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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

ألول مرة.. مصر تدخل سوق «التمويل اإلسالمي»
القاهرة - ناهد إمام

 قــال وزير املالية املصــري د.محمد معيط، 
إن مصر تستعد إلصدار أول طرح من الصكوك 
السيادية فور موافقة «البرملان»، وإصدار قانون 
«الصكوك الســيادية»، مبا يســهم في حتقيق 
املســتهدفات املالية، واالقتصادية، والتنموية 
من خالل تنويع مصــادر متويل عجز املوازنة 
العامة للدولة، وتوفير املخصصات املالية الالزمة 
للمشروعات االستثمارية على نحو يتسق مع 
جهود الدولة في تعزيز أوجه اإلنفاق على حتسني 

مستوى معيشة املواطنني.
وأضاف الوزير امس، أن مصر بصدور هذا 
القانون تدخل سوق التمويل اإلسالمي ألول مرة، 
والذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى ٢٫٧ 
تريليون دوالر، مبا يساعد في جذب مستثمرين 
جدد من املصريني واألجانب لالستثمار املتوافق 
مع مبادئ الشريعة اإلسالمية بالعملتني احمللية 

واألجنبية.
وأوضح أنه سيتم قيد الصكوك املصدرة في 
الســوق احمللي ببورصة األوراق املالية، ويتم 
حفظها بشركة اإليداع واحلفظ املركزي، ويتم 

قيد الصكوك املصدرة باألسواق الدولية الصادرة 
بالعمالت األجنبيــة بالبورصات الدولية وفقا 
للقواعد املتبعة لإلصدارات احلكومية الدولية، مبا 
يسهم في توفير سيولة نقدية إضافية لالقتصاد 
املصــري وخفض تكلفة متويل االســتثمارات، 
خاصــة أن هذه الصكوك تصــدر طبقا للصيغ 

املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
وبني وزير املالية أن إصدار الصكوك يكون 
على أساس األصول التي ستكون مملوكة للدولة 
ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق االنتفاع 
بهــذه األصول دون حق الرقابــة أو عن طريق 
تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار 
هذه الصكوك وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية، 
علــى أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء 
بتحديد األصول الثابتة واملنقولة اململوكة للدولة 
«ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، 
بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق االنتفاع بتلك 
األصول التي تصدر على أساســها الصكوك أو 

مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وأشــار إلى أنه ســيتم إصدار الصكوك في 
شكل شــهادة ورقية أو إلكترونية باملواصفات 
التي حتددها الالئحة التنفيذية للقانون، وتكون 

اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر ملدة محددة 
باجلنيــه املصــري أو بالعمــالت األجنبية عن 
طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق احمللي 

أو باألسواق الدولية.
ولفت معيط إلى أنه ســيتم إنشــاء شــركة 
مملوكة للدولة إلدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» 
الصكوك السيادية احلكومية التي تكون وكيال 
عن مالكي الصكوك، على أن يتم اإلصدار طبقا 
ألي مــن الصيغ املتوافقة مع مبادئ الشــريعة 
اإلسالمية التي تقرها جلنة الرقابة املنصوص 
عليها بالقانون، وعلى أســاس عقــد اإلصدار، 
ويخضــع إصدارهــا، وتداولهــا واســتردادها 
للضوابــط والقواعد واإلجــراءات املتوافقة مع 

مبادئ الشريعة اإلسالمية.
وقال الوزير إن احلد األقصى ملدة تقرير حق 
االنتفاع باألصول التي تصدر على أساسها الصكوك 
أو مدة تأجيرها ثالثني عاما التزاما بأحكام الدستور، 
ويجوز إعادة تأجير هذه األصول للجهة املصدرة، 
مؤكدا أنه يحظر احلجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية 
على األصول التي تصدر على أساسها الصكوك، 
مــع بطالن أي إجــراء أو تصــرف مخالف لذلك، 

وتقرير عقوبة جنائية على املخالفني.

معيط: «الصكوك السيادية» تسهم في حتقيق املستهدفات االقتصادية والتنموية

احلكومة: ال صحة الرتفاع أسعار اللحوم املجمدة باملنافذ التموينية
القاهرة - هالة عمران وهناء السيد

نفــى املركــز اإلعالمــي 
ملجلــس الــوزراء املصري 
ما انتشــر من أنباء بشأن 
اللحــوم  ارتفــاع أســعار 
املجمدة في املنافذ التموينية 
على مستوى اجلمهورية. 
وأوضــح املركــز - فــي 
بيــان - أنــه تواصــل مع 
وزارة التمويــن والتجارة 
الداخليــة، والتي نفت تلك 
األنباء، مؤكدة أنه ال صحة 
الرتفــاع أســعار اللحــوم 
املجمدة باملنافذ التموينية 
على مستوى اجلمهورية.

