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طيب!!!

حلم .. على الطريق
Gمجموعة الثمانية الكبار أو ٨

التي حتتل قمة العالم، وتشــكل 
- فعليــا مــع االحتــاد األوروبي 
- مجلــس إدارة العالم، هي كلها 
دول صناعية، بنت اقتصادها على 
«التصنيع» حتى وإن كانت مصدرة 

للحاصالت الزراعية.
منــذ بــدء عصــر «الثــورة 
الصناعية» وحتى اليوم لم تتمكن 
دولة مــن التقــدم واالرتقــاء إال 
بتطوير صناعاتها، ولم يتحقق أي 
تقدم اقتصادي إال وكانت الصناعة 
قاطرته، (الدول النفطية استثناء).

ونحــن فــي مصــر، وضعنــا 
لبنة قاعدة صناعية طموحة في 
الســتينيات من القــرن املاضي، 
مبصانع احلديد والصلب واالسمنت 
واأللومنيوم والسيارات، ثم دب 
في جوانبها الفساد حتى آلت ملا 
أصبحت عليه، بينما جنحت الدول 
التي وضعت قواعدها الصناعية 
بالتزامن مــع مصر أو بعدها في 
الوصول ألهدافها.. ولكن ال فائدة 

من البكاء على اللنب املسكوب.
مصر اليــوم تضــع قواعدها 
اجلديــدة لتصبــح دولــة ذات 
روافد اقتصادية متكاملة، احدى 
اهــم دعائمها «الصناعــة»، وفي 
الثانيــة مــن «املؤمتر  اجللســة 
االقتصــادي» قال رئيس الوزراء 
د.مصطفــى مدبولــي إن مصــر 
«تطمح» إلى وضع استراتيجية 
لقطاع الصناعة ملدة ١٠ سنوات، 
وأنا شخصيا ال أرى سببا لتأخر 
وضع استراتيجية واضحة وملزمة 

للصناعة في مصر، ونحن جميعا 
نعلــم أنها معيار تصنيف الدول 

بني املتقدمة والنامية.
وحتّول مصر إلى دولة صناعية 
متقدمة هو حلم يراود االقتصاديني، 
لكنه بحاجة إلى «إرادة سياسية 
حقيقيــة»، وإلــى «قناعة» كاملة 
حتى نتحدى أي «إعاقات» تسعى 

لعدم حتقيق هذا األمل.
ما حدث خالل الشهور القليلة 
املاضية أن توجيهات من القيادة 
السياسية صدرت لرئيس الوزراء 
بضــرورة أن تكــون لــدى مصر 
استراتيجية صناعية واضحة، وأن 
يتم ذلك بالتوافق مع جميع أطراف 
العملية الصناعية، وبالفعل اجتمع 
د.مصطفى مدبولي مع رؤساء غرف 
الصناعات املختلفة ووزير التجارة 
والصناعة واحتاد الصناعات، ومت 
االتفاق على بلورة االستراتيجية 
الصناعية على أن يتم اإلعالن عنها 
خالل املؤمتر االقتصادي، وهو ما 
نتوقــع أن تتضمنــه التوصيات 

اخلتامية للمؤمتر.
ننتظر، وبفــارغ الصبر، هذا 
التحول االستراتيجي الذي سيحقق 
عشرات اآلالف من فرص العمل، 
ويرفع عوائد الصادرات، خاصة 
أن مصــر لديها قــدرات صناعية 
هائلة تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا 
للعديــد من الصناعــات، ومكانا 
خصبــا جلذب أفضــل املصنعني 
واجتذاب مليارات االستثمارات.

وحفظ اهللا مصــر وأهلها من 
كل سوء.

أنباء لبنانية

أنباء سورية

أنباء مصرية

السيسي يوّجه بتوفير املعدات الزراعية الالزمة
لتحقيق االكتفاء الذاتي من احملاصيل اإلستراتيجية

مدبولي: حريصون على زيادة مساهمة القطاع اخلاص في االقتصاد
القاهرة - هالة عمران

أكــد رئيس الــوزراء املصري د.مصطفــى مدبولي، 
حــرص الدولــة املصرية على متكني وزيادة مســاهمة 
القطاع اخلاص في كل مناحي االقتصاد املصري. وقال 
إن الدولة حريصة على أن يكون هناك وضوح للرؤية، 
ومنافسة واضحة وعادلة وتطبيق لنفس املعايير على 
اجلميع، وهو املبدأ الذي تؤكد عليه في وثيقة «ملكية 
الدولة» خالل الفترة املقبلة. وأضاف مدبولي امس في 
كلمة خالل جلسة «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم 

سياســة املنافســة» ضمن فعاليات اليــوم الثاني من 
املؤمتر االقتصادي مصر ٢٠٢٢ أن الزيادة السكانية أحد 
التحديات التي تواجهها الدولة، قائال «ولو لم تكن هناك 
زيادة سكانية وثبات في عدد السكان كان من الوارد أال 

يكون هناك احتياج الستثمارات جديدة».
وتابع أن الزيادة الســكانية في مصر تزداد سنويا 
نحو مليوني نسمة، فال بد أن تكون هناك دائما إضافة 
جديدة لالستثمارات، مبينا أن هذه االستثمارات ستأتي 
مــن القطاع اخلاص، وفــي حالة عدم تغطيــة القطاع 
اخلاص، ستحاول الدولة في بعض القطاعات التي تراها 

أن تشارك لكى تغطي الفجوة املوجودة. وأوضح مدبولي 
أن الهــدف من الوثيقة هو وضع إطار تنظيمي واضح 
ومحدد من أجل تنظيم العالقة في األنشطة االقتصادية 
مــا بني الدولة والقطاع اخلاص، كما تعمل على طمأنة 
املستثمر الداخلي أو اخلارجي على استثماراته على املدى 
املتوســط والبعيد. وأشار مدبولي إلى أن هناك بعض 
الدول الرأســمالية ودول املجتمع الغربي تساهم فيها 
احلكومات بنسب عالية جدا مثل فرنسا من الدول التي 
فيها ملكية الدولة في مناح كثيرة من االقتصاد متواجدة 

بها، ولكن هناك إطارا تنظيميا ينظم هذا املوضوع.

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  وّجه 
السيسي بتوفير كافة املعدات 
واآلالت الزراعية الثقيلة الالزمة 
على أعلى مستوى، استعدادا 
الشــتوي،  الزراعــة  ملوســم 
ولتحقيق أعلــى معدل ممكن 
من اإلنتاج من مساحة الرقعة 
الزراعيــة العمالقــة اجلــاري 
اســتصالحها علــى مســتوى 
اجلمهورية، مبا يعزز من جهود 
الدولة لتطوير قطاع اإلنتاج 
الزراعي ســعيا نحو حتقيق 
الذاتي من احملاصيل  االكتفاء 
االستراتيجية، فضال عن توفير 
اآلالف مــن فــرص العمل في 
التخصصات املختلفة، وإنشاء 
مجتمعات إنتاجية وصناعية.
جــاء ذلــك خــالل اجتماع 

الهندســية للقوات املســلحة 
اللــواء أ.ح.هشــام ســويفي، 
ومدير جهاز مشروعات اخلدمة 
الوطنية للقوات املسلحة اللواء 
أ.ح.وليد أبو املجد، ومدير إدارة 

أ.ح.توفيــق ســامي، ومديــر 
مشــروع «مســتقبل مصــر» 
العقيد طيار بهاء الدين الغنام.
وصرح املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بســام راضــي بــأن االجتماع 
تناول متابعة تطورات املوقف 
التنفيذي لعدد من املشروعات 
الزراعــي  القوميــة لإلنتــاج 
واستصالح األراضي، خاصة 
في منطقتي توشكى بجنوب 
الوادي، ومشــروع مســتقبل 
مصر في إطار الدلتا اجلديدة.

واطلع الرئيس السيسي في 
هذا اإلطار على سير العمل في 
تلك املشــروعات، مبا في ذلك 
البنية األساسية من شبكة طرق 
ومحاور ووسائل ري حديثة 
ومحطــات املعاجلة والتغذية 

الكهربائية.

املركبــات بالقوات املســلحة 
الشــيخ،  أ.ح.عصــام  اللــواء 
ورئيس مجلس إدارة الشركة 
املصرية لزراعة واســتصالح 
اللواء  األراضي الصحراويــة 

«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تعمل على طمأنة املستثمر الداخلي أو اخلارجي

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع عدد من املسؤولني

الرئيس عبدالفتاح السيســي 
امــس مــع مستشــار رئيس 
للتخطيــط  اجلمهوريــة 
العمرانــي اللــواء أمير ســيد 
الهيئــة  ورئيــس  أحمــد، 

إسرائيل تنفذ أول هجوم «نهاري» على محيط دمشق
وكاالت: سمع دوي انفجارات عدة في العاصمة 
السورية دمشق أمس. وقالت وسائل إعالم رسمية 
سورية إنها نتجت عن هجوم إسرائيلي هو األول من 
نوعه الذي تقوم به إسرائيل في وضح النهار منذ 
مدة طويلة، حيث كانت الهجمات السابقة جتري ليال.

وقالــت مصــادر ديبلوماســية ومخابراتية في 
املنطقة لـ «رويترز» إن إســرائيل كثفت الضربات 
على مطارات ســورية، منها مطار دمشــق الدولي، 
لتعطيل اســتخدام إيران املتزايــد خلطوط اإلمداد 
اجلوي إليصال األســلحة إلى حلفائها في سورية 

ولبنان، ومنهم حزب اهللا.
واعتمدت طهران النقل اجلوي كوسيلة أكثر 
موثوقيــة لنقــل العتاد العســكري إلــى قواتها 
واملقاتلــني املتحالفــني معها في ســورية، وذلك 

بعد تعطل عمليات النقل البري.
وقــال املرصــد الســوري حلقوق اإلنســان إن 
االنفجارات ناجمة عن هجوم إسرائيلي جديد لريف 
دمشق، استهدف مواقع تابعة للميليشيات اإليرانية 
وقوات سورية في منطقة الدمياس ومحيطها بريف 
دمشق الغربي، وسط معلومات عن استهداف ملواقع 
أخرى بالريف الدمشقي، ويعد هذا االستهداف الثاني 
خالل ٣ أيام والـ ٢٧ من قبل اجلانب اإلسرائيلي على 

األراضي السورية منذ مطلع العام ٢٠٢٢.
وفي الســياق، قال مصدر عســكري سوري ان 
اجليش متكن من «إحباط هجوم صاروخي إسرائيلي 

على محيط مدينة دمشق» ظهر أمس.
وذكر أن «العدو اإلســرائيلي نفذ عدوانا جويا 
برشــقات مــن الصواريــخ مــن شــمال األراضــي 

الفلســطينية احملتلة مســتهدفا بعض النقاط في 
محيط مدينة دمشــق، وقد تصدت وسائط دفاعنا 
اجلــوي لصواريخ العدوان وأســقطت عددا منها، 
وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع 

بعض اخلسائر املادية».
في غضون ذلك، أوضح املرصد أنه حصل على 
معلومــات جديدة حول القصف اإلســرائيلي على 
العاصمة دمشــق يــوم اجلمعة املاضــي، حيث مت 
تدمير معدات عسكرية لوجستية تستخدم لتجميع 
طائرات مســيرة مصنعة في إيران ويتم جتميعها 
ضمن منطقة مطار الدمياس العسكري بريف دمشق 
الغربي، نتيجة الســتهدافه بشــكل مباشر من قبل 
اجلانب اإلسرائيلي، كما مت استهداف رادار ومهبط 

باملطار أيضا.

بيروت - عمر حبنجر

تبخــرت موجــة التفاؤل 
بإمكانيــة تشــكيل حكومــة 
ميقاتية جديدة، في األسبوع 
األخيــر مــن واليــة رئيــس 
اجلمهوريــة ميشــال عون، 
وباتــت ثنائيــة «الفراغني» 
احلكومــي والرئاســي، مــن 
واقــع احلــال، ويخشــى أن 
متتد اإلخفاقات الى استحقاق 
توقيع اتفاق ترسيم احلدود 
البحرية مع اســرائيل، عبر 
الواليات املتحدة األميركية، 
في ضــوء اإلربــاك احلاصل 
حول من سيوقع االتفاق من 
اجلانب اللبناني، املســتوى 
السياسي أم التقني، في ظل 
رغبة الرئيس عون بالتوقيع 
علــى مــا يعتبــره «اجنازا» 
ورفــض رئيــس احلكومــة 
املكلــف جنيــب ميقاتــي ان 
يوقع من جهتــه، طاملا اتفق 
على اعتبار املوضوع مسألة 

تقنية ال سياسية.
ويصل الوسيط األميركي 
الــى  عامــوس هوكشــتاين 
بيروت غــدا األربعــاء، وقد 
أعلن قبل وصوله ان التوقيع 
على املذكرة األميركية بشأن 
احلدود البحرية مع اسرائيل 
سيتم اخلميس في الناقورة 
بشــكل منفرد، وفي غرفتني 
منفصلتني، وبغياب أي مظاهر 
احتفالية مشتركة بني الوفدين 
الى  اللبناني واالســرائيلي. 
ذلك توقع موقع «لبنان ٢٤» 

هوكشتاين للحدود البحرية 
«خيانة عظمى»، ملا تضمنته 
من تنازل عن مساحات بحرية 

حسب قوله.
الرئيس نبيــه بري حدد 
بعــد غــد اخلميــس موعــدا 

من اجلميع، كســر التمترس 
احلالي، النتاج رئيس.

وردا على الدعوات للحوار، 
قــال نائــب رئيــس القوات 
اللبنانية جورج عدوان: «اذا 
كانــت هناك دعــوة للحوار، 
يجتمع تكتلنــا ويقرر، وقد 
انتخبنــا ميشــال معــوض، 
وخالفنا مع حزب اهللا يرتكز 

على الدستور والقانون».
وواضح ان التحول نحو 
احلــوار، يعنــي أن الفــراغ 
الرئاســي مفــروغ منــه، فال 
الوقت يسمح، قبل ٣١ أكتوبر، 
وال املناخ السياسي اخلريفي 

يساعد.
اما علــى صعيــد تأليف 
احلكومــة، فقد أصبح خارج 
االحتمال كما يبدو، من حيث 
الوقــت او من حيــث املزاج 
السياسي، فال الرئيس عون 
ومــن خلفــه رئيــس التيار 
احلــر جبــران باســيل، في 
وارد التنازل عن شــروطهما 
على الرئيس ميقاتي، املقلع 
كما يبدو، عن تدوير الزوايا 
بعد ان طفح كيله من باسيل 
وفريقــه احمليــط بالرئيس 
عون، وفي رسالة وجهها الى 
الرئيس عون عبــر االعالم، 
نفى ميقاتي علنا ما أشيع عن 
موافقته على توقيع مرسوم 
جتنيس ٤٠٠٠ سوري وعراقي 
وإيراني وغيرهم، ممن يأمل 
باســيل بأن يقوم به ميقاتي 
ومعه وزير الداخلية بســام 
مولوي، قبل ان يوقع الرئيس 

عون قبل نهاية الدوام الرسمي 
في ٣١ أكتوبر.

محــركات  ان  والراهــن 
اللواء  الوســيط احلكومــي 
عباس ابراهيم مازالت تعمل، 
ولكــن بأمل أقــل في حتقيق 

خرق!
خالصة املعادلة، املعارضة 
مبختلف روافدها تصر على 
انتخــاب رئيس مــن خارج 
«مصنــع» حــزب اهللا، لكن 
احلزب لــم ميكنها، واحلزب 
وحليفــه التيار احلــر يريد 
حكومــة بصالحيــات تامــة 
وبشــروط الصهــر والعــم 
التحكمية، لكن ميقاتي ومن 
حوله او بقربه من املعارضني، 
لم ميكناهما من ذلك، و«كما 

تراني يا جميل أراك».
لكن األمل يبقى مفتوحا، 
فان لم يثمر احلوار الذي دعا 
اليه رئيس مجلــس النواب 
نبيه بري، فقد يأتي احلل عبر 
«منتدى الطائف ٣٣» احلواري 
الذي دعا اليه ســفير اململكة 
العربية السعودية في لبنان 
وليد بن عبداهللا بخاري في 
٥ نوفمبر، مبناسبة الذكرى 
٣٣ إلقراره في مجلس النواب 
اللبناني، وقد دعا اليه رؤساء 
اجلمهورية السابقني ورئيس 
املجلــس النيابــي نبيه بري 
ورؤساء احلكومات السابقني 
ورئيــس احلكومــة احلالي 
والوزراء والنواب واملرجعيات 
الدينيــة، ومختلف األحزاب 

املؤيدة لـ«الطائف».

للجلسة االنتخابية اخلامسة 
مع احتمال التأجيل بســبب 
موعد توقيع اتفاق الترسيم 
فــي نفــس الوقــت، علما ان 
مصيــر هــذه اجللســة وما 
بعدهــا لن يكــون أفضل من 

مصير ســابقاتها، ولذا طرح 
بري فكرة العودة الى احلوار 
بني القوى املتناحرة رئاسيا 
بأمل التوصل الى شــخصية 
ميكن التوافق حولها. وقد كان 
الفتا قــول النائب عن التيار 

احلر ابراهيــم كنعان، لقناة 
«ام تي فــي» أمس، من دون 
حوار جدي، سنكون متجهني 
الى الفراغ، وقد بادرنا باجتاه 
اآلخرين، على اســاس ورقة 
األولويات الرئاسية واملطلوب 

مصادر تتحدث عن استهدافه مواقع عسكرية إيرانية وسورية

القريب من الرئيس ميقاتي، ان 
يتوج التفاهم احلدودي بزيارة 
لوزيــر اخلارجية األميركية 
انطوني بلينكن الى بيروت. 
الــى ان  املوقــع  وأشــار 
ثمة ثالث ســباقات مع وقت 
االتفــاق، فــي ظل الشــغور 
الرئاســي في لبنان املقرون 
بضبابيـــة دســتورية حول 
الوضع احلكومي، واالنتخابات 
التشــريعية فــي اســرائيل، 
الالاستقــــرار  واحتمـــــال 
السياسي، حال فوز بنيامني 
نتنياهو وفريقه، فاالنتخابات 
االميركية النصفية، واحتمال 

فوز اجلمهوريني.
علــى صعيــد رئاســــة 
اجلمهورية، ما حل بجلســة 
األمــس، من فشــل جديد في 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
أوجز املرشح الوحيد ميشال 
معوض أســبابه بقوله بعد 
اجللســة الرابعــة: «لن أقدم 
أوراق اعتمــادي الــى حزب 
اهللا او التيار احلر، من أجل 
أن يرضوا علي، واحلل البديل 
هو بجمع املعارضة، وتأمني 
٦٥ صوتــا، لتغيير موازين 

القوى».
والالفــت كان تصويــت 
التغييريــني  ١٠ نــواب مــن 
والســياديني، بينهم ميشال 
الدويهي املنسحب من تكتل 
النواب الـ ١٣، للباحث واملؤرخ 
الدكتور عصام خليفة، الذي 
اعتبــر موافقــة املســؤولني 
اللبنانيــني علــى خريطــة 

سيناريو ُمكرر لتعطيل  جلسات انتخاب رئيس اجلمهورية

مصدر سوري ينفي إلغاء زيارة وفد لبناني لترسيم 
احلدود البحرية: لم يكن هناك موعد أصال

وكاالت: نقلت «رويترز»، عن مصدر 
ديبلوماسي أن احلكومة السورية ألغت 
زيــارة كانــت مقررة غــدا األربعاء لوفد 
لبناني إلى دمشق ملناقشة ترسيم احلدود 
البحرية بني البلدين. وأضاف املصدر أن 
احلكومة السورية بعثت برسالة أمس إلى 
وزارة اخلارجية اللبنانية تقول إن الوقت 

غير مناسب ملثل هذه الزيارة.
لكن موقــع صحيفة «الوطن» املقرب 
مــن احلكومة الســورية نقل عن مصدر  
ديبلوماسي سوري نفيه إلغاء الزيارة. 
وقال املصدر انه لم يكن هناك اتفاق أصال 
علــى  موعد للزيارة حتــى يتم إلغاؤه. 
وأضاف أن الطرف اللبناني اقترح موعدا 

لم يكن مناسبا للطرف السوري.

وكانت قناة «اجلديد» نقلت أن وزارة 
اخلارجيــة اللبنانية تســلمت كتابا من 
اجلانب السوري يعتذر فيه عن استقبال 
الوفد اللبناني لترسيم احلدود الرتباطات 

مسبقة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، 
كلف نائب رئيس مجلس النواب إلياس 
بوصعب ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق، 
إلجراء لقــاءات مع كبار املســؤولني في 
ســورية بهدف مناقشة مسألة الترسيم 
البحــري بــني البلدين. وذلك اســتكماال 
لالتصــال الهاتفي الذي أجــراه الرئيس 
عون مع نظيره الســوري بشــار األسد 
قبل أيام في شأن ترسيم احلدود البحرية 

بني البلدين.

بيروت ـ أحمد عز الدين

تكرار سيناريو اجللسات 
املعطلــة النتخــاب رئيس 
اجلمهورية استمر امس في 
اجللسة الرابعة، حيث حضر ١١٢

نائبا الى مبنى املجلس النيابي 
شاركوا باالقترع في اجلولة 
االولى ثم فقد النصاب من قبل 
نواب كتل «حزب اهللا»، «التيار 
احلر»، وكتلة فرجنية، اضافة 
الى كتلة رئيس املجلس نبيه 
بري الذي رفع اجللسة، فيما 
ارتفعت اصوات نيابية ترى ان 
احلل هو بالدعوة للحوار الذي 
ينوي رئيس املجلس توجيهها 

بعد نهاية العهد.
ودعا الرئيس نبيه بري الى 
جلسة جديدة يوم اخلميس 
املقبــل، ولكن بعد همس من 
نائبه إلياس بوصعب بأن هذا 
اليوم قد يكون توقيع ترسيم 
احلدود البحرية من قبل رئيس 
اجلمهورية ميشال عون مع 
املوفــد األميركــي عاموس 

ملغاتني وحملت إحداها عبارة 
«العوض بسالمتكم».

وبقيــت أصــوات نواب 
التغييــر وكتلــة االعتــدال 
التبدل  وعددهم ٢٥ محــور 
في املواقف، حيث صوت نائب 
التغيير وضاح الصادق ملرشح 
املعارضة ميشال معوض، فيما 
توزع اآلخــرون بني «لبنان 

اجلديد» وعصام خليفة.

هوكشتاين، جعله يترك املوعد 
مفتوحــا على دعوة يوجهها 

الحقا.
وعندما بدأ تعطيل النصاب، 
سأل أحد النواب رئيس املجلس 
«ما بحقلك حتجز النواب»، فرد 
بــري «اعطوني هذه احلرية 

وشوفوا شو بعمل».
نتائج جولة االنتخاب لم 
حتمل أي جديد سوى بروز 

أوراق جديدة باســم الباحث 
التاريخي حول ترسيم احلدود 

البحرية عصام خليفة.
فقــد بلغ عــدد األوراق 
البيضاء ٥٠ (اجللسة السابقة 
٥٥)، ميشــال معــوض ٣٩
(اجللســة السابقة ٤٢) لبنان 
السابقة  اجلديد ١٣ (اجللسة 
١٧)، وعشرة أوراق باسم عصام 
خليفة، واعتبــرت ورقتان 

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مترئسا اجللسة الرابعة النتخاب رئيس للجمهورية  

لبنان يقترب من الشغور املزدوج .. ومخاوف من امتداد اإلخفاق لـ«الترسيم»
معوض: أرفض تقدمي أوراق اعتمادي إلى «احلزب».. دعوة بري للحوار حول الرئاسة تتحرك.. واحلوار األوسع في منتدى الطائف بدعوة من السفير السعودي


