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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

بانتظار اجللسة التاسعة.. لبنان جمهورية بال رئيس وحكومة بال حيلة 
ومساٍع فرنسية لتمرير االستحقاق الرئاسي على غرار «الترسيم»

بايدن يستقبل ماكرون بحفاوة بالغة لرأب الصدع وجتاوز اخلالفات

السيسي: املشروعات اجلديدة تستفيد منها ٥ ماليني أسرة

بيروت - عمر حبنجر

مــا آلــت إليــه جلســة 
االنتخاب الرئاسية الثامنة، 
أمس كان متوقعا ومنتظرا، 
في غيــاب أي معطيات او 
مؤشرات تشجع على توقع 
العكس، فاملواقف نفســها 
وكذلك احملاور، وليس من 
جديد، سوى ما كان مرتقبا 
صدوره عن رئيس املجلس 
النيابي نبيه بري، وما من 
جديد استجد على سيناريو 
اجللسة، عدا نقصان فريق 
املعارضة لصوتي النائبني 
رامي فنج وفراس السلوم، 
وباملقابــل زيــادة فريــق 
املمانعة او الورقة البيضاء 
صوتــني، بانضمام فيصل 
كرامي وحيدر آصف ناصر، 
وانعكاس هذه التبدالت على 
نتيجة التصويت، زيادة لهذا 
الطــرف او نقصانــا لذلك، 
وفــي احملصلة األخيرة، ال 
جديد حتت شــمس لبنان 

الغائبة.
ان  ذلــك،  كل  ومعنــى 
احلديث عن حوارات داخلية 
ثنائية او جماعية، ليســت 
املشــكلة فــي وجودهــا أو 
غيابها، امنا املشكلة في كون 
املساعي اخلارجية لم تنضج 
بعد، وخصوصا منها مساعي 
الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون مع الرئيس االميركي 
جو بايدن في واشنطن أمس، 

عواصم ـ وكاالت: استقبل 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
الفرنســي اميانويل  نظيــره 
ماكــرون بحفــاوة بالغة، في 
محاولة لتجاوز مرحلة اخلالف 
التي أججتها قضية الغواصات 
االسترالية، والتوتر التجاري.
واستقبل بايدن وزوجته 
جيــل، ماكرون وبريجيت في 
أول زيارة يقوم بها للواليات 
املتحدة منذ أن تســلم بايدن 
مفاتيح البيت االبيض مطلع 
٢٠٢١، وابــدى وزوجته جيل 
اهتماما بإضفاء مظاهر األبهة 
واحلفاوة عبر مراسم فخمة، 
مع إطــالق املدفعيــة وعزف 
النشيدين الوطنيني قبل عقد 
االجتمــاع الثنائي في املكتب 
البيضاوي تاله مؤمتر صحافي 
مشترك، ثم حفل عشاء رسمي 
فاخــر مت من أجله اســتقدام 
٢٠٠ من قشريات جراد البحر 
احلية (اللوبســتر) من والية 
مني. ويعد ماكرون أول زعيم 
أجنبي تتــم دعوته حلضور 
مأدبة عشاء رسمية في البيت 

خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيسي وجود تصور شامل 
لبناء محطات حتلية املياه في 
املدن الســاحلية اجلديدة في 
مصر، مشــيرا إلــى أن تنفيذ 
هذه املدن العمرانية اجلديدة 
يتم وفق تصور شامل حلماية 

الشواطئ املصرية.
وقــال الرئيس السيســي، 
في مداخلــة خالل كلمة وزير 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية د.عاصم اجلزار خالل 
افتتاح املرحلة األولى من مدينة 
املنصورة اجلديــدة، امس إن 
الدولة املصرية متتلك الكثير 
مــن اخلبراء والعلمــاء، وهذا 
ليس فقط وليد احلالة الراهنة 
بل هو ممتد منذ فترات زمنية 
سابقة وان الدولة تفكر منذ زمن 
في حل املشكالت والتحديات 
التي تواجهها في مجال املياه، 
مشيرا إلى إنشاء الدولة للعديد 
من محطات حتلية مياه البحر 

لبنان» عن هذه االوساط ان 
ثمة ثالثة خيارات رئاسية، 
طرحت علــى طاولة اللقاء، 
يتقدمهــا خيار قائد اجليش 
العماد جوزاف عون، باعتباره 
املهيأ واملؤهل لتأمني تقاطعات 
لبنانية اقليمية دولية داعمة 
النتخابــه، واخليــار الثاني 
بجس نبض واشــنطن على 
السير بتســوية تقوم على 
املتابعة مبرشــح من فريق 
الثامن من آذار أي املمانعة، 
واملقصود سليمان فرجنية، 
املرشــح غيــر املعلن للخط 
السوري - االيراني، مقابل 
اختيار شــخصية معارضة 
من الفريق السيادي ملنصب 
رئاسة احلكومة، وقد سبق 

