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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي في عيد الفالح: حريصون على دعمه لينعم بحياة كرمية
القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح 
السيســي حرصــه علــى 
دعم الفالح، وتســخير كل 
اإلمكانــات الالزمة لتوفير 
«حيــاة كرمية» لــه، وقال 
«مصر األهرامات.. ومصر 
قناة السويس.. ومصر السد 
العالي، كلهــا مدينة جلهد 
وعــرق وعبقريــة ماليني 
الفالحني على مر الدهور».

وكتب الرئيس السيسي 
تدوينة أمس، على صفحته 
الشــخصية علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعي جاء 
فيها: «أتوجه بتحية وتقدير 
للفــالح املصــري في يوم 
عيده، الذي نال فيه استقالله 
وحريته وعزته وكرامته، 
وأؤكد أننــا حريصون كل 
احلرص على دعم الفالح، 
وتســخير كل اإلمكانــات 
الالزمة لتوفير حياة كرمية 
له، فمصر األهرامات ومصر 
قناة السويس ومصر السد 
العالــي كلهــا مدينة جلهد 
وعــرق وعبقريــة ماليني 
الفالحني على مر الدهور».
مــن جانبه، أكــد املركز 
الوزراء  اإلعالمي ملجلــس 
حــرص الدولــة على دعم 
الفالح املصري بكل السبل 
املتاحة، إميانا منها بضرورة 
التنميــة  إرســاء دعائــم 
الزراعيــة، التي تظل ركنا 
رئيسيا من أركان االقتصاد 

الوطني.
إلــى  املركــز  وأشــار 
تســارع اخلطى واجلهود 
لتســخير كل اإلمكانيــات 
من أجل تخفيف األعباء عن 

في املشروعات واألنشطة 
الزراعية، وتطوير وحتديث 

القطــاع الزراعي، ورقمنة 
اخلدمات املقدمة للفالحني، 
األمر الذي انعكس بشــكل 
إيجابي علــى توفير حياة 
كرميــة للفــالح، وتعزيز 
اإلنتاجية الزراعية، ورفع 
الغذائــي  األمــن  معــدالت 
واالســتراتيجي للدولــة، 
وزيادة الصادرات املصرية 

من احملاصيل املختلفة.
جــاء ذلك فــي التقرير 
الذي نشره املركز اإلعالمي 
الــوزراء تضمن  ملجلــس 
إنفوغرافات تسلط الضوء 
على جهود الدولة في تقدمي 
كل سبل الدعم لتطوير حياة 

الفالح املصري.
وأبرز التقرير دور الفالح 
فــي االقتصــاد املصــري، 
موضحا أن عدد املشتغلني 
بنشاط الزراعة يبلغ نحو 
٥٫٢ ماليــني مشــتغل، مبا 
ميثــل ١٩٫٢٪ مــن إجمالي 

املشتغلني.
في الســياق عينه، قال 
وزير املوارد املائية والري 
د.محمــد عبدالعاطــي إن 
االحتفــال بالعيــد الـــ ٦٩ 
للفالح املصري، باعتباره 
اليــوم الذي شــهد صدور 
قانون اإلصالح الزراعي عام 
١٩٥٢، يأتي في الوقت الذي 
تشهد فيه مصر طفرة كبرى 
في جميــع املجاالت والتي 
متس حياة املواطنني، حيث 
تقوم الدولة بتنفيذ العديد 
مــن املشــروعات القومية 
الكبرى مثل مبادرة «حياة 
كرميــة» والتي تســتهدف 
تطويــر حيــاة حوالي ٦٠ 
مليون مواطن من ســكان 

الريف املصري.

الــري، وتطويع  منظومة 
التكنولوجيا احلديثة في 

وزير الري: مصر تشهد طفرة كبرى في جميع املجاالت التي متس حياة املواطنني

صورة عن تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد الفالح

املزارعني وتقدمي القروض 
امليســرة لهم، والتوســع 

«االتصاالت»: االنتهاء من تشكيل وحدات التحول 
الرقمي  في ٤٣ جهة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

القاهرة ـ هالة عمران

أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي 
االهتمام الذي توليه احلكومة للمشروعات املنفذة 
في قطاع االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات 
والتحول الرقمي بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، 
ألنها تعد إحدى آليات تطوير العمل احلكومي 
واالرتقاء بأساليبه وفق أحدث النظم التكنولوجية 
املتقدمة مبا ينعكس على صالح الوطن واملواطن. 
جاء ذلك خــالل اجتماع عقده مدبولي ملتابعة 
املوقف التنفيذي ملشروعات قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات اجلاري تنفيذها بالعاصمة 
اإلدارية اجلديدة، بحضور وزير االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومات د.عمرو طلعت وعدد 

