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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

املصادفة وحادث سير يكشفان محاولة نقل
٣ ماليني حبة و١٩٠٠ كيلو من املخدرات

«النواب» يطالب بإنشاء قرية سياحية 
للمتقاعدين وكبار السن وذوي الهمم

وكاالت: ضجت وسائل التواصل االجتماعي 
السورية مبحاولة نقل وتوزيع كميات ضخمة 
من املخدرات كشــفتها املصادفــة البحتة بعد 
تعرض السيارة التي حتملها الى حادث سير. 
وكشــف احلــادث الــذي وقع علــى طريق 
«حمــص- طرطوس» عما يقــارب ألفي كيلو 
غرام من احلشيش املخدر، وأكثر من ٣ ماليني 
حبة كبتاغون، وفقا لوزارة الداخلية. وذكرت 
الداخلية عبر «فيسبوك» أنه بعد تدهور سيارة 
بيك أب على األوتوستراد املذكور غربي جسر 
الزارة، مت توقيف الشخص الذي كان على منت 

السيارة املدعو (حســام الدين. ذ)، ومصادرة 
املــواد املخدرة التي كانت مخبأة ضمن أكياس 
كبيرة مع ثالث قنابل ومخازن بندقية حربية، 
كما تبني بالتحقيق األولى أن املقبوض عليه كان 
برفقة شقيقه (سموءل) الذي فارق احلياة نتيجة 
تدهور الســيارة، ومت إحضــار املصادرات مع 
املقبوض عليه إلى مركز فرع مكافحة املخدرات. 
وبحســب األرقام، بلغت كمية املــواد املخدرة 
املصادرة ألف وتسعمائة وسبعني كيلو غراما 
من مادة احلشيش املخدر وثالثة ماليني ومائتني 

وسبعني ألف حبة كبتاغون مخدرة.

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

طالبت سهام مصطفى كمال عضو جلنة 
الشؤون اخلارجية مبجلس النواب، احلكومة 
بإنشاء قرية ســياحية للمتقاعدين وكبار 
الســن وذوي الهمم، مشددة على ضرورة 
استغالل مقومات مصر السياحية وخاصة 
الســياحة العالجية في الترويج للسياحة 
حــول العالم وجــذب شــريحة كبيرة من 

السائحني الى مصر.
وأكــدت ســهام كمــال ان مصــر متتلك 
مناطق سياحية التي تتمتع مبيزة السياحة 
العالجيــة مثــل العني الســخنة والغردقة 
والفيــوم وأســوان وســيناء وغيرها من 
املناطق املتميزة التي ميكن استغاللها في 
الترويج للسياحة العالجية الطبيعية بخالف 
املقومات السياحية األخرى من آثار ومعابد 

وغير ذلك.

وشددت على ضرورة إنشاء قرية سياحية 
للمتقاعدين وكبار السن وذوي الهمم القادمني 
من جميع أنحاء العالم الذين يصعب عليهم 
السير حتى تكون مبنزلة مكان مخصص 
لهم به جميع الوسائل الترفيهية املخصصة 
حلالتهــم مما يجعل العديد منهم في حالة 
سعادة وتكرار الزيادة ملصر مرات ومرات.

من جانبها، أشادت مرفت الكسان عضو 
جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب، بخطة 
احلكومة بشــأن استهداف ٣٠ مليار دوالر 
عوائد من السياحة الفترة املقبلة، قائلة، إن 
مصر متتلك مقومات سياحية تدفع إلى أن 

تكون من أكبر اقتصادات الدول.
وقالت أن مقومات مصر السياحية حتتاج 
إلى عوامل تســويقية الستغاللها بالشكل 
املطلوب، والدولة تســعى جاهدة ملواجهة 
اي تداعيات تؤثر على زيادة واردات قطاع 

السياحة

الدراسة في موعدها وال استغناء عن املعلمني من غير خريجي «التربية»
القاهرة ـ هالة عمران

التربيــة  وزارة  أكــدت 
والتعليــم والتعليــم الفنــي، 
انطالق العام الدراسي اجلديد 
في املدارس الدولية األسبوع 
املقبــل، مشــددة علــى التزام 
املــدارس باملواعيــد احملــددة 
الدراســة والعــام  النطــالق 
اجلديد، كما أوضحت الوزارة 
أنه ال نيــة لتأجيل موعد بدء 

العام الدراسي اجلديد.
الدراســي  العــام  ويبــدأ 
١ أكتوبــر  اجلديــد الســبت 
حتى يــوم اخلميس ٦ يونيو 
٢٠٢٣، جلميع مراحل التعليم 
الرســمية  املختلفة باملدارس 
والرســمية اللغات واخلاصة 
واخلاصة لغات، على أن يبدأ 
العام الدراسي لطالب املدارس 
الدولية في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢.

