
عربية وعاملية
األربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١

21

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: حريصون على االرتقاء مبستوى اجلامعات احلكومية
خديجة حمودة

أكــد الرئيــس املصــري 
عبدالفتاح السيسي حرص 
الدولة على االرتقاء مبستوى 
احلكوميــة  اجلامعــات 
بالتوازي مع إنشاء اجلامعات 
اجلديــدة علــى مســتوى 
اجلمهورية، وذلك وفق نهج 
يعتمد على توفير التعليم 
والتدريب املناســب لسوق 
العمل احلالي واملستقبلي، 
وفي إطار األولوية القصوى 
للدولة لالهتمام بالشــباب 
وتدريبهم وتأهيلهم في كل 
املجــاالت باعتبارهم األمل 
والكنــز احلقيقــي ملصــر 
لتحقيــق التنمية الشــاملة 
واملستدامة خالل السنوات 

املقبلة.
جــاء ذلــك خــالل زيارة 
امــس  الرئيــس السيســي 
جلامعة كفر الشــيخ، حيث 

لالستماع إلى آرائهم.
الرســمي  وقال املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضــي إن 

سواء الداخلية على مستوى 
الدولــة أو اخلارجيــة على 
املستوى االقليمي والدولي، 
وذلك بالتــوازي مع تطوير 
مستواهم العلمي واألكادميي 
وتنميــة قدراتهــم ملواكبــة 
التطور احلالي واملستقبلي 

لسوق العمل.
الــى ذلك، أصدر الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي قرارا 
جمهوريا بتعيني اللواء بحري 
أركان حرب أشرف إبراهيم 
عطــوة مجاهد قائدا للقوات 

البحرية.
وقــرارا جمهوريا بتعيني 
الفريق أحمد خالد حسن سعيد 
قائدا للقيادة االســتراتيجية 
التصنيــع  ومشــرفا علــى 
العسكري بدرجة نائب وزير.
صــرح بذلــك املتحــدث 
رئاســة  باســم  الرســمي 
اجلمهورية الســفير بســام 

راضي.

الرئيس السيسي شدد على 
الطالب أهمية تنمية الوعي 
واإلدراك لديهم جتاه املتغيرات 
والتحديات في العصر احلالي 

تعيني اللواء أشرف إبراهيم مجاهد قائداً للقوات البحرية.. والفريق أحمد خالد قائداً للقيادة اإلستراتيجية

جانب من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس جلامعة كفر الشيخ

شارك في إفطار جماعي مع 
التدريس  الطــالب وهيئــة 
والعاملني باجلامعة، وحرص 
على إجراء حوار مفتوح معهم 

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

متثال لسعفان
بحكــم عملي الصحفــي في منطقة 
اخلليــج ألكثــر من ٣٠ عامــا، جتولت 
فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجي 
الســت، وتابعت نهضتها، وســمحت 
ظروف العمل سواء كمراسل لصحيفة 
األهرام ومدير ملكتــب األهرام العربي 
في الكويت، ثم مدير ملكتب مؤسســة 
«أخبار اليوم» حتى اآلن، أو كصحفي 
اقتصادي ومدير للتحرير في «األنباء» 
ثم مدير للتحرير في جريدة «الوطن» 
الكويتية، ســمحت الظروف بأن ألبي 
دعوات عديدة ومتتالية ملتابعة مؤمتر 
في دبي أو نــدوة في عمان أو قمة في 
الرياض أو حدث في البحرين.. وخالل 
هذه الفتــرة الطويلة التي فاقت ثالثة 
عقــود تابعت بفخر مســاهمة عالمات 
مصرية بارزة في كل هذه الدول، فكان 
معظم أطباء احلكام من املصريني، وكذلك 
مؤسســو وكاالت األنبــاء اخلليجيــة 
املختلفــة، والتلفزيونات، واملذيعون، 
والبناءون العظــام في دبي وأبوظبي 
وقطــر والكويــت، أصحــاب املكاتــب 
الهندسية العمالقة، وأساتذة اجلامعة، 
بل ورؤســاء اجلامعات وكبار مكاتب 
احملاسبة، ورؤســاء احملاكم والقضاة 
والفقهاء الدســتوريون.. وكنت أشعر 
بـ«الفخر» و«االعتزاز» بنماذج مشرفة، 
وضعت بصماتها اإليجابية وملســاتها 
املبدعــة على مناحي احليــاة في دول 

