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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي خالل احتفال «األوقاف» بـ «ليلة القدر»:
اخلطاب الديني الواعي أهم عناصر مواجهة الفكر املتطرف

القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيســي أن اخلطاب الديني 
الواعي املستنير يعد أحد أهم 
عناصــر املواجهــة مــع الفكر 
املتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل 
في بذل املزيد من اجلهد والعمل 
املستمر لنشر الفهم واإلدراك 
السليم بقضايا الدين والوطن 
من أجل حتقيق مستقبل أفضل 
لنا وألبنائنا ولألجيال القادمة 
مبا يعزز من هدفنا األساسي 
وهو احلفاظ على جوهر الدين 
وتوعية النشء والشباب وذلك 
إلدراك مخاطر الفكر املتطرف 
من جهة وحجم التحديات من 

جهة أخرى.
جاء ذلك في كلمة الرئيس 
السيسي، امس خالل احتفال 
وزارة األوقاف بـ«ليلة القدر» 
املنــارة للمؤمتــرات  مبركــز 
الدوليــة بالتجمــع اخلامــس 

بالقاهرة اجلديدة.
الرئيس السيســي  ودعــا 
إلى مواصلــة اجلهود اجلادة 

مبا يسهم في عمارة األرض.
كما دعا الرئيس اجلميع إلى 
مواصلة العمل بقوة معا لبناء 
مستقبل هذا الوطن في ظل فهم 
مستنير، ملقاصد الدين وعظمته 
وسماحته وتأكيده على حتمية 
العمل اجلاد واإلتقان واإلخالص 
والتعاون والتراحم والتكاتف 
الوطني، مشددا على ضرورة أن 

متطلعا إلى رؤية جيل واعد، من 
شباب العلماء واألئمة املفكرين 
يساهمون في معاجلة قضايانا 
الراهنــة فــي إطار فهــم واقع 
العصر ومستجداته وحتدياته 
مع احلفاظ على ثوابت الشرع 

للدين احلنيف.
 وتفقد الرئيس عبدالفتاح 
السيسي امس أعمال التطوير 
والتجديد الشامل ملسجد سيدنا 

احلسني مبحافظة القاهرة.
وأعرب الرئيس عن تقديره 
لسلطان طائفة البهرة بالهند 
مفضل ســيف الدين جلهوده 
واهتمامه الدائم جتاه أضرحة 
آل البيت. وقــال «نرحب بكم 
ضيفــا عزيــزا وغاليــا علينا 
دائما، كما نرحب بالوفد املرافق 
أيضا، وأشكرك على االهتمام 
واجلهد الدائم جتاه أضرحة آل 
البيت، انني أقدم الشكر باسم 
كل املصريني، وكل عام وأنتم 
بخير..ودائما سعداء بوجودكم 
معنا وبحضوركــم في مصر 
في كل وقــت، متمنيا له دوام 

الصحة والعافية».

نستلهم من هذا الشهر الكرمي، 
وهــذه الليلة املباركــة، روح 
اإلخالص وحسن املراقبة هللا 
ـ عز وجلـ  في جميع أعمالنا، 

وحركاتنا، وسكناتنا.
كما وجه الرئيس السيسي 
التحيــة والتقديــر للعلمــاء 
املخلصــني من رجــال األزهر 
الشــريف ووزارة األوقــاف، 

تفقد أعمال تطوير مسجد سيدنا احلسني وأعرب عن تقديره جلهود سلطان طائفة البهرة بالهند جتاه أضرحة آل البيت

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل تكرمي احد الفائزين فى املسابقة العاملية حلفظة القرآن الكرمي

واملســاعي احملمــودة لنشــر 
الديــن وتصحيــح  صحيــح 
املفاهيــم اخلاطئة والتعريف 
بجوهــر اإلســالم احلقيقــي 
الذي يحمل كل معاني الرحمة 
والتسامح والتعاون، والعمل 
والبناء وإعمال العقل في فهم 
النص ومنهاج اهللاـ  عز وجلـ  
في تسيير هذا الكون الفسيح، 

