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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

البريد على «الطاقة الشمسية» في حمص
وكاالت: افتتحت املؤسسة السورية 
للبريد مشــروع التحويل إلــى الطاقة 
البديلــة في فــرع بريد حمــص، حيث 
مت تركيــب ٣٦ لوحا للطاقة الشمســية 
استطاعة كل لوح تبلغ ٥٦٠ واط، بقيمة 
إجمالية بلغت ٢٧٩ مليون ليرة، بحسب 
ما نقلت وكالة األنباء الرسمية «سانا». 
ونقلت الوكالة عن م.حيان مقصود 
املدير العام للمؤسسة السورية للبريد أن 
أهمية هذا املشروع احليوي اخلدمي، الذي 
يعتبر باكورة أعمال املؤسسة السورية 
للبريد في مديرية بريد حمص، تتمثل 
في االستعاضة عن الطاقة الكهربائية، 
وعدم توقف العمــل واخلدمات املقدمة 
للمواطنني، الفتا إلى أن املؤسسة العامة 
تعمل وفق توجهات احلكومة لتوسيع 

العمل، واالجتاه للطاقة البديلة في فروع 
البريد في كل احملافظات.

بدورها، أشارت فادية سقر مديرة بريد 
حمص إلى أن املشروع يخدم الصاالت 
والنافــذة الواحــدة، ونقــاط الصــراف 
العقاري، واألقسام املهمة في املديرية.

وبــني م.علي احلســني رئيس جلنة 
اإلشراف على منظومة الطاقة الكهربائية 
في بريد حمص، أن املنظومة تتألف من 
ثالث انفيرتات تعمل بنظام تسلسلي كل 
انفيرتر يخدم طابقا من طوابق املديرية 
البالغة ثالثــة طوابق، حيث مت اعتماد 
منظومة حتكم «أ تي ســي» التي تعمل 
على التحويل األتوماتيكي من الكهرباء 
إلى الطاقة دون انقطاع أي عملية جتري 

في اخلدمات املقدمة.

مليون طفل خارج مقاعد الدراسة.. والتسرب يصل إلى ٢٢٪ 
وكاالت: رغم انتهاء االعمال 
العسكرية في مناطق كثيرة 
تسيطر عليها قوات احلكومة، 
اال ان ظاهرة التسرب املدرسي 
بني الطالب تتفاقم ألســباب 
عدة لعل اهمها فقدان االهل او 
اضطرار الكثير من العائالت 
لسحب اوالدهم من املدرسة 
وارسالهم للعمل العالة ذويهم. 
وأكد وزيــر التربية دارم 
طبــاع أن نســبة التســرب 
املدرســي تصل إلى ٢٢٪ من 
إجمالــي عــدد التالميــذ في 
مرحلــة التعليــم اإللزامــي، 
مؤكدا قيــام الوزارة بالعديد 
من اإلجراءات للحد من ظاهرة 

مناطق سيطرة املعارضة في 
شــمال غرب البالد، ونسبة 

كبيرة منهم من االطفال. 
وأضاف الطباع انه حتى 
اآلن مت اســتقطاب ١٦٠ ألفا، 
فقط وذلــك رغم كل اجلهود 
املبذولة عبر اإلعفاء من ثمن 
الكتــب في بعــض احلاالت، 
إضافــة لإلعالنــات الطرقية 
والتلفزيونيــة  واإلذاعيــة 
واإلعالنات عبر باصات النقل 
الداخلي، وتكليف فرق عمل 
جتوب األحياء الستقطابهم.

