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القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام

شهدت منطقة ســفح األهرامات امس 
 ،(Pyramids Air Show ٢٠٢٢) العرض اجلوي
حيــث مت تقدمي مجموعــة من العروض 

اجلوية خالل االحتفالية العاملية.
وشــارك في العرض فريق النســور 
 (Black Eagles) السوداء الكوري اجلنوبي
بعــدد من الطائرات التي نفذت عددا من 
العــروض اجلوية املتميزة بالتزامن مع 
تقدمي فريــق النجــوم الفضية املصري 
(Silver Stars) وفريــق طائــرات الهيــل 
جازيل املصري (حورس) عروضا جوية 
مبهرة، كما قدمت عناصر من قوات املظالت 
املصرية عددا من العروض أثناء فعاليات 
املهرجان باإلضافة إلى مشاركة املوسيقى 
العسكرية املصرية بعدد من املقطوعات 
واملعزوفات الوطنية املصحوبة باحلركات 

اإليقاعية املتميزة.
جــاءت تلك العــروض تأكيــدا على 
عمــق عالقــات الصداقة والتعــاون بني 
مصر وكوريا اجلنوبيــة. إلى ذلك، قال 

وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعات 
العمرانيــة د.عاصــم اجلــزار إن هيئــة 
املجتمعــات العمرانيــة اجلديدة وافقت 
علــى تخصيــص ٤١ قطعــة أرض بـ ٢٢ 
مدينــة جديدة إلقامة مشــروع عمراني 
متكامل، وإنشــاء كنيســة، وفــرع بنك، 
وناد رياضي، وجامعة، وأنشطة سكنية 
وجتارية، وإدارية، وصناعية، وتعليمية، 

وفندقية، وسياحية وترفيهية.
وأضــاف اجلــزار - خــالل ترؤســه 
الجتمــاع مجلس إدارة هيئة املجتمعات 
العمرانيــة اجلديــدة امــس - أن هــذه 
املشروعات تســهم في توفير اخلدمات 
املختلفة لســكان املدن اجلديدة، وكذلك 
اآلالف من فرص العمل لشبابنا وحتقيق 

أهداف الوزارة في التنمية.
وأوضح أنه مت مبدينة القاهرة اجلديدة 
تخصيص ٦ قطع أراض بأنشطة (عمراني 
متكامــل - جتــاري إداري - مخــزن - 
تعليمــي - نــاد رياضي)، وفــي مدينة 
٦ أكتوبــر مت تخصيــص ٣ قطع أراض 
بأنشــطة (ســكني جتاري إداري فندقي 

ســياحي ترفيهي - خدمات صناعية)، 
ومبدينة العاشر من رمضان مت تخصيص 
قطعة أرض بنشاط صناعي. وتابع أنه 
مبدينة الشــروق، مت تخصيص قطعتي 
أرض بنشــاط جتــاري إداري، ومبدينة 
بدر مت تخصيص ٤ قطع أراض بأنشطة 
(جتاري إداري - طبي - جراج وصيانة 
سيارات)، ومبدينة العبور مت تخصيص 
٣ قطع أراض بأنشطة (صناعي - جتاري 
فندقي - ســكني جتــاري)، وفي مدينة 
دميــاط اجلديــدة، مت تخصيص قطعة 
أرض بنشــاط مركــز طبــي. وأكــد أنه 
مبدينــة أكتوبر اجلديــدة مت تخصيص 
قطعتي أرض بنشاط صناعي، ومبدينة 
العلمــني اجلديــدة مت تخصيص قطعة 
أرض بنشاط عمراني متكامل، ومبدينة 
السويس اجلديدة، مت تخصيص قطعة 
أرض بنشاط صناعي، ومبدينة سوهاج 
اجلديدة مت تخصيص قطعة أرض بنشاط 
مخبز، ومبدينة قنا اجلديدة مت تخصيص 
٤ قطع أراض بأنشطة (جتاري إداري - 

جتاري - سكني جتاري إداري).

