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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

رئيس جهاز «العبور اجلديدة» لـ «األنباء»: أدعو 
املصريني بالكويت لالستثمار في املدينة

أجرى احلوار: ناهد إمام

دعا م.أحمد علي رئيس 
العبــور  مدينــة  جهــاز 
اجلديــدة، املصريــني فــي 
الكويــت لالســتثمار فــي 
املدينة، مشــيرا إلى وجود 
فرص استثمارية واعدة ملا 
تتميز به املدينة من موقع 
مميــز بني ٤ محــاور وهما 
الطريــق الدائري االقليمي 
وبلبيــس  واألوســطي، 
القاهــرة، واإلســماعيلية 
والقاهــرة  القاهــرة، 
اإلســماعيلية الصحراوي، 
إلــى جانب دخــول القطار 
الكهربائي الذي سيســاهم 
في تيســير حركــة التنقل 
بني مدينة العبور اجلديدة 
والعاصمة، حيث يعد نقلة 
نوعيــة في وســائل النقل 

التعليميــــة (معــــارض، 
مخـــازن، مبــان ســكنية 
ترفيهيــة)  ومشــروعات 
وبتيسيرات في السداد على 
٧ ســنوات. وأعلن م.أحمد 
علي، عن طرح دفعة جديدة 
مــن األراضي لبيت الوطن 
للعاملني في اخلارج، قريبا، 
موضحا أن املدينة مت صدور 
قرار جمهوري بإنشائها عام 
٢٠١٦ والتخطيــط الكتمال 
منوها عام ٢٠٤٠. وأشار إلى 
أنه يجــرى جتهيز منطقة 
صناعية كبيرة على مساحة 
٦٠٠ فــدان ســيتم طرحها 

خالل الفترة املقبلة.
وقال إن املرحلة األولى 
للتنميــة باملدينة تشــمل 
مســاحة ٢٦٠٠ فدان وعدد 
األحياء السكنية باملدينة ٤٠

حيا، باإلضافة إلى اخلدمات 

وردا علــى تأثير العاصمة 
اإلدارية اجلديدة في زيادة 
الطلب على مدينة العبور 
اجلديدة، قال رئيس اجلهاز 
انه بالفعــل، زادت طلبات 
الشراء، حيث إن بدء تشغيل 
اإلداريــة ونقل  العاصمــة 
الــوزارات أدى إلى حتريك 
الطلب على مدينتي العبور 
والشروق، مؤكدا أن مشروع 
العاصمة اإلدارية اجلديدة 
ميثــل أهمية كبيــرة مهمة 
جــدا، ويعد تخطيطا لـ ٣٠
سنة مقبلة لألجيال القادمة.

وكشف عن زيادة احلركة 
الطريــق اإلقليمــي  علــى 
للمدينــة نتيجــة ارتفــاع 
نسبة األشغال داخل املدينة 
وجتاوزت الـ ٥٠٪ بعد حل 
املشــاكل التي كانت قائمة 

منها املياه.

املركزية واخلدمات احمللية 
العمــل  وإجمالــي فــرص 
املتوقعة ١.٠١٢.٦٤٥ فرصة 

عمل.
وأشــار إلــى إن مناطق 
األولويــة للمرحلة الثانية 
للتنمية على مساحة ٥٠٠٠
فــدان جــاري تخطيطهــا 
و«قيد الشراكة مع القوات 

املسلحة».
وأضاف رئيس اجلهاز، 
أن بالنســبة لالســتثمار 
أرض  توجــد  التعليمــي 
مت  فدانــا   ٥٠ مبســاحة 
أول  لبنــاء  تخصيصهــا 
جامعة فــي مدينة العبور 
اجلديــدة، حيــث يوجــد 
فرع جامعــة بنها فقط في 
املدينة. الى جانب مساحة 
٤٨٠ فدانا بنظام املشاركة 
إلقامة جتمع عمراني كامل. 

جتهيز منطقة صناعية كبيرة على مساحة ٦٠٠ فدان سيتم طرحها خالل الفترة املقبلة

م.أحمد علي

اجلماعي في مصر تيسيرات 
في السداد.

