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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي ونظيره األرميني يؤكدان أهمية احلوار للسالم العاملي
خديجة حمودة  -  و(أ.ش.أ)

أكــد الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســي، امــس أن العالقات 
التاريخية بني مصر وأرمينيا 
لها خصوصيتها املتفردة على 
املســتوى الشــعبي، إذ تعود 
إلى اســتضافة مصر تاريخيا 
لعشــرات اآلالف مــن األرمــن 
الذين ســكنوا مصر وأسهموا 
إســهامات مقدرة فــي مختلف 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
والثقافية والفنية وكان لدورهم 
الطيــب األثــر في إثــراء حياة 

املجتمع املصري.
وأعرب الرئيس السيسي - 
في كلمته خالل مؤمتر صحافي 
مشــترك مع نظيــره األرميني 
فاهاجن خاتشــاتوريان - عن 
سعادته بتواجده في العاصمة 
األرمينية يريفان كأول رئيس 
مصــري يــزور هــذه املدينــة 
الرائعــة منــذ إقامــة العالقات 
الديبلوماســية بــني البلديــن 
التــي شــهدت مــرور ٣٠ عاما 
على إنشائها، وهي الزيارة التي 
تعكس مدى االهتمام والتقدير 
الذي تكنه مصر لعالقاتها مع 
أرمينيــا واهتمامها بتطويرها 

في مختلف املجاالت.
وتوجه الرئيس السيســي 
لنظيره األرميني بالشكر على 
كرم الضيافة وحسن االستقبال، 

املنتجــات املصنعــة في مصر 
مميزات تنافسية كبرى». وقال 
الرئيس عبدالفتاح السيســي: 
«على اجلانــب االقتصادي مت 
التأكيــد - خــالل املباحثــات 
مع الرئيــس األرميني - على 
أهميــة العمــل املشــترك على 
زيادة حجــم التبادل التجاري 
بني البلدين بحيث يتناسب مع 
اإلمكانيات الواعدة لكليهما وكذا 
مع العالقات السياسية املتميزة 
بينهما ملا لهــا من خصوصية 
شــعبية». وأضــاف: «أن هذه 
العالقة تتطلب تفعيل وتنشيط 
اآلليات االقتصادية القائمة بني 

وتوزيع منتجاته لعدد كبير من 
األسواق لعدد في الدول العربية 
واألفريقيــة، فضال عن إصدار 

رخصة االستثمار الذهبية».
وقال الرئيس السيسي: «إنه 
مت أيضــا خــالل املباحثات مع 
الرئيس األرميني التطرق لعدد 
من القضايا الدولية واإلقليمية 
ذات االهتمام املشترك سواء في 
منطقة الشرق األوسط أو جنوب 
القوقاز، حيث مت التأكيد على 
أهمية احلوار والتفاوض والعمل 
لتحقيق السالم الدائم والشامل 
والعادل الستكمال مسار السالم 
وحتقيق واقــع أفضل وحياة 
كرمية للشــعوب، الســيما في 
املرحلة الراهنة التي تتكبد فيها 
الشعوب معاناة مضاعفة على 
الصعيد االقتصادي في ضوء 
تداعيات أزمة جائحة كورونا 
واألزمة الروسية - األوكرانية».
من جانبــه، قــال الرئيس 
األرميني فاهاجن خاتشاتوريان 
إنه شخصيا بحاجة إلى نصيحة 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
ألنــه واجــه حتديــات كبيرة، 

وجعل مصر دولة مستقرة.
كما شهد الرئيس عبدالفتاح 
السيســي ونظيــره األرميني 
فاهاجن خاتشاتوريان توقيع 
عدد من اتفاقيات التعاون بني 
البلديــن في القصر الرئاســي 

بالعاصمة األرمينية يريفان.