اخلليج كافة.
.. ولكــن - وآه ه ه مــن لكن هذه - 
كانت «الغصــة» التي تصدمني في كل 
عاصمة خليجية، بل و«النصل» احلاد 
املغروس في قلب «مصريتي» هو ذلك 
املشهد «املهني» ملئات العمال املصريني 
البســطاء الذين «يجلســون» في قلب 

ميدان بعينه من بعد صالة الفجر، وكل 
منهــم يحمل أداة مــن أدوات البناء، أو 
بعضها حسب ما يتيسر له، منتظرين 
أن تهدئ سيارة من سرعتها بجوارهم 
ويطلــب قائدها عامــال أو اثنني للقيام 
بعمل بسيط كهدم جدار أو بناء حائط، 
فيتجمع حول السيارة عشرات العمال، 
تدفعهم احلاجة لالدعاء بأنهم «أسطوات 
مهرة» في كل احلرف!! وخبراء في كل 
شيء، وقادرون على فعل كل شيء وأي 
شيء مقابل حفنة رياالت أو بضعة دراهم 

أو دنانير معدودات.
ولم أترك سفيرا مصريا في العواصم 
التي زرتها، أو عملت بها إال وسألته حال 
لهذا املشــهد «املهــني»، وكانت ردودهم 
تتباين حول الدفاع عن حقهم في العمل، 
أو إلقاء اللوم على القاهرة أو العاصمة 
املضيفة، ولكــن ال حل، حتى اضطرت 
السلطات احمللية للتشديد على جتمعات 
العمالة، مــا أدى الختفــاء التجمعات، 

وتفرق العمال!!
وأخيرا كشــف وزير القوى العاملة 
محمد سعفان عن خطة تضعها الوزارة 
إللزام كل عامل مصري يســعى للسفر 
إلى اخلارج بجرعة تدريبية يكون مؤهال 
مبوجبها للعمــل في مجاله، فضال عن 
إصدار شهادة «دولية معتمدة» بإمتامه 

التدريب.
وأقــول ملعالي الوزير: «لو» جنحت 
في حتقيــق ذلك فقد أتيــت «معجزة» 
تستحق أن يوضع ملعاليك متثال أمام 
مبنى مجلس الوزراء وليس وزارة القوى 
العاملــة فقط.. أمتنى لــك النجاح وأن 
تســتعيد عمالتنا املصرية «سمعتها» 

في اخلارج..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

«النواب» املصري يوافق على تعديل قانون ضريبة القيمة املضافة
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب املصري خالل اجللسة العامة 
امس برئاسة املستشار د.حنفي جبالي على مشروع 
قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون 
الضريبة على القيمة املضافة الصادر بالقانون رقم 
٦٧ لسنة ٢٠١٦، والذي قدم للنواب وفقا لتوجيهات 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن املادة ٣٨ من الدستور 
تقضي بالتزام الدولة باالرتقاء بالنظام الضريبي، 
وتبني النظم احلديثة التي حتقق الكفاءة واليســر 
واإلحكام في حتصيل الضرائب، وإعادة النظر في 

التشــريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية 
االقتصادية وحتفيز االســتثمار، وزيادة االلتزام 
الضريبي وسرعة حتصيل الضريبة، دون إضافة 
مزيد من األعباء على كاهل املواطنني، وتقرير بعض 

اإلعفاءات الضريبية التي متس القطاعات.
وعــرض د.فخرى الفقي رئيــس جلنة اخلطة 
واملوازنة مبجلس النواب تقرير جلنة اخلطة، مؤكدا 
أن تعديل مشروع القانون جاء بسبب ما أسفر عنه 
تطبيق قانون الضريبة على القيمة املضافة الصادر 
بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، من مشكالت في الواقع 
العملي، ونظرا لصدور قانون اإلجراءات الضريبية 
املوحد بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الذي ألغى عددا 

من األحكام املنصوص عليها بقانون الضريبة على 
القيمــة املضافة، فضال عن تعارض بعض األحكام 
الواردة بالقانونني، مما يقتضي إزالة هذا التعارض. 
وأضاف الفقي أن مشروع القانون يحقق األهداف 
املتقدمة، دون تقرير أعباء على املواطن، باإلضافة 
إلى تقرير بعض األحكام إلخضاع تعامالت التجارة 
اإللكترونية للضريبة من خالل تطبيق نظام تسجيل 
وحتصيل مبسط بدال من النظام احلالي القائم على 
تعيني ممثل قانوني، ومبا يتوافق مع املعايير العاملية 
ومتطلبات الشركات األجنبية، ويتسق مع تطبيقات 
التجارة اإللكترونية عالوة على تقرير بعض اإلعفاءات 

الضريبية التي متس قطاعات حيوية.

رفع سعر البنزين ينعكس ارتفاعًا في أجور النقل.. 
٥ آالف ليرة أجرة أقصر مسافة في دمشق

وكاالت: كما مع كل زيادة في أسعار احملروقات 
الســيما البنزين، دبت الفوضى في وســائل النقل 
الســورية تخللتها ازدحامات خانقة جدا بعد قيام 
احلكومة برفع أسعار البنزين املدعوم املوزع عبر 
البطاقة الذكية الى ١١٠٠ ليرة لليتر الواحد قبل أيام 
قليلة. وانعكس ذلك فورا على أسعار وأجور سيارات 
االجرة «التكاسي» في كل أنحاء البالد وبشكل خاص 
العاصمة دمشق، وقام السائقون مبضاعفة األجرة 
على هواهم حتى قبل ان تصدر الدولة التعريفات 
اجلديدة. وأصبحت أجرة أقل مسافة مقطوعة عند 
ركوب تاكســي مبقدار ٥٠٠٠ ليرة في دمشق مثال، 

بحسب تقرير لصحيفة الوطن احمللية.
وأكد العديد من السوريني أنهم بغض النظر عن 

وضعهم املادي يضطرون أحيانا لركوب التكاسي 
للحاالت الطارئة السيما في ظل صعوبة استخدام 
املواصــالت العاديــة من باصات وســرفيس التي 
أصبحت قليلة بدورها ألسباب عديدة منها ارتفاع 
اجــور الصيانة وقلة مخصصــات البنزين ناهيك 

عن رفع سعره. 
وقال عضو املكتب التنفيذي لقطاع احملروقات 
في محافظة دمشــق شادي ســكرية للصحيفة إن 
تعرفــة جديدة من املقرر أن تصــدر قريبا مبجرد 
وصول احملافظة كتابا من التجارة الداخلية وحماية 
املستهلك يقضي بحساب نسبة الزيادة على أجور 

التكاسي وذلك بعد قرار الرفع.
فيما كشف زميله عضو املكتب التنفيذي لقطاع 

النقــل واملواصالت فــي احملافظة مــازن دباس لـ 
«الوطن» أنه من املفترض أن تصدر الوزارة كتابا 
للمحافظني تتضمن النسبة املئوية املفترض تزويدها 
للمكاتب التنفيذيــة، متوقعا أن تصدر خالل أيام 
قليلة جدا، وقال: في حال مت إقرار التعرفة اجلديدة 
للتكاسي، فإنه يصبح للمرة الثالثة هذا العام يتم 
فيه إجراء تعديل على أجور التكاسي مببررات ارتفاع 
كلف وأجور الصيانة وقطع الغيار أو ارتفاع أسعار 
احملروقات. هذا، ولفت عضو املكتب التنفيذي إلى 
أن عدد التكاسي في العاصمة يصل لنحو ٢٤ ألفا، 
ومن املقرر البدء قريبا بتوزيع اللصاقات اجلديدة 
بعد إجراء تعديل على العدادات مبوجب رفع سعر 

البنزين املدعوم لـ ١١٠٠ ليرة لليتر الواحد.