وقــال م.أحمد علي، في 
حوار خاص مع «األنباء»، 
إن الفــرص االســتثمارية، 
تشمل أراضي متاحة وكاملة 
املرافق والبنيــة التحتية، 
إلقامــة مختلف األنشــطة 

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

األيقونة
قبل أكثر من ٢٠٠٠ عام تعّطر تراب 
مصر احملروســة بخطــوات مباركة 
سار أصحابها على أرضها واحتموا 
بحماهــا من بطش الطغاة في رحلة 
مقدســة استمرت حلوالي ٥ سنوات 
وشقوا طريقهم من سيناء إلى عمق 
الصعيد قبل أن يعودوا إلى فلسطني 
بعد أن نزلوا في ٢٥ موقعا، وقطعوا 

قرابة ٣٥٠٠ كيلومتر.
عن «رحلة العائلة املقدسة» أحتدث، 
وعن مرمي العذراء التي حملت السيد 
املسيح رضيعا ومعهما يوسف النجار 
وهربوا من بطش امللك هيرودس األول 
الذي كان قد أمر بقتل كل طفل دون 
العامني، حتى ال تتحقق نبوءة قدوم 
املســيح، فما كان من يوسف النجار 
إال أن اصطحب السيدة مرمي العذراء 
والســيد املســيح گ وهو رضيع 

دون العامني وهربوا جميعًا إلى أرض 
الكنانة مصر ليبدأوا «الرحلة املقدسة» 
التي جنحت مصر أخيرا في االنتهاء 
من إعداد مســارها ليكون أهم رحلة 
عاملية للحج املسيحي في مصر، ومت 
قبل أيام تسجيل االحتفاالت املرتبطة 
بها علــى قوائم التــراث غير املادي 
لـ«اليونسكو»، محدداً ٢٥ وجهة على 
طول الرحلة في مصر، وتصبح أهم 
رحلة روحيــة يتلمس آثارها أتباع 
الديانة املسيحية من كل أنحاء العالم.

مبــروك ملصــر جنــاح اجلهــود 
املتواصلــة منذ عــام ٢٠١٣ وننتظر 
أن تكــون «رحلة العائلة املقدســة» 
هي أيقونة السياحة في مصر لعقود 

طويلة مقبلة.
وحفــظ اهللا مصر وأهلها من كل 

سوء.

أنباء سورية

رهان على العوامل اخلارجية مع استمرار تعثر احلل داخليًا
وجدل حول اجللسة «الرئاسية» العاشرة.. حوار أم انتخاب؟

بعد هزائمه املتتالية في أوكرانيا.. بوتني يلغي 
مؤمتره الصحافي السنوي ألول مرة منذ عقد

بيروت ـ عمر حبنجر

للحــراك  جديــد  مســار 
السياســي في لبنــان ترتب 
على مشاركة رئيس حكومة 
تصريف األعمال جنيب ميقاتي 
في قمة الريــاض «العربية ـ 
الصينية»، كما على زيارة قائد 
اجليش العماد جوزاف عون 
إلى الدوحة، مــا عزز الرهان 
على العوامــل اخلارجية في 
اجتــراع احللول بعــد تعثر 
احملــاوالت الداخليــة، علــى 

مختلف الصعد.
وال تفسير غير هذا لزيارة 
ميقاتي إلى بكركي صباح أمس، 
حيــث حرص علــى ان يكون 
أول نشــاط لــه بعــد العودة 
مــن الرياض لقــاء البطريرك 
الراعــي،  بشــارة  املارونــي 
بوصفه املرجعية املســيحية 
الوطنية األولــى، ليضعه في 
األجواء املستجدة، وليبرر له 
دعوة حكومة تصريف األعمال 
لالجتمــاع ومناقشــة الطرح 
البطريركــي بتدويل احللول 

اللبنانية.
املصــادر املتابعة رأت في 
زيــارة ميقاتــي للبطريــرك 
الراعي مباشــرة فــور عودته 
من الرياض رســالة مفتوحة 
للرئيس السابق ميشال عون، 
ولوريثــه السياســي رئيس 
التيــار احلــر النائــب جبران 
باســيل، كــرد مباشــر علــى 
زيارتيهما بكركي، ومحاولتهما 
إقناع الراعي بال دستورية وال 
ميثاقية اجللســة التي عقدها 
مجلس الــوزراء، وحثه على 
رفض املراســيم التسعة التي 
أقرت في تلك اجللســة، عمال 

