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أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

«الورقة البيضاء» تفوز في انتخابات الرئاسة..  هل يتجه لبنان لرعاية عربية وأجنبية؟
بيروت - عمر حبنجر 

في دعوته املباغتة مجلس 
النــواب النتخــاب رئيــس 
اجلمهورية جنح رئيس املجلس 
نبيه بري، فــي إخراج الكتل 
النيابية املتحالفة او املتنافسة، 
من دائرة التربص واالنتظار، 
واستدراجها الى كشف املواقف 
واألوراق املتصلة باالستحقاق 
الرئاسي، واملشاركة حضوريا 
في أولى اجللسات االنتخابية 
التــي عقدت قبــل ظهر أمس، 
وكانــت أشــبه بفيلــم هندي 
اســتعراضي طويــل مع وعد 
باللقاء في عرض جديد، على 

حد تعبير أحد النواب.
البعض رأى في اجللسة، 
بروڤــة حيــة ملــا ســيلي من 
جلســات، خضع فيهــا كبار 
النواب ألزمة املرور، حتت آلة 
كشف املواقف والنيات، سدد 
فيها رئيس املجلس، احلساب 
الدوليــة والعربيــة  للقــوى 
الداعيــة الســتعجال تنفيــذ 
الدســتورية،  االســتحقاقات 
واإلصالحات البنيوية، كممرات 
الزاميــة لالنقــاذ، تســنى له 
معها رسم إحداثيات املعركة 

الرئاسية، بدقة أكثر.
وفي هذا السياق، أكد مصدر 
فرنسي ان الرئيس اميانويل 
ماكرون سيطرح ملف لبنان، 
أمام املشــاركني في قمة دول 
جنــوب االحتاد األوروبي في 
اســبانيا، مع التشــديد على 
وجوب أن حتصل االنتخابات 
الرئاسية من اآلن حتى نهاية 

أكتوبر.
الكتائــب  رئيــس حــزب 
اجلميــل  ســامي  النائــب 
قــال أمس:«لدينــا شــهر كي 
نستطيع حتقيق التغيير في 
البلد،» معترفا بأن اجناز هذا 
االســتحقاق ميــر فــي وحدة 
املعارضة، ولهذا نتواصل مع 
حلفائنا واصدقائنا في التجمع 
النيابي، باإلضافــة الى كتلة 
القوات اللبنانية وكتلة اللقاء 
الدميوقراطي وكتلة االعتدال 
الــى  واملســتقلني، ونســعى 
توحيــد اجلميع حتت اســم 

مرشح واحد.
ودعا اجلميل حزب اهللا الى 
قول كلمتــه، وقال «هل يريد 
أخذ لبنان الى املكان الذي هو 
فيــه، أو يريد أن يجد حال له 

مع بقية اللبنانيني؟»
اجلميل الذي كان استقبل 
الســفير الســعودي وليــد 
البخــاري، ســئل مــن أحــد 
الصحافيــني: هــل حشــركم 
الرئيس بري مبوعد انتخاب 
رئيس للجمهورية؟، فأجابه 
قائال: «كال ما حدا بيزركنا..»

 وجــاءت نتيجــة الدورة 
األولى علــى الشــكل التالي: 
٦٣ ورقــة بيضــاء ميثلــون 
الكتــل، الرئيس بري، «حزب 
الوطنــي  «التيــار  اهللا»، 
احلــر» كتلة فرجنية وبعض 
املستقلني، و٣٦ صوتا للنائب 

كما ان توقيت الدعوة رسم 
بعــدا جديــا للبيــان الثالثي 
األميركــي - الســعودي - 
الفرنسي، الذي أعطى األولوية 
النتخاب الرئيس، على تأليف 
احلكومــة. وهذا مــا أملح إليه 
النائب املستقل غسان سكاف، 
الذي قال: «اننا متجهون نحو 
رعاية عربية - أجنبية»، وهو 
صــوت مــن جهته للمرشــح 

