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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

احلكومة السورية متنع زراعة األراضي املخصصة 
للقمح مبحاصيل أخرى حفاظًا على األمن الغذائي

وكاالت: شــددت احلكومة السورية على منع زراعة األراضي 
املخصصــة للقمح مبحاصيل أخرى، في وقت تواجه البالد أزمة 

غالء كبيرة طالت املواد الغذائية بشكل خاص.
وقالت وكالة األنباء الرسمية «سانا» إن مجلس الوزراء أكد في 
جلسته األسبوعية برئاسة م.حسني عرنوس أمس، على «ضرورة 
إعداد رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي من خالل إجراءات 
قابلة للتنفيذ، تشمل تأمني مستلزمات هذا القطاع من بذار وسماد 
ومحروقات، وشــدد في الوقت نفسه على منع استثمار األراضي 
املخصصة لزراعة القمح بأي محصول آخر باعتباره أساس األمن 
الغذائي، إضافة إلى دراسة تبسيط إجراءات منح القروض اخلاصة 

بالقطاع الزراعي وتقدمي كل أشكال الدعم املمكنة له».
وأقر املجلس خطة املؤسسة العامة الستصالح األراضي لناحية 

املشــاريع املنفذة التي دخلت االســتثمار واملشاريع قيد التنفيذ 
واملســاحات املخطط استصالحها، وأكد ضرورة زيادة املساحات 
املستصلحة من األراضي القابلة للزراعة وفق خطة متكاملة، واإلسراع 

باستثمار هذه املساحات وإدخالها في اإلنتاج الزراعي الفعلي.
من جهة أخرى، وافق املجلس على منح سلفة مالية بقيمة ٤٧

مليار ليرة للمؤسسة العامة للتأمني واملعاشات لصرف معاشات 
املتقاعدين العسكريني وأســرهم، واملتقاعدين املدنيني وورثتهم 

عن شهر يناير لعام ٢٠٢٣.
واعتمد املجلس مذكرة وزارة الثقافة املتعلقة ببرنامج بناء الفكر 
لدى شــريحتي األطفال واليافعني، بهدف بناء جيل واع محصن 
ضد األفكار السلبية ملصادر الثقافة املتعددة وتنمية طاقات اجليل 

وقدراته وكفاءاته في مختلف املجاالت.

تركيا تعلن عزمها مالحقة أهداف كردية
شمال سورية بعد استكمال عمليتها بالعراق

أنقرة - وكاالت: قال مســؤول تركي 
كبير أمس إن تركيا تعتزم مالحقة أهداف 
في شــمال ســورية بعد أن تكمل عملية 
ضد مســلحي حزب العمال الكردستاني 

في شمال العراق.
وتتهم احلكومة التركية مسلحي وحدات 
حماية الشعب الكردية التي تعتبرها جناح 
حزب العمال في سورية، بتدريب املتهمة 
بتنفيذ التفجير الذي وقع يوم األحد في 
شارع االستقالل في إسطنبول وأسفر عن 

مقتل ستة وإصابة أكثر من ٨٠.
ونقلــت رويتــرز عــن املســؤول، إن 

التهديدات التي يشكلها املسلحون األكراد أو 
تنظيم داعش لتركيا غير مقبولة، مضيفا 
أن أنقرة ســتقضي على التهديدات على 
حدودها اجلنوبية «بطريقة أو بأخرى».

وأضاف طالبا عدم نشر اسمه «سورية 
مشكلة أمن قومي بالنسبة لتركيا. هناك 
عمــل يجري القيــام به بالفعــل في هذا 

الصدد».
وأضاف «هناك عملية جارية ضد حزب 
العمال الكردســتاني في العراق. وهناك 
أهداف معينة في سورية بعد استكمال هذا».

واعتقلت املشتبه بها في تنفيذ التفجير، 

وهي امرأة حتمل هوية سورية تدعى أحالم 
البشير، في ساعة مبكرة من صباح االثنني 

في مداهمة ملنزل في إسطنبول.
ونفذت تركيا ثالث عمليات توغل حتى 
اآلن في شمال سورية ضد وحدات حماية 
الشعب الكردية السورية التي تقول أنقرة 
إنهــا جناح حلزب العمال الكردســتاني. 
وكان الرئيــس رجب طيــب أردوغان قد 
قــال في وقت ســابق إن تركيــا قد تقوم 
بعملية أخرى ضد الوحدات التي تشكل 
العمود الفقري لقوات سوريا الدميوقراطية 

«قسد» الكردية.

جلسة الغد الرئاسية من انتخابية إلى دستورية ودعوة املعارضة لالعتصام باملجلس
بيروت - عمر حبنجر 

جلســة مجلس النواب السادســة 
املقررة غدا اخلميس، لن تكون رئاسية 
فحسب، فنواب املعارضة عقدوا العزم 
على مطالبة رئيس املجلس نبيه بري 
بأجوبة واضحة، عن عمل املجلس في 
فترة الشغور الرئاسي إلى جانب كيفية 
احتساب النصاب القانوني للجلسات، 
والذي أطاح اخلالف حوله باجللسات 

االنتخابية اخلمس السابقة.
أما عن االنتخاب الرئاســي بذاته، 
فالظاهــر أنه فقد أهميته لدى النواب 
ورمبــا لدى املواطنني، بعدما تبخرت 
إمكانيتــه، فــي ظــل التطييــر الدائم 
للنصــاب، بغيــاب الضــوء األخضر 
اخلارجي، الذي البد منه في ظل ارتباط 
القوى الداخلية الفاعلة مبصادر الطاقة 

اخلارجية التي تشعلها.
أوساط روحية أسفت ألن انتخاب 
رئيس اجلمهورية لم يعد اولوية لدى 
السياسيني، وهناك لعب خطير مبصير 
لبنان، وال ميكن جعل الشغور الرئاسي 
امرا واقعا. وفيما أنظار اخلارج عليه، 
ليس من مبادرات جدية وال تسميات 
ملرشــحني يحظون باإلجماع أو شبه 
االجماع حتى بعد خمس جلسات عاثرة.

وهناك دعوة رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، التــي حتولت من احلوار 
إلى التشاور، وقد قوبلت بتحفظ من 
املعارضة، بعدما رأى فيها «لقاء سيدة 
اجلبل» تكريسا لـ «ڤيتو» «حزب اهللا»، 
رافضا األمر الواقع الذي يحاول احلزب 
فرضه على لبنان، مبجاراة من رئيس 
املجلــس نبيه بري «الــذي ميعن في 
تطيير النصاب واإلخالل بالدستور»، 
بحسب «لقاء سيدة اجلبل» الذي دعا 
املعارضة إلى االعتصام داخل املجلس 
النيابي، من قبيل الضغط، وقد جرى 
التطــرق الى ذلك، فــي اجتماع نواب 
املعارضة في مكتبــة مجلس النواب 

أمس.
وفي هذا السياق، قال النائب السابق 
فارس سعيد، رئيس «املجلس الوطني 

لرفع االحتالل اإليراني عن لبنان»: إن 
«احلزب ومن خلفه إيران ميارســون 
احتالال لــألرض والهويــة الوطنية، 
وإذ من ادعى أنــه ضمانة لبنان ضد 
إسرائيل واإلرهاب يبحث عن ضمانة 
لــه من خالل رئيس مضمون منه، أو 

من التفاهم األميركي - اإليراني..».
في هذه األثنــاء، يبدو ان معادلة 
رئيس اجلمهورية من فريق املمانعة 
ورئيس احلكومة من الفريق املعارض، 
عــادت الى التــداول رغــم املعارضة 
السابقة له، وبدعم فرنسي كما تقول 
صحيفة «األخبار» القريبة من «حزب 
اهللا»، وأضافــت أن باريــس، تعمــل 
على حل يقوم علــى انتخاب رئيس 
للجمهوريــة قريب من «حزب اهللا»، 
مقابــل رئيــس للحكومــة قريب من 
املعارضة والدول العربية والغربية، 
وأن هــذا ما ملســه زوار بكركي، وأن 
«حزب اهللا» والرئيس بري ورئيس 
«احلــزب التقدمي االشــتراكي» وليد 
جنبالط قابلون بهذه املقايضة التي، 
في حال جناحها، ستكون مرفقة بإطالق 
برامج مســاعدات للبنان في مقدمها 

برنامج مؤمتر «سيدر».
ومن معــراب أكد رئيــس القوات 
اللبنانيــة د. ســمير جعجــع عــدم 
االســتعداد للمقايضة بني الرئاستني 
األولــى والثالثة ألن البلد بحاجة إلى 

رئيسني كفوئني وقادرين. 
وشدد لقناة «احلرة» االميركية على 

ان الدســتور حلظ النصاب القانوني 
للجلسات النيابية ليحترم ال ليحترق، 
مشيرا الى ان القوات لن تشارك في أي 
جلسة تشريعية ملجلس النواب باعتبار 
ان أولوية املجلس حاليا فقط االجتماع 
النتخاب رئيس للجمهورية، ومعلنا 
ان مرشحه هو النائب ميشال معوض 
وســليمان فرجنية مرشــح احلزب، 
«وأنا ارى ان الفراغ الرئاســي افضل 
من انتخــاب رئيس من املمانعني، لن 
يعطي افضل مما اعطى ميشال عون».

وثمة عقبة أخرى أمام هذه املعادلة 
مصدرها جبران باســيل، الذي يعمل 
احلزب على اقناعــه بهذا اخليار، مع 
التزام احلزب بعدم التصويت لسليمان 
فرجنية، إال برضا حليفه جبران باسيل.
النائب ميشــال معــوض أكد على 
استمرارية ترشيحه للرئاسة، مشيرا 
إلــى ان اســتمرار تشــتت املعارضة 
والتغييريني وعدم اتفاقهم على اسم 
واحد، سيؤدي إلى الفشل احملتم، وقال: 

املهم ان جنتمع على اسم واحد..
وردا على ســؤال، حــول عالقاته 
اخلارجيــة، أجاب: لو كان األمر كذلك 
ملا كنت اتواصل مع النواب، وهذا برهان 

على ان ترشيحي محض لبناني.
بــدوره، رئيــس حكومة تصريف 
األعمــال جنيــب ميقاتي كشــف عن 
املــه بأن يكــون رئيــس اجلمهورية 
ســليمان فرجنية. وقال في تصريح 
لقناة «اجلزيرة» أملك صداقة مميزة 

مع الوزير السابق فرجنية وعالقات 
تاريخية بيننا، لكن أترك للبرملان ان 
ينتخب من يشــاء، فأنا ليســت لدي 
كتلة نيابيــة في املجلس، لكن امتنى 
ان يكون سليمان فرجنية هو رئيس 

اجلمهورية. 
وعن موقفه مــن دعوة البطريرك 
بشــارة الراعي الــى مؤمتر دولي من 
أجــل لبنان، قــال ميقاتــي: اعتقد أن 
غبطة البطريــرك اراد من كالمه حث 
اللبنانيني على انتخاب رئيس كي ال 

تكون اخليارات األخرى أسوأ.
وقال ميقاتي انه سيخاطب واشنطن 
رسميا لالستفسار عن احتمال تعرض 
لبنــان للعقوبات في حال قبوله هبة 

النفط اإليرانية. 
وردا علــى الرد، قالــت قناة املنار 
الناطقة بلسان احلزب ان أبناء لبنان 
ال يريدون مســاعدة انفسهم، فأولئك 
املصابون (مبتالزمة ستوكهولم) أي 
املدينني بالوالء والتعاطف (خلاطفهم) 
االميركي اليزالون يرفضون هبة الفيول 

االيرانية.
وهنــا الحظت مصادر معارضة لـ 
«األنباء» ان الواليات املتحدة رصدت 
مليوني دوالر لترميم وإعادة تشغيل 
معمل (كهرمائي) في بلدة (رشــميا) 
لزمته وزارة الطاقة الى شركة املوسوي 
للمقاوالت، احملسوبة على حزب اهللا، 
دون حتفــظ او اعتراض مــن املمول 

األميركي!

حترك فرنسي لتسويق معادلة رئيس جمهورية ممانع ورئيس حكومة من الفريق اآلخر

(محمود الطويل) اجتماع لنواب املعارضة املستقلني في مكتبة مجلس النواب 

النائب كميل شمعون لـ «األنباء»: املعارضة 
متمسكة حتى النهاية باملرشح معوض

ارة بيروت - زينة طبَّ

حــزب  رئيــس  رأى 
الوطنيني األحرار مؤســس 
اجلبهــة الســيادية النائب 
كميل شمعون، ان املتغيرات 
الراهنــة محليــا وإقليميــا 
ودوليــا، وفــي مقدمتهــا 
التطبيــع املبطن بني لبنان 
وإسرائيل، واملتمثل بترسيم 
احلــدود البحريــة بينهما، 
أنهــت تقنيــا علــة وجود 
الســالح غيــر الشــرعي، 
وأســقطت عمليــا ذريعــة 
حــزب اهللا مبقاومة العدو 

اإلسرائيلي، معتبرا بالتالي ان رفع اإلصبع 
مجددا لفرض رئيــس جمهورية «ال يطعن 
باملقاومة»، أشبه بصحوة املوت املستسلمة 

أساسا لواقع اجلسم املريض.
ولفت شمعون في تصريح لـ «األنباء»، 
إلى ان لبنان ما عاد يحتمل خطابات شعبوية، 
قوامها تقــدمي املصالح احلزبية واألجندات 
اخلارجية على املصلحة الوطنية، فحزب اهللا 
يخوض معركة الرئاسة، من منطلق احلفاظ 
على دور ســالحه في ربط لبنان باملشروع 
اإليرانــي في املنطقة العربية، إال ان ما فات 
السابحني بفلك املمانعة، ان زمن الوصايات 
انتهى، وما عاد باستطاعة أصابع التخوين 
والتهديد والوعيد، ان تفرض على اللبنانيني 
معادالت خشــبية ال طائل منها سوى إلغاء 

احلق لصالح الباطل.
وعليــه أكد شــمعون ان قوى املعارضة 
متمســكة حتى النهاية باملرشــح السيادي 
النائب ميشــال معوض، ولن تتراجع عنه 
لصالح أي تسوية رئاسية من شأنها إبقاء 
لبنان واللبنانيني داخل النفق، مؤكدا بالتالي 
ان «فخامة الورقة البيضاء» مضيعة للوقت، 
ولــن جتدي نفعا في تقويض االســتحقاق 

الرئاســي وســوق املجلس 
تســوية  الــى  النيابــي 
رئاســية تســتولد رئيسا 
صوريا، ما يعني من وجهة 
نظر شــمعون، ان املعركة 
الرئاسية مازالت في بداياتها، 
وبالتالي فإن جلسة يوم غد 
اخلميس النتخــاب رئيس 
لــن تختلف  للجمهوريــة، 
عن سابقاتها أكان بالشكل 

واملضمون، أو بالنتيجة.
وردا علــى ســؤال، أكد 
شــمعون ان احلــوار حتت 
عنوان التوافق على رئيس 
للجمهورية، لزوم ما ال يلزم، 
ال بل مرفــوض باملطلق، فاحلــوارات تقام 
للتفاهم على أمــور مصيرية غير خاضعة 
ألحكام وآليات دســتورية، فما بالك وحزب 
اهللا يريــد التحــاور من خــارج النصوص 
الدستورية، حول رئيس صوري يحمي سالح 
ما يسمى باملقاومة، اي رئيس يستكمل مسار 
اللوثة البرتقالية التي قادت لبنان واللبنانيني 
إلــى ما بعد جهنــم، علما انه وبغض النظر 
عــن خلفية ونوايا اجلهــة الداعية للحوار، 
فإن لبنان ال ميلك ترف إضاعة الوقت بحوار 

عقيم لن يصل إلى أي نتيجة.
وختم شــمعون، مشــيرا إلــى ان حزب 
اهللا غيــر قادر على حتديد اســم مرشــحه 
الرئاسي بسبب الصراع على موقع الرئاسة 
بني حليفيه سليمان فرجنية وجبران باسيل، 
علما ان األخير يجول في بعض العواصم، 
في محاولة الســتجداء مســاندة ترفع عنه 
العقوبات األميركية، وذلك في محاولة لتعزيز 
موقعه من االنتخابات الرئاسية مبا ميكنه من 
االلتفاف على فرجنية، إال ان ما فات السيد 
باســيل، هو أنه ال حليفه حزب اهللا ينوي 
ترشيحه للرئاسة، وال اللبنانيني مجتمعني 

يريدون تكرار جتربة عمه السوداء.

كميل شمعون

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

ملف حقوق اإلنسان
أرجأُت طويالً إبداء الرأي في مســألة «عالء 
عبدالفتــاح».. بداية، وجدت أنني أتعاطف مع كل 
إنسان وراء القضبان بسبب رأي أو وجهة نظر 
سياســية معارضة ألي نظام حاكم ما لم تؤِد إلى 
إراقة الدماء أو تخريب ممتلكات الشــعب العامة 

أو اخلاصة.
في وقت ســابق لم أتردد حلظــة في الكتابة 
مطالباً باإلفراج عن اثنني من املعارضني احملترمني 
هما الصديقان العزيزان املهندس يحيى حســني 
عبدالهادي وزميل العمر الصحفي عادل صبري، 
كتبــت في ٨ أبريل ٢٠١٨ مقاالً بعنوان: «الوطن.. 
«هل».. يسع اجلميع؟».. وفي١٧ يناير ٢٠١٦ كتبت 

مقاال آخر بعنوان «كلنا يحيى حسني».
كانت ٤ سنوات زمالة متصلة في كلية اإلعالم 
جامعة القاهرة، وتواصل متقطع بعد ذلك كفيلة بأن 
أسبر غور أفكار عادل صبريـ  رئيس حترير موقع 
مصر العربية، والكاتب الصحفي اآلن ـ وتتكون 
لدي قناعة راسخة أن عادل وطني مخلص محب 
لوطنه، مستعد للقتال دفاعاً عما يعتقد أنه حق وعن 

حرية واستقالل ومستقبل مصر بكل ما ميلك.
فكان دفاعي عنه واملطالبة بإطالقه من محبسه 
ضرورة وفرضا تفرضه قناعتي بالرجل وتؤيدها 

مواقفه احملترمة.
أما املهندس احملترم يحيى حسني عبدالهادي 
فقد أشدت به قبل أن أعرفه بسبب موقفه الوطني 
في التصدي لبيع شركة «عمر أفندي» بسعر بخس 
ملستثمر عربي أيام حسني مبارك، ودفعه ثمناً غالياً 
ملوقفه، ثم توطدت العالقة الشــخصية معه أثناء 
وجوده في الكويت عام ٢٠١٤ مستشاراً للبحوث 
والدراسات في مجلس الوزراء الكويتي، وتعددت 

لقاءاتنا في منزله مبنطقة الســاملية وفي مكتبي 
كمدير ملكتب مؤسســة أخبار اليوم في الكويت، 
وهكذا تكونت أيضاً قناعة راسخة بوطنية الرجل 
وغيرته على مصر ومستقبلها واستعداده للتضحية 
في سبيل رفعتها واحلفاظ عليها، والدفاع بكل ما 

ميلك عما يعتقد أنه حق وصواب.
أما فــي حالة عالء عبدالفتاح فاألمر مختلف: 
مبدئيا أتعاطف مع شــاب ثوري قضى قرابة ١٠
ســنوات متقطعة في غياهب السجون وإن كان 
أغلبها بحكم قضائي استنفد كل درجات التقاضي.
ثم أشاهد حدته بل وتطاوله على جيش مصر 
ودعواته (بالڤيديو) لقطع يد اجليش، والعديد من 
التغريدات احلادة ـ وإن أرجعتها حلماسة شاب 
ثوري ـ فيتراجع مستوى التعاطف، إلى أن بدأت 
مرحلة االستقواء باخلارج ليطالب رؤساء ورؤساء 
حكومات ومســؤولني كبارا من واشنطن ولندن 
وباريس وغيرها باإلفراج «الفوري» عنه، ليتحول 
األمر إلى تدخل «سافر» في الشأن املصري، جعلني 

أرجئ الكتابة مطالباً باإلفراج عنه.
أعتقد أنه آجالً.. وليس عاجالً سيتم اإلفراج عن 
عالء عبدالفتاح، وبطريقة حتفظ «كرامة» القضاء 
املصري، وماء وجه احلكومــة.. وتزيل الصداع 
عن رأسها، ولكن اعتقد أن األمر أصبح أكبر من 
شخص «عالء»، وعلى احلكومة أن «تسرع» باتخاذ 
إجراءات تنفيذية إلنهاء كل «احلاالت» املشابهة من 
خالل جلنة العفو الرئاســي، وصالحيات رئيس 
اجلمهورية، لتفويت الفرصة على «مستغلي» ملف 
حقوق اإلنسان ملعاقبة مصر وعرقلة مسيرتها،.. 