عواصم - وكاالت: أعلن الكرملني 
أمس ان الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
لن يعقد مؤمتره الصحافي التقليدي 
في نهاية العام، وســط االنتكاســات 
العسكرية املتراكمة التي تواجهها قواته 
الغازية ألوكرانيا والعقوبات الغربية 

املفروضة على موسكو.
وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف في إفادة صحافية عبر الهاتف: 
«بحلول بداية العام اجلديد لن يكون 
هناك» مؤمتر صحافي للرئيس، مشيرا 
إلــى أن بوتني يتحدث إلــى الصحافة 
في مناســبات أخرى، خصوصا خالل 

رحالته إلى اخلارج.
وكان يتم تنظيم لقاء فالدميير بوتني 
الكبير مع الصحافة كل عام منذ العام 
٢٠٠١، باســتثناء الفترة بــني العامني 

٢٠٠٨ و٢٠١٢، عندما كان رئيسا للوزراء.
فــي غضــون ذلــك، وافــق وزراء 
خارجيــة االحتاد األوروبي أمس على 
تخصيص ملياري يــورو (٢٫١ مليار 
دوالر) لصندوق يستخدم لدفع تكاليف 
الدعم العسكري ألوكرانيا، بعد أن نفد 
تقريبــا خــالل ما يقرب من ١٠ أشــهر 

من احلرب.
وقال املجلس األوروبي الذي يضم 
الدول األعضاء في االحتاد إن من املمكن 
تخصيــص املزيد لصالــح الصندوق 

الحقا.
وقال مسؤول السياسة اخلارجية 
في االحتــاد األوروبي جوزيب بوريل 
إن القرار: «ســيضمن توفير التمويل 
الــالزم ملواصلة تقدمي دعم عســكري 
ملموس للقوات املسلحة لشركائنا» في 

أوكرانيا. ميدانيا، قالت هيئة األركان 
العامــة األوكرانيــة امــس إن القوات 
الروســية قصفت أهدافا بالصواريخ 
والطائرات املسيرة واملدفعية في شرق 
أوكرانيا وجنوبها في الوقت الذي يظل 
فيه املاليني بدون كهرباء وسط درجات 
حرارة دون الصفر بعد تكثيف روسيا 
ضرباتها على البنية التحتية الرئيسية.
وفــي حتديثهــا اليومــي للوضع 
العسكري، قالت الهيئة إن قواتها صدت 
هجمات روسية على ٤ جتمعات سكنية 
في منطقة دونيتسك الشرقية وعلى 
ثماني جتمعات في منطقة لوغانسك 

املجاورة.
وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية 
تكبدت خســائر فادحــة على اجلبهة 
الشــرقية في قتال عنيــف أدى أيضا 

إلى خسائر كبيرة في صفوف قواتها.
وفي نشاط مكثف للديبلوماسية 
الرئيــس  حتــدث  األوكرانيــة، 
األوكراني فولودميير زيلينسكي 
مع قادة الواليات املتحدة وفرنسا 
وتركيا، وشكر بايدن على املساعدة 
«الدفاعية واملالية غير املسبوقة» 
التي قدمتها الواليات املتحدة لبالده.

من جهة أخرى، استأنف ميناء 
أوديســا املطل على البحر األسود 
امــس عملياتــه بعــد توقفــه عن 
العمــل ملدة يومني جــراء تعرض 
منشــأتني للطاقة لهجوم روســي 
بطائرات مسيرة إيرانية الصنع. 
وقال مسؤولون إن الكهرباء بدأت 
تعــود للعمل ببــطء إلى نحو ١٫٥

مليون شخص.

الرئاســي، في آن معــا، حتى 
تتمخــض اجللســة املفتوحة 
عــن رئيس، فهنــاك من يريد 
احلوار حوارا صرفا، واالنتخاب 
انتخابــا وحســب، واملســألة 
بني مجلس النــواب وبكركي، 
فاملجلــس يســتعد جللســة 
حوارية يحضــر لها الرئيس 
بــري، جتنبا للفشــل النيابي 
املكرر، وهو ينتظر رد تكتلي 
لبنــان القــوي واجلمهوريــة 
القويــة ليبنــى على الشــيء 
مقتضاه، بينما يتبادر السؤال 
عما إذا كان الراعي ســيتولى 
القيــادات املســيحية  جمــع 

للتفاهم على اسم الرئيس.
«القــوات اللبنانية» ترى 
ان فريق املمانعة شوه مفهوم 
املقاومة كما شوه مفهوم احلوار 
الــذي حولــوه من ضــرورة 
مطلقة بني البشر إلى مسألة ال 
مجدية، إذ كيف ميكن التحاور 
مع فريق يتمسك بسالحه الذي 

هذا الكالم واستبداله بعبارات 
ملطفة. وتزامن توقيت اطاللة 
باسيل مع زيارة قائد اجليش 
العمــاد جــوزاف عــون إلــى 
قطر، والتــي ال ميكن جتاهل 
مفاعيلهــا على االســتحقاق 
الرئاســي، بالرغم من حصر 
جدول أعمالها بالدعم القطري 

للجيش اللبناني.
ولم يبد باســيل حماســة 
لتحويــل جلســة اخلميــس 
االنتخابية إلى جلسة حوار، 
تلبية لدعــوة الرئيس بري، 
على الرغم من مهادنته حزب 
اهللا والتراجع عن اتهامه بعدم 

املصداقية.
خالصــة اطاللــة باســيل 
تعكس رغبتــه باالعتذار من 
السيد نصراهللا، مع احلرص 
علــى تأكيــد رفضه املســير 
بســليمان فرجنية أو العماد 
جــوزاف عون، فيمــا الح من 
كالمه التفصيلي ان حتالف مار 
مخايل بني «احلزب» و«التيار» 
على احملك والظاهر عمليا «انه 

خدم عسكريته» كما يبدو.
النائب غسان حاصباني   
قال إلذاعة «صوت كل لبنان» 
إنــه ال مشــكلة لــدى القوات 
اللبنانية باملشاركة في احلوار 
الذي دعا إليــه الرئيس نبيه 
بــري، وقــال ان احلركة التي 
يقوم بها جبران باسيل تأتي 
في إطار رفع سقف املفاوضات 
السيما مع حليفه حزب اهللا.

أما النائب بــالل عبداهللا، 
الدميوقراطي  اللقــاء  عضــو 
اللبناني، فأكد ان األولوية هي 
النتخاب رئيس للجمهورية، 
معتبــرا ان احلــوار الداخلي 

أكثر إفادة.

يحول دون قيام الدولة.
وفــي تقريرهــا اليومــي، 
اعتبــرت ان ثمــة مــن يلجأ 
للحوار رفضا للضغوط على 
نفسه، باللجوء إلى حوارات 
فلكلوريــة، ال جديــة كســبا 
للوقــت أو كســرا للعزلة أو 

لرفع السقف.
وخلصــت «القــوات» إلى 
اللقــاءات  ان  التأكيــد علــى 
الثنائية والبعيدة عن األضواء 
وحدها الكفيلة بالوصول إلى 

النتيجة املرجوة.
باســيل، وفــي اطاللتــه 
التلفزيونية مساء األحد، سعى 
إلى امتصــاص غضب حزب 
اهللا حيال ما وصف بالتطاول 
علــى األمني العام حلزب اهللا 
الســيد حســن نصراهللا من 
خــالل حديثــه عــن تراجــع 
«الصادقني» عن وعودهم حيال 
انعقاد جلسة مجلس الوزراء 
األسبوع املاضي، والتملص من 

ميقاتي من الرياض إلى بكركي متعقباً عون وباسيل.. ومصادر تعتبر أن حتالف مار مخايل «خدم عسكريته»

االحتاد األوروبي يخصص ملياري دوالر دعماً عسكرياً لكييڤ

(محمود الطويل) البطريرك بشارة الراعي مستقبال في بكركي رئيس احلكومة جنيب ميقاتي  

بسابقة املراسيم التي صدرت 
عن حكومة فؤاد الســنيورة، 
التي وصفها الرئيس نبيه بري 
يومها «بالبتراء» بعد استقالة 
الوزراء الشيعة منها، ووضعت 

في أدراج مجلس النواب.
مراســيم  ان  الــرد  وكان 
حكومة السنيورة وضعت في 
األدراج بسبب غياب امليثاقية 
عنها، مع غياب الوزراء الشيعة، 
أمــا حكومة ميقاتي احلاضرة 
انعقــدت بحضــور كل  فقــد 
املكونات الطائفية في لبنان، 
مبعزل عــن مقاطعــة جبران 

باسيل وتياره.
وسيكون مليقاتي لقاء قريب 
مــع الرئيس بري لوضعه في 
أجــواء لقاءاتــه اخلارجيــة، 
ومواكبــة ترتيبات اجللســة 
العاشــرة النتخــاب رئيــس 
اجلمهوريــة يــوم اخلميس، 
وما يترافق مع هذه الترتيبات 
من جدلية احلوار واالنتخاب 

إسرائيل حتسم اجلدل حول كشف اجلاسوس 
كوهني: نشاط مخابراتي مضاد ناجح

نصف أفران دمشق اخلاصة تتوقف 
عن العمل واإلغالقات مستمرة يوميًا

إيران تتجاهل اإلدانات الدولية وتنفذ 
ثاني حكم إعدام مرتبط باالحتجاجات

وكاالت: وضعت إسرائيل 
حدا للجدل الدائر منذ عقود 
بشأن أحد أشهر جواسيسها 
إيلــي كوهــني، قائلــة إن 
القبــض عليه وإعدامه في 
سورية كان بسبب جهود 
مخابراتية مضادة ناجحة.
املخابــرات  وجنــدت 
اإلســرائيلية (املوســاد) 
كوهني، وهو يهودي هاجر 
من مصــر إلى إســرائيل، 
وأرسلته سرا إلى دمشق، 
حيث عمل من عام ١٩٦١ إلى 

.١٩٦٥
وقبل اعتقاله، متكن من نقل معلومات 
تقول إسرائيل إنه اتضح أنها كانت حيوية 
لهزمية القوات السورية في حرب عام ١٩٦٧.
وقال رئيس «املوســاد» ديڤيد برنيع، 
خالل افتتاح متحف إلحياء ذكرى كوهني 
في مدينــة هرتزليا الســاحلية، «دعوني 
أنتهز هذه املناســبة املميزة ألكشــف هنا 
وألول مرة، بعد بحث معمق جرى مؤخرا، 
أن إيلي كوهني لم يتم القبض عليه بسبب 
كمية الرسائل التي نقلها، أو بسبب ضغط 

مورس عليه من مسؤوليه 
للبث بشــكل عاجل، وإمنا 
مت القبــض بســبب رصد 
الرســائل التي بثهــا.. أي 
ببســاطة رصدها وحتديد 
مصدرها. ومن اآلن هذه هي 

حقيقة استخباراتية».
ومن بني املعروضات في 
املتحف اجلديد آخر برقية 
لكوهني، والتي أرسلت يوم 
القبض عليه في يناير ١٩٦٥، 
وأدين كوهني بالتجسس، 
وأعدم في دمشق في وقت 

الحق من ذلك العام.
ومن الروايات التي مت تداولها، أن الصدفة 
كانت وراء االيقاع به، حيث اشتكت احدى 
الســفارات في املبنى الــذي يقيم فيه من 
تشــويش كبير علــى اتصاالتهــا، ما دفع 
الســلطات الى مراقبة املوقع لتكتشف ان 
الســبب هو برقيات كوهني، رواية اخرى 
نقلها الصحافي املصري حسنني هيكل ذكر 
فيها ان احد الضباط املصريني تعرف على 
كوهني من خالل الصور اثناء تواجده مع 

الرئيس امني احلافظ.

