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أنباء سورية أنباء لبنانية

محمد بن سلمان يبحث ووزيرة اخلارجية الفرنسية
العالقات الثنائية واملستجدات اإلقليمية والدولية

عواصـــــــم - وكـــاالت: 
استقبل صاحب السمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان ولي 
العهد رئيــس مجلس الوزراء 
الســعودي فــي الرياض امس 
وزيــرة اخلارجية الفرنســية 
كاثرين كولونا مبناسبة زيارتها 

الرسمية للمملكة.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
السعودية الرسمية «واس» في 
بيان إنه جرى خالل االستقبال 
اســتعراض العالقات الثنائية 
بــني البلدين وســبل تعزيزها 
في مختلف املجاالت، باإلضافة 
إلى بحث املستجدات اإلقليمية 
املبذولة  والدوليــة واجلهــود 

جتاهها.
على صعيد آخر، اســتقبل 
الرئيــس العراقي عبداللطيف 
اخلارجيــة  وزيــر  رشــيد، 
الســعودي األميــر فيصل بن 
فرحــان والوفــد املرافــق لــه 
الرســمية  مبناســبة زيارتــه 

لبغداد. 
وأكــد الرئيس عبداللطيف 
رشــيد أن العراق والسعودية 
الركائز األساســية  يعدان من 
الســتقرار املنطقة خاصة في 
الظروف الدقيقة التي متر بها 

إلى تعزيز أمنه واســتقراره»، 
مشيرا إلى «ضرورة العمل من 
أجل توطيد العالقات الثنائية 
وتوســيع التعــاون والتبادل 

التجاري بني البلدين».
وأضاف أن «ما نسمعه عن 
العراق يبعث على األمل واحلراك 
االقتصادي في العراق يصب في 
مصلحتنا كما أنه يحرك اقتصاد 
املنطقة»، مؤكدا أن «العراق قادر 

التحديــات التي تهــم املنطقة 
عامة».

اكــد وزيــر  مــن جانبــه، 
اخلارجيــة الســعودي فيصل 
مــن فرحــان، خــالل املؤمتــر 
الصحافي «عمــق العالقة بني 
العراق والسعودية، السيما انها 
تشهد زخما ايجابيا كبيرا في 
الفترة األخيرة، مع العمل بخطى 

وثيقة الستمرار الزخم».

على مواجهة التحديات».
وخــالل مؤمتــر صحافــي 
مشترك مع نظيره السعودي في 
مبنى وزارة اخلارجية ببغداد، 
شدد وزير اخلارجية العراقي 
على أهمية زيارة األمير فيصل 
بن فرحان لبغــداد، وقال إنها 
«تأتي في وقــت يتميز بكثرة 
التحديات»، مؤكدا «أهمية إجراء 
احلــوارات والنقاشــات حول 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبال وزيرة اخلارجية الفرنسية كاثرين كولونا في الرياض أمس (واس)

دول العالم والتحديات املختلفة 
التي تواجهها، فيما أعرب األمير 
فيصل بن فرحان عن استعداد 
اململكة للتعاون واالستثمار في 
الغاز املصاحب بحســب بيان 
صادر عن رئاســة اجلمهورية 

العراقية.
مــن جهتــه، عبــر وزيــر 
اخلارجية السعودي «عن دعم 
اململكة جلهود العراق الرامية 

النرويج تلغي إذنًا بحرق املصحف
وتركيا تستدعي سفراء دول أغلقت بعثاتها

«املركزي» السوري يخفض قيمة الليرة أمام 
الدوالر إلى ٦٦٥٠ لتقارب السوق السوداء

جامعة دمشق تهّدد حاملي جوازات السفر 
غير السورية بالفصل ما لم يفصحوا عنها

وزير التعليم: تسليم العمل للفائزين مبسابقة 
٣٠ ألف معلم بعد إجازة منتصف العام

وكاالت:   - عواصــم 
جنحت الضغوط التركية 
على ما يبدو في منع حترك 
جديــد لليمــني املتطــرف 
األوروبي الــذي دأب على 
اســتفزاز مشــاعر ماليني 
املسلمني بإحراق نسخ من 
كتابهم املقدس في عدة دول.
فقــد أعلنــت شــرطة 
العاصمة النرويجية أوسلو 
انهــا ســتمنع مظاهــرات 
مخطط لها أمام الســفارة 
التركية معللــة قرارها بـ 