وأشار طباع إلى التعاون 
الدوليــة  اجلمعيــات  مــع 
املرخصة من وزارة الشؤون 

ازدياد نسبة التسرب املدرسي ضمن 
عمل وزارة التربيــة، مضيفة: أما 
احلــاالت املوجودة في الشــوارع 
فهي ألطفال مشردين أو متسولني 

(فاقدي الرعاية).
وعــن آلية تعامل الــوزارة مع 
هذه احلاالت، أوضحت حســن أن 
مكتب مكافحة التســول والتشرد 
يقوم مبتابعة أوضاعهم بالتنسيق 
مع أقســام الشــرطة فيتــم إعداد 
الضبوط الالزمة مرفقة بها إحالة 
احملامي العام وحتويلهم إلى إحدى 
اجلمعيات املختصة بفاقدي الرعاية 
(جمعيــة حقوق الطفــل ـ جمعية 
دفى) بعد التنسيق معهم وبشكل 

عاجل.

االجتماعية والعمل، مشــيرا 
إلــى وجود جمعيــات ترعى 
األطفــال يتم تأمــني التعليم 
لهم من الوزارة عبر املدارس.
وأكــد تطبيــق العقوبات 
القانونية بحق ذوي املتسربني 
ولكــن  مضيفــا:  دراســيا، 
لألســف الكثير منهــم أيتام 
نتيجة احلرب، ومقيمون في 
الشوارع وهناك من يستغلهم 
ويشــغلهم، وال ميكــن تتبع 

املوضوع كوزارة. 
بدورها، مديرة السياسات 
االجتماعية في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل عواطف 
حسن أوضحت أن موضوع 

التسرب عبر تشجيعهم باتباع 
«املنهــاج ب» باختصــار كل 
سنتني بسنة، كما يتم تقدمي 
سلة غذائية شهرية بنحو ٧٥
ألف ليرة، بحســب ما نقلت 

صحيفة «الوطن» احمللية.
طباع كشف عن أن هدف 
الوزارة هو الوصول إلى إعادة 
مليون متســرب إلــى مقاعد 
الدراســة، وتشــير توقعات 
الى ان العدد ميكن ان يكون 
اكبــر مــن ذلك بكثيــر نظرا 
لسيطرة امليليشيات الكردية 
على مناطق واسعة من شمال 
شرق سورية، اضافة الى نحو 
٤ ماليني ســوريني يقطنون 

االنتخابات الرئاسية ليست قريبة وفريق املمانعة: سليمان فرجنية أو الفراغ!

بيروت - عمر حبنجر:

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، 
على املوعد املعلن النتخاب رئيس اجلمهورية 
اخلميس املقبل، الساعة احلادية عشرة من قبل 
الظهــر. والتأكيد على موعد جلســة االنتخاب 
ال يعني بأي حال أن النتيجة ســتكون غير ما 
كانت عليه في اجللســات اخلميسية اخلمس 
السابقة، فالوضع متجه إلى األسوأ، كما تقول 
املصادر املتابعة لـــ «األنباء»، في ضوء غياب 
املؤشرات الدالة واملعطيات التي تشي بالعكس، 
على الرغم من حضــور األزمة اللبنانية حتى 

قمة العشرين في بالي بإندونيسيا.
لكن املشــكلة أكثر تعقيدا مما بات معروفا 
أكان بوجههــا الداخلي، أو بخلفيتها اإلقليمية 
والدولية، فكالهما يكمل اآلخر، ولئن بدا الوجه 
الداخلي، في صدارة املشهد، حيث يصر فريق 
املمانعة وعلى رأســه «حزب اهللا» على مقولة 

سليمان فرجنية رئيسا أو الفراغ.
فاحلزب يريد رئيسا مقاوما «ال يطعن املقاومة 
في الظهر» بحســب خطاب الســيد نصراهللا، 

واآلخــرون يريدون رئيســا ســيدا، بحســب 
البطريرك املاروني بشارة الراعي.