البلديــن لتحقيق االســتفادة 
القصوى وفي مقدمتها اللجنة 
املشتركة للتعاون االقتصادي 
والعلمي والفني ومنتدى رجال 
األعمال». وتابع: «كما شــهدت 
املباحثات استعراضا للجهود 
التــي تبذلهــا مصــر لتذليــل 
أمــام املســتثمرين  العقبــات 
األجانب واملشروعات القومية 
الكبرى التي شهدتها مصر على 
امتداد رقعتها لتحقيق التنمية 
للنهوض باالقتصــاد الوطني 
خاصــة املنطقــة االقتصادية 
لقنــاة الســويس ومــا توفره 
من مزايا للمســتثمر األجنبي 

فاهاجن خاتشاتوريان: بحاجة إلى نصيحة الرئيس املصري ألنه واجه حتديات كبيرة وجعل مصر دولة مستقرة

جانب من مباحثات الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ونظيره األرميني فاهاجن خاتشاتوريان في يريفان

وقال: «انعكس هذا املناخ الودي 
علــى أجــواء املباحثــات مــع 
الرئيس فاهاجن، فقد مت التطرق 
خــالل املباحثات إلــى الطفرة 
التي حققتها مصــر في مجال 
إنتاج الطاقة، وذلك ليس فقط 
اتصاال مبجال الغاز ولكن أيضا 
ارتباطا بإطالق االستراتيجية 
الوطنية للهيدروجني األخضر، 
مبا يجعلها مقصدا استثماريا 
واعدا في ضــوء توافر الطاقة 
الالزمــة للصناعة وما ترتبط 
اتفاقيــات للتجــارة  بــه مــن 
احلــرة والتفضيلية مع الدول 
العربية واألفريقية مبا يكسب 

«النواب» يوافق على اتفاقية انضمام مصر 
إلى بنك التنمية التابع لـ «البريكس»

«التعليم»: ال حذف ألجزاء من مناهج الرابع 
واخلامس االبتدائي للفصل الدراسي الثاني

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب برئاسة املستشار 
د.حنفي جبالي، على قرار الرئيس عبدالفتاح 
السيســي رئيــس اجلمهوريــة رقــم ٦٢٨

لســنة ٢٠٢٢، بشــأن املوافقة على اتفاقية 
تأسيس بنك التنمية اجلديد التابع لتجمع 
«البريكــس»، ووثيقة انضمــام مصر إلى 
البنك. كان مجلس النواب قد أحال، في ١٥

يناير اجلاري، إلى جلنة مشتركة من جلنة 
الشؤون االقتصادية ومكاتب جلان: (اخلطة 
واملوازنــة، والعالقات اخلارجية، والدفاع 
واألمــن القومي)، قرار رئيــس جمهورية 

مصر العربية رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن 
املوافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية 
اجلديد التابع لتجمع «البريكس» ووثيقة 
انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
وتســتهدف مصــر مــن انضمامها إلى 
االتفاقيــة، االســتفادة من املجــاالت التي 
تدخل في أنشطة البنك املتعددة، ومن بينها 
دعم التنمية املســتدامة وتعزيز التعاون 
والتكامــل اإلقليميني عبر االســتثمار في 
مجــال البنيــة التحتية بشــكل أساســي، 
والتي تشــمل القطاعات الفرعية املختلفة 
في البنية التحتيــة مثل: الطاقة، والنقل، 

واملياه، واالتصاالت.

القاهــرة ـ أ.ش.أ: نفــت وزارة التربية 
والتعليــم والتعليم الفنــي صحة ما يتم 
تداوله من منشورات على مواقع التواصل 
االجتماعي حول حتديد أجزاء محذوفة من 
مناهج الصفني الدراسيني الرابع واخلامس 

االبتدائيني للفصل الدراسي الثاني.
وقال شادي زلطة املتحدث باسم وزارة 
التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور 
رضا حجــازي وزيــر التربيــة والتعليم 
والتعليم الفني أكد في تصريح ســابق له 
أنه مت تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني 

للصفني الرابــع واخلامس االبتدائيني مبا 
يتناسب مع اخلريطة الزمنية للعام الدراسي 
دون اإلخالل بنواجت التعلم والتركيز على 
املفاهيم الكبرى وإفســاح املجــال لتنمية 

مهارات التفكير لدى الطالب.
وأشــار املتحدث الرســمي إلى أن كتب 
الفصــل الدراســي الثاني للصفــني الرابع 
واخلامــس االبتدائيــني ســتكون جاهزة 
لالستالم بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي 
الثاني بشكلها اجلديد بعد اجراء التعديالت 
الالزمة التي وجه بها الدكتور رضا حجازي.