الى ذلك، نفى املركز اإلعالمي 
ملجلــس الــوزراء ما انتشــر 
من أنباء بشــأن صــدور قرار 
باالستغناء عن معلمي املدارس 
احلكوميــة من غيــر خريجي 

صحة لالســتغناء عن أي من 
معلمي املدارس احلكومية من 
غير خريجي كليــات التربية 
واالكتفاء بالتربويني فقط، وأنه 
لم يتم إصدار أي قرارات بهذا 

الشأن.
وشــددت علــى اســتمرار 

اختباراتها خالل الفترة احلالية، 
وناشدت املعلمني عدم االنسياق 
وراء تلك األخبار املغلوطة، مع 
استقاء املعلومات من مصادرها 

الرسمية.
كما ناشــد املركز اإلعالمي، 
وسائل اإلعالم املختلفة ومرتادي 
التواصــل االجتماعي  مواقــع 
حتري الدقة واملوضوعية في 
نشــر األخبار، والتواصل مع 
اجلهــات املعنيــة للتأكــد قبل 
نشر معلومات ال تستند إلى أي 
حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة 
بني املعلمني، وفي حالة وجود 
أو استفســارات  أي شــكاوى 
يرجــى الدخــول علــى املوقع 
moe.gov.) اإللكتروني للوزارة
eg)، ولإلبالغ عن أي شائعات 
أو معلومــات مغلوطة يرجى 
اإلرســال على أرقــام الواتس 
آب التابعــة للمركــز اإلعالمي 
ملجلس الوزراء (٠١١٥٥٥٠٨٦٨٨
ـ ٠١١٥٥٥٠٨٨٥١) علــى مدى ٢٤

ســاعة طــوال أيام األســبوع، 
أو عبــر البريــد اإللكترونــي 

.(rumors@idsc.net.eg)

كافة املعلمني ســواء خريجي 
كليات التربيــة أو غيرها من 
الكليات األخرى بوظائفهم، دون 
استبعاد أي منهم، مشيرة إلى 
أنه من املقــرر تعيني معلمني 
جدد باملدارس مبوجب مسابقة 
الـــ ٣٠ ألف معلم اجلاري عقد 

التربيــة واالكتفــاء  كليــات 
بالتربويني فقط.

وأوضح املركــز، في بيان 
له امــس، أنه قــام بالتواصل 
مــع وزارة التربيــة والتعليم 
والتعليم الفنــي، والتي نفت 
تلــك األنبــاء، مؤكــدة أنــه ال 

العاصمة اإلدارية: االنتهاء 
من ٤٠ ألف فدان والتعامل «سمارت»

القاهرة ـ ناهد إمام

قال املدير التنفيذي للعاصمة اإلدارية اجلديدة خالد عباس إن 
العاصمة اإلدارية ستكون أكبر مدينة ذكية في العالم بعد انتهاء 
نقل املواطنني إليها، إذ مت إنشاؤها على مساحة ٢٠٠ ألف فدان.

وأضــاف عباس، خالل كلمته في حفل إطالق مجلة احلوكمة 
والتنمية املستدامة بعنوان «احلوكمة والعاصمة اإلدارية اجلديدة»، 
أنه مت تنفيذ أعمال بنية أساسية ذكية على أعلى مستوى من أدوات 
التحــول الرقمي. وذكر أن مواطن العاصمة ســيتعامل من خالل 
تطبيق شــامل يوفر له كل متطلباته، ويخدم كل سكان املدينة، 

ولن يكون هناك تعامل بشري، والعمل بشكل «سمارت» فقط.
وتابع أن العاصمة اإلدارية متثل نواة لبداية تأســيس املدن 
الذكية لتصل إلى ٤٠ مدينة، موضحا أنه مت إنشــاء أعمدة ذكية 

تغطي كل جزء من العاصمة.
وأكد أن ما مت حتى اآلن ميثل إجنازا على كل احملاور، إذ مت تنفيذ 
٤٠ ألف فدان حتى اآلن ميثل حجما ضخما جدا من االستثمارات 
وأن ما حدث حتى اآلن ميثل إجناز ما مت في ٤٠ ألف فدان وحجم 

باستثمارات ضخمة.