نصراهللا حتدث عن رئيس جمهورية مقاوم، 
وال يناقــش بشــرعية املقاومة، علــى صورة 
الرئيسني السابقني إميل حلود وميشال عون، 
والبطريرك الراعي يريد رئيســا ســيدا يلتزم 
بالدستور، ال رئيس فريق يفرض على اآلخرين 
«حتت ســتار التفاوض واحلوار والتسويات 
واملساومات»، وهو هنا يغمز من قناة الرئيس 
نبيه بري، ومشــروعه احلــواري الذي رفضه 
حزب «القوات اللبنانية» ومعه «التيار احلر»، 
ما اضطره الــى تعديله من «حوار جامع» الى 

«حوار ثنائي».
هذا التباعد بالرؤى والتطلعات، أعطى طابعا 
دينيا للسجاالت فيما هو سياسي في األساس، 
مما حمل الوزير الســابق ســجعان قزي على 
توضيح طروحات البطريرك الراعي من «احلياد» 
إلــى املؤمتر الدولي، بالقــول: البطريرك ليس 
مغرما «باحلياد» لكن ان كانت هناك أفكار أخرى 
فلتطرح واألمر عينه بالنسبة للمؤمتر الدولي، 
فالدعوات التي وجهها للحوار لم تطبق مقرراتها 

و«كل احلوارات الداخلية ضحك على الذقون».
قــزي املقرب من البطريرك الراعي، قال ردا 
على سؤال لقناة «اجلديد»: «العالقة بني بكركي 

وحزب اهللا «بدها شغل كتير»».
من جهتها، «القوات اللبنانية» توقفت عند 
حديث «حزب اهللا» عن الرئيس التوافقي وعن 
مواصفات «رئيس التحدي» الذي يريده أن يحمي 
ظهر املقاومة، وأن يقر ويعترف بدور املقاومة 
في الدفاع عن الســيادة الوطنية، وهذا النوع 
من الرؤساء ترفضه «القوات» ألنها «جربته» 

و«من جرب املجرب كان عقله مخرب».
وأضافت «القــوات» في تقريرهــا اليومي: 
يســتطيع النائب محمد رعد ان يقول: «نعرف 
من نريد ونتحرك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة 
من نريد»، فهذا حقه في الرئاسة الثانية ملجلس 
النواب، في ظل ٢٧ من ٢٧ نائبا شيعيا، ولكن 
ليس مــن حقه إطالقا القول بأن احلزب يعمل 
النتخاب من يريد رئيسا للجمهورية، لسببني: 
األول كون االنتخابات النيابية أفقدته أكثريته 
النيابيــة والوطنية، ولم يعــد له مجرد احلق 
بالتفكير بانتخاب رئيس من صفوفه، والثاني 

ألن حليفه «التيار احلر» فقد أكثريته املسيحية 
التي آلت إلى «القوات اللبنانية».

وإلــى ذلك أضاف شــارل جبور، مســؤول 
التواصــل واإلعالم فــي «القــوات اللبنانية»، 
قائال: إن املعارضة اللبنانية، بشقيها املسيحي 
أو الوطني، أســقطت إمكانية أن يكون حلزب 
اهللا رئيس من الرئاستني، وفق معادلة رئيس 
جمهورية من املمانعــة، مقابل رئيس حكومة 
غير ممانع، ومهمة رئيس اجلمهورية تطبيق 
الدســتور، ويتعني سحب مصطلح «املقاومة» 

من التداول الرئاسي.
وبالعودة إلى جلسة االنتخاب الرئاسية بعد 
غد، البد من التوقف أمام اخلالف الذي يتجدد 
خالل كل جلسة حول النصاب االنتخابي، بني 
الثلثــني أوالنصف زائدا واحدا، وبني، ميثاقية 
اجللسات، وشرعيتها، في ظل االنعقاد، واملجلس 

في حالة هيئة ناخبة.
فالرئيس بري مع تشريع القوانني الضرورية 
خالل فترة اعتبار املجلس هيئة ناخبة، بدليل 
اجتمــاع اللجــان النيابيــة امس، واســتكمال 
اجتماعاتهــا اليوم، إلقرار حزمة من مشــاريع 