النيابة العامة تكّلف األجهزة األمنية مجددًا
بتنفيذ مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل

إدانة شركة دمناركية خلرقها احلظر األوروبي 
على سورية ببيع الوقود للجيش الروسي

بيروت ـ يوسف دياب

لم متض أســابيع قليلــة على رفض 
القــوى األمنيــة تنفيذ مذكــرة التوقيف 
الغيابيــة التي أصدرهــا احملقق العدلي 
في قضية انفجــار مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطار، بحق املعاون السياســي 
لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب 
علي حســن خليل، حتــى أحالت النيابة 
العامة التمييزية هذه املذكرة مجددا إلى 
األجهزة األمنية وكلفتها بإجراء املقتضى، 
بناء على إصــرار البيطار على تنفيذها 

بشكل «فوري وعاجل».
واتخذ هذا اإلجراء بعدا قانونيا، يبرر 
امتنــاع املدير العام لقوى األمن الداخلي 
اللواء عماد عثمان عن تنفيذ املذكرة في 
وقت سابق، خصوصا أن األخير عزا قراره 
إلــى نص املــادة ٤٠ من الدســتور، التي 
«حتظر مالحقة النائب أو اعتقاله خالل 
انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي، 
إال في حالة التلبس أو اجلرم املشهود»، 
اال أن خطــوة النيابــة العامــة هذه املرة 
أسقطت ذريعة احلصانة النيابية مبنطق 

الدستور نفسه.
وبغض النظر عن قدرة األجهزة األمنية 
عن تنفيذ هذا اإلجراء من عدمه، فإن إصرار 
احملقق العدلي على ترجمة قراراته أحرج 
النيابة العامة التي وجدت نفسها مضطرة 
إلى التعامل معها وفق القانون. وأوضحت 

مصادر قضائية لـ«األنبــاء» أن احملامي 
العام التمييزي القاضي عماد قبالن الذي 
ميثــل النيابة العامة التمييزية في ملف 
املرفأ «أحــال مذكرة توقيــف خليل الى 
القــوى األمنية، وطلــب تنفيذها خارج 
انعقاد الدورة العادية للبرملان اللبناني، 
أي ما بني األول من يناير ومنتصف مارس 
املقبــل، حيث يكــون املجلس دون دورة 
عاديــة ويصبح النواب غير مشــمولني 
باحلصانة البرملانية، وهو ما يسقط ذريعة 
احلصانة النيابية، اال إذا صدر مرســوم 
موقع من رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
ورئيس اجلمهورية ميشال عون، يقضي 
بفتح دورة استثنائية للبرملان، غير أن 
هذا األمر غير متاح في الوقت احلاضر».

وفــي محاولة لقطع الطريق على هذا 
اإلجراء، يســتعد فريق الدفاع عن خليل 
لفرملة اندفاعة احملقق العدلي اجلديدة. 
وكشــفت مصادر حقوقية معنية بامللف 
لـ«األنباء» عن أن وكالء خليل «يسابقون 
الوقت ويسعون الستخدام كل األسلحة 
القانونيــة التــي متكنهــم مــن تنحيــة 
البيطــار، خصوصا بعدما أعــاد األخير 
مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق 
موكلهــم الى النيابة العامــة التمييزية، 
وطلب تنفيذها على وجه السرعة، وهو 
ما أحرج النيابة التمييزية، التي وجدت 
نفســها مضطرة إلحالتها الــى األجهزة 

األمنية».

أودنســه - أ.ف.پ: حكــم علــى املدير 
التنفيذي ملجموعة دمناركية أمس، بالسجن 
أربعــة أشــهر وعلــى اثنتني من شــركات 
املجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة ماليني 
يورو النتهاك احلظر األوروبي على سورية 

عبر بيع الوقود لسالح اجلو الروسي.
وأدانــت محكمــة أودنســه في وســط 
الدمنارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها 
األم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي ١٢٧ ألف 
طن من الوقود بني ٢٠١٥ و٢٠١٧ الى شركتني 

روسيتني.
هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة 
قيمتها نحو ٩٠ مليون يورو سلمت الحقا 
الى سورية حيث استخدمت لتزويد مقاتالت 

روسية في البالد.

وفرضت على الشــركتني الدمناركيتني 
غرامة بقيمة إجمالية بلغت ٣٤ مليون كرونة 
(٤٫٦ ماليني يورو). وحكم على مدير بانكر-
هولدينغ التنفيذي كيلد دميانت بالسجن 

أربع سنوات مع وقف التنفيذ.
وخــرج من احملكمة بــدون اإلدالء بأي 

تعليق.
في هذه احملاكمــة النادرة بتهم انتهاك 
احلظر األوروبي على سورية، كانت النيابة 
طلبت السجن عامني مع النفاذ ضد مدير هذه 
املجموعة وغرامة بقيمة ٤٠٠ مليون كرونة.

ودفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة، 
معتبريــن انــه ال ميكنهــم ضبــط كيفية 
استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس 

الذين لم يكونوا خاضعني حلظر.

معادلة تعطيلية جديدة.. وعون يدعو لتغيير املتحاورين ولو كان منهم
بيروت - عمر حبنجر

التحــرك الدولي مســتمر 
في بيروت، املوفد الفرنســي 
بيــار دوكان من جهــة وغير 
األمم  مبعــوث  بيدرســون، 
املتحدة الى ســورية من جهة 
ثانية، األول يتحرك على إيقاع 
متهيد الســبل لتأمني التفاهم 
بني لبنان وبني صندوق النقد 
الدولــي. والثاني، يســتطلع 
الســوريني  النازحني  أوضاع 
في لبنان. وثمة متحرك ثالث 
دخل على اخلط اللبناني دون 
استئذان هو خالد مشعل رئيس 
املكتب السياسي حلركة حماس 
في اخلارج، املفترض وصوله 
الى بيروت اليــوم. لكن على 
أرض الواقع اللبناني، الصورة 
قامتة، فمع كل ٤٨ ساعة، هناك 
حالة انتحار ليائس، أو جرمية 
قتل بقصد السرقة او السلب، 
ناهيك عن أعمال اخلطف من 
أجل الفديــة، باجتاه احلدود 
الشرقية الفالتة مع سورية.

ومبوازاة ذلك، هناك قفزة 
يومية للدوالر األميركي على 
حساب الليرة اللبنانية، مبعدل 
ألف ليرة كل ٢٤ ساعة، أما عن 
مسار األسعار فحدث وال حرج.

وفي السياق أعلن الرئيس 
ميشــال عــون ان االنتخابات 
النيابيــة ســتحصل، بيد انه 
قال إن «األمر الذي غيرته هو 
تاريــخ اجرائها من ٢٧ مارس 

ال يعنــي اخلــالف ويجب اال 
يسمى بذلك. اما عن العالقة مع 
حزب اهللا، «فهناك امور يجب 
ان تقال بني االصدقاء، ونحن 
ننــادي مبا يقوله الدســتور، 
ألن عــدم احترامــه يعني ان 
تسود الفوضى». وأمل رئيس 
اجلمهورية بعد هذه االحداث، 
نهايــة حقبة معينــة تخطى 
عمرهــا الـــ٣٠ ســنة، وباتت 
الى تغييــر، وأضاف  حتتاج 
«يجب تغيير املتحاورين ولو 

كنت انا من بينهم».
باملقابــل، فــإن اجلمــود 
السياســي، يحــد مــن فرص 
التقــدم امللموس، فثنائي أمل 
وحزب اهللا يعطالن جلسات 
مجلس الوزراء، باملقابل يعطل 
ثنائــي رئيــس اجلمهوريــة 

ويرفــض ما يســمى التدخل 
بعمل القضاء.

النائب علي فياض، عضو 
الوفــاء للمقاومة، نعى  كتلة 
املفاوضات مع صندوق النقد، 
مؤكــدا انهــا لن تفضــي الى 
نتائــج عمليــة، وخالفا لرأي 
الــذي يريــد إجنازها  دوكان 
قبل االنتخابات النيابية، يرى 
فياض انها مؤجلة الى ما بعد 

هذه االنتخابات.
في هــذه األثنــاء، أعلنت 
حركة «حماس» في لبنان عن 
الغاء حفل االســتقبال الذي 
كان مقــررا اقامته اليوم في 
بيروت، وذلك نظرا لألوضاع 
التي استجدت في مخيم البرج 

الشمالي.
وباملقابل، علمت «األنباء» 
ان مكتب «حماس» في بيروت، 
طلب مواعيد من شخصيات 
دينية وحزبية لرئيس مكتبها 
السياســي في اخلارج خالد 
مشــعل، اعتبارا مــن اليوم، 
حيث يفتــرض وصوله الى 

بيروت.
املصادر املتابعة، توجست 
من انعكاســات هذه الزيارة 
اكان علــى مســتوى الواقع 
اللبنانــي املــأزوم، او علــى 
املستوى الفلسطيني، قياسا 
علــى األحداث التي شــهدها 
املخيــم الواقــع ضمن نطاق 
القرار الدولي ١٧٠١ الذي يحظر 
وجود السالح غير الشرعي.

ميشال عون وجبران باسيل 
نصاب جلسات مجلس النواب!
واكثر من ذلك فإن مجلس 
النــواب الــذي تنهــي دورته 
العادية نهاية هذا الشــهر، قد 
تنتهي معها واليته في مارس 
املقبل منــذ اآلن، ما لم يوافق 
عون على فتح دورة استثنائية 
قبل آخر هذا الشهر، وهو لن 
يفعــل على مــا يبــدو، طاملا 
بقي «الثنائي» معطال ملجلس 

الوزراء.
بــدأ  الــذي  وحــزب اهللا 
يتوجس مــن مواقف رئيس 
احلكومــة جنيــب ميقاتــي 
األخيرة، انتقده عالنية أمس، 
من خالل مقدمة نشرة اخبار 
قناة «املنار» بداعي انه يعلق 
احلكومة على «قاض مستبد»، 

ال جلسات للبرملان وال دورة استثنائية قبل فك أسر مجلس الوزراء.. وحزب اهللا ينعى املفاوضات مع صندوق النقد الدولي

الرئيس ميشال عون مستقبال نقيب احملررين جوزيف القصيفي مع وفد من املجلس اجلديد للنقابة         (محمود الطويل)

الى ٨ او ١٥ مايو، ونحن سنتفق 
على ذلك».

وأكد انه يؤيد الدعوة الى 
عقد جلســة ملجلــس الوزراء 
حتــى ولــو متــت مقاطعتها، 
«وبتنــا امام وجوب االختيار 
بني السياسة والقضاء، فلمن 
الغلبــة؟ للصفة التمثيلية ام 
القضائية؟»، مشددا على انه 
ال ميكن ابقاء احلكومة معطلة، 
فهنــاك امور حتتاج الى البت 
بها، ومنها مثال اقرار املوازنة 
الكهربــاء  لتســهيل مســائل 

وغيرها من املواضيع.
وأوضح عون خالل لقائه 
نقابة احملررين ان التفاهم قائم 
بشكل كبير مع رئيس مجلس 
الوزراء جنيــب ميقاتي، وان 
وجود اختالف في الرأي احيانا 


