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طيب!!!

إعالم جديد جلمهورية جديدة
أعتقــد أن زيارة الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي لدولة قطر كانت مهمة وناجحة 
و«عملية» حققــت أهدافها، دون زيادة أو 
نقصان، وهو املطلوب في عالم السياســة 

واملصالح املشتركة للدول.
مت عقد قمة «ثنائية» اقتصرت على الرئيس 
واألمير، لتناقش خاللها كل األمور بصراحة 
ووضوح وسرية تامة، ثم اجتماعات رسمية 
للوفد املصري واملسؤولني القطريني، تالها 
االتفاقيات االقتصادية،  العديد من  توقيع 
وعلى رأسها مذكرة التفاهم بني الصندوق 
السيادي املصري وجهاز قطر لالستثمار.

وهنا أوجه مالحظة - غير عابرة - ألغلب 
صحفنــا وفضائياتنا ومواقعنا اإلخبارية 
التي اعتمدت أسلوب «العواطف» و«املشاعر 
الفياضة» و«احلنني اجلارف» لعودة املياه 
ملجاريها بني الدولتني الشقيقتني، وال مانع 
الزيــارة، والتركيز على  من ترك جوهر 
«فجيعة» جماعة اإلخوان.. وانكسار «جماعة 
اإلخوان».. واختزلوا كل إيجابيات الزيارة 
املهمة في «مكايــدة» اجلماعة اإلرهابية، 
وحتدي رموزها أن يعلقوا بســوء على 

الزيارة التاريخية.
كان هذا «حــال» إعالمنا الذي يفترض 
أنه األكثر مهنية واألعمق تاريخاً واألكثف 
خبرة، بينما جنــد «اجلزيرة» والصحف 
القطرية قد تعاملت مع الزيارة مبا تستحق 
من اهتمام رسمي، مع احلرص الشديد في 

استخدام الكلمات واجلمل ووصف اللقاءات 
والنتائج، واالمتناع الواضح عن االجنراف 
لتركيز احلديث وتوجيه دفة الزيارة الى ملف 
«جماعة اإلخوان»، أو استخدام عبارات الثناء 
واملديح وتأجيج املشاعر وإلهاب العواطف!
خالصة القــول ان «جهازنا» اإلعالمي 
بحاجة لوقفة مع الذات، وبذل جهود حقيقية 
الستعادة مكانه ومكانته في تصدر أجهزة 
ووســائل اإلعالم العربــي كما كان طوال 
عقود، ولن يتم ذلك إال بتجديد دماء اجلسد 
اإلعالمي، وإعطاء الفرصة ألصحاب املواهب 
احلقيقية إلبراز مواهبهم، وإسناد تطوير 
املنظومة اإلعالمية إلى «عقول إعالمية» جتمع 
بني العلم واخلبرة والوطنية، مع وجود رغبة 
سياسية وإرادة حقيقية في استعادة مصر 
ملكانتها اإلعالمية العربية واإلقليمية، خاصة 
أن لدينا اســاتذة أجالء وخبراء أكفاء في 
كليات اإلعالم بجامعاتنا العريقة قادرون على 
وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية حقيقية 

إلنقاذ اإلعالم.
وأعتقد أن الناس قد «ملت وزهقت» من 
إعالميي السبوبة واملصلحة، الذين يجيدون 
استخدام الطبلة بدالً من الكاميرا.. والصاجات 
بدالً من املايكروفون، والكمان بدالً من القلم.. 
وال يدرون شيئاً عن اإلعالم احلديث،.. يا 
سادة اجلمهورية اجلديدة.. بحاجة إلعالم 

جديد.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

احلكومة تنفي إلغاء الصف السادس االبتدائي 
اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

قناة السويس: زيادة رسوم العبور جلميع السفن ١٥٪ 
القاهرة - ناهد إمام

أعلن الفريق أســامة ربيــع رئيس هيئة قناة 
السويس أمس زيادة رسوم العبور جلميع أنواع 
السفن العابرة للقناة بنسبة ١٥٪ خالل عام ٢٠٢٣، 
فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب اجلاف 
والسفن السياحية بنسبة ١٠٪، على أن يبدأ تطبيق 

الزيادة املقررة بداية من شــهر يناير مطلع العام 
املقبل.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تطبيق 
استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة 
حتقق املصالح املشتركة للهيئة وعمالئها، وتراعي 
الظروف االقتصادية العاملية ومتغيراتها املختلفة 
عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رســوم عبور 

السفن اعتمادا على الوفر الذي حتققه القناة للسفن 
العابرة، وذلك بالتكامل مع املنشــورات املالحية 
التــي تصدرها وجتددها الهيئــة وفق املتغيرات 
اآلنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح 
إجراء تعديالت على رسوم العبور ومن ثم التدخل 
الفعال في حال تغير ظروف السوق املالحي، مبا 
ميكن معه تقدمي اخلدمات املالحية لعبور القناة.