من املسؤولني.
وفيما يتعلق بتطبيق املاليات مثل األجور 
واحلوافز، أوضح د.عمرو طلعت، أنه يتم حاليا 
التنسيق مع وزارة املالية وإدارة نظم املعلومات 

بالقوات املسلحة لوضع آليات التكامل بني منظومة 
األجور واملرتبات مع منظومة املوارد البشرية من 
خالل قاعدة بيانات موحدة، أما تطبيق التوقيع 
اإللكتروني، فيتم الربط مع التطبيقات التواصلية 
في املشروع االسترشادي بوزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومــات ومتوقع االنتهاء منه 

في ديسمبر ٢٠٢١.
كما تناول وزيــر االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات موقف رقمنــة الوثائق احلكومية، 
مؤكدا أنه جرى االنتهاء من رقمنة ٨٠ مليون 
ورقة في كافة مراحل املشروع، من اجمالي ٣٠٠ 
مليون ورقة، مضيفا أنه مت االنتهاء من التشكيل 
النهائي لوحدات التحول الرقمي في ٤٣ جهة، 
وجار استكمال التشكيل لباقي اجلهات، الفتا 
إلى أنه مت االنتهاء من تدريب ١٤٠٠ متدرب ممن 
سيكون عليهم مسؤولية إدارة وحدات التحول 
الرقمي، ومستهدف تدريب ٣٤٠٠ متدرب بنهاية 

أكتوبر املقبل.

مسؤول عسكري أوروبي يؤكد لعون 
االستعداد لدعم اجليش اللبناني

بيروت ـ داود رمال ووكاالت

ابلغ رئيس اجلمهورية العماد ميشــال عون رئيس 
اللجنة العسكرية في االحتاد األوروبي اجلنرال كالوديو 
غراتسيانو خالل استقباله له امس، ترحيب لبنان بأي دعم 
يقدمه االحتاد األوروبي للمساعدة على جتاوز الظروف 
االقتصادية واملعيشية الصعبة التي مير بها اللبنانيون، 

نتيجة تراكم األزمات.
من جهته، اكد غراتسيانو استعداد االحتاد االوروبي 
لتقدمي املزيد من الدعم للبنان مشددا على اهمية االستقرار 
البالد عموما وفي منطقــة اجلنوب خصوصا وتطبيق 

القرارات الدولية ذات الصلة بالساحة اللبنانية.
وقال ان الهدف من زيارة لبنان االطالع على االوضاع 
الســيما األمنية منها وتقدمي الدعم للجيش اللبناني في 

هذه الظروف الصعبة التي مير بها لبنان.

الڤروڤ: أمن إسرائيل من أولوياتنا
ونعارض استخدام سورية لتصفية احلسابات

محكمة استئناف فرنسية تقضي بسجن 
رفعت األسد أربع سنوات بتهمة «االحتيال»

وكاالت: تعهد وزير اخلارجية الروسي 
ســيرغي الڤروڤ بأن تضمن موسكو أمن 
إســرائيل في أي تسوية خاصة بسورية، 
محــذرا من حتويــل أراضيها إلى ســاحة 

لتصفية احلسابات بني دول أخرى.
وقال الڤروڤ، في مؤمتر صحافي مشترك 
مع نظيره اإلســرائيلي يائيــر البيد: «أما 
بخصوص الغارات اإلسرائيلية على سورية، 
فنحن نعارض حتويلها إلى حلبة لصراع 
بــني دول أخرى، وفي هــذا الصدد ال نريد 
أن تســتخدم األراضي الســورية ملهاجمة 

إسرائيل أو أي بلد آخر».
ولفت الڤروڤ إلى أن العسكريني الروس 
واإلسرائيليني يبحثون على أساس يومي 
املسائل الفنية املتعلقة بهذا املوضوع، مؤكدا 
أن هذه االتصــاالت أثبتــت فاعليتها ومت 

االتفاق بني الطرفني على مواصلتها.
وأشار وزير اخلارجية الروسي إلى أن 
الوضع في ســورية اليزال معقدا وال يقل 
تعقيدا حاليا، مفســرا ذلك بكثرة الالعبني 
اخلارجيني الذين لديهم مصالح خاصة بهم 

في التسوية السورية.
وتابع: «هناك مصالح مشــروعة، مثل 
مصالح أمن إســرائيل، ونحن نؤكد دائما 
أنهــا من أهــم األولويات بالنســبة لنا في 
القضية الســورية وغيرها من النزاعات، 

لكن هناك أيضا مصالح غير شرعية بشكل 
كامــل أقل ما يوصف وأقصد بذلك قبل كل 
شيء احتالل الواليات املتحدة غير القانوني 
ألجزاء ملموســة من األراضي الســورية، 
ناهيك عن األنشطة األميركية الرامية إلى 
تأجيج االنفصاليــة الكردية، وهذا يؤدي 
إلى مشاكل من قبل تركيا كما هو معروف، 
ولذلك تتقاطع هناك العديد من املصالح».

