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طيب!!!

أرواحنا.. أمانة
أرواح املصريــني ليســت رخيصة، 
وأمنهم وســالمتهم تبدأ من الشــارع، 
وإذا كانت عقوبــة القيادة حتت تأثير 
املخدرات واملسكرات في القانون اجلديد 
(٢٣٨ عقوبــات) تعاقب الســائق الذي 
يقود حتت تأثير املخدر، ويتسبب في 
إصابة أو موت شخص آخر باحلبس مدة 
ال تقل عن ٦ أشهر وغرامة ٢٠٠ جنيه، 
وعندمــا يضاف لها تهمــة حيازة مواد 
مخدرة تصل العقوبة إلى ١٠ سنوات!!

رحم اهللا ضحايا حادث حافلة ركاب 
«الرياح التوفيقي» على طريق املنصورة 
ـ ميــت غمــر، وهو احلــادث الذي راح 
ضحيته ٢٤ مصريًا وأصيب ٦ آخرون، 
بينما «قفز» الســائق من احلافلة قبل 
سقوطها!! ليتم ضبطه ويتبني أنه كان 

حتت تأثير املخدرات!!
الشــهود أكدوا أن السائق األرعن.. 
اجلبان.. كان يقود حافلة تقل أكثر من 
٣٠ روحًا بتهور وسرعة زائدة ويتحدث 
في هاتفه غير عابئ بتوســالت الركاب 
بأن يهدئ السرعة.. أو أن ينتبه للطريق 
ويتــرك هاتفــه حتى فوجئ بســيارة 
صغيرة تظهر أمامه.. فقفز من احلافلة.. 
وترك الــركاب يواجهون مصيرهم في 

مياه الرياح، وفر هو هاربًا.
٢٤ نفسًا بشرية قضت بسبب «سائق 

واحد متعاط»، ولو عوقب بأقصى عقوبة 
(١٠ سنوات) يكون «ثمن» كل ضحية ٥

شهور سجنًا فقط!!
لألســف لم يعد يكفــي عمل كمائن 
عشوائية إلجراء حتليل تعاطي املخدرات 
للسائقني، وال أعرف حقيقة ما املفروض 
أن تفعلــه إدارات املــرور بالتعاون مع 
وزارة الصحــة ولكن ما الذي مينع من 
عمل حتليل عشوائي (يومي) في جميع 
مواقف احلافــالت وامليكروباصات بني 
احملافظات وحتى داخل القاهرة الكبرى، 
مهما كانت التكلفة فستكون أرخص كثيرا 
مــن نزيف الدماء،.. ومن الضروري أن 
يصاحب ذلك تغليظ تشريعي لعقوبة 
تعاطي الســائقني للمخدرات يصل إلى 
ســحب رخصة القيادة «مدى احلياة»، 
وتشديد عقوبة التسبب في وفاة شخص 
بســبب القيادة حتت تأثيــر املخدرات 
واملسكرات لتتساوى مع القتل العمد، 
فمن يتناولهما ويقود ســيارة.. يكون 

كمن يرتكب جرمية القتل العمد.
وعلى املسؤولني عن الطرق احملاذية 
للترع في مصر ضرورة وضع حواجز 
حديديــة أو خرســانية للحــؤول دون 
سقوط املركبات فيها، وكفانا استهتاراً 

بأرواح املصريني.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يوّجه بتركيز مشروعات املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس على استثمارات توطني التكنولوجيا

القاهرة - خديجة حمودة

وجه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بتركيز استراتيجية 
املشــروعات فــي املنطقــة 
االقتصادية لقناة السويس 
على االستثمارات الهادفة إلى 
توطني التكنولوجيا وامتالك 
القدرة الصناعيــة، وتوفير 
فرص العمل، وذلك في إطار 
الشــاملة  التنميــة  عمليــة 
علــى مســتوى اجلمهورية، 
وكذلك توفير إمدادات الطاقة 

الكهربائية في هذا اإلطار.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
امــس مــع رئيــس مجلــس 
الوزراء د.مصطفى مدبولي، 
والقائم بأعمال محافظ البنك 
املركزي حسن عبداهللا، ووزير 
الكهرباء والطاقــة املتجددة 
د.محمد شاكر، ووزير املالية 
د.محمــد معيــط، ووزيــر 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانيــة د.عاصم اجلزار، 
ووزير املوارد املائية والري 
د.هانــي ســويلم، ورئيــس 
العامــة للمنطقــة  الهيئــة 
االقتصادية لقناة السويس 
وليد سامي، ورئيس الهيئة 
الهندســية للقوات املسلحة 

تصبح مــن املناطق الرائدة 
واجلاذبة على مستوى العالم 

في هذه الصناعة البازغة.
وصرح املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة اجلمهورية بأن 
االجتماع تناول اســتعراض 
نشــاط ومشروعات املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس.
هــذا  فــي  أن  وأضــاف 
اإلطــار مت عــرض خريطــة 

مشــروعات الطاقة اجلديدة 
واملتجددة والوقود األخضر، 
خاصة مشروعات الهيدروجني 
األخضر واألمونيا اخلضراء، 
وذلك بالتعاون مع الشراكة 
األجنبية، وذلك لالستفادة من 
النتائج املثمرة التي أسفرت 
عنها قمة شرم الشيخ العاملية 
للمنــاخ (COP٢٧) فــي هذا 

اإلطار.

املشروعات االستثمارية في 
املنطقــة االقتصاديــة لقناة 
القائمة  السويس، واجلهود 
لتعزيزها من خالل املناطق 
الصناعيــة املختلفــة املزمع 
إقامتها في املنطقة بالتعاون 
مع الشركاء األجانب، فضال 
القطاعات  عــن اســتعراض 
الصناعية املستهدفة في هذا 
الصدد، وكذلك جهود توطني 

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي وعدد من املسؤولني

اللواء أ.ح. هشام سويفي.
كما وجه الرئيس السيسي 
بتعزيز اجلهود القائمة جلذب 
إلى  االســتثمارات األجنبية 
املنطقــة االقتصاديــة لقناة 
الســويس في مجــال إنتاج 
وذلــك  النظيفــة،  الطاقــة 
لتعظيم االستفادة من املوقع 
واحليــوي  االســتراتيجي 
للقنــاة، مبا يســاهم في أن 

املعارضة لرفع أصوات معوض إلى ما فوق اخلمسني 
وتريث «احلزب» بأمل حّل عقدة باسيل ـ فرجنية

بيروت ـ عمر حبنجر

اخلميــس املقبــل يــراوح 
انتخابيا،  مكانــه كســابقيه، 
تأمني النصاب في الدورة األولى 
وتطييره الحقا من قبل ثنائي 
«أمل» و«حزب اهللا» بأجنحة 
األوراق البيضاء، خشية قيام 
نواب املعارضة بالتفافة على 
النصاب تفضــي إلى انتخاب 
رئيس من الفئة التي ال ترضي 
رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» 
النائب محمد رعد، أو اختصار 
عمر الشــغور الرئاســي مبا 
يتجاوز زمن نضوج التوافق 
على رئيس التسوية املوعود، 
في ضوء وقوف حزب اهللا أمام 
عقبة عدم إقناع جبران باسيل 
ـ املصــر على ان يكون هو أو 
ال أحدـ  بدعم ترشيح سليمان 

فرجنية للرئاسة األولى.
النواب املعارضون يرون 
االنتخابيــة  اجللســة  فــي 
السادسة فرصة ملعرفة ما إذا 
كان املرشــح ميشال معوض 
سيتجاوز رقم اخلمسني صوتا 
نيابيــا، وبالتالي ما إذا كانت 
كل قوى املمانعة مصرة على 
الورقة البيضاء أم أنها ستخرج 
من هذه البوتقة اململة في هذه 

اجللسة.
القلق  بالتزامــن، يتزايــد 
الديبلوماسي،  على املستوى 
خصوصا، من تداعيات توسع 
الشغور الرئاسي، مع الفشل 
املتالحق ملجلــس النواب في 
انتخاب رئيس للجمهورية ومن 
هنا تزايد التنســيق بني كتل 

ودون «مصاحلــة» بينهمــا، 
لكن ثمــة جلنــة تواصل لها 
طابع االستدامة بينهما مؤلفة 
من نائــب رئيــس «القوات» 
النائب جورج عدوان ونائب 
النائــب  رئيــس «الكتائــب» 
ســليم الصايغ، الذي وصف 
العالقــة مع «القــوات»ـ  التي 
ولــدت من رحــم «الكتائب»ـ  
بأنها عالقة شراكة في معركة 
استعادة الدولة. وغدا الثالثاء 
ســيكون هناك اجتمــاع عام 
لــكل أطيــاف املعارضــة في 
أحــد الفنادق لتحديد التوجه  
بالنسبة جللسة يوم اخلميس 
االنتخابيــة، واتخــاذ املوقف 
مــن اجللســات التشــريعية 
املختلــف بشــأنها مع رئيس 
النــواب نبيــه بري،  مجلس 

للمقاومة النائــب محمد رعد 
«إننا في مواجهة االستحقاق 
الرئاســي، نعــرف مــن نريد 
ونتحرك من أجل أن يأتي إلى 
الرئاسة من نريد»، مضيفا ان 
«الشغور الرئاسي يصنعه عدم 
التفاهم علــى الرئيس الالئق 

بشعبنا املقاوم».
النائب سيمون أبي رميا، 
عضو «تكتــل لبنان القوي»، 
أشاد مبسيرة «التيار الوطني» 
وحتــدث عــن إمكانيــة طرح 
أســماء النتخاب رئيس، دون 
أن يوضح ما إذا كان املرشــح 
احملتمل سيكون رئيسه جبران 
باسيل الذي أمضى مرحلة ما 
بعد انتهاء والية الرئيس عون 
متنقال بني بيــروت والدوحة 
وباريــس، طارقا أبــواب من 
يعتقد أن لهم مونة على حليفه 
حزب اهللا، ولم يوفق، كما تقول 
املصادر املتابعة، ألن احلزب 
ال يريد التخلــي عنه، لكن ال 
يستطيع تسويقه، أما الدول 
املهتمة بلبنان فتريد صفحة 

جديدة لهذا البلد.
في هذا الوقت، أقام باسيل 
نصبا تكرمييا للرئيس ميشال 
عون عند مدخل بلدة بقسميا 
فــي قضــاء البتــرون، رغــم 
اعتراض أهالي هــذه القرية، 
وتبــني أن الرئيس عون وقع 
مرســوم إقامة النصــب قبل 
أن يغــادر بعبــدا، وقد وقعه 
معه مدير املراسم في القصر 
اجلمهوري نبيل شــديد، في 
السابع من أكتوبر املاضي، أي 
قبل ٢٣ يوما من نهاية الوالية.

وقــد وجهــت الدعــوات إلــى 
نحــو أربعني نائبــا حلضور 
اللقاء، وســيجري التنســيق 
بني املجتمعني وبني «التقدمي 

االشتراكي» و«القوات».
املرشح ميشال معوض رد 
أمــس علــى كالم األمني العام 
الســيد حســن  حلــزب اهللا 
نصــراهللا حــول مواصفــات 
رئيــس اجلمهوريــة الذي ال 
يخاف من السفارة األميركية، 
بقولــه «بدنا رئيس ال يخاف 
من ســفارة وال من ميليشيا، 
رئيس ال يقبل بأي قرار خارج 
املؤسســات، وال بأي ســالح 
خارج إمرة الدولة، وكرمال هيك 
ترشحت ومستمر بترشيحي».

وفي رد غير مباشــر على 
معوض، قال رئيس كتلة الوفاء 

نصب تذكاري للرئيس السابق عون في قرية بترونية يثير االحتجاجات

الرئيس السابق ميشال عون والنائب جبران باسيل في جولة سياحية في بلدة البترون  (محمود الطويل)

املعارضة، وحتديدا بني أحزاب 
«التقدمي االشتراكي» و«القوات 
اللبنانية» و«الكتائب»، لتوحيد 
الصف ورفع األصوات للمرشح 

معوض.
«القــوات اللبنانية» قالت 
إنها على تنســيق وتشــاور 
دائمني مع «التقدمي االشتراكي» 
فــي امللــف الرئاســي ولديها 
املرشــح نفســه، وهو النائب 
معوض، مشيرة إلى أنها على 
تفاهم تام حول هذه النقطة، 
وبهدف متكني جبهة املعارضة 
مــن رفــع نســبة األصــوات 
ملعوض، وهــو ما بدأ يتحقق 

بعد كل جلسة انتخابية.
والالفت هنا توحد موقف 
«الكتائب اللبنانية» مع موقف 
اللبنانية»، رئاسيا،  «القوات 

«الدستوري» سعيد مالك لـ «األنباء»: اعتماد 
نصاب الثلثني للحفاظ على ميثاقية الرئيس

بيروت - احتاد درويش

تفسير الدستور واملادة 
٤٩ منه، واملتعلقة بالنصاب 
القانونــي، كانــت العنوان 
اجللســة  خــالل  البــارز 
األخيــرة ملجلــس النواب. 
ودار ســجال بــني رئيــس 
املجلــس نبيه بــري وعدد 
من النواب بشــأن جلسات 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
واملواد الدستورية املتعلقة 

بالنصاب.
اخلبير الدســتوري والقانوني د.سعيد 
مالك لفت إلى أن نص املادة ٤٩ من الدستور 
فيها الكثير من الغموض وااللتباس، وحتمل 
التأويل والتفســير، وهي تنص في فقرتها 
الثانية على أن ينتخب رئيس اجلمهورية 
باالقتراع السري بأكثرية ثلثي مجلس النواب 
بالدورة األولى، ويكتفي بالغالبية املطلقة 
في الدورات التي تليها، وهي بالتالي مادة 

انتخاب ال مادة نصاب.
ويــرى د.مالك في حديث لـ «األنباء» ان 
هناك التباسا ورأيني، رأي يقول ان النصاب 
يجب أن يكون عاديا، أي استنادا الى املادة ٣٤

من الدستور، وآخر يقول أنه يجب أن يتماهى 
نصاب االنتخاب، مع نصاب احلضور.

وبحســب د.مالك فإنه يقتضي احلفاظ 
علــى ٨٦ صوتــا، ألنــه تبني وباملؤشــرات 
الثابتة واألكيدة، أن موضوع انتخاب رئيس 
للجمهوريــة، وكأنــه مؤجل إلــى أجل غير 
مســمى، وإصرار من قبل بعض الكتل على 
عدم تسهيل عملية االنتخاب، من أجل ذلك 
كانــت هناك مطالبة باعتماد نصاب ٦٥ في 
الــدورة الثانية في جلســة االنتخاب حتى 
يتمكن املجلــس النيابي من إنضاج طبخة 

الرئاسة.
ويوضح مالك، أنه اســتنادا إلى العرف 
الدستوري منذ العام ١٩٧٦ حتى اليوم يجري 
اعتماد نصاب الثلثني، وكان الهدف من ذلك 
احلفاظ علــى ميثاقية الرئيس وعلى أكبر 
قدر ممكن من اإلجماع حوله. فال ميكن لفئة 

