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أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

امللف الرئاسي يفاقم اخلطاب السياسي.. وعودة هوكشتاين حترك الركود
بيروت - عمر حبنجر 

مــع الدخــول فــي اليوم 
السادس من املهلة الدستورية 
النتخاب رئيس اجلمهورية، 
يتجــه اخلطــاب السياســي 
نحو املزيد من التفاقم. فبعد 
كلمة رئيس القوات اللبنانية 
د. ســمير جعجــع في ذكرى 
«شهداء املقاومة اللبنانية» في 
معراب، حتت عنوان «العهد 
لكــم»، يطــل رئيــس التيار 
احلر جبــران باســيل عصر 
اليــوم الثالثــاء، ليــرد على 
جعجع وسواه ممن يصفون 
رئاسة ميشال عون، «باألشد 
مرارة على لبنان في تاريخه 

الطويل...».
وكان جعجع اتهم الرئاسة 
العونيــة بتعطيــل تشــكيل 
احلكومة، والتحضير لتعطيل 
الرئاسية، ضمن  االنتخابات 
اطار السعي لإلتيان بجبران 
باســيل، أو من يلــوذ به الى 
رئاســة اجلمهورية، بذريعة 

حقوق املسيحيني.
التيــار  إعــالم  واســتبق 
خطاب باسيل، بحملة هجائية 
ضد رئيس القوات اللبنانية، 
عبــر قناة «أو تي في» ودون 
ان تســميه، واصفــة خطابه 
«بكلمــات احلقــد املعتــادة 
املقيتة.  التحريض  وعبارات 
وإنشائيات السخافة السياسية 
املستدامة، والتي طيرت عام 
١٩٨٩-١٩٩٠ صالحيات الرئيس 
املسيحي الوحيد، بني ساحل 
احمليطني األطلسي والهادي، 
مــرورا بالشــرقني األدنــى 

واألقصى».
وذكرت «القناة البرتقالية» 
باملوعد مع كلمة «رئيس الكتلة 
النيابية األكبر» عصر اليوم 
الثالثاء، مقدمة باسيل ودون 
ان تســميه، «كرئيس للتيار 
األشــمل متثيــال للمكونات، 
والشخصية السياسية التي 
ينتظر اجلميع كلمتها في كل 
مجــال، بدءا مــن االنتخابات 

الرئاسية..»
اجلبهة الرئاسية املفتوحة 
يلفها الضباب الناجم عن كثرة 
املرشــحني، وقلــة اجلديــني 
منهــم، او اصحاب احلظوظ، 
الوحــي اخلارجي  بانتظــار 
على أعضاء مجلس النواب، 
ليتحول املرشح املدعوم الى 
جنم ساطع، بني ليلة وضحاها.
رئيــس مجلــس النــواب 
نبيــه بــري يأمــل بتوافــق 
الــى انتخــاب رئيس  يؤدي 
يجمع اللبنانيني وال يقســم 
او يفــرق، كمــا نقلــت عنــه 
صحيفة «الشــرق األوسط»، 
مبديا ارتياحه ملواقف «قوى 
التغيير» في مجلس النواب. 

بعد االنتخابات التشــريعية 
االســرائيلية مطلــع نوفمبر 
املقبل، مع صيغة تفاهم حتول 
دون املواجهــة مع حزب اهللا 

خالل الفترة الفاصلة.
بو صعب املكلف بالتواصل 
مع هوكشتاين، أبلغ الرئيس 
عون بنية االخير زيارة لبنان 
أواخر هــذا األســبوع، وانه 
سمع من اجلانب األميركي ان 
اجلهود املبذولة حاليا للتوصل 
الى اتفاق عادل اولوية قصوى 

لديهم.
هوكشــتاين ســيتوقف 
فــي باريس للقاء مستشــار 
الرئيس الفرنســي لشــؤون 
األمن القومــي، ورمبا يلتقي 
مسؤولني في شــركة توتال 
النفطيــة، للبحــث فــي دور 
فرنســا وتوتــال فــي تذليل 
العقبات امام اتفاق ســريع. 
ومن باريس ينتقل هوكشتاين 
الى موطنه األصلي اسرائيل 
ليناقــش احلــل مــع رئيس 
الوزراء يائيــر البيد وفريق 
عمله، ليعود منها الى بيروت 