وقال، في كلمتــه التي ألقاها 
بالبيــت األبيــض للترحيــب 
بضيفه، إن فرنســا تعد أقدم 
حليــف للواليــات املتحــدة 
األميركية كما أنها تعد شريكا 
قويا، مشيدا بعالقات وروابط 
الصداقة الوثيقة بني اجلانبني.

اليها الدولة ومنها على سبيل 
املثال حماية الشواطئ.

ونبــه الرئيس السيســي 
إلــى أن الشــواطئ املصريــة 
وخاصــة فــي منطقــة الدلتا 
منخفضــة وهــي معرضة في 
حال ارتفاع منســوب ســطح 
إلــى مخاطــر محتملة  البحر 
خالل اخلمسني سنة القادمة، 
الفتــا إلى أن مشــروع حماية 
الشواطئ املصرية له مساران، 

«لبنان ٢٤» على ذلك بالقول: 
ان املســاعي املبذولــة مــع 
واشنطن، لم تتمكن من فتح 

ابوابها امام باسيل.
اجللســة  وبانتظــار 
االنتخابية التاسعة اخلميس 
املقبل يبقى لبنان جمهورية 
بال رأس، وحكومة بال حيلة 
ومجلس نواب عداد جلسات، 
وجلانــه مقبــرة للملفــات، 
وقضاؤه مكبــل باالعتكاف 
حينا، وبالتدخالت السياسية، 
في غالب األحيان، وطرقاته 
غرقى باملياه كل شتاء، وقد 
حتولت شواطئه الى مطامر 

نفايات.
وصبيحــة بدء ســريان 
القرار برفع الدوالر اجلمركي 
إلــى ١٥ الف ليــرة لبنانية، 
تخطى سعر الدوالر «األسود» 
عتبــة الـ ٤١ ألــف ليرة، مع 
توقــع املزيــد مــن االرتفاع 
في ضوء انعــدام الضوابط 
اجلدية. فقد جرى رفع سعر 
الدوالر عشرة أضعاف مرة 
واحدة، اعتبــارا من صباح 
امس، وهو واحد من مجموعة 
قــرارات ماليــة واقتصادية 
عشوائية تضمنها مشروع 
املوازنة، الى جانب ضرائب 
خيالية، قابلتها زيادات في 
الرواتب والتعويضات لترفع 
معدالت التضخم، الى ما فوق 
حالــة زميبابوي وڤنزويال، 
الشــهري  التقرير  بحســب 

للبنك الدولي.

للحــرب  بوتــني  ڤالدمييــر 
«الوحشية» ضد أوكرانيا.

من جانبه، اعتبر ماكرون أن 
على فرنسا والواليات املتحدة 
«أن تصبحا مجددا أخوين في 
السالح» في مواجهة احلرب في 
اوكرانيا و«األزمات املتعددة» 
العالــم. وأكد  التــي يواجهها 
ماكرون أن «احللف» بني البلدين 
هــو «االكثر صالبــة ألن هذه 
الصداقة متجذرة عبر القرون». 
وأعرب الرئيس الفرنسي عن 
ســعادته بتواجده في البيت 
األبيــض خالل زيارته للبالد، 
مؤكدا أن الدولتني تتشاركان 
مبدأ احلريــة، وأن تاريخهما 
يدافع عن احلرية. لكن الزيارة 
لم تخل من العتب حيث انتقد 
الفرنســي مجــددا  الرئيــس 
الدعــم األميركــي للصناعات 
احملليــة الذي اعتبر أنه يضر 
بالشركات األوروبية عبر «خلق 
أرضية غير متكافئة» مع تلك 
األميركيــة. وقال فــي مقابلة 
أجرتها معه شبكة «إيه بي سي» 
إن التوتر التجاري مازال قائما.

