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تقرير إخباري

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يتقدم اجلنازة العسكرية الرسمية للفريق العصار

«املالية» تعلن وصول ملياري دوالر الشريحة األولى لقرض «النقد الدولي»
القاهرة - ناهد إمام ووكاالت

كشف أحمد كجوك، نائب وزير 
املالية والتطوير  للسياسات  املالية 
املؤسسي عن تســلم مصر قيمة 
الشريحة األولى من قرض صندوق 
اتفاق  الدولي ضمن برنامج  النقد 
االستعداد االئتماني SBA والتي تبلغ 

قيمتها نحو ٢ مليار دوالر.
وقال كجوك بحسب «املصري 
التي وصلت  اليوم»، إن الشريحة 
اتفاق االستعداد  تأتي من إجمالي 
االئتماني بقيمة ٥٫٢ مليارات دوالر 

على مدار ١٢ شهرا.
إلى ذلك، كشف املتحدث الرسمي 
باســم وزارة املوارد املائية والري 
املصريــة محمد الســباعي، عن 

السيناريو املتوقع حال عدم التوصل 
التفاق مع إثيوبيا بشأن أزمة سد 

النهضة.
وأوضح السباعي، خالل مداخلة 
تلفونية، أنه في حال عدم التوصل 
التفاق نهاية األسبوع اجلاري ستتم 
إحالة امللف مجــددا ملوجه الدعوة 
للمفاوضات وهو االحتاد األفريقي، 
الفتا إلــى أن املفاوضات املصرية 
النهضة تسير بنسق  حول ســد 
معني وثابت، لكنه في ذات الوقت 
مرن في كل اجللسات، وتكون هناك 
سبل كثيرة للسيناريوهات املتعلقة 
بالنقاط الفنية وكيفية التعامل معها 
باإلضافة إلى النقاط القانونية وكيفية 

إدارتها.
وأضاف ان األسبوع األول مضى 

دون اجتماعات، متابعا: «بدأنا منذ 
أول أيام األسبوع الثاني سلسلة من 
االجتماعات، ومن املتوقع أن تنتهي 
املفاوضات مع نهاية هذا األسبوع 
يوم اجلمعة أو السبت على األكثر، 
وحينها ستتضع مالمح ما توصلنا 
إليه حول وجــود نقاط تالقي من 
عدمه». ونفى الســباعي أن تكون 
هناك مقترحــات جديدة في إطار 
املفاوضات، قائال: «من البداية لدينا 
منوذج مستدام كامل ومتكامل لهذه 
املفاوضات يحقق األهداف املنشودة 
القائمة على التعاون بني دول املنبع 
واملصــب»، موضحــا أن النقاط 
اخلالفية في املفاوضات مازالت كما 
هي سواء فيما يخص النقاط الفنية 
بالنسبة  وهي مصيرية ووجودية 

للجانب املصري وهي آليات التشغيل 
وامللء في فترات اجلفاف.

وأشار إلى أن النقاط القانونية 
هي األخرى ال تقل أهمية عن الفنية 
فيما يخص آليات فض النزاع وتبادل 
املعلومات، مشــيرا إلى أن اجلانب 
اإلثيوبي مازال يتســم في موقفه 
وتعامله بالتشدد والتصلب وال يوجد 
الصعيدين  تقارب حتى اآلن على 
حيث مازالت أديس أبابا تتمســك 

بوجهة نظرها.
ولفت الى أن «االحتاد األفريقي 
ألــزم األطــراف املتفاوضة بعدم 
التحرك األحادي وعدم ملء السد 
حتى نهاية املفاوضات لكن في نهاية 
األسبوع سنرى كيف تسير األمور، 

ولكل حدث حديث».

