
عربية وعاملية
اخلميس ١ ابريل ٢٠٢١

23

أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

الڤروڤ يعد باجتماع جديد
ونوعي للجنة الدستورية السورية

أسعار اللحوم ارتفعت ٢٠ ضعفًا
واستهالك السوري ٢ كلغ سنويًا فقط

محمية في إدلب توفر املالذ
والعالج أللف قط من ضحايا احلرب

وكاالت: كشف وزير اخلارجية الروسي 
ســيرغي الڤروڤ أن هنــاك اتفاقا على أن 
تتضمن اجلولة املقبلة من اجتماعات اللجنة 
الدستورية السورية املصغرة، عنصرا جديدا 
مييزها عن كافة اجلوالت السابقة التي لم 

حتقق أي تقدم على مدى خمس جوالت.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الڤروڤ 
خالل مشاركته في أعمال منتدى «فالداي» 
الدولي للحوار في موسكو أمس، تأكيده أن 
موسكو تعمل عبر اتصاالتها مع املبعوث 
األممي إلى ســورية غير بيدرسن وممثلي 
احلكومة واملعارضة السوريتني، على دفع 
األطراف للتقارب. وقال: «االجتماع املقبل 

للجنة الدستورية الذي كان مقررا قبل حلول 
شــهر رمضان وال نزال نأمــل في إمكانية 
إجرائه في موعده، يتوقع أن يكون جديدا 
نوعيا، ألنــه للمرة األولى مت االتفاق على 
ان يعقد رئيسا وفدي احلكومة واملعارضة 

خالله لقاء مباشرا فيما بينهما».
وأضاف الڤروڤ أن بيدرســن عبر عن 
ترحيبه بهذا االتفاق، «الذي ساعدت روسيا 

في التوصل إليه ونأمل بأن يتحقق».
وكان بيدرسن قد أكد أمس األول أنه يعمل 
على إجراء اتصاالت من أجل تنظيم جولة 
سادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية 

السورية.

وكاالت: فــي ظــل االرتفــاع اجلنونــي 
لألسعار التي ترافق ســعر صرف الليرة 
صعــودا وتخالفها هبوطا، يبدو ان اللحم 
أصبح أشــبه باحللم للمواطن الســوري 
العــادي، حيث أكد مجدي البشــير، مدير 
املسالخ في الشركة «السورية للتجارة»، 
أن كميــة اســتهالك الفرد مــن اللحوم في 
سورية تراجعت بشكل كبير، بحيث لم تعد 
تتجاوز ٢ كيلو غرام ســنويا، مشددا على 
أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا مبقدار ٢٠ 

ضعفا عما كانت عليه خالل ٢٠١٠.
وقال البشير لصحيفة «الوطن» احملسوبة 
على النظام إن «عمليات اســتيراد اللحوم 
متوقفة في ســورية منذ عام ٢٠١٦، حيث 
شهدت عمليات اســتهالك اللحوم تراجعا 
كبيرا خالل العشر سنوات املاضية، من ٩ 

كلغ للفرد إلى ٢ كلغ سنويا».
وحول إمكانية تخفيض أسعار اللحوم، 
أكد البشير أن هذا «غير ممكن» إال من خالل 
السماح باستيراد اللحوم املجمدة، وليس 
األبقار احلية، مشيرا إلى أنه أعلن مؤخرا 
ثــالث مرات عن شــراء أبقار حية، لكن لم 

يتقدم أي من املوردين لذلك.
وأضاف «في حال مت السماح باستيراد 
اللحوم املجمدة مــن خالل جلان فنية من 
املختصني في املسالخ احلكومية يقومون 
باإلشــراف علــى عمليات الذبــح في دول 
املصــدر، وشــحن حلومها إلــى البالد من 
خالل عقود يقوم بها موردون من القطاع 
اخلاص»، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في 
تخفيض أسعار اللحوم في السوق «وحماية 
قطيع الثروة احليوانية من االستنزاف».