خليفتــه، في ظــل تعقيدات 
الداخلي فــي لبنان،  الوضع 
حيث ســيكون متعــذرا على 
الفرقاء الدوليني ايجاد اجلهة 
اللبنانيــة املالكــة لصالحية 
توقيــع اتفاق حــول احلدود 
البحريــة مع اســرائيل، كما 
ان لبنــان غيــر معني بفكرة 
التعويض املالي عما تعتبره 
اسرائيل حصتها من حقل قانا، 
وان االتفاق املوقع بني لبنان 
وتوتال الفرنســية لن يعدل 

حتت أي ظرف.
وكانت توجهت يوم أمس 
األول مســيرة مراكب بحرية 
مــن مرفأ طرابلــس الى بلدة 
الناقورة احلدودية مع اسرائيل 
في تظاهــرة تأييــد حلقوق 
الطبيعية.  لبنــان بثرواتــه 
وقد ســجلت محاولــة ثالث 
مراكب عســكرية اسرائيلية 
من االقتراب من املسيرة، في 
حني أجرى اجليش االسرائيلي 
مناورة عسكرية بالقرب من 
حــدود لبنان تســتمر حتى 

اليوم الثالثاء.

بالرد االسرائيلي على املطالب 
اللبنانية.

قناة العربيــة - احلدث، 
قالت ان اتفاق ترسيم احلدود 
البحرية بات شبه منجز، حيث 
سيكون حقل كاريش النفطي 
مع اســرائيل، في حني يكون 
حقــل قانا، كامــال من حصة 
لبنان. وان شركة «انيرجني» 
اليونانية - الفرنسية، التي 
التنقيب في كاريش،  تتولى 
هي نفسها ستتولى استخراج 
الغاز من حقل قانا، وستدفع 
تعويضا ماليا السرائيل من 
ارباحها، جلهة ادعاء األخيرة 

مبلكية جزء من حقل قانا.
حزب اهللا ابلغ الوســطاء 
بأنه غير معني مبنح ضمانات 
ألي جهة داخلية وخارجية، في 
حال واصل العدو االعتداء على 
حقوق لبنــان.. وان محاولة 
اســرائيل تأجيل االتفاق الى 
ما بعــد انتخاباتها الداخلية 
ستقود الى مشكلة أكبر، في 
حــال انتهت واليــة الرئيس 
ميشــال عــون دون انتخاب 

«التيار» يرد على جعجع وميّهد خلطاب باسيل.. وحتذير من تأخير إقرار الترسيم إلى ما بعد مغادرة عون وغياب من يوقع

رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي مترئساً اجتماع اللجنة الوزارية املكلفة معاجلة تداعيات األزمة املالية على املرافق العامة      (محمود الطويل)

وهــو كان عقــد العــزم على 
عدم التدخل بشــأن تشــكيل 
احلكومة، ويحتفظ لنفســه 
بحق حتديــد موعد جلســة 
انتخــاب الرئيــس، علــى أن 
تسبقها جلسة نيابية إلقرار 
املوازنــة ورزمــة املشــاريع 
االصالحيــة املطلوبــة، مــن 

صندوق النقد الدولي.
وتطــرق بــري الــى قرب 
عودة الوسيط األميركي آموس 
هوكشتاين، آمال الوصول الى 
اتفاق ترسيم احلدود البحرية، 
وتاليا السياســية في البلد، 
مبا يؤشر على قرب اخلروج 

من أزماتنا.
وكان اعــالن نائب رئيس 
مجلس النواب الياس بوصعب، 
عــن قــرب عــودة الوســيط 
األميركــي هذا األســبوع، قد 
حرك الركود السياســي على 
الساحة الداخلية، فهذه العودة 
يفتــرض أن تكــون مقرونة 
بالرد االسرائيلي على املطالب 
اللبنانيــة، وســعيا جديــدا 
إلرجاء توقيع االتفاق الى ما 

النائبان ينال صلح وملحم احلجيري يشاركان في لقاء دار الفتوى 
بيروت - خلدون قواص

قرر نائبــا بعلبك ينال صلح وملحم 
احلجيري عضوا كتلة «الوفاء واملقاومة» 
املشاركة في اجتماع دار الفتوى للنواب 
السنة في ٢٤ سبتمبر، وبذلك أصبح عدد 
مؤكدي احلضور ٢٤ من أصل ٢٧ نائبا.