«وجود مخاوف بشأن السالمة العامة». وقال 
زير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو 
إن النرويج ألغت إذنا بحرق نسخة من القرآن 
الكرمي عقب التحذير الذي وجهته تركيا لها، 
وذلك بعدما استدعت وزارة اخلارجية التركية 
أمــس، ســفير النرويــج في أنقــرة أيرلينغ 
سكونســبيرغ، إثر تلقيها معلومات بشــأن 
اســتعدادات لتنفيــذ اعتداء علــى املصحف 

الشريف اليوم اجلمعة.
وأبلغت الــوزارة سكونســبيرغ إدانتها 
الشــديدة لنهــج النرويــج حيال عــدم منع 
هذا العمل االســتفزازي الذي يتضمن حرق 
املصحــف، معتبــرة أنــه جرميــة كراهيــة 
بشكل واضح، بحســب ما أفادت به مصادر 
ديبلوماسية لوكالة أنباء األناضول التركية.

وأكدت اخلارجية التركية للسفير أن هذا 
املوقف «غير مقبول».

وأثار إقدام سياسيني ومتطرفني ميينيني 

وكاالت: أعلن مصرف سورية املركزي 
أمــس خفض قيمة الليــرة أمام الدوالر 
إلــى ٦٦٥٠ بعدما كانــت ٤٥٠٠. ومقابل 
اليورو بـ ٧٣٢٨٫٩٧ ليرة. وبحسب نشرة 
األسعار اجلديدة للحواالت اخلارجية، بات 
سعر صرف الدوالر في املصرف املركزي 
وللمــرة األولــى منذ عام ٢٠١١ مســاويا 
لسعر صرفه في الســوق السوداء، في 
حني أبقى «املركزي» على ســعر صرف 
الليرة السورية مقابل الدوالر األميركي 
للمصارف العاملة، وشــركات ومكاتب 
الصرافة عند ٤٥٢٢ ليرة، وهو السعر الذي 
حدده في ٢ يناير املاضي، كما أبقى على 
سعر البدالت العسكرية عند ٤٥٠٠ ليرة.

ويسمح القرار الذي يحمل الرقم ١٤٤، 
مبوجبه للمصارف وشــركات الصرافة 

بتسلم قيم احلواالت اخلارجية الواردة 
وتصريف املبالغ النقدية (كاش)، وفق 
ســعر صرف مقارب لسعر التداول في 

السوق السوداء.
وبحســب قرار املركــزي، يحقق هذا 
القرار ميزات مهمة إضافة إلى تعديل سعر 
احلواالت والتصريف، وتسهيل عمليات 
التصريف املباشر لدى املصارف، ورفع 
ســعر تصريف احلواالت الــواردة عبر 
شــبكات التحويل العاملية كالويسترن 

يونيون.
وأصبحت املساعدات املالية الفردية 
احملولة من اخلارج شريان احلياة آلف 
األسر السورية بعد انهيار قيمة العملة 
ملســتويات تاريخية، تزامنا مع ارتفاع 

جنوني في األسعار.

وكاالت: طالبت جامعة دمشــق عبر 
تعميم موجه لكلياتها، طالب الدراسات 
العليا، بالتصريح عن امتالكهم جوازات 
سفر غير سورية، وتزويد مديرية البحث 
العلمي بجامعة دمشق بصورة عن اجلواز 
بشــكل عاجل، على أن يتعرض الطالب 

للفصل إذا أخفى هذه املعلومة.
وبرر رئيس اجلامعة محمد أســامة 
اجلبــان، هــذه اخلطــوة بأنهــا «إجراء 
روتيني وتنظيمي» ملتابعة أوضاع طالب 
الدراسات العليا، ومتابعة التزام الطالب 
مع أســاتذتهم املشــرفني عليهم، ضمن 

قانون تنظيم اجلامعات.
كمــا دعت اجلامعة أعضــاء الهيئات 
التعليمية من املشرفني على الطالب في 
مرحلة املاجســتير والدكتوراه، لوضع 
برنامج ألوقات مقابلة الطالب في مكتب 

عضو الهيئة في الكلية.
ونقلت صحيفة «الوطن» املوالية أن 
التعميم دعا لوضع برنامج ثابت وتقدمي 
تقرير نصف شهري لتوضيح مدى التزام 
الطالب ببحثه ودوامه ومستوى أدائه.

