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طيب!!!

٥٧٣٥٧
أوالً، وقبل اخلوض في مسألة مستشفى 
سرطان األطفال (٥٧٣٥٧)، أوضح أن تعاطفي 
الشديد منصب على «طفل بريء» يعاني آالم 
مرض خبيث ينوء بتحمل أوجاعه الكبار، ومن 
أبسط حقوق هذا الطفل اإلنسانية أن يجد مكاناً 
يتلقى فيه العالج وأيادي حانية تطببه وتخفف 
آالمه املبرحة، حتى ميّن اهللا عليه بالشــفاء، أو 
يسترد روحه الطاهرة ويسبغ على أهله رحمة 

وصبراً.
ويبقى كل ما عدا ذلك أمــوراً حياتية يتم 
التعامل معها بضوابط ومعايير احلياة «الدنيا».

فجأة صرخت إدارة املستشــفى األشهر 
فــي مصر عن طريق مديرها د. شــريف أبو 
النجا، بأنها على حافة اإلفالس، وأن الباقي في 
ميزانيتها ٣٠٠ مليون جنيه فقط تكفي ٤ أشهر 
(أي مبعدل صــرف ٢٫٥ مليون جنيه مصري 

يومياً.. وال تعليق!).
الفنانون  وانتفضــت مصــر.. ونــادى 
والرياضيون والسياســيون ورجال األعمال 
إنقاذ الصرح  واإلعالميون مطالبني بضرورة 
اإلنساني، بينما ارتفعت أصوات أخرى تتساءل.. 
كيف؟ وملاذا؟ وأين الرقابة؟.. ومن سرق ماذا؟.. 

وهل هناك فساد؟
ومنهم من أعاد للذاكرة احلملة الشرسة التي 
قادها الكاتب الراحل وحيد حامد واتهاماته إلدارة 

املستشفى بأنواع الفساد املختلفة.
أعتقد أن توقف أو تباطؤ أو تراجع مستوى 
العالج في املستشــفى أمر مرفوض متاماً أياً 
كانت األســباب، وأن احلل في تشــكيل جلنة 
محاسبية تراجع أعمال املؤسسة الضخمة ومراقب 
حسابات محايد يعينه القضاء أو النائب العام 
ويبدأ عمله فوراً، ودون اتهامات مسبقة ألحد 
تتم محاسبة القائمني على املؤسسة، إما تبرئة 
ساحتهم أمام املجتمع أو استبدالهم، ومحاسبة 
الفاســد واملخطئ واملسيء، ويتم ذلك بهدوء، 
ودون املساس مبستوى العالج في املستشفى، 
فال ذنب لطفل يكافح املرض املتوحش أن يتحمل 

أيضا فساد أو تسيب أو طمع.. «الكبار»!
أما ســبل دعم خزانة املستشفى فكثيرة، 
أقترح منها إقامــة مباراة بني األهلي والزمالك 
يحضرها اجلمهور وتوجــه حصيلة تذاكرها 

وحقوق بثها وإعالناتها إلى املستشفى.
إقامة حفــالت غنائية ألشــهر مطربينا، 
وتخصيص عائداتها لـ ٥٧٣٥٧، إقامة معرض فني 
ضخم يشارك فيه رسامو مصر ونحاتوها بعمل 
واحد أو أكثر تذهب حصيلة مبيعاته للتمويل.