وأكد الڤروڤ أنه في هذا السياق ناقش 
مع البيد التواجد اإليراني في سورية، مشيرا 
إلى أن طهران هي عضو في صيغة «أستانا» 
التي تستهدف املضي قدما، مع مراعاة كل 
احلقائق على األرض، في تطبيق قرار مجلس 
األمن الدولي رقم ٢٢٥٤، ما يشمل استعادة 
وحدة أراضي ســورية واحترام سيادتها 
ومنع أي مخططات انفصالية واملضي قدما 

نحو تفعيل حوار وطني شامل.
من جهته، قال البيد إن إسرائيل لن تقف 
مكتوفــة األيدي أمام متوضــع إيران عند 
حدودها الشــمالية. وأضــاف: على العالم 
منع حصول إيران على ترسانة نووية وإذا 
فشل فتحتفظ إسرائيل بحرية التصرف.

وأشار الوزير اإلسرائيلي خالل املؤمتر 
إلى أن اجلوالن السوري الذي حتتله إسرائيل 
منذ ١٩٦٧، مسألة غير قابلة للنقاش، نافيا 

حدوث اتصاالت مع دمشق.

ثبتــت محكمــة  أ.ف.پ:  ـ  باريــس 
االستئناف الباريسية أمس حكما بالسجن 
أربع سنوات صادرا على رفعت األسد عم 
الرئيس السوري بشار األسد، بعد إدانته 
بتهمة جمــع أصول في فرنســا بطريقة 
احتياليــة تقدر قيمتها بتســعني مليون 

يورو.

وأدين نائب الرئيس السابق البالغ ٨٤ 
عامــا واملقيم في املنفى منذ ١٩٨٤، بتهمة 
«غســيل األموال ضمن عصابــة منظمة 
واختالس أموال ســورية عامة والتهرب 
الضريبي املشدد». وعلى غرار ما قضت 
محكمــة البدايــة، ســيصادر القضاء كل 
املمتلكات غير املنقولة املعنية بالقضية.

احلكومة في دائرة العتمة مجددًا.. وميقاتي يصّر على الثقة «التامة» وإال «االعتكاف»

إطالق البطاقة التمويلية لألسر األكثر فقرًا: ١٢٦ دوالرًا للعائلة بحسب اتفاقية البنك الدولي
بيروت - عامر زين الدين

أطلق مشروع البطاقة التمويلية التي تستهدف 
األســر األكثر فقرا في لبنان، ويصل عددها إلى 
نحو ٧٥٠ ألف أسرة كما أوصى به البنك الدولي، 
ليصل العدد الحقا إلى نحو مليون أسرة، ووفقا 
للورقة امللحقة باتفاقيــة القرض بني اجلمهورية 
اللبنانية والبنك الدولي لإلنشــاء والتعمير، التي 
أقرها مجلس النواب بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢١، مببلغ 
مقطوع وشهري حده األقصى وفقا لرأي ودراسة 

احلكومة ١٢٧ دوالرا.
وجاء االعالن في مؤمتر صحافي مشترك لوزيري 
الشؤون االجتماعية واالقتصاد في حكومة تصريف 
األعمال رمزي مشرفية وراؤول نعمة، طلبا خالله 
من األسر املستفيدة التسجيل على املنصة اخلاصة.
وأشار مشرفية الى انه «سيتم دفعها بالدوالر 

األميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق 
املوازي. وأوضح ان مهلة تقدمي الطلبات للبطاقة 
متتد من ١٥ ســبتمبر الى ١٥ أكتوبر». وأعلن ان 

«هناك إمكانية لرفع املبلغ ضمن هذه البطاقة».
وقال: «من حق املواطن أن يقول أننا تأخرنا، 
لكننا عملنا مع وزارة االقتصاد بالتعاون مع البنك 
الدولي على إنشاء شبكة دعم ملساعدة الشعب في 
هذه األيام الصعبة»، مضيفا: «أملنا بخطة اقتصادية 
متكاملة تخرج الناس من املشــاكل وتضعنا على 

