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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

رغم ضبابية الوضع السياسي.. حديث عن حكومة اللحظة األخيرة
بيروت ـ عمر حبنجر

الوضع السياسي اللبناني 
مــا زال ضبابيــا، حكوميــا 
كان أم رئاســيا، ويبــدو أن 
االنقشاع األبرز الذي يشير 
إلى ســير األمور على معبر 
احللول ألزمات لبنان، يتمثل 
بتوقيع وثيقة ترسيم احلدود 
البحرية مع إسرائيل بوساطة 
أميركية ورعاية دولية. وقد 
اســتكملت الترتيبــات فــي 
مقــر األمم املتحدة في قرية 
الناقورة اللبنانية احلدودية، 
التي حلقت أسعار أراضيها 
عاليا، اعتبارا من تاريخ بدء 
مفاوضات الترســيم، بحكم 
حتولهــا قريبا إلــى محطة 

أرضية لغاز ونفط البحر.
وسيلتقي الوسيط األميركي 
الرئيس  عاموس هوكشتاين 
ميشــال عــون صبــاح اليوم 
اخلميس ليسلمه نص الوثيقة 
التي سيصار إلى توقيعها بعد 
الظهر فــي الناقورة، في لقاء 
منفصل، بغرف متباعدة، بني 
الوفدين اللبناني واإلسرائيلي 
والوسيط األميركي هوكشتاين، 
وحضور قائد القوات الدولية 
(اليونيفيل)، وبغياب التغطية 
اإلعالمية من اجلانب اللبناني، 
بناء على طلب حزب اهللا، كما 

تقول املصادر.
وتتساءل املصادر عينها 

باملناسبة عما إذا كان الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي في وارد 
تقدمي احلكومة للرئيس عون 
كهدية تدشني منزله اجلديد 

في الرابية.
الوداعية  الزيارة  فخالل 
التي قام بها ميقاتي إلى عون 
في بعبــدا الثالثــاء، طالبه 
األخير بوحــدة املعايير في 
تشــكيل احلكومة، وانه في 
حــال املســاواة بــني جميع 
األطراف في موضوع اختيار 
الوزراء «تســتطيع العودة 

مســاء إلــى بعبــدا إلعــالن 
التشكيلة احلكومية».

لكن ميقاتي، الذي يدرك 
أن وراء األكمــة الرئاســية 
ما وراءها، فّضل عد األيام 
الفاصلة عن ٣١ أكتوبر، ما 
أخرج رئيــس التيار احلر 
جبران باســيل عن طوره، 
معلنــا التعبئة الشــعبية 
ليوم مغادرة الرئيس عون 
لبعبدا ووصوله إلى الرابية، 
وضمنــا بوجــه تســليم 
حكومــة ميقاتــي املصرفة 

لألعمال مســؤولية رئيس 
اجلمهورية، ولو في النطاق 
الضيق، األمــر الذي أعلن 
باسيل العزم على مواجهته 

بكل السبل.
ولم يتريــث ميقاتي في 
الرد، حيث دعا باســيل إلى 
مساجلة نفســه أمام املرآة، 
وأكد أنه يعــول على جهود 
الڤاتيــكان للدفــع باجتــاه 
اللبنانيــني  التوافــق بــني 
وإجراء االنتخابات الرئاسية، 
اســتقباله  خــالل  وذلــك 

السفير البابوي لدى لبنان 
املونســنيور باولو بورجيا 
مبناسبة تسلمه مهامه حديثا، 
حسب بيان صادر عن املوقع 

الرسمي مليقاتي.
على أن احلشــد الشعبي 
الذي دعا إليه رئيس التيار 
احلر أثار القلق في الشارع 
املسيحي، الذي قد تستفزه 
مظاهر املكابرة التي يحضر 
لهــا التيــار احلر، إســباغا 
لطابــع القوة املوهومة على 
اســتمرارية سلطة ال سابق 

لفشلها وفسادها في تاريخ 
لبنان االستقاللي.