إدلبـ  رويترز: عندما أجبرت احلرب في 
سورية عالء اجلليل على إغالق محمية القطط 
التي أنشــأها في حلب عام ٢٠١٥ واالنتقال 
شــماال إلى معقل املعارضــة في إدلب، أخذ 
معــه نحو ١٠٠ قط وفتح محمية أخرى في 
مكانــه اجلديــد. واآلن يتولــى خلفاؤه في 

محمية أرنستو رعاية وإطعام وعالج أكثر 
مــن ألف قط، متيل إلى الصخب والفوضى 
وقت إطعامها. وقال محمد وطار، املدير احلالي 
حملمية أرنســتو، «أنشئت محمية أرنستو 
أثناء احلرب والقتال دائر في سورية، طبعا 

احملمية تضم أكثر من ألف قط.

نصراهللا يطالب اللبنانيني بـ«عدم اليأس»:
جهود جادة وجماعية لتذليل العقبات احلكومية

بيروت ـ عمر حبنجر
منصور شعبان

األبــواب احلكومية مقفلة 
مــن مختلــف اجلوانــب، لكن 
الرهان مازال قائما على مبادرة 
الرئيس نبيه بري الداعية إلى 
حكومة من ٢٤ وزيرا، دون ثلث 
معطــل، والتــي كان ينقصها 
بعض الوقــود لتتحرك، وهو 
ما وفرته له بكركي، التي تريد 
حكومة اختصاصيني من غير 
احلزبيني، وال يعنيها العدد أو 
املقاعد وسواهما من أمور تقنية، 
وليســت لديها خطوط حمراء 
بالنسبة لرئاسة اجلمهورية، 
كما أكد البطريرك بشارة الراعي 
شــخصيا باألمــس لوفــد من 
املجموعات الثورية مشــترطا 
في حــال كان البد من التغيير 
علــى املســتوى الرئاســي ان 
يتم عبر الوسائل الدستورية 
املعروفة. ولفت هنا استقبال 
الراعــي لوفد إيراني برئاســة 
د.حميــد شــهرياري الذي أكد 
بعد اللقاء أن «هناك تالقيا مع 
البطريرك حول ضرورة تكثيف 
اجلهود بني الديانات للتوصل 
إلى الســالم العادل والتمسك 
بالوحدة الوطنية للحفاظ على 

حرية وسيادة لبنان».
ومبــادرة بــري تتطلــب 
املراعاة وحسن التفهم من حزب 
اهللا أيضا، وهذا ما اكده األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا خالل حفــل تأبيني 
أقامه « جتمع العلماء املسلمني 

» للشيخ الراحل أحمد الزين، 
قائال ان «الكل يجمع أن املدخل 
الذي يساعد على وضع األمور 
على طريق احلل هو تشــكيل 
احلكومــة، وآن األوان للذهاب 

ملعاجلة حقيقية للمشاكل».
وأضاف «أقول للبنانيني ال 
تيأسوا، ونحن لسنا في موقع 
اليأس، وهناك خالل هذه األيام 
جهود جادة وجماعية لتذليل 
العقبات احلكومية، ألن اجلميع 

عن الرقم ١٨ والقبول بإضافة 
املزيد من املقاعد الوزارية، ضمن 
االلتزام برفض أي ثلث معطل 
داخل احلكومة ألي طرف، وغاية 
هذا التواصل صدور إعالن من 
الرئيس عون باالبتعاد عن أي 
طرح يؤدي إلى الثلث املعطل.