لبنان.. عني على خطوة عون «األخيرة» وعني على مقترحات هوكشتاين اجلديدة
بيروت - عمر حبنجر

حســم البطريرك املاروني 
بشــارة الراعــي موقفــه مــن 
االستحقاق الرئاسي الهائم بني 
الشغور الرئاســي أو انتخاب 
رئيس جديد، بإسدائه النصح 
للرئيس ميشال عون بأن يغادر 
قصر بعبدا فــي نهاية واليته 
غامزا من قناتــه منتقدا صفة 

«الرئيس القوي». 
وتبقى اجللسة التشريعية 
الثالثيــة األيام التــي يعقدها 
مجلــس النــواب غــدا، عنوان 
املشهد السياسي لهذا االسبوع، 
بالتوازي مع احلراك التشاوري 
الرئاسي، لقوى التغيير اعتبارا 
من اليوم الثالثاء، ويستمر طوال 
االسبوع وما بعده، ريثما يتم 
التوصل الى اسم تلتقي عليه 
كلمة املعارضني والســياديني 
والتغييريني، او يكون البديل، 
اقامة تكتل يشكل الثلث املعطل، 
ألي مسار يعيد فريق املمانعة 

الى القصر اجلمهوري.
واعتبــارا من غــد األربعاء 
يبدأ مجلس النواب جلســاته 
التشــريعية قبــل حتوله الى 
هيئة ناخبة لرئيس اجلمهورية، 
على مدى ثالثة أيام، ليقر اوال 
موازنة العام ٢٠٢٢ بعد انقضاء 
تسعة اشهر من السنة، في وقت 
كان يفترض  حتضير مشروع 
موازنة ٢٠٢٣ إلقرارها االسبوع 

االخير من هذا العام.
اما جلسات انتخاب رئيس 
اجلمهوريــة، فهي رهــن قرار 
رئيــس مجلس النــواب نبيه 
بري. وتقتصر جلسات االربعاء 
على فتــرة صباحية فقط بعد 
الغاء جلســة بعد الظهر نزوال 
عنــد رغبة القــوات والكتائب 
اغتيــال  لذكــرى  واحترامــا 
الرئيس بشــير اجلميل والذي 
سيقام قداس لراحة نفسه في 
نفس التوقيت، وكانت القوات 
لوحت مبقاطعة اجللسات، حال 
انعقاد جلسة بعد ظهر االربعاء، 
أما اخلميــس واجلمعة فتعقد 
اجللســات قبل الظهر وبعده.  
وتشــكل املوازنة العامة، أحد 
القوانــني االصالحيــة،  أبــرز 
واحملرك األساســي للشــؤون 
املاليــة واالجتماعيــة وأبــرز 

الــوزراء املســيحيني  امتنــاع 
عــن تصريف األعمــال وليس 
استقالتهم، كونهم اعضاء في 
حكومة مستقيلة، واالشكالية 
هنا، تكمن في حال رفض الوزراء 
املســيحيون غيــر العونيــني 
االمتناع او املقاطعة، وأصروا 
على متابعة العمل مما يكسب 
حكومة التصريف امليثاقية، التي 
يعول عليها هذا الفريق سندا 
للفقرة «ي» من مقدمة الدستور.