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن 
صدور قرار بإلغاء الصف الســادس االبتدائي اعتبارا من العام 
الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتواصل املركز االعالمي ملجلس الوزراء مع 
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك األنباء، 
مؤكدة أنه ال صحة إللغاء الصف السادس االبتدائي اعتبارا من 
العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا 
الشــأن، مشــددة على استمرار نظام ســنوات الدراسة كما هو 
دون أي تغيير ســواء في مرحلة التعليم األساســي أو املرحلة 
الثانوية، مناشدة الطالب وأولياء األمور عدم االنسياق وراء تلك 
األخبار املغلوطة، مع استقاء املعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي ســياق متصــل، مت اتخاذ االســتعدادات النهائية لبدء 
العام الدراســي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، املقرر انطالقه يوم السبت 
املوافق ١ أكتوبر املقبل، والتي يتمثل أبرزها في جتهيز وصيانة 
املدارس وطباعة الكتب، مع العمل على إعداد جداول احلصص، 
وتسكني أسماء الطالب في الفصول الدراسية، فضال عن االلتزام 
بتطبيق جميع اإلجراءات االحترازية الالزمة، للوقاية من تفشي 
ڤيــروس كورونا، حفاظا على ســالمة جميع الطالب والقائمني 

على العملية التعليمية.

الوزير السابق إدمون رزق لـ «األنباء»: بقاء عون 
بعد انتهاء واليته يعتبر انقالبًا على الشرعية

بيروت - زينة طبارة

رأى النائــب والوزير 
الســابق املشــرع إدمون 
رزق، أنه من الثابت وفقا 
للقاعــدة واملبــدأ، انــه ال 
اجتهاد في معرض النص، 
سواء أكان نصا دستوريا 
أو قانونيا أو عرفا معتمدا، 
وال ميكــن بالتالــي عمال 
بهذه القاعدة األساس، ان 
يبقى رئيس اجلمهورية 
ثانية واحــدة في القصر 

اجلمهوري بعد انتهــاء واليته، أيا تكن 
الظروف وأيا تكن ذرائعه املستند اليها 
لالســتمرار في احلكم، علــى ان يتولى 
مجلــس الــوزراء مجتمعــا صالحيــات 
رئيس اجلمهورية، ســواء اكان مجلسا 
كامل الصالحيات او مجلســا لتصريف 
االعمــال، شــرط ان تكون أولــى مهامه 

انتخاب رئيس للبالد.
ولفت رزق في تصريح لـ «األنباء» الى 
ان رئيس اجلمهورية يصبح في اللحظة 
التي تنتهي فيها واليته الرئاسية، مواطنا 
لبنانيا عاديا حتت مسمى رئيس سابق، 
وال يجوز بالتالي بقاؤه على رأس احلكم 
حتت طائلة اعتباره مغتصبا للســلطة 
والدستور، ومنقلبا على الشرعية، معتبرا 
من جهة ثانية ان أهلية رئيس اجلمهورية، 
ترتبط مباشرة بتأمني خالفته في املوعد 
الدستوري، اال اذا كان فاقدا لألهلية غير 

مدرك ملخاطر عدم تطبيق الدستور.
هذا، وأكد رزق انه ليس في الدستور 
ما يسمى بالفراغ، ال على مستوى رئاسة 
اجلمهورية وال على مســتوى رئاســتي 
مجلــس النــواب واحلكومــة، وال ميكن 
بالتالــي التــذرع بالفراغ خلــرق النص 

ونقضــه  الدســتوري 
بالتالــي  واالنقضــاض 
على الشرعية، فالدستور 
واضــح جلهة اآللية التي 
وضعها املشرع النتخاب 
رئيس للجمهورية، وهو 
ما يجب تطبيقه بصورة 
عفوية وتلقائية من قبل 
الدولــة ومجلس  رئيس 
النــواب واحلكومة وكل 
مرجعية دستورية، وأي 
انفصام او تردد وتقاعس 
في تطبيقه، يعتبر اخالال 