توقيع اتفاقية شراكة نفطية مع قطر 
والتنقيب يبدأ أواخر العام احلالي

بيروت - خلدون قواص 

أكــد رئيس احلكومــة جنيــب ميقاتي أن 
بــدء عملية االستكشــاف البترولية في املياه 
اللبنانية، ســوف يكون له األثر اإليجابي في 
املديني القصير واملتوســط على إيجاد فرص 
للشــركات اللبنانية املهتمــة بقطاع اخلدمات 
في مجال البترول ويوفر فرص عمل للشباب 
اللبناني وبخاصة للعاملني في املجال التقني. 
جاء ذلك، خالل رعاية ميقاتي حفل توقيع 
«امللحقني التعديليني التفاقيتي االستكشــاف 
واالنتاج في الرقعتني ٤ و٩، ملناســبة دخول 
«شركة قطر للطاقة» كشريكة مع «شركة توتال 
إنيرجيز» الفرنسية وشركة «إيني» االيطالية 
في السراي أمس. وشدد ميقاتي «أنه في حال 
اكتشاف كميات جتارية، فإنه سوف يصار الى 
تطوير هذا االكتشاف بالسرعة املطلوبة وإمداد 
السوق اللبناني وبخاصة معامل الكهرباء بالغاز 
الطبيعي مما سيسهم منوا في االقتصاد احمللي».
واســتقبل رئيس احلكومة وزيــر الدولة 
لشــؤون الطاقــة العضو املنتــدب والرئيس 
التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، 
والرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» 
باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشــركة 
«إيني» للطاقة كالوديو ديسكالزي، في حضور 
وزير الطاقة وليد فياض في السراي احلكومي.
وقال: «يشــكل دخول شــركة قطر للطاقة 

واســتحواذها على نســبة ٣٠٪ من اتفاقيتي 
االستكشاف واإلنتاج في البلوكني ٤ و٩ حدثا 
مهما واستثنائيا في قطاع االستكشاف واإلنتاج 
عن البترول في املياه البحرية اللبنانية. وسوف 
تقوم «شركة توتال انرجيز» التي متلك حصة 
٣٥٪ باإلضافــة الى «شــركة ايني» التي متلك 
حصة ٣٥٪، ببدء احلفر في البلوك ٩ بعد إمتام 
املســوحات البيئية املرتبطة باحلفر وإطالق 

االنشطة اللوجستية من مرفأ بيروت».
بدوره، وزير الطاقة القطري سعد الكعبي 
قــال: ســعداء بالشــراكة النفطية فــي لبنان 
واالتفاقية التي جرى توقيعها مهمة جدا السيما 
أنها جاءت في أعقاب اتفاقية ترســيم احلدود 

البحرية بني لبنان وإسرائيل.
أضاف: دولة قطر موجودة لدعم لبنان دائما 
والشــراكة النفطية هي باب مــن أجل تعزيز 

التنمية االقتصادية في لبنان.
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «توتال 
إنيرجيز» باتريك بويانيه االتفاقية النفطية 
باملهمة جــدا. وقال: هذا األســبوع ســنبدأ 
باملسح الذي سينتهي منتصف السنة ليتم 
البــدء بالتنقيب أواخر العام احلالي. ورأى 
الرئيــس التنفيذي لشــركة «إيني» للطاقة 
كالوديو ديسكالزي ان هناك موارد نفطية 
كبيرة في البحر املتوســط والوقت احلالي 
مهم جدا لالستثمارات النفطية وسط أزمة 

الطاقة العاملية.

