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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

النائب ملحم خلف لـ «األنباء»: املطلوب 
رئيس يعيد الثقة بالدولة ويتحاور مع اجلميع

بيروت - احتاد درويش

رأى النائــب عــن تكتل 
«نواب قوى التغيير» ملحم 
خلف أن املبادرة الرئاســية 
التي أطلقها التكتل تنطلق من 
أمور أساسية، وهي أوال منع 
الفراغ الذي هو قاتل، ولبننة 
االستحقاق بحيث يكون لدينا 
القرار دون االرتباط بقرارات 
خارجية، كمــا أنها حتملنا 
املسؤولية الوطنية في إنتاج 
رئيس للجمهورية، معتبرا 

أن الهم اليوم هو اســتعادة الدولة من خالل 
إعادة تفعيل املؤسسات، واحملطة احملورية 
هي االستحقاق الرئاسي وانطالقا منه سيكون 

هناك إعادة تكوين السلطة.
ووصــف خلف في تصريح لـــ «األنباء» 
الواقع السياســي القائم في البالد باملأزوم، 
معتبرا املبادرة الرئاسية لنواب التغيير أنها 
محاولة خلرق األفق املسدود وتخطي الواقع 
السياســي املأزوم، وهي من شأنها أن تضع 
اجلميع أمام مسؤولية واحدة جتاه الوطن.

وعــن اللقاءات التي أجراهــا تكتل نواب 
التغيير مع الكتل النيابية والنواب املستقلني 
لشرح أهداف املبادرة السيما نواب حزب اهللا 
وحركة أمل، أشار خلف الى أن اللقاءات فتحت 
الباب للنقاشات واحلوار. والنقاش أمر جيد 
ويفضي الى مكان نضع فيه هواجســنا أمام 
بعضنا البعض مع رفضنا للتسويات. ورأى 
أنــه ميكن البناء على هذه اإليجابية وعلينا 
جميعا الذهاب الى موقع إنقاذي للوطن وللناس 
ومسؤوليتنا كبيرة أمام وجع الشعب الذي 
يطالبنا باخلبز. وردا على سؤال حول مصير 
املبادرة في ظل االصطفافات السياسية داخل 
املجلس النيابي من دون التوصل الى اتفاق 

أو تســوية وتأمني النصاب 
القانوني جللسة االنتخاب، 
أشــار خلف الى أن املبادرة 
ال تأتي بشكل أننا سنذهب 
الى الـ٦٥ صوتا بل إنه يجب 
أن نذهب الى التوافق الذي 
نبحث فيه عــن الـ٨٦. وأكد 
أنه ضمن هذا السياق يجب 
أن نقوم مبقاربة تختلف عن 
املواجهــات واالصطفافات، 
وانه يجب أن نذهب الى مكان 
ميكن الرئيس العتيد من ان 
يكون خــارج االصطفافات 
وعلــى مســافة واحــدة مــن جميــع القوى 

السياسية.
ورأى خلف أن املطلوب رئيس جمهورية 
تكون لديه القدرة على التحاور مع اجلميع، 
والقدرة على إسماع صوته للجميع، واالستماع 
للغيــر، ويعيــد الثقة بالدولــة وأن يطمئن 
اللبنانيــني على مســتقبلهم وأن يصاحلهم 
مع السياســة، الفتا الــى أن ما نقاربه اليوم 
هو أن نعيد املوقع الرئاســي الى الدستور، 
ليس كوجهة نظر، إمنا ليكون هذا الدستور 
مطبقا في جميع األحوال، وخاصة في املبدأ 
األساسي وهو كيفية استمرارية املؤسسات. 
وعن كالم الرئيس ميشال عون أنه لن يسلم 
صالحيات الرئاســة حلكومة مستقيلة، قال 
خلــف: لقد ســمعنا كالم الرئيــس عون أنه 
سيغادر قصر بعبدا عند انتهاء واليته وأنا 
أبني على هذا الكالم، الفتا الى أنه مهما تكن 
املبررات ال ميكن متديد والية الرئيس عون 
وال حتى ثانية وفقا للدســتور الذي يعطي 
اجلواب، وبالتالي ال ينبغي تعطيل املؤسسات 
بل احترامها واحترام األحكام الدســتورية، 
واحلكومة املستقيلة ال تبرر وال تعطي إمكانية 

للرئيس أن ميدد والية رئاسته.

أكد أنه ال ميكن متديد والية الرئيس عون وال حتى ثانية مهما كانت املبررات

النائب ملحم خلف

مصادر لـ «األنباء»: ال حكومة وال ترسيم
قبل مغادرة عون وترّقب لعودة ميقاتي من نيويورك

بيروت - عمر حبنجر 

هل يعود الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي من نيويورك، 
كما عادت فرقة املياس الفنية 
اللبنانية من نيويورك ظافرة 
باملرتبة األولى في مســابقة 
«أميركان غت تالن» ومبليون 

دوالر نقدا؟
وهــل يســتطيع اإلتيان 
بالضــوء األخضــر الدولــي 
لتشــكيل حكومتــه العالقة 
في دوامة األزمات اللبنانية 
الــى  اســتنادا  املتالحقــة، 
لقاءاته علــى هامش جنازة 
امللكــة اليزابيث فــي لندن، 
واجتمــاع اجلمعيــة العامة 
لألمم املتحدة في نيويورك، 
حيث سيتسنى له لقاء رؤساء 

الدول وممثليهم؟
واقعيا، احلاضر السياسي 
في لبنان ال يبشر، وان كان 
من حق الرئيــس املكلف ان 

يأمل.
وبعد لقائه الســادس مع 
الرئيس ميشــال عون، منذ 
تكليفــه بتشــكيل احلكومة 
صبــاح أمس، وعــد رئيس 
احلكومة املكلف الصحافيني 
ممازحــا، لــدى خروجه من 
القصر اجلمهوري في بعبدا: 
«لقد استمر اللقاء نصف ساعة 
واملرة اجلاي سيستمر أكثر، 
حتى لو بدي ضل نامي بالقصر 

ريثما تتشكل احلكومة..».
والراهن ان لقاء أمس، بني 
الرئيسني عون وميقاتي هدفه 
األساسي كان استئذان ميقاتي 
من عون الســفر الــى لندن، 
للمشــاركة في جنازة امللكة 
اليزابيــث، ثم الى نيويورك 
للمشــاركة بافتتــاح الدورة 
اجلديدة لــألمم املتحدة. كما 
حضر في اللقاء، ملف ترسيم 
احلدود البحرية، حيث ينتظر 
لبنــان جوابا خطيا بتحديد 
احداثيات العوامات البحرية.
ومن قبيل املمازحة ايضا 
تساءل مصدر متابع، عما اذا 
كانت «نومة الرئيس ميقاتي 
في القصر اجلمهوري حتى 
تشــكيل احلكومــة، قبل ٣١

مثل هذه احلكومة ستصبح 
مستقيلة في االسبوع التالي، 
اذا أمكــن انتخــاب رئيــس 
املهلــة،  جمهوريــة ضمــن 
الــى حكومــة  وســتتحول 
تصريف أعمــال، حال تعذر 

انتخاب الرئيس.
ومن هنا، غلــب التوجه 
لدى األطــراف الفاعلة، نحو 
املتابعة مع احلكومة احلالية، 
كحكومة تصريف أعمال، على 
أن تتشكل حكومة جديدة مع 
الرئيس اجلديد، خصوصا انه 
ال ضوء أخضــر، إقليميا او 
دوليا أعطي حتى اآلن، على 
الرغم من املداوالت واملباحثات 
الناشطة في باريس، وبعض 

العواصم العربية.
ولكــن مــاذا لو لــم يجد 
الرئيس عون يوم مغادرته 
القصر في ٣١ اكتوبر طبيعيا، 
وصرف النظر عن املغادرة؟

هنا جتيــب املصادر: لقد 
الفريــق  كان فــي حســبان 
بتشــكيل  الــرد  الرئاســي 
حكومــة انتقالية، برئاســة 
النائب جبران باســيل، على 
غرار احلكومة التي شــكلها 
الرئيس الراحل فؤاد شهاب، 
يــوم كان قائدا للجيش، في 
الرئيس بشــارة  نهاية عهد 

انتهاء واليته، أم ســيبقى؟ 
وأضــاف «بيتــرك بعبدا، أو 
ســتني عمره ما يتــرك، فهو 
أصال لم يعد موجودا، ال في 
بعبــدا وال بضميــر الوطن، 
وما لم يفعل، سنتولى نحن 

انزاله».
الشــعب  وقــال اجلميل: 
يرفــض رئيســا مســتزملا 

إليران..
في هذه االثناء، وبالتزامن 
مع مناقشــة مجلس النواب 
للموازنــة العامــة، متأخــرا 
تسعة أشهر، تعرضت بعض 
املصارف في بيروت للرشق 
باحلجــارة مــن قبــل بعض 
األهالي الغاضبني، واستدعي 
اجليش ملنع هؤالء من اقتحام 
مبنى «بلوم بنك» في شارع 
فــردان، واتخذت اجــراءات 
أمنية حول املصارف في وسط 

بيروت حتسبا واحترازا.
وحــذر وزيــر الداخلية 
الســابق مروان شربل من 
خطرين يهددان لبنان اآلن، 
األول ارتفاع الدوالر الى ٥٠

الف ليــرة، والثاني انهيار 
األجهزة األمنيــة وتوقفها 
عن العمــل، حينها، تبطل 
احلاجة الى انتخاب رئيس 

جمهورية جديد.

اخلــوري، والعماد ميشــال 
عون يوم كان قائدا للجيش 
في أواخر عهد الرئيس أمني 
اجلميل، لكن انكشاف خطة 
ترئيــس باســيل حلكومــة 
أثــار حتفظــات  انتقاليــة، 
صارخة، محليــة واقليمية، 
وصلــت الــى حــد اعتراض 
ايران، وهذا ما تبدى في بعض 
مواقف حــزب اهللا، وآخرها 
ايفــاد وزيره علي حمية الى 
البطريــرك  للقــاء  الدميــان 
املاروني بشارة الراعي، محمال 

بـ«كعك العباس».
تقــول  بعــد؟  ومــاذا 
املصــادر انهــم، أي جبــران 
باســيل والفريق الرئاســي، 
يرســمون خلطــوات أخرى 
قيــد املتابعــة. والحظت ان 
مواجهة أي خطوات ناقصة 
قانونيــا مــن قبــل الفريــق 
الرئاســي بعد ٣١ اكتوبر او 
قبله، سيجد من يتصدى له، 
على اجلانب املسيحي بالذات 
والدليل ما أعلنه النائب ندمي 
اجلميل فــي احتفال الذكرى 
األربعني الغتيال والده رئيس 
اجلمهوريــة الراحل بشــير 
اجلميــل، حيث قال: يســأل 
البعض عما اذا كان الرئيس 
عون سيترك بعبدا صبيحة 

تساؤالت عن اخلطوة التالية لباسيل بعد انكشاف خطة ترئيسه للحكومة

(محمود الطويل) الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 

أكتوبر أم بعده»؟
وخلفية هذا التساؤل ان 
مختلف املعطيات السياسية 
املتوافرة، خارجيا وداخليا، 
تشي بأن كافة االستحقاقات 
مؤجلة في لبنان الى ما بعد 
الرئيس  ٣١ أكتوبر وخروج 
عون من القصر اجلمهوري، 
وعلى رأس هذه االستحقاقات 
تشــكيل احلكومة وترسيم 
احلــدود البحرية والكهرباء 
والفيول االيراني، والتحقيقات 
بانفجار مرفأ بيروت، وصوال 
الى االتفاق مع صندوق النقد 

الدولي.
ومعنــى ذلك ان األولوية 
املطلقــة ســتكون النتخاب 
رئيس للجمهورية، والتبرير 
املنطقي ان تشكيل احلكومة 
متعذر ضمــن املدة الفاصلة 
حتــى نهاية واليــة الرئيس 
التي بقي منها نحو ٤٠ يوما، 
وهذه املدة ال تكفي لتشكيل 
احلكومة، واالتفاق على بيانها 
الوزاري، وحصولها على ثقة 
مجلس النواب، الذي يتحول 
بعــد ٢٠ ســبتمبر الى هيئة 

ناخبة حكما.
وحتى لو أمكن تشــكيل 
حكومة، او تعومي احلكومة 
احلاليــة، املســتقيلة، فــإن 

احلكومة تنفي إلغاء منظومة فارق نقاط اخلبز 
املدعم ملستفيدي بطاقات التموين

وزير املالية: حتويل مصر ملركز إقليمي إلنتاج 
وسك العمالت املعدنية والتصدير للخارج

القاهرة ـ ناهد إمام

أكــد د.محمــد معيط وزيــر املالية 
أننــا نســتهدف توطــني  املصــري، 
الصناعــات املعدنية بأحدث اخلبرات 
العاملية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، 
من خالل السعي اجلاد لتحويل مصر 
إلى مركز إقليمي إلنتاج وسك العمالت 
املعدنية املساعدة «الفكة»، والتصدير 

للخارج، والنفاذ إلى األسواق العربية 
واألفريقية، والشرق األوسط وغيرها، 
مــن خالل إنشــاء دار ســك مصرية- 
بريطانية باملنطقة االقتصادية لقناة 
الســويس باستثمارات ٢ مليار جنيه 
وطاقة إنتاجية ســنوية نصف مليار 
«قرص» طبقا للمعايير الدولية، بحيث 

يتم توجيه ٥٠٪ منها للتصدير.
وأضــاف محمد معيط، أنه ســيتم 

تنفيذ كل مراحــل التصنيع في مصر 
باالعتماد على مدخالت إنتاج «محلية» 
بدال من اســتيراد «األقــراص اخلام»، 
على نحو يســهم في تعميق الشراكة 
بني مصلحــة «اخلزانة العامة وســك 
العملة»، ودار السك امللكية البريطانية 
«رويال منت» لتشمل اجلوانب الفنية 
واإلنتاجية والتشغيلية، وتوفير املئات 

من فرص العمل.

«الكوليرا» تستنفر «الصحة» ومنع اخلضراوات الورقية 
في املطاعم ومحال السندويشات

«حماس» تعلن استئناف عالقتها مع دمشق
عواصمـ  وكاالت: أكدت حركة حماس 
مضيها في «بناء وتطوير عالقات راسخة» 
مع حكومة دمشــق بعد نحــو ١٠ أعوام 
من توتر العالقات بني اجلانبني منذ بدء 

احلرب في سورية.
وأعلنــت حماس، فــي بيان صحافي 
نقلتــه وكالة األنباء األملانيــة (د.ب.أ)، 
رســميا قرارها باســتئناف عالقتها مع 
ســورية، معللة قرارها بـ«خدمة ألمتنا 

وقضاياهــا العادلــة وفــي القلــب منها 
قضية فلسطني السيما في ظل التطورات 
اإلقليمية والدولية املتسارعة التي حتيط 

بقضيتنا وأمتنا».
وأعربــت احلركــة عــن تقديرهــا لـ 
«اجلمهوريــة الســورية قيادة وشــعبا 
لدورها في الوقوف إلى جانب الشــعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة».
كمــا أعربــت عــن تطلعهــا فــي «أن 

تســتعيد ســورية دورها ومكانتها في 
األمتني العربية واإلسالمية، ودعمها كل 
اجلهود املخلصة من أجل استقرار وسالمة 

سورية، وازدهارها وتقدمها».
وقالت الوكالة األملانية إن «العالقات 
بني حماس والنظام الســوري مت قطعها 
في عام ٢٠١٢، انقطعت إثر اندالع الثورة 
السورية ومغادرة قيادات احلركة العاصمة 

السورية دمشق باجتاه ودول أخرى».