ومن املفترض إيداع التقرير في قسم 
الدراسات العليا حتت إشراف نائب العميد 
للشــؤون العلمية، بعد تصديق رئيس 
القسم املختص، وحفظه في ملف الطالب، 
على أن يجري إرسال التقارير إلى رئاسة 

اجلامعة كل ثالثة أشهر.
إلى ذلك، أتاحت جامعة دمشق اعتبارا 
من أمس، إمكانية احلصول على الكتب 
اإللكترونيــة للفصل الدراســي الثاني، 
لطالب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
قسم علم االجتماع، وقسم اآلثار، ولطالب 
كليــة الصيدلــة، وطالب كليــة الفنون 
اجلميلــة، ولطالب قســمي الرياضيات 

والفيزياء في كلية العلوم.
كما نشــرت روابط إلكترونية متكن 
طالب تلك الكليات، وطالب االقتصاد وطب 
األسنان، والهندســة املدنية، والهندسة 
املعلوماتية والزراعة واحلقوق والشريعة 
والتربية والطب البشري، احلصول على 
كتــب الفصل الثانــي اإللكترونية، عبر 
روابط إلكترونية منشورة على حساب 

اجلامعة عبر «فيسبوك».

القاهرة - هالة عمران

أعلــن د.رضــا حجازي وزيــر التربية 
والتعليم والتعليم الفني عن أن املدرسني 
الفائزيــن فــي مســابقة ٣٠ ألــف معلــم 
سيتســلمون العمل بعد إجــازة منتصف 
العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعد اجتيازهم 

التدريبات املقررة من قبل الوزارة.
وقال الوزير خالل مؤمتر صحافي امس 
إنه ســيتم اإلعالن عن املســابقة اجلديدة 
وشروطها لتعيني ٣٠ ألف مدرس األسبوع 
املقبل، مشيرا إلى أن املسابقة ستكون على 

مستوى جميع احملافظات.
وقال الوزير إن الوزارة ستقوم بإطالق 
مسابقة أفضل إدارة تعليمية على مستوى 
جميع اإلدارات التعليميــة، باإلضافة إلى 

أفضل مدرسة متميزة وفق شروط ومعايير 
مت وضعها من قبل الوزارة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني إنه مت صدور قرار وزاري بشأن تنظيم 
مجموعات الدعــم للطالب بجميع املراحل 
التعليميــة وتعديــل مســمى «مجموعات 
التقوية املدرسية» الى «مجموعات الدعم».

وأضاف أن القــرار نص على أن تكون 
مجموعات الدعــم اختيارية للطالب على 
مســتوى اإلدارة التعليميــة للشــهادتني 
اإلعدادية والثانوية وعلى مستوى املدرسة 
لصفوف النقل بهدف حتسني مستوى الطالب 
وذلك مقابل مادي، مشــيرا إلى أنه ســيتم 
اإلعالن عن قيمة االشتراك واملواعيد وأماكن 
الدراسة وأسماء املعلمني القائمني بالتدريس 
في لوحة اعالنات خاصة مبجموعات الدعم.

أنباء مصرية

حراك خليجي في بيروت.. ومساعٍ فرنسية حللحلة 
أزمة الطاقة واستثناء لبنان من «قانون قيصر»

بيروت - داود رمال - منصور شعبان

بني حترك فرنســي الفت، ودعوات 
مطلبيــة لعقد جلســة طارئة حلكومة 
تصريف األعمال وإعالن حالة «طوارئ 
تربوية، يســتمر التأزم اللبناني على 
حاله واألمل معقود على اجتماع باريس 
اخلماسي في حلحلة ما عجز عنه أصحاب 
احلــل والربط في الداخــل، فيما يدفع 

املواطن اللبناني الثمن.
في هذه االثناء،استقبل رئيس تيار 
املردة ســليمان فرجنية، في مقره في 
بنشعي، القائم بأعمال سفارتنا الوزير 
املفــوض عبداهللا ســليمان الشــاهني 
بحضور أنطوان مرعب وبحثا في القضايا 

الراهنة في لبنان واملنطقة.
كما اســتقبل قائد اجليــش العماد 
جــوزاف عــون في مكتبه فــي اليرزة، 
ســفير اململكة العربية السعودية في 
لبنان وليد بخاري، وتناول البحث في 

شؤون مختلفة.
وفــي إطــار التحرك الفرنســي زار 
الســفير املكلف بتنسيق الدعم الدولي 
للبنان بيار دوكان رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي في السراي، وذلك ضمن جولة 
إقليمية تقوده «إلى مصر واألردن في إطار 
السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة»، كما 

قال دوكان، عقب محادثاته مع ميقاتي.
وأضاف انه سيزور الواليات املتحدة 
األميركية خالل أســبوعني للبحث مع 
املسؤولني األميركيني في السبل اآليلة 
إلى حتييد ملــف الكهرباء عن «قانون 
قيصر» السوري مبا يتيح مساعدة لبنان 

في حل أزمة الطاقة.
وبخصــوص االجتماع اخلماســي، 
أعلنــت وزارة اخلارجيــة الفرنســية 
أمس أن باريس ستســتضيف االثنني 
اجتماعا مخصصا للبنان يضم ممثلني 
عــن كل من فرنســا والواليات املتحدة 
والسعودية وقطر ومصر في محاولة 
لتشجيع السياسيني اللبنانيني على إيجاد 
مخرج لألزمة التي يتخبط فيها بلدهم.

