجلانبني بشــكل 
إيجابي في مختلف املسارات.

الرئيــس  شــهد  وقــد 
عبدالفتاح السيسي، وصاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثانــي، أميــر دولــة قطر، 
التوقيــع على مذكــرة تفاهم 
بني صندوق مصر الســيادي 
لالستثمارات والتنمية، وجهاز 
قطر لالستثمار، ومذكرة تفاهم 
في مجال الشؤون االجتماعية 
بني وزارة التضامن االجتماعي 
ووزارة التنميــة االجتماعية 
القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن 
التعاون في مجال املوانئ بني 
مصر وقطر.  وكان أمير قطر 
في مقدمة مودعي السيســي 
في ختام زيارته امس، حيث 
اعرب عن سروره باستقباله، 
مؤكدا أن الزيارة زادت العالقات 
القطرية - املصرية رسوخا.

وقــال، فــي تغريــدة على 
الزيــارة  تويتــر، إن «هــذه 
القطريــة-  العالقــات  زادت 
املصرية رسوخا، وأتاحت لنا 
بحث ســبل حتقيق تطلعات 
شعبينا الشقيقني في تعزيز 
تلك العالقات، وخدمة قضايا 
العربية واإلســالمية،  أمتينا 
ودعم األمن والسلم واالستقرار 

في منطقتنا».

كما تبادل الزعيمان الرؤى 
القضايــا  بشــأن تطــورات 
العربية واإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك، حيث 
التوافــق بشــأن أهميــة  مت 
البلدين  التنسيق بني  تعزيز 
لتسوية سياســية مستدامة 
ألزمــات املنطقة، وذلك كجزء 
أساسي من احلفاظ على األمن 
واالســتقرار اإلقليمــي، ومبا 
يحقق آمال الشعوب العربية 
في العيش في سالم واستقرار.

شهدا التوقيع على مذكرات تفاهم مشتركة..والرئيس املصري يؤكد االنفتاح نحو تعميق العالقات الثنائية

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالديوان األميري (قنا)

والتحديات الراهنة باملنطقة، 
والذي يعــد منوذجا يحتذى 
به في احلفاظ على االستقرار 
والنهوض باألوضاع التنموية 
واالقتصادية واالجتماعية في 

الوطن العربي.
مــن جهته، عبــر الرئيس 
السيسي عن تقديره وامتنانه 
ألخيه أمير قطر على حســن 
االســتقبال وكــرم الضيافة، 
مثمنــا مــا عكســته الزيــارة 
األخيــرة ألميــر دولــة قطــر 

احلكومة توافق على إصدار عملة معدنية 
فئة «٢ جنيه» لطرحها للتداول

القاهرة - هالة عمران

وافق مجلس الوزراء املصري في اجتماعه 
األسبوعي امس برئاسة د.مصطفى مدبولي، 
مبدئيــا علــى مقترح إبرام اتفاق شــراكة بني 
مصلحة اخلزانة العامة وسك العملة املصرية، 
ودار السك امللكية البريطانية «رويال منت»، 
إلنشــاء دار ســك بريطانية مصرية باملنطقة 
االقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك 
عملة معدنية فئة الـ (٢) جنيه لطرحها للتداول. 

تأتي هذه املوافقة في إطار تطلع وزارة املالية 
إلقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل اخلبرة الفنية 
فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في 
العملية اإلنتاجية والتشغيلية، بهدف توطني 
الصناعات املعدنية في مصر، وأن تكون مصر 
مركزا إقليميا رائدا إلنتاج وسك العمالت للدول 
العربية واإلفريقية ومنطقة الشرق األوسط، 
وذلك اعتمادا على مدخالت محلية في تصنيع 
العمــالت الوطنية والعمالت املعدة للتصدير 

للخارج بدال من استيرادها كأقراص خام.

حتسبًا لـ «التعومي».. عون وميقاتي نحو «قاسم مشترك» قبل فوات األوان
بيروت ـ عمر حبنجر

عاد تأليف احلكومة الى 
الواجهة، مدعومــا برغبات 
دولية واقليمية، اســتدراكا 
لتداعيــات ما بعد الشــغور 
الرئاســي في لبنان. ورمبا 
وجد الرئيسان ميشال عون 
وجنيب ميقاتي نفســيهما، 
مجبريــن على الوصول الى 
قاسم حكومي مشترك، حتت 
تأثير تآكل املهل الدستورية 
والسياســية، مقابل تعاظم 
االجتماعيــة  املخاطــر 
الــى درجــة  واالقتصاديــة 
بلوغ لبنان املرتبة الثالثة، 
بعد زميبابوي وكوبا، على 
ســلم الدول األكثــر معاناة 
مع التضخم بحســب البنك 

