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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

عقبات حتول دون االجتماع الثالثي..
أنقرة تعلن التأجيل ودمشق تطالب بإنهاء «االحتالل»

مصر والسعودية تؤكدان أهمية دعم وتعزيز التعاون 
لضمان حرية املالحة في املمرات املائية

وكاالت: حسم وزير اخلارجية التركي 
مولود تشــاووش أوغلو اجلدل حول 
لقائــه املرتقب مع نظيريه الســوري 
والروسي الذي يبدو أنه يواجه عقبات 
بعد تســريبات توقعــت ان يعقد يوم 
االربعاء املاضي، وتوقعت مصادر تركية 
انه قد يكون االســبوع املقبل، بحسب 
وكالة «رويترز» بعــد اجتماع الوزير 
التركي ونظيره األميركي أنتوني بلينكن، 

في الواليات املتحدة في ١٨ اجلاري.
وأعلن تشــاووش أوغلو أمس عن 
تأجيــل االجتماع دون ان يحدد موعدا 
جديدا، وقال «لن ألتقي نظيري السوري 
األسبوع املقبل وسنحدد موعدا آخر».

وأضاف تشاووش أوغلو: «قلنا من 
قبل إن هناك بعض املقترحات بشــأن 
لقاء األسبوع املقبل لكنها ال تناسبنا.. 
قد يكون ذلك في بداية فبراير، ونحن 

نعمل على حتديد موعد».
في املقابل، اعتبر الرئيس السوري 
بشار األسد، أن هذه اللقاءات حتى تكون 
مثمــرة يجــب أن تبنى على تنســيق 
وتخطيط مسبق بني سورية وروسيا 
من أجل الوصول إلى األهداف والنتائج 
امللموسة التي تريدها سورية من هذه 
اللقاءات انطالقا من الثوابت واملبادئ 

الوطنية للدولة والشعب املبنية على 
إنهــاء االحتالل ووقــف دعم اإلرهاب، 
وهو ما يشي باستمرار اخلالفات بني 

اجلانبني.
جــاء ذلك خالل اســتقبال الرئيس 
بشار األسد أمس ألكسندر الفرنتييف 
املبعــوث اخلــاص للرئيس الروســي 
فالدمييــر بوتــني والوفــد املرافق له، 
وجــرى احلديــث بــني اجلانبني حول 

مسار العالقات االستراتيجية السورية 
الروسية وآليات تنميتها في كل املجاالت 
التي تخدم مصالح البلدين والشعبني 

الصديقني.
بــدروه، أشــار الفرنتييــف إلى أن 
روســيا تقيــم إيجابيا اللقــاء الثالثي 
الذي جمع وزراء دفاع سورية وتركيا 
وروســيا، وترى أهميــة متابعة هذه 
اللقاءات وتطويرها على مستوى وزراء 

اخلارجية.
ويأتي اعالن الوزير تشاووش أوغلو 
عقب ساعات من ربط الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان زيادة وتيرة عودة 
الالجئني السوريني إلى بالدهم كلما أتت 
االتصاالت الديبلوماسية التي جتريها 
تركيا مع روســيا وســورية بثمارها، 
وحتسن الوضع األمني شمال سورية.
وأعلــن أردوغان أن ٥٥٠ ألف الجئ 
سوري عادوا إلى األماكن التي «طهرتها 
تركيا من االرهاب وحولتها إلى مناطق 
آمنة»، وذلك في كلمة ألقاها خالل املؤمتر 
الدولي ألمناء املظالم، في املجمع الرئاسي 
في العاصمة أنقرة، وفق ما نقلته وكالة 

«األناضول».
وأضاف أن «العدد سيرتفع، حيث 
تؤتي االتصاالت الديبلوماسية بني تركيا 

وروسيا وسورية ثمارها. وسنواصل أداء 
واجبات األخوة واجلوار واإلنسانية».

من جهتها، أكدت املتحدثة الرسمية 
باسم وزارة اخلارجية الروسية، ماريا 
زاخاروفا، أن بالدها تعمل حاليا لتنظيم 
لقاء يجمع وزراء خارجية الدول الثالث.