وتطرح اذاعة «صوت لبنان» 
الكتائبية فرضية رئاسية ثالثة، 
وهي ان املادة ٦٢ من الدستور 
التي تنص على انه في حال خلو 
سدة الرئاسة، ألي سبب، تنوط 
صالحيات رئيس اجلمهورية 
وكالــة، مبجلس الــوزراء، أما 
الفقــرة ٢ مــن املــادة ٦٤ مــن 
الدســتور فقد اعتمدت تسمية 
«حكومة» فــي معرض الداللة 
عليها قبل نيلهــا الثقة، وبعد 
استقالتها او اعتبارها مستقيلة، 
وتلك ال يجوز واليتها صالحيات 
رئيس اجلمهورية. وضمن هذه 
الفرضيــات، جتــاوز الرئيس 
عــون قرار التكليــف للرئيس 
جنيــب ميقاتــي، املبنــي على 
االستشــارات النيابية امللزمة، 
وبالتالي اعادة تكليف شخصية 
أخرى بتأليف احلكومة، علما 
ان خطــوة كهذه ال تركب على 

اخلارجية عبداهللا بوحبيب بعد 
لقائــه الرئيــس ميقاتي أمس، 
على وجــود مقترحات جديدة 
حوله أتى بها الوسيط االميركي 
آموس هوكشتاين، لكنه امتنع 

عن االفصاح عنها.
 ويبــدو ان هنــاك تأجيــال 
اضافيا، وانــذارا جديدا أطلقه 
نائب األمــني العام حلزب اهللا 
الشيخ نعيم قاسم، أكد فيه ان 
املقاومة التي تتابع التطورات 
تنتظر تبلور الصورة بشــكل 
نهائي، وعلى اساسها ستعبر 
بالطريقة املناسبة، وفي الوقت 

املناسب، عن موقفها.
وكانت قناة «احلدث» نقلت 
عن مصدر اسرائيلي قوله: ان 
االسابيع املقبلة حرجة للغاية، 
لكننــا نحقــق تقدمــا، وعلــى 
حكومة لبنــان، ان تقرر ما اذا 
كانت تريد اتفاقا. في حني أكد 
رئيس االركان االسرائيلي افيف 
كوخافي، ان لبنان وحزب اهللا 
ســيتحمالن العواقب في حال 
املســاس بسيادة اســرائيل او 
مبواطنيهــا.. وكشــفت القناة 
١٢ االســرائيلية، عــن وثيقــة 
أمنية، أعدتها القيادة الشمالية 
االسرائيلية تشير الى احتمال 
مواجهة مع حزب اهللا، بشأن، 
الترســيم واســتخراج الغــاز 

والنفط.

قوس قزح، كما تقول األمثال. 
وآخــر الفرضيــات املتصلــة، 
بعالمة االستفهام التي رسمها 
الرئيــس عون حــول خطوته 
األخيرة، حتريك الشارع املؤيد 
له، والــذي قد يدعى للمطالبة 
ببقائه فــي بعبدا، لكن اخلطر 
هنا، ان نبدأ بشارع لنصل الى 

شوارع متقابلة وفوضى.
علــى ان البطريرك الراعي 
كان حاسما في سلسلة مواقفه 
االخيرة، ومنها قوله في مقابلة 
مع قناة اجلديد: «أنصحه وأقول 
لــه، فلتخرج كبيــرا من قصر 

بعبدا، كما دخلت كبيرا».
وأضاف «الشغور الرئاسي 
جرمية، ونحــن ندينه، فلدينا 
شخصيات جيدة، ومش شغلتنا 
نعطي أســماء، وقال: لم أقتنع 
يوما بفكرة «الرئيس القوي» وال 
«بالرئيس األقوى في طائفته» 
وليس املسيحيون وحدهم من 
انتخبــوا النواب املســيحيني، 
نريد رئيســا يجمــع وال ميلك 
مصالح شــخصية وان يكون 

مدركا ومتجردا ومتحررا.
وختــم بالقول: «أنــا على 
قناعة بــأن الفراغ لــن يطول 

واملمانعة لم تعد فزاعة..»
الى االســتحقاق الرئاسي، 
هناك ترسيم احلدود البحرية 
مع اســرائيل، حيث أكد وزير 

أسبوع املوازنة العامة في مجلس النواب ومشاورات التغييريني مع قوى املعارضة.. والراعي لرئيس اجلمهورية: أنصحك مبغادرة بعبدا كما دخلت

(محمود الطويل) وفد من نواب التغيير خالل زيارته كتلة نواب الكتائب في الصيفي  

عناصــر اإلتفاق مــع صندوق 
النقد الدولي، ومدخال للتعافي 
االقتصــادي. والضابط األكبر 
لفلتان األمن االجتماعي، الذي 
يهتز يوميا، منــذ العام ٢٠١٩، 
حتت ضغط الدوالر األميركي 
اللبنانية،  الليــرة  على عنــق 
حتى االختناق التام، والذي من 
مؤشراته عودة السوق اللبنانية 
الى اعتماد الدولرة، بالنســبة 
للسلع املستوردة، على األقل.

