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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

ارتفاع اإليجارات متواصل.. سوريون يبحثون عن بدائل للسكن
وكاالت: بعد أن أصبح دخله أقل 
من إيجار منزلــه، يعيش أبومحمد 
(٥٤ عاما) مع زوجته وأوالده األربعة 
في محل جتاري مهمل وغير صالح 
للسكن ال تتجاوز مساحته ٥ أمتار 

في حي باب سريجة الدمشقي.
أبومحمــد املهجــر وعائلتــه من 
ريــف دمشــق، كان يســكن في حي 
من عشــوائيات املــزة ٨٦، لكنه فقد 
قدرته على االســتمرار في دفع ١٥٠
ألــف ليرة إيجارا شــهريا ملنزله، ما 
اضطره للبحــث عن مأوى آخر إلى 
أن دله أحــد معارفه على ذلك احملل 
في حي باب ســريجة ليستأجره بـ 

٥٠ ألف ليرة شهريا.
ويعمل أبومحمد براتب شــهري 

ال يتجاوز الـــ ٢٠٠ ألف ليرة ضمن 
ورشــة إلصالح الســيارات في حي 
البرامكة، ويقول «إن دخلي لم يعد 
يغطي نفقات إيجار منزلي السابق»، 
مضيفا بحســرة أنه لوال عمل اثنني 
من أوالده لكانت العائلة تسكن في 
الشوارع وتأكل من حاويات القمامة، 
بحسب ما نقل عنه موقع تلفزيون 

«سوريا».
ورغــم صعوبة العيش في محل 
جتاري صغير املساحة ويحتوي على 
حمام فقط من دون مطبخ، يقول أبو 
محمد «شــو بدنا نعمل بدنا ننستر 
أحسن ما نصفي بالشارع»، ويضيف 
أن احملل أرضي مــن دون أي نوافذ 
باســتثناء «اجلرار احلديدي» الذي 

يبقى مغلقا إلى أكثر من نصفه.
وإلى جانب عائلة أبومحمد، تخشى 
آالف العائالت السورية من استمرار 
مسلســل ارتفاع أســعار اإليجارات 
وحتكم أصحابها باملستأجرين، وسط 
وقوع أكثر من ٩٠٪ من الســوريني 
حتت خط الفقر بحسب إحصائيات 

األمم املتحدة.
وفي وقت يعاني سكان من تدني 
أجورهــم الشــهرية، إذ ال يتجــاوز 
متوســط األجور الـ ١٤٠ ألف ليرة، 
تستمر أسعار اإليجارات في االرتفاع 
مبا ال يتناسب مع ذاك الدخل، فضال 
عن فقدان معظم السوريني قدرتهم 
الشرائية بفعل ارتفاع أسعار السلع 

واملواد الغذائية.

وبينما جلأ أبومحمد إلى السكن 
في محل جتاري، يحاول صالح السيد 
(٥٦ عاما) تنظيــم احتياجاته وفق 
دخله الشــهري الذي ال يتجاوز ١٢٠

ألف ليرة. لكنه وبعد أشهر من عناء 
البحث عن غرفة يستأجرها وعائلته 
مببلغ ٥٠ ألف ليرة، قرر صالح العودة 
إلى منزله املدمر في حرستا والعيش 
به. وكان الرجل اخلمسيني يسكن في 
قبو أحد األبنية في جديدة عرطوز 
بريف دمشــق مقابــل ٥٠ ألف ليرة 
إيجارها الشــهري لكنــه مع ارتفاع 
أســعار اإليجارات ومطالبة صاحب 
القبو لصالح بـ ١٥٠ ألف ليرة إيجارا 
شهريا ورفضه الدفع طرده من القبو 

مع أغراضه.

وصول دفعتني من الالجئني السوريني 
من لبنان إلى مناطقهم في ريفي حمص ودمشق

وكاالت: وصلــت دفعتــان جديدتــان 
من الالجئني السوريني من لبنان باجتاه 
األراضي السورية، ضمن ما تطلق عليه 
احلكومــة اللبنانيــة برنامــج «العــودة 
الطوعيــة»، رغــم التحذيــرات األمميــة 
املتكــررة بأن ســورية التــزال غير آمنة 

لعودة الالجئني.
ووصلت دفعة من مخيمات اللجوء عبر 
معبر الدبوســية احلدودي بريف حمص 

للعودة إلى مناطقهم.
ووفق الوكالة العربية السورية لألنباء 
(سانا)، وصلت دفعة أخرى من املهجرين 
السوريني من مخيمات اللجوء في لبنان 

عبر معبر الزمراني احلدودي بريف دمشق.
وأفاد موقع تلفزيون «ســوريا»، بأن 
إحدى الدفعات انطلقت من سراي طرابلس 
بإشــراف رئيس شعبة األمن القومي في 
الشمال املقدم هادي حريري وسط إجراءات 
أمنية مشــددة من األمن العــام اللبناني 
شملت التأكد من أسماء الالجئني السوريني 
املسجلني لدى دوائر األمن العام و«الراغبني 
بالعودة»، قبــل أن تنقلهم احلافالت مع 
أمتعتهم إلى احلدود اللبنانيةـ  السورية. 
وأضاف أن ١٠٠ شخص جتمعوا في نقطة 
وادي حميد في عرســال قبل أن يغادروا 

إلى سورية عبر معبر الزمراني. 

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

نكون أو ال نكون
اعتلت وجهه ابتسامة صفراء تخفي 
وراءها عالمات االمتعاض والتشــاؤم 
والالمبــاالة قائًال: إعــالن مثله مثل كل 
إعالنات القمم السابقة.. ما اجلديد؟!.. 
مجرد حبر على ورق، وبعد انقضاء القمم 
ال جند شــيئًا ينفذ علــى أرض الواقع، 
أو حتى نوايا لبدء إجراءات للتنفيذ.. 
نظرت إليه.. متالكت نفسي.. وأخذت 
نفســًا عميقًا حتي ال أنفعل.. وقلت له 
بهدوء: يا صديقي دعنا نتفق أوًال على 
أن املرحلــة التــي مير بهــا العالم اآلن 
ليست كأي حقب سابقة، وإذا لم نسارع 
بإجراءات عملية لتحقيق الرسائل الواردة 
في إعالن قمة اجلزائر «لّم الشمل» فلن 
تســتطيع الدول العربية العبور منها 
بأمان، وأعتقد أن هذه املرة تختلف عن 

سابقاتها، نكون أو ال نكون.
فال يختلف اثنان على أن العمل على 
تعزيز العمل العربي املشــترك حلماية 
األمن القومي العربي مبفهومه الشامل 
وبكل أبعاده السياســية واالقتصادية 
والغذائية واملائيــة والبيئية.. وطبعًا 
الطاقة، واملساهمة في حل وإنهاء األزمات 
التي متر بها بعض الدول العربية، هو 
احلل األمثل واألجنع خللق كيان عربي 
متماســك يســتطيع أن يحقق التوازن 
لشعوبه، وهو ما نطالب به من سنوات، 

والعمل على إيجاد سوق عربية مشتركة 
تستطيع مواجهة التحديات، في ظل متتع 
وطننا العربي بثروات طبيعية، ومالية، 
وبشــرية ضخمة، ومركز استراتيجي 
مهم يربط القارات الست، مما ميكنها من 
أن تصبح قوة اقتصادية عظمى تؤدي 
دوراً محوريًا في االقتصاد العاملي بقيام 

تكامل اقتصادي بينها.
حــاول مقاطعتــي قائــًال: لكــن كل 
التجــارب الســابقة… لم أدعــه يكمل، 
فقلت له: ملاذا التشــاؤم؟!.. إعالن قمة 
اجلزائــر مهم جــداً، وعلينا أن نعي أن 
زمــن حلم الدولــة الواحدة من احمليط 
إلى اخلليج قــد وّلى واندثر وبقي أمل 
الوحدة االقتصادية والســوق العربية 
املشتركة، ملواجهة الظروف القادمة التي 
لن تتحملها الكيانات الضعيفة وأعتقد أن 
دور مصر واجلمهورية اجلديدة سيكون 
محوريًا في األيام القادمة، وستعود إلى 
سابق مجدها وريادتها املستحقة، فلن 
تقوم لنا قائمة في ظل األوضاع العاملية 
السائدة وما يتبعها من كوارث اقتصادية 
تطول كل الدول إال بالتنسيق والتوحد، 
فهي فرصة لن تعوض ما لم نستغلها 
علــى الوجه األكمل، لتحقيق التضامن 

العربي واخلليجي.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء. 

انطالق مؤمتر املناخ بشرم الشيخ اليوم مبشاركة دولية واسعة
خديجة حمودة وهالة عمران و«أ.ش.أ»

تنطلق اليوم أعمال الدورة 
الـ ٢٧ ملؤمتر األطراف التفاقية 
األمم املتحــدة بشــأن املناخ 
«كــوب ٢٧» بشــرم الشــيخ 
وتســتمر حتى الثامن عشر 
من نوفمبر اجلاري مبشاركة 
واســعة النطاق مــن جانب 
زعماء دول العالم واملنظمات 
اإلقليميــة والدولية املعنية 
البيئــة واملنــاخ  بشــؤون 
وممثلي وسائل اإلعالم احمللية 

والدولية.
ووفقا لبيــان صادر عن 
اللجنــة اإلعالميــة ملؤمتــر 
«كــوب ٢٧» يتضمن املؤمتر 
ثــالث فعاليــات رئيســية، 
تتمثــل األولــى فــي افتتاح 
املؤمتر اليوم في متام الساعة 
العاشــرة صباحا، والثانية 
تتمثل في افتتاح قمة الزعماء 
غدا في متام الساعة ١٢ ظهرا، 
والثالثة تتمثــل في افتتاح 
الشــق رفيــع املســتوى من 
املؤمتــر في اخلامس عشــر 

من نوفمبر اجلاري.
وســتعقد اليوم جلســة 
إجرائية يتحدث فيها رئيس 
مؤمتر املناخ «كوب ٢٦» ألوك 
شــارما، ويتــم بعدها إجراء 
مراسم تسليم رئاسة املؤمتر 
مــن رئيس «كــوب ٢٦» إلى 

نوفمبر اجلــاري عقد ثالث 
عاليــة  مســتديرة  موائــد 
املســتوى، حيــث ســيلقي 
الزعماء املشــاركون كلمات 
تتنــاول جهــود بالدهم في 
مواجهــة تداعيات التغيرات 

املناخية.
كما ســتعقد ثالث موائد 
مستديرة للزعماء املشاركني 
باملؤمتر في الثامن من نوفمبر 

اجلاري.
وتســعى مصــر - التي 
عززت خالل السنوات املاضية 
خططها نحو التكيف مع اآلثار 
السلبية لتغير املناخ باعتباره 

املناخيــة مــن خــالل إطالق 
«االســتراتيجية الوطنيــة 
لتغير املنــاخ ٢٠٥٠» والتي 
تركز على عدد من املبادئ من 
بينها خفض االنبعاثات في 
مختلف القطاعات، وحتقيق 
منــو اقتصــادي مســتدام، 
وتخفيــف اآلثــار الســلبية 
املنــاخ،  املرتبطــة بتغيــر 
وحتسني حوكمة وإدارة العمل 
في مجال تغير املناخ، وبناء 
املرونة والقدرة على التكيف 
مــع تغيــر املنــاخ، وتعزيز 
التحتيــة لتمويــل  البنيــة 
املناخية، والبحث  األنشطة 
العلمي ونقــل التكنولوجيا 
وإدارة املعرفة ورفع الوعي 
ملكافحة التغيرات املناخية.

وفي السياق، أعلن قصر 
اإلليزيــه امــس أن الرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكرون 
سيذهب في وقت أبكر مما كان 
مقــررا حلضور مؤمتر األمم 
املتحدة للمناخ (كوب ٢٧) بعد 
تأجيل انطالق سباق إبحار 
فردي عبر احمليط األطلسي 

بسبب الطقس.
وأوضحت الرئاســة «في 
ضــوء إلغــاء بــدء الســباق 
ســيتوجه  روم)  (طريــق 
الرئيس للمشاركة في كوب 
٢٧ اليــوم» بعدما كان مقررا 

أن يصل غدا.

يشــكل تهديــدا وجوديــا - 
إلــى تهيئة األجواء حلث كل 
األطراف علــى تعزيز الثقة 
املتبادلــة والتــي ميكــن من 
خاللها حتقيق النتائج التي 
تتطلع إليها الشــعوب فيما 
يتعلق مبواجهة أزمة تغير 
املناخ وتفادي كوارثه املدمرة.

وعــززت مصــر- التــي 
بادرت منذ وقت مبكر باتخاذ 
خطوات ملموســة للتحول 
إلى منوذج تنموي مســتدام 
يتماشى مع خططها للحفاظ 
على البيئة - قدراتها أيضا 
في مجال مواجهة التغيرات 

الرئيس الفرنسي يصل إلى مصر اليوم حلضور «كوب ٢٧»

رئيس «كوب ٢٧»، ويعقبها 
إلقاء بيان مــن جانب وزير 
اخلارجيــة ســامح شــكري 
بوصفه رئيسا ملؤمتر «كوب 

.«٢٧
وسيتحدث خالل اجللسة 
اإلجرائية أيضا سيمون ستيل 
السكرتير التنفيذي التفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
املناخ، وهوسوجن لي رئيس 
اللجنــة احلكوميــة الدولية 

بشأن التغير املناخي.
وسيتضمن الشق الرئاسي 
مــن القمــة الذي يعقــد غدا 
املوافــق يــوم الســابع مــن 

«والدة» جديدة للطائف في السفارة السعودية لتطبيق «ما لم يطّبق»
بيروت - عمر حبنجر وخلدون قواص 

لـ«اتفــاق  والدة جديــدة 
قصــر  شــهدها  الطائــف» 
«األونيسكو» في بيروت ظهر 
امــس، بحضور مــا يتجاوز 
األلف مدعو، بني رئيس ووزير 
ونائب من احلاليني والسابقني، 
ورجال دين وديبلوماســيني 
وإعالميني، لبوا دعوة ســفير 
اململكة العربية السعودية لدى 
لبنان، وليد بخاري، للمشاركة 
في منتدى الطائف، مع مرور 
٣٣ سنة على إعالنه من املدينة 
السعودية، التي يحمل اسمها.
احلضــور السياســي كان 
شامال، وضم ممثلني عن تيار 
املســتقبل ورئيس احلكومة 
جنيــب ميقاتــي، الــذي تابع 
عنه وزيــر الداخلية القاضي 
بســام مولوي. ومتثل رئيس 
مجلس النواب نبيه بري بنائب 
طرابلس عبد الكــرمي كبارة، 
وحضر الرئيس السابق ميشال 
سليمان والرئيس السابق فؤاد 
السنيورة ومفتي لبنان الشيخ 
عبداللطيف دريان وشيخ عقل 
طائفة املوحدين الدروز سامي 
أبي املنى، واملطران بولس مطر 
ووزراء ونــواب والعديد من 
الشــخصيات وفــي مقدمتهم 
املرشحان لرئاسة اجلمهورية 
النائب ميشال معوض والوزير 
السابق سليمان فرجنية الذي 
كان حضــوره الفتــا. وجتدر 
اإلشــارة الى حضــور النائب 
آالن عون من التيار احلر أيضا.
رئيس حكومــة تصريف 
األعمــال جنيب ميقاتــي أكد 
قبيل افتتاح املنتدى ان «اتفاق 
الطائف» أنهى احلرب واململكة 
العربية الســعودية لم تترك 
لبنان، والطائف اليزال االتفاق 

األصلح لتطبيقه.

من خالل اللقاءات مع الرئيس 
إميانويل ماكرون أنه لن يكون 
هناك أي نية أو طرح لتغيير 

اتفاق الطائف».
وقدم السفير وليد بخاري 
للموفــد األممــي األخضــر 
اإلبراهيمــي درعــا تكرميية 
على جهوده ومساعيه اخليرة 
إلجناز اتفاق الطائف. وقال 
الطائف  اتفــاق  اإلبراهيمي: 
هدف إلى إنهــاء احلرب في 

لبنان.
بدوره، شدد الرئيس فؤاد 
الســنيورة على أن األســاس 
اليوم هو الوصول الى رئيس 
جمهورية يؤمن باتفاق الطائف 
ويســعى الــى تثبيتــه، وما 
«بينتــه الوقائــع وعلى مدى 
ســنوات أن الدروس والعبر 
التــي ميكن اســتخالصها من 
التجربة تفيد بأن لبنان يقوم 
على قوة التوازن املستدام الذي 
يحقق االستقرار وال حل طائفيا 
أو فئويا بــل هناك حل واحد 

انتخاب رئيس للجمهورية.
وحتدث املطران بولس مطر 
باســم البطريركية املارونية، 
وقال: في لبنان اخوة بالوطنية 
والعروبة واإلنسانية فنرجو 
من اللبنانيني وضع خالفاتهم 
حتت ســقف االخــوة وليس 
فوقها، فاملسيحيون واملسلمون 
أمة واحدة في اتفاق الطائف.

وأبــدت املنســقة اخلاصة 
لألمم املتحدة يوانا فرونتسكا 
حرص األمم املتحدة على دعم 
االتفاق، فيما اعتبر نائب رئيس 
القوات اللبنانية النائب غسان 
حاصبانــي أن «دســتورنا» 
صالــح، واخللل فــي تطبيقه 
بدأ من النوايا، ومن املهم البقاء 
في جــو الوفاق ونحــن أمام 
فرصة مفصلية لتثبيت تطبيق 
«الطائف»، وعلى البرملان اتخاذ 
اخلطوات املطلوبة لتطبيقه.

ولــدى مغــادرة الوزيــر 
السابق سليمان فرجنية قصر 
األونيسكو، قال للصحافيني: 
حلفائي ليسوا ضد الطائف، 
لــذا حضوري لن يؤثر على 
عالقتي معهــم، وكل عمرنا 
بهمنا الطائــف ونحن جزء 
منه ولم نأت من أجل الرئاسة 
بل دعينا من السفير بخاري 

ولبينا الدعوة.
خالصة هذا املنتدى، انتهت 
الى ضرورة تطبيق ما لم يطبق 
بعد مــن بنود اتفاق الطائف، 
وفي طليعتها إنشــاء مجلس 
للشيوخ ينتخب على أساس 
طائفي، ومجلس نواب يتحرر 
مــن الطائفيــة وينتخب على 
أســاس وطني، واتفق جميع 
احلاضرين علــى أنه ال بديل 
عن اتفاق الطائف والدستور 
الذي انبثق عنه. و«انه خشبة 
خالص لبنان»، كما قال النائب 

السابق بطرس حرب.

فلبنــان يقــوم باجلميع أو ال 
يقــوم ويكــون للجميع أو ال 

يكون».
ولفــت رئيــس احلــزب 
التقدمــي االشــتراكي وليــد 
جنبــالط الــى ان «فــي بنود 
الطائــف املتعــددة والتي لم 
تطبق إنشاء مجلس الشيوخ، 
وقد ورد هذا املطلب في مذكرة 
الهيئة العليا للطائفة الدرزية 
إلى الرئيس أمني اجلميل ولكن 
اصطدمنا مع النظام السوري 
برفض قاطع ألن النظام ال يريد 
إعطاء الدروز في لبنان امتيازا 
إضافيا قد ينعكس على دروز 

سورية».
البحــث  وأضــاف: قبــل 
فــي تعديــل الطائــف علينــا 
تطبيقــه أوال للوصــول الــى 
إلغــاء الطائفيــة السياســية 
ومــن قال إنني كوريث لكمال 
جنبالط أعارض إلغاء الطائفية 
السياســية؟.. باإلضافــة الى 
إصالحــات أخرى ولكن األهم 

ميقاتي: اململكة لم تترك لبنان واالتفاق هو األصلح.. والسنيورة وجنبالط للوصول إلى رئيس يؤمن به.. والسفير بخاري: البديل هو الذهاب إلى املجهول

جانب من املؤمتر الوطني في الذكرى الـ٣٣ إلبرام اتفاق الطائف بحضور السفير السعودي وليد بخاري (محمود الطويل)

وقال ميقاتي ان لهذا «اليوم 
رمزيــة مهمــة جــدا واملؤمتر 
يدحض مقولة ان السعودية 
تركت لبنــان، وهذا احلضور 
الكبيــر يؤكــد علــى تثبيــت 

مضامني الطائف».
بدوره، السفير السعودي 
افتتــح اللقــاء بكلمــة قــال 
فيها: «نحــن بأمس احلاجة 
الى جتســيد صيغة العيش 
املشترك واحلفاظ على هوية 

لبنان وعروبته».
وأضاف بخاري ان «املؤمتر 
يعكــس اهتمام الســعودية 
وقيادتها باحلفاظ على أمن 
لبنان ووحدته واستقراره، 
امليثــاق  واحملافظــة علــى 
الوطني، ونعول على حكمة 
اللبنانيني وتطلعات  القادة 
الشعب اللبناني الذي يسعى 
للعيش باستقرار، نحن في 
أمــس احلاجــة ألن جنســد 

صيغة العيش املشترك».
وتابع: «فرنســا أكدت لنا 

النائب السابق مصطفى علوش لـ «األنباء»: 
العبث باتفاق الطائف سيغير وجه لبنان

بيروت - زينة طبارة

النائب السابق  رأى 
علــوش،  د.مصطفــى 
ان االعتــداء علــى قناة 
«ام تــي فــي»، ينم عن 
ذهنية فاشــية ال تفقه 
سوى التخريب والتدمير 
نتيجة تعرضها خلسارة 
هنا أو هزمية هناك، وما 
شهده بالتالي ستوديو 
الوقــت» مــع  «صــار 
اإلعالمي مرسال غامن، 

ترجم عمليا كالم جنرال الرابية ميشال 
عــون قبيــل انتهاء واليته الرئاســية، 
بأن خروجــه من قصر بعبــدا يحرره 
من ضوابــط الرئاســة، أي انه مبعنى 
أدق، يعيد تيــاره إلى أصله التخريبي 
والبلطجي، وهو ما أكد عليه باملمارسة 
ما يســمى باحلرس القدمي فــي التيار 
الوطني احلر، بزعامة وقيادة وتوجيه 
النائب العوني في كتلة «لبنان القوي» 

شربل مارون.
ولفــت علــوش فــي تصريــح لـــ 
«األنبــاء» إلى ان التيــار الوطني احلر 
ميتهــن بدقــة وبتوجيــه من رئيســه 
وقياداتــه، أعمال التخريب والشــغب 
وإثارة النعرات الطائفـيــــة والـفـتــن 
السياسية، فاجلنرال عون اخلارج من 
قصر بعبدا مكلال باخليبة والفــشــل، 
وبـصـفــر إجنــازات، وبإفــالس سياسي 
غير مســبوق، يريد إثبات وجوده من 
جديــد كمقرر في املعادلة السياســية، 

خصوصا بعد فشله في 
توريث الكرسي الرئاسي 
لصهره جبران باسيل، 
وذلك من خالل إطالقه 
العنان لبعض الزعران 
في تياره، الذين قدموا 
منوذجــا عــن قدراتهم 
داخــل  التخريبيــة 
محطــة «ام تي في»، إال 
ان ما يرمي إليه باسيل 
ومــن خلفــه جنــرال 
املعارك اخلاســرة، من 
أعمال تخريب وشغب 
وفوضى، لن يتخطــى قدرات الزوبعة 

في فنجان.
وردا على سؤال، أكد علوش ان لبنان 
لن يبقى موحدا، ال بل سيتغير وجهه حال 
العبث باتفاق الطائف تعديال ام تغييرا، 
مــا يعني من وجهة نظر علوش، ان ما 
فات اجلنرال عون ومن يدور في فلكه 
البرتقالي، هو ان الطروحات اخلنفشارية 
التي يتوهمها، بأنه سيقود املسيحيني 
الستعادة صالحيات رئاسة اجلمهورية، 
سيقابلها ال محال، مطالبة شيعية أقله 
مبنصب نائب رئيس اجلمهورية، السيما 
ان حتالفه مع حزب اهللا، يخضع لضوابط 
ثابتة، قوامها مصاحله ومصالح إيران في 
لبنان واملنطقة العربية، معتبرا بالتالي 
ان أولوية األولويات هي لتطبيق اتفاق 
الطائف بالكامل، قبل احلديث عن تعديله 
او اســتبداله بنظام آخر، الســيما انه 
يحوي كل اإلصالحات املطلوبة محليا 

ودوليا.

إشكال الـ «أم تي في» ينّم عن ذهنية فاشية

مصطفى علوش