القاهرة - خديجة حمودة

تقدم الرئيس عبدالفتاح 
امــس مشــيعي  السيســي 
اجلنازة العسكرية للفريق 
محمد سعيد العصار وزير 
الدولة لإلنتاج احلربي، التي 
أقيمت في منطقة املراســم 
العســكرية مبسجد املشير 
محمــد طنطــاوي بالتجمع 
اخلامــس. وحمــل جثمــان 
العصــار،  الفريــق محمــد 
وامللفــوف بعلــم مصــر، 
فوق عربــة جترها اخليول 
يتقدمها عسكريون بأطواق 
مــن زهــور وســط عــزف 

أول محمد زكى القائد العام 
للقوات املسلحة وزير الدفاع 
واإلنتاج احلربى، والفريق 
محمــد فريد رئيــس أركان 
القــوات املســلحة،  حــرب 
وعــدد مــن الــوزراء وعدد 
من املسؤولني وكبار رجال 

الدولة.
وكانت رئاسة اجلمهورية 
قد نعت أمــس االول ببالغ 
األسي واحلزن الفريق محمد 
سعيد العصار وزير الدولة 
لإلنتاج احلربي، مشيرة إلى 
أنه كان مقاتال وهب حياته 
خلدمة وطنه، وحكيما شارك 
في مســؤولية إدارة البالد 

رئيس هيئة تسليح القوات 
املسلحة، ثم مساعدا لوزير 
الدفاع لشــؤون التســليح، 
وعمل مستشارا لوزير الدفاع 
الفنية والعالقات  للبحوث 
اخلارجية ثم عضوا باملجلس 
األعلــى للقوات املســلحة. 
وأدى الفريق العصار اليمني 
الدســتورية كوزير للدولة 

لإلنتاج احلربي عام ٢٠١٥.
وكان آخر التكرميات التي 
حصل عليها الفقيد الراحل 
إصــدار الرئيس السيســي 
قرارا جمهوريا بترقيته إلى 
رتبة فريق فخري مع منحه 

وشاح النيل.

في فتــرة عصيبة شــهدت 
كادت  حتديــات جســيمة 

تعصف بالوطن.
وكان الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، قد قال أمس االول 
- في تدوينة على صفحته 
الرســمية مبواقع التواصل 
الفريــق  إن  االجتماعــي - 
محمــد العصــار كان دائما 
فــي صــدارة رجــال مصر 
املدافعــني عنها في حلظات 
فارقة ودقيقة من تاريخها.

وتخرج الفريق العصار 
من الكلية الفنية العسكرية 
عام ١٩٦٧، وتدرج في املناصب 
العسكرية حتى شغل منصب 

الرئيس عبدالفتاح السيسي يتقدم مشيعي اجلنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار امس

للموســيقى العسكرية، مع 
النياشني واألوسمة،  حملة 
التي حصل عليهــا الفريق 
العصار طوال فترة خدمته 

في القوات املسلحة.
الرئيــس  قــام  وقــد 
عبدالفتاح السيسي بتقدمي 
واجب العزاء ألسرة الفريق 
محمد ســعيد العصار الذي 
يعد أحد رموز العســكرية 

املصرية.
وشــارك فــي اجلنــازة 
العســكرية رئيس مجلس 
الوزراء د.مصطفى مدبولي، 
ورئيــس مجلــس النــواب 
د.علــي عبدالعال، والفريق 

نواعير حماة تقاوم الزمن.. 
بانتظار دوران «احملمدية» مجددًا

األمم املتحدة: غارات سورية وروسية على إدلب 
وهجمات «حترير الشام» ترقى إلى جرائم احلرب

حماة - أ.ف.پ: يجهد محمد سلطان في 
ترميم أكبر نواعير مدينة حماة الســورية، 
محاوال ورفاقه، وهم آخــر عمال الصيانة 
املتخصصني في هذا املجال، أن يعيدوا تشغيل 
دوالبها اخلشــبي الضخم على ضفاف نهر 
العاصي. وتعد النواعير التي كانت تستخدم 
أساســا لري البساتني املجاورة املرتفعة عن 
مســتوى النهر، وفق منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة، إرثا فريدا من نوعه 
«ال في سورية فحســب، ولكن في العالم 

بأسره على األرجح». وبقيت النواعير التي 
لطاملا ارتبط اسمها بحماة، مبنأى عن القصف 
واملعارك منذ اندالع النزاع في العام ٢٠١١. لكن 
بعضها توقف تدريجيا عن الدوران إما بسبب 
تعرض ألواحها اخلشبية املعمرة للسرقة أو 
احلرق، أو جراء تعــذر صيانتها على غرار 
ناعورة احملمدية، أكبر نواعير حماة وأقدمها.