أن تتفــرد بانتخاب رئيس 
للجمهوريــة، بحيث ميكن 
أن تتجمع القوى املسيحية 
النــواب  مــع وعــد ألحــد 
املســلمني بتبوئــه موقــع 
رئاســة احلكومة، ويصار 
الى انتخاب رئيس من فئة 
واحدة، والعكس صحيح، 
ميكــن أن جتتمــع القــوى 
اإلسالمية على ترشيح نائب 
مسيحي لينالوا ٦٥ صوتا 
إذا أردنا الذهاب الى تفسير 
النصاب العادي. لكن اليوم 
النصاب هو ٨٦ الذي يؤمن املظلة امليثاقية 
للرئيس، السيما وأن رئيس اجلمهورية هو 
رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويقتضي 
أن يأتي، إن لم نقل بإجماع بل بشبه إجماع.

ويوضــح د.مالــك أن هــذا األمر بحاجة 
الــى مزيد من الوقت لكــي تنضج الطبخة 
الرئاسية، وبالتالي هذا ما دفع ببعض الكتل 
النيابية للمطالبة باعتماد نصاب الغالبية 
املطلقة بالنسبة للدورة الثانية في جلسات 

االنتخاب.
وبناء على ما تقدم يوضح د.مالك أن على 
مجلس النواب أن يلتئم ويصوت في جلسات 
متتالية للوصول إلى انتخاب رئيس. ومن 
يراجع التاريخ منذ االستقالل إلى اليوم، ليس 
هناك من انعقاد إال دورة واحدة، باستثناء 
ما بدأنا نشــهده منــذ ٢٠٠٧، أي بعد والية 
الرئيس إميل حلود، وهو انعقاد جلســات 
وعدم تأمني نصاب والذهاب إلى دورة ثانية 
وثالثة ورابعة، وكان يومها الناظم السوري 

الذي كان يفرض رئيسا للجمهورية.
ويعتقد د.مالك أن املادة ٤٩ من الدستور 
تعتمــد من قبــل فريق املعارضــة من أجل 
فــرض رئيس للجمهوريــة، كما حصل مع 
الرئيس ميشــال عون، حيث عطلت البالد 
ألكثر من ســنتني ونصف من دون رئيس، 
وكان شعار حزب اهللا آنذاك ميشال عون أو 
الفراغ. ويخشى اليوم أن يكون هناك قرار 
وهو فرض رئيس على الكافة، وإال تعطيل 

العملية االنتخابية.

سعيد مالك

قانون برفع سن التقاعد ومتديد التعيني 
للكادر التدريسي للجامعات السورية

وكاالت: مع استمرار هجرة 
العقول وأصحاب الشهادات 
العليا وذوي االختصاصات 
املهمــة تســعى احلكومــة 
الســورية الى االحتفاظ مبا 
لديها من كــوادر خصوصا 
فــي ســلك التعليــم، حيث 
أصدر الرئيس بشار األسد، 
القانون رقم ٤٣ الذي يعدل 
بعض املواد في قانون تنظيم 

اجلامعات.
ونشرت الوكالة السورية 
لألنباء «سانا» نص القانون 
الذي يتيح لوزيــر التعليم 
األســتاذ  إحالــة  العالــي 
اجلامعي، واألستاذ املساعد 
ضمن الهيئة التدريسية، إلى 

التقاعد عند إمتامهما الـ ٧٠ من 
العمر، واملدرس عند بلوغه 

الـ٦٥ عاما.
وكان سابقا سن التقاعد 
لألســتاذ اجلامعي ٧٠ عاما، 
بينما مســاعده ٦٥ عاما، أما 
املدرس يحال إلى التقاعد عند 

الـ٦٠ من العمر.
كما ميكن بقرار من وزير 
التعليــم العالــي، بناء على 
اقتراح مجلس اجلامعة، إبقاء 
عضو الهيئة التدريسية الذي 
يبلغ سن التقاعد خالل العام 
الدراسي ملدة أقصاها تسعة 
أشــهر، دون أن حتسب هذه 