ومن هنا كان تعميم قيادة 
حزب القوات اللبنانية على 
احملازبني واألنصار بتجنب 
االحتكاك أو التفاعل مع أي 
اســتفزاز قد يواجههم خالل 
مرور موكب الرئيس عون في 
طريقه من بعبدا إلى الرابية 
يــوم األحــد، حيــث قصره 
«اجلماهيــري» اجلديد فوق 
إحدى التــالل، والذي قدرت 
قناة «اجلديد» تكاليفه بـ ٦

ماليني دوالر.
وعلــى الرغم مــن واقع 
الشغور املاثل للعيان، ان على 
مستوى الرئاسة أو احلكومة، 
فإن البعض ما زال على قناعة 
باحتمــال والدة حكومة من 
اليوم حتى ظهر يوم األحد، 
موعد خروج الرئيس عون 

من القصر اجلمهوري.
ومــن أصحــاب القناعة 
بهــذا املديــر العــام لألمــن 
العام اللواء عباس إبراهيم، 
الوســيط احلكومــي، الذي 
ال يــكل وال ميــل، وهو قال 
باألمــس «رغم كل ما يقال، 
احملاوالت مستمرة لتشكيل 

احلكومة».
وتقول أوساط سياسية 
متابعة إن الشغور الرئاسي 
وغياب حكومة جديدة يجعل 
دفة احلكم في قبضة رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري، 

طوال فترة الشغور.
لكــن مصــادر حكوميــة 
أشارت إلى ان الرئيس عون 
ووريثه السياســي باســيل 
يخططان إلدارة دفة احلكومة 
من الرابية، متسلحني بآراء 
دستورية غب الطلب، األمر 
الذي يرى فيه الرئيس ميقاتي 

حلم ليلة صيف.
وهنا ثمة مالحظة الفتة من 
جريدة «األخبار» القريبة من 
حزب اهللا تناولت باالرتياب 

عالقــة احلزب مــع الرئيس 
ميقاتــي، إلــى حــد رؤيتها 
هذه العالقــة «أمام منعطف 
خطير»، وإنها بالتالي ال ميكن 
أن تســتمر، كما هــي عليه 
منذ سنوات، في حال مضى 
ميقاتــي نحو الفــراغ، الذي 
تعتبره الصحيفة موجها أوال 
وأخيرا ضد احلزب الذي يلح 
على تشكيل حكومة توافقية 
الرئاسي  الشــغور  لتغطية 

احملتمل.
والســؤال الــذي يطــرح 
نفســه اآلن: ماذا عن احلوار 
الرئاســي الــذي دعــا إليــه 
الرئيــس بري بعــد اجتياز 
املهلة الدســتورية النتخاب 

رئيس اجلمهورية؟
ظاهــر األمــور ان هناك 
ترحيبا عاما باحلوار، حتى 
مــن جانب جبران باســيل، 
الــذي قطــع الطريــق على 
التعامل مع حكومة ميقاتي، 
في مرحلة ما بعد الشغور، 
في حال عدم تشكيل حكومة 
جديدة، بإعالنه االنفتاح على 
احلــوار دون حتديد اجلهة 
الداعية، علما ان حوارا وطنيا 
أوسع نطاقا سيشهده قصر 
«اليونيسكو» في بيروت في 
٥ من نوفمبــر املقبل، دعت 
إليه السفارة السعودية في 
لبنان، حتت عنوان «منتدى 

الطائف».

عون وباسيل يخططان إلدارة حكومة تصريف األعمال من الرابية.. وميقاتي يُعّول على الڤاتيكان للدفع باجتاه انتخاب الرئيس

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال السفير البابوي لدى لبنان املونسنيور باولو بورجيا         (محمود الطويل)

السيسي: مصر واإلمارات منوذج مثالي للعالقات بني دولتني شقيقتني
القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكد 
السيسي أن العالقات املصرية 
- اإلماراتيــة متثل منوذجا 
مثاليا للعالقات الطيبة القوية 
التي جتمع دولتني وشعبني 
شــقيقني، حيث تسود القيم 
الصادقة احلقيقية من األخوة 
واملودة والتوافق بني الشعبني 
والتي نلمسها ونقدرها ونعتز 
بهــا، مضيفا «أن الشــعبني 
املصري واإلماراتي دائما على 

قلب رجل واحد».
وقال الرئيس السيسي، في 
كلمته امس مبناسبة مرور ٥٠
عاما على العالقات املصرية 
- اإلماراتيــة، «إن العالقات 
بني الدولتني، وعلى اختالف 
القيــادات واحلكومات، تظل 
منوذجــا ملا يجــب أن تكون 
عليــه العالقات املتميزة بني 
الــدول العربيــة الشــقيقة، 
فالتفاهــم وتطابــق الــرؤى 
مع قيــادات دولــة اإلمارات 
الشــقيقة، هي مما نفخر به 
في مصر بداية من املؤسس 
العظيم للدولة الشــيخ زايد 

العزيز، الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان، واألخ والصديق 
العزيــز الشــيخ محمــد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة، حيث على مدار تلك 
العقود لم تتغير قوة العالقات 
املصريــة واإلماراتيــة، بــل 
ازدادت رسوخا وظل التفاهم 
واإلخاء والتوافق بني البلدين 

وتأكيــد معانــي األخوة في 
اجلسد العربي الواحد».

