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أنباء لبنانية

أنباء سورية

أنباء مصرية

ميقاتي: ملتزمون بإعادة العالقات مع دول اخلليج إلى وضعها الطبيعي
بيروت - عمر حبنجر - داود رمال 

ووكاالت

الــوزراء  رئيــس  جــدد 
اللبناني جنيب ميقاتي التزام 
حكومته بإعادة العالقات بني 
لبنان ودول مجلس التعاون 
وضعهــا  إلــى  اخلليجــي 
الطبيعي، مؤكدا أن االتصال 
الذي جرى مع وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد الناصر «يصب 

في هذا اإلطار».
وقــال ميقاتــي فــي بيان 
صحافي امــس «أجدد التزام 
احلكومــة اللبنانيــة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة واملطلوبة 
لتعزيز التعــاون مع اململكة 
الســعودية ودول  العربيــة 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
والتــزام لبنان بــكل قرارات 
العربيــة  الــدول  جامعــة 
الدولية والتزام  والشــرعية 
العمل اجلدي والفعلي ملتابعة 
واســتكمال تنفيذ متطلباتها 
مبــا يضمــن الســلم األهلي 
واالســتقرار الوطني للبنان 
وحتصني وحدته». ولفت إلى 
سلسلة مناشدات وصلته من 
السياســية  القيادات  مختلف 
والروحية واالقتصادية في هذا 
اإلطار، مشــددا على «االلتزام 
مبا تضمنتــه بنــود املبادرة 

الكويتية».
وشدد على ضرورة وقف كل 
االنشطة السياسية والعسكرية 
واالمنية واالعالمية التي متس 
سيادة السعودية ودول مجلس 
التعــاون اخلليجــي وامنهــا 
واســتقرارها والتــي تنطلق 

اجلمهوريــة ميشــال عــون 
البابا فرنسيس في الڤاتيكان، 
غداة لقاء البطريرك املاروني 
بشارة الراعي كال من الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي، 
وشيخ األزهر الشريف، د.أحمد 
الطيب، وفي هذه اللقاءات وما 
سبقها وما حلقها، كانت األزمة 
اللبنانيــة املتفاقمــة وحدها 
محور األحاديــث، فالرئيس 
عــون ذهــب إلــى الڤاتيكان، 
بعدما أدرك أن بابا الڤاتيكان 
لن يأتي إليه، وقد طمأنه الى 
مصير املسيحيني في لبنان، 
فيما البابا مشغول البال على 

لبنان بكليته.
وأكد البابا فرنسيس خالل 
استقباله عون امس، ان للبنان 
مكانة خاصة في صالته وهو 

مع البابا فرنسيس الوضع 
في الشــرق األوسط عموما 
وأوضــاع لبنان خصوصا، 
وما ساهم في تفاقم األزمات 
التي بلغــت ذروتها نتيجة 
املاليــة اخلاطئــة  اإلدارات 
لعقــود، وتداعيات النزوح 
الســوري في الوقــت الذي 
تقوم الدول الغربية بتأمني 
مســاعدات لهــم وال تقــدم 
مثــل هــذه املســاعدات الى 
اللبنانيني، ما ساهم في تراكم 
األعباء على لبنان، إضافة إلى 
انتشار وباء كورونا وانفجار 
مرفأ بيــروت وما ســببته 
كافة هذه األزمات املتالحقة 
من تداعيات سلبية. وقال: 
«لقد شــهدنا مؤخرا موجة 
هجرة كثيفــة إلى اخلارج، 
البالد،  طاولت النخب فــي 
ما يشكل خطرا على الهوية 
والتعددية في لبنان ويساهم 
في إضعاف الوجود املسيحي 

في الشرق».
بيــروت،  إلــى  وعــودا 
فاملصارف فــي حالة إضراب 
ليومــني، ومحطــات توزيع 
احملروقات بشــبه إقفال تام، 
ومعها احلركة العامة املرتبطة 
بوجود البنزين واملازوت من 
مولدات الكهرباء الى السيارات، 
الــى  الــى املخابــز وصــوال 
استجرار املياه. تضاف الى ذلك 
القائمة بني «قضاء  املواجهة 
العهد» وحاكمية مصرف لبنان 
املركزي وجمعية املصارف، 
الــى اإلضراب  التــي تتجــه 
املفتوح، والــدوالر الى «اهللا 

أعلم».