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي يرعى توقيع ملحقي اتفاقيتي االستكشاف واإلنتاج بحضور وزير الطاقة القطري 
سعد بن شريدة الكعبي            (محمود الطويل)

مصادر تؤكد اهتمام «اجتماع باريس» باألسماء الرئاسية
وباسيل يستبق انعقاده مبهاجمة قائد اجليش: أفكر جديًا بالترشح

بيروت ـ عمر حبنجر

العيون على لقاء باريس 
اللبناني في ٦ فبراير املقبل، 
الــذي يضــم ممثلــني عــن: 
الواليات املتحدة األميركية، 
الســعودية، مصر،  فرنسا، 
وقطر، والذي سينطوي على 
التأكيد على مجمل املبادرات 
العربيــة والدوليــة باجتاه 
املبــادرة  لبنــان، وأبرزهــا 
الكويتيــة، والتي تؤول إلى 
الدعــوة النتخــاب رئيــس 
للجمهوريــة وانتظــام عمل 
املؤسسات وتطبيق «اتفاق 
الطائف» وإجناز اإلصالحات 

املطلوبة.
وأكدت مصادر سياسية 
متابعــة اهتمــام املجتمعني 
بأسماء املرشحني للرئاسة، 
بدليل ما أعلنه رئيس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليد 
جنبالط من أنه أوفد النائب 
وائل أبوفاعور إلى الرياض 
للقاء الوفد الذي سيشــارك 
باجتمــاع باريــس للبحــث 
مبروحــة أســماء، ومنهــا: 
جوزاف عون، جهاد أزعور، 
وصــالح حنــني، وإذا كانت 
هناك أسماء أخرى فال مانع.
وعــن رئيــس «املــردة» 
قــال  فرجنيــة،  ســليمان 
جنبــالط لقناة «إم تي ڤي»: 
دنا ميشال معوض،  نحن أيَّ
وهم اعتبــروه رئيس حتد، 
وهم أيدوا سليمان فرجنية 
الذي يعتبره البعض عندنا 
رمــز حتد، ومن هنــا ذهبنا 
إلى البحث عن اسم توافقي.
ويعنــي ذلك، أن اجتماع 
فبرايــر،   ٦ فــي  باريــس، 

يأخذ صالحيته، في محاولة 
واضحة إلثارة الغبار حول 
صورة جوزاف عون النقية.
وخلــص باســيل، فــي 
مؤمتــره الصحافــي قبــل 
القــول:  إلــى  امــس،  ظهــر 
في حال فشــلت مســاعينا، 
واعتبــرت مواقفنا منطلقة 
من الضعــف، بدل اعتبارها 
منطلقة من احلرص، سأفكر 
جديــا بالترشــح لرئاســة 
اجلمهورية بغض النظر عن 

مبدأ اخلسارة والربح.
وختــم رئيــس «التيــار 
احلــر» بالقــول: متفاهمون 
مع حزب اهللا على املقاومة، 
لكننا مختلفون على أولوية 
بناء الدولة، وهناك عالمات 
الســلوك  اســتفهام حــول 

املتعلق باحترام الشراكة.

محاكمته».
مطــران  جهتــه،  مــن 
إليــاس عودة  األرثوذكــس 
تناول في عظته أمس األزمة 
القضائية، قائال «لقد أصبحت 
املواجهة بني القضاة، عوض 
أن تكون بني القضاء واملذنبني 
الذيــن فجروا العاصمة وها 
هــم يفجرون القضــاء. هذا 
الوضــع لم نشــهد له مثيال 
في تاريخ لبنان، ولم يعهده 
قصر العدل. وعوض التمسك 
باســتقاللية القضاء دخلت 
السياســة والطائفيــة إلــى 
القضاء. لقد أدت السياســة 
املعتمــدة عندنــا إلى حتلل 
الدولــة وانهيارهــا، لذلــك 
علــى ذوي الضمائــر احلية 
الســاهرة علــى البلــد عدم 
ترك السياســة تقضي على 
القضاء. لذا نتوقع من أولي 
األمر مواقف على قدر جسامة 
الوضع، ال تصاريح فارغة لم 

تعد جتدي».
أما املصــادر القريبة من 
دار الفتوى فقد أبدت حرصها 
«على القضاء اللبناني وعدم 
التدخل في أي نزاع خشــية 
أن يأخذ لونــا طائفيا يعقد 
األمور». في املقابل، ارتفعت 
صرخــة أهالــي «املوقوفني 
اإلســالميني» في الســجون 

اللبنانية دون محاكمة.
وقد جــرت اتصاالت مع 
مرجعيات دينية حثت أهالي 
ضحايــا املرفــأ على جتنب 
املبالغــة بالتصعيد، حرصا 
على االســتقرار العــام، في 
وقــت حظر حزب اهللا، على 
منابره، األخذ والرد حول هذه 

املسألة اآلن.

وفيمــا يتجنــب رئيس 
مجلــس النــواب نبيه بري 
الدعوة إلى جلســة انتخاب 
رئاســية ردا علــى إســقاط 
املعارضني دعوتــه للحوار 
من أجــل اختيــار الرئيس، 
قرر رئيس احلكومة جنيب 
الوضــع  إراحــة  ميقاتــي 
السياسي ألسبوع بعدم دعوة 
حكومــة تصريــف األعمال 
لالجتماع بانتظار استكمال 
امللــف  االســتعدادات لبــت 
التربوي، املتصل باملدارس 
الرسمية واجلامعة اللبنانية، 

وإقراره في جلسة واحدة.
في غضــون ذلــك، تابع 
البطريرك املاروني بشــارة 
الراعي الشد من أزر احملقق 
العدلي في جرمية تفجير مرفأ 
بيروت القاضي طارق بيطار، 
وقال إن «ثمة من يعمل على 
إعطــاء لبنان لونــا طائفيا 
ومذهبيا والبد أن نكون واعني 

للدفاع عنه».
وناشد الراعي، في عظة 
األحد، بيطار «مواصلة عمله 
لكشف احلقيقة، وما يؤسفنا 
أن فقدان النصاب يطال أيضا 
اجتماعات الهيئات القضائية 
وهذا غير مقبول إذ للقضاء 

آليته وتراتيبيته».
وســأل الراعي «ألم يحن 
النــواب  الوقــت ليجتمــع 
ويختارون الرئيس األفضل 
بالنسبة حلاجات البالد؟».

في املقابــل، ذهب املفتي 
اجلعفــري املمتــاز الشــيخ 
أحمــد قبالن إلــى حد القول 
إن القاضي البيطار «وظيفته 
التخريــب، وهــو مشــروع 
فتنة وأداة خارجية وجتب 

مرجعيات دينية تدخل على خط التحقيق بانفجار املرفأ خلفض التصعيد

صورة متلفزة للمؤمتر الصحافي لرئيس التيار احلر جبران باسيل

الرئيــس  ســيتناول اســم 
املتوافق عليه، ولو لم يقترن 
ذلك بإعالن رســمي مراعاة 

لبعض املشاعر.
رئيــس  اســتبق  وقــد 
«التيار احلر» جبران باسيل 
التحضيرات للقاء «باريس» 
املنتظــر بتصريــح قال فيه 
«ما منزيح إال عندما جنيب 
الرئيــس اللــي بدنــا إياه»، 
ونرفض املنظومة املتحكمة 
والتــي ترفــض إصالحــه 
سياسيا من خالل التعسف 

بالدستور والقوانني.
وعرج باســيل على قائد 
العمــاد جــوزاف  اجليــش 
عون، ناســبا إليه ما ســبق 
أن حتــدث عنه وزير الدفاع 
موريس سليم، املنتمي إلى 
فريق املمانعة، من أن القائد 

مشروع قانون إللغاء الضرائب 
عن السلع األساسية ووعود بخفض األسعار

رفع سقف السحب النقدي في جميع 
املصارف إلى ١٥ مليون ليرة

وكاالت: وعدت مصادر برملانية املواطنني 
الســوريني بانخفاض ملحوظ في أسعار 
السلع الغذائية، وذلك في حال إقرار مشروع 
قانــون إللغاء الضرائب عن عدد من املواد 

الغذائية األساسية.
ونقل موقع «الوطن» املوالي عن رئيس 
جلنة الشــؤون االقتصادية والطاقة في 
مجلس الشعب محمد رعد أنه سيتم إعفاء 
املواد املستوردة وهي القمح والسكر اخلام 
حصرا والزيت النباتي اخلام وبذور الصويا 
واخلميــرة اجلافة من كل الضرائب التي 
تشــكل ١٢٪ من تكلفة كل مــادة من هذه 
املواد باستثناء الرسوم اجلمركية، وفق 
مشروع القانون اخلاص بذلك الذي يناقش 