«البترول»: تكثيف عمليات التنقيب لبدء 
اإلنتاج التجريبي من كشف «إيقات» للذهب

القاهرة - ناهد إمام

قال م.طارق املال وزير البترول والثروة 
املعدنيــة املصرية إنه يتــم حاليا تكثيف 
عمليات البحث عن الذهب واالستعداد لبدء 
اإلنتاج التجريبي من كشف «إيقات» للذهب 

في جنوب مصر خالل الفترة املقبلة.
وأكد املال - خالل لقائه مع جلني مايلز 
السفير األســترالي بالقاهرة - أن ارتفاع 
األســعار العاملية للبترول والغاز شــجع 
الشركات العاملية لتكثيف عمليات البحث 
واالستكشــاف بهدف حتقيق اكتشــافات 

جديدة، خاصة في ظل التعافي العاملي من 
جائحة كورونا، وفق بيان لوزارة البترول 

امس األربعاء.
وبحث اجلانبــان األوضاع احلالية في 
أســواق البترول والغاز في ظل التحديات 
الراهنــة وأهميــة الغــاز الطبيعي كوقود 
انتقالــي خــالل املرحلــة احلاليــة، فضال 
عن اســتعراض جهــود التحــول الطاقي 
واستعدادات مصر الستضافة القمة العاملية 
للمناخ، أنشطة التعدين في مصر وأستراليا 
واجلهود املبذولة لتطوير منظومة الثروة 

املعدنية في مصر.

نقيب احملامني ناضر كسبار لـ «األنباء»: 
«الكابيتال كونترول» خطر على املودعني

بيروت ـ احتاد درويش 

لم يحســم اجلــدل القائم 
حول الـ «كابيتال كونترول»، 
الــذي يضــع ضوابــط علــى 
السحوبات والتحويالت املالية. 
وحتول هذا املوضوع الى مأزق 
للحكومــة كما للنــواب على 
بعد أسبوعني من االنتخابات 
النيابية التي يشكك البعض في 
إمكانية إقراره قبل ذلك. وقد 
وصلت األمور الى حد املواجهة 
في الشــارع إلسقاط القانون 

الذي يشكل «اعتداء» على أموال اللبنانيني في 
البنوك. وتخوض نقابة احملامني ونقابات املهن 
احلرة «املعركة» بحسب ما أسماها نقيب احملامني 
في بيروت ناضر كسبار، موضحا لـ«األنباء»: 
أننا كنقابة نقود املعركة في مواجهة الكابيتال 
كونترول ملنع متريره في مجلس النواب ألننا 
نرفض املس مبدخــرات اللبنانيني حتت حجة 
قانون يطلبه صندوق النقد، واملوضوع عندنا ال 
يخص أموال النقابات، بل نحن ندافع عن جميع 
املودعني، فهناك ١٢٠ ألف مهني حر ميثلون مليون 
لبناني مع عائالتهم، لذلك لن نسكت ونحن رجال 
قانون ونســير باملوضوع بالطرق القانونية، 
وأحيانا عندما يكون هناك قانون موضع البحث 
يقابله ســن قوانني كلها خطــأ وتخدم مصالح 
شخصية نقف في وجهها. ونحن ال نعطي صك 
براءة ألي مسؤول عن جرمية إفالس لبنان. وأثنى 
كســبار على املشاركة الواســعة لنقابات املهن 
احلرة وجمعيات املودعني في التحركات الصاخبة 
في محيط مجلس النواب أثناء انعقاد جلسات 
اللجــان النيابيــة والتي تعطلــت بفعل الزخم 

الشــعبي أوال. وأكد «لم نسع 
الى املشاركة في اجللسة حتى 
ال نعطيها شــرعية. وأوضح 
كســبار أن ما تناقشه اللجان 
النيابية بحســب مــا قال لي 
أحــد الوزراء، بــأن املوضوع 
لم يبحث على طاولة مجلس 
الوزراء كمشروع قانون ولم 
يصوت عليه على هذا األساس، 
بل جرت قراءة مذكرة فقط».

ورأى أن مــن ضمــن مــا 
يجري بحثه فــي «الكابيتال 
كونترول» ويشــكل خطورة 
عندمــا يجري تقســيم املودعني مــا دون املئة 
ألف أو فوق املئة ألف، دون اســتثناء النقابات 
واجلامعات واملستشفيات واملدارس، وهذه أموال 
مثــل أموال الوقــف، فعندما جتــري محاوالت 
إللغاء ٦٠ مليار دوالر «بشحطة قلم»، فالدائن 
هو الذي يلغي وليس املدين، كما انهم يؤلفون 
جلنة متنــع على املودع التوجــه الى احملاكم. 
وقال كســبار إن املشروع يشــكل خطرا داهمًا 
علــى املودعني كما يشــكل في بعــض جوانبه 
خطرا على احلقوق الدستورية، وذلك من خالل 
اإلطاحة بالدعاوى القضائية التي لم يصدر قرار 
مبرم فيها أو التي سوف تقدم، وهذا تعد على 
الدســتور اللبناني وعلى حقــوق الناس التي 
يكفلها الدستور، فضال عن ضرب هيبة القضاء 
واملؤسسات الدستورية من خالل جلنة تتولى 

إعداد النصوص التطبيقية. 
وكشف كسبار أن صندوق النقد الدولي غير 
موافق على قانون الكابيتال كونترول بحسب ما 
يسمونه مشروعا، وهذا غير صحيح، وهو عبارة 
عن مذكرة أرسلتها احلكومة الى مجلس النواب.

ناضر كسبار

األمم املتحدة ُحتذر من حتول سورية إلى «أزمة منسية» 
وموسكو جتدد التهديد بوقف املساعدات عبر احلدود

نيويــورك ـ وكاالت: حــذرت األمم 
املتحدة من حتول األزمة السورية إلى 
«أزمة منســية» رغــم أن القتال ما زال 
يــدور في عدة مناطق مخلفا املزيد من 
املدنيني، نســاًء وأطفــاال، ودعت وفود 
الدول املشاركة في جلسة مجلس األمن 
الدولــي حول آخر املســتجدات لألزمة 
السياسية واإلنسانية في سورية أمس 
األول، إلى متديد آلية إيصال املساعدات 
عبر احلدود، والتي عادت روسيا وهددت 
بوقفهــا، وتذرع مبعوثهــا إلى مجلس 
األمن فاســيلي نيبينزيــا، بعدم تنفيذ 

القــرار ٢٥٨٥ بالشــكل املتفق عليه في 
مجلس األمن.

وقال إن «خطة األمم املتحدة اإلنسانية 
لسورية لعام ٢٠٢٢ تنص على أن حصة 
كبيرة (٢٥٪) من مشاريع التعافي املبكر 
ســتكون للمرافق الطبيــة والتعليمية 

وكذلك أنظمة إمداد املياه».
وأشــار إلى أنه بعد مرور ٩ أشــهر 
على مترير القرار ٢٥٨٥ لم متر ســوى 
٣ قوافل من دمشــق إلى إدلب، مفســرا 
ذلك بأنه «غياب الرغبة» بتنفيذ القرار، 
وهدد بوقــف متديده قائــال «دعونا ال 

نخفي حقيقة أنه في ظل هذه الظروف 
ال توجــد عمليا أســباب للتمديد لقرار 
نقل املســاعدات عبر احلدود»، وهو ما 
ترفضه الدول الغربية وتصر على ايصال 
املساعدات عبر باب الهوى املنفذ الوحيد 
املتبقــي مع تركيا، بعد جناح روســيا 
في منع ايصال املســاعدات عبر املعابر 

األخرى.
وقــد حــذر مبعــوث األمم املتحدة 
اخلاص لســورية غير بيدرســون، من 
مغبة أن تصبح سورية «أزمة منسية» 
وشدد في إحاطته االفتراضية أمام مجلس 

األمن مســاء امس األول، على ضرورة 
التركيز على حتقيق حل سياسي شامل 
للصراع، مبا يتماشى مع القرار ٢٢٥٤.

ولفت الى أن اجلمود االستراتيجي 
احلالي في امليدان وغياب ســورية عن 
عناويــن الصحف، ال ينبغي أن يضلال 
أي شــخص في التفكير بأن الصراع ال 
يستحق االهتمام أو أنه يحتاج الى موارد 
أقل، أو أن احلل السياســي ليس ملحا، 
ولكن في الواقــع، يتطلب صراعا بهذا 
احلجم حال سياسيا شامال يتماشى مع 

قرار مجلس األمن ٢٢٥٤.

تسعة قتلى بينهم خمسة جنود
في قصف إسرائيلي قرب دمشق

وكاالت: تسببت ضربات شنتها اسرائيل 
على محيط دمشق مبقتل تسعة مقاتلني بينهم 
خمسة جنود سوريني، وفق ما أورد املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان أمس، في حصيلة 

هي األعلى منذ مطلع العام.
وكانت حصيلة سابقة نقلها اإلعالم الرسمي 
عن مصدر عســكري ســوري صباحا أفادت 
مبقتل أربعة جنود وجرح ثالثة آخرين ووقوع 

بعض اخلسائر املادية.
وقال املصدر إن «العدو اإلســرائيلي نفذ 
عدوانــا جويا برشــقات مــن الصواريخ من 
اجتــاه طبريا مســتهدفا بعــض النقاط في 
محيط دمشق»، موضحا أن «وسائط دفاعنا 
اجلوي تصدت لصواريخ العدوان اإلسرائيلي 

وأسقطت بعضها». وأفاد املرصد بأن القصف 
اإلسرائيلي أدى إلى تدمير مواقع للميليشيات 

التابعة إليران في ريف العاصمة دمشق.
وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر 
في منطقتي الســومرية واجلبل القريب من 
مطار دمشق الدولي، إضافة إلى تدمير مواقع 
ضمن ثكنات عســكرية فــي كل من صحنايا 

والكسوة.
إضافة إلى اخلسائر املادية الفادحة، فقد أفاد 
املرصد السوري، بأن القصف اإلسرائيلي على 
املناطق آنفة الذكر تسبب مبقتل ٩ عسكريني 
وإصابــة أكثر من ٨ آخرين بجراح متفاوتة، 
والقتلى هم: ٥ من اجلنسية السورية و٤ لم 
يعرف هويتهم من امليليشيات التابعة إليران.

جلسة طرح الثقة بوزير اخلارجية بوحبيب اليوم
بني فقدان النصاب أو رفض الثالثي املهيمن على البرملان

بيروت ـ عمر حبنجر

 يناقــش مجلــس النواب 
اللبناني اليوم اخلميس، طلب 
كتلة القــوات اللبنانية طرح 
الثقة بوزير اخلارجية عبداهللا 
بوحبيــب، على خلفية قيامه 
مبخالفــات قانونية، بطريقة 
توزيع مراكز اقتراع املغتربني 
في أستراليا، وتشتيت أصوات 
األسرة الواحدة، ما من شأنه 
تعقيد عملية االقتراع، لصالح 
مرشــحي املنظومة احلاكمة، 
فهل يكون بوحبيب اول وزير 
تسحب الثقة منه، منذ تطبيق 

دستور الطائف في لبنان؟
بوحبيب، احملســوب على 
الفريق الرئاسي، تلقى «الصفعة 
القواتية» بديبلوماسية باردة، 
مكتفيا بالقول: «ضرب احلبيب 
زبيــب» ودون إكمال الشــطر 
اآلخر منه «وحجارته رمان» 
إلدراكه مسبقا، أن مجلس نواب 
كهذا، ليــس مهيئا للتصويت 
بســحب ثقة كهــذه، أوال ألن 
األكثرية النيابية، مازالت بيد 
ثالثي حزب اهللا وأمل والتيار 
احلر، وثانيا، ألن اســتعجال 
الرئيس نبيه بري تعيني جلسة 
مناقشة الطلب، بعد خمسة أيام 
من تســلمه طلب كتلة نواب 
القوات، ال يعني انه يستعجل 
التخلص من بوحبيب، بل ألن 
قوانني مجلس النواب توجب 
تعيني جلسات مناقشة طلبات 
طرح الثقة باحلكومة أو بأحد 
وزرائها، بعد خمسة أيام من 
تســلم الطلب، فضــال عن ان 
طالب طرح الثقــة، هو تكتل 
اجلمهورية القوية، التي سبق 
لنائب رئيسها جورج عدوان 
ان جاهر سلفا، بأنه لن ينتخب 
بري رئيسا للمجلس النيابي 

الوزيــر بوحبيب، وصف 
االعتراضــات املوجهــة ضده 
ربطــا باقتــراع املغتربــني بـ 
«التجييشية» علما ان وزارة 
الداخلية هــي املعنية وليس 
وأكــد  اخلارجيــة،  وزارة 
لصحيفــة «نــداء الوطن» أن 

االنتخابات في موعدها.
مــن هنــا، فــإن االنطباع 
العام ان جلسة الثقة بالوزير 
بوحبيب، اما أال تعقد، بسبب 
فقــدان النصاب، وامــا تعقد، 
ويعمل الثالثي األكثري على 

اجهاضها.
وبعد سيدني، برزت مشكلة 
في اقتراع اللبنانيني في دبي، 
حيث ســجل ٢١ ألــف لبناني 
رغبتهم باالقتراع، واذا مبكاتب 
القنصلية العامة هناك تضيق 
مبــن فيهــا. وقد توجــه وفد 
كتائبي الى دبي يضم مرشحي 

مركب املوت، ومفقوديه من 
رجال ونساء وأطفال، يبدو 
انهــم مازالوا داخــل املركب 
الغارق علــى عمق ٤٠٠ متر 
الطرابلسي،  الشــاطئ  قبالة 
وقد أقفل املتظاهرون الشوارع 
الرئيسية في املدينة وبعض 
احلكوميــة،  املؤسســات 
وتوجهوا الــى منازل بعض 
السياسيني منددين بتقاعسهم، 
وطالب بعضهم األمم املتحدة 
بالعمل على انتشال ضحايا 
املركب من داخله، بعدما تبني 
عجــز الدولــة اللبنانية عن 

القيام بهذه املهمة.
في غضــون ذلــك، وقع 
كل مــن مركز امللك ســلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
مع وزير أوروبا والشــؤون 
اخلارجية الفرنسي والوكالة 
الفرنســية للتنمية، مذكرة 
التفاهم االطارية للصندوق 
الســعودي ـ الفرنســي من 
اجل دعم الشعب اللبناني، 
لدعــم املســتضعفني مببلغ 
يناهــز ٣٠ مليــون يــورو، 
لتنفيذ سلسلة من املشاريع 
اإلنسانية واالمنائية، وأيضا 
الى دعم مستشفى طرابلس 
احلكومي بصــورة خاصة، 
وتقــدمي املعونــة الطارئــة 

للمعوزين.
 الســفير السعودي وليد 
البخــاري، أكد دعــم اململكة 
للبنــان، وعن هذا الدعم قال 
انه يأتي استمرارا للدعم خالل 
العقود املاضية، لعدد كبير من 
املشاريع اإلنسانية واالغاثية 
في لبنان، واستمرارا ملسيرة 
التضامن التي تنتهجها اململكة 
اللبنانــي.  جتــاه الشــعب 
وحتدثت السفيرة الفرنسية 

آن غريو في هذا اإلطار.

احلــزب، ملعاجلة األمر، حيث 
ملسوا تعاون سلطات دبي، فيما 

العقدة هنا في بيروت.
وقال عضــو الوفد النائب 
إليــاس حنكــش، اننــا نعمل 
لتغيير هــذا املكان قبل ٨ من 
مايو موعد انتخابات املغتربني، 
بالتعاون مع أعضاء اجلالية، 
وقال القنصل انه ارسل كتابا 
الــى وزارة اخلارجية ومثله 
الــى الســلطات فــي االمارات 
التي قالــت انه ال مانع لديها، 
فيما لــم جتب بيــروت بعد. 
ودعــا حنكش كال من وزيري 
اخلارجية عبــداهللا بوحبيب 
والداخلية بسام املولوي الى 
السماح بتغيير مكان االقتراع 

الى األوسع.
في هذا الوقت شهدت مدينة 
طرابلس أمــس، يوم غضب 
اليه أهالــي ضحايا  تداعــى 

يوم غضب في طرابلس تسريعاً النتشال غرقى «مركب املوت»
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املقبل. تضاف إلى ذلك «هزة 
العصا» التــي وجهها رئيس 
اجلمهوريــة ميشــال عــون، 
خالل جلســة مجلس الوزراء 
أمس األول، للحاضر كي يبلغ 
الغائب، بقوله «ان لبنان بات 
ملجأ للسوريني والفلسطينيني 
ونحــن لــم نعد نحتمــل هذا 

الوضع، وملاذا نقبل به؟».
لكــن هــذا الوضــع ليس 
الرئيــس عون  جديــدا، على 
وتياره السياسي، ما يعني ان 
وراء التذكير به اآلن ما وراءه 
من رسائل الى اجلهات الدولية 
واإلقليمية املعنية بالالجئني 
والنازحــني  الفلســطينيني 
السوريني، والتي لم تكن على 
قدر من الوفاء، بالنسبة للعهد 
وتياره، بدليل جنوح مواقفها 
من الرئاسة املقبلة، بعيدا عن 

احلسابات الباسيلية.

عفو رئاسي عن ٣٢٧٣ سجينًا
القاهرة ـ خديجة حمودة

شــكل قطاع احلمايــة املجتمعية بوزارة 
الداخلية املصرية جلانا لفحص ملفات النزالء 
على مستوى اجلمهورية لتحديد مستحقي 
اإلفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة مبناسبة 
االحتفــال بذكرى ٢٥ أبريــل ٢٠٢٢، وتنفيذا 
لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة 
تفعيــل عمل جلنة العفو الرئاســي، على أن 
توســع قاعدة عملها بالتعــاون مع األجهزة 

املختصة ومنظمات املجتمع املدني املعنية.
وانتهت أعمال اللجــان إلى انطباق قرار 
العفو على ٣ آالف و٢٧٣ نزيال، ممن يستحقون 

اإلفراج عنهم بالعفو.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية 
على تطبيق السياســة العقابيــة مبفهومها 
احلديــث، وتوفيــر أوجه الرعايــة املختلفة 
للنزالء، وتفعيل الدور التنفيذي ألســاليب 
اإلفراج عن احملكوم عليهم الذين مت تأهيلهم 

لالنخراط في املجتمع.

مبناسبة ذكرى ٢٥ أبريل

السنيورة ينّبه من تزوير االنتخابات
بيروت ـ خلدون قواص

حذر الرئيس فؤاد الســنيورة من تزوير  
االنتخابات النيابية املقبلة، قال: االنتخابات 
كما يعلم اجلميع انها حق وواجب على جميع 
اللبنانيني، ومع أن هذا القانون الساري العمل 
به هو قانون سيء ألنه ضد الدستور، وأيضا 
أدى إلى زيادة حدة الشحناء والبغضاء بني 
املكونات اللبنانية على عكس ما سعى إليه 

اتفاق الطائف مــن إيجاد حلمة حقيقية بني 
املكونــات اللبنانية، جاء هذا القانون ليزيد 
األمور ســلبية عمــا كان يتوقع اللبنانيون، 
وبالتالي اننا منر بهذه املرحلة الصعبة التي 
يجب أن نتنبه أال يصار إلى ما يسمى تزوير 
إرادة اللبنانيني، وتزوير إرادة أهل بيروت، 
وبيروت لم تكن وال يجوز أن تصبح سائبة 
أو أرضــا شــائعة يتولى كل واحــد محاولة 

تزوير إرادتها.