رحم اهللا ســيدة الغناء العربي أم كلثوم.. 
وجوالتهــا التي خصص عائدها لدعم املجهود 

احلربي املصري.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

احلكومة تنفي اعتزامها التنازل عن موانئ النيل لدولة أجنبية: 
تخضع للسيادة املصرية وستظل كذلك

القاهرة - هالة عمران

املركــز اإلعالمــي  نفــى 
ملجلس الــوزراء املصري ما 
انتشــر من معلومات بشأن 
اعتــزام الدولــة التنازل عن 
النيــل لصالح  موانئ نهــر 
دولة أجنبية مبوجب مشروع 
قانون إعــادة تنظيم الهيئة 

العامة للنقل النهري.
وأوضح املركز اإلعالمي - 
في بيان امس - أنه تواصل 
مع وزارة النقل، والتي نفت 
ذلــك، مؤكــدة أنــه ال صحة 
للتنازل عن موانئ نهر النيل 
لصالح دولة أجنبية مبوجب 
مشروع قانون إعادة تنظيم 
الهيئة العامة للنقل النهري.
وشــددت على أن املوانئ 
بالكامل  املصريــة مملوكــة 
للدولــة وتخضع للســيادة 
املصريــة وســتظل كذلــك، 
موضحة أن مشروع القانون 
يســتهدف تشــجيع القطاع 
اخلاص لالستثمار في مجال 
النقل النهري، دون البيع أو 
التنــازل عن ملكيــة أي من 
موانئ النقل النهري، من خالل 
توحيد جهة إصدار تراخيص 

أو األجانب، بغرض إنشــاء 
وإدارة وتشــغيل وصيانــة 
واستغالل املوانئ واملراسي 
النهرية واألهوسة والطرق 
لنظــام  وفقــا  املالحيــة، 
التعاقــدات بحســب طبيعة 
كل مشــروع، مــع االلتــزام 
التي  بالشروط واإلجراءات 

واحملكــم واملنضبــط لــكل 
النهري  ما يتعلــق بالنقــل 
بالشكل الذي يعالج كل من 
عشوائية التنظيم وتضارب 
االختصاصــات بني اإلدارات 
املختلفــة بالدولة من خالل 
العامة  الهيئــة  اختصــاص 
للنقل النهــري دون غيرها، 
بإصدار التراخيص املالحية 
للوحــدات النهريــة اآلليــة 
اآلليــة والعائمــات  وغيــر 
الثابتــة والفنــادق العائمة 
والذهبيات واألطقم العاملة 
عليهــا، وخطــوط االلتــزام 
للمعديــات بأنواعهــا، وكذا 
إصــدار تراخيص املراســي 
واملوانئ النهريــة على نهر 
النيل وفروعه املالحية، مبا 
يؤدي إلى توحيد جهة إصدار 
التراخيص لكل املشــتغلني 
فــي مجــال النقــل النهــري 
كما يحقــق التنظيم اجلديد 
للهيئة تكامل خدمات النقل 
ورفع مستوى املشتغلني بها 
مبا يحقق معايير الســالمة 
واألمــان للوحــدات النهرية 
كافة، وملشغلي ومستخدمي 
النقل النهري سواء الركاب 

أو البضائع.

تضمن حمايــة ذلك املرفق، 
مشــيرة إلى أن تلك املرافق 
واملنشآت ستؤول إلى الدولة 
في نهايــة مدة االلتزام دون 

مقابل وبحالة جيدة.
وفي ســياق متصل، فإن 
مشــروع القانون يهدف إلى 
التنظيــم املوحــد  حتقيــق 

مزاولــة أعمال نقــل الركاب 
والبضائع واملهمات واملواد 
بجميــع أنواعها واحلاويات 
وإدارة وتشــغيل اخلطوط 

املالحية واملوانئ.
وأكــدت أنه ســيتم منح 
العامــة  املرافــق  التزامــات 
للمستثمرين سواء املصريون 

احلراك اخلارجي يحرك السواكن السياسية وحتضيرات للتسوية الداخلية
بيروت ـ عمر حبنجر

احلراك اخلارجي املوعود، 
السياســية  الســواكن  حرك 
فــي لبنــان، ولو علــى وهج 
عيدي امليالد ورأس الســنة. 
فالتقى رئيس احلزب التقدمي 
االشــتراكي وليــد جنبــالط 
برئيس التيــار احلر جبران 
باسيل على أمل تخطي موجة 
االبتزاز السياسي والرئاسي 
احلاصل، لكن باسيل استبق 
اللقاء بالقول انه سامح ولن 
ينسى، ما يعني ان اللقاء كسر 