حاليا في اللجنة. وأكد أنه في حال إقرار 
املشروع، سوف يسهم في تخفيض أسعار 
هذه املواد التي تضمنها بنســبة تتراوح 
بــني ٨ و٩٪، إضافــة إلى انعكاســها على 
تخفيض أسعار املنتجات التي تدخل في 
صناعتها هذه املواد مثل احللويات التي 
تدخل مادة السكر في مكوناتها األساسية 
من دون أن يذكر نسبة االنخفاض، باعتبار 
أن هناك منتجات أخرى تدخل في صناعة 

احللويات.
وأشار إلى أن مشروع القانون مت عرضه 
حتت قبة مجلس الشعب إال أنه متت إعادته 
إلى اللجنة بناء على طلب األعضاء بإضافة 

مواد أساسية أخرى مثل األرز.

وكاالت: أكد مصدر مسؤول في املصرف 
العقاري السوري أنه مت رفع سقف السحوبات 

اليومية إلى ١٥ مليونا.
وبحسب تعميم صادر عن مصرف سورية 
املركزي إلى جميع املؤسسات املالية املصرفية 
العاملة في ســورية ونقلــه موقع صحيفة 
«الوطن» املقرب مــن احلكومة فإنه «يعدل 
البند رقم ١ من تعميم مصرف سورية املركزي 
رقــم (١٦/١٢/ص) تاريخ ٢٠٢٣/١/٢ املتضمن 
حتديد ســقف الســحب النقدي اليومي من 
احلسابات املفتوحة لألشخاص الطبيعيني 
واالعتباريني ليصبح املبلغ ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ل.س 

فقط ١٥ مليون ليرة سورية».
ويشــير التعميم أن ذلك يأتي في «إطار 

سياســة مصرف ســورية املركــزي بتقييد 
السحوبات النقدية بهدف إدارة سعر الصرف 
واستخدام األدوات الرقابية التي تهدف إلى 
احلد مــن املضاربــة على الليرة الســورية 
ومتابعة وجهة استخدام األموال املسحوبة 
من حسابات املتعاملني، وبهدف إعطاء مرونة 
أكبر للمتعاملني في اســتخدام حســاباتهم 

املصرفية».
ويتزامن ذلك مع استمرار انهيار العملية 
الوطنية أمام الدوالر األميركي، حيث سجلت 
أمس ٦٧٦٠ ليرة مقابل الدوالر الواحد للبيع 
في كل من دمشــق وحلب مقابل ٦٦٩٠ ليرة 
مقابل الدوالر الواحد للشراء بحسب موقع 

«الليرة اليوم» املتخصص.

مقتل «مسلح» وإصابة آخر حاوال 
التسلل من سورية إلى إسرائيل

وكاالت: قتل شخص وأصيب آخر في أثناء محاولتهما التسلل 
من اجلانب السوري إلى اإلسرائيلي عن طريق السياج األمني في 
هضبة اجلوالن السوري احملتل، بحسب ما نقل موقع «تلفزيون 

سوريا».
وأفادت وســائل إعالم إســرائيلية بــأن جيش االحتالل 
اإلسرائيلي أطلق، النار على رجلني وصفهما بالـ«مسلحني» 
جنوبي هضبة اجلــوالن احملتلة قبل عبورهما احلدود من 
سورية، وقالت انه متت إصابة الشخصني في اجلزء السفلي 
من جســديهما، إال أن أحدهما قتل، ومتكن اآلخر من الهرب 

عائدا إلى سورية.
مــن جهته، قال املتحدث باســم اجليش اإلســرائيلي أفيخاي 
أدرعي في تغريدة على تويتر: «رصدت استطالعات جيش الدفاع 
مسلحني يجتازان خط احلدود من األراضي السورية نحو األراضي 
اإلسرائيلية» وزعم اقترابهما من السياج األمني في منطقة جنوب 

هضبة اجلوالن احملتلة.