السكة الصحيحة للتقدم».
من جهته، اكــد وزير االقتصاد «ان احلل هو 
في تشكيل حكومة جديدة وكنا نتمنى لو أنها هي 
من تطلق هذا البرنامج»، مشيرا إلى أن «كل خطوة 
نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف 
التفتيش املركزي ألننا نريد أن نبرهن للمواطنني 
أننا نعمل ألجلهم وال نقوم بإطالق البطاقة التمويلية 

على أساس أنها بطاقة انتخابية».
وقال: «نسعى الى معرفة من هو الغني في لبنان 
وليس من هو الفقير، الســتثناء من يستطيعون 
حتمل أعباء املعيشــة من دون مساعدة من أجل 

تأمني الدعم للعائالت األكثر حاجة».
وأوضح «اننا سنعطي ٢٥ دوالرا لكل شخص 
واحلد األقصى لكل عائلة ١٢٦ دوالرا»، داعيا من 
ليس لديه هوية لتأمينها والتسجيل الحقا مع مهلة 

حتى نهاية العام ٢٠٢١.
وتعليقا على املوضوع، قال أمني سر كتلة «اللقاء 
الدميوقراطي» النائب هادي أبو احلسن، «املطلوب 
إشــراف البنك الدولي على التنفيذ لالبتعاد عن 
االستغالل واالستنسابية، كما نشدد على أن يكون 
الدفع بالدوالر األميركي للحد من التضخم، وحرصا 
على القدرة الشرائية، وتبقى العبرة في التنفيذ، 

وسنراقب».

بيروت - عمر حبنجر 

احلكومة اللبنانية املنتظرة 
في دائرة العتمة مجدا، شأنها 
شأن كل حي في لبنان. الوالدة 
التــي كانــت املنتظــرة يــوم 
األربعاء الفائــت حتولت الى 
خيبة أمل، ال الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي زار بعبدا، وال 
احلكومــة املنتظــرة أبصرت 
النور. ومن جديد عاد احلديث 
عــن قرب التأليــف بإيحاءات 
التيــار  إعــالم  درج عليهــا 
احلــر، مقرونا بــكالم منقول 
عــن الرئيــس ميشــال عون، 
يــرد فيه علــى املتخوفني من 
متسكه بدفة السلطة، احملكى 
عن تفريغها قصدا بعد انتهاء 
واليته، وفيه يعلن االستعداد 
للعودة الى منزله العائلي في 
الرابية، اليــوم قبل الغد، في 
حال سويت األحوال وإال فإنه 
باق حتى آخر يوم من واليته.

يشار إلى ان رغبة الرئيس 
عون فــي العودة إلــى البيت 
العائلــي ليســت جديدة، وال 
شرطها الضمني بجديد، وقد 
ســبق ان وضــع املعنيني في 
جوهر فكرتــه، وهي التخلي 
عن الرئاســة، لصهره جبران 
باســيل وحــده، وإال فإنا هنا 

«قاعدون».
وواضح ان الرئيس عون 
وصهره جبران يخوضان مبكرا 
معركة الرئاســة األولى، منذ 
بداية الوالية. ويريد باسيل ان 
يخوض هذه املعركة، متسلحا 

نهــج رئاســي عرفــه لبنــان 
تاريخه.

على ضفة الرئيس املكلف، 
ال تواصل مباشــر بينه وبني 
الرئيس عون، وهو ال ينوي، 
كمــا نقلت مصــادره، الذهاب 
الى بعبدا مــن أجل الصورة، 
وهو بعد حتول وعد األربعاء 
الى خيبة أمل شعر مع معظم 
اللبنانيني بأن احلكومة دخلت 
في العتمة، امنا بقي بصيص 
ضوء مــع دخــول الصهرين 
على اخلــط، جبران باســيل 

االعتكاف، ال الى االعتذار، حتى 
ال تخلو الساحة للمراهنني على 
الفراغ الشامل كمدخل إلعادة 
النظــر بهوية لبنــان، ورمبا 

بحدوده.
املشــهد احلكومــي علــى 
غموضــه، اآلن وبعــد جتاوز 
الرباعــي لــوزراء  االجتمــاع 
الطاقة فــي لبنان وســورية 
ومصــر واألردن الــذي انعقد 
فــي عمان، وحملــت مقرراته 
الطاقة رميون  توقيع وزيــر 
غجر احملســوب على باسيل، 