ويفترض ان يساعد سحب 
االستدعاء، الذي وجهه املدعي 
العام املالي علــي إبراهيم إلى 
رئيــس التيــار الوطني احلر 
النائب جبران باسيل للتحقيق 
معه بقضية بواخــر الكهرباء 
التركية، في تذليل العقبات بني 

بعبدا وعني التينة.
ويتسلح احلريري باملبادرة 
الفرنســية، وكذلك بدعم نبيه 
بــري ووليد جنبــالط، إال أن 
صدور بعض التغريدات الضارة 
عن أشخاص محسوبني عليه 
زادت البعاد بينه وبني حلفاء 
مفترضني له، كالقوات اللبنانية 
وبعض اجلهات العربية، التي 
بدا من هذه التغريدات واملواقف 
انه بصدد قطع شعرة معاوية 
مع هــذه اجلهــات، األمر الذي 

يقلق أوساطه قبل غيرها!

العالقــات غيــر اجليــدة بــني 
احلريري وباسيل، باإلضافة إلى 
اإلرادة اإليرانية بعدم تخفيف 
القبضــة حول لبنان، وتطرق 
جنبــالط إلى أبرز مــا دار في 
لقائه مع عــون في ٢٠ مارس 
املاضي في بعبــدا والذي أتى 
بناء على طلب األخير، وكيفية 

تأليف احلكومة.
مــن جهــة أخــرى، نظمت 
مجموعات من احلراك الشعبي 
مســيرة انطلقــت من ســاحة 
رياض الصلح إلى بيت الوسط 
مرورا مبجلــس النواب حتت 
شــعار «الدســتور مش لعبة 
بايديكم». وحمل املشــاركون 
الفتــات كتب عليهــا: «رئيس 
حكومة أقاله الشعب ما بيرجع، 
ارحلــوـ  جمهوريــة رئيســها 

مرتهن هي مرتهنة».
فــي غضــون ذلــك، قطــع 
ناشطون الطريق عند تقاطع 
شــارع مار إلياس ـ كورنيش 
املزرعــة أمــام ثكنــة احللــو 
احتجاجــا علــى توقيــف ٣ 
ناشــطني، منذ ثالثة أسابيع، 

من دون محاكمة أو جلسات.

وقد الحــت في هذا الوقت 
إمكانية االســتعانة بالرافعة 
املصريــة لتعــومي ســفينة 
احلكومــة اجلانحــة في ممر 
حتالــف التيار احلــر ـ حزب 
اهللا، وهــو مــا يؤكــده إعالن 
ســفير مصر ياسر علوي من 
عني التينة بعد لقاء الرئيس 
بري من ان بالده جتري حراكا 
صامتا من أجل تأليف حكومة 
إنقاذيــة في لبنان، واخلروج 

من هذا املأزق.
بدوره، لفت رئيس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليــد 
جنبــالط، صاحب اقتــراح الـ 
٢٤ وزيــرا، أمس، إلى ان هناك 
أشــخاصا يحيطون بالرئيس 
ميشــال عون ال يريدون سعد 
احلريــري رئيســا للحكومة، 
صيــغ  إيجــاد  ويحاولــون 
دســتورية، بشــتى الوسائل، 

للتخلص منه.
وفــي تصريــح لصحيفــة 
«لوريــان لوجــور» الناطقــة 
بالفرنســية، رأى جنبالط ان 
هناك سببني يرتبطان باملأزق 
احلالــي، ويتمثــالن بضعــف 

ناشطو احلراك ينظمون مسيرة إلى بيت الوسط: «رئيس حكومة أقاله الشعب ما بيرجع»

(محمود الطويل) البطريرك املاروني بشارة الراعي مستقبال وفداً إيرانياً برئاسة د.حميد شهرياري في بكركي 

عليه أن يعلم أن البلد استنزف 
وقته وحاله وروحه».