وأشار النائبان املذكوران إلى انه ال مكان 
ألي اصطفاف سياســي في دار الفتوى 
في اجلمهورية اللبنانية، وانهما يؤمنان 
مبشروع سياســي متكامل على صعيد 

تكامل  الطائفة، وي الثالثاء ٦ ســبتمبر ٢٠٢٢
مع شركائنا في الوطن.

وشددا بعد لقائهما مفتي لبنان الشيخ 
عبداللطيف دريان على أهمية الدور الديني 
والوطني الذي تقوم به دار الفتوى، جلميع 
الطوائف على اختالف مشاربها السياسية، 
وعلى رأســها دور السنة الوطني الذي 
متثلــه هذه الدار بامتياز، وهي ســقف 
يتوحد اجلميع حتته، ونحن نتكامل مع 
هذه املواقف السياسية واالجتماعية لدار 
الفتوى وننتمي إليها ونشد على يديها.

وردا على سؤال يتعلق مبشاركتهما 
في االجتماع الذي دعت إليه دار الفتوى 
في ٢٤ من ســبتمبر اجلاري، فقد أعلنا 
مشاركتهما في هذا االجتماع، والذي ليس 
لالصطفاف بل هو ألداء دور وطني، ووضع 
رؤية إلنقــاذ الوطن، خصوصا من هذه 

األزمة االقتصادية.
وختما: دار الفتــوى كانت ومازالت 
وســتبقى اجلامع املشترك لكل الشعب 
اللبناني، ولكل أهالي هذا الوطن، وبعيدا 

عن أي منهجية سياسية أخرى.

جورج عدوان لـ «األنباء»: على «التغييريني» 
والقوى السيادية التنسيق الستعادة قرار الدولة

جناة عون صليبا: لسُت مرشحة للرئاسة

بيروت ـ احتاد درويش

رأى النائــب عــن تكتل 
«اجلمهورية القوية» جورج 
عــدوان أن الوضــع املأزوم 
وغير املسبوق الذي متر به 
البالد يجب أن يشكل دافعا 
للمنظومة احلاكمة لإلسراع 
بتشكيل حكومة جديدة، ال 
أن يبقى اخلالف على توزيع 
احلصص وإضاعة املزيد من 
الوقت ووضع العراقيل أمام 
التشكيل دون مباالة ودون 

مراعاة لظروف اللبنانيني، وكأن لبنان بخير. 
وحّمل الرئيسني ميشال عون وجنيب ميقاتي 
مسؤولية التأخير واملماطلة، سيما أن لبنان 
أمام منعطف مليء بالتحديات والصعوبات.

ورأى عــدوان فــي تصريح لـــ «األنباء» 
أن النقــاش الدائر حــول صالحيات حكومة 
تصريف األعمال، كأنه تسليم بأن ال حكومة 
وال انتخابات رئاسية، مفضال عدم إبداء الرأي 
في هذا املوضوع والدخــول في االجتهادات 
وكأننــا نبحث عــن مبررات لعــدم انتخاب 
رئيس أو عدم تشــكيل حكومة، موضحا أن 
القوات اللبنانية ســيكون لها رأيها في حال 
تعذرت عملية التشكيل احلكومي قبيل انتهاء 
والية رئيس اجلمهورية. واعتبر أن األجدى 
من املواقف واخلطابات العالية الســقف، أن 
تنصــب اجلهود لتشــكيل حكومة ويتخلى 
رئيس اجلمهورية عن مطالبه التعجيزية، وأن 
ال يبقــى الرئيس املكلف مكلفا إذا لم يتمكن 
من التشــكيل لالنصراف بعد ذلك الى امللف 
الرئاسي وانتخاب رئيس جديد ضمن املهلة 
الدستورية. وأكد أنه على النواب التغييريني 
وكل القوى السيادية واإلصالحية واملعارضة 
دور أساسي في هذه املرحلة في حال توحدوا 
إليصال رئيس للجمهورية والبد من التنسيق 
في ما بينها واالتفاق على مرشح لالنتخابات 
الرئاسية وهذه مسؤوليتها أمام ناخبيها، ومن 
أجل اســتعادة قرار الدولــة وتغيير الوضع 
القائم، ولقطع الطريق في وجه محور املمانعة، 
مؤكدا أهمية االستحقاق الرئاسي الذي سيحدد 
مصير لبنان للسنوات الست املقبلة، مشددا 
علــى اخلطوة التــي قام بها رئيــس القوات 
اللبنانية د.ســمير جعجع الذي من حقه أن 
يكون مرشحا وهو قادر على التغيير وخوض 