ميشال معوض.
الــى ذلــك، يقــول موقــع 
ان  بيــت»،  دي  «ليبانــون 
الدعــوة املباغتة التي وجهها 
الرئيس بري النتخاب رئيس 
اجلمهورية، اســقطت عمليا، 
امكانيــة طرح قائــد اجليش 
العماد جوزاف عون مرشحا 
للرئاسة، بعدما حتول املجلس 
واعتبارا مــن أمس اخلميس 
الى «هيئة ناخبة» وال ميكنه 
التشــريع، ما يســتحيل معه 
اجراء تعديل دستوري لتمكني 
قائد اجليش من الترشــح، ما 
يعني اغالق الباب على ترشح 
القائد عون، أقله حتى نهاية 
عهــد الرئيس ميشــال عون، 

وسقوط املهل الدستورية.
وعــدم ورود اســم قائــد 
اجليــش كما اســم ســليمان 
فرجنية في صندوق االقتراع 

نائبا، اي الثلثني ناقصا واحدا.
ردود الفعل على اجللسة 
تقدمها النائب ميشال معوض 
قائال: «أتشرف وأشكر زمالئي 
النــواب الذين أعطوني الثقة 
في اجللسة»، مضيفا: «خياري 
العودة إلى الدستور والطائف 
ودولة املؤسسات وأنا ابن فؤاد 

شهاب ورينيه معوض».
وتابع: «هذه اجللسة كانت 
خطوة أساســية مبسار جمع 
املعارضــة ألنــه مت تشــكيل 
أكثرية وازنة مــن املعارضة 
التي انتخبتني واليوم ٣٦ نائبا 
أعطوني الثقة و٤ أعربوا عن 
دعمي رغم تغيبهم ألســباب 

عدة».
اما النائــب جورج عدوان 
فقــال: «اجللســة أكــدت أمرا 
واضحا أن املنظومة مضعضعة 
وأكثر ما استطاعت القيام به 
هو أن تضــع أوراقا بيضاء، 
هناك معارضة قدمت مرشحا 
نتــج عــن تشــاور بــني كل 
املعارضــة والشــخص الذي 
أخــذ اكبر عدد مــن األصوات 
هو ميشــال معــوض، ونحن 

صوتنا له».
من جهته، اعلن النائب كرمي 
كبارة أنه اقترع لـ«نهج رشيد 

كرامي».

أمــس، قــد ال يكــون عفويا، 
في ظل االنطباع الســائد بأن 
بعض األســماء تطرح برسم 
احلــرق.. بدليــل ان النائــب 
طوني فرجنية، لم يضع اسم 
والده في الصنــدوق، والذي 
فيه انســجام مع نواب حزب 
اهللا وأمل والتيار احلر الذين 

صوتوا بالورقة البيضاء.
وكان الفتــا منــاداة احــد 
النــواب الرئيس بري مطالبا 
اياه مبنع نواب أمل من مغادرة 
القاعة، وقد ضاعت مناداته في 
زحمة االصوات، في حني سمع 
النائب حســني احلاج حسن 
عضو كتلة الوفاء للمقاومة، 
يقول: ال توافق بني الكتل، وال 

ضرورة الستكمال اجللسة.
االطاللتــني  ان  ويبــدو 
األخيرتني لقائد اجليش، من 
مسقط رأسه «العيشية» في 
اجلنوب، ثم من اجلرود، وما 
حمله كالمه من أبعاد وطنية، 
لم يكن وقعها مســتحبا لدى 

بعض النافذين.
ســيناريو  ان  وواضــح 
انتخاب العام ٢٠١٦ الذي جاء 
مبرشح حزب اهللا ميشال عون، 
ســيتكرر، لكن النتيجة غير 
محسومة، بدليل ان عدد النواب 
الذين لم يغادروا القاعة بلغ ٨٥

اجلولة األولى ُشبّهت بفيلم هندي استعراضي طويل.. وبقي في القاعة ٨٥ معارضاً رغم انسحاب نواب «الثنائي» و«التيار» و«املردة»

رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل اقتراعه  النتخابات رئيس جديد للبنان  (محمود الطويل)

ميشال معوض ميثلون كتل 
اللبنانيــة»، «اللقاء  «القوات 
الدميوقراطــي»، «الكتائــب» 
ينتمــي  التــي  و«التجــدد» 
اليها النائب معوض وبعض 
املســتقلني، و١١ صوتا سموا 
سليم ادة وهم نواب التغيير، 
اضافة الى ١٠ اصوات باســم 
«لبنــان» وهم نــواب التكتل 
املســتقل ومعظمه من نواب 
الشمال. وكان التكتل قد أعلن 
التصويــت بالورقة البيضاء 
ولكنــه قــرر في آخــر حلظة 
جتنــب االنخــراط فــي احــد 

احملورين وسمى لبنان. 
واآلن وبعــد فوز «الورقة 
البيضاء» في جولة االنتخابات 
األولى، يتعني لفت االنتباه، الى 
ان مثل هذا الفشــل بانتخاب 
رئيس مــن اجلولــة األولى، 
ليس جديدا، بــل من «قواعد 
اللعبــة»، كما يقولــون، منذ 

استقالل لبنان عام ١٩٤٣. 
والراهــن ان توجيه بري 
الدعوة النتخاب الرئيس، يعني 
بشــكل أو بآخر عــدم جدوى 
املزيد من انتظار التوافق بني 
الرئيسني ميشال عون وجنيب 
ميقاتي، األمر الذي يرجح بقاء 
حكومة تصريف األعمال الى 

حني انتخاب رئيس جديد.

النائب السابق مصطفى علوش لـ «األنباء»: 
التسويات تتحكم في امللف الرئاسي

نائب عوني يرفض املثول أمام القضاء

بيروت - أحمد منصور

اعتبر القيادي في تيار 
السابق  النائب  املســتقبل 
مصطـــفى علــــوش «أن 
املعطيات بالنسبة النتخاب 
رئيــس اجلمهورية تؤكد 
أن الكتــل النيابية الوازنة 
ستلجأ الى تعطيل جلسات 
التي  الشــخصية  انتخاب 
ستصل الى سدة الرئاسة، 
غير الطيعة وغير املناسبة 
لها،» وأشار الى أن اسم قائد 
اجليش العماد جوزاف عون 
يطرح دائما، مستبعدا أن 

يقبل حزب اهللا بقائد اجليش دون تسوية 
إقليميــة تشــمل إيران. وقــال علوش في 
تصريح لـ «األنباء» إن اسم الوزير السابق 
سليمان فرجنية، مطروح وقد يحصل على 
أكثرية نيابية ألسباب تتعلق بالنواب الُسنة 
املتفرقني. وأنه لو مت تأمني نصاب جلسة 
نيابية بأكثرية الثلثني، فإن القوى األخرى 
قادرة على تعطيل اجللسة، وبالتأكيد فان 
مواصفات سليمان فرجنية ال تتطابق مع 
مواصفات القوى التي تعتبر نفسها سيادية، 
ورأى أن التسويات هي التي تتحكم مبصير 
هذا امللف في األســابيع املقبلــة. وتطرق 
علوش الى موضوع تشكيل احلكومة، قائال: 
«إن اآلمال كانت كبيرة في األسبوع املاضي 
وما قبله، وسط األجواء التي كانت توحي 
بأن احلكومة قاب قوســني على تشكيلها، 
ولكن يبدو أننا عدنا الى االبتزاز املستمر، 
الذي ميارسه رئيس اجلمهورية ميشال عون 
ملصلحة وريثه السياســي جبران باسيل، 
عبر حتصيل أقصى ما ميكن في احلكومة 
العتيدة، ولدرجة الســيطرة عليها، لذلك 
قام باستغالل الوضع القائم والشغور في 
فترة الرئاســة الذي يقترب، وعبر ابتزاز 
اللبنانيني واجلميع بالشــغور الرئاســي 