الدولي.
ويبدو أن مختلف األطراف، 
توصلت الى قناعة راسخة، 
بضــرورة تعــومي احلكومة 
امليقاتية، بعد ادخال بعض 
التعديالت علــى تركيبتها، 
احلالية، ودون أي توسعة، 
بوزراء دولة من السياسيني، 
بحسب اقتراح الرئيس عون.
وتوحــي موافقة رئيس 
اجلمهورية، على ان يتولى 
رئيــس حكومــة تصريــف 
األعمــال متثيــل لبنــان في 
الــدورة اجلديــدة  افتتــاح 
لــألمم املتحــدة بديــال منه، 
بأن الســجاالت احلادة التي 
أشــعلتها تصريحــات عون 
الصحافية األخيرة، مع رئيس 
احلكومة وفريقه مطلع هذا 
االســبوع، تبــددت آثارهــا 
نسبيا. وهاهو رئيس حكومة 
تصريــف االعمال يســتعد 
للســفر الى لنــدن، لتمثيل 
الدولــة اللبنانية في جنازة 
امللكة اليزابيث الثانية، ومنها 
يطير الى نيويــورك إللقاء 
كلمة لبنان في جلسة افتتاح 
العامــة، واجراء  اجلمعيــة 
محادثــات مع األمــني العام 
لألمم املتحدة وبعض رؤساء 
العربية واألجنبية،  الوفود 
وبينهم ملك األردن عبداهللا 

الثاني.

حجز مواعيد لقاءات رئاسية، 
مع شــخصيات دولية، كان 
الرئيس عون يأمل التقاءها.

في هذه األثناء، نقل اعالم 
حزب اهللا مخاوف من جلوء 
أطراف اجلهة املواجهة له الى 
اجتهادات دستورية تسمح 
لهم بالبحــث عن ثقة ذاتية 
حلكومة تصريــف األعمال، 
تغنيها عن مرســوم يوقعه 
الرئيس عون، اســتنادا الى 
اعالن اجتهاد دســتوري من 
جانب األكثرية النيابية تقول 

مصادر قريبة من القصر 
اجلمهوري، قالت ان الرئيس 
ميقاتي يتلقى نصائح داخلية 
وخارجية تدعوه الى تأليف 
احلكومــة بأي ثمــن، وعدم 
أخــذ البــالد الــى املواجهة، 
وليس الفراغ فقط، ما دفعه 
الى تقدمي عــروض جديدة، 
تستند الى احلكومة احلالية 

مع تعديالت طفيفة.
وكان الفتــا أمس، فشــل 
فريــق املمانعــة فــي تأمني 
نصــاب املرحلــة األولى من 
اجللسة النيابية التشريعية، 
نــواب  مقاطعــة  بســبب 
القــوات اللبنانية والكتائب 
والســياديني والتغييريني، 
اعتراضا على تعيني اجللسة 
في يوم ذكرى اغتيال الرئيس 
الراحل بشــير اجلميل، في 
مثل يوم أمس ١٤ ســبتمبر 
من العام ١٩٨٢، ما أكد قدرة 
نواب املعارضة على االمساك 
بزمام احلركة التشريعية في 

املجلس.
أما عن املواجهات احملتملة، 
فقد بدأ القلق يتصاعد بوتيرة 
عالية عبر وسائل التواصل 
االجتماعي خصوصا، انطالقا 
من قرار احلكومة الســماح 
للمواطنني العراقيني دخول 
لبنان بال تأشــيرة، من باب 
«تشجيع السياحة»، خشية 
الزائرة  ان تقتصر الوفــود 
على احلرس الثوري االيراني 
واحلشد الشــعبي العراقي. 
وتداولــت مواقــع التواصل 
معلومات مصدرها الطيران 
املدني، عن وصول ٢٢ طائرة 
ركاب عراقيــة الــى بيروت 

خالل الـ ٢٤ ساعة.
مصادر معنية، أوضحت 
لـ«األنبــاء» ردا علــى هــذه 
تكثيــف  ان  التســاؤالت، 
الرحالت اجلوية بني بيروت 
وبغــداد، واملســتمر حتــى 
يوم اجلمعة، هو لنقل زوار 
لبنانيني الى العتبات املقدسة 
في العراق، مبناسبة أربعني 
االمام احلســني، ما يعني ان 
الغاء التأشيرات للعراقيني، 

في سياق آخر.

ان حكومة تصريف االعمال، 
ميكنها تولي سلطات رئيس 

اجلمهورية.
وقالــت املصــادر إلذاعة 
«لبنان احلــر» إنه في حال 
حصل ذلك، فإن عون سيبادر 
الى خطوات من شأنها تعطيل 
مشــروع اجلبهــة املقابلــة، 
مشيرة الى ان هذا االحتدام 
أدى الى طلب أكثر من جهة 
الى حزب اهللا التدخل، تبعا 
لعالقاتــه املفتوحــة مع كل 

أطراف النزاع.

رئيس الوزراء ميثل لبنان في جنازة امللكة إليزابيث وافتتاح الدورة اجلديدة لألمم املتحدة في نيويورك

وتعددت القراءات، حول 
صرف الرئيس عون النظر 
عن زيارة نهاية الوالية الى 
األمم املتحدة، بعدما أرســل 
وفــدا اســتباقيا للتحضير 
املواعيد،  للزيارة وحتديــد 
والبعــض ردها الى الوضع 
الصحي للرئيس، والبعض 
اآلخــر أعادهــا الــى رغبــة 
الرئيس بعدم تكليف اخلزانة 
العامــة، املزيد مــن األموال، 
وثمــة مــن يعيد األمــر الى 
عدم توصل الوفد املرسل الى 

الذكرى األربعون الغتيال الرئيس بشير اجلميل 
تطير نصاب جلسة املوازنة

بيروت ـ أحمد عز الدين

لم يكتمل نصاب جلسة مناقشة املوازنة في 
مجلس النواب أمس، بسبب مقاطعة نواب الكتل 
املسيحية وبعض النواب املستقلني احتجاجا على 
عقد جلســة في يوم الذكرى االربعني الغتيال 
الرئيس بشير اجلميل في ١٤ سبتمبر ١٩٨٢، فبعد 
انتظار اكثر من ٤٥ دقيقة لم يصل الى املجلس 
النيابي سوى ٥٨ نائبا فيما كان النصاب يتطلب 
٦٥ نائبا، عندها اعلن امني عام مجلس النواب 
عدنان ظاهر تأجيل اجللسة لتعقد عند العاشرة 
والنصف من صباح اليوم. نائب رئيس املجلس 
الياس بو صعب الذي حضر الى املجلس رغم 

مقاطعة كتلة «التيار احلر» التي ينتمي اليها قال: 
حضرت كنائب رئيس املجلس وانا ضد مقاطعة 
املجلس بأي شكل من االشكال، ومهما كان السبب، 
ومتنيت على الرئيس نبيه بري احتراما للنواب 
املقاطعني تأجيل اجللسة وان نضع اخلالفات 
السياسية جانبا. واشار بو صعب الى انه عقدت 
جلسة ملجلس الوزراء يوم ١٤ سبتمبر عام ٢٠١٧

وشارك فيها وزراء الكتائب دون اي احتجاج، 
وكانت اجللسة عقدت مساء. أما نواب املعارضة 
الذين حضروا الى مجلس النواب فبعضهم دخل 
الى القاعة فيما بقي البعض اآلخر خارج القاعة 
لعدم تامني النصاب، واكتفوا بتسجيل املواقف 

وتوجيه انتقادات للموازنة.

النائب بوال يعقوبيان مع مجموعة من متقاعدي اجليش واملودعني أثناء وقفة احتجاجية أمام املجلس (محمود الطويل)

ظاهرة اقتحام املودعني للمصارف تزداد.. 

وسالي تستخدم «مسدس لعبة» لسحب أموالها

صورة تلفزيونية لسالي حافظ لدى اقتحامها أحد البنوك

أكبر طرح وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط
القاهرة - ناهد إمام

أعلن د.عاصم اجلزار، وزير اإلســكان 
واملرافق واملجتمعــات العمرانية، عن فتح 
صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 
العقاري، باب احلجز لوحدات سكنية كاملة 
التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي «سكن لكل املصريني ٣» للمواطنني 
منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء 
مبادرة البنك املركزي املصري بإتاحة التمويل 

العقاري بسعر عائد ٣٪ ملدة ٣٠ عاما، والتي 
بدأ تطبيقها منذ ١٣ يوليو ٢٠٢١.

وأوضح وزير اإلسكان، أن الطرح اجلديد 
يأتي في ظل ظروف اقتصادية عاملية غاية 
في الصعوبة، إال أن الدولة مســتمرة في 
التزاماتها بتوفير السكن املالئم للمواطنني 
من خالل وحدات سكنية كاملة التشطيب في 
مختلف محافظات اجلمهورية، وهو ما يظهر 
بوضوح في الطرح اجلديد الذي يشمل ٢٥

محافظة في أكبر طرح لإلسكان.