ونســتطيع أن نعمــل علــى 
امتــداد ٢٠٠ أو ٣٠٠ كيلومتر 
حواجــز تكلفنــا عشــرات أو 
مئات املليارات من اجلنيهات 
أو الــدوالرات من أجل حماية 
شواطئنا، والسكان املوجودين 

في منطقة الدلتا».
«إن  الرئيــس:  وقــال 
البعــض طلب منــه تقليل 
حجم املشروعات التي يتم 
تنفيذها حاليا»، مضيفا أن 
«حجــم الشــركات العاملة 
فــي الدولــة املصريــة فــي 
مشــروعات محددة - وأنا 
ال أحتدث عن القطاع اخلاص 
ولكن أحتدث عن القطاع الذي 
تنفذه الدولة - ال يقل عن ٤

أو ٥ آالف شــركة مبتوسط 
ألف عامل وهناك شــركات 
تضــم نحو ٧٠ ألــف عامل، 
ولكني أحتدث عن املتوسط 
فقط، ما يعني أن هناك نحو 
٤ أو ٥ ماليني إنسان، بواقع 
٥ ماليني أسرة تستفيد من 

هذه املشروعات.

ان طرحــت هــذه الفكرة ثم 
طويت، حتى ال يتكرر مشهد 
الصراع الذي غطى املرحلة 
األخيرة مــن العهد العوني، 
بني فريق الرئيس الســابق 
ميشال عون وتياره برئاسة 
النائب جبران باسيل، وبني 
رئيس احلكومة، التي حتولت 
الحقا الى تصريف االعمال، 

والتزال، جنيب ميقاتي.
الثالــث،  اخليــار  امــا 
فسيكون من بني سلة االسماء 

الوسطية، او التوافقية.
وبانتظار ضوء واشنطن 
االخضر، كان الالفت تغييب 
اســم جبــران باســيل، عن 
الديبلوماســية  حتليــالت 
الفرنســية. وعلــق موقــع 

وتطرق الى الغزو الروسي 
ألوكرانيــا وقــال إن «احلرب 
الروسية الوحشية في أوكرانيا 
تسببت في متزيق السالم في 
قارة أوروبا»، مشددا على أن 
واشــنطن وباريس تواجهان 
طموحــات الرئيس الروســي 

األول: يتمثــل في عمل حاجز 
ميــاه وتكــون تكلفته ماليني 
اجلنيهــات، أو اللجــوء إلــى 
إجراء واحــد يحقق مجموعة 
من األهــداف، وذلك من خالل 
إقامة شــاطئ ارتفاعه متر ثم 
عمل طريق ارتفاعه متر آخر.

وقــال الرئيس السيســي: 
«نحن نتوقع ارتفاع مستوى 
ســطح البحر خالل اخلمسني 
سنة القادمة إلى متر أو مترين، 

قائد اجليش أوالً وإال العودة إلى معادلة «رئيس ممانع ورئيس حكومة معارض»

الرئيس الفرنسي: علينا «أن نصبح مجدداً أخوين في السالح» ملواجهة «األزمات املتعددة»

أكد خالل افتتاح «املنصورة اجلديدة» توقع ارتفاع مستوى سطح البحر خالل الـ ٥٠ سنة املقبلة إلى متر أو مترين

(محمود الطويل) وزير الدفاع موريس سليم مستقبال في مكتبه باليرزة قائد اجليش العماد جوزاف عون 

(أ.ف.پ) الرئيس األميركي جو بايدن مستقبال نظيره الفرنسي إميانويل ماكرون  

الرئيس عبدالفتاح السيسي متوسطاً العاملني بجامعة املنصورة اجلديدة

مــا ميكــن ان يتمخض عنه 
ويستتبعه من انعكاسات.

وعن أوساط ديبلوماسية 
فرنسية، نقلت وسائل إعالم 
لبنانيــة قبــل االجتماع، ان 
الرئيس الفرنسي سيحاول 
جاهــدا عــزل االســتحقاق 
عــن  اللبنانــي  الرئاســي 
النــووي  امللــف  تعقيــدات 
االيراني، وسيسعى للحصول 
على الضوء األخضر اإليراني، 
الذي واكب اجلهود األميركية 
في إجنــاز ترســيم احلدود 
اجلنــوب،  فــي  البحريــة 
بغيــة اســتكمال مســاعي 
انهاء الشــغور في رئاســة 

اجلمهورية اللبنانية.
ونقلت اذاعة «صوت كل 

األبيض في فترة حكم بايدن، 
وهــو ما يشــير إلــى األهمية 
التي توليها واشنطن لعالقتها 
بباريس على الرغم من بعض 

اخلالفات مع إدارة بايدن.
وحاول بايدن التأكيد على 
أهميــة التحالف بني البلدين. 

في بورسعيد واجلاللة واملدن 
الساحلية اجلديدة وغيرها.