وأعربت وزيرة اخلارجية الفرنسية 
كاثرين كولونا عــن «قلقها البالغ إزاء 
انســداد األفــق في لبنان مــن الناحية 
السياســية»، كما قالت املتحدثة باسم 
الوزارة آن-كلير ليغاندر خالل مؤمتر 

صحافي.
وأضافــت أن فرنســا بحثــت مــع 
السعوديني وبقية شركائها في املنطقة 
ســبل «تشــجيع الطبقــة السياســية 
اللبنانية على حتمل مسؤولياتها وإيجاد 

مخرج لألزمة».
وأوضحت أن «هذا النهج ســيكون 

موضــوع اجتماع متابعــة االثنني مع 
اإلدارات الفرنسية واألميركية والسعودية 
والقطرية واملصرية ملواصلة التنسيق 
مع شركائنا وإيجاد سبل للمضي قدما».

والهدف من االجتماع بحسب املتحدثة 
هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية 

على اخلروج من الطريق املسدود.
الى ذلك، التقى الرئيس السابق العماد 
ميشال عون امس في مقره في الرابية 
وفــدا نيابيا من حزب اهللا ضم رئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، 
والنواب حسني احلاج حسن، أمني شري، 

علي عمار، حسن فضل اهللا.
وشدد عون خالل اللقاء على أهمية 
الشــراكة الوطنية واستكمال مشروع 
بناء الدولة ومكافحة الفســاد وصون 

حقوق املواطنني.
ووصــف رعد اللقاء بالــودي جدا. 
وقال: «أعربنا خــالل اللقاء مجددا عن 
تقديرنا الكبير للعالقة الثابتة الوازنة 
فيما بيننا»، مشددا على التمسك مبعادلة 

اجليش والشعب واملقاومة.
وأشــار إلى ان الزيــارة جاءت على 
بعد ٤ أيام فقط من ذكرى إرســاء هذه 
العالقة التشــاركية التــي أعلنت في ٦

فبراير عام ٢٠٠٦ في لقاء كنيســة مار 
ميخائيل. وأكد رعد التمسك واحلرص 

علــى مواصلة هذه العالقــة مع التيار 
الوطني احلر.

في األثناء، ترأس ميقاتي سلســلة 
اجتماعات تناولت على وجه اخلصوص 
امللفات التربوية والصحية، حيث ترأس 
اجتماعا لـــ «جلنة اإلنقــاذ التربوي» 
شــارك فيه وزيــر التربيــة والتعليم 
العالي القاضي عباس احللبي، النائبة 
السابقة بهية احلريري، رئيس اجلامعة 
اللبنانية د.بسام بدران، رئيس رابطة 
اجلامعــات اخلاصة فــي لبنان رئيس 
اجلامعة اليسوعية األب سليم دكاش 
واملديــر العــام لــوزارة املالية جورج 

معراوي.
وتزامنا مع االجتماع شهدت باحة 
سرايا صيدا أمس حتركا مطلبيا لروابط 
التعليم الرسمي في اجلنوب، حيث نفذ 
األساتذة بكل مستوياتهم التعليمية من 
األساسي والثانوي واملهني ومتعاقدين 
ومستعان بهم اعتصاما في باحة محافظة 
لبنان اجلنوبــي الداخلية، طالبوا في 
خالله وزيــر التربية والتعليم العالي 
بـ «إعالن حال طوارئ تربوية ووضع 
خطة للتعافي والنهوض بهذا القطاع». 
كما طالبوا رئيس احلكومة بـ «حتديد 
موعد لعقد جلســة عاجلة وصوال الى 

حلول جذرية ملطالبهم».