املعطــل الى الــوزارة البديلة 
التي يريدها عون نظير ترك 
وزارة االقتصــاد مليقاتي، الى 
الوزيرين املسيحيني، وصوال 
الى إصرار باســيل على عدم 
منــح الثقــة للحكومــة، حال 
تشكيلها ومثولها أمام مجلس 
النواب، وهذا ما ابلغه صراحة 
الى ميقاتي شخصيا، وهذا ما 
يفسر إصرار الرئيس املكلف 
املقابل على ثقة نواب التيار، 
او ال وزراء له، حتى من خالل 
رئاسة اجلمهورية. لكن التيار 

صهر الرئيس عون، ومصطفى 
الصلح صهر طه ميقاتي شقيق 
الرئيس املكلف، وقنصل لبنان 
الفخري في إمارة موناكو، الذي 
جتمعه بباسيل معرفة قدمية، 
على امل ان ينجح الوسطاء، 
حيــث فشــل األصــالء فــي 
التوصل الى صيغة حكومية 
بدون ثلث معطل، ال بصورة 
مباشرة وال ضمنية، مقرونة 
باستعداد نواب جبران باسيل 
منحها الثقة في البرملان، وإال 
فإن الرئيس املكلف ميال الى 

يفترض سقوط أحد األسباب 
اخلفية لتأجيل والدة احلكومة 
يوم األربعاء، وفق وعد الرئيس 
ميقاتي، فهل قضي األمر وحلت 
هذه العقدة، ام املطلوب املزيد 
من تواقيع الوزير غجر على 
املزيد من املعامالت املتصلة، 
مبوضوع جر الغاز والكهرباء 
من مصر واألردن، قبل تسليم 
الــوزارة الى آخر، قد ال يكون 
مــن نفــس االجتــاه؟ يضاف 
إلى هذا عدم حلحلة العراقيل 
األخرى التقليدية، من الثلث 

احلر مازال األكثر تفاؤال، وقد 
نقلت صحيفة «األخبار» عن 
مصدر في التيار، ان كل العقد 
حلت، وتوقعت ان يزور ميقاتي 
بعبــدا فــي الســاعات املقبلة 

إلصدار مراسيم احلكومة.
مــن جهتــه، عضــو كتلة 
الوسط املستقل، التي يرأسها 
ميقاتي، النائب علي درويش، 
اعترف بتوصل الرئيس املكلف 
الى إعداد الئحة كاملة من ٢٤ 
وزيــرا، امنــا بعــض النقاط 
مازالــت عالقــة، وهنــاك من 
يسعى لتذليلها، ومنها الثقة 
الكاملة باحلكومة في مجلس 
النواب وعلى املستوى الدولي، 
لكنه أكد انه ال يستطيع حتديد 

موعد.
رئيس اجلمهورية األسبق 
أمــني اجلميل حــذر أمس من 
غيــاب لبنان في حلظة إعادة 
رسم حدود املنطقة، وسأل عن 
املآسي اليومية التي يعيشها 
اللبنانيون، وعن هوية احملاور 
اللبنانــي ودوره فــي اإلنقاذ 

الداخلي وربطه مع اخلارج.
اجلميــل كان يتحدث الى 
إذاعة صــوت لبنــان، في رد 
ضمني على إشاعة وفاته التي 
نسبها الكتائبيون من مناصريه 
الى الذباب اإللكتروني التابع 

للتيار احلر.
النائب املســتقيل  بدوره، 
مروان حمادة رأى في تصريح 
متلفــز انــه مادام عهــد عون 
مستمرا، ليس على اللبنانيني 

ان ينتظروا خيرا!.

هل يجد «الصهران» احلّل الذي عجز عنه «األصالء»؟

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مستقبال رئيس اللجنة العسكرية لإلحتاد األوروبي اجلنرال كالوديو غراتسيانو والوفد املرافق 

وزيرا الشؤون االجتماعية واالقتصاد رمزي مشرفية وراوول نعمة في مؤمتر اطالق البطاقة التمويلية (محمود الطويل)

باألكثرية في مجلس الوزراء، 
التي يعمل لالستحواذ عليها 
من خالل اإلمساك بثلث أعضاء 
مجلس الوزراء، زائدا واحدا، 
والذي يصفــه الرئيس عون 
بالثلــث الضامــن، بينما هو 
من وجهة نظر اآلخرين ثلث 
معطل، يضمن لباسيل معادلة 

انا او ال أحد.
في املقابل، يسعى اآلخرون 
إلــى قطــع هــذا الطريق على 
باســيل باكرا أيضــا، حتى ال 
تكون هناك استمرارية ألسوأ 