هذه االستحقاق، وبالتالي فإن 
مصلحتنا الوطنية تقتضي 
إيصال مرشح سيادي ونتفق 
في هذه املعركة مع السياديني 

واإلصالحيني.
من ناحية ثانية، وحول 
القوانــني  إقــرار  إمكانيــة 
اإلصالحيــة املطلوبــة مــن 
صندوق النقد الدولي مع بدء 
املهلة الدســتورية النتخاب 
رئيــس جديــد. أكــد عدوان 
أن اكتمــال عقد املؤسســات 
الدستورية هو أولوية تتقدم 
على سواها وأهمها انتخاب رئيس للجمهورية 
لتالفي الفراغ الرئاسي، موضحا أنه عند دعوة 
رئيــس املجلس النيابي الى جلســة انتخاب 
رئيس ال يحق للبرملان التشريع ألنه يتحول 
عندئــذ الى هيئة ناخبة تبدأ مع توقيت أول 
جلسة، ويحق للمجلس التشريع اذا لم يدع 
رئيســه الى جلسة انتخاب، الفتا الى أنه في 
اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء والية الرئيس 
يجتمع املجلس حكما، مؤكدا أن رئيس املجلس 
سيلتزم باملهلة الدستورية. وأكد عدوان أهمية 
القوانني اإلصالحية املطلوبة من صندوق النقد 
الدولي والتي على مجلس النواب إقرارها وفي 
مقدمها املوازنة العامة على أن تترافق مع خطة 
احلكومة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال 
لتوحيد سعر الصرف، وقانون إعادة هيكلة 
املصارف، ومشروع قانون الكابيتال كونترول، 
ورفع الســرية املصرفية الــذي أعاده رئيس 
اجلمهورية الى مجلس النواب والتي تعتبر 
األدوات التنفيذية خلطة التعافي للخروج من 
حالة االنهيار التام وان يسهم اقرارها في ارسال 
اشارات ايجابية الى اجلهات الدولية املانحة.

وتناول عدوان مشــروع قانون الكابيتال 
كونتــرول املعلقــة نقاشــاته بانتظار خطة 
احلكومة للتعافــي، واصفا الصيغة االخيرة 
التي مت على أساسها مناقشة مشروع القانون 
تقوم على شطب ٦٠ مليار دوالر من الديون 
وهذا املبلغ سوف يتم شطبه من أموال املودعني، 
الفتا الــى ان الصيغة هذه ال تتضمن حتديد 
املسؤوليات وتوزيع اخلسائر. وأشار الى أن 
الدولة استدانت من مصرف لبنان ٤٧ مليار 
دوالر الذي بدوره اســتدانها مــن املصارف، 
أي مــن أموال املودعني، مــن هنا كان رفضنا 

ملشروع القانون.

بيروت: أكدت النائب جناة عون صليبا 
أنها ليســت مرشحة لرئاســة اجلمهورية 
ألنها «حتترم إرادة الناس الذين انتخبوها 
كنائبة»، قائلة: «سأقوم بدوري على أكمل 
وجه». وأضافت في حديث إلى «صوت كل 
لبنــان» أن «تواصل تكتــل نواب التغيير 
سيشمل القوى السياسية كافة للوصول إلى 

مرحلة األسماء التي تتوافر فيها املواصفات 
احملــددة ضمــن املبادرة، علــى أن تنطلق 

اخلطوات العملية هذا األسبوع».
وعن عدم تلبية دعوة «القوات اللبنانية» 
للتفاهم على االســتحقاق الرئاسي، قالت 
عون: «نحن على مسافة واحدة من اجلميع 

وسنمد يدنا للفرقاء كافة».

النائب جورج عدوان

احلكومة تنفي رفض استقبال منتجات زراعية 
مصدرة للخارج ملخالفتها الشروط الصحية

«التعليم»: ال صحة إللغاء إجازة يوم السبت باملدارس
القاهرةـ  أ.ش.أ: أكدت وزارة التربية 
والتعليم والتعليم الفني أنه ال صحة ملا 
يتم تداوله حول إلغاء إجازة يوم السبت 
باملدارس، بالعام الدراسي اجلديد ٢٠٢٢

/٢٠٢٣، مشــيرة إلــى أن القرار متروك 
للمحافظني.

وناشــدت الوزارة، في بيان امس، 
وســائل اإلعــالم املختلفــة ومرتــادي 

مواقع التواصل االجتماعي حتري الدقة 
واملوضوعية في نشر األخبار، والتأكد 
قبل نشــر معلومات ال تستند إلى أي 

حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران

املركــز اإلعالمــي  نفــى 
ملجلس الــوزراء املصري ما 
انتشر من أنباء بشأن رفض 
املنتجات  استقبال شحنات 
الزراعيــة املصرية املصدرة 
للخــارج نتيجــة مخالفتها 
لشــروط ومعايير السالمة 

الصحية.
املركز اإلعالمي  وأوضح 
- في بيان - أنه تواصل مع 
وزارة الزراعة واســتصالح 
األراضــي، والتــي نفت تلك 
األنبــاء، مؤكدة أنه ال صحة 
لرفض اســتقبال شــحنات 
املنتجات الزراعية املصرية 
املصــدرة للخــارج نتيجــة 
مخالفتها لشروط ومعايير 

السالمة الصحية.
الــوزارة على  وشــددت 
كافــة  وســالمة  جــودة 
املنتجات الزراعية املصرية 
املصدرة للخارج، ومطابقتها 
احلجريــة  لالشــتراطات 
واملعاييــر الدوليــة جلودة 

مــن ســالمتها ومطابقتهــا 
للمواصفــات املتبعة عامليا، 
كما يتم حاليا التوســع في 
تنفيــذ املنظومــة اجلديــدة 
الزراعية،  لتتبع الصادرات 
والتــي تعتمد علــى تكويد 

احملاصيل الزراعية، وتتضمن 
االلتــزام بكافة اشــتراطات 
الدول املســتوردة وتطبيق 
الدوليــة للصحة  املعاييــر 
النباتية، مبا يسهم في زيادة 

حجم الصادرات املصرية.

الصــادرات، حيــث تخضع 
للفحص والرقابــة من قبل 
احلجــر الزراعــي املصري، 
من خالل سحب عينات منها 
وحتليلهــا باملعمل املركزي 
املبيــدات للتأكد  ملتبقيــات 

سيارات احلكومة تستهلك مليوني
ليتر بنزين شهريًا بكلفة تتجاوز ٨ مليارات ليرة

وكاالت: كشف مدير النقل الطرقي 
في وزارة النقل محمود أسعد أن عدد 
السيارات السياحية احلكومية التي 
cc تزيــد ســعة محركاتها عــن ١٦٠٠
يبلــغ ١٤٢٢٥ ســيارة، في حني يصل 
عدد السيارات اخلاصة من ذات النوع 
إلى ١٦٠٩٨٧ سيارة، بحسب ما نقلت 
عنه صحيفــة «الوطــن» املقربة من 

احلكومة السورية.
وفــي تقرير حول اســتهالك تلك 
الســيارات من الوقود فــي ظل أزمة 
طاقة خانقة يعيشها السوريون، نقلت 
موقع الصحيفة عن مصادر مختصة ان 
استهالك السيارات احلكومية يتجاوز 
املليوني ليتر من البنزين شهريا بقيمة 

تقارب ٨ مليارات ليرة.
من جانبه، لفت األســتاذ في كلية 
االقتصــاد بجامعــة حلب د. حســن 
حزوري في تصريح لذات املوقع إلى 
أن سورية متلك أكبر أسطول سيارات 
حكومي مقارنة ببقية الدول املجاورة 