في هــذه األثناء، اســتقبل 
الرئيــس نبيــه بــري في مقر 
الثانيــة فــي عــني  الرئاســة 
التينــة املديــر العــام لألمــن 
العــام اللواء عبــاس إبراهيم، 
العائد من باريس، حيث جرى 
عرض لألوضاع العامة وآخر 
املستجدات األمنية والسياسية.
وطبيعــي ان يهتــم بــري 
احلقائــب  توزيــع  بكيفيــة 
الـــ ٢٤ وزيــرا  فــي حكومــة 
املقترحة، حيث ســيكون لكل 
من الطوائف الرئيســة الثالث 
(املوارنة والشــيعة والسنة) 
خمسة وزراء، والتسعة الباقية 
مثالثة بني األرثوذكس والدروز 
والكاثوليك، وداخل كل طائفة 

أو مذهب.
وتوقعــت مصــادر نيابية 
لـــ «األنباء» حصــول تواصل 
مباشــر، أو عبر موفدين، بني 
الرئيس ميشال عون ورئيس 
النيابــي، ليبلغــه  املجلــس 
اســتعداد رئيــس احلكومــة 
املكلف سعد احلريري للتنازل 

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

شكرًا كبيرة.. لـ«األشقاء»
الوقفة العربية السريعة مع احلق املصري والسوداني 
في مياه النيل، والتضامن العربي واخلليجي مع الدولتني 
في مطالباتهما العادلة في قضية سد النهضة، والبيانات 
العربية املؤيدة لهما، كل ذلك يستحق «شكراً» كبيرة نقولها 
لألشــقاء في الكويت والسعودية واإلمارات والبحرين 
وســلطنة عمان واليمن، وكل من سيعلن تضامنه بعد 

كتابة هذه السطور.
املوقف العربي الواحد واملوحد الداعم حلق الدولتني في 
احلياة، والبيانات «املستقلة» ذات الهدف الواحد واملعنى 
الواحد وإن اختلفت كلماتها تنم عن «تضامن» يعيدنا إلى 
ذكريات «أكتوبر ٧٣»، وروح أكتوبر، والتعاضد العربي 
الذي جتلى في أبهى صوره آنذاك من جميع األشــقاء 

من السعودية إلى املغرب، مرورا بكل األشقاء العرب.
ها هي الكويت أرض العروبة، وبلد اإلنسانية العزيزة 
على القلوب تسارع إلى اإلعراب عن تضامنها مع مصر 
والسودان للحفاظ على االستقرار اإلقليمي وحل أزمة سد 
النهضة عبر بيان لوزارة اخلارجية تؤكد فيه «تضامن» 
دولة الكويت مع مصر والســودان في مساعيهما حلل 
أزمة ملء وتشغيل سد النهضة مبا يحفظ لدولتي مصب 
نهر النيل حقوقهما املائية واالقتصادية، مشــددة على 
أن: «أمن مصر والسودان املائي جزء ال يتجزأ من األمن 

القومي العربي».
وبعبارات ال تقل قوة ووضوحا عن بيان دولة الكويت 
الشقيقة جاءت بيانات السعودية والبحرين واإلمارات 
وُعمان واليمن مؤكدة على نفس املعاني: األمن املائي ملصر 
والسودان جزء من األمن القومي العربي، و«التضامن» 
مع الدولتني للحفاظ على أمنهما املائي، وضرورة حفظ 
حقوق دولتي مصب نهر النيل طبقا للقوانني واألعراف 
الدولية حفاظا على االستقرار والسلم واألمن في املنطقة.

املوقف اخلليجي والعربي املتضامن مع حقوق مصر 
والسودان جاء إثر تصريحات الرئيس السيسي بأن «مياه 
مصر خط أحمر» ولن تسمح مصر ألحد باملساس مبياهها.

ويبدو أن سياســة اخلطوط احلمراء التي ينتهجها 
الرئيس املصري حتقق أهدافها، فقد بدأها مع «جماعة 
الشر» قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣ عندما وضع لهم خطاً أحمر 
زمنياً قبل أن يخرج عشرات املاليني في شوارع احملروسة 
منهية عهدهم، ثم كان اخلط األحمر اجلغرافي الذي وضعه 
للقوات األجنبية في ليبيا وحدده في ســرت - اجلفرة 
ومعه تغير املوقــف في ليبيا متاماً، وها هو يضع أهم 
خطوطه احلمراء «سياسياً» فيما يتعلق باملساس بشريان 

حياة املصريني، وبدأت إرهاصات جناحه في الظهور.
مرة أخرى شــكرا جزيال لكل الدول الشقيقة التي 
يعني تضامنها مع مصر الكثير خاصة قبل خوض مرحلة 
املفاوضات األخيرة بني الدول الثالث مصر والسودان 

وإثيوبيا.
وحفظ اهللا مصر وأهلها وأشقاءنا في دول اخلليج 

من كل سوء.