يوازي اخليانة العظمى.
وردا على سؤال، أكد رزق انه قبل موعد 
انتهاء والية رئيس اجلمهورية مبدة شهر 
على االقل أو شهرين على األكثر، يلتئم 
مجلس النواب بدعوة من رئيسه النتخاب 
رئيس جديد للجمهوريــة، وإذا لم يدع 
املجلــس لهذا الغرض، فانه وفقا للمادة 
٧٣ من الدســتور، يجتمع املجلس حكما 
وتلقائيا في اليوم العاشــر الذي يسبق 
اجل انتهاء والية الرئيس، ويتحول الى 
هيئة ناخبة ال هيئة اشتراعية، ويترتب 
عليه عمال باملادة ٧٥ من الدستور، الشروع 
بانتخاب رئيس اجلمهورية دون مناقشة 

أي عمل آخر.
وختــم رزق معربا عن أســفه لكون 
احلكم في لبنــان اصبح بفعل الفوضى 
في التعاطي مع الدستور، مجرد «لقطة» 
(أي الشيء السائب املتروك على األرصفة 
والطرقات)، فيما احلكم مسؤولية وجدارة 
وأهلية، وعلــى نواب األمــة بالتالي ان 
يعطوا األولوية لتطبيق النص الدستوري 
وانتخــاب رئيــس للجمهورية، بدال من 
اهتمامهم بفرز املجلس النيابي بني «خدم 

وحشم واتباع ومتسلطني ومرتزقة».

إدمون رزق

مطار دمشق يواصل عمله بعد غارات إسرائيلية
وكاالت: أعلنت وزارة النقل السورية أمس استمرار 
العمل في مطار دمشق الدولي وعدم تأثره بالقصف 

الصاروخي االسرائيلي في ساعة مبكرة أمس.
وقالت الــوزارة في بيان أوردته وســائل إعالم 
سورية إنه «ال يوجد أي تعديل على الرحالت اجلوية 
املقررة واملبرمجة عبر مطار دمشق الدولي، واملطار 
يعمــل بشــكل طبيعي في خدمة املســافرين ووفق 
حركة النقل اجلوي املعتادة». وكانت اسرائيل شنت 
غارات جديدة على محيط دمشق في ساعة متأخرة 
مــن ليل امس األول، قال املرصد الســوري حلقوق 
اإلنسان انها استهدفت «مواقع في مزارع الغسولة 
قرب مطار دمشــق الدولي ومحيط منطقة السيدة 
زينب ومنطقة الكسوة في ريف دمشق تتمركز فيها 
ميليشــيات مواليــة إليران». وأضــاف انها ضربت 

ايضا مستودعا لـ «حزب اهللا» اللبناني فقتل اثنان 
من حراس املستودع من جنسيات غير سورية، في 

محيط مطار دمشق الدولي.
كما استهدفت كتيبة دفاع جوي سورية على بعد 
٢٥ كيلومترا قرب الكسوة أدت إلى مقتل ٥ عناصر 
من اجليش الســوري، وهذا مــا أكدته وكالة األنباء 

الرسمية (سانا) نقال عن مصدر عسكري.
وبحسب املرصد، فإن الضربات اإلسرائيلية متت 
فور قيام إيران بإفراغ الســالح داخل املستودعات. 
وقال املرصد على صفحته في موقع «فيسبوك» إن 
٣ طائرات إيرانية هبطت في املطار األسبوع املاضي 
ولم حتدد حمولتها. واتهمت وزارة الدفاع السورية 
إسرائيل بشن الغارة اجلوية على مطار دمشق الدولي 
وبعض النقاط األخرى جنوب العاصمة السورية، ما 

أسفر عن مقتل خمسة جنود ووقوع أضرار مادية. 
وقال في بيان إن الدفاعات اجلوية السورية تصدت 

للهجوم ومتكنت من إسقاط معظم الصواريخ.
وقالت مصادر ديبلوماسية واستخباراتية إقليمية 
لرويترز إن إسرائيل كثفت هجماتها على املطارات 
السورية لتعطيل استخدام طهران املتزايد خلطوط 
اإلمداد اجلوية لتزويد حلفائها في سورية ولبنان، 
مبا في ذلك حزب اهللا، باألسلحة. وأكد شهود وسكان 
يعيشــون في محيط العاصمة السورية دمشق أن 
انفجارات عنيفة هزت مناطق جنوب العاصمة قرب 
مطار دمشق الدولي. وكان مطار دمشق تعرض ألعنف 
هجــوم أدى إلى توقفه عن العمل لعدة أســابيع في 
يونيو املاضي. كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية 

أخرى مطار حلب مرتني الشهر املاضي.

