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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

الليرة السورية تنهار ملستويات تاريخية

مصادرة أمالك املتخلفني
عن اخلدمة العسكرية تثير اجلدل

عواصم - وكاالت: انهار سعر صرف الليرة 
السورية امس إلى أدنى مستوى تاريخي لها 
أمام الدوالر، وسط ارتفاع جنوني في األسعار 
بعد أيام من طمأنة الســلطات السورية من 
عدم تأثير طرح فئة اخلمسة آالف ليرة على 

قيمة العملة احمللية.
وبحسب موقع «الليرة اليوم» املتخصص 
بأسعار صرف العمالت، وتراوح سعر صرف 
الليرة أمس حول ٣٢٢٠ للمبيع و٣١٨٠ للشراء 

في دمشق وحلب.
وبســعر الصــرف اجلديد تكــون الليرة 
ســجلت رقمــا تاريخيا أمام الــدوالر، وكان 
أعلى سعر سجلته الليرة في يونيو املاضي 
ووصل الى ٣١٧٥ للدوالرا الواحد، وذلك عقب 
سريان قانون «قيصر» األميركي للعقوبات 
على النظام، لكن اإلجراءات احلكومية املكثفة 
أدت الى انخفاضها بشكل نسبي ليستقر سعر 
الصرف خالل األشهر األربعة التالية بحدود 

٢٤٠٠ ليرة سورية للدوالر.
وراهنت احلكومة، على عدم تأثر ســعر 
صرف الليرة وأســعار السلع بورقة خمسة 

آالف التي طرحها في يناير املاضي.
وكان محللون اقتصاديون توقعوا خالل 
األشهر القليلة املاضية، استمرار هبوط الليرة.

وفي حديث ســابق لـ«عنــب بلدي» قال 
الباحــث االقتصــادي فــي مركــز «جســور 
للدراسات» خالد تركاوي، إن من أهم األسباب 
التي أدت إلى هبوط الليرة السورية مازالت 
موجودة، وهي العقوبات املفروضة على النظام 

وكياناته. وعن أسباب تسارع الهبوط لليرة 
السورية، أوضح تركاوي أن فرض العقوبات 
على مصرف سورية املركزي وكيانات أخرى 
أدى إلى تخوف كبار املستثمرين من أن هذه 
العقوبات ســتؤثر على قدرة البنك املركزي 

في الدفاع عن الليرة.
ورجح تركاوي أن الليرة السورية تتجه 
ملا يعرف اقتصاديا بـ «االجتاه الهابط» ويعني 
أن قيمة الليرة السورية منذ ١٠ سنوات حتى 
هذه اللحظة تتجه نحو األسفل، أي كان الدوالر 
يعادل ٥٠ ليرة في عام ٢٠١٠، واليوم يتجاوز 
٣ آالف، وفي هذه احلالة تتراجع الليرة أمام 
الدوالر، ويصبح اجتاهها نحو األسفل بشكل 

مستمر.
وتزامنا مع االنخفاض املســتمر، شهدت 
أسعار السلع التموينية والغذائية في األسواق 
الســورية بداية هذا األسبوع، ارتفاعا كبيرا 
عن األسبوع الفائت تراوحت نسبته بني ١٠٪ 
إلى ٢٥٪ على اختالف الســلع. وقفز ســعر 
األرز الــى نحــو ألفي ليــرة، والبيض الى ٦ 
آالف للطبق، وطال االرتفاع أسعار األجبان 
واأللبان واخلضراوات التي أصبحت خارج 
متناول الكثير من السوريني الذين جتاوزت 
نســبة من هم حتت خط الفقر منهم الـ ٨٧٪ 
بحسب آخر اإلحصاءات. ومن أبرز األسباب 
التي رفعت األسعار إلى جانب هبوط الليرة، 
التضخم االقتصادي، واالحتكار وعدم توافر 
أي ظروف تسمح للمنافسة، وازدياد أسعار 
املستلزمات الزراعية بنسبة جتاوزت ٢٥٪.

وكاالت: أثــار إعــالن رئيس فــرع البدل 
واإلعفــاء العميــد إلياس بيطــار أن مديرية 
التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل 
من جتاوز ٤٢ عاما ولم يؤد اخلدمة االلزامية 
أو يدفع البدل، انتقادات واسعة بني السوريني 

املغتربني والالجئني.
وقال العميد بيطار، في تســجيل مصور 
بثتــه وزارة اإلعالم قبل يومــني، ان احلجز 
ســيطول كل من يبلغ سن الـ ٤٢ عاما سواء 
كان داخل ســورية أو خارجهــا، في حال لم 
يؤد اخلدمة العســكرية أو يدفع بدل فواتها 
وإذا لم يكن لديه أمالك، ســيتم احلجز على 
ممتلكات أهله وذويه، وبرر ذلك بأنه «ال ميكن 
ألي مكلــف أو مواطن، حتى لو جتاوز ســن 
٤٢ ســنة، أال يدفع بدل فوات اخلدمة والذي 

يساوي ٨ آالف دوالر»
وأضاف: هناك قوانني صارمة سيتخذها 
القضــاء أو وزارة املاليــة أو الهيئــة العامة 
للضرائب والرسوم، تقوم مبوجبها باحلجز 
التنفيــذي مبوجب كتاب صادر عن شــعبة 
التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من ال يدفع 
بدل اإلعفاء من اخلدمة، أو احلجز التنفيذي 

على أموال أهله أو ذويه.
ويســتهدف هذا التهديــد، وفقا ملراقبني، 
بشكل أساسي املغتربني السوريني. ويعتقد 
أنــه قد يطول، في حال تنفيذه، عشــرات أو 

رمبا مئات آالف السوريني، من غير امللتحقني 
باخلدمة اإللزامية، من املقيمني خارج البالد، 
وقد جتاوزوا ســن التكليف القانوني البالغ 

٤٢ عاما.
وأشــار حقوقيون وخبــراء إلى خطورة 
هــذه اخلطوة، خاصة مــن ناحية أن احلجز 
التنفيذي يعني االستيالء على األمالك وبيعها 
في املزاد العلني. واألخطر، أن يطول احلجز 
أمالك أقارب املتهرب من اخلدمة، إن لم يتوافر 
ممتلكات لألخير. وجادل خبراء بأنها سابقة، 
فــي تطبيق «العقوبــة القانونية» على غير 

الشخص املعني لتطول أهله وأقاربه.
وفي هذا السياق، اعتبرت هيئة القانونيني 
السوريني (مؤلفة من حقوقيني وباحثني في 
القانون)، أن تصريحات ضابط فرع البدل 
واإلعفاء تشكل قرارات وتصريحات ال متت 

للدساتير والقوانني بأدنى صلة».
وشــددت الهيئة، في بيان لها، على أن 
«كل ذلك من أجل استكمال جرمية التغيير 
الدميغرافــي، وبيــع عقــارات الســوريني 
باملزادات وشــرائها بثمــن بخس من قبل 
رجــال أعمال إيرانيني». وأشــارت الهيئة، 
إلى أنــه «وفقا لكالم بيطار، من املمكن أن 
تصبــح أمالك جار املكلــف أو خطيبته أو 
أهل خطيبته أو أخواله أو أعمامه، خالته 

أو عماته حتت احلجز التنفيذي».

احلريري في باريس.. ودعوات ملؤمتر دولي حول لبنان
بيروت - عمر حبنجر

فيمــا يبــدأ اليــوم الفتــح 
اجلزئــي املمرحــل للحركــة 
العامــة، توســعت االتصاالت 
وكثرت التوقعات، بخصوص 
أزمة تشكيل احلكومة، والحت 
مبــادرات وخبــت تفــاؤالت، 
«ومطرحك يا ماشي» كما تقول 
األمثال الشــعبية، فال حكومة 
تشكلت وال كورونا تراجعت، 
ومثلهــا موجــة االغتيــاالت 
احلريــة  دعــاة  للناشــطني، 
الوطنيــة الذيــن ال دليل على 
ان املفكر لقمان سليم، سيكون 

آخرهم.
املـــاروني  البـطريـــــرك 
بشــارة الراعي استهل عظته 
األسبوعية من بكركي امس، 
بالقول: إن اغتيال سليم أدمى 
قلبنا وهو اغتيال للرأي احلر، 
وان الوقت حان لوضع حد لكل 
ســالح متفلت، داعيا الدولة 
لكشــف الفاعلني واحملرضني 

على القتل.
وانطالقــا من هــذا، طالب 
الراعي بتنظيــم مؤمتر دولي 
خاص برعايــة األمم املتحدة، 
ليطبق لبنان األطر الدستورية 
احلديثة التي ترتكز على وحدة 
الكيان ونظام احلياد وتوفير 
للوجــود  دائمــة  ضمانــات 
اللبناني متنــع التعدي عليه، 
واملس بشرعيته، وتضع حدا 
الســالح، وتعالــج  لتعدديــة 
حالة غياب ســلطة دستورية 
واضحة حتسم النزاعات، وتسد 
الثغرات الدستورية واإلجرائية، 
تأمينا الستقرار النظام، وتالفيا 
لتعطيل آلة احلكم عدة أشــهر 
عنــد كل اســتحقاق النتخاب 
رئيس للجمهورية أو لتشكيل 

حكومة.
وحــذر مــن أن «الشــعب 
سينتفض من جديد في الشارع 
وســيثور ويحاســب، فاآلمال 
بتشكيل احلكومة ذهبت سدى». 
وتوجه الى املســؤولني قائال: 
الدولة ليست ملكا لكم والشعب 
ليس غنما في مسلخ مصاحلكم.

وفي هذا السياق، قالت رشا 
سليم، شقيقة لقمان سليم: انا 
بعرف مني قتلو.. مني بحاجة 
للشــغل التقني.. فشروا مش 
راح ابكي، مضيفة: «الي بيقتل 
بهالشكل راح ينقتل.. ويومها ما 
راح نبكي.. متل ما هنى كانوا 
شــمتانني فينا امبارح!! نحن 
مش راح نشمت فيهن»، مؤكدة 
ان أملانيا ضغطت لتوفير األمن 

ان الرئيــس املكلــف ال يقــوم 
بزيارات ســياحية في اخلارج 
امنا يعمل الســتقطاب الغطاء 

العربي والدولي.
الفرنســيني  ان  وذكــر 
يطرحــون تســمية وزيريــن 
مسيحيني في احلكومة لتجنب 
الثلث املعطل الذي يطالب به 

الرئيس عون.
واملســتجد في هــذا املجال 
بيان التيار الوطني احلر الذي 
يرد الفشل في بناء الدولة الى 
تفاهــم التيار مــع حزب اهللا، 
الذي لم ينجح في حتقيق ذلك.
هــذه  املتابعــون،  ويــرد 
اخلطــوة، الــى حــض احلزب 
علــى إعــادة النظــر مبوقفه، 

وفي هذا املجال غرد الوزير 
الســابق أشــرف ريفي قائال: 
«بيان التيار لإليهام بأن هدف 
التفاهم هو بنــاء دولة، وهذا 
ال يصدقــه حتى األغبياء. لقد 
ســلم عــون حــزب اهللا قرار 
لبنان مقابل مكاسب سلطوية 
ماليــة صغيــرة. فوصل عون 
الى الرئاسة وخطف حزب اهللا 

اجلمهورية بكاملها».
وختم بالقول: سلمتم لبنان 
الى اإليراني عن سابق تصور 

وتصميم.
بدورهــا الناشــطة د.منى 
فيــاض، قالــت ان هــذا العهد 
يشــكل غطاء حلــزب يحكمنا 

باسم دولة أجنبية.

الداعــم لســعد احلريــري في 
تشــكيل احلكومــة، وملوقــف 
الرئيس عون في ذات الوقت. 
فيما يحجم احلزب عن ممارسة 
الضغط على اي من الطرفني.

ويــرى هؤالء، ان املســألة 
بالنســبة لرئيس التيار احلر 
جبران باســيل، ليست مسألة 
حكومة وحســب، فهو يتطلع 
الى موقف يتخذه احلزب على 
صعيــد رئاســة اجلمهوريــة 
املقبلة، وهو الذي لم يرد على 
تصريح للوزيــر وئام وهاب 
املقرب منه، قال فيه ان رئاسة 
اجلمهورية في الدورة املقبلة 
لسليمان فرجنية، وبعده يأتي 

دور باسيل!

الفتح اجلزئي املمرحل للحركة العامة يبدأ اليوم

(محمود الطويل) حديقة منزل آل سليم مبنطقة حارة حريك في الضاحية اجلنوبية الذي سيكون مكانا لضريح الناشط لقمان سليم 

أمام منزلنا كون زوجته أملانية.
علــى الصعيــد احلكومي، 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
مازال خارج لبنان، وبالتحديد 
في باريس، حيث يقول النائب 
ســيمون ابــي رميــا، الوثيق 
العالقة مع الفرنسيني، والعضو 
فــي «تكتل لبنــان القوي» ان 
احلريــري ســيلتقي الرئيس 
اميانويل ماكرون، متوقعا ان 
يجري خالل هذا اللقاء التواصل 
مع الرئيس ميشــال عون في 

بعبدا.
النائــب ســيزار  ويقــول 
معلوف ان الرئيس احلريري 
اتصــل مباكرون من اجل فتح 
منافذ في جدار التأليف، موضحا 

تصفية شاب بـ ٣٠ رصاصة في األوزاعي
بيروت ـ يوسف دياب

بعد ٣ أيام على جرمية اغتيال الناشط 
والباحث السياسي لقمان سليم على يد 
مجهولني بســت رصاصات في جنوب 
لبنان، اســتفاقت منطقة األوزاعي عند 
املدخل اجلنوبــي لبيروت، على جرمية 
جديدة، إذ عثر عند الســاعة الثالثة من 
فجر أمس، على الشاب يوسف محمود 
املصري (٤٣ عاما) جثة مضرجة بالدماء 
داخل سيارته ومصابا بـ٣٠ طلقة نارية 

في أنحاء جسمه.
وأفادت معلومات أمنية بأن كاميرات 
املراقبة أظهرت أنه، لدى محاولة املغدور 

الصعود بســيارته من نوع BMW عند 
املدخــل اجلنوبي ملنطقة األوزاعي وفي 
محازاة سور مطار بيروت الدولي، وصلت 
ســيارة مجهولة وتوقفت قرب سيارة 
املغدور وأطلق من كان بداخلها ٣٠ طلقة 
من رشاش حربي على سيارة املصري، 
الذي أصيب بثالث رصاصات في صدره 
من جهة اليسار، حيث فارق على أثرها 
احلياة، وقد حضرت القوى األمنية إلى 
مكان احلادث فيما تولت سيارة إسعاف 

نقله إلى مستشفى الرسول األعظم.
ووضعت النائب العام االستئنافي في 
جبل لبنان القاضية غادة عون يدها على 
التحقيق، وكلفت فصيلة األوزاعي في 

التحقيقات  الداخلي بإجراء  قوى األمن 
األولية وجمع املعلومات وضبط كاميرات 
السيارة وصاحبها  املراقبة ملعرفة نوع 
وحتديد هوية من كان بداخلها، كما كلفتها 
باالستماع إلى ذوي الضحية ملعرفة ما إذا 
كانت لديه خصومات شخصية مع أحد، 
وأمرت بضبط هاتف الضحية وحتديد آخر 
االتصاالت التي أجراها املغدور أو تلقاها 
املاضية. مصادر قضائية  الساعات  في 
رجحت لـ«األنباء» أن تكون جرمية قتل 
املصري ذات طابع شخصي، وليس لها 
أي صلــة أو رابط بجرمية وبني اغتيال 
الناشط السياسي لقمان سليم، باعتبار أن 
املصري يعمل في مجال تصليح السيارات.

السيسي للحجرف: ارتباط أمن اخلليج
باألمن القومي املصري أحد ثوابت سياستنا الراسخة

القاهرة ـ خديجة حمودة

املصــري  الرئيــس  أكــد 
عبدالفتاح السيسي خصوصية 
العالقات املصريةـ  اخلليجية، 
وارتباط أمــن اخلليج باألمن 
القومــي املصــري وذلك كأحد 
ثوابــت السياســة املصريــة 
التطلع  الراســخة، معربا عن 
لتطويــر العالقات مع مجلس 
التعاون اخلليجي في مختلف 
املجــاالت. جــاء ذلــك خــالل 
اســتقبال الرئيس عبدالفتاح 
السيســي امــس األمــني العام 
ملجلــس التعــاون اخلليجــي 
د.نايف احلجرف، وذلك بحضور 
وزير اخلارجية سامح شكري.
وصرح املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي بأن اللقاء تناول 
تعزيز العالقات الراسخة بني 
مصــر ودول مجلس التعاون 
اخلليجــي. كمــا أكــد الرئيس 
السيسي على مبادئ السياسة 
املصريــة الهادفــة إلــى البناء 
والتعــاون ودعــم التضامــن 
العربــي كنهــج اســتراتيجي 
أصيــل، وذلــك فــي إطــار من 
املتبــادل وااللتزام  االحتــرام 
بالنوايــا الصادقــة لتحقيــق 
املصلحة املشتركة، والتكاتف 
لدرء املخاطر عن ســائر األمة 
العربية وصون أمنها القومي.

من جانبه، ثمن د.احلجرف 
العالقات األخوية الوثيقة بني 
مصــر ودول مجلس التعاون 
اخلليجــي، مؤكــدا احلــرص 
املتبادل على تعزيزها، مشيدا 

حســن النوايا وعــدم التدخل 
في الشــؤون الداخلية للدول 

العربية.
الى ذلك، اصطحب الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي أعضاء 
احلكومة املصرية من الوزراء 
ورئيــس الــوزراء فــي جولة 
تفقديــة داخــل منطقــة عزبة 
الهجانة بشــرق القاهرة على 

طريق «القاهرة ـ السويس».
وصرح املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بســام راضــي بــأن الرئيــس 
السيسي قد اطلع خالل اجلولة 
على تلك املنطقة غير املخططة 
ذات الكثافة السكانية العالية، 

عبدالفتاح السيســي بتضافر 
كل اجلهود للوقوف على أدق 
التفاصيل اخلاصة مبشــروع 
تطوير الريف املصري العمالق، 
الذي يتعلق بتطوير وتغيير 
واقع احلياة املعيشية لنصف 

سكان مصر.
كما وجه الرئيس السيسي 
بالبدء الفوري في إعادة توزيع 
وتطوير مباني ومقار اخلدمات 
احلكومية داخل القرى واملراكز 
املستهدفة، بحيث يتم جتميعها 
فــي كيانــات مركزيــة حديثة 
متكاملة تقدم اخلدمات املختلفة، 
وذلك حلوكمة إدارة اخلدمات 
على نحو متطور والتســهيل 

على املواطنني بتجميع اخلدمات 
في منطقــة جغرافية واحدة، 
وكذلك حلسن استغالل املباني 
احلكومية املتقادمة واألراضي 
التابعــة لها واملنتشــرة على 
مستوى قرى الريف املصري.

كما وجه الرئيس بتوسيع 
نطاق آلية املشاركة املجتمعية 
في إطار تنفيذ مشــروع قرى 
الريف املصري، باإلضافة إلى 
إحكام آلية التنفيذ واإلشراف 
اجلهــات  بــني  والتنســيق 
احلكومية املختلفة، وذلك بهدف 
حتقيق جدارة األداء بالتنفيذ 
الواقعي على األرض والتغلب 
على التحديات في هذا اإلطار.

موجهــا باالســتمرار في نهج 
الدولة وجهودهــا في تطوير 
كافة املناطق العشوائية، وغير 
اآلمنة، وغير املخططة املنتشرة 
علي مستوي اجلمهورية، من 
جميع اجلوانب، وكذلك الوقوف 
علــى حجم اجلهــود املطلوبة 
لتغيير واقع تلك املناطق على 
نحو يرتقي باألحوال املعيشية 
اليومية للمواطنني بها، وتوفير 
ســبل احلياة الكرمية لألســر 
القاطنــني داخلهــا، فضال عن 
ربطها بشبكة الطرق اجلديدة 
باملناطق احمليطة بها وتوفير 

مختلف اخلدمات األساسية.
إلــى ذلــك، وجــه الرئيس 

اطلع على أعمال التطوير مبنطقة عزبة الهجانة ووّجه باالستمرار في تطوير جميع املناطق العشوائية

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي د.نايف احلجرف

بالدور االستراتيجي واحملوري 
الذي تقوم به مصر حتت قيادة 
الرئيس في حماية األمن القومي 
العربي والدفاع عن كل قضايا 
األمة العربية، وكذلك مساعي 
مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ 
األمن واالستقرار والتنمية على 
الصعيد اإلقليمي. كما أشاد أمني 
عام مجلس التعاون اخلليجي 
باحلرص املصري الدائم جتاه 
تكاتف الصف وتعزيز العمل 
العربي املشــترك في مواجهة 
التحديات اجلسام التي تشهدها 
املنطقة، إلى جانب دعم العالقات 
بني الــدول العربية الشــقيقة 
انطالقا من عالقات قائمة على 

وزير االتصاالت: افتتاح أولى 
مراحل مدينة املعرفة بالعاصمة 

اإلدارية خالل العام احلالي

«الصحة»: نسبة التعافي من «كورونا» 
مبستشفيات العزل ٧٨٪

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قال وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د.عمرو 
طلعت إنه من املقرر افتتاح املرحلة األولى من مشــروع 
مدينــة املعرفة بالعاصمة اإلداريــة اجلديدة خالل العام 
احلالي، حيث بلغــت كلفتها اإلجمالية أكثر من ٢ مليار 
جنيه، وتتضمن ٤ مبان وهي جامعة مصر املعلوماتية، 
ومركز إبداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، 
ومركــز تطوير التكنولوجيات املســاعدة لدمج ومتكني 

االشخاص ذوي االعاقة.
وأشار وزير االتصاالت خالل اجللسة العامة ملجلس 
النواب إلى تشكيل املجلس الوطني للذكاء االصطناعي 
الذي اعتمد االستراتيجية، فضال عن قيام الوزارة بتأسيس 
مركز البحوث التطبيقية الذي يتعاون مع معاهد بحثية 
ومؤسسات أكادميية وشركات عاملية لتطوير حلول بالذكاء 
االصطناعي لدعم كل القطاعات ويجرى من خالله حاليا 
تنفيذ مشروعات في مجاالت الصحة والزراعة والتخطيط 
العمراني واالقتصاد الكلي ومعاجلة النصوص، وحتسني 

دقة قراءة الوثائق.

القاهرة - ناهد إمام

كشفت بيانات وزارة الصحة املصرية عن بلوغ نسبة 
التعافي من اإلصابة بڤيروس كورونا في مستشــفيات 
العزل باجلمهورية ٧٨٪ بعد تسجيل ١٣٢٠٥٤ حالة تعاف 

حتى أمس.
وأوضحــت وزارة الصحة أنه يتم تســجيل احلاالت 
اجلديدة املصابة بكورونا والتي ثبتت إيجابية حتاليلها 
معمليا للڤيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي 
والفحوصات الالزمة التي جتريها الوزارة وفقا إلرشادات 

منظمة الصحة العاملية.
وإنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العاملية الصادرة 
في ٢٧ مايــو ٢٠٢٠، فإن زوال األعراض املرضية ملدة ١٠ 
أيام من اإلصابة يعد مؤشرا لتعافى املريض من ڤيروس 

كورونا.


