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طيب!!!

«ساحل شرير».. في بلد طيب (٤)
فــي قلــب «الســاحل الشــرير» تقع 
«العلمني اجلديدة» على مساحة تقارب الـ 
٤٨ ألف فدان، لكنها جتربة مختلفة متاما، 
وتســتحق الدراسة، فهي ليست «قرية» 
سياحية، بل مدينة حقيقية تتمثل فيها 
الفكرة األساســية التنموية التي راودت 
املهندس الراحل حســب اهللا الكفراوي، 
وبلورتها دراسة املكتب الهولندي العاملي 

عام ١٩٧٧.
وأرض العلمــني اجلديدة منتزعة من 
«حقــول األلغــام» املتخلفة عــن معركة 
العلمني واحلرب العاملية الثانية عموما، 
والتــي ظلــت ألكثر مــن ٦٥ عاما تعرف 
بـــ «حدائق الشــيطان»، وحتصد أرواح 
وأطراف من يجرؤ على دخولها، حتى مت 
تطهيرها في السنوات الـ ١٠ األخيرة، فهي 
أرض مملوكة للدولة ال ينازعها فيها أحد.

وضمن رؤية إستراتيجية واضحة، مت 
إنشاء شبكة طرق عاملية تصل «العلمني» 
بالقاهرة واألسكندرية، ومت احلفاظ على 
أغلــب املنطقــة الســاحلية، وتطويرها 
كممشى سياحي يحق لـ«جميع» املصريني 
والزائرين اســتخدامه، ليمارسوا حقهم 
الطبيعي في رؤية البحر، بعكس بقية قرى 
الساحل (الطيب والشرير على السواء).

مت تصميم بنية أساسية متطورة، سواء 
في شكل شبكة طرق أو مطار العلمني أو 
مستقبال القطار فائق السرعة، واالنتهاء 
من ١٨٠٠ غرفة فندقية، على أعلى مستوى 
فندقي، وإنشــاء أبراج رائعة وتسويقها 
للمستثمرين بأرقام هائلة مما ساعد على 

تغطية تكاليف بقية خطط اإلعمار، ومت 
دعــم املدينة بعدد هائل من املشــروعات 
الســكنية لكافة الفئات، حيث إن املدينة 
مصممة لتتسع ٣ ماليني من البشر، وجرى 
بالفعل إنشاء منطقة صناعية على مساحة 
٥ آالف فدان بيعت بالكامل للمستثمرين 

بحوالي ٤٠ مليار جنيه.
مت إنشــاء مدينــة رياضيــة عامليــة، 
ومدينة تراثية، ومجمع للفنون وعشرات 
املشــروعات التي عمل بهــا أكثر من ١٠٠
ألــف عامل مصــري، ومازالت التعاقدات 
على مشروعات جديدة مستمرة، وآخرها 
إنشاء منطقة سياحية عاملية غرب العلمني 
اجلديدة على ساحل ميتد لـ ٦ كيلومترات 
وتكون قادرة على استقطاب ٢ - ٣ ماليني 
سائح سنويا، باالتفاق مع مجموعة عاملية 
للفنادق، وإنشاء جامعتني بدأت الدراسة 
فيهما بالفعــل، والتعاقد على ١٤ جامعة 

أخرى!
هذا الفكر التنموي اجلديد على الساحل 
الشــمالي، يجب اعتمــاده فيما تبقى من 
مساحة بني «العلمني» و«مطروح» وأيضا 
مــن مطــروح حتى حــدود ليبيــا.. وأن 
يكون الهدف التنمية املســتدامة، وجذب 
االستثمارات والسائحني وتقدمي اخلدمات 
على أعلى مستوى، مع عدم حرمان املواطن 
من حقه الطبيعي في رؤية «ساحل» بلده، 
وليس قصر هذا احلق على فئات دون أي 
عائد سواء في الساحلني الطيب أو الشرير!