وتوقعــت مصــادر نيابية 
تغيب بعض احزاب املعارضة 
ومنهــم القــوات اللبنانية عن 
اجللســة النيابيــة. واســتبق 
رئيسها سمير جعجع اجللسة 
باعالن عدم تصويت نواب حزبه 
على مشروع املوازنة العتبارات 

تتعلق بعدم دقة ارقامها.
وتبقــى العني علــى عالمة 
االستفهام التي لوح بها الرئيس 
ميشال عون قبل انتهاء واليته 
الرئاســية؟ فالفريق الرئاسي 
يتحرك ضمن سلسلة فرضيات، 
األولــى ان حكومــة تصريــف 
األعمال القائمة ساقطة دستوريا، 
لعدم حصولها على ثقة مجلس 
النواب اجلديد، ما يجعلها غير 
دستورية، اال كحكومة تصريف 

أعمال باحلدود الضيقة.
والثانيــة الطعن مبيثاقية 
هــذه احلكومــة، والعمل على 

شكويان جزائيتان ضد وزيري العدل 
واملالية من وكيل ضحايا تفجير املرفأ

مصرف لبنان املركزي يتوقف عن توفير الدوالر 
لواردات البنزين.. واألسعار حتّلق عاليًا

بيروتـ  رويترز: قال مصرف لبنان املركزي 
إنــه توقف متاما عن توفيــر الدوالر لواردات 
البنزين، في خطوة ستؤدي على األرجح إلى 
ارتفــاع أســعار الوقود وتقلبها بشــكل كبير 
وزيادة الضغط على العملة احمللية التي تفقد 

قيمتها على نحو مطرد.
وقال متحدث باســم املصرف إنه سيتعني 
على املســتوردين اآلن احلصول على الدوالر 
من الســوق الســوداء حيث مت تــداول الليرة 
اللبنانية عند نحو ٣٥ ألفا مقابل الدوالر أمس. 
وكان السعر عند صيرفة األسبوع املاضي عند 

نحو ٢٨ ألفا. وأبلغ مارون شماس، عضو جتمع 
الشركات املستوردة للنفط، رويترز «إذا زادت 
التقلبات في ســعر الصرف، ستزيد التقلبات 
في ســعر الوقود». وقفز سعر الـ٢٠ ليترا من 
البنزين بواقع ٢٠ ألف ليرة أمس، وهي زيادة 
حادة مقارنة بتقلبات يومية عادية بواقع آالف 
قليلة من الليرة في األسابيع السابقة. وأضاف 
شماس أن املستوردين قادرون حتى اآلن على 
احلصول على كل احتياجاتهم من الدوالر من 
السوق السوداء وأن القائمني على ضخ البنزين 

سيواصلون قبول الدفع بالليرة.

بيروت: تقدم احملامي شكري حداد بوكالته 
عن أحــد أهالــي ضحايا فاجعة ٤ أغســطس 
بشــكويني جزائيتني بحق كل من وزير العدل 
هنري خوري ووزير املالية يوسف خليل، مع 
اتخــاذ صفة االدعاء الشــخصي ضدهما، أمام 
قاضــي التحقيق األول فــي بيروت بجرميتي 
املادتني ٣٧٦ و٣٧٧ من قانون العقوبات اللبناني 
(اســتغالل نفوذ، اإلخــالل بالواجبات، جلب 

منفعة لغيرهما، كما اإلضرار بالغير).

وقد جاءت هاتان الشكويان نتيجة «إمعان 
وزير املالية برفض توقيع التشكيالت القضائية 
من دون أي سند قانوني، كما إمعان وزير العدل 
استغالل هذا الواقع وطرح حلول غير قانونية 
تأتي بهدف إفادة بعض اجلهات املدعى عليها 

مبلف تفجير املرفأ».
وتتضمــن الشــكويان توقيــف الوزيرين 
وجاهيا وإحالتهما الى احملاكمة في ضوء عدم 

متتعهما بأي حصانة أو ضمانة قضائية.