السيسي يتقدم اجلنازة العسكرية لكمال اجلنزوري: 
فقدت مصر رجل دولة من طراز فريد

القاهرة - خديجة حمودة

تقــدم الرئيــس املصري 
عبدالفتاح السيسي، اجلنازة 
أقيمــت  التــي  العســكرية 
للدكتــور كمــال اجلنزوري 
رئيس مجلس الوزراء األسبق 
مبنطقة املراســم العسكرية 
مبســجد املشــير طنطاوي 
بالتجمــع اخلامــس. وقــام 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بتقدمي واجب العزاء ألسرة 
الفقيد الذي يعد أحد الرموز 
املضيئــة في تاريــخ مصر 
عبر مســيرة حافلة بالعمل 

والعطاء في خدمة الوطن.
وكان الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، قد نعى فقيد مصر 
د.كمــال اجلنــزوري رئيس 
وزراء مصر األسبق، مؤكدا 
أنه كان صاحــب يد بيضاء 
فــي شــتى مجــاالت احلياة 

السياسية واالقتصادية.
جــاء ذلــك فــي تدوينة 
كتبها الرئيس السيسي على 
حســاباته الرسمية مبواقع 
التواصل االجتماعي املختلفة، 
قال فيها «فقدت مصر اليوم 
رجل دولة مــن طراز فريد، 

القيادية  احلكيمة، وقدراته 
املتميــزة والناجحة، فضال 
عن أخالقه الرفيعة العالية، 
وتفانيه وصدقه وإخالصه 
في مراحل مصيرية وحاسمة 
من تاريخ هذا الوطن.. رحم 
اهللا الفقيد الغالي، وخالص 
عزائي ألسرته وأهله، داعيا 
املولى عز وجــل أن يلهمهم 

التجــاري وتطوير التعاون 
االقتصــادي لتتواكــب مــع 
العالقات السياسية املتميزة 
بني البلديــن الصديقني، في 
ظــل املشــروعات التنموية 
الكبرى اجلاري تنفيذها في 
مصر، وما توفره من فرص 
استثمارية وصناعية هائلة.

جاء ذلك خالل اســتقبال 

الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امــس د.جــوردان جرليتش 
الشــؤون  وزيــر  رادمــان 
واألوروبيــة  اخلارجيــة 
الكرواتــي، وذلــك بحضور 
سامح شكري وزير اخلارجية، 
والسفير توميسالف بوشنياك 

سفير كرواتيا بالقاهرة.
كما أكد الرئيس السيسي 
حرص مصر علــى مكافحة 
الهجــرة غيــر الشــرعية، 
مشيرا إلى اجلهود املصرية 
للتصــدي بنجــاح النتقــال 
الالجئني عبر املتوسط، وذلك 
من منطلق مســئولية مصر 
جتاه مواطنيها وكذلك جتاه 
أمن شــركائها، مؤكدا أهمية 
التعامل مع ملف الهجرة في 
إطار من املسؤولية املشتركة، 
وعدم التركيز على احللول 
األمنيــة فقــط دون معاجلة 
جذور املشــكلة االقتصادية 
والتنموية في دول املصدر.

وأوضح السيسي أن مصر 
أراضيها  تســتضيف علــى 
حوالــي ٦ ماليــني مقيم من 
مختلف اجلنسيات األفريقية 
والعربية وغيرها يتمتعون 

بكل احلقوق األساسية.