في صلــب اهتماماتــه، على 
الرغــم مــن الوضــع الدولي 
املتأزم على أكثر من صعيد، 
كما أنه ال يغيب عن اهتمامات 
الكرســي البابوي. وإذ أشار 
إلى انه مطلع بأســى على ما 
آلت إليه األوضاع االقتصادية 
واالجتماعيــة الصعبة فيه، 
فإنــه شــدد علــى ان لبنان، 
أبنائه، املســيحيني  بجميــع 
واملسلمني، ال يجب ان يتخلى 
عن قيم األصالة القائمة على 
االحتــرام. وتعتبــر انــه من 
الواجب احلفاظ على احلضور 
املسيحي في الشرق، كما من 
الواجب احلفاظ على العيش 
معا في لبنــان، وهي صيغة 

جعلت منه رسالة.
من جهتــه، عرض عون 

املصارف نّفذت اإلضراب التحذيري وهددت باملفتوح.. والدوالر إلى «اهللا أعلم»

(محمود الطويل) بابا الڤاتيكان فرنسيس خالل استقباله الرئيس اللبناني ميشال عون في املكتب البابوي  

مــن لبنان. كما جــدد االلتزام 
باتخــاذ اإلجــراءات كافة ملنع 
تهريب املمنوعات وخصوصا 
املخــدرات إلــى اململكة ودول 
اخلليج بشكل مباشر أو غير 
مباشر والتشديد على جميع 

املنافذ.
واكــد ميقاتــي «التــزام 
الريــاض  لبنــان باتفاقيــة 
للتعاون القضائي وتســليم 
املطلوبني إلى اململكة العربية 
السعودية»، مؤكدا أن احلكومة 
اللبنانية ســتعمل على منع 
املاليــة  القنــوات  اســتخدام 
واملصرفية اللبنانية إلجراء أي 
تعامالت مالية قد تترتب عليها 
اضــرار بأمن اململكــة ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
إلــى ذلــك التقــى رئيس 

وزير اإلعالم زياد املكاري: لبنان ليس 
على ما يرام وال تأجيل لالنتخابات

بيروت - خلدون قواص

رأى وزير اإلعالم اللبناني زياد املكاري ان 
لبنان ليس على ما يرام، واملرحلة دقيقة وصعبة 
على جميع الصعد. وشدد على ضرورة إجراء 
االنتخابات في موعدها، وقال بعد لقائه مفتي 
لبنان الشيخ عبداللطيف دريان: نحن نسعى 
بقدر املســتطاع أن نتعاون جميعا ونتكاتف، 
حتــى نخرج ممــا نحن فيه مــن أزمات، وعن 
ضرورة التخفيف من اخلطابات املتشنجة قدر 
املستطاع، من دون قمع احلريات مطلقا، فحرية 
التعبير صفــة صبغت تاريخ لبنان اإلعالمي 
والدميوقراطــي، واملجــال مفتــوح للتنافس 
الدميوقراطــي خدمة للمصلحة العامة، وكلي 

أمل في اجتياز هذه املرحلة بسالم.
ودعا إلى االلتزام مبيثاق الشرف الذي اتفق 

عليه أهل اإلعالم، وأن تكون األخالق الســمة 
البارزة في كل ما يبثون وينشرون، باألخالق، 
ألن املصلحة العامة تقتضي أن ينقضي الشهران 

املتبقيان على االنتخابات بخير وسالم.
وعن تخوفه من عدم إجراء االنتخابات 
النيابية في موعدها قال: نحن نعيش في 
لبنان، وليس هناك ما يشير إلى تأجيلها، 
واملشكلة تكمن في التصاريح التي تصدر 
من هنــا وهناك، وعبر وســائل التواصل 
االجتماعي، ليوهموا الناس أن ما يحصل هو 
لتأجيل االنتخابات، حاليا ليس هناك سبب 
جدي يجعلنا نفكر أنها ستلغى أو ستؤجل، 
وقصة املصارف لن تكون مدخال إلى ذلك، 
فــإن احلوار الدائر في مجلس الوزراء هو 
إليجاد احللول املناسبة للمصارف، ونحن 

ننتظر أن تثمر هذه احللول.

مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان مستقبال في دار الفتوى وزير االعالم زياد املكاري (محمود الطويل)

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

سر سيدة القمح (٣)
بعــد النجاح الكبيــر في الوصول 
إلى تقاوي قمح مستنبتة من جينات 
قمح الفراعنة، واإلشادة بها من كبار 
املسؤولني في مصر واخلارج، بات حلم 
االقتراب من حتقيــق االكتفاء الذاتي 
عــام ٢٠٠٠ قريبا، ووصول املســاحة 
املزروعة من القمح اجلديد في املناطق 
الصحراوية الى ٤٢ ألف فدان عام ١٩٩٧، 
وكان املخطط ان تستخدم البذور من 
هذا اإلنتاج عام ١٩٩٨ كـ«تقاوي» لزراعة 
نصف مليون فدان تكون نواة لالكتفاء 
الذاتي بعد عامني، والتحرر من القيود 
السياســية التي تــرزح حتتها مصر 
بسبب االعتماد على استيراد القمح.. 
هنا كانت املؤامرة واجلرمية الكبرى.
تقول البروفيســورة زينب الديب 
أمــام جلنة عليــا طالبت بتشــكيلها 
وشــكلها وزير التخطيط عــام ٢٠١٠ 
في نهاية عصر مبارك: «أطالب بشكل 
عاجل بإنقاذ تقاوي القمح املوجود لدى 
وزارة الزراعة وتوزيعها على الفالحني 
لزراعة القمح اجلديد، وأدعو إلنقاذ كل 
اآلبار التي حفرناها لري زراعات القمح 
واحلفاظ على املنشآت واحملافظة على 
املواقع اإلرشادية املعمارية، ولألسف 
ذهب مسؤولون يقولون للفالحني انه 
سيتم منح األرض للمستثمر في زراعة 
نباتات زيوت عطرية للتصدير وأنواع 
معينة من البصل لصناعة «الويسكي»، 
بدال من زراعة القمح، ولدي ڤيديوهات 
توثق ذلك، وهنا انتهى كالمي وقدمت 

كل ما أستطيع وأترك اللجنة».
وبالفعــل يوضــح الڤيديــو الذي 
شاهدته واستمعت الى ما دار فيه ان 
العاملة الغيورة على مصر، واملقهورة 

على مشــروعها الوطني بعد ان أنهت 
كالمها قامــت منفعلة وتركت اللجنة 
الوزاريــة التي لم تفعل شــيئا، فماذا 

حدث؟!
«اغتيال وطن.. واغتيال شعب».. 
هذا مــا وصفت به «ما حدث» الكاتبة 
الصحافية احملترمة سكينة فؤاد، وكان 
ذلــك في آخر عهد مبارك وحتديدا في 
أغسطس ٢٠١٠، وطبعا «املشروع» بدأ 
ومت إيقافه في عهد د.يوسف والي وملن 
ال يعلــم فإن د. والي هو الوزير الذي 
قضى ٢٢ عاما في منصبه ١٩٨٢ - ٢٠٠٤، 
وهو الوزير «خالــد الذكر ممتد األثر 
في تاريخ اإلنســان املصري وزراعته 
وأرضــه ومياهه وحيواناته»، والذي 
مت في عصره بزوغ شــمس املشروع 
البيئة  اإلرشــادي اإلمنائي لتطويــر 
اإلنسانية بالصحراء املصرية، والذي 
سأشير إليه اختصارا باسم «املشروع» 
عــام ١٩٩٠.. وأيضا وأده وإنهاؤه عام 

