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عربية وعامليةالثالثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

أكثر من ٥٢٪ نقصًا في متويل املساعدات 
و١٥ مليون سوري محتاج

«حماس» تتحدى رئيس األركان اإلسرائيلي 
اجلديد وتعرض تسجيًال جلندي أسير

احلكومة تنفي مد فترة العمل بقانون 
وكاالت: أظهرت التقارير األممية الصادرة «تيسير استيراد سيارات املصريني باخلارج»

عن عمليات التمويل االنساني في سورية 
حتى بداية العام احلالي ٢٠٢٣ عجزا هائال 
في عمليات االســتجابة اإلنسانية ملاليني 
احملتاجــني، حيث جتاوزت نســبة العجز 
املسجل ٥٢٫٥٪ حتى نهاية عام ٢٠٢٢ وهو 
ما يخالف التقارير الســابقة التي حتدثت 
عن استجابة إنسانية جتاوزت عتبة ٧٠٪ 
من مجمل العمليات اإلنسانية في سورية.

وبحسب تقرير لفريق «منسقو استجابة 
سورية» االغاثي تظهر اإلحصائيات املقدمة 
من قبل األمم املتحــدة وصندوق التمويل 
االنســاني عمليــات متويــل االســتجابة 
اإلنســانية في ســورية ارتفاع العجز من 
٤٫٢٢ مليارات دوالر بنســبة بلغت ٤٥٫٧٪ 
عام ٢٠٢١، إلى ٤٫٤٤ مليارات دوالر بنسبة 

عجز بلغت ٥٢٫٥٪، حتى نهاية العام ٢٠٢٢. 
مع مالحظة ارتفاع نسب العجز بشكل 
كبير مع زيادة عدد احملتاجني للمساعدات 
اإلنسانية، اذ وبحسب التقرير ارتفعت أعداد 
احملتاجني للمساعدات من ١١ مليون نهاية 
٢٠١٨ إلــى ١٥٫٣ مليون مع بداية عام ٢٠٢٣
بزيادة قدرها ٣٠٪ خالل األعوام اخلمســة 

السابقة. 
وعلــى الرغــم مــن تركيــز املنظمــات 
اإلنسانية على العديد من البرامج األساسية 
أبرزها الغذاء واملخيمــات واملياه، إال أنها 
الزالت تشــهد تراجعا مستمرا مع تراجع 
التمويــل الــالزم، حيث لم تســتطع األمم 
املتحــدة احلصول على تعهــدات املانحني 
الفعليــة التي مت التعهد بها ســابقا خالل 

مؤمترات املانحني.

القاهرة - هالة عمران

نفــى املركــز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري ما انتشــر من أخبــار حول اعتزام 
احلكومــة مد فترة العمل بقانون «تيســير 
استيراد ســيارات املصريني باخلارج» بعد 

١٤ مارس املقبل.
وذكــر املركز اإلعالمي - في بيان - أنه 
قام بالتواصل مع وزارة املالية، والتي نفت 
تلــك األخبار، مؤكدة أنــه ال صحة ملد فترة 
العمل بقانون «تيســير اســتيراد سيارات 

املصريني باخلارج» بعد ١٤ مارس.
وشــددت على أن آخر موعد للتســجيل 
مببادرة «تيسير استيراد سيارات املصريني 

باخلارج»، وســداد قيمــة الوديعة املقررة، 
وفقــا ألحكام القانون، هــو ١٤ مارس، دون 
وجــود أي نية ملد فترة العمل بهذا القانون 
بعد ذلك التاريخ، موضحة أن عدد املتقدمني 
لالســتفادة مــن قانون «تيســير ســيارات 
املصريــني باخلارج» وصل إلى أكثر من ٣٥

ألف حساب.
وأشارت إلى أنه مت تشكيل غرفة عمليات 
تضم مديري جمرك السيارات مبختلف املنافذ 
اجلمركية مبا يضمن سرعة اإلفراج اجلمركي 

والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.
وفــي ســياق متصــل، يســتمر العمــل 
بالتيسيرات األخيرة التي وافق عليها مجلس 
الوزراء، الستيراد سيارات املصريني باخلارج.