القوانني، التــي يتطلب اجتماعها عقد املجلس 
جلسات تشريعية وأبرزها «الكابيتال كونترول» 
الذي اعترضت إقراره في اللجان تعقيدات كثيرة 
أبرزهــا، ربطــه أو فصله، عن قانــون «إعادة 
هيكلــة املصارف إضافة الى املادة ١٢ منه التي 
متنــع املودعني من إقامة دعاوى قضائية على 

املصارف».
أما عــن ميثاقية اجللســات النيابية، التي 
تشترط حضور النواب من كافة الطوائف، وكان 
هذا املوضــوع طرح في فترة لوح فيها بعض 
التيارات باالنســحاب من اجللســات إلفقادها 
ميثاقيتها، فيقول النائب السابق لرئيس مجلس 
النــواب إيلــي الفرزلــي، ال ميثاقية بالنســبة 
جللســات االنتخاب من حيث التصويت، إمنا 

امليثاقية في نصاب اجللسات.
وأمــام كل هــذه املعوقــات والتناقضــات 
السياسية واجلهوية نقلت «النهار» البيروتية 
عن سفيرة دولة كبرى خشيتها من أن يطول 
الشغور الرئاســي إلى ما بعد منتصف السنة 
اجلديدة، تبعا لعجز املجلس النيابي، في تركيبته 
القائمة عن انتخاب رئيس في الوقت الراهن.

الراعي «ليس مغرماً باحلياد».. و«القوات»: «من جرب املجرب كان عقله مخرب»

(محمود الطويل) رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مترئسا اجتماعا مع جلنة الصحة النيابية في السرايا احلكومي 

النائب العام التمييزي يدعي
على القاضية عون ويحيلها إلى احملاكمة

بيروت ـ يوسف دياب

ادعى النائب العام التمييزي في لبنان 
القاضي غسان عويدات، على املدعية العامة 
في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرائم 
النعرات  القدح والذم والتحقير وإثارة 
الطائفية وإساءة استخدام السلطة، وأحالها 
على الهيئة العامة حملكمة التمييز التخاذ 

االجراءات مبحاكمتها.
وجاء االدعاء على القاضية عون بعد 
رفضها املثول أمام النائب العام التمييزي 
واستجوابها في الشكوى املقدمة ضدها 
مــن رئيس مجلس النــواب نبيه بري 

وزوجته رندا بنفس اجلرائم وذلك على 
خلفية التغريدة التي نشرتها، وأدرجت 
الئحة تضم أســماء سياسيني ورجال 
أعمال وشــخصيات مصرفية بينهم 
بري وعقيلته، زعمت فيها أنهم هربوا 
عشرات مليارات الدوالرات الى املصارف 
السويسرية. ويعد هذا اإلجراء األقوى 
ضد القاضية عون احملسوبة على الرئيس 
السابق ميشــال عون والتيار الوطني 
احلر، وكانت حتظى بغطاء سياسي منهم.
وكان القاضي عويدات اســتمع الى 
افادة احملامــي علي رحال وكيل اجلهة 

املدعية الذي كرر ادعاءه.

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

العودة إلى أفريقيا
منــذ محاولــة االغتيال الفاشــلة 
للرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 
إثيوبيا، ومصر الدولة في حالة «صد 
وجفا» مع أغلب دول القارة السمراء، 
ومع طــول اجلفاء يأتــي االبتعاد ثم 
العداء، حتى وصلنا إلى مرحلة «صفر 
املونديال»، ثم تخلى األفارقة عنا في 
قضية احلياة أو املوت املتعلقة مبياه 
النيل وحصتنا فيها وسد النهضة وما 
عانيناه ونعانيه وسنعانيه منه ومعه.
ومع عــودة االســتقرار بــدءاً من 
منتصف العقد املاضــي بدأت اإلدارة 
املصرية تنتبه للخسائر التي كابدناها 
في أفريقيا، والتردي في العالقات مع 
دول حــوض النيل خاصــة، وعمقنا 
االستراتيجي في أفريقيا بشكل عام، 
وبــدأت حتــركات هادئة ومدروســة 
الســتعادة املكانة املصريــة في قلب 

أفريقيا.
وضمن أهم هذه التحركات، والتي 
متــت في هدوء، التعاقــد مع تنزانيا 
على بناء ســد «جوليوس نيريري»، 
العمالق على نهر «روفيجي» والذي 
يقــوم بإنشــاء وبناء الســد ومحطة 
كهرومائيــة عمالقــة حتالف مصري 
مكون من شركتي «املقاولون العرب» 
ومجموعة «السويدي»، بتكلفة تبلغ 
٢٫٩ مليــار دوالر، تتحملهــا مصــر 

بالكامل.

ويحظى املشروع باهتمام مباشر 
من القيادة السياسية ملا له من أهمية 
كبيــرة، وأبعاد اســتراتيجية يتمثل 

بعضها في اآلتي:
٭ إثبات جدارة واستحقاق الشركات 
املصرية في املشروعات العمالقة، وال 
ننسى أن هناك دوًال عديدة ستتم إعادة 
إعمارها، وتسعى مصر ألن تكون لديها 
حصة فيها (العراق - سورية - ليبيا 

- اليمن).
٭ يتضمن االتفاق إدارة مصر لتسويق 
كهربــاء الســد إلــى ٨ دول مجــاورة 
لتنزانيــا، ولهذا أهمية اســتراتيجية 

في توطيد العالقات مع هذه الدول.
٭ تستفيد مصر من اتفاقيات لزراعة 
آالف األفدنة وســد حاجتها من نقص 
احملاصيل باالتفاق مع حكومة تنزانيا.
٭ إثبــات أن مصــر تدعم التنمية في 
أفريقيــا، وال تعــارض «مبــدأ» إقامة 
السدود ولكن مع االلتزام باالتفاقيات 
الدولية، وتقوم بدورها اإلقليمي لتوفير 
الكهرباء لـــ ١٧ مليون منزل في دولة 
أفريقية صديقة، باإلضافة إلى حماية 
البيئة والغابات من مخاطر الســيول 
واملســتنقعات واجلفــاف املوســمي، 
واحلفاظ على احلياة البرية في واحدة 

من أكبر غابات العالم.
إنها مصر.. وصلوا على النبي.

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي: املرأة األفريقية شريك أساسي في حتقيق 
التنمية املستدامة ومواجهة تداعيات تغير املناخ

خديجة حمودة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيســي 
رســالة إلى نســاء العالم، خالل إطالق 
يوم املرأة ضمن فعاليات الدورة السابعة 
والعشرين ملؤمتر األطراف التفاقية األمم 
املتحــدة لتغير املناخ COP٢٧، قائال إن 
املرأة االفريقية شريك أساسي في حتقيق 
التنمية املســتدامة ومواجهة تداعيات 

تغير املناخ.
وأضــاف الرئيس السيســي - في 
كلمته التي ألقتها نيابة عنه د.ياسمني 
فــؤاد وزيــرة البيئة املنســق الوزاري 
ومبعوث مؤمتــر املنــاخ COP٢٧- أن 
نساء العالم أثبنت قوة وحكمة متفردة 
في مواجهة أزمة جائحة كوفيدـ١٩ التي 
عصفــت بالعالم على مدى الســنوات 
الثالثة األخيــرة، قائال: «نعول عليكن 
اآلن ملواصلة دوركن السامي والنبيل في 
ظل يقني بأن املرأة سوف تكون أيقونة 
التغيير لتحقيق حتول تاريخي ونوعي 

في مواجهة تداعيات تغير املناخ».
وأوضح أن حتقيق أي تقدم ملموس 
في ملف تداعيات تغير املناخ لن يكون 
دون حتقيــق العدالة املناخية للجميع 
والتي تشكل بال شك اإلدماج واالنخراط 
الكاملــني للمــرأة في مختلــف جوانب 
التعاون مع هذه الظاهرة، وهو ما يجب 
أن ينعكــس في تأمــني احتياجاتها في 
إطار االستراتيجيات والبرامج واخلطط 
التمويلية املعنيــة بتغير املناخ، ومبا 

