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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

احلكومة تنفي إغالق التحويالت بني املدارس بدءًا من اجلاري
القاهرة ـ هالة عمران

املركــز اإلعالمــي  نفــى 
ملجلس الــوزراء املصري ما 
انتشر من أنباء بشأن صدور 
قرار بإغالق باب التحويالت 
بــني املدارس بدءا من شــهر 

أغسطس اجلاري.
وأوضح املركز اإلعالمي، 
في بيــان أنه قام بالتواصل 
مع وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني، والتي نفت 
تلــك األنباء، مؤكــدة أنه ال 
صحة إلغالق باب التحويالت 
بــني املدارس بدءا من شــهر 

أغسطس اجلاري.
وشــددت على استمرار 
التحويل اإللكتروني للطالب 
بني املدارس بجميع مراحل 
التعليم االبتدائي واإلعدادي 
والثانوي دون إغالق، حيث 
التســجيل  بــاب  مت فتــح 
اإللكتروني للتحويالت من 
يوم ١ يوليو املاضي، لينتهي 

التنســيق السيد عطا، امس 
إن عدد املتقدمني الختبارات 
القدرات وصل حتى اآلن إلى 
١٦١ ألــف طالب وطالبة على 
التنسيق اإللكتروني  موقع 

التنسيق اإللكتروني مستمر 
في استقبال رغبات الطالب، 
إلجــراء اختبارات القدرات 
١١ أغســطس  حتــى يــوم 
إلــى أن  احلالــي، مشــيرا 
املوقع متــاح للطالب على 
مدار الـ٢٤ ساعة، باإلضافة 
إلى معامل احلاســب اآللي 

باجلامـعــات.
من جانبه، قال املستشار 
اإلعالمي واملتحدث الرسمي 
للوزارة د.عادل عبدالغفار، 
إن اختبارات القدرات بكافة 
اجلامعــات تســير بشــكل 
منتظم ومبتابعـــة من رؤساء 
اجلامعــــــات وإشراف مباشر 
من نواب رؤساء اجلامعـــات 
لشؤون التعليم والطـــالب، 
وبحضـــــــور قيـــــــادات 
الكليــــات من العمداء ووكالء 
ومبشاركـــــة  الكليــــــات 
أعضــاء هيئة التدريس، مع 
تطبيــق كافــــــة اإلجراءات 

االحترازية املطلوبة.
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ـ ٢٠٢٣.
وأضــاف رئيــس قطاع 
التعليمـ  في بيانـ  أن موقع 

«التعليم العالي»: ١٦١ ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق اجلامعات

يوم ١٥ أغسطس اجلاري.
الى ذلك، قال رئيس قطاع 
التعليــم بــوزارة التعليــم 
العلمــي  العالــي والبحــث 
واملشــرف العام على مكتب 

انخفاض منسوب املياه اجلوفية يفاقم 
أزمة «مياه الشرب» في الشمال السوري

وكاالت: تنشط مهنة نقل مياه الشرب 
التي يعمل بها عشرات األشخاص العاطلني 
عن العمل في مدن وبلدات ومخيمات الشمال 
الســوري، خالل فصل الصيف، وذلك بعد 
انخفاض منســوب املياه اجلوفية، ما أدى 
إلى توقف العديد من اآلبار عن العمل، وعدم 
كفايتها لتغطية احتياجات السكان من املياه، 
إضافة إلى عجز مياه الشــركة التي تصل 
إلــى منازل األهالي عبــر أنابيب املياه عن 
تغطية كامل احتياجات السكان من املاء.