بيروت ـ عمر حبنجر

عطلــة  فــي  املصــارف 
احتجاجيــة حتــى األربعــاء 
املقبل، واحلراك احلكومي مجمد 
ألســبوع كامل اعتبارا من غد 
االثنني ريثمــا يعود الرئيس 
املكلــف جنيــب ميقاتــي من 
زيارة لندن ونيويورك، وكما 
احلكومة مجلس النواب الذي 
أرجأ التصويت على مشروع 
قانون موازنة العام ٢٠٢٢ إلى 
٢٦ اجلــاري، بانتظــار عودة 
ميقاتــي أيضــا، وريثما يعاد 
النظر ببعض بنوده، املشعلة 
للدوالر. واحلاصل أن الفوضى 
األمنية املصرفية التي انطلقت 
يوم اجلمعة باقتحام مودعني 
لنحو عشرة مصارف السترداد 
مدخراتهم، مرشحة للمتابعة 
اخلميــس املقبل، موعد عودة 
املصارف إلى العمل بعد العطلة 
االحتجاجية، وســط مســاع 
مســتمرة لتقليص اإلضراب 
إلى يوم واحد بدال من ثالثة، 
درءا للمخاطر املهددة للحركة 
االقتصادية املشــلولة أصال، 
وقد تكون املالحقات القضائية 
ضد املقتحمني عامال مشجعا 
على االكتفــاء باإلضراب يوم 
غــد االثنني. وذكــرت مصادر 
مصرفيــة لـــ «األنبــاء» انــه 
خالل فترة اإلغالق، ستبحث 
إدارات املصــارف فــي تدارك 
عــودة االقتحامــات، ببعض 
اإلجــراءات احلمائيــة منهــا: 
الطلــب إلــى املودعــني أخــذ 
مواعيد مسبقة عبر صفحات 
املصارف، ونشر عناصر أمنية 
عند مداخل املصارف ملؤازرة 

عناصر احلماية اخلاصة.
لكــن تبقى هناك مشــكلة 
كبيرة تتمثل، بحسب املصادر 

والعقدة هنا بحسب مصادر 
«األنبــاء» ان رئيــس لبنــان 
«ال ُيصنع» فــي لبنان عادة، 
والثالثــي أو الرباعــي الــذي 
يشارك في صنع رئيس لبنان 
التقى في باريس وســيلتقي 
في نيويورك. ولكن حتى اآلن 
لم يسم أحدا، ولم يوح باسم 
احد، وهذا جزء من مســببات 
عرقلة احلكومــة، ألن رئيس 
«التيار احلر» جبران باسيل، 
وكما تقول املصادر املتابعة، 
يريــد معرفــة اســم الرئيس 
قبل رفعه احلظر عن تشكيل 
احلكومة ليكون له رأيه فيه، 
بعدما بات مقتنعا بأنه خارج 
السباق ومثله سليمان فرجنية 
وســمير جعجــع، بحســب 
اعتقــاده، وعلى األقل ال بد له 
من أن يكون موافقا على اسم 
من سيتولى رئاسة اجلمهورية 

في املرحلة املقبلة.
وبدا واضحا أن نصراهللا، 
الذي يتولى حزبه املساعي مع 
التيار، محشور بانسداد األفق 

يد اجلهات اللبنانية املعروفة 
(مشيرا إلى القوات اللبنانية 
بقيــادة إيلــي حبيقــة) بعــد 
اجتياح اجليش اإلســرائيلي 
لبيروت، وتوجــه إلى هؤالء 
بالقول: هذا بعض من لبنانكم، 
إنهــا ثقافة املوت، أمــا ثقافة 
احلياة فهي شــأن من حرروا 
اجلنوب ولم يقتلوا دجاجة.

في غضون ذلك، التقى نواب 
التغيير وضمن إطار التشاور 
في موضوع املبادرة الرئاسية 
بتكتل «اجلمهورية القوية» في 
معراب بحضور رئيس القوات 

سمير جعجع.
وضــاح  النائــب  وقــال 
الصادق: مبادرتنا هي صلب 
التغيير، وسنصل ان شاء اهللا 
إلى رئيس صنع في لبنان، وقد 
شرحنا أهمية املبادرة لوقف 
االنهيار، واملطلوب إيجاد ٨٦

نائبا للوصــول إلى الرئيس 
الذي ميلــك القدرة على إدارة 
البالد ويكون ذا شخصية قوية 

قادرة على اإلنقاذ.