الــوزارة أن  وأوضحت 
اللحــوم بجميــع  أســعار 
فروع املجمعات االستهالكية 
التموينيـــــة  واملنافــــــذ 
بالشركتني العامة واملصرية 
لتجــارة اجلملــة وفــروع 
مشــروع جمعيتــي ثابتة 
ومستقرة، حيث يبلغ سعر 
كيلو اللحــوم املجمدة في 
املجمعات االستهالكية ٦٥ 

الكبيــر واملنطقة  املصري 
احمليطــة، إنــه مت االنتهاء 
بنســبة ١٠٠٪ مــن تثبيت 
القطع األثرية بالبهو والدرج 
العظيم، وجار حاليا أعمال 

الترميم الدقيق لها.
وأشــار مفتــاح - فــي 
تصريح امس - إلى أنه مت 
االنتهــاء من تثبيت جميع 
نوافــذ (فترينــات) عرض 
كنوز امللك توت عنخ آمون 
والبالغ عددهــا ١٠٧ نوافذ 
(فترينات) قادمة من أملانيا 
وإيطاليا، في أماكن عرضها 
القاعــات  النهائــي داخــل 
اخلاصة به، وعرض أكثر من 
٦٥٪ من كنوز امللك الشاب 
داخل ٦٥ نافذة (فاترينة) 

منها.
وأوضــح أن تصميــم 
ومستوى العرض املتحفي 
بقاعــة امللــك تــوت عنــخ 
آمون سوف يضاهي قاعات 
كبرى املتاحف العاملية، بل 
سيجعلها من أجمل قاعات 

العرض في العالم.

جنيهــا، فيما يبلغ ســعر 
كيلــو اللحوم الطازجة ٨٥ 
جنيها، مشــيرة إلى توافر 
مخزون اســتراتيجي منها 

يكفــي لعدة أشــهر قادمة، 
مع شن حمالت دورية على 
كل أسواق اللحوم لضبط 
املخالفات، ومنع أي تالعب 

باألسعار.
إلــى ذلــك، قــال اللواء 
عاطــف مفتــاح، املشــرف 
العام على مشروع املتحف 

تدريبات روسية ـ سورية حتاكي
التعامل مع هجوم قادم من البحر

الدمنارك تدافع عن قرارها إعادة الالجئني: 
١٣ ألف سوري متكنوا من السفر إلى بلدهم

وكاالت: أجرت القوات الروسية والسورية 
تدريبا مشتركا للتصدي لهجوم قادم من 
البحر في منطقة الشقيفات على الساحل 
السوري.  ونشرت وزارة الدفاع الروسية 
أمس، لقطات من تدريبات عسكرية مشتركة 
مع اجليش الســوري حتاكــي هجومًا من 

البحر األبيض املتوسط.
وأظهرت املقاطع املصورة تدريبات على 
األسلحة اخلفيفة واملتوسطة استهدف خاللها 
عناصر من اجليش الروسي والسوري أهدافا 
معادية قادمة من البحر، بحسب ما نقلت 

وكالة سبوتنيك الروسية.
وقامــت العناصر باختبــار التكتيكات 
العسكرية املختلفة بشكل مشترك، حيث 
كشفت التدريبات عن مستوى االستعداد 
البدني والعســكري والتنســيق بني أفراد 
اجليشني خالل املعارك واملخاطر املشتركة.
كمــا مت اســتخدام مدافــع متوســطة 
سبقت جتربتها في املعارك ضد املعارضة 
وخصوصا في املناطق املفتوحة، حيث قام 
جنود من اجليش السوري بإطالق رشقات 

تدريبية على أهداف مشبوهة.