عدد املتقدمني لالستفادة من القانون وصل إلى أكثر من ٣٥ ألف حساب

جلسة التحدي احلكومية غدًا.. ميقاتي مصّر وخرق وزراء التيار مؤكد
بيروت ـ عمر حبنجر

حكومــة  رئيــس  دعــا 
تصريــف األعمــال جنيــب 
ميقاتــي الــى عقــد جلســة 
حلكومته غدا األربعاء، وسط 
معارضة معظم وزراء التيار 
احلر ومع احلضور اجلزئي 

لوزيري حزب اهللا.
ويبدو ان نصاب اجللسة 
ســيكون مكتمال فــي ضوء 
إعالن الوزيرين أمني ســالم 
ووليد نصار احملسوبني على 
تكتل جبران باسيل، اضافة 
الى وزيــر الصناعة جورج 
بوشكيان اخلارج من جلباب 
حزب الطاشناق وتكتل لبنان 
القــوي، عزمهــم احلضور، 
ويستمر هذا النصاب قائما 
حتى لو انسحب وزيرا حزب 
اهللا، مصطفــى بيرم وعلي 
حميــة بعــد مناقشــة ملف 

الكهرباء فقط.
ومــع اقتنــاع التيار بأن 
اجللســة ميكــن أن تعقــد 
فــي ضــوء تأمــني نصابها، 
بــادر وزيــر الطاقــة وليــد 
فيــاض املعنــي باجللســة 
املخصصــة لتمويل شــراء 
مادة الفيــول للكهرباء، الى 
طرح وصفه باحلل الشامل 
لقضيــة الكهربــاء، لتبقــى 
حتت سقف القانون وترعى 
الشــراكة الوطنيــة، وقــال 
ان هــذه االقتــراح املعروف 
بـ«املرســوم اجلــوال»، كان 
طرحــه رئيــس التيار احلر 
جبــران باســيل كــي يغني 

بانسحابه التيار احلر، الذي 
ال يبدو انه في وارد القبول 
بهــذه التخريجة بســهولة، 
حيث مازال يهدد بإعادة النظر 

في التفاهم القائم.
وفــي تقديــر املصــادر 
املتابعة، فإن رئيس احلكومة 
لن يوافق على صيغة املراسيم 
اجلوالة، وانه قد يرجئ جلسة 
مجلــس الــوزراء، لكنه لن 
يتخلى عن قناعته الدستورية 
بأن صرف االعتمادات املالية، 
غير جائز دون املرور مبجلس 
الوزراء، أو من خالل توقيع 
الــوزراء املختصــني، وهنا 

حــزب اهللا، ان الضــروري 
وامللــح منــه، بند اســتيراد 
النفط للكهرباء واعتماداته 
املاليــة، وال يرى في البنود 
األخرى ما يعد ملحا. في حني 
ال ميانع التيار احلر، بتناولها 
كلها، امنا من خالل مرسوم 
جــوال، وليس مــن اجتماع 
مجلس الوزراء بغياب رئيس 
اجلمهورية، بينما يرى رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع ان مجلــس الوزراء 
املصرف لألعمال، يجتمع في 
حالة وحيدة، عند وقوع حدث 
طــارئ، وال يبــدو له ان في 

جدول األعمال ما هو طارئ.
لكــن مصــادر حكوميــة 
أكــدت ان مجلــس الــوزراء 
ســيد نفســه وعلــى ضوء 
الضرورات يجتمع ملعاجلة 

القضايا الطارئة.
اما رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، فإنه مع عقد جلسة 
ملجلس الوزراء مهما حصل، 
معتبرا وفق مصادره، انه ال 
يجوز ان يتوقــف البلد من 
أجل هذا الطرف السياســي 

او ذاك.
وامــام ما تقدم تتســاءل 
املصــادر عن املوقــف الذي 

سيعتمده التيار ونوابه في 
جلســة االنتخاب الرئاسية 
احلادية عشرة بعد غد، وأين 
سيرد على موقف حزب اهللا 
غير املتضامــن، هل يخرج 
من خيــار الورقة البيضاء، 
ويرشــح من يراه للرئاسة 
أم يعض على اجلرح اكراما 
خلياره األخير والكبير وهو 

رئاسة اجلمهورية؟
وهنا يــرى جعجــع أن 
حزب اهللا وحلفاءه يعطلون 
جلســة االنتخاب الرئاسي 
ألنهم ال يستطيعون ايصال 
مرشحهم، معتبرا ان املرشح 

األقــوى للرئاســة اآلن هو 
ميشــال معــوض. وتوجه 
جعجــع الــى األمــني العام 
حلزب اهللا الســيد حســن 
نصر اهللا، مشــددا على ان 
االمور لن تتكرر ولن نقبل 
بالضغط والسيطرة مؤكدا 
انه لن يكون هناك مرشــح 
للرئاســة يتقاطع عليه مع 
رئيس التيــار احلر جبران 
باسيل، كاشفا عن ان النائبني 
طونــي فرجنيــة وملحــم 
رياشــي، بحثا في املوضع 
الرئاسي، وان القوات أبلغت 
فرجنية، انه ال قدرة لها على 
انتخــاب رئيس تيار املردة 
سليمان فرجنية، لألسباب 

السياسية املعروفة.
وأضــاف جعجــع لقناة 
«اجلديد» اوجه اليكم رسالة 
صريحة وواضحة وامام كل 
النــاس، اياكــم االعتقاد انه 
اذا بقينا شــهرين او سنتني 
ونصــف الســنة او خمــس 
ســنوات وربــع الســنة او 
٥٠ ســنة ونصــف الســنة، 
ان يحصل اليــوم ما حصل 
في املاضي، هذه املرة اما ان 
يأتي رئيــس جمهورية كما 
يجب، وبالتالي سيد حسن 
انت تعرف لو نظل مئة سنة، 
افضل من اإلتيان برئيس ممن 

تفكرون به.
امــا رئيس كتلــة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد، 
فقــد أعلن ان احلــزب يريد 
رئيسا للجمهورية يستطيع 

الصمود امام الضغوط.

تتمثل نقطة ضعف موقفه، 
كون وزير الطاقة وليد فياض 
محسوبا على التيار ورئيسه.

وقد وزعت رئاسة مجلس 
الوزراء جدول اعمال اجللسة 
املقبلة، ويتضمن: مشــروع 
الــى ابرام  مرســوم يرمــي 
اتفاق زيت الوقود بني لبنان 
والعراق، ومتمماته، ومرسوم 
ابرام قرض مع البنك الدولي 
واصــدار مراســيم تتعلــق 
مبطمر الناعمة ومســاعدات 
اجتماعيــة وانهــاء خدمات 

موظفني.
وطبعا هذا اجلدول، يعتبر 

وزير الطاقة يجدد طرح باسيل حول «املراسيم اجلوالة»

أهالي ضحايا تفجير املرفأ تضامنوا مع املتحدث باسمهم وليام نون وباقي املستدعني للتحقيق أمس (محمود الطويل)

عن اجتماع مجلس الوزراء، 
وميكن اعتبار طرحه من قبل 
وزيــر الطاقة مــع تواقيع ٨

وزراء تياريني، التفافا على 
جلســة الغد وحشرا حلزب 
اذ تــرى املصــادر أن  اهللا، 
مبادرات باسيل ووزراء تياره 
استهدافا حلزب اهللا الشريك 
في «تفاهم مارمخايل»، الذي 
حرص حتى اآلن على امساك 
العصا من الوسط: يشترك 
وزيراه بجلسة األربعاء، حتى 
اقرار اعتمادات الكهرباء، ثم 
ينسحبان، فيرضي بحضوره 
الرئيس ميقاتي، ثم يرضي 

بنك مصر: سيتم وقف العمل 
بشهادة ٢٥٪ اجلديدة خالل أيام

القاهرة - ناهد إمام

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد األتربي إن شهادة 
طلعت حرب ذات العائد السنوي ٢٥٪ قد حققت الهدف املنشود 
منهــا وفي غضون أيام. وأضــاف األتربي - في تصريحات له 
- أنه ســيتم وقف العمل بالشهادة اجلديدة بحد أقصى نهاية 
هذا الشهر. يشار إلى أن جلوء البنك لطرح شهادة بعائد ٢٥٪ 

هدفه معاجلة التضخم والدولرة.
وفي سياق متصل، كشف هشام عكاشة رئيس البنك األهلي 
املصري، أن رصيد الشهادات البالتينية ملدة سنة، ذات العائد 
الذي يصل إلى ٢٥٪، و٢٢٫٥٪ بلغ نحو ٢٠٠ مليار جنيه، محققا 
املستهدف منها، الفتا إلى أنه تتم دراسة إيقاف إتاحة الشهادتني 

خالل األيام املقبلة وقبل نهاية الشهر اجلاري.
وأكد رئيس البنك األهلي، أنه مت تنفيذ ٦٠٪ منها من خالل 
القنــوات البديلة (ألهلي نت واألهلي موبيل ومركز االتصال)، 
كما استقطبت الشهادات نحو ٣٥ ألف عميل جديد ألسرة عمالء 

البنك األهلي املصري منذ اإلعالن عن الشهادة.

ارتفاع عدد الضحايا املدنيني في «دنيبرو» 
و«الكرملني»: التوتر بني اجليش و«فاغنر» موجود باإلعالم فقط

عواصــم - وكاالت: دعت 
وزيــرة اخلارجيــة األملانيــة 
أنالينــا بيربــوك امــس إلــى 
إنشاء محكمة خاصة حملاكمة 
القادة الروس على خلفية غزو 

أوكرانيا.
وفي خطاب ألقته في الهاي، 
دعت بيربوك إلى إنشاء «شكل 
جديــد» من احملكمــة من أجل 
«تقــدمي القــادة الــروس إلى 
العدالــة» قد تكون مســتندة 
إلــى القانــون األوكراني لكن 
مقرها في اخلارج وتضم قضاة 
دوليني. وقالــت «نحتاج إلى 
توصيل رســالة واضحة إلى 
القيــادة الروســية هنا واآلن 
مفادها أن احلــرب العدوانية 

لن متر دون عقاب».
وأضافت «من املهم بالنسبة 
إلينــا أن يكــون هناك عنصر 
دولي، على سبيل املثال، موقع 
خارج أوكرانيا، بدعم مالي من 
شــركاء وتضم مدعني عامني 
وقضاة دوليني، ســيكون هذا 

شكل جديد» من احملكمة.
أدان  مــن جهــة اخــرى، 
االحتاد األوروبي امس بشدة 
الروسي  الهجوم الصاروخي 
على مجمع ســكني في مدينة 
وراح  األوكرانيــة  دنيبــرو 
ضحيتــه أكثر مــن ٤٠ قتيال، 
مما يجعله أفظع احلوادث من 

العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافايل غروسي توسيع 
وجودهــا فــي أوكرانيــا ملنع 
وقوع حــادث نــووي، خالل 
الصراع الدائــر هناك. وكتب 
غروسي في تغريدة عبر موقع 
«تويتــر» امــس أن «الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية توسع 
وجودها في أوكرانيا ملنع وقوع 
حادث نووي خــالل الصراع 

الدائر حاليا». 
هذا، ونقلت وكالة أسوشيتد 
برس عن رئيس هيئة األركان 
األميركية املشتركة مارك ميلي 
أن التدريــب القتالــي اجلديد 
واملوســع للقوات األوكرانية 

أداة  البلــد (أوكرانيــا)  هــذا 
املعاديــة  أهدافهــم  لتحقيــق 
لروسيا». وأضاف بيسكوف: 
حتتــرق  الدبابــات  «هــذه 
وستحترق مثل باقي الدبابات».

في األثنــاء، نفى الكرملني 
امــس وجــود أي توتــر بني 
الروســي ومجموعة  اجليش 
فاغنر املســلحة في أوكرانيا 
بعد مؤشرات على وجود نوع 
من التنافس على األرض بني 
املجموعة املدعومة من موسكو 

واجليش الروسي.
وقال بيسكوف للصحافيني: 
«هــذا الصراع موجــود فقط 
في اإلعالم». وأضاف أن على 
روســيا «أن تعتــرف وهــي 
تعتــرف بأبطالهــا. تعتــرف 
باألبطال الذيــن يخدمون في 
القــوات املســلحة  صفــوف 
وأولئــك الذين ينتمــون إلى 
مجموعة فاغنر العســكرية». 
وأوضح «يقاتــل اجلميع في 

سبيل وطنهم».
مــن جهــة أخــرى، قالــت 
وكالــة تــاس لألنبــاء امــس 
نقــال عن مصــدر دفاعــي لم 
حتــدده إن روســيا أنتجــت 
أول رؤوس حربيــة نوويــة 
لتزود بها طوربيد بوسيدون 
الفائق الستخدامه في غواصة 

بيلغورود النووية.

بدأ في أملانيا أمس األول. وأشار 
ميلي إلى أن الهدف هو الدفع 
بـ ٥٠٠ عســكري أوكراني إلى 
جبهــات القتال في األســابيع 

اخلمسة املقبلة.
في املقابــل، هدد الكرملني 
امس بـ«إحراق» الدبابات التي 
تخطط بريطانيا إلرسالها الى 
أوكرانيا، محذرا الغرب من أن 
«إمداد أوكرانيا بأسلحة أكثر 
تطورا لن يغير نتيجة احلرب. 
بل ســتطيل أمد هــذه القصة 
فحسب». وقال املتحدث باسم 
الكرملني دميتري بيســكوف 
ردا على ســؤال عن الدبابات 
البريطانية: «إنهم يستخدمون 

(رويترز) موظفو الطوارئ وسط أنقاض مبنى تضرر من القصف الروسي في دونيتسك  

حيث عدد القتلى بني املدنيني 
في هجمات موسكو املستمرة 
منذ ٣ أشهر بالصواريخ على 
مدن بعيدة عن جبهة القتال، 
فيما تواصل السلطات البحث 
عن ناجــني حتــت األنقاض، 
واصفا ما جرى بأنه «جرمية 
حرب». ومــع تصاعد مطالب 
كييڤ باحلصول على دبابات 
نوعية من برلني، أعلن رئيس 
الــوزراء الپولنــدي ماتيوش 
مورافيتسكي امس أنه ينتظر 
موافقة أملانيا بسرعة لتزويد 
أوكرانيــا بدبابــات مــن نوع 

«ليوبارد».
مــن جهتــه، أعلــن املدير 

انطالق التحقيق األوروبي حول امللف املالي
بيروت - يوسف دياب

بدأت الوفود القضائية األوروبية اآلتية 
من فرنسا وأملانيا ولوكسمبورغ حتقيقاتها 
في بيروت بامللف املالــي العائد إلى حاكم 
مصــرف لبنان رياض ســالمة وحتويالت 
مالية الــى اخلارج حتوم حولها شــبهات 
الفساد وتبييض. وقد استهلت الوفود مهمتها 
باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي 
في لبنان القاضي غسان عويدات، بحضور 
احملاميني العامني التمييزيني القاضيني عماد 
قبالن وميرنا كالس، قبل أن تنتقل الى القاعة 
العامة حملكمة التمييز وتباشر استجواباتها.
وعلمت «األنباء» مــن مصادر قضائية 
مواكبة ملهمة الوفود األوروبية، أن جلسة 
التحقيــق اســتغرقت ســاعتني ونصــف 
الســاعة جرى خاللها االســتماع إلى إفادة 

النائب السابق حلاكم مصرف لبنان سعد 
العنداري، ولم يحضر الشاهد الثاني خليل 
قاصاف املوظف الســابق في جلنة الرقابة 
على املصارف وأرسل معذرة طبية، فأرجئ 
استجوابه إلى يوم آخر ضمن هذا األسبوع.

وأكدت املصادر أن التحقيق «سيتواصل 
(اليوم) باالستماع إلى شاهدين آخرين هما 
رئيس مجلــس إدارة بنك املــوارد الوزير 
السابق مروان خير الدين والنائب السابق 

حلاكم مصرف لبنان أحمد جشي».
وأحيطت اجللســات بإجــراءات أمنية 
مشــددة داخــل قصر العــدل فــي بيروت 
خصوصا في الطابــق الرابع حيث جتري 
االستجوابات، وأقفلت أبواب القاعة العامة 
ومنع تواجد املدنيني واملوظفني في املمرات 
املؤدية إلى قاعة احملكمة، وظلت مستمرة 

إلى حني مغادرة الوفود قصر العدل.

ـ ألول مرةـ  عن وجود ٤ جنود إســرائيليني 
أسرى لديها، من بينهم اجلنديان شاؤول آرون 
وهدار غولدن اللذان أسرا خالل احلرب على 
قطاع غزة في صيف ٢٠١٤، أما اآلخران فهما: 
أبراهام منغستو وهشام السيد اللذان دخال 
القطاع في ظروف غير واضحة. وال تفصح 
احلركة عن مصيــر احملتجزين األربعة، وال 

يعرف مكان احتجازهم.
من جهة اخرى، قال مســعفون وشــهود 
إن قــوات االحتالل اإلســرائيلية قتلت فتى 
فلسطينيا يبلغ من العمر ١٤ عاما خالل مداهمة 
في الضفة الغربية احملتلة أدت إلى اشتباكات.

وقال مســعفون فلســطينيون إن الفتى 
قتل بالرصاص في مخيم الدهيشة لالجئني 
بالقرب من بيت حلم خالل ما وصفه شهود 
بأنه مواجهة بني جنود إسرائيليني وأشخاص 
يلقون باحلجارة. وزعم اجليش االسرائيلي ان 
قواته فتحت النار بعد أن هاجمها فلسطينيون 
باحلجــارة والزجاجات احلارقــة والعبوات 

الناسفة البدائية الصنع.

وكاالت:  ـ  عواصــم 
بثــت كتائــب عــز الديــن 
القسام اجلناح العسكري 
حلركــة «حمــاس» امــس 
رســالة مصورة للجندي 
اإلســرائيلي األسير لديها 

أبراهام منغستو.
وظهــر منغســتو فــي 
الرســالة وهو يقول «إلى 
متى سأظل هنا أنا ورفاقي 
بعد هذه السنوات الطويلة 
مــن املعاناة واأللــم؟ أين 
دولة وشعب إسرائيل من 

مصيرنا؟».
وتزامنت هذه الرسالة مع تبادل املناصب 
في رئاسة أركان جيش االحتالل، وتنصيب 
هرتســي هليفي قائدا جديــدا خلفا للحالي 
أفيف كوخافي. وقالت «كتائب القسام»: «إننا 
نؤكد فشل رئيس األركان اإلسرائيلي السابق 
أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه 
وحكومته بإجنازات مدعاة وموهومة، وعلى 
خلفه هليفي أن يعد نفســه حلمل أعباء هذا 
الفشل وتوابعه». وتعهد هليفي الذي سيشغل 
املنصــب لثالث ســنوات بتجهيــز «اجليش 
للحــرب على اجلبهات القريبــة والبعيدة»، 
فيما قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو خالل مراســم تنصيــب هليفي إن 
اسرائيل لن تنجر إلى «حروب غير مجدية، 
لكننا في األوقات احلاسمة سنكون على خط 
املواجهة». وفي وقت سابق، قال رئيس االركان 
املنتهيــة واليته افيف كوخافي «آســف جدا 
أنــي لم امتكن من إنهاء ملف األســرى خالل 
واليتي». وفي أبريــل ٢٠١٦، أعلنت الكتائب 
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