أو الــدول ذات الدخــل املرتفع حتى، 
لكن ما مييز هذا األســطول هو قدمه 
وتهالكــه وحاجتــه الدائمة لإلصالح 
والصيانة ما يجعل منه أحد أســباب 
الهــدر والفســاد، ويضــاف إلى ذلك 
أن قســما كبيرا منها يستخدم لغير 
األغراض املخصصة لها كأن تستخدم 
خلدمات منزلية وعائلية وشخصية 
للمسؤولني، وليست ألغراض حكومية 
تساهم مباشر في خدمة اإلنتاج العام.
الرســمية  وحــول اإلحصائيــات 
التابعة لوزارة النقل، قال حزوري: «إذا 
كان عدد السيارات احلكومية ذات سعة 
cc يبلغ ١٤٢٢٥ احملرك أكبر من ١٦٠٠

سيارة من مختلف الفئات، فبمقارنتها 
بعدد السيارات اخلاصة البالغ ١٦٠٩٨٧

سيارة، وبحسبة بسيطة جند أن نسبة 
الســيارات احلكومية تبلغ نحو ٩٪، 

وهذه نسبة ال يستهان بها.
وملعرفة استهالك البنزين، أجرى 
حــزوري عملية حســابية، ففي حال 

قطعت كل سيارة وسطيا مسافة ٣٠
كم باليوم، وأن متوســط االستهالك 
الوسطي اإلجمالي هو ٢٠ ليتر لكل ١٠٠
كم، فهذا يعني أن مجموع السيارات 
احلكوميــة تقطــع يوميــا ٤٢٧٫٦٥٠

كيلومترا وحتتاج إلى كمية ٤٫٢٦٧ تنكة 
بنزين أي ٨٥٣٤٠ ليتر بنزين يوميا، 
متابعا: «وإذا افترضنا أن أيام العمل 
الشــهري هي ٢٦ يومــا فقط، فيكون 
استهالك السيارات من البنزين شهريا 
٢٫٢ مليــون ليتر شــهريا على األقل، 
وتصل قيمتها بسعر التكلفة احلالي 
إلى ما يزيد على ٨ مليارات ليرة شهريا، 
وذلك بافتراض عدم وجود ســيارات 
تعمل أيــام العطل األســبوعية، ولم 
نأخذ باحلسبان املخصصات الشهرية 
التــي تعينها احلكومة لــكل فئة من 
هذه السيارات والتي قد تكون أقل من 
احلاجة الفعلية لالســتهالك أو أكثر، 
ألن هذه املخصصات متعلقة باملهمة 

واملركز الوظيفي».

مقتل أربعة أطفال أشقاء في انفجار لغم بإدلب
بنــش - أ.ف.پ: قتل أربعة أطفال 
أشــقاء جراء انفجار لغم من مخلفات 
احلــرب داخــل منزل في بلــدة بنش 
شــمال شــرق إدلب، وفق ما أفاد أحد 
أفراد العائلة ومصدران طبيان وكالة 

فرانس برس.
وتعد األجســام املتفجرة وضمنها 
األلغام من امللفات الشــائكة املرتبطة 
باحلرب السورية املستمرة منذ مارس 
٢٠١١. ورغم الهدوء على معظم جبهات 

القتال، اليزال ضحايا تلك األجســام 
القاتلة في ارتفاع، إذ توثق األمم املتحدة 
مقتل أو إصابة خمسة أشخاص يوميا 

بسببها.
وانفجــر اللغم في عائلــة نازحة 
انتقلت حديثا إلى منزل قيد اإلنشــاء 
في بلدة بنش شمال غرب سورية، وفق 
ما أفادت وكالة فرانس برس نقال عن 

مصادر في عني املكان.
وقال أحد أفــراد العائلة أبو دحام 

احملمد لوكالة فرانس برس إن أربعة 
من أبناء شقيقته، ثالث بنات وصبي، 
توفوا، مشــيرا إلى أنهــم انتقلوا إلى 

املنزل قبل أسبوعني فقط.
وأكد «الدفاع املدني» مقتل األشقاء 
الـ ٤ بانفجار لغم من مخلفات احلرب 
ضمن منزل غير مســكون، في نفس 
البناء القاطنني فيه، في بنش. وقال: 
«فرقنا انتشلت جثامينهم وسلمتهم 

الى الطبابة الشرعية».