كانت تلك هي احلكاية..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي: سنحقق معجزة العبور اآلمن للجمهورية اجلديدة
القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي أن حــرب أكتوبر 
املجيدة أبرزت مقدرة اإلنسان 
املصري وتفوقه في أصعب 
اللحظات التي مرت بها مصر 
واألمة العربية وحققت فيها 
مصــر معجزة العبور. وقال 
إنــه «كان يوما مقــدرا له أن 
يظــل خالــدا ليــس فقط في 
وجدان مصر وشعبها، وإمنا 
فــي ضميــر األمــة العربية 
بأسرها وشعوب العالم احملبة 

للسالم».
وأضاف الرئيس السيسي، 
في كلمته امس خالل الندوة 
التثقيفيــة الـــ ٣٦ للقــوات 
املســلحة مبناســبة ذكــرى 
انتصارات أكتوبر الـ ٤٩، أن 
مصر لم حتارب فقط دفاعا عن 
أرضها، وإمنا من أجل حتقيق 
الســالم وهو ما جنحت فيه 

وحافظت على مكتسباته.
وأشــار الرئيــس إلى أن 
حرب أكتوبر املجيدة كان لها 
رجال سخرهم اهللا سبحانه 
القــرارات  وتعالــى التخــاذ 
املصيرية التي غيرت خريطة 
التوازنات اإلقليمية والدولية.
وتابــع: «أوجــه التحيــة 
للرئيس الراحل السادات بطل 
احلرب والســالم الذي اتخذ 
القرار رغم شــبح الغموض 
واتخذ أيضا قرار السالم الذي 
طوى صفحات املاضي وفتح 

بيروت - عمر حبنجر

يتحــــــرك املسؤولــــون 
اللبنانيــون على أســاس ان 
محطة ترسيم احلدود البحرية 
مع الكيان اإلســرائيلي باتت 
خلفهم، مبعزل عن التحفظات 
الشكلية، أو باألصح «اللغوية 
او اإلنشائية» التي أثيرت في 
الداخل، وتاليا السياسية على 
املربك  اجلانــب اإلســرائيلي 

بسبب االنتخابات.
وأولــى خطــوات الرئيس 
املكلــف جنيــب ميقاتــي بعد 
االجتمــاع الثالثي فــي بعبدا 
أمــس األول، والــذي متخض 
عن إجماع الرؤســاء ميشــال 
عــون ونبيه بــري وميقاتي، 
على املسير باملقترح األميركي 
لترسيم احلدود اجلنوبية، كان 
اللقاء املسائي الذي عقده مع 
رئيسي احلكومة السابقني فؤاد 
الســنيورة ومتام سالم، وفي 
حضور مفتي لبنان الشــيخ 
عبداللطيف دريان بعيدا عن 
األضواء، حيث وضع ميقاتي 
التطورات  احلاضرين بآخــر 
املتصلــة بترســيم احلــدود 
البحرية وتشــكيل احلكومة، 
واجلديد على املستوى امللف 
الرئاسي، املعلق في أنشوطة 
التوافق السياسي بحسب شرط 

الرئيس بري.
وفي معلومــات «األنباء» 
فإن االجتماع استغرق ساعة 
ونصــف الســاعة، وخــرج 
اجلميع بانطباع بأن مســألة 
الترســيم منتهيــة، وما بقي 
ســوى بعــض التصحيحات 
اللغوية، حيث ليس في وارد 
لبنان توقيع «اتفاق»، حتى لو 
كان غير مباشر مع إسرائيل، 
إمنا تفاهم من خالل الوسيط 
األميركي عاموس هوكشتاين، 

ويطغى على عثرات املاضي.
وأضاف الرئيس: «لعلكم 
تتفقون معي أن تلك هي ذات 
املعاني والقيم التي نعيشها 
اليــوم فــي معركــة البنــاء 
والتنمية التي نخوضها منذ 
سنوات بهدف تغيير واقعنا 
بشــكل حقيقــي ومســتدام 
والعبــور إلــى اجلمهوريــة 
اجلديــدة التي نتطلــع إليها 
والتي تلبــي طموحات طال 
انتظارها جيال بعد جيل في 
مســتقبل أفضل لهذا الوطن 
يكون بقدر عراقة حضارته، 

وعظمة تاريخه».
«إن  الرئيــس:  وتابــع 
التي  اجلمهوريــة اجلديــدة 
أراها عني اليقني، سوف نحقق 

املقبل، وكأقصــى حد االثنني 
في العاشر من الشهر اجلاري.