ميكن أن يسهم بدوره في تشجيع املرأة 
على املشاركة الفعالة ولعب دور قيادي 
في مواجهة تلك التداعيات وفي إيجاد 
احللول الذكية واملبتكرة في هذا اإلطار.
وشهدت اجللســة االفتتاحية ليوم 
املرأة حضور عدد من القيادات النسائية 
العربية واألفريقية والدولية والوزيرات 
املصريــات من بينهن د.هالة الســعيد 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، 
ود.رانيا املشاط وزيرة التعاون الدولي، 
ود.نيفــني القبــاج وزيــرة التضامــن 
االجتماعي، ود.مايا مرسي رئيس املجلس 
القومي للمرأة، ود.غادة والي وكيل األمني 

العام لألمم املتحــدة واملدير التنفيذي 
ملكتب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية.

وتضمــن افتتاح يــوم املرأة كلمات 
للدكتورة سيما بحوث املديرة التنفيذية 
لهيئة األمم املتحدة للمرأة، وللدكتورة 
مايا مرسي التي قدمت عرضا تفصيليا 
ملبادرة «املــرأة االفريقية والتكيف مع 
تغير املناخ» يوضح أهدافها والنتائج 
املرجوة منها، كما شــارك بكلمة أيضا 
د.محمود محيي الدين املبعوث اخلاص 

لألمم املتحدة ألجندة التمويل ٢٠٣٠.
وفي كلمتها االفتتاحية ليوم املرأة، 
أكدت د.ياسمني فؤاد وزيرة البيئة دعم 

القيادات النســائية املصرية، وخصت 
بالذكر د.هالة السعيد التي شاركت في 
تنظيم يوم احللول، ود.رانيا املشــاط 
ملســاهمتها في دعم خطة املســاهمات 
احملــددة وطنيا ٢٠٣٠، ود.مايا مرســي 
لدعمها روابط تعزيز البيئة مع التركيز 
على املرأة ولديها العديد من املبادرات 

للمرأة تنتظر التنفيذ.
وشــددت د.ياســمني فؤاد املنســق 
الــوزاري ومبعوث COP٢٧ على تنامي 
دور املرأة في احلياة السياسية والبيئية 
في القارة السمراء، قائلة: «ملن ال يعرف 
من بني ٥٤ دولة افريقية هناك ٢٠ سيدة 
تتولى حقيبة البيئة فــي دول القارة، 
وفريــق العمل اخلاص فيــه ٩٠٪ منه 
من النساء، هن من آمن باملبادرة والتي 
نسعى جميعا لنراها واقعا ملموسا».

وأوضحت فؤاد أن النســاء تشــكل 
٧٠٪ مــن ١٫٣ مليــار شــخص يعانون 
من الفقر فــي املناطق احلضرية، ٤٠٪ 
من أفقر األسر تعولها نساء، تتعرض 
صحة النساء والفتيات للخطر بسبب 
التغيرات املناخية والكوارث الطبيعية 
ففــي أعقاب الكوارث، تشــكل النســاء 
واألطفــال حوالي ٨٠٪ من األشــخاص 
األكثــر احتياجا للمســاعدة. وأضافت 
فؤاد أنه بينما يــؤدي تغير املناخ إلى 
الصــراع في جميع أنحــاء العالم، فإن 
النســاء والفتيات يواجهــن تزايدا في 
التعرض جلميع أشــكال العنف القائم 

على النوع االجتماعي.

«COP27» في كلمة ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس املصري في افتتاح يوم املرأة ضمن فعاليات مؤمتر املناخ

د.ياسمني فؤاد وزيرة البيئة تلقي كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي