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس 
الــوزراء املصري ما انتشــر 
من أنباء بشــأن صدور قرار 
بإلغاء منظومــة فارق نقاط 
اخلبز املدعم للمستفيدين من 

البطاقات التموينية.
وأوضح املركــز اإلعالمي 
ـ فــي بيان لــه امسـ  أنه قام 
بالتواصل مع وزارة التموين 
والتجارة الداخلية، والتي نفت 
تلك األنباء، مؤكدة أنه ال صحة 
إللغــاء منظومة فــارق نقاط 
اخلبز املدعم للمستفيدين من 
البطاقات التموينية، وأنه لم 
يتــم إصدار أي قــرارات بهذا 

الشأن.
وأكــدت اســتمرار صرف 
ســلع غذائيــة واســتهالكية 
مقابل فارق نقاط اخلبز على 
البطاقــات التموينيــة ضمن 
منظومة اخلبز بشكل طبيعي 
دون إلغاء، حيث يتم احتساب 
قيمة ١٠ قروش لكل رغيف خبز 
يتم توفيره على البطاقة خالل 
الشهر، على أن يتم احتساب 
عدد األرغفة التي مت توفيرها 
كنقاط يحصل من خاللها على 
سلع غذائية واستهالكية في 

الشهر التالي.

حالــة  ضمــن  وكاالت: 
أعلنتهــا  التــي  االســتنفار 
الســورية وسط  الســلطات 
معلومات عن تفشــي مرض 
الكوليرا في عــدة محافظات 
وتسجيل عشرات االصابات 
وعدد مــن الوفيات، أصدرت 
مديرية الشؤون الصحية في 
محافظة دمشــق قرارا مينع 
مبوجبــه «أصحــاب املطاعم 
وبائعو السندويش والعصير 
في مدينة دمشــق من تقدمي 
جميــع أنــواع اخلضــراوات 
الورقيــة»، ملوحــة بإغــالق 
املنشآت املخالفة مع التشدد 
بالنظافة الشــخصية للعمال 

وغسل اليدين.
الشــؤون  مديــر  وقــال 
الصحية في محافظة دمشق 
د.قحطــان إبراهيــم أن هناك 

صرف الســلع التموينية في 
صرف زجاجة زيت للمواطن 
على البطاقة  التموينية بحد 
أقصــى ٤ زجاجــات للبطاقة 
الواحــدة، وصــرف ٢ كيلــو 
 ســكر للمواطن على البطاقة 
التموينية وبحد أقصى ٨ كيلو 
سكر  للبطاقة الواحدة، وصرف 
١ كيلو أرز للبطاقة التي يقل 
عــدد  أفرادها عن ٤ أفراد، و٢

كيلو أرز للبطاقة التي يصل 

إضافــة إلى التشــدد بارتداء 
الكمامة لتعزيز احلرص عند 
املواطنني، واحلــد من العمل 
باخلضراوات الورقية لتالفي 
أي أضرار، علما ان الكثير من 
االطعمة اجلاهزة تعتمد على 
اخلضراوات الورقية السيما 

عــدد أفرادها   ٤ أفــراد فأكثر، 
كما يتم صرف عبوة  مكرونة 
٨٠٠ جرام للبطاقة التموينية 
التي يقل عــدد أفرادها عن   ٤

وصــرف ٢ عبــوة ٨٠٠ جرام 
للبطاقة التموينية التي يزيد 
عدد  أفرادها على ٤ أفراد فأكثر، 
ويحــق للمواطنــني صــرف 
مســتحقاتهم التموينية بحد 
أقصى ٤ مرات في الشهر من 

املنفذ التمويني.

البقدونس واخلس، خصوصا 
في سندويشات الفالفل، وهو 
الطعام الشعبي األول واملفضل 

لدى السوريني.
وأشــار إبراهيــم إلــى أن 
الرقابــة تواصــل  دوريــات 
جوالتها على احملال املطاعم، 
وأنه مت منذ بداية الشهر ضبط 
أكثر من ٤ آالف مخالفة صحية، 