السفيرة األميركية دوروثي 
شيا اطلعت من نائب رئيس 
مجلس النواب إلياس بوصعب 
علــى نتائج احملادثــات التي 
جــرت فــي القصر الرئاســي 
حول ملف الترســيم البحري 
النهائية، وأكدت  واملالحظات 
ضرورة اإلسراع في إجناز الرد 

اللبناني.
وخالل رعايته حفل إطالق 
منتدى «شباب نهوض لبنان 
نحــو مئوية جديــدة»، حتت 
شــعار «التعليم أوال.. لبنان 
وطــن للمعرفــة» أمــس، أكد 
ميقاتي «أننا ماضون في عملية 
تشــكيل احلكومــة اجلديــدة 
رغــم العراقيــل الكثيرة التي 
توضع في طريقنا والشروط 
واإليحاءات التي تهدف إلى خلق 
أمر واقع في أخطر مرحلة من 
تاريخنا. وإننا مصممون على 
متابعة العمل وفق ما يقتضيه 
الدستور واملصلحة الوطنية، 

واقتصاديــة،  وسياســية 
يشهدها العالم بأسره».

وتابع الرئيس: «ما سنقوم 
بعمله اليوم ستستمر آثاره 
الســنوات  الطيبــة خــالل 
القادمة»، مؤكدا أنه ال يعادي 
أحدا ألن العدو احلقيقي في 
تقديره هــو الفقــر واجلهل 
والتخلــف، مشــيرا إلــى أن 
الفقر يعني الضعف والعجز، 
مستشهدا بالقول املأثور «لو 
كان الفقــر رجــال لقتلتــه»، 
الفتا إلى مخاطر اجلهل التي 
جتعلك تخطئ وتؤذي كل من 
حولك، الفتا إلى أنه في عامي 
٢٠١١ و٢٠١٣، حتدثنا في هذا 
املوضوع كثيرا، ونظرنا في 

تأثيره علينا.

مازال على طموحه بالسيطرة 
على الوزراء املســيحيني في 
احلكومة، مما يفسر العرقالت 

احلاصلة.
وآخــر طروحات باســيل، 
التي يتبناهــا الرئيس عون، 
اســتبدال وزيــر اخلارجيــة 
عبــداهللا بوحبيــب، ووزيرة 
التنمية اإلدارية جنال رياشي 
الســياحة  عســاكر، ووزيــر 
وليد نصار، إضافة إلى شرط 
الوقــوف على رأيــه مبن يتم 
التوافق عليه كمرشح لرئاسة 

اجلمهورية.
إلى هؤالء الــوزراء، هناك 
عصــام  املهجريــن  وزيــر 
شــرف الدين، احملسوب على 
النائب السابق رئيس احلزب 
الدميوقراطي طالل ارســالن، 
وهو من ضمن حصة الرئيس 
عــون، وقــد تعذر حتــى اآلن 
العثور على بديل عنه، يكون 
مقبــوال مــن رئيــس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليــد 
جنبالط، بينما باتت مســألة 

معجزة العبور اآلمن والثابت 
إليها، إنهــا اجلمهورية التي 
تهدف إلــى حتقيق تطلعات 
هذا اجليل، واألجيال القادمة 
وإلــى االنطــالق على طريق 
التقدم، وامتــالك القدرة في 
جميــع املجــاالت وبحيــث 
تصبــح مصر دولــة حديثة 
متطورة ينعم فيها املصريون 
مبستويات معيشية كرمية»، 
مضيفا: «فكما شاء القدر جليل 
أكتوبــر أن يعاصــر مراحل 
تاريخية ذات أعباء جســام، 
فــإن األجيــال احلالية كانت 
على موعد أيضــا مع القدر، 
لتعيش مرحلة غير مسبوقة، 
في تاريخ مصر املمتد لتعاصر 
أحداثا وتداعيات هائلة أمنية 

ولــن يكــون مســموحا ألحد 
بتخريب املســار الدســتوري 
وعرقلته». ومتنى «أن يوفق 
املجلس النيابــي في انتخاب 
رئيس جديد للبالد ضمن املهلة 
الدستورية». وإذ لفت إلى «ما 
يتعرض له اتفاق الطائف من 
حمالت غير بريئة»، شدد على 
«ان هذا االتفاق، والذي بفضله 
توقف املدفع وعادت مؤسسات 
الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، 
هو اتفــاق ال نقول إنه منزل، 
بل علــى األكيد هو أفضل من 