وشدد ضابط في اجليش السوري على 
أهميــة املنــاورات والتدريبات املشــتركة 
خصوصا أن اجليشــني يقاتالن باألسلحة 
الروسية نفســها ما يعد مهما في تطبيق 

التكتيكات العسكرية في امليدان القتالي.
وأكــدت وســائل االعالم الروســية أن 
التدريبات املشــتركة جتري بشكل دوري 
ومستمر في منطقة الشقيفات الواقعة على 

الساحل السوري.
إلى ذلك قتل شــخص وأصيب خمسة 
آخرون، في قصف لقوات النظام استهدف 
بلدتــي بيلــون ومعراتــه في ريــف إدلب 
اجلنوبي، بقذائف املدفعية، بحسب موقع 

«عنب بلدي».
وقال «الدفاع املدني السوري» املعروف 
بـ«اخلوذ البيضاء» عبر حسابه في «تويتر» 
إن شــخصا قتــل وأصيــب آخــر، بقصف 
صاروخي لقــوات النظام على بلدة مليار 
في ريف إدلب اجلنوبي، واتهم «قوات النظام 
تتعمد قصف قرى ريف إدلب اجلنوبي ملنع 
املدنيني من العودة اآلمنة ملنازلهم وإجبارهم 

على النزوح».

وكاالت: تــداول ناشــطون ســوريون 
منشــورات تكشــف عــن أعــداد الالجئني 
الســوريني الذين ســافروا إلى بالدهم نقال 
عن وزيــر الهجــرة واالندمــاج الدمناركي 
«ماتياس تسفاي». ونشر ناشطون ومواقع 
اخبارية االحصائيات التي قدمتها الدمنارك 
إلى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
لتبرير قراراتها بإعادة الالجئني بذريعة أن 

«سورية أصبحت آمنة».
وكشفت التصريحات عن ١٣ ألف سوري 
ذهبــوا إلى ســورية عبر مطــار العاصمة 
«كوبنهاغــن»، ما بني ٢٠١٨ و٢٠٢١، حســب 

السجالت األمنية.

وأوضح الوزير أن ٤ آالف سوري سافروا 
من الدمنارك و٧ آالف من السويد، وألفني من 
باقي الدول األوروبية بينهم ١٥٠٠ طفل، دون 
تعرض أي منهم ألذى أو تهديد داخل سورية. 
وكانت الدمنارك أول بلد أوروبي يتخذ قرارا 
بترحيل عشــرات الســوريني معظمهم من 
دمشق بعد رفض جتديد إقاماتهم، معتبرة 

أن العاصمة آمنة لعودتهم.
وســبق أن ذكــرت صحيفــة دامناركية 
نقال عن مصــادر من داخل دائــرة الهجرة 
أن الدمنــارك قامــت بتصنيــف محافظــة 
احلسكة التي تسيطر عليها «قوات سوريا 
الدميقراطية» الكردية (قسد) كمنطقة آمنة.

صورة نشرتها وسائل اعالم روسية للتدريبات املشتركة

مبادرة بري احلكومية: أسبوع جديد ورمبا أخير
وعمليات خنق لبنان متتد من الغذاء والدواء إلى اإلنترنت

بيروت - عمر حبنجر

أسبوع جديد، من حساب 
رصيد األمل بتشكيل احلكومة 
العصّيــة علــى  اللبنانيــة، 
التأليف، بعد مضي تســعة 
أشهر على التكليف النيابي 
للرئيس سعد احلريري، وهذا 
األسبوع هو الثالث من عمر 
مبادرة الرئيــس نبيه بري 
ورمبــا األخيــر، اذا لم حتظ 
بالتجــاوب املوعود، او اقله 
بجرعة دعم اضافية من األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصر اهللا، في كلمته املقررة 
اليوم الثالثاء، والتي يفترض 
ان تركــز علــى التهديــدات 
االسرائيلية إليران مباشرة، او 
عبر محاور املقاومة السابحة 

في فضاء ايران.
االصــداء  ومبقيــاس 
الصــادرة من عــني التينة، 
فإن رئيس املجلس النيابي 
اقــل تفــاؤال بالنجــاح، اوال 
ألن خروج لبنــان من عنق 
الزجاجــة، مرتبــط بإعادة 
الدوليــة بخريطة  النظــرة 
التيار  املنطقة، وثانيــا ألن 
احلر ورئيسه النائب جبران 
باســيل، الــذي بينــه وبني 
الرئيــس بري مســافات من 
التباعــد، لن يقــدم له مجد 
حل األزمــة احلكومية، على 

طبق من فضة.
وكما هناك ترقب خلطاب 
نصر اهللا اليوم، فإن الترقب 
يشــمل زيارة املديــر العام 
لألمــن العام اللــواء عباس 
ابراهيم الى موسكو، والتي 
تتناول بشكل رئيسي اوضاع 
النازحني السوريني في لبنان، 
في حني تشير زيارة رئيس 
احلزب التقدمي االشــتراكي 
وليد جنبالط الى العاصمة 