الباسيلي، وقد أكد في موضوع 
الترسيم احلدودي، على مواقفه 
السابقة: بدء استخراج إسرائيل 
الغاز من حقــل كاريش، قبل 
أن يتمكــن لبنــان مــن ذلك، 
خط أحمر: «ناكل عنب ومش 
دايريــن علــى مشــكل». ورد 
نصراهللا علــى رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع 
فــي موضوع مهمــات القوات 
الدولية فــي اجلنوب، واصفا 
مــن تواطؤوا على ما ورد في 
قرار التجديد للدوليني باجلهلة 
أو متآمريــن. وأضاف: أما إذا 
أراد الدوليــون التحرك بعيدا 
عــن الدولة واجليــش، فإنهم 
ســيدفعون األمــور إلــى مــا 
ليــس فــي مصلحتهــم. وفي 
رد على الشــعارات املتداولة 
لدى بعض األحزاب، كلبناننا 
غير لبنانكــم، واحلديث عن 
ثقافة املــوت وثقافة احلياة، 
استذكر نصراهللا مجزرة صبرا 
وشاتيال التي ذهب ضحيتها 
٣٥٠٠ فلســطيني و١٩٠٠ على 

أصابت مستودعات للميليشيات املوالية إليران أدت إلى مقتل ٧ أشخاص على األقل

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع  مستقبال في معراب وفدا من نواب التغيير  (محمود الطويل)

املصرفية، بـ «الكوتا» املرتبطة 
بالدوالر داخل املصارف، التي 
تعمل ضمن ســقف معني من 
السحوبات يوميا، واملطلوب 
املركــزي  املصــرف  تدخــل 
لرفع قيمــة «الكوتا» املعطاة 
للمصــارف كــي تســتطيع 
االستجابة لطلبات املودعني، 
ومبا يسقط مبررات االقتحام، 
وما يترتب عليه من تداعيات 

أمنية وقضائية.
وبالعودة إلــى العقدة في 
املسألة احلكومية، فإنها تكمن 
فــي كونها بدايــة العبور إلى 
استحقاق رئاسة اجلمهورية.

حزب اهللا، وبلسان أمينه 
العام الســيد حسن نصراهللا 
فــي احتفــال ذكــرى أربعــني 
اإلمام احلســني أمس، أمل من 
الرئيسني ميشال عون وجنيب 
ميقاتي تشكيل حكومة جديدة 
في أســرع وقت ممكن متهيدا 
إلجراء االنتخابات الرئاســية 
فــي موعدها، مع االتفاق على 
رئيس جديد بعيدا عن التحدي.

مخاوف من عودة «االقتحامات املصرفية» ومساعٍ الختصار اإلضراب ليوم واحد
مصادر لـ «األنباء»: عقدة احلكومة اشتراط باسيل موافقته على اسم رئيس اجلمهورية

مسلحون أكراد يعلنون توقيف ٢٢٦ شخصًا
من قاطني مخيم الهول شمال شرق سورية

وكاالت: أعلنــت امليليشــيات الكردية 
أمس انتهاء عملية أمنية نفذتها على مدى 
ثالثة أســابيع ضد قاطنــي مخيم الهول 
املكتظ الذي تســيطر عليه قوات سوريا 
الدميوقراطية «قســد» الكردية املدعومة 
من واشنطن، وأسفرت عن توقيف أكثر 

من ٢٢٠ شخصا.
ويؤوي نحو ٥٦ ألف شخص معظمهم 
مــن النســاء واألطفــال ونحــو نصفهم 
عراقيــون، بينهم ذوو مســلحي تنظيم 
«داعش» ويشهد حوادث أمنية بني احلني 
واآلخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات 
ضد حراس أو عاملني إنسانيني أو جرائم 

قتل تطال القاطنني فيه.
وأفادت قوات األمن الكردية «األسايش» 

التي تسيطر على ما يسمى «االدارة الذاتية» 
شمال شرق سورية في بيان عن «انتهاء» 
العملية األمنية بتوقيف «٢٢٦ شخصا من 
بينهــم ٣٦ امرأة متطرفــة» بدعوى أنهن 
شاركن في «جرائم القتل والترهيب» التي 

شهدها املخيم في األشهر األخيرة.
وقالت األسايش إنها عثرت على «٢٥

خندقا ونفقا»، وصادرت أسلحة وأدوات 
تعذيب وأجهزة اتصاالت.

وأطلقت هذه القوات في ٢٥ أغسطس، 
مبساندة من قوات سوريا الدميوقراطية 
والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، حملة 
في املخيــم «إثــر ازدياد عمليــات القتل 
والتعذيب التي نفذتها اخلاليا اإلرهابية 

بحق قاطني املخيم».