الفوضى والدمياغوجية».
وفيما يتمسك رئيس التيار 
احلــر جبران باســيل بإجراء 
تغييرات جذرية في صفوف 
وزراء التيار، يرفض ميقاتي 
ان تشمل هذه التغييرات نائب 
رئيس الوزراء سعادة الشامي، 
اخلبيــر الســابق فــي البنك 
الدولي، حتسبا لسلبيات مثل 
هذا اإلجــراء، على مفاوضات 
احلكومــة مع صنــدوق النقد 
الدولــي. ويبــدو ان باســيل 

أكد خالل الندوة التثقيفية الـ ٣٦ للقوات املسلحة في ذكرى حرب أكتوبر أن العدو احلقيقي هو الفقر واجلهل والتخلف

الرئيس عبدالفتاح السيسي في صورة تذكارية مع مجموعة من ابطال حرب اكتوبر

(محمود الطويل) الرئيس جنيب ميقاتي خالل رعايته «منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة» بحضور النائب السابق بهية احلريري 

آفاقا جديدة باملنطقة».
ولفت الرئيس السيســي 
إلى أن جوهــر حرب أكتوبر 
املجيدة هــو الكفاح من أجل 
تغييــر الواقع مــن الهزمية 
إلــى النصــر ومــن الظــالم 
إلــى النــور ومن االنكســار 
واملــرارة واأللم إلى الكبرياء 
والعزة والفخر، مؤكدا يقينه 
الراسخ بأن تغيير الواقع لم 
يكن ولــن يكــون بالكلمات 
والشــعارات واألماني وإمنا 
بالرؤية املتكاملة بعيدة املدى 
والتخطيط العلمي، وتوفير 
آليــات وعوامــل النجاح ثم 
العمل الدؤوب بعزمية وإرادة 
صلبة من أجل حتويل الرؤية 
واألمل إلى واقع جديد يسود 

على اعتبــار ان «االتفاق» قد 
يفســر تطبيعا، وهــذا ليس 
في وارد لبنان. أما بالنســبة 
للحملــة التي يشــنها اليمني 
اإلســرائيلي بقيــادة بنيامني 
نتنياهــو علــى التفاهم، فهو 
بحسب التطمينات األميركية 
قــد يكــون مجرد غبــار قابل 

للمعاجلة.
وتقول املصادر املتابعة ان 
ميقاتي شــاء من هــذا اللقاء، 
توفيــر تغطيــة دار الفتــوى 
السابقني  ورؤســاء احلكومة 
خلطواته الترسمية واحلكومية 
فــي آن معــا، ويبــدو في ظل 
املعطيات انــه حصل على ما 
أراد، وضمــن إطــار املفاهيم 

واالعتبارات املعروفة.
ونقل موقع «أســاس» عن 
أوساط مقربة من ميقاتي، ان 
عملية تشكيل احلكومة باتت 
فــي أمتارهــا األخيــرة، وانه 
في حــال لم حتصل مفاجآت، 
ستتشــكل خالل أيــام، وكما 
توقعت «األنباء» يوم السبت 

جتدد اقتحامات املصارف

بيروت - منصور شعبان

توسعت موجة اقتحام املصارف في لبنان من قبل 
املودعني، حيث شملت مصارف في مناطق مختلفة.

البداية كانت مع إقدام موظفي كهرباء قاديشا (شمال 
لبنان) على اقتحام مصرف «فيرست ناشيونال بنك» 
«fnb»، في طرابلس، احتجاجا على قرار املصرف خصم 

٣٪ من رواتب ومستحقات املوظفني وفقا لروايتهم.
ومتسك املوظفون خالل مفاوضتهم إدارة البنك بحقهم، 
معلنني أن املصرف «لم يسلمهم رواتبهم ويريد أن يخصم 
٣٪ منها ومن املستحقات األخرى، أي ما يعادل ٥٠٠ ألف 
ليرة لبنانية». وفي شــتورا بالبقاع اخترق العســكري 
املتقاعد علي ديب الساحلي مصرف «بي ال سي» مطالبا 
بســحب وديعته البالغة ٢٤٥٠٢ دوالر، بحسب ما ذكرت 

جمعية املودعني على حسابها الرسمي عبر «تويتر».
وفي محلة الرملة البيضاء في بيروت اقتحم املودع 
جواد ســليم بنــك «لبنان واخلليج»، وللمــرة الثانية 
وخرج بعد اتفاقه مع املصرف على اســترداده ١٥ ألف 
دوالر نقدا من وديعته و٣٥ ألفا كشيك، واعتقلته قوى 