وأضاف أنــه عندما نعمل 
كدولة في مشروع، يكون هناك 
تصور شــامل للمســار الذي 
نعمل عليه، وأن هناك الكثير 
من الناس يعتقدون أن االهتمام 
يكون بشكل املدينة فقط، وهذا 
ليــس خطأ، لكــن نحن نعمل 
بشكل مخطط متكامل لتحقيق 
الكثير من املطالب التي حتتاج 

تفاصيل جديدة.. زعيم «داعش» فجر نفسه 
بعد عملية نفذها «اجليش احلر» في درعا

السعودية: توقيع مذكرة تفاهم
مع شركة إسبانية لبناء سفن قتالية

وكاالت: أعلن اجليش األميركي أن العملية 
التــي أدت الى مقتل زعيــم تنظيم «داعش» 
أبو احلسن القرشي الهاشمي نفذها اجليش 
الســوري احلر املعارض مبحافظة درعا في 
جنوب سورية في منتصف أكتوبر املاضي.

ونقلــت «رويترز» عن مقاتلني شــاركوا 
في العملية إن القرشــي فجر نفســه بعد أن 
حاصره مقاتلو اجليش احلر هو ومساعديه 

مبدينة جاسم السورية.
وأكدت املصادر لـ«رويترز» أنه مت رصد 
القرشــي ومســاعديه في مخبأ ســري بأحد 
املنازل. وشملت املصادر أحد مقاتلي اجليش 
الســوري احلر وأقارب لزمــالء له قتلوا في 
االشــتباك باإلضافة إلى بعض سكان مدينة 
جاســم. وقال ســالم احلوراني الذي يعيش 
في «جاســم» وهو مقاتل ســابق شــارك في 
حصــار املنازل الثالثة التــي مت رصد خلية 
تنظيم داعش فيها ان «الزعيم وأحد مرافقيه 
فجرا نفسيهما بحزامني ناسفني بعدما جنح 

مقاتلونا في اقتحام مخبأهما».
وكان مقاتلو اجليش احلر في مدينة جاسم 
شنوا حملة على منازل حتصن داخلها خاليا 
من داعش، في ١٤ أكتوبر املاضي، واستمرت 

االشتباكات حتى تفجير أحد املنازل، ومقتل 
املتحصنــني داخلــه وكان مــن بينهم املدعو 

عبدالرحمن العراقي.
ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن الكاتب 
والباحث السوري أحمد أبازيد، إشارته إلى 
أن املقصــود من إعالن اجليش األميركي هو 
القيادي املعروف باسم «عبدالرحمن العراقي» 
الــذي قتل فــي حملة مقاتلي مدينة جاســم 
ضد «تنظيم داعش»، منتصف شهر أكتوبر 
املاضــي، وكان معروفا باعتباره أمير خاليا 
التنظيــم فــي اجلنوب الســوري، لكن تبني 
حاليا أنه «زعيم» التنظيم وكان يســتخدم 

ذلك اللقب للتمويه.
وبحسب أبازيد، فإن جميع احلمالت األمنية 
ضــد «تنظيم الدولة» في بلدات ومدن درعا، 
نفذتهــا املجموعات احمللية التــي لم تنضم 
ألجهــزة األمن الســورية واكتفت بتســليم 
اسلحتها الثقيلة للجيش، عقب اتفاق التسوية 

الذي جرى في عام ٢٠١٨.
وأعلن متحدث باســم داعش أن التنظيم 
عني أبو احلســني احلســيني القرشي زعيما 
جديدا، مضيفا أن القرشي قتل أثناء محاربة 
«أعداء اهللا» لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

عواصــم ـ وكاالت: وّقعــت وزارة الدفــاع 
والهيئــة العامــة للصناعات العســكرية في 
السعودية مذكرة تفاهم مع شركة «نافانتيا» 
اإلســبانية الســتحواذ وبناء عدد من السفن 
القتالية متعددة املهام لصالح القوات البحرية 

السعودية.
وذكرت وكالة األنباء الســعودية (واس) 
امس أن مذكرة التفاهم تهدف إلى رفع مستوى 
جاهزية القوات البحرية السعودية، لتعزيز 
األمــن البحري في املنطقــة وحماية املصالح 
احليويــة واالســتراتيجية للمملكــة، ودعم 
أهداف وزارة الدفاع االستراتيجية والعملياتية 
والتكتيكية، مشيرة إلى أن االتفاقية تتضمن 
قيام الشــركة اإلسبانية بتوطني ما يصل إلى 
١٠٠٪ من بناء السفن البحرية وتكامل األنظمة 
القتالية وصيانة الســفن، ومبا يتماشــى مع 