وقالــت زاخاروفا، خــالل إحاطتها 
الصحافية األسبوعية: «إن العمل جار 
في موســكو لعقد لقاء يجمع الوزراء 
سيرغي الڤروڤ وفيصل املقداد ومولود 

تشاووش أوغلو».
وأضافت: «من الناحية العملية، لم 
تتم بعد املوافقة على موعد محدد لهذا 

اللقاء، ويجري العمل على عقده».
يذكر أن لقاء ثالثيا جمع وزراء دفاع 
روســيا وتركيا وســورية وبحضور 
رؤساء االســتخبارات لهذه البلدان قد 
عقد في العاصمة الروســية موســكو 
مؤخرا، حيث جرى بحث سبل حل األزمة 
الســورية ومشكلة الالجئني واجلهود 
املشتركة حملاربة اجلماعات اإلرهابية 
في سورية، حيث تطالب أنقرة بإعادة 
مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية 
وقوات ســورية الدميوقراطية «قسد» 
عن حدودها داخل األراضي الســورية 

لعمق ٣٠ كلم.

القاهرة ـ خديجة حمودة

أكــدت مصــر واململكــة العربيــة 
السعودية أهمية اســتمرار التنسيق 
والتشاور السياسي ملواجهة التحديات 
املاثلــة أمــام الطرفني وفــي املنطقة، 
وذلك في ضــوء مكانتهمــا احملورية 
ومسئولياتهما جتاه أمنها واستقرارها، 
وتضطلــع كل من اململكة الســعودية 
ومصر بدور قيادي لتحقيق استقرار 
املنطقة سياسيا واقتصاديا مبا يضمن 
التنميــة املســتدامة في جميــع دول 

املنطقة.
جاء ذلك في البيان اخلتامي الصادر 
امس في ختام اجتماع اجلولة اخلامسة 
من جلنة املتابعة والتشاور السياسي 
بني جمهورية مصر العربية واململكة 
العربية الســعودية، والــذي عقد في 
العاصمة السعودية الرياض مبشاركة 
وزير اخلارجية سامح شكري ونظيره 

السعودي األمير فيصل بن فرحان.

واتفق اجلانبان، في هذا اإلطار، على 
أهمية استمرار تنسيق جهودهما من 
أجل دعم دول املنطقة وأمن شــعوبها 

واستقرارها.
وفيما يلي نص البيان اخلتامي:

في إطــار حرص اململكــة العربية 
السعودية وجمهورية مصر العربية 
علــى تعزيز آفــاق التعــاون الثنائي 
بينهمــا في جميع املجــاالت، وتنفيذا 
لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقني 
ـ حفظهمــا اهللا ـ وجتســيدا للروابط 
التاريخية والعالقات األخوية بينهما، 
عقد في الرياض اخلميس ١٤٤٤/٦/١٩هـ 
املوافق ٢٠٢٣/١/١٢م االجتماع اخلامس 
للجنة املتابعة والتشــاور السياســي 
بــني البلدين علــى مســتوى وزيري 
اخلارجيــة، وذلــك إعمــاال ألحــكام 
مذكرة التفاهم إلنشــاء جلنة املتابعة 
والتشــاور السياسي بينهما، املوقعة 
في القاهــرة بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٠٧. 
هذا، وقد استعرض اجلانبان خالل هذه 

اجلولة العالقات الثنائية املتميزة بني 
البلدين على كل األصعدة، وأشادا مبا 
مت حتقيقــه بني اجلانبــني من تعاون 
وتنســيق فــي املجــاالت السياســية 
واالقتصاديــة واألمنية والثقافية مبا 
يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقني 
ويدعم مصالح شــعبيهما. كما أكدت 
املشاورات توافق وجهات نظر ورؤى 
البلديــن الشــقيقني إزاء العديــد من 
القضايا واألزمات التي متر بها املنطقة 
والعالم، بشكل أكد على عمق العالقات 
االستراتيجية التي تربطهما، واتفاق 
إرادتهما السياسية اجلادة على حتقيق 