ولذلك يضطــر األهالي في ريفي حلب 
الشمالي والشرقي خصوصا، لشراء املياه 
من صهاريج تتم تعبئتها من اآلبار الزراعية 
الواقعة في محيط املدن والبلدات، التي لم 
تكن غائبة عن أزمة املياه، بحســب تقرير 

ملوقع تلفزيون «سوريا».
ويعمل محمد نبهان، في بيع مياه الشرب 
بجرار زراعي يجر صهريجا من املاء بسعة 
٥ آالف ليتر، وينقل يوميا إلى مدينة مارع 
بريف حلب الشــمالي بشكل وسطي نحو 
١٠ صهاريج، يتم ضخها إلى منازل األهالي 
في املدينة، وال يكاد يتوقف عن عمله حتى 
ســاعات متأخــرة من الليل. وقــال نبهان 
للموقع، إن مهنة نقل املياه أصبحت رائجة 

نتيجة االحتياج الكبير للمياه خالل فصل 
الصيــف على وجــه التحديد، حيث يعمل 
معه في مدينة مارع في نقل املياه عشرات 
آخرون، ينقلون املياه لألهالي ذلك نتيجة 
عدم تغطية مياه الشركة لكامل سكان املدينة 
واقتصارها على ساعات محدودة أسبوعيا.
مديــر شــركة املياه فــي مدينــة مارع 
م.يوســف احلجــي، أكد كذلــك أن املياه ال 
تغطي كامل املدينة واالحتياج يفوق منسوب 
املياه املتوافر في اآلبار، حيث تعتمد شركة 
املياه على عدة آبار بشكل دوري في عملية 

الضخ بهدف تعويض النقص في اآلبار.
ويشمل عمل صهاريج املياه معظم مدن 
وبلــدات ومخيمات ريفي حلب الشــمالي 
والشرقي، ما يعني أن املشكلة تعاني منها 
معظم مناطق الشمال السوري. ففي مدينة 
الباب، تتفاقم املشكلة كل عام خالل فصل 
الصيف، بســبب عدم كفاية مياه الشركة 
التي تأتي يوما واحدا في األسبوع جلميع 
األحياء، وفي حال حصلت املنازل املشمولة 
بشبكات مياه الشــرب، فإن الوقت احملدد 
لتعبئــة املياه ال يزيد على ألفي ليتر وفي 
أحســن األحوال ال تغطي احتياج األسرة 

ملدة أسبوع.

امللف الرئاسي إلى الصدارة و«التغييريون» لتحديد املواصفات قبل األسماء
بيروت ـ عمر حبنجر

االستحقاق الرئاسي بات 
األولوية في لبنان، بعد طي 
صفحــة تشــكيل احلكومة 
امليقاتية اجلديدة، فيما تبقى 
من عمر الوالية الرئاسية، لكن 
هذا االستحقاق مهدد بتعقيد 
األوضاع السياسية الداخلية، 
بتأثيــر االتهامــات املتبادلة 
بــني أولي الشــأن، ووســط 
تراجــع االهتمامات الدولية 
باألزمة اللبنانية، وانشغالها 
مبستجدات احلرب الروسية 
في أوكرانيا، وبتوتر العالقات 
األميركية- الصينية، وأخيرا 
املواجهة النارية بني اسرائيل 
وحركة اجلهاد اإلسالمي في 
غزة، والتي وضعت أوزارها 
الفائــت،  الليــل  منتصــف 
بوســاطة مصرية- قطرية 
الواليــات املتحدة  باركتهــا 

األميركية.
ومــع هــذه األزمــات، لم 
يعــد ملف ترســيم احلدود 
البحرية مع اســرائيل على 
اخلــط الســريع، بخالف ما 
يرى مســؤولون لبنانيون 

الشــيخ نعيم قاسم توجيه 
ســؤال الى «شركاء الوطن» 
عمــا اذا كانوا يجرأون على 
الطلب من الواليات املتحدة 
األميركية سرا او علنا، وقف 
إجراءاتها ضد لبنان؟ أو قولوا 
لنــا كيف حتــررون األرض 
البحرية  واملياه والثــروات 
والبريــة والغازيــة، اذا لــم 
تكــن املقاومة موجودة؟ أما 

بانتخــاب رئيس جمهورية 
«مثل اخللق..»، ودعا جميع 
نــواب املعارضــة، وعددهم 
٦٧ نائبا حسب تقديره، الى 

توحيد املوقف والقرار. 
جعجــع  ويســعى   
الستقطاب النواب التغييريني 
والسياديني املعارضني، الذي 
يعتبرهم حلفاءه الطبيعيني 
الذيــن يتحدثــون اآلن عن 