جنيڤ - رويترز: قال محققون تابعون 
لألمم املتحــدة، إن طائرات حربية ســورية 
وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى 
حد جرائم احلرب على مدارس ومستشفيات 
وأسواق في محافظة إدلب. جاء ذلك في تقرير 

ندد أيضا بهجمات ملقاتلني متطرفني.
وقال احملققون إن «القصف العشوائي» من 
جانــب القوات املوالية للحكومة، قبل اتفاق 
وقف إلطالق النار في مارس املاضي، توسطت 
فيه تركيا، أودى بحياة مئات املدنيني وأجبر 
قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى 

إلى حد جرمية ضد اإلنسانية.
واتهمــت جلنــة األمم املتحــدة للتحقيق 
املعنية بســورية أيضا هيئة حترير الشام، 
وهي جماعة متطرفة تسيطر على أجزاء من 
شمال غرب سورية، بإطالق نيران املدفعية 
على مناطق مدنية «بال هدف عسكري مشروع 

على ما يبدو».
وأضافــت أن مقاتلي الهيئــة، التي كانت 
تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، عذبوا 

وأعدموا معتقلني.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في بيان 
«الواضح من احلملة العســكرية أن القوات 
املوالية للحكومة ومن تصنفهم األمم املتحدة 
إرهابيني انتهكوا بشكل صارخ قوانني احلرب 

وحقوق املدنيني السوريني». واستند التقرير، 
الذي يغطي الفترة بني نوفمبر ٢٠١٩ ويونيو 
٢٠٢٠، إلى بيانات طلعات جوية وشــهادات 
شهود. وفحص التقرير ٥٢ «هجوما رمزيا» في 
شمال غرب سورية منها ٤٧ هجوما منسوبا 
لقوات احلكومة السورية املدعومة من روسيا. 
وذكــر التقريــر أن طائرات حربية روســية 
تورطــت على نحو منفــرد في هجوم مميت 
في اخلامس من مارس استهدف مزرعة دواجن 
بالقرب من معرة مصرين التي تؤوي نازحني، 
وفي ثالث ضربات بالقرب من مستشفى حلقت 
به أضرار في بلدة أريحا اخلاضعة لسيطرة 
قوات املعارضة يوم ٢٩ يناير. وتنفي روسيا 

ضلوعها في الهجوم األخير.
وقال التقرير «لدى اللجنة أسباب منطقية 
لالعتقاد بأن قوات موالية للحكومة ارتكبت 
جرائم حرب مبهاجمة األطقم واملنشآت الطبية 

عن عمد من خالل شن ضربات جوية».
وقالت كارين كونينغ أبو زيد عضو اللجنة 
«واجه رجال ونســاء وأطفــال أجرينا معهم 
مقابالت خيارا مروعا بني التعرض للقصف 
أو الفرار إلى عمق املناطق اخلاضعة لسيطرة 
هيئة حترير الشــام حيث تتفشى انتهاكات 
حقوق اإلنســان. أفعال أعضاء هيئة حترير 

الشام ترقى إلى حد جرائم احلرب».

أطفال يسبحون في مياه العاصي بني ناعورتي اجلسرية واملعمورية في مدينة حماة        (أ.ف.پ)

على طريق االستجابة لطلب صندوق النقد.. تعيني مجلس إدارة للكهرباء
بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال

الكهربائيــة،  التعيينــات 
كهربت اجتماع مجلس الوزراء 
في بعبدا امس، بسبب عنصر 
املدمــر ملفهــوم  احملاصصــة 
الوظيفة األخالقي والقانوني، 
فقــد اتفق على تعيني مجلس 
إدارة الكهرباء بينما طار بند 
تعيني الهيئــة الناظمة، التي 
تقع ضمن شروط البنك الدولي 
لإلصــالح، في وقت اســتمر 
فيــه ضياع الليــرة اللبنانية 
في ســوق الدوالر الســوداء، 
ومعها حسابات مصرف لبنان 
املركــزي الهائمــة، من حيث 
التدقيق التشريحي بني شركة 
«كرول» املســتبعدة، بســبب 
عالقة تواصلية مع إسرائيل، 
 «IT وبني شــركة «فرنسيس
اإلســرائيلية اخلالصة، وكأن 
املطلــوب التخلص مــن مبدأ 
التدقيق احملاسبي التشريحي 
من أساســه، كي تبقى طاسة 
نهــب املــال العــام ضائعــة، 
والسارقون الرسميون في حرز 
حريز، ويا دار ما دخلك شر..».
وشملت الئحة التعيينات 
في الكهرباء ١٨ اسما، الختيار 
٦ من بينهم، مبعدل ٣ أســماء 
من كل طائفة، يجري اختيار 
واحد منهم، وتضمنت الالئحة 
التي أعدها وزير الطاقة رميون 
غجر (تيار) عن السنة: طارق 
عبداهللا، أحمد اخلطيب، أكرم 
حمود، وعن الشــيعة: حسني 
ســلوم، إيهاب فرحات وعالء 
مكي. وعن الدروز: سامر سليم 
وشكيب حرب ومالك بوغنام، 
وعن األرثوذكس: كرمي ســابا 
ونقوال النخل وموريس طنب، 