االستقرار في املنطقة.
وأدان اجلانبان محاوالت املساس 
بأمن وسالمة املالحة في اخلليج العربي 
ومضيق بــاب املندب والبحر األحمر، 
وأكدا على أهمية دعم وتعزيز التعاون 
املشــترك لضمان حرية املالحة بتلك 
املمرات البحرية احملورية، وضرورة 
التصدي ألية محاوالت مماثلة باعتبارها 

متثل تهديدا لألمن واالستقرار اإلقليميني 
والدوليني. وأكد اجلانبان على دعمهما 
الكامل للجهود األممية والدولية لتمديد 
الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل 
لألزمة في اليمن وفقا للمبادرة اخلليجية 
وآلياتها التنفيذية، ومخرجات احلوار 
الوطني اليمني وقــرار مجلس األمن 
٢٢١٦ (٢٠١٥). وأثنى اجلانب املصري 
على جهود اململكة ومبادراتها العديدة 
الرامية إلى تشجيع احلوار بني األطراف 
اليمنية، ودعم متديد الهدنة التي تأتي 
في ســياق مبادرة اململكة املعلنة في 
مارس ٢٠٢١ إلنهــاء األزمة في اليمن، 
ودورهــا في تقدمي وتســهيل وصول 
املســاعدات اإلنســانية وتقدمي الدعم 
االقتصادي واملشاريع التنموية لليمن.

أردوغان: عودة الالجئني السوريني ستزداد كلما أثمرت االتصاالت مع موسكو ودمشق

مدرج جديد ملطار حلب وزيادة رحالت 
«السورية للطيران» إلى ١٠ محطات

«التعليم»: امتحانات الطلبة املصريني
في اخلارج تبدأ غدًا إلكترونيًا

وكاالت: كشف وزير النقل السوري زهير 
خزمي العمل على انشاء مهبط جديد في مطار 
حلــب الدولي لوضعه في اخلدمة إلى جانب 

املهبط احلالي.
وقــال خزمي، فــي تصريحــات لصحيفة 
«الوطن» املوالية، إن الوزارة تعمل على صيانة 
وإصالح األضرار التي تعرضت لها مطاراتنا 
وجتهيزاتنا جراء الغارات اإلسرائيلية التي 
تستهدف مواقع ايرانية واخرى تابعة حلزب 
اهللا في تلك املطارات، آخرها كانت فجر اليوم 

الثاني من العام اجلديد. وأكد الوزير أن هناك 
خطة لزيادة عدد الرحالت اجلوية عبر شركة 
اخلطوط اجلوية السورية للطيران، وتأمني 
نقل املسافرين عبر املطارات السورية إلى ١٠

محطات عربية ودولية، مع اســتمرار أعمال 
الصيانة الفنية الدوريــة للطائرات العاملة 
حفاظا على جاهزيتها وأدائها ضمن معايير 
األمان والســالمة، وتأمني معــدات اخلدمات 
األرضية للسورية للطيران، وجتهيزات مالحية 

إسعافية للمطارات السورية.

القاهرة ـ هالة عمران

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفني املصــري تعديل جداول امتحانات 
الطلبــة املصريــني في اخلــارج للفصل 
الدراســي االول ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث تبدأ 
االمتحانــات باملرحلة االعدادية الســاعة 
العاشــرة صباحــا، وتبــدأ االمتحانــات 
باملرحلة الثانوية الساعة احلادية عشرة 
صباحا، واملرحلة االبتدائية تبدأ الساعة 
التاسعة صباحا، مضيفة أن االمتحانات 

تبدأ إلكترونيا.
وتبدأ في ١٤ يناير اجلاري امتحانات 
الطلبة املصريني في اخلارج، حيث انتهت 
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 
من مرحلة التقدمي التي كانت قد أتاحتها 
بدايــة نوفمبر املاضي، حيث اســتقبلت 
طلبات الطالب الراغبني في أداء امتحانات 

العام الدراسي احلالي إلكترونيا.
وكان د. رضا حجازي، وزير التربية 

والتعليم والتعليم الفني، اعتمد إجراءات 
شروط التقدم المتحانات أبنائنا في اخلارج 

للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وقالــت الــوزارة إن تســجيل الطالب 
لاللتحاق بنظام أبنائنا في اخلارج، وسداد 
الرســوم املقررة للتقدم يتــم إلكترونيا 
من خــالل املنصة اإللكترونيــة للوزارة 
واملخصصــة ألبنائنــا في اخلــارج وفق 
التعليمــات الواردة بإجراءات وشــروط 
التقــدم اعتبارا من يــوم الثالثاء املوافق 
١/١١/٢٠٢٢ من الصف األول االبتدائي حتى 
الصف الثاني الثانوي العام، ومتتد فترة 
التسجيل ملدة شهر من بداية فتح املوقع 

حيث انتهت بنهاية ديسمبر املاضي.
وأوضحت الوزارة أن كتيب اإلجراءات 
يتضمــن نظــام االمتحان، واملســتندات 
املطلوبــة للتقدم، والفئات املســموح لها 
بالتقــدم، واللغات األجنبيــة التي ميكن 
للطالب أداء االمتحان فيها، وحاالت اإلعفاء 

من اللغة الثانية، وغيرها.

املرحلة االبتدائية في الـ ٩ صباحاً واإلعدادية في الـ ١٠ والثانوية في الـ ١١

ثالثة ملفات «خرقت» احلداد وميقاتي يرفع سقف التحدي في وجه باسيل
بيروت ـ عمر حبنجر

املســؤولون  انشــغل 
اللبنانيون أمس بتشييع رئيس 
مجلس النواب السابق حسني 
احلسيني في بلدته «شمسطار» 
في البقاع الشمالي، لكن ملفات 
عدة اخترقت احلداد العام على 
رجل الشــرائع والتشريع في 
لبنــان، وهي: اجتماع مجلس 
الــوزراء فــي جلســة ثانية، 
والتحقيق القضائي األوروبي 
في ملفات بعــض املصرفيني 
املتعلقــة بتبييــض األمــوال 
والفساد، ومؤمتر التيار احلر 
حــول النــزوح الســوري في 
لبنان، والذي حتدث فيه رئيس 

التيار النائب جبران باسيل.
مصادر رئيــس احلكومة 
جنيــب ميقاتــي اعتبــرت أن 
الضــرورات امللحــة هي التي 
أملــت عليه حتضيــر الدعوة 
جللسة ثانية يعقدها املجلس 
األســبوع املقبــل، مبعزل عن 
اجلدل السياسي الذي ستثيره 
اجللســة نظير إصرار وزراء 
التيــار احلــر علــى ادعــاء ال 
دســتورية اجتمــاع مجلــس 
الوزراء املستقيل، مقابل تشبث 
الرئيس ميقاتي بضرورة عقد 
اجللســة الثانيــة التــي وزع 
باألمس جدول أعمالها املؤلف 
من ثمانية بنود، حيث بدا واثقا 
من انعقادها في املوعد الذي لم 
يحدد بعد، حيث قال ميقاتي في 
تصريح له: لن أسأل من ميكن 
أن يحضر اجللسة أو يتغيب 
عنها، بل ســأعقدها، مؤكدا أال 

«اخلليلني»، املعاون السياسي 
لألمني العام حلزب اهللا حسني 
خليل والنائب علي حسن خليل 
املعاون السياسي للرئيس نبيه 

بري.
وزيــر الصناعــة جــورج 
بوشــكيان أبلغ إذاعة «صوت 
لبنــان» صبــاح امــس بأنــه 

املجلــس  رئيــس  وكان 
السياســي في احلزب السيد 
إبراهيم أمني الســيد أعلن من 
البلمند عــدم ممانعة احلزب 
بعقد جلســة ملجلس الوزراء 
شــرط وجود بنــود تبررها، 
مشددا على أن عالقة «احلزب» 

بـ «التيار» ليست سوداء.

على مشروع جدول األعمال، 
كمــا كان يفعــل مــع رئيــس 
اجلمهورية الذين هم مبنزلته 
اآلن، إلعطائهم فرصة إضافة 
بنــود تعنــي وزاراتهم. وفي 
ضوء اعتماد جــدول األعمال 
يحدد موعــد اجتماع مجلس 
الــوزراء، علمــا أن الرئيــس 

سيشارك في اجللسة احلكومية 
املرتقبــة كمــا شــارك بالتــي 
ســبقتها، واعتبــر أن البنود 
الثمانيــة الــواردة في جدول 
اجتمــاع  تتطلــب  األعمــال 
مجلــس الوزراء، مشــيرا إلى 
انه لم يتحدد موعد اجللســة 

املنتظرة بعد.

والالفت أن رئيس احلكومة 
لم يحدد موعد اجللسة سلفا، 
بل طرح على الوزراء مشروع 
جدول أعمال، للمناقشة، علما 
أن الدستور يعطيه صالحية 
إعداد جــدول األعمــال، لكنه 
تعامل مع الوزراء، كما يتعامل 
رئيس اجلمهورية، بإطالعهم 

ميقاتــي متعاون فــي حصر 
جــدول األعمــال ببنديــن أو 
ثالثة: سلفة الكهرباء ومناقصة 
اســتيراد الفيول من العراق، 
اجليــش  ضبــاط  وترقيــة 

واألسالك األمنية.
املتابعة  وتشــير املصادر 
إلى أن الرئيس بري مع انعقاد 
اجللسة، وأن حزب اهللا سيبلغ 
ميقاتي مشاركة وزيريه علي 
حمية ومصطفــى بيرم فيها، 
ملعاجلة موضوع الكهرباء، كما 

ذكرت قناة «اجلديد».
وبالنسبة للرئيس ميقاتي، 
فإنه يبدو مستعدا لرفع سقف 
التحدي بوجــه رئيس التيار 
احلر جبران باسيل بال تردد.

أما باسيل، فقد انشغل امس 
في مؤمتر حول «أزمة النزوح 
السوري في لبنان» في فندق 
«لورويــال» ـ ضبية، شــارك 
فيه وزير اخلارجية والتجارة 
الهنغاري بيتر سيارتو ووزراء 

التيار وآخرون.
وفــي كلمته، أكد باســيل 
«أن لبنان ملتــزم مببدأ عدم 
اإلعــادة القســرية»، مطالبــا 
املجتمع الدولي «بأن يتوقف 
عن الضغط على لبنان وعن 
متويــل إقامــة النازحني على 
أرضــه وعــن تخويفهــم من 
العــودة إلى أرضهم، فيما هو 
يخشى هجرتهم صوبه، وأن 
ميول العودة اآلمنة والكرمية 
ويزيد املساعدات التي تطول 
إعادة اإلعمار اإلنساني، وذلك 
لتهيئة ظروف العودة من دون 

ربطها باحلل السياسي».

أكد متسكه بعقد جلسة ثانية للحكومة وحزب اهللا يؤيد إلقرار سلفة الكهرباء.. ورئيس «التيار» يُحرك ملف النازحني السوريني

إمكانية إلعطاء ســلفة مالية 
لكهرباء لبنان إال مبرسوم من 
مجلس الوزراء، لذلك ستعقد 

جلسة ملجلس الوزراء.
واستنتج البعض من لهجة 
ميقاتي العالية أنه حصل على 
الضــوء األخضــر مــن حزب 
اهللا، بعد اللقاء الذي عقده مع 

ع الرئيس احلسيني في مأمت رسمي وشعبي لبنان ودَّ
بيروت - أحمد عزالدين

وّدع لبنان في مأمت رسمي وشعبي، 
رئيس مجلس النواب الســابق حسني 
احلسيني أحد أبرز رجاالته الذي طبع 
مرحلة حساسة من حياة لبنان الصعبة 
والدقيقة بطابعه احلواري الهادئ والوطني 
اجلامع الذي متكن بصدق عالقاته، من 
إقناع األشــقاء العرب باألخذ بيد لبنان 
لطّي صفحة من احلــرب املريرة على 

مدى ١٥ سنة.
وقد تقاطــرت الوفود السياســية 
واحلزبية والشعبية من مختلف املناطق 
الى مسقط رأســه في بلدة شمسطار 
البقاعية التي احتضنت جثمانه، تقدمهم 
رئيــس احلكومة جنيــب ميقاتي فيما 
مثل رئيس املجلس نبيه بري وفدا من 
حركة «أمل»، إضافة إلى وزراء ونواب 
وشــخصيات، لوداع رجل الدولة الذي 
اصبح اجلامع بني اللبنانيني في مرحلة 

كان عنوانها التشرذم واالنقسام.
وقد ووري الثرى بعد صالة الظهر 
فيما أطلقت مدفعية اجليش اللبناني ٢١

طلقة حتية للراحل. ولف النعش بالعلم 
اللبناني وسجي على عربة مدفع بحراسة 

عناصر من شرطة املجلس النيابي.
الرئيس احلسيني توفي عن عمر ناهز 
الـ ٨٦ عاما، وقد أعلنت العائلة التي نعته 
عن تقبل التعازي في منزله في مسقط 
رأسه في البقاع حتى يوم غد السبت، على 
ان تتقبل التعازي يومي االثنني والثالثاء 
في ١٦ و١٧ اجلاري في العاصمة بيروت.

من جهة ثانية، عممت وزارة اخلارجية 
على البعثات اللبنانية في اخلارج فتح 
ســجل التعازي يومي ١٦ و١٧ اجلاري 

وتنكيس األعالم اللبنانية.
الدول  العــام جلامعة  وقدم األمني 
إلى  التعازي  أبوالغيــط  العربية أحمد 
اللبنانيــني في وفــاة الراحل. وكتب 
أبوالغيــط - في تغريدة على «تويتر»: 
السياســي  اللبنانيني في وفاة  أعزي 
الكبير ورئيس مجلس النواب السابق 
حسني احلسيني، ونتذكر بكل تقدير 
وعرفان دوره املشــهود في التوصل 
التفاق (الطائف) الذي مازال لليوم الركيزة 

(محمود الطويل)األساسية للسلم األهلي في لبنان. جانب من مراسم تشييع الرئيس حسني احلسيني في بلدة شمسطار بالبقاع  

وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

مقتل وإصابة عدد من الضباط في قصف 
مدفعي تركي ملواقع «قسد» واجليش السوري

وكاالت: قتل وجرح عدد من ضباط وجنود 
اجليش الســوري، إثر قصــف مدفعي تركي 
استهدف نقطة عسكرية لهم في محيط مدينة 

عفرين شمالي محافظة حلب.
وقال املرصد السوري حلقوق االنسان ان 
عدد القتلى نتيجة القصف التركي ملواقعهم في 
قرية مياسة، ضمن مناطق انتشار امليليشيات 
الكردية والقوات السورية بريف عفرين ارتفع 

الى ٣ جميعهم ضباط أحدهم برتبة لواء.
وأشار املرصد إلى أن القصف أدى لسقوط 

٤ جرحى بينهم ٣ ضباط أيضا.
من جهتــه، أفاد موقع «عنــب بلدي» بأن 

اجليش التركي استهدف نقاطا عسكرية لقوات 
سوريا الدميوقراطية (قسد) واجليش السوري 
في محيط عفرين. وكالة «نورث برس» ومقرها 
شمال شرقي سورية، قالت إن أربعة عناصر 
من اجليش بينهم ضبــاط أصيبوا بجروح، 
إثر قصف مدفعي تركي استهدف قرية مياسة 

جنوبي مدينة عفرين شمالي حلب.
وأضافت أن القصف التركي مصدره املدفعية 
املتمركزة في مركز البحوث العلمية بقرية ندة 
شرقي مدينة إعزاز، وعرف من بني املصابني 
ضابطان هما عمار تبشــوري واملقدم زكوان 
باإلضافة لقائد سرية ومجند، بحسب الوكالة.

نص البيان كامًال على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw


