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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

أبوظبي تستضيف قمة «االزدهار واالستقرار في املنطقة»
خديجة حمودة  ووكاالت:

استضاف صاحب السمو 
الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيان رئيس اإلمارات لقاء 
أخويا تشــاوريا مع كل من 
الســلطان  صاحب اجلاللة 
هيثــم بــن طارق ســلطان 
عمــان، وصاحــب اجلاللة 
امللــك حمــد بن عيســى آل 
خليفة عاهل مملكة البحرين، 
وصاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر، وصاحب اجلاللة امللك 
عبداهللا الثاني بن احلسني 
عاهــل اململكــة األردنيــة 
الهاشمية، وفخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس 
العربية،  جمهورية مصــر 
األنبــاء  وكالــة  بحســب 

اإلماراتية (وام).
وقالــت الوكالة: «يهدف 
الــذي  األخــوي،  اللقــاء 
عقده القادة فــي العاصمة 
(أبوظبــي) حتــت عنــوان 
«االزدهار واالســتقرار في 
إلــى ترســيخ  املنطقــة»، 
التعــاون وتعميقــه بــني 
دولهم فــي جميع املجاالت 
التي تخدم التنمية واالزدهار 
واالســتقرار فــي املنطقة، 
وذلــك عبر مزيد من العمل 
املشترك والتعاون والتكامل 

اإلقليمي.
وبحث القادة خالل لقائهم 
«العالقات األخوية بني دولهم 
ومختلف مسارات التعاون 

بناء مستقبل أكثر استقرارا 
وازدهــارا لشــعوب املنطقة 
كافــة. وأكد القــادة الروابط 
التاريخية الراسخة بني دولهم، 
في مختلف املجاالت، واحلرص 
التواصــل  علــى  املتبــادل 
والتشاور والتنسيق املستمر 
جتاه مختلــف التحوالت في 

املنطقة والعالم.
رؤيتهــم  أكــدوا  كمــا 
املشتركة لتعزيز االستقرار 
املنطقــة  فــي  واالزدهــار 
وإميانهــم الراســخ بأهمية 
البنــاء  ألجــل  التواصــل 

جهتــه، صــرح املتحــدث 
الرسمي لرئاسة اجلمهورية 
السفير بســام راضي، بأن 
الرئيس السيسي شارك مع 
سمو الشيخ محمد بن زايد 
رئيس اإلمارات في مجلس 
البحــر بالعاصمــة  قصــر 

اإلماراتية أبوظبي.
وأضاف ان مجلس قصر 
البحر يعقد أسبوعيا بدولة 
اإلمارات بحضــور رئيس 
اإلمــارات وكبــار رجــال 
الدولة واملسؤولني باإلمارات 

واملواطنني.

والتنمية واالزدهار، مشددين 
على أهمية االلتزام بقواعد 
حســن اجلــوار واحتــرام 
الســيادة وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية.
القــادة على أن  وشــدد 
الشــراكات  التعاون وبناء 
االقتصادية والتنموية بني 
دولهم وعلى املستوى العربي 
عامة هو املدخل األساســي 
التنميــة وصنع  لتحقيــق 
مستقبل أفضل للشعوب في 
ظل عالم ميوج بالتحوالت 
فــي مختلف املجــاالت. من 

محمد بن زايد يبحث مع قادة مصر والبحرين وقطر وُعمان واألردن ترسيخ التعاون وتعميقه والعالقات األخوية بني بلدانهم

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمارات مستقبال سلطان عمان هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى وأمير قطر الشيخ متيم بن حمد 
والرئيس املصري عبدالفتاح السيسي وملك األردن عبداهللا الثاني في أبوظبي                 (وام)

والتنسيق املشترك في جميع 
املجاالت التي تخدم تطلعات 
شعوبهم إلى مستقبل تنعم 
فيــه مبزيــد مــن التنميــة 

والتقدم والرخاء».
كما اســتعرضوا عددا من 
القضايا والتطورات اإلقليمية 
والدوليــة محــل االهتمــام 
التي  املشــترك والتحديــات 
تشــهدها املنطقــة سياســيا 
وأمنيــا واقتصاديــا وأهمية 
تنسيق املواقف وتعزيز العمل 
العربي املشترك في التعامل 
مع هــذه التحديات مبا يكفل 

«اإلسكان»: قرعة لوحدات سكنية بديلة 
بحدائق أكتوبر وأكتوبر اجلديدة لسكان الوراق

القاهرة - ناهد إمام

قال م.أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية 
مدينة الوراق اجلديدة، إنه مت إجراء القرعة 
العلنية لـ ٢٨ وحدة سكنية بديلة مبدينتي 
حدائــق أكتوبر وأكتوبر اجلديدة، لســكان 
جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية 
بديلــة، ومت تســليم املســتحقني خطابات 
التخصيص، موضحا بها رقم العمارة ورقم 
الوحدة واملنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات 
د.عاصــم اجلزار، وزير اإلســكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية، بتيســير إجراءات 
التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير 
البديل املناسب والرضائي ألهالي اجلزيرة.

وأضاف رئيس جهاز الوراق اجلديدة أن 
هذه القرعة هي القرعة اخلامسة والعشرون 
حملور الوحدات البديلة ألهالي الوراق، ومت 
التعامل حتى اآلن على ملفات ٣٣٤ أسرة ممن 
وافقوا على خيار الوحــدات البديلة، الفتا 
إلى انه سيتم بعد االنتهاء من إجراء القرعة 

العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، 
التنســيق مع وزارة التضامن االجتماعي، 
لتأثيث وجتهيز الوحدات البديلة للمنتقلني 

باملجان.
وقال: مت بدء إجراء القرعة العلنية على 
الوحدات األولــى مبدينة حدائــق أكتوبر، 
تال ذلــك االقتراع على الوحدات الســكنية 
البديلة مبدينة أكتوبر اجلديدة، حيث أقدم 
املســتفيدون بأنفســهم على اختيار أوراق 
االقتــراع املدون بها تفاصيل تشــمل أرقام 
الوحدات والعمــارات، مضيفا أن الوحدات 
البديلة مبســاحة ٩٠ مترا مربعا منوذج ٣

غرف وصالة.
ولفت رئيس اجلهاز إلى أنه عقب إجراء 
القرعة ينتقل أهالي جزيرة الوراق يرافقهم 
مسؤولو جهاز مدن الوراق اجلديدة وحدائق 
أكتوبــر وأكتوبر اجلديــدة، ملعاينة أماكن 
العمــارات والوحــدات املبينــة بخطابــات 
التخصيص، ويتــم التأكيد على تالفي أي 
مالحظات بالوحدات أثناء عملية التسليم.

احلكومة ُتقّر سلفة الكهرباء وميقاتي يعد بجلسات أخرى
وترّقب لرد فعل «التيار» في جلسة االنتخاب الرئاسية اليوم

بيروت ـ عمر حبنجر

اجتــازت حكومــة جنيب 
ميقاتي، كهيئة تصريف أعمال، 
املطبــات التي زرعهــا التيار 
احلر ورئيسه جبران باسيل 
في طريــق اجتماعها، وأقرت 
ما أقرت من مراسيم، وأرجأت 
مــا أرجــأت، لكنهــا اجتمعت 
كحكومــة تصريــف أعمــال 
ســت  فــي نهاية املطاف، وكرَّ
حقا دســتوريا لها باالجتماع 
ومبناقشــة ومعاجلة األمور 
الطارئة وامللحة حتى بغياب 
الوزير املعنــي، كما في حالة 
وزير الطاقة وليد فياض، الذي 
ناب عنه املدير العام ملؤسسة 
كهرباء لبنان كمال احلايك، عدا 
التوقيع على املراسيم املنوطة 
بالوزير، الذي عليه أن يوقع 
الحقا، وإال اعتبر املرسوم باطال 
بحســب اخلبير الدســتوري 

د.سعيد مالك.
لكــن الرئيــس ميقاتــي 
ســيعتمد مخرجــا يقضي 
بتوقيع مرســومي سلفتي 
اخلزينة من رئيس احلكومة 
ووزير املال والوزير املختص 
ـ أي وزير الطاقة ـ ومبا أن 
فيــاض لم يحضر ســيأخذ 
ميقاتي توقيــع فياض من 
املرسوم الذي أرسله منفردا 
فتعتمد صيغة احلل نفسها 

مشاركة حزب اهللا في جلسة 
أمس احلكومية.

احلاصل أن ميقاتي أكد أن 
جلسة مجلس الوزراء انعقدت 
في سياقها الطبيعي، ألن ثمة 
قضايــا أساســية حتتاج إلى 
عقد جلســة مجلــس الوزراء 
لبتها، وهو أمر متعذر خارج 
األطر الدستورية املعروفة، أو 
ببدع جرى اعتمادها في مرحلة 
احلرب لتسيير أمور الدولة في 
ظل االنقسام الذي كان سائدا.

وقــال فــي مداخلــة خالل 
اجللسة «نحن في حتد يومي 
ملعاجلة القضايا امللحة ومطالب 
الناس التي ال تنتظر مزاجية 
أحد أو رهاناته السياسية، ومن 
الظلم وعدم املسؤولية إيهام 

املدير العام لكهرباء لبنان 
كمال احلايك نفى بعد اجللسة 
ان يكون تعهد بأي شيء مقابل 
احلصول على السلفة املالية، 
ألن التعهدات بالســداد يجب 
ان تطــال عــددا مــن اإلدارات 
واملسألة تتعلق أيضا باجلباية 

وحمايتها.
بــدوره، رئيــس حــزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع 
واكب اجللسة باإلعالن خالل 
استقباله «اجلبهة السيادية» 
انــه من غيــر املســموح بعد 
اليوم، ألي طرف من األطراف، 
تعطيل أي استحقاق ملصاحله، 

وتنغيص حياة املواطنني.
وقال: هل من اتخذ قرارا 
بوقــف التهريب أو بضبط 
سياســة لبنان اخلارجية، 
واجلميــع يعلم ان عالقتنا 
مع الدول اخلليجية عالقة 
اســتراتيجية وعضويــة، 
بــدول  حتــى ان عالقتنــا 
التخلي  أجنبية نســتطيع 
عنها، لكــن عالقتنا بالدول 
اخلليجيــة كال، ولكــن منذ 
ثالث سنوات ونصف السنة 
لم جند مسؤوال في الدولة 
يتخــذ تدبيرا فــي االجتاه 
املطلوب، واآلن وبعد ثالثة 
أشــهر تقريبــا مــن الفراغ 
الدســتوري، لــم نســتطع 

انتخاب رئيس!

اللبنانيني بأمور غير صحيحة، 
والتالعب بغرائزهم الطائفية 
واملذهبية لغايات لم تعد خافية 
على أحد». وأكد أن احلكومة 
ليست في وارد احللول مكان 
رئيــس اجلمهورية أو اعتبار 
ان البلد ميكن أن يســتمر من 
دون رئيس. وأعلــن ميقاتي 
اثر انتهاء اجللســة انه «متت 
املوافقة على سلفة ٦٢ مليون 
دوالر للكهربــاء، ومت إعطــاء 
٥٤ مليــون دوالر ملوضــوع 
الصيانة»، وقال «بعض الوزراء 
احتجــوا علــى أمــور تتعلق 
باملواطن لهــا عالقة بالتربية 
والصحة والطحــني، واتفقنا 
على عقد جلسة مقبلة ملناقشة 

هذه املواضيع الطارئة».

رئيس الوزراء: مصالح الناس ال تنتظر مزاجية أحد.. وجعجع: من غير املقبول أن يتمكنوا من تعطيل البلد

رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي مترئسا االجتماع الوزاري في السراي احلكومي       (محمود الطويل)

التي اعتمدت مع وزير الدفاع.
معيــار تقبــل معارضــي 
اجتماع مجلس الوزراء أمس 
ســيتجلى بانعقاد اجللســة 
احلادية عشر النتخاب رئيس 
اجلمهورية اليــوم اخلميس، 
حيــث املؤشــرات ال تفــرح، 
واملعطيــات مقفلة في الداخل 
ومهملــة فــي اخلــارج، إال إذا 
صدقت الوعود، وحصل اللقاء 
ـ األميركي  الفرنسي  الرباعي 
ـ اخلليجي في باريس بجهود 
الفرنســي إميانويل  الرئيس 
ماكــرون، واملرجــح االثنــني 
املقبل عبــر تطبيق «زووم»، 
وعلى مستوى مساعدي وزراء 
اخلارجية. ويبقى املعول عليه، 
رد فعــل التيــار احلــر علــى 

الڤروڤ: أنقرة طلبت مساعدتنا للتطبيع 
مع دمشق ونحّضر الجتماع وزراء اخلارجية

وكــــاالت: قـــال وزيــر 
اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤــروڤ، إن تركيــا تؤيــد 
تطبيع العالقات مع حكومة 
دمشق، مشيرا إلى أن أنقرة 
طلبت مساعدة موسكو في 

ذلك.
وفي مؤمتر صحافي حول 
السياسة اخلارجية  نتائج 
الروسية للعام ٢٠٢٢، أوضح 
الڤروڤ أن موســكو تقوم 
بالتحضير الجتماع ثالثي، 
يضم وزراء خارجية تركيا 

وروسيا وسورية، مضيفا أنه «يجري إعداد 
االتصاالت بهذا الشأن، وفق ما نقلت وكالة 

«تاس» الروسية.
وذكر أن «تركيا دعت إلى تطبيع العالقات 
مع دمشق، وقال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، إنه مستعد للقاء نظيره السوري 
بشار األسد»، مشيرا إلى أن أردوغان «طلب 
منا املســاعدة، وعقد اجتمــاع لوزراء دفاع 
تركيا وســورية بوساطة روسية، ويجري 
التحضير الجتماع وزراء اخلارجية». واتهم 
الڤروڤ الغرب بأنه ال يريد عودة الالجئني، 
مضيفا أن «مؤشــرات املساعدات اإلنسانية 

املقدمة لسورية هي من بني األسوأ».
من جهة أخرى، كشف مسؤول أمني تركي 
رفيع املستوى عن استعداد بالده لطرح جميع 
املواضيــع على طاولة احلــوار مع حكومة 
دمشق، مبا في ذلك انسحاب القوات التركية 

كليا أو جزئيا من سورية.
وقال املسؤول ملوقع (بي بي سي التركي): 
«ال توجد خطوط حمراء وشــروط مسبقة 
مطروحة على الطاولة اليوم»، مشــيرا إلى 

أنه ميكن التفاوض على أي موضوع.

وفي السياق، قال عضو 
الســوري وعضو  البرملان 
اللجنة الدستورية، صفوان 
قربي في حديثه إلى املوقع، 
إنه يجب إعادة تأهيل فصائل 
املعارضة املســلحة ســواء 
اللينة،  بالقوة أو باحللول 
العمليــة  وإدماجهــم فــي 
السياســية واالستفادة من 

جتربة درعا.
وفــي هــذا الصــدد قال 
قائد عسكري من املعارضة 
السورية املوجود في إدلب 
إلى املوقع، إن الســلطات التركية اقترحت 
عليهــم جتربة درعا فــي اجلنوب، موضحا 
أن في حال حصل تقارب سياسي ستطرح 

هذه الفكرة على الطاولة.
وأكد مسؤول تركي آخر للموقع، أن أنقرة 
تدرس تشكيل جلان مشتركة بشأن «مكافحة 
اإلرهاب وأمن احلدود» لتذكير حكومة دمشق 
بأن «وحدات حماية الشــعب ما هي إال فرع 
من حزب العمال الكردستاني، وتشكل تهديدا 

أمنيا خطيرا لدمشق واتفاقية أضنة».
وحــول املعلومــات التي تشــير الى أن 
موسكو تخطط جلعل بعض الوحدات داخل 
قوات سورية الدميوقراطية «قسد» الكردية 
جزءا من اجليش السوري، وعن عدم قبول 
أنقرة هذا اخليار، برر املسؤول التركي رفض 
هذا املقترح بسبب ضبابية طريقة دمج هذه 
الوحدات في جيش النظام، وآلية متركزهم في 
سورية، وطريقة التفاهم بني األطراف في هذا 
اخلصوص، مؤكدا أن «الشيء املهم بالنسبة 
لنا هنا هو أمن احلدود والقضاء على التهديد، 
وإذا ما توفر ذلك فنحن مستعدون للتفاوض 

بشأن أي عرض دون شروط مسبقة».

مسؤول تركي يؤكد استعداد بالده لبحث كل امللفات حتى االنسحاب

مصرع وزير الداخلية األوكراني في حتطم مروحية
عواصمـ  وكاالت: قتل ١٨ شخصا على 
األقل بينهم وزيــر الداخلية األوكراني 
دنيس موناستيرسكي وثالثة أطفال جراء 
حتطم مروحية قرب روضة أطفال امس 
في منطقة كييڤ، في مأساة «مروعة»، 
كما وصفها الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي الذي طلب حتقيقا مفصال 
فيها. وقال حاكم منطقة كييڤ أوليكسي 
كوليبا على تلغرام «مأساة في بروفاري 
ارتفع عدد الضحايا الى ١٨ قتيال منهم 
ثالثة أطفال». وحتدث عن تسجيل «٢٩

جريحا منهم ١٥ طفال»، مشيرا إلى احتمال 
ارتفاع احلصيلة.

وفي لقطات انتشــرت على شبكات 
التواصل االجتماعي، تظهر بقايا املروحية 
وحطام قرب سيارة مدمرة. وأبلغ مراسلو 
وكالة فرانس برس عن انتشار عناصر 

إطفاء وشرطيني في املكان.
وقـــال رئيــس الشرطـــة األوكرانيــة 
فــي بيــان إن من بيــن الضحايــا وزيـر 

الداخليــــة دنيـــس مونـاستيرسكــي 
(٤٢ عاما) ومساعده األول يفغيني ينيني 
(٤٢ عاما) واملسؤول في وزارة الداخلية 
يوري لوبكوفيتــش، الذين كانوا على 

منت املروحية مع ستة أشخاص آخرين.
وأعلنــت الرئاســة األوكرانيــة أن 

املروحية كانت متجهة إلى اجلبهة.
وقال الرئيس األوكراني في بيان على 

التواصل االجتماعي «وقعت  شــبكات 
مأســاة مروعة في بروفــاري مبنطقة 

كييڤ. األلم ال يوصف».
واعتبــر رئيــس الــوزراء دينيس 
شــميهال علــى تلغرام امــس أن مقتل 
وزير الداخلية «خســارة كبيرة» للبلد 

الذي متزقه احلرب.
وعبر الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون عن «حزنه إزاء الوفاة املأساوية» 
ملوناستيرســكي. من جهة اخرى، قال 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني امس 
إنه «ال شــكوك» لديه بشــأن االنتصار 
في أوكرانيا رغم انتكاسات ميدانية في 

الهجوم الذي بدأ قبل نحو عام.
وقال بوتــني لعمال في مصنع في 
سان بطرسبرغ، إن النصر «مضمون، 
ال شك لدي في ذلك». وأكد أن أوكرانيا 
جرت روســيا للحرب، لكنــه رأى أن 
«غرور» املسؤولني األوكرانيني يحول 

دون حل األزمة.

بوتني يلقي باللوم في احلرب على املسؤولني األوكرانيني

«الهجرة»: تطبيق خلدمات املصريني باخلارج
القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزيــرة الدولة للهجرة وشــؤون 
املصريني باخلارج ســها جنــدي أن الوزارة 
تعمل بالتنسيق مع كل اجلهات املعنية إلطالق 
أول تطبيق إلكتروني للمصريني في اخلارج 
يربط بينهــم وبني بلدهم األم، ويوفر جميع 
اخلدمــات التــي تقدمها مصــر ملواطنيها في 
اخلــارج، مؤكدة أن فكر اجلمهورية اجلديدة 

يقوم على املشاركة بني احلكومة واملنظمات 
احلكومية، ووضع املواطــن أولوية قصوى 
للحكومة. جاء ذلك فــي كلمة للوزيرة امس 
االول، في اجللسة االفتتاحية للندوة املشتركة 
بني اجلامعــة العربية وبني مركز «املســلم» 
للدعــم االجتماعي واالندمــاج، التي انطلقت 
مبقــر اجلامعة العربية بعنــوان «التحديات 
التي تواجه األسرة العربية املهاجرة مقاربة 

ثقافية - كندا منوذجا».

سيرغي الڤروڤ

ضربة قضائية تهز حكومة نتنياهو االئتالفية 
احملكمة تلغي توزير زعيم «شاس» املتطرف 

عواصم ـ وكاالت: قضت احملكمة العليا 
اإلســرائيلية بأنه يتعني على رئيس حزب 
«شــاس» الدينــي املتطــرف أرييــه درعي 
االستقالة من مناصبه الوزارية في حكومة 
بنيامــني نتنياهــو، كونــه مدانــا بالتهرب 

الضريبي.
وقالت احملكمة العليا، في نص قرارها 
أمس، ان تعيني عضو البرملان االسرائيلي 
(الكنيســت) أرييه درعي وزيرا للداخلية 
ووزيرا للصحة «ال ميكنه االستمرار به»، 
مضيفة «قرر معظم القضاة أن هذا التعيني 
كان معيبــا بشــدة وال ميكــن القبول به، 
وبالتالــي على رئيس الوزراء إقالة درعي 

من منصبيه».
وكان قــد مت الطعن علــى تعيني درعي 
بسبب إدانته في قضية جنائية في اآلونة 
األخيرة، ومن املرجح أن يؤدي احلكم الصادر 
بحقــه لهزة في حكومة نتنياهو االئتالفية 

ويزيد حدة التوترات املتفاقمة بالفعل بينها 
وبني احملكمة العليا في إسرائيل بسبب خطة 
«إصالح قضائي» مثيرة للجدل طرحها مؤخرا 
حلفاء نتنياهو من االحزاب اليمينية والدينية 

املتطرفة إلحكام قبضتهم على السلطة.
مــن جهــة اخــرى، اعتبــرت اخلارجية 
الفلســطينية ان إعالن إسرائيل مسؤولية 
شــرطة االحتالل عن تطبيــق القانون في 
املسجد األقصى املبارك شرق مدينة القدس 
احملتلة يعد انتهاكا صارخا للوضع التاريخي 

والسياسي والقانوني القائم.
وأكدت الوزارة في بيان أن دائرة األوقاف 
اإلسالمية الفلسطينية هي «املسؤولة حصريا 
عن تنظيم الدخول واخلروج للمسجد األقصى 
وعن جميع شؤون املسجد وباحاته»، مشددة 
على أن املسلمني «ال يحتاجون إلى أي تنسيق 
أو إذن مســبق من الشــرطة اإلســرائيلية 

للدخول إلى املسجد».

أفراد الطوارئ يعملون في موقع حتطم مروحية راح ضحيتها وزير الداخلية األوكراني (رويترز)

فلسطني: دائرة األوقاف اإلسالمية هي «املسؤولة عن تطبيق القانون في «األقصى»