الصبر والسلوان».
إلــى ذلــك، أكــد الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي على 
الودية  التاريخية  العالقات 
بني مصر وكرواتيا، وتطلع 
مصر لتعزيز آليات التعاون 
الثنائي بني البلدين الصديقني 
علــى شــتى األصعــدة، إلى 
جانب زيادة معدالت التبادل 

صورة مأخوذة من ڤيديو للرئيس املصري عبدالفتاح السيسي متقدما اجلنازة العسكرية لرئيس وزراء مصر األسبق الدكتور كمال اجلنزوري

هو الدكتور كمال اجلنزوري 
رئيس وزراء مصر األسبق».
وأضاف السيســي «كان 
الراحــل بــارا مبصــر، وفيا 
لترابهــا وأهلهــا، وصاحب 
شــتى  فــي  بيضــاء  يــد 
السياســية  مجاالت احلياة 
واالقتصاديــة، وكانــت لــه 
العلميــة، ورؤيته  مكانتــه 

«قناة السويس»: املالحة مستمرة على مدار 
الساعة لضمان عبور جميع السفن املنتظرة

«نسور النيل ٢».. تدريب جوي مصري ـ 
سوداني بقاعدة مروى مبشاركة الصاعقة

ناهد إمام

قال رئيس هيئة قناة الســويس الفريق 
أســامة ربيع إن حركة املالحة بالقناة تعمل 
بصورة منتظمة، حيث سجلت التقارير املالحية 
عبور ٨١ سفينة من االجتاهني بإجمالي حمولة 

صافية قدرها ٤٫٨ ماليني طن.
وأضاف ربيعـ  في بيانـ  أن عدد السفن 
العابرة من اجتاه الشــمال بلغت ٤٢ سفينة 
بإجمالي حمولة صافية قدرها ٣٫١ ماليني طن، 
ومن اجتاه اجلنوب تعبر ٣٩ سفينة باملجرى 
املالحي اجلديد للقناة، بإجمالي حمولة صافية 

قدرها ١٫٧ مليــون طن. وأوضح أن املالحة 
بالقناة مســتمرة على مدار الساعة لضمان 
عبور جميع السفن املتواجدة مبناطق االنتظار، 
أو باملدخلني الشــمالي واجلنوبي للقناة في 
أقرب وقت ممكن، عالوة على استقبال السفن 

اجلديدة استعدادا لعبورها القناة.
ووجه الشكر للعمالء من اخلطوط املالحية 
املختلفة لثقتهم في قدرة القناة على تخطي 
األزمة سريعا والعمل بكامل طاقتها من جديد، 
الفتا إلى أنه يجرى العمل حاليا على قدم وساق 
لالنتهاء من عبور السفن املوجودة باملجرى 

املالحي واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.

القاهرة - خديجة حمودة

 نفذت القوات املشاركة في فعاليات التدريب 
اجلوى املشــترك (نسور النيل - ٢) بقاعدة 
مروى اجلوية بجمهورية السودان الشقيقة 
مبشاركة عناصر من القوات اجلوية املصرية 
والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكال 
البلدين، عددا من األنشطة التدريبية املكثفة.

وقد بدأت مراحل التدريب األولى بإجراءات 
التلقني وأســلوب تنظيم التعــاون لتوحيد 
املفاهيم وصقل املهــارات إلدارة العمليات 
اجلوية املشــتركة بكفاءة عالية، فضال عن 

تنفيذ العديد من الطلعات املشتركة ملهاجمة 
املعادية وحماية األهداف احليوية  األهداف 
مبشاركة مجموعة من املقاتالت املتعددة املهام.
كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكال 
اجلانبني التدريب على أعمال االقتحام وعمليات 
اإلخفــاء والتمويه لتنفيذ العمليات اخلاصة 
وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمي املختلفة.

يهدف التدريب إلى حتقيق أقصى استفادة 
ممكنة للعناصر املشاركة في التخطيط والتنفيذ 
إلدارة العمليات اجلوية وقياس مدى جاهزية 
واســتعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة 

على األهداف املختلفة.