والفوضى الدستورية.
وحــول دور الرئيــس املكلــف جنيب 
ميقاتي، قال علوش: «انه موجود كرئيس 
مكلف، ويشكل واجهة ملجموعة من املصالح 

احمللية، التــي تتقاطع مع 
رغبــات دولية، وباألخص 
فرنســا، كي يبقى الوضع 

ممسوكا».
وعــن لقاء دار الفتوى، 
الــدار جمعــت  قــال: «إن 
النواب الُسنة كأفراد وليس 
كمجموعات، خصوصا ان 
ثلــث النواب وصلــوا الى 
املجلــس النيابي بدعم من 
حزب اهللا بشكل أساسي، 
مــن  اآلخــر  والبعــض 
التغييريني، ولديهم رؤية 
خاصة للكثير من األمور، 
وهم ال يعتبرون دار الفتوى 
مرجعية، وأما النواب اآلخرون الذين ليس 
لديهم أي مانع أن تكون الدار املرجعية، فكل 
فرد منهم لديه مشــروعه اخلاص لنيابته 
ووجوده، لذلك أشك أن يستطيع هذا اللقاء 
أن ينتج مشروعا سياسيا للنواب الُسنة».

وأكــد ردا على ســؤال أن دول اخلليج 
تبذل جهدها لعدم سقوط لبنان، ومحاولة 
وتأكيد انه غير متروك، خصوصا بالنسبة 
للطائفة الُسنية التي يشعر أفرادها بأنهم 

مهملون ومتروكون».
وعن احتمال قيام الرئيس عون بخطوة 
لعدم مغادرة قصر بعبدا، قال علوش: األمور 
غير واضحة، ولكــن عمليا يعلم الرئيس 
عون أن البقاء في قصر بعبدا، في ظل رفض 
اجلميع، وحتى من حلفائه، ســوف يكون 
مبوقع «البهدلة» في القصر على املستويني 
احمللي واخلارجي، فحزب اهللا ال يبدو أنه 
يريده ان يبقى في القصر، فهو يريد البديل 
التابع واملطيع، وال يريد ان يصل الى مرحلة 
ان من في القصر اجلمهوري التابع له منبوذ 
على املستويني احمللي واخلارجي، خصوصا 
ان حليف حــزب اهللا الرئيس نبيه بري، 
علــى خصومة عميقة مــع فريق الرئيس 
عون ووريثه، لذلك أؤكد انه سيترك القصر 
اجلمهوري، وستبقى حالة الفراغ هي التي 
حتكم البلد، ولن يسلم احلكومة اال اذا كان 
فيها حصة وازنــة، وقادرة على التعطيل 

من قبل وريثه باسيل.

بيــروت: رفض عضو تكتل لبنان القوي 
النائب شربل مارون، املثول أمام النائب العام 
التمييزي القاضي غسان عويدات، الستجوابه 
في الدعــوى املقامة ضده من رئيس مجلس 
القضاء األعلى القاضي ســهيل عبود، بجرم 
القدح والذم وحتقير القضاء. وأعلن مصدر 
قضائي لـ«األنباء» أن مــارون تقدم مبذكرة 
تفيد بأنه نائب في البرملان اللبناني وال جتوز 
مالحقتــه قبل طلب رفــع احلصانة عنه من 
املجلس النيابي. وأشار املصدر الى أن عويدات 
ســيدرس املذكرة ويتخذ القــرار بقبولها أو 
رفضها، كما طلب من قسم املباحث اجلنائية 
املركزية تفريغ مضمون تصريح مارون املتلفز 
والذي هاجم فيه عبود والسلطة القضائية.