احلكومة تنفي صحة ڤيديو يزعم تواجد شخص 
بكنترول شهادة الثانوية لتعديل درجات الطالب

انتخابات مجالس اإلدارة احمللية في ١٨ سبتمبر

الدمشقيون يستهلكون ١٥٠٠ خروف 
و٧٠ عجًال و٢٠٠ طن فروج يوميًا

معلومات عن تسريب امتحان الرياضيات للبكالوريا

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
املصــري مــا تداولتــه بعــض املواقــع 
التواصــــل  اإللكترونيـــة وصفحـــات 
االجتماعــي من ڤيديو لشــخص يدعي 
تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة 
بزعم تعديل درجات الطالب قبل إعالن 

النتيجة. وأوضــح املركز اإلعالمي، في 
بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية 
والتعليم والتعليــم الفني، والتي نفت 
تلك األنباء، مؤكدة أنه ال صحة للڤيديو 
املتداول بشــأن ادعاء شــخص تواجده 
بكنترول شــهادة الثانوية العامة بزعم 
تعديل درجات الطالب قبل إعالن النتيجة، 
وأن ما ورد بالفيديو املتداول مزيف، وال 

ميــت للواقع بصلة، وأن هذا الشــخص 
غير تابع للوزارة نهائيا.

وشددت على أن تصحيح امتحانات 
شــهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 
احلالــي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ يتــم إلكترونيــا 
بالكامل داخل كنتروالت مؤمنة، وسيتم 
اتخاذ كافة اإلجــراءات القانونية حيال 

صناعي ومروجي ذلك الڤيديو.

وكاالت: أعلنت ســورية تنظيم 
االنتخابــات احملليــة في ســبتمبر 
املقبل، وفتح باب الترشيح خلوضها. 
وقالــت وكالة األنباء الرســمية 
«ســانا» إن الرئيس بشــار األســد 
أصــدر املرســوم رقــم (٢١٦) لعام 
٢٠٢٢ القاضــي بتحديــد يوم األحد 
في الثامن عشر من سبتمبر املقبل 
موعدا إلجراء انتخاب أعضاء املجالس 

احمللية. من جهته، أعلن وزير اإلدارة 
احمللية والبيئة حسني مخلوف أنه 
بإعالن املرسوم تبدأ مباشرة عملية 
الترشيح النتخابات املجالس احمللية، 
فيما أوضح رئيس اللجنة القضائية 
العليــا لالنتخابات جهــاد مراد في 
تصريح ملوقع جريدة «الوطن»، أن 
عملية الترشح النتخابات مجالس 
اإلدارة احملليــة تبــدأ «مــن اليــوم 

الذي يلي نشــر املرســوم الرئاسي 
فــي اجلريدة الرســمية»، وبالتالي 
في حال نشر املرسوم في اجلريدة 
الرسمية اليوم اخلميس فإن عملية 
طلبات الترشــيح تبدأ اعتبارا من 
يوم غد اجلمعة، بحسب مراد الذي 
اكد أن عملية تقدمي طلبات الترشح 
بحســب قانون االنتخابات العامة 

تستمر ٧ أيام.

وكاالت: انســحب ارتفــاع األســعار 
اجلنوني في ســورية، على مادة اللحم 
انخفاضا بحوالي ٢٥٪ في االســتهالك، 
علــى غرار الكثيــر من املــواد الغذائية 
واالســتهالكية التــي بــات الكثير منها 
موضوعــا فــي خانــة التــرف، مقابــل 
االساسيات كاخلبز واألدوية والطاقة. 

و كشف عضو املكتب التنفيذي في 
احتــاد حرفيي دمشــق واملشــرف على 
اجلمعية احلرفية للحامني ادمون قطيش 
في تصريحات لصحيفة «الوطن» املقربة 
من احلكومة، عن انخفاض الطلب بشكل 
واضح على سوق اللحوم والفروج بعد 
عيد األضحى، عازيا ذلك، الرتفاع تكاليف 
االنتاج العائد بدوره الرتفاع أسعار العلف 
ومختلف املستلزمات والظروف الراهنة 
التي انعكست على استهالك املادة في ظل 

انهيار الليرة ومحدودية دخل املواطن.
ولفــت إلى أن محال اللحوم تعرض 
كميات محدودة حســب الطلب اليومي 
عليها، مبينا أن عدد اخلرفان املذبوحة 
في املسلخ بشكل يومي يتراوح بني ١٠٠٠ 
والـ١٥٠٠ خروف مقارنة مع ٢٠٠٠ خروف 
خالل الفترة املاضية بنســبة انخفاض 

تقدر بـ٢٥٪.
وبني قطيش أن الدمشقيني يستهلكون 
يوميا من ١٠٠٠ لـ١٥٠٠ خروف يوميا، و٧٠ 
عجــال إضافة إلى ١٥٠ لـ٢٠٠ طن فروج، 
مبينا أن االستهالك والطلب خفيف على 
املــادة، كما أن العرض انخفض بشــكل 
واضح، مشــيرا إلــى تأثيرات «األعالف 
وارتفــاع ســعرها» على مــادة الفروج 

وطرحها في األسواق.
ولفت املشــرف على جمعية اللحوم 

بدمشق إلى تأثير ارتفاع درجات احلرارة 
فــي الصيف على اللحــوم والذي تفاقم 
بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة 
تتجاوز اخلمس ســاعات مقابل نصف 
ساعة وصل تقريبا في بعض املناطق، 
وبالتالي يدفع ذلك صاحب احملل لعرض 
املطلــوب من املــواد، أي اإلمكانية التي 
تباع فيها يوميا والطلب عليها من دون 
أي تخزين للمادة، مضيفا في ســياقه: 
ال أحد من ذوي الدخل احملدود يشتري 
أكثر من كيلو حلم يوميا «ولو كان أبو 

زيد خاله»!
وحول واقع تهريب اخلروف والعجل، 
أكد قطيش أن التهريب لهاتني املادتني لم 
يتوقف باجتاه الشمال أو خارج البالد، 
لكن الكميات املهربة تعتبر أقل من الفترة 

السابقة.

انتشــرت علــى وســائل  وكاالت: 
التواصل االجتماعي في سورية، أسئلة 
ملادة الرياضيات، قال متداولوها إنها 
ســربت قبل بــدء امتحــان البكالوريا 

بدورتها التكميلية.
وقالت حسابات محلية على موقع 
فيسبوك إن أســئلة مادة الرياضيات 
للثانوية العامة الفرع العلمي، نشرت 
على مجموعات في تلغرام ومت تداولها 

بشكل كبير بني الطالب.
ونقلت شــبكة الراصد احمللية في 
السويداء، ان عددا من الطالب وبعض 
مدرســي الرياضيات أكــدوا أن ورقة 
األسئلة قد سربت بالكامل من مصدر 
في الوزارة مباشرة، وتناقلها عدد كبير 

من الطالب واملدرسني بعد الثالثة ليال 
قبيل االمتحان.

وذكر أحد املدرسني للشبكة أنه تلقى 
اتصــاالت ليلية من طالبه يســألونه 
عن إجابات معينة في املادة، ليكتشف 
صباحا أن األسئلة الواردة في االمتحان 
هي ذات األســئلة التي استفسر عنها 

الطالب.
بــدوره، أكد معــاون وزير التربية 
فــي حكومة النظام عبــد الكرمي حماد 
أن الوزارة تدقق فــي املعلومات التي 
نشرت في مواقع التواصل االجتماعي 

عن تسريب أسئلة مادة الرياضيات.
وأكد حماد فــي تصريح لصحيفة 
«الوطن» املوالية أنه يتم التدقيق مع 

كل مديريات التربية ملعرفة حقيقة فيما 
إذا كان تسريب األسئلة صحيحا، ألن ما 
ينشر ال ميكن الوثوق به خصوصا أنه 
ميكن التالعب في تاريخ النشر كيفما 

يشاء الناشر، وفقا لتعبيره.
من جهته، توعد معاون وزير التربية 
محمود بني مرجة، املرتكبني في حال 
ثبت صحة ما يشاع بـ «أشد العقوبات، 
وإحالتهــم إلى اجلهات املختصة وفق 

اإلجراءات القانونية».
وأوضح أنه في حال التأكد من صحة 
التســريب في محافظة من احملافظات 
ســيتم إلغــاء االمتحــان وإعادته في 
احملافظة، بحسب تصريحاته لصحيفة 

البعث التابعة للنظام.

من يشتري كيلو حلم يكون «أبو زيد خاله»

عشية الذكرى الثانية لتفجير املرفأ.. األزمات على حالها وإهراءات أخرى تتهاوى
بيروت ـ عمر حبنجر

اليوم اخلميس، لبنان في 
حــداد عام وإقفال، مبناســبة 
الثانيــة  الســنوية  الذكــرى 
لتفجيــر مرفأ بيــروت، الذي 
قضى على ٢٣١ ضحية وأسفر 
عن ٦٠٠٠ جريح وتدمير ثلث 
اجلانب الشرقي من العاصمة 
بيــروت، فيمــا التحقيقات ال 
تزال تراوح مكانها، بعيدا عن 
احلقيقة املطلوب دفنها مع من 
قضوا، ومــن بقي من جرحى 
أحيــاء أموات، ومــا تبقى من 
اإلهراءات اآليلة للسقوط تباعا 
لطمس معالم موقع اجلرمية.

وإلحيــاء الذكــرى، دعــت 
مختلف القوى واالحزاب الى 
لقاء ذوي الضحايا في محيط 
متثال املغترب داخل حرم املرفأ، 
وناشــد النائب اشــرف ريفي 
الكثيفة  اللبنانيني املشــاركة 
باملناسبة، مؤكدا على النضال 
وصــوال الى احلقيقــة، خامتا 

بالقول: العدالة آتية.
وفــي هذه األثنــاء، ظهرت 
إشــارات توحــي بــأن انهيار 
صوامــع اخرى مــن اهراءات 
القمح أصبح وشيكا، بعد أيام 
قليلة على انهيــار اثنتني من 
الصوامع، حيث سجل انحناء 
في اجلانب الشمالي منها نحو 
١٢ مليمتــرا، وقد منعت قوى 

االمن املرور في احمليط.
بابــا  وباملناســبة، وّجــه 
الڤاتيــكان فرنســيس نــداء 
للبنانيني، متمنيا ان يســتمر 
لبنان السير على طريق الوالدة 
اجلديدة، آمــال أن يبقى ارض 
ســالم وتعددية، حيث ميكن 
للجماعات من مختلف األديان 

العيش في أخوة.
بخالف ذكرى انفجار املرفأ، 
حافظــت امللفات املتأزمة على 
حضورها، خصوصا ما يتعلق 
بترســيم احلــدود البحريــة، 
وملف االســتحقاق الرئاسي، 
وســط تراجع ملف تشــكيل 

الهادفــة الى وضع لبنان على 
سكة التعافي.

ودعا املطارنة السياسيني 
الى األخذ باحلوار سبيال الى 
احللول بــدل اضاعــة الوقت 
بتوزيع االتهامات الباطلة ميينا 
ويسارا، وأعلنوا تضامنهم مع 
املطران موسى احلاج، وشجبوا 
احلادث املفتعل الذي تعرض له 
على معبر الناقورة، وطالبوا 
القانــون  املعنيــني باحتــرام 
الكنســي، واألعــراف وإعادة 
األموال التي صودرت منه مع 

جواز سفره.
مصادر متابعة توقفت أمام 
خلو خطاب الرئيس ميشــال 
عــون فــي خريجــي الكليــة 
احلربية من اي اشارة الى دور 
قائد اجليــش العماد جوزيف 
عون، في احلفــاظ على األمن 
واالســتقرار وحماية الســلم 

رئيسا، موضحا أنه مع الرئيس 
القــوي بوطنيته، القادر على 
التوفيق بني اللبنانيني واجلامع 
لهم واملتعالي على االنقسامات 
السياسية واالصطفافات التي 

تلحق لبنان باحملاور.
من جهته، حمل املجلس 
السياسي للتيار احلر رئيس 
املكلــف جنيــب  احلكومــة 
ميقاتي، مسؤولية االستخفاف 
بالدســتور وجتاهل أوضاع 
البالد، برفضه القيام مبا يلزم 
لتشكيل احلكومة، واعتبر أن 
ميقاتي يتحمل جزءا كبيرا من 
مسؤولية الكارثة الناجمة عن 
انقطاع الكهرباء ألنه يرفض 
اليوم اي حل مقترح او هبة 
(اشارة الى العرض االيراني) 
ويختبئ وراء ذرائع واهية، 
مــن اجــل مصاحلــه وليس 

مصالح لبنان.

األهلي، فيما اإلدارات احلكومية 
األخرى تعاني من االنحالل وما 
لفتها قول العماد جوزيف عون 
خالل استقبال الرئيس له مع 
ضباط القيادة: إن اجليش هو 
املؤسسة الوحيدة التي ما زالت 
واقفة على قدميها في لبنان. 
ومــن الدميــان نقــل زوار 
الراعــي عنــه ان  البطريــرك 
أن  الرئاســي ميكــن  الفــراغ 
يؤخذ الــى مكان آخر يصعب 
التكهن بنهائياته، مؤكدا متسكه 
باملواصفــات التــي يجــب ان 
تتوافر برئيــس اجلمهورية، 
نافيــا ان يكون هو شــخصيا 
وراء الدعوة الى انتخاب الرجل 
القوي فــي الطائفة املارونية، 
رئيســا للجمهورية، وأن من 
اجمع على هذه املقولة هم من 
اجتمعوا في حضوره بالصرح 
البطريركي قبل انتخاب عون 

الترسيم بانتظار جواب هوكشتاين من واشنطن.. و«املطارنة» تبنوا موقف الراعي من احلكومة والرئاسة.. والتيار احلر يحّمل ميقاتي مسؤولية تعطيل الكهرباء!

(محمود الطويل) إهراءات القمح عشية الذكرى الثانية النفجار مرفأ بيروت وحتذيرات من انهيارات أخرى 

احلكومة، اال في بيانات التيار 
احلر.

وعلــى صعيــد ترســيم 
الوســيط  غــادر  احلــدود، 
األميركي آموس هوكشــتاين 
الى واشنطن،  اسرائيل عائدا 
اللبنانيون  فيما املســؤولون 
ينتظرون ان يتلقوا منه اجابات 
عن طروحاتهــم من احلكومة 
االسرائيلية التي اجتمعت امس، 

بإطارها األمني والسياسي.
أمــا رئاســيًا، فقــد تبنــى 
مجلس املطارنــة املوارنة في 
اجتماعه الشهري أمس مواقف 
الراعــي  البطريــرك بشــارة 
القيــام باخلطوات  وطلباتــه 
املطلوبة إلنقاذ البالد وأهلها، 
والســيما املتعلقــة بوجــوب 
تشكيل حكومة جديدة وانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية تبعا 
للدستور مع تبني اإلصالحات 

جعجع: أنا مرشح طبيعي وسنعارض أي رئيس 
من «املمانعة» بكل ما أوتينا من قوة وقوات

البنك الدولي يوّبخ املسؤولني مجددًا: االنهيار 
املالي من أسوأ ٣ في العصر احلديث

بيروت - منصور شعبان

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع أنه «مرشح طبيعي لرئاسة 
اجلمهورية ولكن هذا يتوقف على وحدة 
املعارضة فإذا رأوا أن هذا األمر مناســب 
فليكــن ولكــن نحــن غير متمســكني إال 

بالتوافق».
ولفــت، في مؤمتر صحافي عقده بعد 
اجتماع تكتل «اجلمهورية القوية»، إلى أن 
«قائد اجليش العماد جوزيف عون يرفض 
أي بحث في موضوع رئاسة اجلمهورية».

وشدد جعجع على أن «انتخابات رئاسة 
اجلمهورية ليست حدثا معزوال إمنا لها 
عالقة بأوضاع البلد، ونحن نعيش أزمة 
كبيــرة وبالتالي مــن املهم أن نضع يدنا 
على مكمــن اخللل»، الفتــا إلى «وجوب 
انتخاب رئيس قادر على معاجلة األزمة 
وليس جتنبها، فأي شخص نريده رئيسا 

بيروت ـ رويترز: اتهم البنك الدولي في 
تقرير له أمس السياسيني اللبنانيني بالقسوة 
لتأكيدهم على أن الودائع في القطاع املصرفي 
املنهار في البالد مقدســة، قائال إن مثل هذه 
الشعارات «تتعارض بشكل صارخ مع الواقع».
ويعيــش لبنان اآلن في ثالث ســنة من 
االنهيار املالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة 
أشــخاص فقراء والذي يقــول البنك الدولي 
إنه متعمد وقد يكون واحدا من أســوأ ثالثة 
انهيــارات مالية في العصر احلديث. وميثل 
التقرير اجلديد ثاني مرة هذا العام يوبخ فيها 

البنك الدولي السياسيني الذين ميثلون النخبة 
احلاكمــة في لبنان بعد أن اتهمهم في يناير 
«بتدبير» االنهيار االقتصادي الكارثي للبالد 
من خالل قبضتهم االستغاللية على املوارد.

وأدى االنهيار إلى جتميد مدخرات املودعني 
فــي النظام املصرفي املشــلول ودفع العملة 

احمللية إلى فقد أكثر من ٩٠٪ من قيمتها.
وقال البنك الدولي في التقرير «الشعارات 
السياســية حــول قدســية الودائــع جوفاء 
وانتهازية. في الواقع، فإن إســاءة استخدام 

السياسيني لهذا املصطلح أمر قاس».

للجمهورية عليه أن يكون قادرا على عالج 
هذه املشــكلة وليس أي مشــكلة أخرى، 
وأهمية اســتحقاق االنتخابات الرئاسية 
هي أن تكون بداية عملية إنقاذ أو سيبقى 

الوضع كما هو».
وأضاف: «الســاكت عن الشر شيطان 
أخرس ونحن سنعارض وصول أي رئيس 
من فريق «محور املمانعة» بكل ما أوتينا 
مــن قوة ومن قــوات»، متابعــا: «أهمية 
االستحقاق الرئاسي أنه إما يكون بداية 
لطريق اإلنقاذ وإال جهنم جديدة أصعب 
ملدة ٦ سنوات، واالحتمال األول أن تتفق 
املعارضة على مرشح واحد ونحن نعمل 
على هذا االحتمال، واالحتمال الثاني أن 
يأتي رئيس من محور املمانعة - ال سمح 
اهللا - وفي حال حصل تكون على الدنيا 
السالم أما االحتمال الثالث فهو فيما يتعلق 
بالدعوات للتوصل إلى تسوية على رئيس 
توافقي يلتف حوله اللبنانيون جميعا».

أكد أن قائد اجليش يرفض أي بحث في موضوع الرئاسة

تخصيص ٤١ قطعة أرض بـ ٢٢ مدينة 
جديدة إلقامة مشروع عمراني متكامل

(Pyramids Air Show ٢٠٢٢) األهرامات» تشهد العرض اجلوي العاملي»