األمن الحقا.
من جهته، قال رئيس جمعية املودعني عالء خورشيد، 
ان «املصارف حتولت الى معســكرات»، مشيرا الى أن 
«هذا بالتأكيد لن يحميها، فاحلل األمني غير فعال ألن 

املودع صاحب حق».
أما في صور فقد اقتحم علي حســن حدرج مصرف 
بيلوس مطالبا بوديعته البالغة ٤٤ ألف دوالر، فتمكن 

من احلصول على ٣٥٢ مليون ليرة منها.
وفي احلازمية، شرقي بيروت، اقتحم جورج سيام، 
وهو قنصل ايرلندا الفخري العام في لبنان، فرع مصرف 

انتركونتننتال، مطالبا بسحب وديعته.

جتمع لقوات األمن اللبنانية امام بنك في بلدة شتورة  (أ.ف.پ)

الغالء يحرم السوريني من جتهيز «مونة» الشتاء
وكاالت: لــم يعد «املكدوس»، ضمن قائمة 
«املونة» التي يحضرها الســوريون في مثل 
هذه األيام، اســتعدادا للشتاء، نتيجة ارتفاع 
أســعار املواد الداخلة في حتضيره، بشــكل 
كبير وخاصة بالنسبة ملادتي الزيت واجلوز. 
وبحسب تقرير لصحيفة «الوطن» السورية 
تبني أن ســعر ليتر الزيت النباتي وصل إلى 
١٤٨٠٠ ليرة، أي ان ســعر «التنكة» ســعة ١٦

يصل إلى ٢٣٦ ألف ليرة، علما أن وزارة التجارة 
الداخلية وحماية املستهلك كانت قد أصدرت 
قرارا بتحديد سعر الليتر منه بـ ١٢٦٠٠ ليرة 
في حني وصل ســعر كيلو زيت الزيتون إلى 
٢٢ ألفا، في حني تراوح سعر كيلو اجلوز بني 
٥٠ و٦٠ ألف ليرة. ولم يؤثر اســتقرار سعر 

الفليفلة والباذجنان وهما املكونان األساسيان 
اآلخران على خفض تكاليف األكلة، حيث وصل 
سعر كيلو الباذجنان إلى ١٠٠٠ ليرة أما الفليفلة 
فبلغ سعرها ٨٠٠ ليرة، بحسب التقرير. وذلك 
يعــود لإلحجــام وقلة اإلقبال مــن املواطنني 
هذا العام مقارنة باألعوام الســابقة، وضعف 
القوة الشرائية، وبالتالي زيادة العرض أمام 
الطلب. ورأى أمني سر جمعية حماية املستهلك 
عبدالــرزاق حبزه في حديث لـــ «الوطن» أن 
ارتفاع أســعار هذه املواد هو حادثة ستتكرر 
بشكل دائم في مواسم املونة، في ظل االرتفاع 
اليومي ألسعار املنتجات، وعدم وضع خطة 
حكومية خلفض األســعار في مواسم املونة 

ومعاجلة شح املواد واحتكارها من التجار.

مشّرعون أميركيون يقترحون تشديد «قانون قيصر» 
عواصــم - وكاالت: طرح عدد من 
املشّرعني األميركيني تعديال على قانون 
تفويض الدفاع الوطني األميركي للسنة 
املالية ٢٠٢٣، تضمن إضافة تعديل على 
قانون «قيصــر» للعقوبات املفروضة 

على احلكومة السورية.
وتضمنــت مســودة التعديل التي 
طرحت أمام الكونغرس إضافة تعريف 
ما سمي بـ «مفهوم الصفقة الكبيرة»، 
ما يهدد اتفاق الغاز اللبناني املفترض 
أن يستجلب الغاز من مصر والكهرباء 
من األردن مرورا بسورية، حيث يعتبر 
التعديل أن أي معاملة جتارية تتعلق 

بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، 
أو املعامالت ذات الصلة، التي توفر دعما 
ماديا حلكومة دمشق، أو قد تستفيد منها 
بطريقة أخرى، «عملية جتارية كبيرة» 