وقبل ذلك لرفع الظلم عن كل مظلوم.

وحفظ اهللا مصر وأهلها من سوء.

«معلومات الوزراء»: مصر من أكبر منتجي
الطاقة املتجددة في أفريقيا منذ ٢٠١٠

القاهرة - هالة عمران

أكد مركــز املعلومات ودعم اتخاذ 
القرار مبجلس الوزراء أن مصر تعد 
مــن أكبر منتجي الطاقة املتجددة في 
أفريقيا منــذ ٢٠١٠، لتحتل ثاني أكبر 
دولة في إنتاج الطاقة الشمســية في 
أفريقيــا، وثالث أكبر دولة في توليد 
طاقة الرياح بإفريقيا خالل عام ٢٠٢٠.

جاء ذلك في اإلنفوجراف الذي نشره 
مركز املعلومات يسلط فيه الضوء على 
اجلهود املصرية للتحول لطاقة نظيفة.

وأوضح أن ذلك نتيجة لرفع قدراتها 
في إنتــاج الطاقة الشمســية وطاقة 
الرياح، واســتفادتها بشكل كبير من 
التوظيف اجليد الســتثمارات الطاقة 
املتجــددة التي تلقتها، خــالل الفترة 

.(٢٠١٠-٢٠٢٠)
وأشــار إلى أن حجم اســتثمارات 
الطاقة التي تلقتها مصر خالل الفترة 
مــن ٢٠١٠-٢٠٢٠ بلغــت ٨٫٢ مليارات 

دوالر.
وبــني أن قدرة مصر علــى توليد 
الطاقة الشمسية بلغت ١٦٨٠ ميغاوات، 
وبلغ حجم إنتاج مصر من الرياح نحو 

١٣٨٠ ميغاوات.
ولفت إلى ٧٥٪ من االســتثمارات 
في مصــادر الطاقة املتجددة ألفريقيا 
ترتكز على أربع دول من بينها مصر 
خالل الفترة من ٢٠١٠-٢٠٢٠.. منوها 
بــأن محطة بنبان بأســوان تعد رابع 

أكبــر محطة لتوليد طاقــة كهربائية 
شمسية في العالم.

من جهة أخرى، نفى املركز اإلعالمي 
ملجلس الوزراء املصري ما انتشر من 
معلومات بشأن وقف صرف مستحقات 
برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 
خالل فترة استبدال بطاقات الصرف 

القدمية بكروت «ميزة».
وأوضح املركز اإلعالمي، في بيان، 
أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن 
االجتماعي، والتــي نفت ذلك، مؤكدة 
أنه ال صحة لوقف صرف مستحقات 
برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 
خالل فترة استبدال بطاقات الصرف 

القدمية بكروت «ميزة».
وشــددت علــى اســتمرار صرف 
مستحقات برنامج الدعم النقدي «تكافل 
وكرامة» مــن منافذ الصرف املختلفة 
دون توقــف، وأن عمليــة اســتبدال 
بطاقــات الصرف القدميــة ال تتطلب 
ســوى توجه املســتفيد ألحد مكاتب 
الوحدات االجتماعية بكل احملافظات 
لتسلم بطاقة «ميزة» وتسليم البطاقة 
القدميــة دون دفع أي رســوم مادية، 
مهيبة بجميع املستفيدين من برنامج 
«تكافــل وكرامــة» ضــرورة تســليم 
القدمية واحلصــول على  البطاقــات 
بطاقــات «ميزة» حتــى ال يتعرضوا 
لوقف مستحقاتهم، حيث سيتم وقف 
جميع البطاقات القدمية بدءا من شهر 

يناير ٢٠٢٣.

 احلكومة تنفي وقف صرف مستحقات «تكافل وكرامة» خالل استبدال البطاقات القدمية بكروت «ميزة»