وكاالت: دخلت أزمة احملروقات في سورية 
مرحلة خطيرة بعــد ان بدأت تهدد رغيف 
اخلبز عقب إغالق الكثير من صانعي وبائعي 
األلبان واألجبان محالهم وتدهور أوضاعهم 
املادية بسبب انقطاعات الكهرباء الناجتة عن 
النقص احلاد في الوقود. فقد أكد الرئيس 
السابق جلمعية صناعة احللويات بدمشق 
بسام قلعجي توقف نصف األفران اخلاصة 
عن العمل في العاصمة الســورية دمشــق 
بســبب انقطــاع مادة املــازوت، وذلك بعد 
ساعات من نفي مدير «حماية املستهلك» في 
دمشق متام العقدة توقف أي مخبز خاص، 
مؤكدا أنه من املفترض إعالم املديرية عن أي 
حالة توقف ألي مخبز من املخابز اخلاصة، 

بحسب ما نقل عنه موقع جريدة «الوطن».
وقال قلعجي في تصريحات أدلى بها أمس 
األول إلذاعــة «شــام إف إم» املوالية إن ٥٠٪ 
من أفران دمشق اخلاصة متوقفة عن العمل، 
وتعمل ٣٠٪ منها بشكل متقطع بسب عدم توفر 
املازوت، بينما تواصل الـ ٢٠٪ املتبقية عملها 
كونها تشــتري احملروقات بأسعار مرتفعة، 
ألن زبائنها ال ميهم السعر ويشترون بجميع 
احلاالت، كونهم من أبناء الطبقات امليسورة.

وقال قلعجي، في تصريح آخر لـ «الوطن» 
إن األفران واملخابز اخلاصة ال ميكن أن تستمر 
بالظروف احلالية فأغلب أصحابها ســرحوا 
عمالهم وتوقفوا عن العمل، كاشفا عن وجود 

إغالقات يومية لألفران واملخابز اخلاصة.

الســلطات  عواصــم - وكاالت: نفــذت 
اإليرانية أمس ثاني عملية إعدام على ارتباط 
باالحتجاجات املتواصلة في البالد منذ حوالي 
ثالثة أشهر، رغم التنديدات الدولية للجوئها 

إلى هذا التدبير في حق املتظاهرين.
وكانت منظمــات حقوقية حذرت من أن 
الكثير من املتظاهرين معرضون خلطر اإلعدام 
الوشــيك في إطار موجة االحتجاجات التي 
تعتبرهــا إيــران «أعمال شــغب» وتقول إن 

خصومها األجانب يشجعونها.
وذكر موقع «ميزان أونالين» التابع للسلطة 
القضائية اإليرانية أن محكمة في مدينة مشهد 
حكمت على مجيد رضا رهناورد باإلعدام بعدما 
أديــن بتهمة «احلرابة» بعد قتله «عنصرين 
من قوات الباسيج طعنا بسكني وجرح أربعة 

أشخاص آخرين».
وأوضحــت الســلطة القضائية أن مجيد 
رهناورد شنق علنا في املدينة وليس داخل 

السجن، وهو امر نادر احلدوث.

وكان مجيد راهناورد أوقف في ١٩ نوفمبر 
الفائــت عندما كان يحــاول الفرار من البالد 

بحسب موقع «ميزان اونالين».
وأتى تنفيذ حكم األعدام هذا، فيما اليزال 
صدى التنديدات الدولية يتردد جراء أول عملية 
إعدام نفذتها طهران على ارتباط باالحتجاجات، 
اخلميس املاضي، حيث أعدم محسن شكاري 
(٢٣ عامــا) الذي أديــن بتهمة «جرح عنصر 
من قوات الباســيج وقطع طريق» في بداية 

احلركة االحتجاجية.
في هذه االثناء، قالــت وزيرة اخلارجية 
األملانية، آنالينا بيربوك إن االعدامات األخيرة 
في إيران «محاولة سافرة لترهيب الشعب ليس 
لنهيه عن ارتكاب جرائم بل لعدم التعبير عن 
آرائه في الشارع ألنه يريد ببساطة العيش 
بحرية». وأوضحت بيربوك أن عقوبات االحتاد 
األوروبــي اجلديدة على إيران ستســتهدف 
احلرس الثوري «خصوصا املســؤولني عن 

اإلعدامات والعنف ضد األبرياء».

عقوبات أوروبية جديدة تستهدف احلرس الثوري

صورة كوهني على طابع إسرائيلي (رويترز)