تستوجب فرض العقوبات.
وبحسب ما نقل موقع «عنب بلدي»، 
فــإن التعديل ينص على أنه يجب في 
موعــد ال يتجاوز ٣٠ يومــا بعد تلقي 
طلب من رئيس أو عضو رفيع املستوى 
من إحدى جلان الكونغرس، معرفة ما 
إذا كان الشــخص يفي مبعايير فرض 
العقوبات، ويتعني على الرئيس حتديد 
إذا ما كان الشخص او الكيان يستحق 

فــرض العقوبات، باإلضافة إلى تقدمي 
تقرير سري أو غير سري يتضمن قرار 
الرئيس بفرضها أو عدمه. ونقل موقع 
تلفزيون «ســوريا» عن مدير برنامج 
ســورية ومكافحة اإلرهاب والتطرف 
في معهد الشرق األوسط تشالز ليستر 
أمس األول، إن املقترح املقدم للكونغرس 
ســيغطي «أي معاملــة متعلقة بالغاز 
الطبيعي أو الكهربــاء أو أي معامالت 
متعلقــة بالطاقــة تقدم دعمــا ماديا» 
لدمشق، سواء من قبل أفراد أو شركات.

وأضاف ليستر، في تغريدة نشرها 
عبر حسابه في تويتر تضمنت صورة 

عن املسودة، أن املقترح من شأنه «أن 
يقتل صفقة الطاقــة اللبنانية». ومن 
املفتــرض أن يصدق مجلســا النواب 
والشيوخ على مسودة القرار ليصبح 
نافذا، وذلك لكــون «قيصر» جزءا من 
«قانون الدفاع الوطني» األميركي. وعلى 
الرغم من مرور ٣ أشهر على توقيعها، 
تواجه اتفاقية الغاز اللبنانية تعطيال 
مستمرا، ولم يعلن املسؤولون في الدول 
عن تنفيذ أي خطوات فعلية على أرض 
الواقع، في حني قال وزير الطاقة اللبناني 
وليد فياض إن «قانون قيصر» وشروط 

البنك الدولي تعطل الصفقة.

لبنان يتجه إلى «الشغور» الرئاسي.. وميقاتي: تشكيل احلكومة ماضٍ
السفيرة األميركية تستعجل إجناز الرد اللبناني على مقترح هوكشتاين.. باسيل متمسك بشروطه وبري وميقاتي يعّوالن على تدّخل احلليف

املال يوســف  تغييــر وزيــر 
خليــل «محلولــة»، بوقــوع 
خيار الرئيــس بري احلاضن 
له، على النائب السابق ياسني 
جابر، بعدما اســتحال مترير 
اســم وزير املال السابق علي 
حسن خليل، املالحق قضائيا 
بقضية تفجيــر مرفأ بيروت. 
وبقي هنــا وزيــر االتصاالت 
جورج القرم، احملســوب على 
تيار املردة، والذي أبلغ ميقاتي 
رغبته في عدم املشــاركة في 

احلكومة اجلديدة.
الرئيــس ميقاتــي طــرح 
اســم مجيد أرســالن لــوزارة 
املهجرين، إال ان رئيس احلزب 
الدميوقراطــي رفــض، ألنه ال 
يريــد «حرق» جنلــه في هذه 
احلكومة.. وقد طرح بدال منه 
واحدا من اثنني الوزير السابق 
رمــزي مشــرفية أو نســيب 
اجلوهري، إال ان باسيل طلب 
أسماء جديدة، على اعتبار ان 
وزارة املهجرين محسوبة من 
حصة رئيس اجلمهورية الذي 
عليه تسمية وزيرها بالتوافق 
مع أرسالن. وبحسب املصادر 
املتابعة، فإن الرئيس ميقاتي 
ومثله الرئيــس بري يعوالن 
علــى حــزب اهللا فــي إزاحــة 
العقبات التي يطرحها باسيل 
بوجه حكومة «آخر العهد» على 
ان تكون الثقة التي ســتعطى 
لها من مجلس النواب وازنة 
ومدعومــة من نــواب التيار 
الباسيلي بدون شروط، متهيدا 
الســتكمال املفاوضــات مــع 
صندوق النقد الدولي واإلعداد 
ملوازنــة ٢٠٢٣، والتحضيــر 
الشــغور  لتقليــص فتــرة 
الرئاسي الذي بات مؤكدا انه 
سيكون خليفة الرئيس عون 
في بعبــدا لصعوبة التوافق 

على بديل حاليا.


