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بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

رّد اإلهانة.. فن
فماذا أنتم فاعلون؟.. السؤال موّجه 
إلى الوزارات املصرية املعنية وجمعيات 
النفــع العام التي اســتنفدت كل الطرق 
والسبل واملطالبات للجمهورية الفرنسية 
الصديقــة بضرورة «حتريــك» التمثال 
«املسيء» الذي ميثل شامبليون واضعًا 
حذاءه فوق رأس امللك «إخناتون» من قلب 
الساحة الرئيسية ألهم وأعلى مؤسسة 
أكادميية فرنســية «جامعة فرنسا» أو 
COLLÊGE»، مجــرد  De FRANCE»
«حتريكــه» إلى مكان آخــر ال يراه فيه 

اجلمهور.
.. منذ ما قبل ٢٠١١ واجلالية املصرية 
في فرنســا تخاطب اجلهات املسؤولة.. 

دون رد.
.. اخلارجيــة املصرية أرســلت طلبًا 

للخارجية الفرنسية دون أي تغيير.
.. وزارة اآلثــار املصريــة أصــدرت 

البيانات واملراسالت دون جدوى.
.. املستشــار االقتصــادي ملنظمــة 
السياحة العاملية سعيد البطوطي أرسل 
شكوى إلى «اليونسكو» أن التمثال يخالف 
مبادئ عمل «اليونســكو» نفسها والتي 
تنص على احتــرام احلضارات والتراث 
اإلنســاني ونبذ العنصريــة.. وال حياة 

ملن تنادي.
لفت نظري أثناء متابعتي للتعليقات 
وردود الفعــل رأيان «متناقضان» لعالم 
اآلثار ووزير اآلثار األسبق د.زاهي حواس، 
األول لصحيفة «اليوم السابع» يقول فيه: 
«إن ثقافة الغرب ال تعتبر وضع األرجل 
في وجه النــاس متثل إهانة، وذلك على 

عكس ثقافتنا، وبالتالي متثال شامبليون 
ال ميت للعنصرية بصلة، وأنا ضد القول 
إن التمثال ميّس احلضارة املصرية على 

اإلطالق».
ثــم قال حــواس في تصريــحـ  أمس 
األول ـ ملوقــع «مصراوي»: «هذا التمثال 
مرفــوض متامًا ولم أعلم به إال بعد ترك 
الوزارة وعندما علمت كتبت مقاًال ضده، 
ووقعت نداء أرســله مثقفون مصريون 

إلى السفير الفرنسي».
.. وأترك لكم احلكم على الرأيني!!

أما الكتاب وأصحاب الرأي.. بل وحتى 
«جنوم» مواقع التواصل فتصاعدت حدة 
آرائهم بداية بضــرورة تواصل الضغط 
الثقافي عبر وسائل االتصال الديبلوماسية 
والثقافية واألمم املتحدة، وانتهاء بصنع 
متثال ضخم إلخناتون واضعًا «صندله» 
فوق قبعة نابليون الشهيرة وحتت القبعة 

رأس اإلمبراطور الشهير!!
ووضــع التمثال في مدخــل املتحف 
املصري الكبير أو ميدان التحرير.. وعدم 
إزالته حتى تزيل «جامعة فرنسا» متثال 
شامبليون املسيء!!.. مروراً باقتراحات 
مثل وقف التعاون الثقافي، وطرد بعثات 

اآلثار الفرنسية!
وشخصيًا أعتقد أن مصر لديها طرق 
«أكثر حتضــراً» لتوصيل وجهة نظرها 
الواضحــة للعالــم كله، وإدانــة التمثال 
املسيء فنحفظ كرامة «تاريخنا».. ونكشف 
قبح «التمثال» العنصري، دون السقوط 

في نفس اخلطيئة.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

خادم احلرمني وملك البحرين يبحثان تعزيز التعاون املشترك
جدةـ  وكاالت: استقبل خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، في قصر السالم 
بجــدة أمس، عاهــل البحرين 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 

مبناسبة زيارته للمملكة.
ورحــب خــادم احلرمني، 
البحريــن ومرافقيــه  مبلــك 
في اململكــة، فيما أبدى عاهل 
البحرين سعادته بلقاء أخيه 

امللك سلمان بن عبدالعزيز.
أنبــاء  وكالــة  وقالــت 
البحرين «بنا» فــي بيان أن 
خادم احلرمني وملك البحرين 
عقدا مباحثات رسمية، حيث 
أعرب امللك حمد بن عيســى 
آل خليفة عن أخلص تهانيه 
خلــادم احلرمــني الشــريفني 
الشقيق  والشعب السعودي 
مبناسبة اليوم الوطني الثاني 
والتســعني للمملكة العربية 
السعودية، سائال اهللا سبحانه 
وتعالى أن يدمي على اململكة 
الشــقيقة عزهــا ورخاءهــا 
وأمنها واســتقرارها في ظل 
قيادتــه احلكيمــة، كمــا نقل 
جاللته أطيب تهاني وحتيات 
العائلة املالكة وحكومة وشعب 
البحريــن إلى خادم احلرمني 
الشريفني وإلى العائلة املالكة 
اململكــة  وحكومــة وشــعب 
الشقيقة  العربية السعودية 

البحرين  وأعــرب عاهــل 
عن اعتــزازه بعمق العالقات 
الســعودية  ـ  البحرينيــة 
ومتيزهــا، واحلرص املتبادل 
على تقويتها واالرتقاء بها في 

مختلف املجاالت.
بالــدور احملوري  وأشــاد 
العربيــة  الفاعــل للمملكــة 
السعودية بقيادة خادم احلرمني 

مختلــف الصعــد مبــا يعود 
باخلير والنفــع على البلدين 
والشعبني الشقيقني. كما بحثا 
مجريات األحداث في املنطقة 
وأهم املستجدات على الساحات 
اإلقليمية والعربية والدولية، 
إضافة إلى تبادل وجهات النظر 
بشــأن عدد من القضايا محل 

االهتمام املشترك.

الشــريفني في ترسيخ دعائم 
األمــن واالســتقرار وتعزيــز 
السالم في املنطقة والدفاع عن 
مصالح األمة العربية وخدمة 

قضاياها العادلة.
خــالل  اجلانبــان  وأكــد 
اللقــاء حرصهما علــى الدفع 
بوتيــرة التعــاون وتطويــر 
آليات التنسيق املتبادل على 

اجلانبان تبادال وجهات النظر بشأن املستجدات اإلقليمية والعربية والدولية

(واس) خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة في جدة أمس 

الوطنيــة  املناســبة  بهــذه 
العزيزة.

واستعرض اجلانبان مسار 
العالقــات التاريخية الوثيقة 
واملتجــذرة ومختلف جوانب 
التعــاون والعمــل املشــترك 
والتنســيق حيــال القضايــا 
والتطورات الراهنة مبا يعزز 

املصالح املتبادلة.

روسيا تهاجم «أوديسيا» األوكرانية بـ «درونز» إيرانية
وُتقّر بـ «أخطاء» بعد استدعاء متقاعدين ومرضى للقتال

عواصــم ـ وكاالت: أكدت أوكرانيا 
أن مدينة أوديسا الساحلية اجلنوبية 
تعرضــت لهجــوم بطائرات مســيرة 
«درونــز» إيرانية الصنع، بعد يومني 
من هجوم روسي بطائرة مسيرة مماثلة 
أدى إلى مقتل مدنيني اثنني على االقل، 
فيمــا قالــت كييڤ أنهــا طالبت بعقد 
اجتمــاع عاجل ملجلــس األمن الدولي 
بشأن االستفتاءات اجلارية في ٤ مناطق 
اوكرانية بشأن االنضمام إلى روسيا.

وقالت القيادة العملياتية للجيش 
األوكراني في جنوب البالد إن «أوديسا 
هوجمــت مجــددا بطائــرات مســيرة 

انتحارية».
وأكــدت املتحدثــة باســم القيادة 

العسكرية األوكرانية في اجلنوب ناتاليا 
غومنيــوك لوكالة «فرانس برس» أن 
الهجوم جرى بواسطة «طائرات إيرانية 

مسيرة».
وفــي الغضــون، تبادلــت كييــڤ 
وموسكو االتهامات بشأن هجمات على 

مدنيني في جنوب أوكرانيا.
في هذه األثناء، تعهدت الســلطات 
الروسية إصالح «األخطاء» التي ارتكبت 
في إطار إعالن الرئيس ڤالدميير بوتني 
التعبئة، بعد استدعاء أشخاص للقتال 

يفترض أنهم معفيون، ما أثار جدال.
لكن أثار استدعاء أشخاص جتاوزوا 
سن القتال أو مرضى أو معفني ألسباب 
أخرى، ردود فعل غاضبة على مواقع 

التواصل االجتماعي ما أحرج السلطات.
وأكــد العديــد مــن الطــالب أيضا 
اســتدعاءهم علما أن السلطات كانت 

وعدت بإعفائهم.
وبعد إقرار غيــر معهود بحصول 
أخطاء، المت رئيسة مجلس الشيوخ 
في البرملان الروسي فالنتينا ماتفيينكو 
الســلطات اإلقليميــة املشــرفة علــى 

التعبئة.
إلى ذلك، استمرت عملية التصويت 
فــي االســتفتاءات، رغــم االنتقــادات 
الدوليــة، فــي أربع مناطــق أوكرانيا 

حتتلها روسيا وتنتهي غداً.
وقد يتخذ البرملان الروسي خطوات 
خالل أيام لضم مناطق أوكرانية بشكل 

رسمي. وذكرت وكالة «تاس» الروسية 
الرســمية لألنباء أن مجلــس النواب 
الروسي (الدوما) رمبا يطرح مشاريع 
قوانــني للنقــاش لضم األجــزاء التي 
احتلتها روسيا من أوكرانيا اخلميس 

املقبل.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن 
مصــدر قولــه إن مجلــس االحتاد 
(الغرفة العليا بالبرملان) قد يبحث 
مشــروع قانون في ذات اليوم عن 
هــذا األمــر كما ذكــرت وكالة «ريا 
نوفوســتي» عن مصدر لم تسمه 
أن بوتني رمبا يعد خلطاب رسمي 
أمام جلســة اســتثنائية مشتركة 

للمجلسني اجلمعة املقبلة.

احلكومة: اجلمهورية اجلديدة تتجه 
إلى تعظيم االستفادة من الغاز الطبيعي

القاهرة ـ هالة عمران

أكــد املركــز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري أن الدولة متضي قدما نحو حتقيق 
رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة 
وتداول الغاز، في ضوء ما متتلكه من ثروات 
ومقومــات تؤهلهــا لتحقيق هــذا الهدف، 
حيث جنحت في تعزيز قدراتها اإلنتاجية 
والتصديريــة، في ظل إبرامهــا املزيد من 
الدولية للبحث واالستكشاف،  التعاقدات 
فضــال عن تطوير شــبكة املوانئ والبنية 

التحتية ومحطات اإلسالة.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره املركز 
اإلعالمــي تضمــن انفوجرافــات تســلط 
الضوء علــى اجتاه اجلمهوريــة اجلديدة 

إلــى تعظيم االســتفادة من ثــروات مصر 
من الغــاز الطبيعي، في ظل مواجهة دول 
العالــم حتديات نقــص الطاقة وترشــيد 
االســتهالك، والتــي تشــمل التوســع في 
مشــروعات التنقيــب، وتطويــر محطات 
اإلسالة، ومضاعفة التصدير، والشراكات 

االستراتيجية، وترشيد االستهالك.
ورصد التقرير الطفرة غير املســبوقة 
في مؤشــرات الغاز الطبيعي، حيث سجل 
معــدل منو قطاع الغــاز ٤٪ (مبدئي) عام 
٢٠٢٢/٢٠٢١، مقابــل تراجع مبعدل ١١٪ عام 
٢٠١٦/٢٠١٥، بينما قفز إنتاج الغاز الطبيعي 
ليسجل ٦٩٫٢ مليار م٣ في عام ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
مقابل ٤١٫٦ مليار م٣ عام ٢٠١٦/٢٠١٥، بنسبة 

زيادة ٦٦٫٣٪.

احلكومة السورية تطرح سندات خزينة 
بقيمة ١٠٠ مليار ليرة للمرة الثالثة

البيضة بـ ٦٠٠ ليرة.. 
واملواطن السوري يسأل: ماذا نأكل؟

وكاالت: تعتزم احلكومة السورية طرح 
سندات خزينة جديدة جلمع اموال تقدر 

بقيمة ١٠٠ مليار ليرة سورية.
وأعلنت وزارة املالية الســورية عن 
املزاد الثالث لــألوراق املالية احلكومية 
لعام ٢٠٢٢ إلصدار سندات خزينة بأجل 
سنتني وبنطاق مستهدف بقيمة ١٠٠ مليار 
ليرة سورية، مبينة أن املزاد سيقام يوم 

اإلثنني ١٠-١٠-٢٠٢٢.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على 
صفحتها على الفيسبوك، أنه يحق لكل 
األفراد الطبيعيني واالعتباريني املشاركة 
باملــزاد مــن خالل فتح حســاب لدى أي 
من شركات الوساطة املالية املشاركة أو 
لدى املصارف العاملة املؤهلة لالكتتاب 
على سندات اخلزينة كما يحق لشركات 

الوســاطة املاليــة واملصــارف العامــة 
واخلاصة املؤهلة االكتتاب على السندات 

أيضا.
ولفتــت الــوزارة إلــى أنه سيســمح 
لسندات اخلزينة املعلن االكتتاب عليها 
بالتداول في سوق دمشق لألوراق املالية 
مــا يعطيها ميــزة الســيولة إضافة إلى 
االستفادة من الفوائد التي سيتم منحها 
بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد 
بناء على العروض املقدمة والتي سيعلن 

عنها بعد انتهاء أعمال االكتتاب.
يذكر أنه مع هذا االصدار من سندات 
اخلزينــة تكــون وزارة املالية قد نفذت 
كامل روزنامة األوراق املالية املخطط لها 
لعام ٢٠٢٢ وبقيمة إصدار إجمالية بلغت 

٦٠٠ مليار ليرة سورية.

وكاالت: حذر أصحاب املداجن والتجار 
الســوريون، من استمرار ارتفاع أسعار 
مادة بيض املائدة، فخالل أسبوع واحد 
ارتفع الطبق نحو ٣٠٠٠ ليرة، بحســب 
موقع صحيفة «الوطن» املوالية. ورغم أن 
نشرات األسعار الرسمية لدى مديريات 
التجارة الداخلية حددت سعر طبق البيض 
وزن ٢٠٠١ غرام بـ ١٣٥٠٠ ليرة، فإن األسعار 
في احملال التجارية تتجاوز أسعار النشرة 
الرسمية، حيث يباع «صحن» البيض من 
١٦٠٠٠ - ١٦٥٠٠ وإذا كان مغلفــا يرتفع 

سعره إلى ما بني ١٧٠٠٠ - ١٧٥٠٠.
ويبرر التجار وأصحاب املداجن هذه 
االرتفاعــات املتكررة، بارتفــاع تكاليف 
اإلنتاج، والذي أدى إلى خروج عدد كبير 

من املداجن اخلاصة من اخلدمة، وبالتالي 
أدى ذلك إلى قلة اإلنتاج وزيادة الطلب، 
منوهني بأن سعر الصرف اجلديد للدوالر 
ســيكون له تأثير ملحوظ على أســعار 
هذه املادة مســتقبال والسبب يعود إلى 

استيراد األعالف.
وتقــول مواطنــة: إن ســعر البيضة 
الواحدة اليوم ٦٠٠ ليرة في مناطق ريف 
دمشــق الغربي، وســعر خمس بيضات 
٣٠٠٠ ليرة، وبالتالي فإن راتب املوظف 
ال يكفي شراء خمسة أطباق من البيض 
في الشهر، علما أن متوسط راتب املوظف 
يبلغ نحو ١٠٠ ألف ليرة ســورية فقط. 
وتساءلت الســيدة: ماذا سنأكل في ظل 

ارتفاع األسعار اجلنوني؟!

املوازنة اليوم واحلكومة غدًا ما لم يستحضر مرسوم التجنيس!
بيروت ـ عمر حبنجر

يــرى مراقبــون ان إقــرار 
موازنــة العــام ٢٠٢٢ للدولة 
اللبنانية فــي مجلس النواب 
اليــوم  فــي املوعــد احملــدد 
االثنني، سيفتح الباب واسعا 
الدســتورية  لالســتحقاقات 
واإلصالحيــة األخــرى، بدءا 
من اســتحقاق تأليف حكومة 
جديــدة، او تعــومي حكومــة 
تصريف األعمال املستقيلة بعد 
ترميمها، لتكتسب املناعة التي 
تؤهلها الى تصريف األعمال، 
في حال حل الشغور الرئاسي 
بعدم انتخاب رئيس جديد قبل 

٣١ أكتوبر.
وقد جرت اتصاالت مكثفة، 
لعدم تكرار سيناريو تطيير 
النصــاب فــي جلســة اليوم، 
النــواب  يلجــأ  أن  خشــية 
املعارضون، كالقوات اللبنانية 
وحزب الكتائب والتغييريني 

الى هذا اخليار مرة أخرى.
ويقــول مصــدر متابــع 
لـ«األنباء» إن إقــرار املوازنة 
على عواهنها، سيسمح بتوقع 
والدة احلكومة غدا الثالثاء، ما 
لم تظهر عقبة جديدة كمرسوم 
منــح اجلنســية ألربعة آالف 
«مترسمل» عربي وأجنبي كان 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
ووزير الداخلية بسام املولوي 
رفضا توقيعه. وإذا ما استمر 
شــبه الضغط من أجل والدة 
احلكومة من جانب الوسطاء 
على املعارضة واملواالة، والذي 
تظهر بعد صدور البيان الثالثي 
الســعودي - األميركــي - 
الفرنسي من نيويورك، مضافا 
إليهــم، خطــاب مفتــي لبنان 
الشــيخ عبد اللطيــف دريان 
في اجتمــاع النواب الســنة، 
فــي دار الفتــوى عصــر يوم 
الســبت، والبيان الذي صدر 
عــن املجتمعــني، وكلها تؤكد 
على اولوية تشكيل احلكومة.

حكومة تصريف األعمال.
والراهن ان اجتماع النواب 
الســنة فــي دار الفتــوى، لم 
يكــن مجــرد لقــاء عابــر، في 
ضوء املواقف املتقدمة وطنيا 
التــي  ودســتوريا وميثاقيــا 
حملتهــا كلمة املفتــي دريان، 
واستحق عليها، تهنئة رئيس 
احلكومــة احلالية ورؤســاء 
إلــى  الســابقني،  احلكومــات 
جانــب الفعاليات السياســية 
والديبلوماسية، وجعلت من 
اللقاء حدثا مفصليا، حيث أعاد 
املفتي دريان االعتبار الى العمق 

وحصــرت الدخول واخلروج 
بالنــواب وبوســائل االعالم، 
بعدمــا تنامى ان ثمــة جهات 
تســعى للتظاهر امــام الدار، 
حتت عناوين مطلبية، وداخل 
قاعة االجتماع، حصل أخذ ورد 
حول البيــان اخلتامي، عندما 
أصــر نواب كتلــة حزب اهللا، 
عن دائرة بعلبكـ  الهرمل جمال 
صلح وملحم احلجيري وعن 
املنية ـ الضنية جهاد الصمد، 
على مناقشة البند اخلامس من 
البيان اخلتامي، والذي يتضمن: 
«ال يستطيع لبنان ان يتوقع 
يدا عربية شــقيقة متتد إليه، 
وفيه مــن يفتــري ظلما على 
الدول العربية الشقيقة الى حد 
االستعداء، مما يشوه االخوة 
العربية التي معها يكون لبنان 
او ال يكون». ويقول احد النواب 
املشاركني في اللقاء لـ «األنباء» 
ان النواب الثالثة شددوا على 
مناقشة هذا البند، معتبرين ان 
فيه غمز من قناة فريق املمانعة، 
ومطالبــني بتعديله، فتصدى 
النواب اشــرف ريفــي ونبيل 
بــدر وفؤاد مخزومي وقاســم 
هاشــم للمطالبــني بالتعديل، 
وكان النائب هاشم عضو كتلة 
التنمية والتحرير (امل) االشد 
اصرارا على رفض املس بنص 
البيــان، فانتهى األمر بصرف 

النظر. 
علــى الصعيد الرئاســي، 
قال رئيس التيار احلر جبران 
باسيل ساخرا: «يللي متلي مش 
خرج يعمل رئيس جمهورية! 
باســيل كان يتحدث بافتتاح 
«بيت الشباب»، في احدى قرى 
زغرتا في الشمال، حيث أضاف: 
نحن امام شهر مهم ومفصلي 
وحســاس، وفيه استحقاقات 
كبرى، وبالنسبة للحكومة، ال 
أريد ان أعطيها أهمية، واملوازنة 
التي سيناقشها مجلس النواب 
«ما بتسوى شي» لكن موازنة 

سيئة افضل من ال موازنة».

الوطني والعربي والدولي ملوقع 
رئيس اجلمهورية املسيحي، 
وحمى موقع رئاسة احلكومة 
وصالحياتهــا، وقــدم الدفــع 
حلماية الرئيس ميقاتي وشد 
عصبــه فــي مهمتــه الشــاقة 
لتشــكيل احلكومــة. وضمن 
العناصر التي كونت أهمية لقاء 
دار الفتوى، وطنيا وعربيا، دقة 
التنظيم واالحتسابات املبكرة 
ألي مســتجد او معرقــل، لقد 
ضــرب اجليش وقــوى األمن 
الــدار  طوقــا واســعا حــول 
الواقعة في محلة «عائشة بكار» 

رؤساء احلكومات هنأوا املفتي دريان على اللقاء النيابي السني ومقرراته

طالب خالل وقفة احتجاجية في مجمع احلدث اجلامعي حتت عنوان انقذوا اجلامعة اللبنانية         (محمود الطويل)

احلكومــة  ان  ويبــدو 
املوســعة، التــي طالــب بهــا 
الرئيس ميشــال عون ذهبت 
أدراج الرياح، واملطروح اآلن 
اكثر تعــومي حكومة ميقاتي 
احلاضرة بعد ترميمها، بإخراج 
وزراء وادخــال آخريــن، مبا 
يحفظ التوازنات السياســية 
ويراعي ما اشــار اليه املفتي 
دريــان في خطابــه باجتماع 
النواب السنة، من حرص على 
اتفاق الطائف، وعلى صالحيات 
رئاسة احلكومة، وعلى حكومة 
كاملة الصالحيات، ال الى بقاء، 

البنوك اللبنانية تستأنف عملها اليوم
بيروت ـ رويترز: قالت جمعية مصارف 
لبنــان، فــي بيــان أمــس، إن بنــوك البالد 
ستســتأنف مزاولة أعمالها ابتداء من اليوم 
االثنــني بعد أن أغلقت ملدة خمســة أيام في 
أعقاب سلسلة من حوادث االقتحام من قبل 
مودعني يطالبون بسحب أموال من حساباتهم 

املجمدة.
وقال البيان إن القرار اتخذ «مع األخذ بعني 

االعتبار األوضــاع األمنية الصعبة الراهنة 
وضــرورة احملافظة علــى ســالمة الزبائن 
واملوظفني على حد سواء وذلك بغياب احلماية 

الكافية من قبل الدولة».
وأضاف أن العمل سيجري «عبر قنوات 
يحددهــا كل مصــرف لعمليات املؤسســات 
التجارية والتعليمية واالستشفائية وسواها 

وعبر الصرافات اآللية للجميع».