جدار اخلصومة.
ومــع تواتــر املعلومــات 
عــن حــراك خارجــي يقوده 
الرئيس الفرنســي اميانويل 
مــع  بالشــراكة  ماكــرون 
واشــنطن وعواصم عربية، 
املؤاتيــة،  لبلــورة احللــول 
كشــفت املصادر املتابعة عن 
انطالق حراك داخلي بعيد عن 
األضواء، حتضيرا للتسوية 
الداخلية، وفق مقادير الوصفة 

وأشــقائه. ورمبــا فــي هــذا 
الســياق، جاء لقــاء جنبالط 
- باســيل، مساء امس االول 
انــه كان  والــذي ال يبــدو 

اللبنانية سمير جعجع، قبل 
لقائه باســيل او الســتقبال 
جنبــالط املرشــح ميشــال 
معوض، عشــية هــذا اللقاء. 
وهذا مــا تبدى مــن األجواء 
اإلعالميــة القريبة من التيار 
احلر، التي قللــت من أهمية 
اللقاء مع جنبالط بوضعه في 
خانة لقاءات باسيل السياسية 

األخرى.
ويبدو أن رئيس التيار عبر 
عن عدم ارتياحه باالمتناع عن 
إقناع وزير الدفاع احملسوب 
عليه بالتمديد لرئيس أركان 
اجليــش واملفتش العام بناء 
علــى اقتــراح قائــد اجليش 
جوزاف عون، ورغبة جنبالط، 
مبعزل عن الضرورة الى ذلك.

أمــا علــى صعيــد اللقاء 
النيابــي الدميوقراطــي، فقد 
اعتبــرت مصــادره، ان الذي 
يقوم به جنبالط، هدفه تعزيز 
مجاالت التالقي الداخلي سعيا 
جلمــع الكتــل النيابية على 
صيغــة حل توافقــي الجناز 

النظام، وألن املجتمع األوروبي 
يتخوف من هجرتهم املعاكسة، 

من سورية باجتاه أوروبا.
وجــزم بأنــه ليــس لدى 
أميــركا أي ڤيتــو علــى أي 
أحد من املرشــحني لرئاســة 

اجلمهورية.
إلى ذلك، اقتصر النشاط 
السياســي في لبنــان أمس، 
على تبادل التهاني والتمنيات 
مبناسبة عيدي امليالد ورأس 
السنة. وأمل الرئيس جنيب 
ميقاتي عبــر إذاعــة «لبنان 
احلــر» ان ينهــض لبنان في 
السنة اجلديدة، بينما اعتبر 
الرئيــس الســابق للحكومة 
فؤاد الســنيورة ان التحدي 
االول للبنانيــني في الســنة 
اجلديدة، هو انتخاب رئيس 
للجمهوريــة. ورأى ان البلد 
وصل الى االنهيار بسبب إطباق 
الطائفية واملذهبية  االحزاب 
على الدولة، النائبة ستريدا 
جعجع وفي مقابلة مع اإلذاعة 
عينها، قالت انه ال طموح لديها 

مبستوى رهان باسيل عليه، 
بســبب حرص جنبالط على 
إيفاد النائب وائل ابو فاعور 
الى معراب للقاء رئيس القوات 

االســتحقاق الرئاسي وسط 
مخــاوف باســيل مــن فقدان 
موقعه في الســباق املزدحم 

الى بعبدا.
وكانــت حملــة الرئيــس 
الطبقــة  علــى  الفرنســي 
السياســية احلاكمــة، أكثــر 
صراحة مــن أي وقت، داعيا 
الى انتخاب رئيس جمهورية 
ورئيس حكومة نزيهني، لكن 
ثمة رسائل أكثر وضوحا أتت 
من واشــنطن، وفيها كشــف 
وزيــر اخلارجيــة عبــداهللا 
بوحبيــب فــي اتصــال مــع 
قناة «اجلديد» عن ان اإلدارة 
األميركية تؤيد احلل باحلوار، 
وانها ســتقوم مببادرة حول 
ملف النازحني السوريني، عبر 
فتح حوار ثالثــي بني لبنان 
واالحتــاد األوروبــي واألمم 
املتحــدة، وقــال بــو حبيب 
ان األميركيــني نقلوا إليه أن 
أوروبا تعرقل عودة النازحني 
السوريني لسببني، ألن عودتهم 
اآلمنة قد تعني تبييض صفحة 

لرئاســة اجلمهوريــة، وانها 
تطمح الى وصول «احلكيم» 
وتقصد زوجها سمير جعجع، 
وهو رجل حصــل على أكبر 
كتلــة نيابية فــي انتخابات 
٢٠٢٢، ويحق له ان يفكر في 

املوضوع.
لكن جعجع نفســه وبعد 
معايــدة اللبنانيني، قال: «إن 
أمنيتــه أن يجتمــع مجلــس 
النــواب وينتخــب رئيــس 
للجمهورية، ال أن ينتخب حدا 
نســميه رئيس اجلمهورية، 
كالرئيــس الــذي كان عندنا 
السنة املاضية، مع األسف ال 
ارى ذلــك ممكنــا اال اذا (بابا 

نويل عمل عجيبة)».
وردا على ســؤال حول ما 
اذا كان يأمل ان يكون سمير 
جعجع هو الرئيس، قال: «ال، 
ليس بالضرورة أبدا. وختم 
بالقول: ال رئيــس من فريق 
املمانعة، حزب اهللا قد يجيد 
القتال، لكن بناء الدولة يتطلب 

منطقا آخر».

ستريدا جعجع نفت تطلعها للرئاسة وحولتها إلى زوجها.. ورئيس القوات: «ليس ذلك بالضرورة»

(محمود الطويل) متنزهون يلتقطون الصور التذكارية أمام شجرة امليالد وسط بيروت  

اخلارجيــة. وتقول صحيفة 
«اجلمهورية» إن هذا املوقف 
تقرر على مســتويات عربية 
ودوليــة، لدى أصدقاء لبنان 

 مقتل األكراد يشعل باريس واملنفذ ُيقّر بدوافع «عنصرية»
عواصــم ـ وكاالت: لم يفلح 
قرار النيابة العامة الفرنســية 
متديــد توقيــف منفــذ مجزرة 
باريــس بحــق الجئــني أكــراد 
الغضــب  فــي تهدئــة موجــة 
التــي حتولت الــى احتجاجات 
الشــرطة  بــني  واشــتباكات 
ومتظاهرين أكراد جتددت أمس 

وسط العاصمة الفرنسية.
ولعــل مــا زاد مــن حــدة 
الغضــب اعالن ممثلــة االدعاء 
العام في باريس لور بيكيو أن 
التحقيق يبحث ايضا في الدوافع 
العنصرية وراء اقدام الفرنسي 
البالغ (٦٩) على قتل ثالثة أكراد 
مبسدس وإصابة ثالثة آخرين 
أمام مركز ثقافي كردي في الدائرة 
العاشرة في باريس أمس األول، 
لكن ممثلني عن اجلالية الكردية 
طالبوا باعتبار الهجوم إرهابيا.
واســتجابة لدعوة املجلس 
فــي  الكــردي  الدميوقراطــي 
فرنســا إلى التظاهر في ساحة 
التقليدي  املركــز  اجلمهوريــة 
لالحتجاجات، جتمع محتجون 
أكراد للمطالبة بأجوبة بشــأن 
حــادث إطالق النــار، وحتولت 
املظاهرة الشتباكات وعمليات 
تخريب، واســتعملت الشرطة 
الغاز املســيل للدموع لتفريق 
املتظاهريــن. وكانــت النيابــة 
العامة الفرنســية أعلنت أمس 
متديد توقيف الستيني األبيض 
البشرة، وأشارت إلى أن التحقيق 
اعتمد أيضــا البحث في الدافع 

«حقيبة صغيرة» حتتوي على 
«مخزنــني أو ثالثــة ممتلئــة 
بالطلقــات، وعلبــة ذخيرة من 
عيار ٤٥ حتوي ٢٥ خرطوشــة 

على األقل».
الفرنســي  الرئيــس  ودان 
إميانويــل ماكــرون «الهجــوم 
الدنيء» الذي «اســتهدف أكراد 
فرنسا». وبطلب منه، استقبل 
قائد شــرطة باريس مسؤولي 
اجلاليــة الكردية فــي محاولة 

المتصاص الغضب.
وجــرت الوقائع في شــارع 
بالقــرب من مركز ثقافي كردي 
في حــي جتاري حيوي ترتاده 

بطلب للجوء سياسي «رفضته 
السلطات الفرنسية».

املفتــرض  النــار  ومطلــق 
معروف من قبل القضاء الرتكابه 
أعمال عنف باستخدام السالح 
عرفته وســائل إعالم فرنسية 
باســم «وليام.م» وهو ســائق 
قطار متقاعد وذو سوابق جنائية 

عديدة.
وكان قد حكم عليه في يونيو 
املاضي بالسجن ١٢ شهرا بتهمة 
ارتكاب أعمال عنف بسالح ابيض 
في ٢٠١٦، وقد طعن في احلكم.
والرجــل اتهــم أيضــا فــي 
ديســمبر ٢٠٢١ بارتكاب أعمال 
عنف ذات طابع عنصري، حيث 
جرح بسالح أبيض مهاجرين في 
مخيم في باريس وقام بتخريب 
خيامهم مع ســبق اإلصرار في 

ديسمبر ٢٠٢١.
وصــرح والــد املشــتبه به 
البالــغ مــن العمــر( ٩٠) عاما 
لوكالة «فرانس برس» بأن ابنه 
وصباح يــوم احلادث «لم يقل 
شيئا عندما غادر املنزل (..) إنه 
مجنون»، مشيرا إلى أنه مييل 

إلى «الصمت» و«منغلق».
وأوضح دارمانان أنه «أراد 
مهاجمة األجانب» و«من الواضح 
أنه تصرف مبفرده»، مشيرا إلى 
أنه كان يتردد على ميدان رماية.
وشــدد على أنــه «ليس من 
املؤكــد أن القاتل الذي أراد قتل 
هــؤالء النــاس (..) فعــل ذلك 

الستهداف األكراد حتديدا».

اجلالية الكردية.
الســلطات  تســرب  ولــم 
الفرنســية أي تفاصيــل عــن 
الضحايــا «غير املعروفني لدى 
أجهزة الشرطة الفرنسية»، كما 
قــال وزير الداخلية الفرنســي 

جيرالد دارمانان.
لكن الناطق باســم املجلس 
الدميوقراطي الكردي في فرنسا 
أجيت بوالت قال إن أحدهم فنان 
كردي الجئ سياســي، والرجل 
الثانــي وهــو «مواطــن كردي 
عادي» يتــردد علــى اجلمعية 
«يوميــا»، وأوضــح أن من بني 
القتلــى امرأة كانــت قد تقدمت 

املتهم صاحب السوابق وسبق أن هاجم مخيماً للمهاجرين 

(أ.ف.پ) محتجون أكراد يضرمون النيران ويشتبكون مع قوات األمن في ساحة اجلمهورية وسط باريس  

العنصــري. وتركز التحقيقات 
على تهم القتل ومحاولة القتل 
والعنف املسلح إضافة إلى انتهاك 
التشريعات املتعلقة باألسلحة 
بدافع عنصري، وقالت النيابة 
«إضافة هذا األمر ال يغير احلد 
األقصى للعقوبة احملتملة والتي 

تبقى السجن املؤبد».
األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الفرنسية عن مصدر قريب من 
التحقيق أمس أن املتهم أكد قيامه 

بالهجوم ألنه «عنصري».
وصرح املصدر بأن املشتبه 
به الذي متت السيطرة عليه قبل 
تدخل الشرطة أوقف وبحوزته 

السوريون في مقدمة طالبي اللجوء بأملانيا

بعد احملروقات والصرافات.. 
طوابير لشراء «املتة» الفرط

وكاالت: احتل الســوريون املركز األول 
بأعداد طالبي اللجوء في أملانيا خالل عام 
٢٠٢٢ اجلاري، إذ جتاوز عدد الطلبات املقدمة 

الـ ٥٠ ألفا.
وقــال تقريــر صــادر عــن املفوضيــة 
األوروبيــة، نقلتــه صحيفــة «دي فيلت» 
األملانية، إن ٢٧ في املائة من طلبات اللجوء 
املقدمة في أملانيا خالل العام كان ملواطنني 

سوريني.
وأضــاف التقريــر أن األفغان حلوا في 
املركز الثاني بنسبة ١٧ في املائة من أعداد 
الطلبات، بينما شكلت نسبة طلبات اللجوء 

من تركيا ١٠ في املائة.
وأشار التقرير الذي اورده موقع تلفزيون 
«ســورية»، إلى أن عدد طالبي اللجوء في 

أملانيا ارتفع خالل العام بنسبة ٥٧ في املائة 
مقارنة بعــام ٢٠٢١ املاضي، ليصل عددهم 

إلى نحو أكثر من ١٩٠ ألفا.
وبحســب تقرير املفوضية، فإن أملانيا 
تصدرت دول االحتاد من حيث عدد طلبات 
اللجوء املقدمة إليها، تليها فرنسا في املركز 
الثاني بأكثر من ١١٥ ألف طلب، تليها إسبانيا 
بأكثر من ١١١ ألفا، ثم النمسا بأكثر من ١٠٦

آالف طلب، فإيطاليا بأكثر من ٧٨ ألفا، بينما 
جــاءت هنغاريا في املركز األخير بأقل من 

٤٠ ألف طلب.
وبحسب آخر إحصائية رسمية، بلغ عدد 
الالجئني السوريني في أملانيا نحو ٨٠٠ ألف 
شخص، ٤٠ في املائة منهم نساء، مبتوسط 

أعمار ال يتجاوز الـ ٢٠ عاما.

وكاالت: بعد الطوابير على محطات الوقود 
وعلى صرافات النقود، انســحبت ازمة الغالء 
غير املســبوقة على واحد من أكثر املشروبات 
شــعبية في بعض مناطق سورية. وانتشرت 
عبر وســائل التواصل االجتماعي صور تظهر 
مئات األشــخاص ينتظرون دورهم للحصول 
على «املتة» في حي وادي الذهب مبدينة حمص.

وقالت شبكة أخبار «نبض حمص العدية» 
في فيســبوك: «هاد املنظر احلضاري اجلميل 
هــو طابور متــة.. تخيلوا كم نحــن منلك من 
التخلف وقلة العقــل واجلنون حتى نقف في 

هذا البرد القــارس كرمى علبة متة». واتهمت 
الشــبكة التجار بالتحكم في انقطاع املادة عن 
األسواق من دون أي حترك من احلكومة، وذلك 
من خالل احتكارهم كميات كبيرة منها وإخفائها 
داخل املستودعات لبيعها بشكل حر وبأسعار 

مضاعفة.
ووصل سعر علبة املتة بوزن (٥٠٠ غ) في 
بعــض املناطق إلى ٢٥ ألف ليرة ســورية، إن 
وجــدت، في حني جلأ جتار وباعــة الى بيعها 
باملفرق أو «فرط» كما يقول السوريون. وبلغ 

سعر الـ ١٠٠ غرام منها نحو ٥٥٠٠ ليرة.

ملشاهدة الڤيديو