ال بد ان تظهره األيام.
املصــادر املتابعة، قدرت 
نســبة ارتفاع غالء اســعار 
املواد الغذائية حتديدا، حتى 
اليوم الى ٥٠٠ ٪، واعتبرت ان 
الفشل في تشكيل احلكومة، 
معطوفا، على الواقع املعيشي 
املستحيل، قد يؤدي الى صراع 
أهلي يقود الى عدم استقرار 
اقليمــي، فــي ظــل الوجود 
الكثيف للنازحني السوريني 
الفلســطينيني،  والالجئــني 
الذين لديهم مشكالتهم الذاتية 
داخل املخيمات، وسط غياب 
مفهوم السيادة اللبنانية، كل 
ذلك، جعل البطريرك املاروني 
بشارة الراعي يطرح السؤال 
الكبير على املســؤولني عن 
هذا الوضع، كبارا وصغارا: 
هل فــي النيــة عــدم اجراء 
االنتخابات النيابية في مايو 
املقبل، ثم الرئاسية في أكتوبر 

كمــا يعتقــد املتخوفون من 
«املثالثة» الطائفية.

الى جانب خوف الراعي 
علــى الكيان والهوية، هناك 
مــن يشــاركه اخلــوف، من 
الســلطة،  اهــل  استرســال 
مع غيــاب حكومة تصريف 
األعمــال عــن الوعــي، الــى 
حد اســتعادة حكــم الرجل 
الواحــد، من خــالل التمديد 
ملجلــس النــواب، وبالتالي 
لرئيس اجلمهورية، في حال 
تعذرت ظروف انتخاب رئيس 
اجلمهورية بفعل املمارسات 
املانعة تشكيل احلكومة اآلن، 
وقبلها التشكيالت القضائية، 
وبعدهــا تعيينــات املجلس 
األعلى للقضاء، وكل القرارات 
املغايرة للمزاج، حتت شعار 
الال للفراغ الرئاسي، لتتكرر 
حالة ١٩٨٩ في بعبدا، بغياب 

الضوء االقليمي األحمر.

من السنة نفسها ٢٠٢٢؟ وهل 
املطلوب اســقاط لبنان بعد 
مائة سنة من تكوينه دولة 
مستقلة، ظنا منهم انهم احرار 
في إعادة تأسيسه من جديد؟

وسؤال البطريرك الراعي 
مشروع في ضوء ما يراد من 
دفع لبنان الــى عالم الفراغ 
السياسي واملؤسساتي، مقابل 
اوسع عملية تسلط على ما 
بقــي مــن أجهزة الســلطة، 
تارة بداعي استرداد احلقوق 
الطائفية، وأخرى، بفعل األمر 
الواقع، ما يجعل من مبادرة 
بــري احلكوميــة، كضــرب 
الســيف في املاء، خصوصا 
بعــد ملس الفريق الرئاســي 
موافقة الرئيس املكلف سعد 
احلريري على صيغة الـ ٢٤ 
وزيــرا، مقســمة على ثالث 
ثمانينات، وكل ثمانية لفريق 
سياســي، ال لفريق طائفي، 

أسئلة الراعي تعكس اخلشية من تعطيل االنتخابات.. مالحقة سالمة في باريس واتهامه بالتمرد في بيروت

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج 

الروسية ايضا، اهتماما خاصا 
بالرؤية الروسية الى الوضع 

اللبناني.
ووسط كل ذلك، يستمر 
الضغط على أعناق اللبنانيني 
بتصعيب سبل احلياة، من 
اخفــاء الــدوالر الــى اطالق 
العنان لألسواق السوداء عبر 
حجب احملروقات، واألدوية 
وكل املواد الغذائية، وصوال 
الــى االنترنــت التــي متثل 
آخر وأخطر وســائل وصل 
لبنان باخلارج، والذي ربط 
رئيس مؤسســة «أوجيرو» 
عماد كريدية القيمة على هذا 
الشأن، استمراريته باستمرار 
الطاقة الكهربائية الرسمية، 
علمــا ان مؤسســته متتلك 
عشــرات املولدات اخلاصة، 
املتابعة،  ما سمح للمصادر 
باالعتقاد ان وراء كل ما يجري 
سيناريو واحد لهدف واحد 

