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النائب إلياس اخلوري لـ «األنباء»: القوى السيادية 
مستمرة في الدعوة لاللتفاف حول معوض

بيروت - زينة طّبارة

رأى عضو كتلة اجلمهورية 
القوية النائب إلياس اخلوري 
اللبنانيــني تبقــى  إرادة  ان 
الســالح األمضــى إلجنــاز 
االستقالل الثاني الذي انطلق 
مع اغتيال الرئيس الشــهيد 
وعــزز  احلريــري،  رفيــق 
مســاره الثــوري البطريرك 
الراحــل نصــراهللا صفيــر، 
مؤكدا بالتالي ان ثورة األرز 
وان تعثــرت خطواتها بفعل 

االنقالب البرتقالــي على املبادئ الوطنية، إال 
انها مستمرة في مواجهة األجندات اخلارجية، 
وحترير لبنان من هيمنة السالح غير الشرعي.
وعليــه لفــت خــوري فــي تصريــح لـــ 
«األنباء»، إلى ان القوى الســيادية مســتمرة 
بدعوة التغييريني واملستقلني لاللتفاف حول 
املرشح الســيادي ميشال معوض، مبا يحقق 
اخلرق اإليجابي املطلوب إليصاله الى الرئاسة، 
السيما ان مشروعه الرئاسي، يقضي بإخراج 
اللبنانيني من النفق االقتصادي، واستعادة دور 
الدولة بكل مؤسساتها الدستورية والقضائية 
واألمنية واإلدارية، ناهيك عن استعداده جلمع 
اللبنانيني دون استثناء، حول مشروع الدولة 

القوية والقادرة واملنتجة.
وردا على سؤال، أكد خوري انه ليس حزب 
اهللا الذي يحدد مواصفات الرئيس، إمنا إرادة 
اللبنانيــني بانتخاب رئيس يعيد بناء الدولة 
وفقا ملعادلة «جيش وشــعب ومؤسســات»، 
اذ ال دولــة حقيقية في ظل معادالت خشــبية 
جهنمية، ال طائل منها ســوى حماية السالح 
غير الشرعي، والدويلة داخل الدولة، وتعزيز 
التدخالت اإلقليمية والدولية في الشأن اللبناني، 
مؤكدا ان زمن فرض التسويات ولى، وعقارب 

الســاعة ال تعود الى الوراء، 
ولن نسمح بالتالي ال حلزب 
اهللا وال لغيره بفرض إرادتهم 
على اللبنانيني، عبر تسوية 
البــالد رهن  رئاســية تبقي 
مــا تقتضيه أجندة املمانعة. 
وأردف: «من هنا تدعو القوى 
الســيادية كتلــة «التغيير» 
وبعــض النواب املســتقلني، 
الى إعادة النظــر مبقاربتهم 
لالستحقاق الرئاسي، وذلك من 
منطلق األمانة الوطنية التي 
وضعتها ثورة ١٧ أكتوبر في 
أياديهم، فالسيادة والشرعية واتفاق الطائف، 
ليست مجرد شعارات لالستهالك اإلعالمي، امنا 
هي الركيزة األساســية والصلبة في مشروع 
بناء الدولة الســيدة احلرة واملســتقلة، التي 
يطمح إليهــا اللبنانيون. وعن قراءته لتمزق 
األوصال بني التيار الوطني احلر وحزب اهللا 
على خلفيــة تفضيل األخير الوزير الســابق 
ســليمان فرجنية على جبران باسيل لرئاسة 
اجلمهوريــة، أكــد خوري ان مــا يجري داخل 
معسكر املمانعة، كناية عن صراع على السلطة 
والنفوذ ليس إال، وان جل ما يريده باسيل في 
خلفية مواقفه وأسفاره اخلارجية، هو العودة 
إلى قصر بعبدا لتأمني استمراريته في املعادلة 
السياسية، معتبرا بالتالي ان مرض اإلمساك 
بالسلطة من جهة، وحماية ما يسمى باملقاومة 
مــن جهة ثانيــة، يعطل قيام لبنــان ويحول 
دون إخراجــه من جهنم. وختم خوري مؤكدا 
ان التسوية التي يريدها حزب اهللا لن تبصر 
النور، علما ان القوى السيادية منفتحة على 
أي اقتراح من شأنه إخراج االستحقاق الرئاسي 
مــن دائرة التجاذبات، شــرط ان يكون قوامه 
التوافق على رئيس سيادي، يحمل في جعبته 

مشروع قيام الدولة احلقيقية.

النائب إلياس خوري

جلسة االنتخاب الرئاسية السابعة اليوم تابعة ملا قبلها
بيروت ـ عمر حبنجر

جلسة االنتخاب الرئاسية 
اليــوم اخلميــس، لــن حتمل 
جديــدا، املعارضــة متمســكة 
باملرشح ميشال معوض، وحزب 
اهللا وحركة أمل وحلفاؤهما مع 
الورقة البيضاء ودون التصويت 
املباشر لسليمان فرجنية، بينما 
يحمل التغييريون والسياديون 
سلة أسماء ورموز ال تسمن وال 

تغني عن جوع.
اما رئيس التيار احلر جبران 
باســيل، فهو على متاهيه مع 
حــزب اهللا، الــذي يحتاج الى 
كتلته النيابيــة الوازنة، مثل 

حاجة باسيل الى دعمه.
احلزب، وامام تعذر وصوله 
مع باسيل الى كلمة سواء، عاد 
الى قرع ابواب بكركي مجددا، 
التواصــل مت علــى مرحلتــني 
األولى قبيل نهاية عهد الرئيس 
السابق ميشال عون، والثانية 
بعد خــروج عون مــن بعبدا، 
وتقول مصــادر التيــار احلر 
ان اجلولتــني عقدتا في منزل 
صديق مشــترك، حيث بدا ان 
ما يهم بكركي هو انهاء الفراغ 
الرئاسي بأسرع وقت ممكن، ألن 
لبنان ال يحكم من دون رئيس 

للجمهورية.
وبحسب اذاعة صوت املدى 
الناطقة باســم التيار احلر ان 
عددا من االسماء عرضت خالل 
هذين اللقاءين وسألت بكركي 

صفحــة جديدة، قيــل انها قد 
تسرع بانتخاب الرئيس. وفي 
معلومات «األنباء» من اوساط 
قريبــة، ان جبــران باســيل، 
الذي يطالــب بنصف احلصة 
املسيحية من مناصب الدولة، 
مقابل مماشاة احلزب بالرئيس 
الذي يريد، جتــري محاوالت 
إلقناعه بالثلث بدل النصف، كي 
يترك حصة للرئيس وللقوى 
املسيحية األخرى الداعمة له.

فــي غضــون ذلــك، يــرى 
متابعــون ان فرجنيــة يراقب 
اخلطوات الرئاســية من دون 
صخــب، اســتنادا الــى قناعة 
حــزب اهللا بأنــه هــو رجــل 

ال تســتبعد ان يكــون حتول 
باسيل باجتاه القوات مناورة 
جديدة، إلثــارة حفيظة حزب 

اهللا، او غيرته.
أما املرشــح النائب ميشال 
معوض، فقد أعلن من بكركي 
أمس، بعــد لقائــه البطريرك 
املاروني بشارة بطرس الراعي، 
ان املطلوب من مجلس النواب 
حتمل مســؤولياته وأال يقوم 
مبســرحيات، بــل ان ينتخب 
رئيسا، مشيرا الى ان الرئيس 
التوافقي الذين يتحدثون عنه، 
هو رئيــس بــال رأي، البلد ال 
يحتمل الفراغ واملطلوب رئيس 

لكل لبنان.

املرحلة، مبعزل عن كونه من 
فريق املمانعة، فرفض باسيل 
ترشــيح فرجنية عزز وضعه 

لدى املمانعني.
أما باســيل فقد بدأ يتودد 
الــى حزب القــوات اللبنانية، 
شــريكه في «تفاهــم معراب» 
الشــهير، من خالل قنــاة «او 
تي في» الناطقة بلسان التيار 
احلر، حيث بثت مؤخرا تقريرا 
سياسيا عن اهمية العودة الى 
التالقي بني الكتلتني املسيحيتني 
األكبر في مجلس النواب: لبنان 
القوي واجلمهورية القوية، ما 
يحرم سليمان فرجنية التغطية 
املسيحية. لكن املصادر املتابعة، 

حزب اهللا يتواصل مع بكركي بال طائل.. وباسيل املطالب بنصف املناصب املسيحية هل يقبل من فرجنية بالثلث؟

موفدي احلزب عن مدى دعمهم 
للمرشح سليمان فرجنية، اكدوا 
دعم احلــزب إليصال فرجنية 
الــى بعبــدا، وســأل موفــدو 
احلــزب بكركــي عمــا اذا كان 
لديهــا اعتراض على فرجنية، 
اجابوا: «ال اعتراض عليه، وهو 
واحد من اربعة اســماء كبيرة 

مطروحة لتبوؤ املنصب».
وسألت بكركي، هل ان لدى 
احلزب «ڤيتو» على قائد اجليش 
العماد جوزاف عون فأجيبت، 
مرشحنا هو سليمان فرجنية، 

لكن ال ڤيتو لدينا على أحد.
وهذا احلوار انتهى بحسب 
املصدر التياري عينه الى فتح 

أنباء مصرية

أنباء لبنانية

احلكومة: قطع املرافق عن أي عقار
مبني بالتعدي على أراٍض مملوكة للدولة

القاهرة ـ هالة عمران

وافق مجلس الوزراء املصري في اجتماعه 
األسبوعي أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي، 
على مشــروع قانون بتعديل بعض أحكام 
قانــون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨
لســنة ١٩٣٧، وذلــك بهدف توفيــر احلماية 
الكاملــة لألراضي اململوكة للدولة وللوقف 

اخليري، مبا يحقق «الردع التام».
ونــص التعديل علــى اســتحداث إلزام 
مصدره القانون مبخاطبة الشركات القائمة 
على إدارة وتشــغيل املرافق األساسية، من 
كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك املرافق وعدم 
توصيلها أو نقلها، بحسب األحوال، إلى العقار 
محل التعدي، حلــني إزالة التعدي، على أن 
تعتبر من اجلرائم املخلة بالشرف واألمانة، 
تلك املرتبطة بالتعدي على األراضي الزراعية، 
أو األراضي الفضاء، أو املباني اململوكة للدولة، 
أو ألحد األشخاص االعتبارية العامة، أو لوقف 

خيري، أو إلحدى شركات القطاع العام، أو 
ألية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار 
أموالها من األموال العامة، أو في حيازة أي 
منها، وهي اجلرائم التي نص القانون مؤخرا 

على تشديد العقوبات اخلاصة بها.
الــى ذلك، وافــق مجلس الــوزراء، على 
مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة لألرصاد 
اجلوية، كهيئة عامــة خدمية، تتولى إدارة 
مرفــق األرصــاد اجلوية، وتقــدمي خدمات 
األرصاد اجلوية، واقتراح السياسة العامة 
في هذا املجال على مستوى اجلمهورية، مع 
اتخاذ ما تراه الزما في سبيل حتقيق ذلك.

ونص مشروع القانون على أن تختص 
الهيئة العامة لألرصاد اجلوية، بتقدمي جميع 
خدمات األرصاد اجلوية، باختالف أنواعها 
وأغراضهــا، على كافة املســتويات احمللية 
واإلقليمية والدولية، مبا يتفق مع القوانني 
والنظــم واإلجــراءات احملليــة واإلقليمية 

والدولية.

السيسي يوّجه بتطوير برامج تدريب وتأهيل األئمة
القاهرة ـ خديجة حمودة

وجــه الرئيس عبدالفتاح 
السيســي بتطويــر برامــج 
تدريب وتأهيل األئمة بالنظر 
لدورهم املهم في نشر اخلطاب 
الديني املستنير الذي يهدف 
إلــى إعمــال العقــل فــي فهم 
مستجدات احلياة وفق صحيح 
الدين وثوابت الشرع الشريف، 
وملء أي فراغ دعوي كان قائما 
من قبل. جاء ذلك خالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس مع د.مختار جمعة وزير 

األوقاف.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
االجتماع تناول «متابعة جهود 
وزارة األوقاف لتعزيز العمل 
الدعــوي املجتمعي وتدريب 

األئمة».

لنخبة مختارة من أكثر األئمة 
متيزا.

جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس مع وزير األوقاف، واللواء 
محمد أمني مستشــار رئيس 

وتنميتها». وقد شدد الرئيس 
السيسي على األهمية البالغة 
ألصــول ومــال الوقــف وما 
متثله من خصوصية شديدة 
تستوجب ليس فقط احلفاظ 
عليهــا ولكن حســن إدارتها 
وتنميتها، والعمل الدؤوب على 
التحصيل الدقيق ملستحقات 
الســوقية  بالقيمة  األوقــاف 

العادلة صونا للوقف.
وقد عــرض جمعة تطور 
األوقــاف  هيئــة  إيــرادات 
التــي بلغت في العــام املالي 
٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٢٫٠٣٥ مليار 
جنيــه، بزيــادة قدرهــا ٢١٦
مليون جنيه عن العام املالي 
٢٠٢١/٢٠٢٠، فــي حني حققت 
هيئة األوقاف في الربع األول 
من العام املالي احلالي نسبة 
زيادة في اإليرادات قدرها نحو 
٢٢٪ عن نفس الفترة من العام 

املالي السابق.

املالية،  اجلمهورية للشؤون 
ومحمد عبد النبي مساعد وزير 
األوقاف لشؤون هيئة األوقاف.
بــأن  وصــرح املتحــدث 
االجتماع تناول «متابعة جهود 
إدارة أصــول هيئــة األوقاف 

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع د.مختار جمعة وزير األوقاف

وقد عرض د.مختار جمعة 
خطة وزارة األوقاف للدورات 
التأهيلية القائمة واملستقبلية 
لألئمة، إلى جانــب الدورات 
التأهيليــة املتقدمــة رفيعــة 
املســتوى والتي ستخصص 

السفير السعودي 
يبحث املستجدات 

اللبنانية مع معوض
بيروت: استقبل النائب ميشال معوض، 
فــي دارته فــي بعبدا عشــية اجللســة 
االنتخابيــة الســابعة النتخــاب رئيس 
للبنان املقررة اليوم، سفير اململكة العربية 
الســعودية لدى لبنان وليــد البخاري، 
ومت التداول في األوضــاع العامة وآخر 

النائب ميشال معوض مستقبال السفير السعودي وليد البخاري   (محمود الطويل)املستجدات على الساحة اللبنانية.