الكهرباء والهيئة الناظمة بدل 
اإلصالح املطلوب».

أما تعيينات الهيئة الناظمة 
للقطــاع، فاخلالفــات ال تزال 
قائمــة حولهــا رغــم تفاهــم 
الرئيــس نبيه بــري ورئيس 
الوطنــي احلر جبران  التيار 
باسيل، الذي قضى بأال تتسلم 
صالحياتها قبل وضع املراسيم 

التطبيقية.
وهنا يقــول وزير الطاقة 
أن املطــروح  رميــون غجــر 
تعديل القانــون ٤٦٢ املتعلق 
بتنظيم قطاع الكهرباء متهيدا 
والتعديــالت  للتعيينــات 
املطروحــة تبقي القــرار بيد 
وزير الطاقة ما يعني «مطرحك 

إلى ٦ مراعاة للطوائفية.
وكان علــى جــدول أعمال 
اجللســة التدقيــق املالي في 
محاولــة حقيقية للبحث عن 
خيــارات اخلســائر املهدورة 
بــني الدفاتــر والصفقات عن 

بند البواخر النفطية.
وتنطوي مقررات احلكومة 
إلــى  علــى رســالة موجهــة 
صندوق النقد الدولي معبرة 
عن التزامها باإلصالحات التي 

طلبها الصندوق وغيره.
وتنــاول مجلــس الوزراء 
التدقيــق  موضــوع إجــراء 
التشــريعي فــي  احملاســبي 
حسابات مصرف لبنان، بعد 
التوافق بني بري وباسيل، الذي 

يا ماشي»، نزوال عند شروط 
التيار الوطني احلر املتمسك 

بقطاع الكهرباء املثمر.
وتشــمل هــذه التعديالت 
صالحيــات مؤسســة كهرباء 
لبنان بحيث يصبح بإمكانها 
إنشاء شركات، متهيدا لبيعها 
في مجالي اإلنتاج والتوزيع.

أما نقــل الكهربــاء فيبقى 
شركة عامة ملعاجلة موضوع 
املوظفني واملستخدمني الذين 

يستعدون للتحرك.
واحملــور الثانــي يتعلــق 
بصالحيات الوزير الواسعة، 
واحملور الثالــث يتناول دور 
وصالحيات الهيئات الناظمة 
التي رفع عدد أعضائها من ٥ 

أسقط خيار الشــركة املدققة 
«كرول» التي كان يتمسك بها 

الرئيس ميشال عون.
وفي مستهل اجللسة شدد 
الرئيــس عون علــى التدقيق 
املالــي في حســابات مصرف 

لبنان.
وطلــب وزير املــال غازي 
وزني موافقة مجلس الوزراء 
علــى تفويضــه بالتفــاوض 
مع شــركة «فرنســيس انتر 
ناشيونال كونسليشن» إلجراء 
التدقيــق بحســاب املصــرف 
املركــزي، كشــركة بديلة من 
«كرول» إلى جانب شــركتني 

أخريني بالتدقيق احملاسبي.
لكن مع التدقيق في خلفيات 
هذه الشــركة ايضا، تبني انها 
إســرائيلية املنبــع واملصب، 
ووفــق معلومــات لصحيفة 
«األخبــار» فالشــركة متلك ٣ 
مكاتب في الشــرق األوســط 
احدها في «إسرائيل». كذلك، 
فإن الرئيسة التنفيذية لقسم 
الشــركة  التكنولوجيــا فــي 
(املؤلــف مــن ٢٩ مكتبا في ٦ 
بلــدان)، صوفي روس، كانت 
االســتخبارات  فــي  تعمــل 
اإلسرائيلية، وحتديدا في قسم 
التابع لسالح  االســتخبارات 

البحرية.
في هذا الوقت، التقى وزير 
الصناعة عماد حب اهللا سفير 
إيــران محمد جــالل فيرزينا، 
مشيدا بالدعم الذي تقدمه إيران 
التوجه  للبنان، ومؤكدا على 

شرقا».
مــن جهته، أبدى الســفير 
اإليراني استعداد بالده لتقدمي 
الدعم في كل املجاالت خاصة 

الصناعية منها.

عون يشدد على التدقيق املالي في حسابات مصرف لبنان.. وجنبالط: التعيينات على حساب الكفاءة

(محمود الطويل) عدد من احملتجني خالل اعتصام أمام مؤسسة الكهرباء في بيروت احتجاجا على انقطاع التيار 

وعن الكاثوليك: حبيب سرور، 
وسام يعقوب وجلبير احلاج، 
وعن املوارنة: شــادي كريدي 

وكرم عيد ونسيب نصر.
وبالنتيجــة اختير كل من 
السني طارق عبداهللا والشيعي 
حسني سلوم والدرزي سامر 
سليم واالرثوذكسي كرمي سابا 
والكاثوليكــي حبيب ســرور 

واملاروني شادي كريدي.
من جهتــه، كتــب رئيس 
احلــزب التقدمي االشــتراكي 
وليد جنبالط عبر حسابه على 
موقع «تويتر»: «في التعيينات 
احلكومية األكل على أبوجنب 
على حساب الكفاءة والطوائف 
ومنها الدروز، مع ابتالع قطاع 

التفاصيل كاملة على موقع األنباء  االلكتروني
www.alanba.com.kw

املجلس الشرعي اإلسالمي األعلى: 
ما الذي يدعو أولي األمر 

للبقاء في السلطة؟
بيروت - خلدون قواص

أكد املجلس الشــرعي اإلسالمي األعلى أن حجم 
الكارثة التــي أصيبت بها البالد، وأصابت اللبنانيني 
جميعا في الصميم، يجعلنا نتساءل عما يدعو أولي 
األمر إلى البقاء في السلطة، وهم ال يخفون عجزهم 
عن حتمل مســؤولية قيادتهم للبالد، وعدم قدرتهم 
على اإلنقاذ، أو إيجاد احللول للمشاكل التي يتخبط 
بها لبنان، وهم يتركونه يواجه مصيره متجها نحو 

السقوط املريع، بدال من أن يعملوا خلالص لبنان.
وشدد في بيان له بعد اجتماعه برئاسة مفتي لبنان 
الشــيخ عبد اللطيف دريان بحضور الرئيس فؤاد 
السنيورة على ان عدم شعور السلطة مبسؤولياتها 
وتخليها عن القيام مبهامها األساســية جتاه شعبها 
الذي يقاسي شظف العيش ومرارة احلياة وذل السؤال 
بسبب البطالة وخسارة مدخراتهم وتراجع مواردهم 
املالية، وانقطاع رواتبهم وضعف قدرتهم الشرائية، 
يجعلنا نتساءل ما إذا كانت السلطة السياسية تتحسس 
فعال ما أصاب الناس، ويصيبهم من مآس وآالم ومن 
اضطراب فــي مختلف وجوه حياتهم، وما إذا كانت 
الســلطة ال تزال قادرة على االســتمرار في حتمل 
مســؤولياتها في وقت تؤكد فيها الوقائع واألحوال 
فقدانها ألبســط مقومات وجودها وجمع مكونات 
املجتمع اللبناني فضال عن خسرانها لثقة مواطنيها 

وثقة الداخل واخلارج.
ويتناغم بيان املجلس الشرعي مع عظة البطريرك 
املاروني بشــارة الراعي األحد املاضي والتي ناشد 
فيها رئيس اجلمهورية فك احلصار عن الشــرعية 

واإلسراع إلى جندة لبنان.