وإغالق ٢٠ محال.
وكانت وزارة الصحة بينت 
قبل أيام أن العــدد اإلجمالي 
لإلصابــات املثبتــة مبــرض 
الكوليرا بلغ  ٥٣ حالة توزعت 
في حلب ٢٢ إصابة، واحلسكة 
١٣، ودير الــزور ١٠ إصابات، 
والالذقيــة ٦ إصابــات وفــي 
دمشــق إصابتــان، ذاكرة أن 
العدد اإلجمالي للوفيات بلغ 

٧ وفيات.
وفي سياق متصل، ينتظم 
صرف السلع التموينية منذ 
بداية الشهر اجلاري، بالدعم 
االستثنائي املقرر على بطاقات 
التموين، والذي يتراوح بني 
١٠٠ و٣٠٠ جنيه على حســب 
أعداد األسر املقيدة بكل بطاقة 
متوينيــة، حيــث يصل عدد 
املستفيدين من الدعم التمويني 
االستثنائي حوالي ٣٦ مليون 
مواطــن، وتتمثــل ضوابــط 

تكثيفا أكبر للرقابة على احملال 
في العاصمة، للوقاية من أي 
أمــراض أو أوبئة والتشــدد 
على أصحاب احملال واملطاعم 
الشــعبية بتطبيق الشروط 
الصحية وااللتزام بها حفاظا 
على النظافة والصحة العامة، 

جمعية مصارف لبنان حتّذر من االقتحامات
ونقابات املوظفني تقول: للصبر حدود

بيروت: تعقيبا على االقتحامات املتكررة 
للمصارف في لبنان من جانب بعض املودعني، 
ناشــد مجلس جمعيــة مصــارف لبنان في 
بيان أصــدره، امس: «الدولة بكامل أجهزتها 
السياسية واألمنية والقضائية بتحمل أدنى 
مسؤولياتها ازاء تدهور الوضع األمني، وعدم 
التخاذل مع املخلني به، وسوقهم الى احملاكم 
املختصة لكي يحاكمــوا محاكمة عادلة. هذا 
علمــا ان املصارف لــن تتأخر بعد اليوم عن 

مالحقة املعتدين حتى النهاية».

وكان املجلــس التنفيــذي الحتاد نقابات 
موظفي املصارف فــي لبنان حذر، في بيان: 
من مغبة الهجمات التي يتعرض لها موظفو 

املصارف في لبنان.
وختــم البيــان باإلعالن أنه فــي حال لم 
تتخــذ االجــراءات اآليلة إلــى احملافظة على 
سالمة املوظفني في أسرع وقت، سيتخذ جميع 
اخلطوات التي يراها مناسبة إلى حني تأمني 
حمايتهم وصون كرامتهم. فلقد صبرنا كثيرا 
وتغاضينا على جروحاتنا ولكن للصبر حدود.

ارتفاع سعر الفروج رغم انخفاض االستهالك ٢٥٪ 
وكاالت: رغــم اعتيــاد 
السوريني على االرتفاعات 
املتتاليــة ألســعار معظــم 
املــواد، لكن ارتفاع ســعر 
الدجاج ومشــتقاته يشكل 
حالة شــاذة، كون أســعار 
الفروج وأجزائه «باجلملة 
واملفرق» تشــهد ارتفاعات 

يومية بل ساعية لم يشهدها 
ســوق مبيــع الفــروج من 
قبــل. واعتبــرت صحيفة 
«الوطن» املقربة من احلكم 
االرتفاعــات  هــذه  كل  ان 
النشــرات  املتتاليــة فــي 
وخصوصــا  التموينيــة 
خالل الشهر األخير الغاية 

منها محاولة إرضاء املربي 
الذي تكبد خســائر كبيرة 
خالل الفترة املاضية نتيجة 
سوء التخطيط من الوزارة 
وعجزها الواضح عن ضبط 
سعر الفروج من دون األخذ 
القوة  باحلســبان ضعــف 

الشرائية للمواطن.

وأكد عضو جلنة مربي 
الدواجن حكمــت حداد في 
تصريــح لـــ «الوطــن» أن 
اســتهالك الفروج وأجزائه 
منذ شــهر انخفض بنسبة 
تقــارب ٢٥٪ نتيجــة غالء 
األســعار وضعــف القــوة 

الشرائية للمواطن.