!!١٩٩٧
وللتذكير فإن اول تصريح للدكتور 
يوسف والي عقب توليه الوزارة في 
يناير ١٩٨٢ ملجلة «املصور» كان وعدا 
بتحقيــق االكتفــاء الذاتي مــن القمح 
خالل ٣ سنوات أي عام ١٩٨٥، وعندما 
جاء الوقــت ولم نحقــق االكتفاء من 
القمح قــال: «لقد حققنا االكتفاء فعال 
بزراعة وتصدير الفراولة والكنتالوب 
وبعوائد التصدير نشتري احتياجاتنا 
مــن القمــح»!! املهم هو مــا حدث مع 
البروفيسورة زينب الديب،.. وما حدث 

«لـ» الكاتبة سكينة فؤاد!!
وللحديث بقية.. إن كان في العمر 

بقية.

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان في شرم الشيخ 
العالقات الثنائية واملستجدات الدولية

القاهرة - خديجة حمودة - ناهد إمام

اســتقبل الرئيس املصري 
عبدالفتــاح السيســي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة 

اإلماراتية.
وقــال الشــيخ محمــد بن 
زايــد: «التقيت أخــي الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في مدينة 
شــرم الشيخ.. بحثنا عالقاتنا 
وأهــم  الراســخة  األخويــة 
املستجدات اإلقليمية والدولية.. 
نحرص على مواصلة التنسيق 
والتشــاور في ظــل التحديات 
العاملية اجلديدة والعمل معا مبا 
يحقق مصالح بلدينا واملنطقة».

من جهة اخرى، ارتفع سعر 
الدوالر مقابل اجلنيه املصري 
بداية التعامــالت امس، وذلك 
بعد استقرار ألكثر من ٦ شهور 
متواصلــة. ففــي أكبــر بنكني 
حكوميني مصريــني من حيث 
حجم األصول والتعامالت، البنك 
األهلي املصري وبنك مصر، بلغ 
سعر الدوالر للشراء ١٨٫١٧جنيها 
للشراء، و١٨٫٥٠ جنيها للبيع، 
بعد ان كان ١٥٫٦٤جنيها للشراء، 

و١٥٫٧٤ جنيها للبيع.
وكانــت جلنــة السياســة 
النقدية للبنك املركزي املصري 
قررت في اجتماعها االستثنائي 
امس، رفع سعري عائد اإليداع 
واإلقراض لليلة واحدة وسعر 
العملية الرئيسية للبنك املركزي 

الطبيعيني أو القصر.
كمــا قــرر البنــك األهلــي 
املصري إصدار شــهادة ادخار 
تتمتع مبعدل عائد ثابت طوال 
مدة االحتفاظ بالشهادة، وتبلغ 
نسبة العائد للشهادة السنوية 
١٨٪، حيث تبلغ مدة الشــهادة 

سنة ويصرف العائد شهريا.
ويتم احتساب املدة اعتبارا 
من يوم العمل التالي للشراء، 
وتبدأ فئات الشــهادة من ١٠٠٠ 
جنيــه ومضاعفاتهــا وتصدر 

لألفراد الطبيعيني أو القصر.
وفي ســياق متصل، قفزت 
أســعار الذهــب فــي الســوق 
احمللية، خــالل تعامالت امس 
عقــب قــرار البنــك املركــزي 
وارتفعت أسعار الذهب خالل 

مليــار جنيــه لضــم ٤٥٠ ألف 
أسرة جديدة للمستفيدين من 
«تكافل وكرامة»، وتخصيص 
١٩٠٫٥مليــار جنيــه للهيئــة 
القوميــة للتأمــني االجتماعي 
الســنوية في  الزيادة  لصرف 
قيمة املعاشات بنسبة ١٣٪ بحد 
أدنى ١٢٠ جنيهــا بدءا من أول 
أبريل املقبل، وزيادة حد اإلعفاء 
الضريبي بنســبة ٢٥٪ من ٢٤ 