النائب محمد نصراهللا لـ «األنباء»: الظروف 
ال تسمح بتشكيل حكومة أقطاب

عون يطالب البنك الدولي 
بإعادة هيكلة القروض غير املستعملة بعد

بيروت - داود رمال

ابلغ رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون 
نائب رئيس البنك الدولي لشــؤون منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، ان 
أولى املهمات التي ستتوالها احلكومة اجلديدة 
فور تشكيلها، هي متابعة اإلصالحات التي 
بدأ العمل بها، وفي مقدمها استكمال التدقيق 
املالي اجلنائي «ألن لبنان ال يقوم من ازمته 
الراهنة اال بتحقيق اإلصالحات». وعرض عون 
خالل االجتماع مع بلحاج للظروف الصعبة 
التــي مر بها لبنان وال يــزال، نتيجة تراكم 
االزمات على مر السنني املاضية، إضافة الى 
انتشار جائحة كورونا واالنفجار الذي وقع 
في مرفأ بيروت، ناهيك باحلرب الســورية 

وما نتج عنها من نزوح كثيف للسوريني الى 
لبنان، واقفال املعابر احلدودية التي تشكل 

الشريان االقتصادي للتجارة اخلارجية.
ومت التطرق الى التقرير الذي اعده البنك 
الدولــي مؤخرا والــذي وصف فيــه االزمة 
االقتصاديــة واملالية التي تضرب لبنان من 
بني االزمات العشــر ورمبــا من بني االزمات 
الثالث األكثر حدة عامليا منذ أواســط القرن 
التاســع عشــر، مشــيرا الى انه لو وضعت 
ازمة النزوح السوري وتداعياته في التقرير 
لكان الوضع أسوأ. وأثار عون إمكانية إعادة 
هيكلــة القروض املعطاة مــن البنك الدولي 
للبنان والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب 
األولويات الطارئة، فأبدى بلحاج جتاوبا مع 

الرغبة الرئاسية.

بيروت - زينة طّبارة 

أكد عضو كتلة التنمية 
والتحريــر النائــب محمد 
نصراهللا، أن مبادرة الرئيس 
نبيه بري مســتمرة ألن ال 
بديــل عنها، وال مســاعي 
اخــرى لتقريــب وجهــات 
النظــر بــني بعبــدا وبيت 
الوســط، مؤكــدا بالتالــي 
ان الرئيس بري متمســك 
مببادرته، ولن يسمح ألي 
كان بإجهــاض مهمته، ألن 

سقوط املبادرة التي هي آخر طلقة في جدار 
التعطيل، يعني قراءة الفاحتة على لبنان 
ومعــه اللبنانيني، معتبرا ان االستســالم 
في ظــل الوضع االقتصــادي واالجتماعي 
اخلانق، هــو مبنزلة تســليم البلد طوعا 
وإراديا للفوضى واملجهول، حيث ال يعود 

ينفع الندم.
ولفت نصراهللا في تصريح لـ «األنباء»، 
الى ان املطلوب حترير تشكيل احلكومة من 
سجن االنانيات، ووقف لعبة التلطي وراء 
حقوق الطوائف، علمــا ان ابناء الطوائف 
كل الطوائــف دون اســتثناء، يتم اذاللهم 
وابتزازهــم امام محطــات الوقود، وداخل 

املستشفيات والصيدليات، 
الســفارات طلبــا  وامــام 
للهجرة وبحثــا عن االمن 
واالمــان االجتماعــي، مــا 
يعنــي مــن وجهــة نظــر 
نصراهللا، ان عملية تشكيل 
احلكومة واقعة بني مطرقة 
الشبق للســلطة وسندان 
اللعبــة الطائفيــة، إضافة 
الــى املصالح الشــخصية 

واخلاصة.
واعــرب نصــراهللا عن 
امله لو ان املعنيني بتشكيل 
احلكومة، قد تعلموا من الرئيس بري كيفية 
انقاذ البلد من براثن املوت، حني تنازل عن 
مقعد وزاري شيعي، من اجل الصالح العام، 
وألجل انطالق عجلة الدولة، وذلك انطالقا 
من اميان الرئيس بري بأن مصلحة البلد 
هي مصلحة كل الطوائف واملذاهب، فكفى 
متترســا وراء الطائفية مــن أجل حتقيق 

مكاسب فئوية وشخصية وخاصة.
وردا على سؤال ختم نصراهللا مؤكدا ان 
الظروف واملعطيات السياسية الراهنة، ال 
تســمح بتشكيل حكومة اقطاب، وبالتالي 
فإن هذا االقتراح، في غير توقيته وزمانه 

الصحيح.

محمد نصراهللا

املتحف الكبير: االنتهاء من تثبيت ١٠٠٪ من جميع القطع الثقيلة بالبهو والدرج العظيم