وكان النائب في الكتلة التي يرأسها جبران 
باسيل، شن هجوما عنيفا على رئيس مجلس 

القضاء األعلى القاضي سهيل عبود ووصفه 
بأنه «مافيا»، واتهم القضاة بأنهم «مجرمون»، 

ووصف اجلسم القضائي بـ «الفاسد».
وقــال املصدر إن القضاء بصدد مالحقته 
النائب املذكور باجلرم املشــهود، وال يحتاج 
إلى طلب رفع احلصانة عنه من قبل مجلس 
النواب، خصوصا أن تصريح النائب موثق 
بالصوت والصورة، وأدلى به إثر مشاركته 
مــع عدد من نواب التكتل في التظاهرة التي 
نظمها أهالي املوقوفني بانفجار مرفأ بيروت 
أمام منزل القاضي عبود، اعتراضا على تأخر 
مجلس القضاء األعلى بتعيني احملقق العدلي 
الرديف، الذي ســيتولى مهمــة البت بإخالء 
ســبيل ١٩ موقوفا بامللف وعلى رأسهم مدير 
عام اجلمــارك بدري ضاهر احملســوب على 

رئيس اجلمهورية والتيار الوطني احلر.

مصطفى علوش

١٣ رئيسًا للبنان منذ االستقالل.. وانتخاب عون استغرق ٤٦ جلسة
بيروت: بعد فشل اجللسة النيابية 
األولى في انتخاب الرئيس اللبناني 
اجلديد وفوز «الورقة البيضاء» من 
اجلولــة األولى، ليس جديدا، بل من 
«قواعــد اللعبــة»، كما يقولــون، اذ 
منذ اســتقالل لبنان عام ١٩٤٣، حتى 
وصول العماد عون الى قصر بعبدا، 
كرئيس للجمهورية عرفت اجلمهورية 
اللبنانية ١٣ رئيسا، انتخب منهم، من 
الدورة األولى، بحسب شركة الدولية 
للمعلومات، كل من الرؤساء: بشارة 

اخلوري، كميل شمعون، شارل احللو، 
بشــير اجلميل، أمــني اجلميل، اميل 

حلود، وميشال سليمان.
وانتخب في الدورة الثانية: فؤاد 
شــهاب، ســليمان فرجنيــة، إلياس 
ســركيس، رينيــه معــوض، إلياس 
الهراوي وميشــال عــون. والرئيس 
ميشال سليمان اجتاز ١٩ جلسة، لم 
يتوافر فيها النصــاب، وانتخب في 
اجللسة العشرين بعد اتفاق الدوحة.
اما االنتخــاب األصعب، فقد كان 

للعماد ميشــال عــون، حيث احتاج 
وصوله الى بعبدا ٤٥ جلسة نيابية، 
قبل اكتمال النصاب في اجللسة ٤٦.

الرئيــس ســليمان، حصــل على 
النسبة األعلى من التصويت، حيث 
حقــق على ١٢٧ صوتا من أصل ١٢٨، 
تلته جلســة التمديــد للرئيس اميل 
حلود (١٢٥ من ١٢٨)، كميل شمعون 
حصل علــى ٧٤ من أصل ٧٦، ليبقى 
كم من اجللســات سيعقدها مجلس 
النواب النتخاب خلف للرئيس عون؟

سعر املازوت يتجاوز البنزين

االستخبارات التركية تعتقل ٣ مطلوبني 
في شمال سورية

وكاالت: شــهدت أســعار مــادة املــازوت 
ارتفاعــا كبيــرا وغير مســبوق فــي مناطق 
سيطرة احلكومة السورية متجاوزة أسعار 
البنزين. وســاهم في زيادتها اقتراب فصل 
الشــتاء وبرده القاســي، باإلضافة إلى عدم 
كفايــة املخصصات التي يتــم توزيعها على 
ما يسمى بالبطاقة الذكية، ما دفع الكثيرين 
للجوء لتغطية احتياجاتهم من السوق غير 
النظاميــة. وذكر موقع (أثر بــرس) املقرب 
من السلطات أن «سعر ليتر مازوت التدفئة 
في الســوق الســوداء وصل إلى ٧٠٠٠ ليرة 
ســورية، أي أن الغالون «البيدون بسعة ٢٠

ليترا» يباع بـ ١٤٠ ألفا».
وأضاف أن «الطلب على املازوت في هذه 

الفترة ازداد مع بدء توزيع املخصصات، فيبيع 
من ال يحتاج مخصصاته إما بوساطة معارفه 
أو باإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي».