وفد من حزب اهللا يزور عون لتجديد الود وتأكيد متانة العالقة في ذكرى اتفاق «مارمخايل»

مدبولي خالل قمة «داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا»: 
سد «جوليوس نيريري» بتنزانيا منوذج للتعاون التنموي

هالة عمران ووكاالت

ألقــى د.مصطفــى مدبولــي، 
رئيس مجلــس الــوزراء، امس، 
كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، رئيــس اجلمهورية، 
خالل قمــة «داكار لتمويل تنمية 
البنية التحتية في أفريقيا»، التي 
يحضرها على رأس وفد رسمي.

وأشــار فــي كلمته إلــى أن ما 
تتضمنه هذه القمة من فعاليات 
وجلســات مهمة مــن بينها هذه 
املائــدة املســتديرة، وبحضــور 
الشــركاء الدوليــني - بعد مرور 
تسعة أعوام على تنظيم النسخة 

األولى ملؤمتر متويل مشروعات 
البنية التحتية في القارة في عام 
٢٠١٤ - يحمل داللة واضحة على 
جتديد عزمنا على تطوير الشراكة 
بني أفريقيا والشركاء الدوليني، مبا 
ميكننا من إيجاد حلول ترفع عن 
شــعوبنا عبء األزمات املتتالية، 
وتسهم في تأمني مستقبل أفضل 

لهم.
وأضــاف: أن محــور متويــل 
املمرات االقتصادية واملشروعات 
التنمويــة بقارتنا، الســيما تلك 
املتعلقــة بالبنيــة التحتية، يعد 
ركيــزة أساســية نحــو تخطــى 
التحديات القائمة والسعي نحو 

تنفيذ أهداف أجندة ٢٠٦٣، إذ تشير 
إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج 
القــارة األفريقية ملــا يقارب ١٠٠
مليار دوالر سنويا لسد الفجوة 
التمويلية املرتبطة مبشــروعات 

البنية التحتية.
وقال رئيس الوزراء: «انخرطت 
مصر في جتربة تنموية رائدة في 
مجال البنيــة التحتية على مدار 
األعوام الثمانية املاضية، وبلغت 
االســتثمارات في مجــال البنية 
التحتية ما يقارب ١٧٠ مليار دوالر، 
ولم يســهم ذلك فقط في تطوير 
شــبكة البنية التحتيــة القائمة، 
وبناء مدن جديدة تعمل على جذب 

االستثمارات، بل أسهم أيضا في 
توفير نحو ٥ ماليني فرصة عمل 
للشباب املصري». وتابع: «أود في 
هذا السياق اإلشارة إلى املشروع 
التنموي الضخم الذي ينفذ بأياد 
مصرية وتنزانية، وهو مشروع 
ســد «جوليــوس نيريــري» في 
تنزانيا، والذي يعد منوذجا يحتذى 
للتعاون بني الدول األفريقية في 
املجال التنموي، ويبرز اإلمكانات 
واخلبرات التي راكمتها الشركات 
املصرية في مجال البنية التحتية، 
وتقف مصــر على أمت اســتعداد 
ملشــاركة كل اخلبرات مع الدول 

األفريقية الشقيقة».

رئيس تيار املردة سليمان فرجنية مستقبال القائم بأعمال سفارتنا الوزير املفوض عبداهللا سليمان الشاهني قائد اجليش العماد جوزاف عون مستقبال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري (محمود الطويل)

إجراءات أمنية في محيط القنصلية األملانية في إسطنبول  (رويترز)

بإحــراق ومتزيــق املصحف اســتياء عربيا 
وإســالميا واسعا، فيما أعلنت السويد أمس 
العثور على ٣ نسخ من القرآن مكتوب عليها 
عبارات تتضمن إساءة وتهديد، في مقاطعة 

كارلسكرونا، بحسب «األناضول».
وأعلنت بلجيكا أمس غلق قنصليتها في 
إسطنبول بسبب ما وصفته بـ «دواع أمنية»، 
عقب خطوات مماثلة لكل من هولندا وأملانيا 
وبريطانيا وفرنسا وسويسرا والسويد. من 
جهتها، أعلنت اخلارجية التركية اســتدعاء 
سفراء الدول التي أعلنت إغالق قنصلياتها، 
فيما خاطب وزير الداخلية سليمان صويلو 
الى تلك الدول قائال: «بعض الدول األوروبية 
أغلقت سفاراتها وفي اليوم نفسه الذي قمنا 
به بإعالن إجنازاتنا في القطاع الســياحي»، 
وأضاف: «هناك من يشن حربا نفسية ضدنا».

وســأل: إذا كنتم تعرفــون الكثير فلماذا 
لن تبلغوا تركيا بهجوم شارع االستقالل؟