بــدوره النائــب غســان 
سكاف حتدث عن اجتماعات 
بدأت تعقد للنواب السياديني 
والتغييريني لبلورة اسم او 
اكثــر لرئاســة اجلمهورية، 
وقال: أعتقد أننا سنصل الى 
انتخاب رئيس. أما مســألة 
تأليف احلكومة فقد صارت 

وراءنا.
وأشار الى عوامل خارجية 
ضاغطــة النتخــاب رئيس 
جديد للجمهورية في املوعد 
الدستوري، وأضاف: اخلارج 
يقول لنا: اإلنقاذ من أمامكم، 
واجلوع من ورائكم، ولم يعد 

لدينا خيار آخر.
في غضون ذلك، اكد رئيس 
التيار احلر جبران باســيل 
وجــود مرســوم لتجنيس 
اكثر من ٤٠٠٠ آالف شخص 
بــني ســوري وفلســطيني 
وجنســيات أجنبية، وذلك 
في معــرض «اتهامه» وزير 
الداخلية بسام املولوي ومن 
ورائه رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي بعرقلة توقيع ٥٧٧ 
مرسوم استعادة اجلنسية.

وتقول جريدة «الشرق» 

اذا كنتم تقبلون بإســرائيل 
على ان ال يكون التحرير بيد 

حزب اهللا، فكبيرة عليكم!
املأزومة،  هذه األوضــاع 
جعلت التطلع الى انتخابات 
رئيس جديــد للجمهورية، 
املتــاح  الضــرورة  خيــار 
وامللح، رئيس حزب القوات 
اللبنانية، سمير جعجع يرى 
ان اي خطة انقاذ يجب ان تبدأ 

مبادرات واتصاالت، لتحديد 
مواصفات الرئيس املطلوب 
فــي هــذه املرحلــة، جتنبا 
املبكر باألســماء  للخــوض 
التي تأتي في الدرجة الثانية 
مــن االهتمام، بعــد البرامج 

السياسية والتوجهات.
وضمــن تطلعات هؤالء، 
اختيار رئيس يكون إصالحيا 
سياديا مفتوحا على اجلميع 
وله عالقاته النافعة، وليس 
فــي تاريخه، ما يســيء الى 
حاضره، كمــا ليس لديه ما 
يطلبه لنفسه، بحسب النواب 
التغييريني من جماعة ثورة 
١٧ (تشرين) الذين اجتمعوا 

باالمس لهذه الغاية.
ويقــول نائــب طرابلس 
ايهــاب مطــر، الــذي يقــوم 
بحراك جلمــع كلمة النواب 
الُســنة، انــه ال يــرى هناك 
رئيســا للجمهوريــة فــي 
موعــد االســتحقاق، وعــن 
رأيه بالنائب جبران باسيل 
كمرشــح للرئاســة، أجاب: 
حظــوظ باســيل برئاســة 
اجلمهوريــة أضعف مما هو 

يفكر.

املقصــود  إن  البيروتيــة: 
جتنيس ٥٠٠٠ مسيحي و٣٠٠ 
علــوي، مقابــل ٤٠٠ مليون 

دوالر!
وذكــر موقع «ام تي ڤي»، 
ان املستشــار األول للرئيس 
السابق  الوزير  ميشال عون 
سليم جريصاتي، غادر القصر 
اجلمهوري، واضعا بذلك حدا 
ملشاحناته الدائمة مع رئيس 
التيــار احلــر الــذي ال يوده 
باألســاس. وبســؤال دوائر 
بعبدا، قالــت لـ«األنباء»: إن 
غيــاب جريصاتــي مؤخرا، 
ارتبط بعزاء والدة زوجته، 
وهــو اســتقبل فــي القصر 
اجلمهــوري أمس، الســفير 
البريطاني اجلديد في لبنان 
هاميش كاول ملناسبة تسلمه 

مهامه الديبلوماسية.
إلــى ذلك، تعرض موكب 
املولــوي  الداخليــة  وزيــر 
حلادث مــروري فــي محلة 
عمشيت، وهو في الطريق من 
طرابلس الى بيروت صباح 
أمس، عندما انحرفت شاحنة 
باجتاهه، واقتصرت األضرار 

على املاديات.

جعجع يحث املعارضني على التوّحد النتخاب رئيس «مثل اخللق» .. والنائب سكاف يتحدث عن ضغوط خارجية تقول: اإلنقاذ من أمامكم واجلوع من ورائكم!

(محمود الطويل) صورة تذكارية لنواب املعارضة عقب اجتماعهم في مجلس النواب أمس 

فــي املراســالت األميركية- 
االســرائيلية مــع لبنــان، 
والهادفة الى تأجيل الترسيم 
الــى مــا بعــد االنتخابــات 
التشــريعية االســرائيلية، 
مبعزل عن الزيارة املرتقبة 
للوســيط األميركــي آموس 
هوكشــتاين الــى لبنان هذا 
الشــهر، وهو موجود حاليا 
في اسرائيل، علما ان أوضاع 
اللبنانيني ال حتتمل التأجيل، 
فال مصارف تعمل وال رواتب 
تدفع، وال قطاع استشفائيا 
او دوائيا، فيما خطة التعافي 
واخلطــة االقتصاديــة مــع 
الدولــي  النقــد  صنــدوق 
معلقتني، على قرار الترسيم 

املوعود.
وفي هذا الســياق، بحث 
نائب رئيس مجلس النواب 
إليــاس بوصعــب أمس مع 
سفير قطر في لبنان ابراهيم 
الســهالوي،  بن عبدالعزيز 
«موضــوع ترســيم احلدود 
البحريــــــة والتطــــورات 

االقليمية».
هذا الوضــع أتاح لنائب 
العــام حلــزب اهللا  األمــني 

االقتصادي جاسم عجاقة لـ «األنباء»: اخلطة 
املطروحة ليست للتعافي بل لتوزيع اخلسائر

مصدر لـ «األنباء»: لم نتبّلغ طلبًا إسرائيليًا عبر دولة شقيقة أو صديقة بتأجيل الترسيم
بيروت - داود رمال

 نفى مصدر لبناني واسع االطالع لـ «األنباء» ان 
«يكون لبنان قد تبلغ عبر دولة شــقيقة او صديقة، 
بأن إسرائيل تريد تأجيل حسم ملف الترسيم للحدود 
البحرية مع لبنان الى ما بعد االنتخابات النيابية املبكرة 
في نهاية اخلريف املقبل، وأن أي رسالة او معلومات 
او معطيات او تقرير لم يرد الى اجلهات الرسمية بهذا 
اخلصوص». وأوضح املصدر ان «اجلهة الوحيدة التي 
تقوم بدور الوسيط هي الواليات املتحدة األميركية 

عبر السفير آموس هوكشــتاين، واألخير لم يبلغ 
السلطات الرسمية اللبنانية بأي موقف جديد، وهو 
موجود في إسرائيل يستكمل مباحثاته مع املسؤولني 
هناك، ونحن ننتظر عودته الى لبنان باجلواب على 
املقترح اللبناني الذي نأمل ان يكون إيجابيا وواضحا 
مما يعيد حتريك املفاوضات غير املباشــرة لالنتهاء 

من الترسيم سريعا».
يذكر أن مهلة األســبوعني التي طلبها الوسيط 
األميركي هوكشتاين في زيارته األخيرة الى لبنان، 
للعودة باجلواب اإلسرائيلي على املوقف اللبناني حول 

ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية، لم تنقض، علما ان 
لبنان اكد ان آخر ما ميكن ان يتنازل عنه هو اعتماد 
اخلط ٢٣ حــدودا بحرية زائدا حقل قانا، وال ميكنه 
القبول بأقل من ذلك. كما ان لبنان أصر على ان تكون 
اإلجابة اإلسرائيلية خطية وليست شفهية، وفي حال 
كانت إيجابية تتم العودة فورا الى اجتماعات الناقورة 
برعاية األمم املتحدة وبوساطة مسهلة أميركية لتحديد 
اإلحداثيات التقنية قبل التوقيع على احملاضر، بحيث 
جتتمع احلكومة اللبنانية استثنائيا لتعديل املرسوم 

٦٤٣٣ بإضافة حقل قانا الى اخلط ٢٣.

بيروت ـ احتاد درويش

الباحث االقتصادي  رأى 
جاسم عجاقة أنه ال إمكانية 
إلقرار موازنــة حقيقية في 
ظل أســعار صرف متعددة 
ومعتمدة في مشروع املوازنة 
الذي أعدته احلكومة ويناقشه 
مجلس النــواب، معتبرا أن 
الوصــول الى ذلــك يتطلب 
شروطا هي عبارة عن سلة 
متكاملــة، أولها إقرار قانون 
الكابيتال كونترول املرتبط 

بحركة التجارة، أي االستيراد والتصدير التي 
يتــم من خاللها تهريــب العملة الصعبة الى 
اخلــارج بواســطة بعض التجار بعد شــراء 
الدوالر على سعر منصة صيرفة أو من السوق 
السوداء، وثانيها التهريب عبر احلدود بحيث 
ان البضائع التي تهرب ويجري بيعها خارجا 

تعتبر تهريبا للدوالر.
وأكــد عجاقة أن هناك اســتحالة لتوحيد 
سعر الصرف من دون اقرار قانون الكابيتال 
كونترول، وإعادة هيكلــة القطاع املصرفي، 
ووقف التعامل بتجارة الشــيكات املصرفية 
غير الشرعية التي يجري شراؤها بغير قيمتها 
الفعلية، إضافة الى املضاربة على الدوالر من 
خــالل التطبيقات التي باتت تتحكم مبصير 
عجز املوازنة، كذلك إجبار التجار على القبول 

بالدفع بالبطاقات املصرفية.
أمــام هذه العوامــل التي أوردهــا عجاقة 
وأســماها عملية ضبــط لألمــور املالية من 
جميع جوانبها، توقف عجاقة عند اإلصالحات 
املطلوبة في القطاع العام مستعرضا واقع هذا 
القطاع لناحية الفائض في موظفيه وقدرته 
التشغيلية، متسائال ما إذا كان صندوق النقد 
الدولي سيقبل مع الدولة اللبنانية بأن حتافظ 
على ٣٣٠ ألف موظف قسم كبير منهم بعقود 
مؤقتة ســواء كانوا مياومني أو اجراء أو عن 

طريق شراء خدمات.
وفي موضوع املوازنة أيضا أشار عجاقة 
الى مسألة الدين العام املرتبط بأموال املودعني 
واملصــارف، موضحا في هذا املجال أن خطة 
التعافي املالي واالقتصادي التي أعدتها احلكومة 

جرى شطب الدين املتوجب 
على الدولة اللبنانية ملصرف 
لبنان وللمصارف، وهذا من 
شأنه أن ينعكس على أموال 
املودعني الذين ســيرفضون 
بشكل حاسم شطب أموالهم.

وعليه رأى عجاقة أن إقرار 
املوازنة فــي مجلس النواب 
ليس باألمر السهل من دون 
األخذ باالعتبــار كل ما ذكر 
ســابقا، وإال فســنكون أمام 

موازنة تشبه سابقاتها.
واعتبــر عجاقة أن خطة 
التعافي الذي يجري احلديث عنها هي ليست 
بخطة تعاف، بل هي عبارة عن خطة لتوزيع 
اخلســائر حيث جاء فيها أنها ستلغي جزءا 
كبيرا مــن التزامات مصرف لبنان بالعمالت 
األجنبية جتاه املصارف فهي لم تقدم األرقام 
حول النســبة النهائية، بل قيــل أن أقله ٦٠ 
مليار دوالر مت شطبها من مصرف لبنان وكأنه 
سيجري حتميلها للمصارف والودائع، وايضا 
تتضمن اخلطة إقرار قوانني إصالحية كإعادة 
هيكلة القطاع املصرفي من دون أن يكون هناك 
شرح لهذه العملية واقرار السرية املصرفية، 
وحماية أموال املودعــني، اذا كل ذلك مبنزلة 
خطوط عريضة يحتاج كل منها الى قانون، 
وهي غير كافية وحدها بصيغتها املطروحة 

لكنها ضرورية.
وعــن إضراب املصارف لثالثــة أيام، قال 
عجاقــة إن هــذا اإلضراب يأتــي على خلفية 
استهداف القطاع املصرفي وهو ما نص عليه 
بيان جمعية املصارف الذي حمل بعض القوى 
السياسية مسؤولية استهداف املصارف من 
خــالل تدخلها بالقضاء. وأضــاف عجاقة أن 
هذا اإلضراب ستكون له تداعيات سلبية على 
املواطن خصوصا من ناحية أجور القطاع العام 
الذي لم يقبض رواتب الشهر املاضي، باإلضافة 
إلى عدم إمكانية سحب األموال من املصارف 
من قبل املواطنني وتعطيل حركة االســتيراد 
وارتفاع األسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف 
الــدوالر. وطالب عجاقــة احلكومة بالتروي 
فــي التعاطي مع القطــاع املصرفي نظرا إلى 
محورية هذا القطاع في اللعبة االقتصادية.

جاسم عجاقة

نواب املعارضة يحملون على احلكومة لعدم معاجلة 
حرائق املرفأ ويلوحون باستجواب الوزراء املعنيني

بيروت - أحمد عزالدين

عقــد نــواب املعارضــة 
جناة صليبــا وملحم خلف 
ومارك ضو وإلياس جرادي، 
مؤمترا صحافيا في مجلس 
النواب شــنوا فيــه هجوما 
عنيفا على املنظومة احلاكمة 
التي اســتمرت في نهج عدم 
املساءلة، ومتييع احلقيقة في 
قضية املرفأ بعد سنتني على 
أكبر انفجار غير نووي، وذلك 
من خــالل تضييع احلقيقة، 

وتكبيل القضاء.
وقالت النائب جناة صليبا 
التي حتدثت باســم النواب 
إن احلكومة تواصل جتاهل 
مصير األخطار التي تسببها 
املواد املسرطنة املنبعثة من 
احتراق طويل األمد للحبوب 
في صوامع امليناء في بيروت.

وأضافت أن هذه املنظومة 
التي استطاعت استيالد نفسها 
في االنتخابات ال تعطي أهمية 

ووجهــت صليبا أســئلة 
للــوزراء حــول معاجلة هذا 
األخطــار، متوعدة بالتوجه 
ملســاءلتهم مــا لــم يقدمــوا 
إجابــات عن هذه األســئلة، 

املستقبل القريب؟
٣ - هــل مجلس الوزراء 
مستعد وجاهز لتعويض كل 
من أدخل إلى املستشــفيات 
وأقســام الطــوارئ بســبب 
مشاكل في اجلهاز التنفسي 
أو القلــب واألوعية الدموية 
والتي قد تكون نتيجة احلريق 
املندلع منذ ٧ يوليو واملستمر 
حتى تاريخ انعقاد هذا املؤمتر 

الصحافي؟
وشددت صليبا على «أننا 
نترقب خطة واضحة وأجوبة 
عن أســئلتنا خالل اليومني 
املقبلني، وإال فإننا ســنحول 
طلبنا الى استجواب الوزراء 

املعنيني».
بالقــول: «كما  وختمــت 
سنتواصل مع كل من اللجان 
النيابية املختصة من بيئية 
لــن  وصحيــة وغيرهمــا.. 
نصمــت قبل وضع حد لهذه 
الكارثــة اخلفيــة التي تفتك 

باملدينة وسكانها».

وهي: 
١ - ما خطة مجلس الوزراء 

إلخماد النيران القائمة؟
٢ - ما اخلطة إلزالة مصدر 
احلريق وجتنب أي كارثة في 

النواب جناة صليبا وملحم خلف ومارك ضو وإلياس جرادي في مؤمتر صحافي في مجلس النواب (محمود الطويل)

خلطر التعرض للدخان من 
قبل سكان العاصمة، مشيرة 
الى أن الدراسات أثبتت اخلطر 
الكبير للتفاعالت الكيميائية 
جلزئيات الدخان على الصحة.