إلى ٣٠ ألف جنيه.
وأضاف الوزير، أنه سيتم 
اعتبارا من مرتب شــهر أبريل 
املقبل صرف العالوة الدورية 
للمخاطبــني بأحــكام قانــون 
اخلدمة املدنية التي متت زيادتها 
لتكــون بنســبة ٨٪ من األجر 
الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه 
شهريا، ودون حد أقصى، كما 
سيتم منح العاملني بالدولة من 
غيــر املخاطبني بأحكام قانون 
اخلدمــة املدنية، عالوة خاصة 
بنسبة ١٥٪ من األجر األساسي 
أو ما يقابله في املكافأة الشاملة 
لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه 

شهريا، ودون حد أقصى.
وأشــار الوزير إلــى أنه مت 
حتديد الدوالر اجلمركي بقيمة 
١٦ جنيهــا للســلع األساســية 
ومستلزمات اإلنتاج في نهاية 
الشــهر املقبــل، الفتــا إلى أن 
اخلزانة العامة للدولة تتحمل 
العقاريــة  الضريبــة  قيمــة 
املستحقة عن قطاعات الصناعة 
ملدة ثالث سنوات بقيمة ٣٫٧٥ 

مليارات جنيه.

التعامالت ٧١ جنيها، ليســجل 
عيــار ٢١ (األكثــر مبيعا) ٩٧٢ 
جنيها ألول مــرة في التاريخ، 
مقابل ٨٨٩ جنيها في تعامالت 
يوم اجلمعة املاضي. كما سجل 
عيــار (١٨) نحــو ٨٢٣ جنيها، 
وعيار (٢٤) نحو ١٠٩٧ جنيها، 
فيما بلغ ســعر اجلنيه الذهب 

ما قيمته ٧٦٨٠ جنيها.
في غضون ذلك، أكد د.محمد 
معيط وزير املالية، أنه تنفيذا 
للتوجيهات الرئاسية، فقد مت 
إعداد حزمة من اإلجراءات املالية 
واحلماية االجتماعية بقيمة ١٣٠ 
مليار جنيه للتعامل مع تداعيات 
التحديات االقتصادية العاملية، 
وتخفيف آثارها على املواطنني، 
الفتا إلى أنه ســيتم تدبير ٢٫٧ 

ارتفاع الدوالر أمام اجلنيه.. وقفزة في أسعار الذهب واحلكومة تخصص ١٣٠ مليار جنيه ملواجهة التحديات

بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل 
إلى ٩٫٢٥٪ و١٠٫٢٥٪ و٩٫٧٥٪، 
على الترتيب، كما مت رفع سعر 
االئتمان واخلصــم بواقع ١٠٠ 
نقطة أساس ليصل إلى ٩٫٧٥٪.
من جانبه، أعاد بنك مصر 
امس إصــدار الوعاء االدخاري 
اجلديد شهادة «طلعت حرب» 
وهــي شــهادة ادخــار تتمتــع 
مبعــدل عائد ثابــت طوال مدة 
االحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة 
العائد للشهادة السنوية ١٨٪، 
حيث تبلغ مدة الشــهادة سنة 
ويصرف العائد شهريا، ويتم 
احتساب املدة اعتبارا من يوم 
العمــل التالي للشــراء، وتبدأ 
فئات الشــهادة من ١٠٠٠ جنيه 
ومضاعفاتهــا وتصدر لألفراد 

تطلع أممي لتحقيق تقدم في محادثات «الدستورية» السورية
عواصم - وكاالت: بدأت اجتماعات 
اللجنــة الدســتورية أعمالهــا أمس، 
برعاية األمم املتحدة في مدينة جنيڤ 
السويســرية، وتســتمر حتى نهاية 

األسبوع اجلاري.
وحــدد املبعــوث األممــي اخلاص 
إلى ســورية، غير بيدرســون، أربعة 
مبادئ اتفقت عليها وفود التفاوض من 
املعارضة والنظام ومنظمات املجتمع 