وأشــار إلــى أن «مصــر 
وأبناءها كانوا دوما حريصني 
على أن يســهموا بجهودهم 
علــى أرض دولــة اإلمارات 
من خالل عملهم في مجاالت 
التعليم والصحــة والثقافة 
والقضاء، وكانت حبات عرق 

هو عنوان مسيرة العالقات 
بينهما.

مــن جهتــه، قــال رئيس 
الوزراء د.مصطفى مدبولي، 
إن دولــة اإلمــارات العربية 
املتحــدة كانــت دائمــا أول 
املســاندين للدولة املصرية 
في أدق اللحظات الفارقة في 

تاريخها احلديث.

املصريني حاضرة وبقوة إلى 
جــوار جهــود أشــقائهم في 
بنــاء معالم دولــة اإلمارات 
احلديثــة التــي نفتخــر مبا 
حققته من إجنــازات عاملية 

على املستويات كافة».
بدوره، أكد وزير شؤون 
الــوزراء اإلماراتي  مجلــس 
محمد عبداهللا القرقاوي في 

كلمته خــالل االحتفالية أن 
عالقات األخوة الراسخة بني 
قادة وأبنــاء البلدين جعلت 
مصر واإلمارات كالبلد الواحد 
وطورت تعاونا شامال في كافة 
املجاالت، قائال إن مصر هي 
الســند واألصالة والتاريخ، 
واحلاضر يســتوعب عملنا 

املشترك لتحقيق التنمية.

مدبولي: اإلمارات كانت دائماً أول املساندين ملصر في أدّق اللحظات الفارقة.. والقرقاوي: مصر هي السند واألصالة والتاريخ.. واحلاضر يستوعب عملنا املشترك

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبناسبة مرور ٥٠ عاماً على العالقات املصرية - اإلماراتية

بن سلطان آل نهيان» صاحب 
التاريخية،  املوقف واملقولة 
إبان حرب أكتوبر ١٩٧٣، بأن: 
«البترول العربي ليس أغلى 
من الــدم العربي»، واملغفور 
له بإذن اهللا الشــيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيــان، وكذلك 
حــكام اإلمــارات، وصــوال 
لرئيس الدولة األخ والصديق 

وأضــاف مدبولــي - في 
احتفاليــة  خــالل  كلمتــه 
«مصر واإلمارات قلب واحد» 
مبناسبة مرور ٥٠ عاما على 
العالقات املصرية- اإلماراتية، 
برعاية الرئيس السيسي - أن 
«هذه املناســبة متثل فرصة 
مهمة يجب علينا استثمارها 
لتنمية القواســم املشــتركة 

محمد بن راشد: مصر واإلمارات.. قلب واحد
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة االمارات 
رئيس مجلــس الوزراء، حاكم دبي، عبر 
حسابه الرسمي مبوقع التواصل االجتماعي 
«تويتر» امس: حتتفل اإلمارات اليوم في 
مصر بخمسني عاما من العالقات األخوية.. 
املستقرة.. املتطورة.. نحتفل ونحتفي أيضا 
ببداية خمسني عاما جديدة أيضا بقيادة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي  أخي 
محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه اهللا.. 

مصر واإلمارات قلب واحد.

ملشاهدة الڤيديو

إسرائيل تبدأ بإنتاج الغاز
من حقل كاريش

(أ.ف.پ): أعلنت شركة إنرجيان أمس، عن بدء إنتاج 
الغاز في حقل كاريش البحري الذي تضمنه اتفاق لترسيم 
احلدود البحرية بني إسرائيل ولبنان الذي سيتم توقيعه 
اليوم. وقالت الشــركة في بيان: «يسرنا أن نعلن إنتاج 
أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل 
بأمان.. يتزايد تدفق الغاز باطراد». . وقال ماثيوس ريجاس 
الرئيس التنفيذي لشــركة إنرجيان في بيان: «لقد قمنا 
بتنفيذ مشروع تاريخي يجلب املنافسة إلى سوق الغاز 

اإلسرائيلي ويعزز أمن الطاقة».
وأضاف: «اإلمدادات في منطقة شرق البحر املتوسط 
توفر طاقة نظيفة وبأســعار معقولة من شأنها.. إحداث 

تأثير مادي على البيئة».