أمــا البنزين، فيبــاع حاليا في الســوق 
الســوداء بســعر يتراوح بني ٦٠٠٠ و٦٥٠٠

ليرة لليتر الواحد، أي أن سعر ليتر املازوت 
جتاوز سعر البنزين بنحو ٥٠٠ ليرة.

وكانت صحيفة «الوطن» أشارت في تقرير 
لها قبل أيام إلى أن عددا من املواطنني اشتروا 
مازوتا، بـ ٧٠٠٠ ليرة لليتر حتسبا للشتاء، 
رغم تفعيلهم الطلب على املازوت النظامي، 
مشيرين إلى أن الـ ٥٠ ليترا املخصصة لكل 
عائلة مبوجب البطاقة الذكية لن تكفي سوى 

أليام معدودة.

وكاالت: أعلنت السلطات التركية أنها ألقت 
القبض على ثالثــة وصفتهم بالـ«إرهابيني» 
يتبعون ألحزاب كردية ويحملون اجلنسية 
التركية، خالل عملية أمنية شــمالي سورية 
أمس. ونقلت وكالــة «األناضول» عن جهاز 
االســتخبارات التركي، أنه نفذ عملية أمنية 
شــمالي سورية، أســفرت عن توقيف ثالثة 
«إرهابيني» من حزب العمال الكردستاني «بي 
كا كا» وحــزب االحتاد الدميوقراطي الكردي 
في ســورية «بي واي دي»، ووحدات حماية 

الشعب الكردية «واي بي جي».
وذكرت الوكالة، بحســب مصادر أمنية، 
أن األشــخاص كانوا يخططون لالنتقال إلى 

جبال األمانوس جنوبي تركيا، عبر مدينتي 
تل رفعت واعزاز السوريتني ثم والية كلس 

احلدودية مع سورية.
وأضافــت أن حزب «العمــال»، أوكل إلى 
املوقوفني مهمة تنفيذ عمل «إرهابي» يستهدف 
قوات األمن داخل تركيا، وأن فرق االستخبارات 

ضبطت أسلحة وجتهيزات معهم.
TGRT» ونقل موقع «عنب بلدي» عن قناة

HABER» التركيــة أن محمــد كايكير امللقب 
بـ«جيــم ريحــا»، انضم إلى حــزب «العمال 
الكردستاني» في ٢٠١٢، وشارك في األنشطة 
الشــبابية للحزب ونفذ أنشــطة نيابة عنه 

في إيران.

احلكومة تنفي وجود نقص في سلعتي األرز والسكر باألسواق
القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
املصري صحة ما انتشر من معلومات 
بشــأن وجود نقص في سلعتي األرز 

والسكر باألسواق.
وأوضح املركز اإلعالمي، في بيان 
امــس، أنه قــام بالتواصــل مع وزارة 
التمويــن والتجــارة الداخلية، والتي 
نفــت تلــك املعلومات، مؤكــدة أنه ال 
صحة لوجود نقص في سلعتي األرز 

والسكر باألسواق. وشدد على توافر 
كافة السلع الغذائية األساسية بشكل 
طبيعــي ومن بينهــا األرز والســكر، 
مــع انتظام ضخ كميــات وفيرة منها 
يوميا بجميع األسواق بكافة محافظات 
اجلمهورية، مشيرة إلى توافر مخزون 
استراتيجي من السكر يكفي االستهالك 
احمللي ملدة ٦ أشهر ونصف الشهر، كما 
يتوافر مخزون استراتيجي من األرز 
يكفي ألكثر من ٣ أشهر، فيما يتراوح 
االحتياطي االستراتيجي من كافة السلع 

من ٣ إلى أكثر من ٥ أشهر، مشيرة إلى 
أنه يجري شن حمالت تفتيش دورية 
على كافة األســواق، ملنــع أي تالعب 