املدة في املعاش.
وأتــاح القانــون اجلديد 

تعيني عضو الهيئة التدريسية 
بعــد إحالته علــى التقاعد، 
بتعويــض إجمالــي يوازي 
الفــرق بني راتبه ومعاشــه 
إليــه  التقاعــدي، يضــاف 
التعويضات القانونية التي 
كان يتقاضاهــا قبل إحالته 
على التقاعد، ويكون تعيينه 
ملدة سنة قابلة للتمديد على 
أال تزيد على خمس سنوات. 
ونــص القانــون أيضا على 
الفنية  الهيئة  إحالة أعضاء 
(القائم باألعمال، مشرف على 
األعمال، مدير أعمال)، على 
التقاعد عنــد بلوغهم الـ٦٥
من العمر، بدال من ٦٠ عاما.
اجلامعــات  وتعانــي 

السورية من نقص في الكوادر 
التدريسية، نتيجة لهجرة أو 
فرار عدد كبير من أســاتذة 
اجلامعات، وتوجه قسم آخر 
نحو اجلامعات اخلاصة، وهو 
ما ترك فراغا في اجلامعات 

احلكومية.
وبحســب تقريــر ملوقع 
«أثــر» احمللــي، صــادر في 
سبتمبر املاضي حول مشروع 
القانون الذي صدر امس، فإن 
عددا من األساتذة اجلامعيني، 
يــرون أن القانــون فرصــة 
للحصول على التعويضات 
وخاصــة تعويــض التفرغ 
األول والثانــي حتــى نهاية 

العمر.

ربع مليون ليرة سعر غرام الذهب في سورية
ارتفاعــه  الذهــب  وكاالت: واصــل 
اجلنونــي على غرار معظم الســلع في 
سورية، وجتاوز سعر الغرام الواحد منه 
من عيار ٢١ الربع مليون ليرة سورية، 
حيث بلغ أمس ٢٦٢ ألف ليرة للشــراء 
و٢٦٤ ألــف ليرة للبيع فــي محافظتي 
دمشق وحلب، بحسب موقع الليرة اليوم. 
فيما سجل سعر الغرام من عيار ١٨ (٢٢٥

الفا) للشراء و٢٢٧ ألف ليرة للمبيع في 
حلب ودمشق بحسب ذات املوقع. 

وكانت وكالة األنباء الرسمية «سانا» 
حتدثت في تقريرها عن أســعار الذهب 
ليوم السبت، عن ارتفاع السوق احمللية 
مبقدار ٧ آالف ليرة عن سعره الذي سجله 
يوم األربعاء املاضي حيث كان قد سجل 
غرام الـ٢١ سعر ٢٤٣ ألف ليرة وذلك مع 
ارتفاع األونصة عامليا بشكل كبير إلى 
١٧٧٣ دوالرا. وبحسب النشرة الصادرة 
عن اجلمعية احلرفية للصياغة وصنع 
املجوهرات بدمشق أمس األول فقد سجل 
غرام الذهب عيار الـ ٢١ سعر مبيع ٢٥٠

ألف ليرة سورية وسعر شراء ٢٤٩٥٠٠
ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ ١٨ سعر 
مبيع ٢١٤٢٨٦ ليرة وشراء ٢١٣٧٨٦ ليرة.

وأوضحت اجلمعية أن أي سعر للذهب 
غير الســعر الصادر عــن اجلمعية هو 
ســعر وهمي داعيــة املواطنني إلى عدم 

الشراء إال بالسعر الصادر عنها ووزعت 
هواتف للشكاوى. 

وسجلت اسعار الذهب ارتفاعا اعلى 
بكثير في مناطق سيطرة املعارضة، حيث 
الغرام من عيار ٢١ سجل ٢٧٤ ألف ليرة 

للمبيع و٢٧٣ ألفا للشراء.