«لقاء سيدة اجلبل» ُيحذر من تصعيد 
حزب اهللا ضد «اليونيفيل» باجلنوب

بيروت: اتهم «لقاء سيدة اجلبل» حزب اهللا 
بوضــع لبنان مــرة جديد «علــى فالق التوتر 
اإلقليمي والداخلي من خــالل االعتراض على 
القــرار ٢٦٥٠ القاضــي بتجديــد مهمات قوات 
حفظ الســالم الدولية في جنــوب لبنان، إلى 
حد وصفها بأنها قوات احتالل». وأضاف، في 
بيان عقب اجتماعه الدوري أمس، أن «احلزب 
يفتعل مشكلة وهمية مع اليونيفيل ما دامت هذه 
األخيرة ملتزمة بحفظ االستقرار في اجلنوب 
وليســت طرفا في أي صراع من أي نوع كان. 
لكن احلزب أراد حتويل اليونيفيل إلى عنوان 
اشــتباك مع املجتمع الدولي في حلظة التعثر 

املتجدد للمفاوضات بني أميركا وإيران، وهو ما 
انسحب سلبا على مفاوضات ترسيم احلدود 
البحرية بني لبنان وإسرائيل». وتابع «في الوقت 
نفسه، فإن تزامن اعتراض احلزب على القرار 
٢٦٥٠ وتصعيــده ضــد اليونيفيل مع محاولة 
وزارة اخلارجية اللبنانية إسقاط القرارين ١٥٥٩

و١٦٨٠ مــن نص القرار ١٧٠١، يؤكد مرة جديدة 
سعيه الدؤوب إلى التمرد على قرارات الشرعية 
الدولية، وبالتالي دفع احلكومة اللبنانية إلى 
تعميق عزلة لبنان وتبعيته للمصالح اإليرانية 
واإلخالل بالدستور الذي ينص في مقدمته على 

االلتزام بهذه القرارات.

«حترير الشام» تفرق بالقوة «قافلة السالم» 
عند معبر باب الهوى في إدلب

وكاالت: أفادت وسائل إعالم سورية محلية 
بأن عناصر من هيئة «حترير الشام» التي متتلك 
نفوذا واســعا في شمال غرب سورية، اعتدت 
وفرقت املئات من املدنيني الســوريني حاولوا 
املشــاركة فيما عرف بـ«قافلة الســالم» اثناء 
محاولتهــم اجتياز معبر بــاب الهوى للهجرة 

الى أوروبا عبر االراضي التركية. 
وقال موقع تلفزيون «ســورية» إن املئات 
من األشــخاص بينهم نســاء وأطفال، حاولوا 
التقدم باجتاه املعبر الواقع شمالي إدلب، إال أن 
محاوالتهم باءت بالفشل بسبب منع قوات األمن 
التابعة لهيئة «حترير الشام» بالقوة تقدمهم.

وأشــار إلى أن عددا كبيرا من األشــخاص 

املوجوديــن ضمن القافلــة تعرضوا للضرب 
بالهراوات من قبل عناصر الهيئة وقوات األمن 
التابعة لها، كما أن العناصر حاولوا اعتقال عدد 
من املوجودين ضمن القافلة، والذي أجبرهم 

على التراجع نحو دوار سرمدا.
ووفقا ملوقع «عنب بلدي» إلى جانب املدنيني 
املوجودين ضمن القافلة هاجم عناصر الهيئة 
أيضا الفرق اإلعالمية التي كانت تغطي «قافلة 
السالم»، وهي جتمع ملئات األشخاص تداعى 
له ناشــطون في محاولة الدخــول إلى تركيا 
وإكمال الهجــرة إلى أوروبا، تالقيا مع «قافلة 
النور» التي دعا ناشطون سوريون في تركيا 

الى تنظيمها نحو أوروبا.

(أ.ف.پ) فتى سوري مصاب خالل محاولته العبور من باب الهوى ضمن قافلة السالم للهجرة إلى أوروبا  