املدني.
وقــال بيدرســون خــالل مؤمتــر 
صحافي، امس األول إن سورية «التزال 

جدول األعمال لهذا األســبوع، واتفق 
على املبادئ أو العناوين األربعة التي 
ســتتم مناقشتها، بتوزيع مبدأ واحد 
لكل يوم، وهي، أساســيات احلوكمة، 
وهوية الدولة، ورموز الدولة، وتنظيم 

وعمل السلطات العامة.
وأكــد أنه لــن يحكم مســبقا على 
نتيجــة هذه الدورة، لكنه ســيحاول 
تقــدمي إحاطة فــي نهاية األســبوع. 
وأضاف أن كال من الرئيسني املشتركني 
أقرا في نهاية احملادثات املاضية، في 
اكتوبر ٢٠٢١، باحلاجة إلى «حتســني 

عمل اليوم األخير من الدورة، وأنهما 
يريدان احلصول على آلية أفضل عندما 
يتعلــق األمر مبراجعــات النصوص 
الدســتورية املقترحــة، وهنــاك اآلن 
اتفاق مع الرئيســني املشــتركني على 
كيفية القيام بذلك، وأنا أتطلع إلى رؤية 
كيف يتم ذلــك يوم اجلمعة ووضعه 

موضع التنفيذ».
وتابــع «خالل هذه اجلولة آمل أن 
تعمل اللجنة الدســتورية بحس من 
اجلديــة والعــزم والتصميم من أجل 
إحراز ما تتطلبه األوضاع من تقدم».

واحــدة من أخطر األزمات في العالم، 
وهنــاك حاجة واضحــة للتقدم نحو 

حل سياسي».
وأعرب عن ســعادته بأن «الهيئة 
املصغرة للجنة الدستورية التي يقودها 
وميلكها الســوريون وتيسرها األمم 
املتحدة ستجتمع في الدورة السابعة 
هذا األسبوع». مضيفا انه يتطلع الى 
حتقيق «تقدم ثابت» إذا ما نفذت الوفود 

الثالثة ما سبق أن تعهدت به.
واستعرض بيدرسون بعد اجتماعه 
بالرئيسني املشتركني للجنة الدستورية، 

صباغ: السوريون لن يسمحوا ألي كان سورية «التزال واحدة من أخطر األزمات في العالم»
بفرض إمالءات عليهم

وكاالت: أكد مندوب ســورية الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير بسام صباغ أن الواليات 
املتحدة األميركية تصر على نهجها العدائي 
وسياساتها التخريبية جتاه سورية من خالل 
استخدامها جميع أدوات احلرب ضدها مشددا 
على أن الشعب السوري الذي صمد أمام آلة 
احلرب الضخمة لن يسمح ألي كان بفرض 

أي شروط أو إمالءات عليه.
وقال صباغ في بيان امس بحسب وكالة 
األنباء الســورية «ســانا»، «إن البيان الذي 
أصدرته املندوبة األميركية لدى األمم املتحدة 
لينــدا غرينفيلد في الـ١٥ من مارس اجلاري 

ليس إال تكرارا ملا دأب عليه مسؤولو اإلدارات 
األميركية املتعاقبة خالل السنوات الـ١١ املاضية 
قاسمه املشترك انفصال عن الواقع وتوصيف 
خاطئ لألحداث وتقــدمي ملعلومات مفبركة 
بهدف تضليل الرأي العام» موضحا أنه منذ 
١١ عاما وحتى اآلن تصر واشنطن على نهجها 
العدائي وسياساتها التخريبية جتاه سورية 
مــن خالل اســتخدامها جميع أدوات احلرب 
ضدها بدءا من حمالت التحريض والتضليل 
والكذب إلى االستثمار بالتنظيمات اإلرهابية 
وامليليشيات االنفصالية وصوال إلى االحتالل 

املباشر وفرض اإلجراءات القسرية.
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