باألسعار أو ممارسات احتكارية.
وناشد املركز جميع وسائل اإلعالم 
ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي 
حتــري الدقة واملوضوعية في نشــر 
األخبار، والتواصل مع اجلهات املعنية 
للتأكد قبل نشــر معلومات ال تستند 
إلــى أي حقائــق، وتــؤدي إلــى إثارة 
غضب املواطنني، وفي حالة وجود أي 

شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية 
األساسية في احملافظات، يرجى اإلبالغ 
عنها من خالل اخلط الســاخن جلهاز 
حمايــة املســتهلك (١٩٥٨٨)، ولإلبالغ 
عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة 
يرجى اإلرسال على أرقام الواتس آب 
التابعة للمركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
(٠١١٥٥٥٠٨٦٨٨ -٠١١٥٥٥٠٨٨٥١) على 
مدى ٢٤ ســاعة طوال أيام األســبوع، 
rumors@) أو عبر البريد اإللكتروني

.(idsc.net.eg

وزير التعليم: العام الدراسي اجلديد «عام العودة للمدرسة»
القاهرة - هالة عمران

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني د.رضا حجازي، أن العام الدراسي 
اجلديد الذي سينطلق غدا السبت هو 
عــام عــودة الطالب للمدرســة بهدف 
إعدادهم للمستقبل، مشيرا إلى أن الهدف 
من احلضور إلى املدرســة هو التعلم 
والتنافس في املستقبل واحلصول على 
مهارات مختلفة يكــون بها قادر على 

التنافسية.
جاء ذلك خــالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده الوزيــر امس لإلعالن عن 
تفاصيل العام الدراســي اجلديد الذي 

سيبدأ غدا بحضور قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن الشراكة احلقيقية 
مع أوليــاء األمور ومتكني الطالب من 
إنتاج املعرفة، كما أن املعلم هو شريان 
العملية التعليمية وهو ما تعمل عليه 
الوزارة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت 
خطة لتطوير التعليم والوزارة مستمرة 
في عملية تطوير التعليم مع تطبيق 
آليات تنفيذ تســهم في استكمال هذا 
التطوير ليكون حقيقيا على األرض.

وأضــاف الوزيــر أنــه مت االنتهاء 
من القرار الــوزاري اخلاص بالصفني 
الرابع واخلامس االبتدائي، مشيرا إلى 
أنه بالنســبة للصفوف من الســادس 

االبتدائي حتى الثاني الثانوي ستكون 
هناك أعمال سنة التي تهدف الى جتهيز 
الطالب للمذاكرة ولضمان عدم التحكم 
في الطالب، موضحا أنه سيكون هناك 
اختبــاران في شــهر أكتوبر ونوفمبر 
على مستوى املدرسة وسيتم وضعه 
من قبل موجه املادة وسيحصل الطالب 
على أعلى درجة باإلضافة إلى درجات 

السلوك واالنضباط داخل املدرسة.
وبالنسبة المتحان نصف العام، قال 
الوزير إنه سيتم إعداد شهادة جديدة 
للطالب تتضمن وصفا للطالب وتشمل 
«نقطــة متيز، نقطة حتتاج إلى دعم» 
داخــل املدرســة وســيكون ولي األمر 

شريكا في هذا الوصف، باإلضافة إلى 
كتابة ميول واجتاهات الطالب الفنية 

والرياضية والعلمية.
وأشار إلى ان اجلديد هذا العام أيضا 
«املشــروعات البحثيــة» وهي مادة ال 
تضاف إلى املجموع حيث يقوم الطالب 
بإعداد مشــروعات بحثية عن العديد 
مــن القضايا التــي تهتم بهــا الدولة 
واإلجنازات املصرية في املشــروعات 
الكبــرى، موضحــا أنــه ســتتم إدارة 
املشروعات من قبل رائد الفصل الذي 
ســيعود من جديد في املــدارس وهو 
مشــروع بحثــي واحد فــي كل فصل 

دراسي.

أكد أنه ستكون هناك أعمال سنة من الصف السادس االبتدائي حتى الثاني الثانوي

ملشاهدة الڤيديو