أهداف و«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وتركز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال 
في السفن اجلديدة، وتصميم النظم وهندستها، 
وتصميــم األجهــزة، وتطويــر البرمجيــات، 
واالختبــارات، وأنظمــة التحقــق، والنماذج 
األولية، واحملــاكاة، والنمذجة، باإلضافة إلى 
الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تركز على دمج 
أنظمة القتال في الســفن اجلديدة، وتصميم 
النظم وهندستها، وتصميم األجهزة، وتطوير 
البرمجيات، واالختبــارات، وأنظمة التحقق، 

والنمــاذج األوليــة، واحملــاكاة، والنمذجــة، 
باإلضافة إلــى الدعم اللوجســتي، وتصميم 

برامج التدريب.
من جهته، أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون 
التنفيذية د.خالد البياري أن مذكرة التفاهم هذه 
تأتي ضمن رؤية صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بإيجاد قاعدة لصناعات بحرية متقدمة 
في اململكة وكذلك وفق توجيهات صاحب السمو 
امللكي األمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، وذلك 
بغرض رفع جاهزية القوات املسلحة، واستدامة 
املنظومات، وتوطني الصناعات العســكرية، 

وتعظيم االستفادة من احملتوى احمللي.
من جهتــه، أعرب رئيس مجلــس اإلدارة 
واملدير التنفيذي لشركة «نافانيتا» ريكاردو 
جارسيا باقيورو عن سعادته بتوقيع مذكرة 
التفاهم مع وزارة الدفاع لبناء عدد من السفن 
القتاليــة متعددة املهام، بعد جناح املشــروع 
األول «مشــروع الســروات» الــذي يعد قفزة 
نوعية لشــركة «نافانتيا» والقوات البحرية 

امللكية السعودية.
واعتبر أن إجناز املشــروع األول بالوقت 
احملدد ســاهم في جتديد ثقة اململكة العربية 
السعودية في شركة «نافانتيا»، حيث جرى 
تدشني سفينتني من سفن املشروع هما: سفينة 
«جاللة امللك اجلبيل» وســفينة «جاللة امللك 

الدرعية».

تتضمن توطني ما يصل إلى ١٠٠٪ من بناء السفن البحرية وصيانتها

أوكرانيا ملواطنيها: توجهوا للمالجئ.. 
وأوروبا للضغط على روسيا الحترام امليثاق األممي

عواصمـ  وكاالت: أعلن مسؤول أوروبي 
رفيــع امس أنه طالــب بكني بالضغط على 
موسكو بشأن احلرب في أوكرانيا، في حني 
حذرت كييڤ من موجة ضربات صاروخية 
جديدة ستشنها روسيا في كامل أنحاء البالد.
وقــال رئيس املجلس األوروبي شــارل 
ميشــال إنــه حــث الرئيس الصيني شــي 
جينبينغ على اســتغالل نفــوذه للضغط 
على روســيا الحترام ميثاق األمم املتحدة 

فيما يتعلق بأوكرانيا.
مفــوض السياســة اخلارجيــة لالحتاد 
األوروبي جوزيب بوريل اتهم روسيا بارتكاب 
جرائــم حرب في أوكرانيــا، بتدمير البنية 

التحتية املدنية هناك.
وفي إحاطة على هامش اجتماع منظمة 
األمن والتعاون في أوروبا املنعقد في پولندا، 
قال بوريل إن االحتاد األوروبي يدعم إقامة 
محكمة خاصة ملا وصفهــا بجرائم احلرب 

في أوكرانيا.
في املقابل، صعدت روسيا امس من لهجتها 
إزاء الواليات املتحدة وحلف شمال األطلسي 
(الناتو)، إذ أطلق وزير اخلارجية الروسي 
ســيرغي الڤروڤ سلسلة من املواقف اتهم 
فيها الواليات املتحدة بتحويل أوكرانيا إلى 
تهديد وجودي لروسيا، في حني حتدث حلف 
شمال األطلســي عن خطأين إستراتيجيني 
كبيرين ارتكبهما الرئيس بوتني في أوكرانيا، 

وقال الڤروڤ إن الواليات املتحدة جعلت من 
أوكرانيا تهديدا «وجوديا» لروسيا.

وحتــدث الڤروڤ في مؤمتــر صحافي، 
واتهم خالله الواليات املتحدة وحلف شمال 
األطلسي (الناتو) بالضلوع املباشر في حرب 
أوكرانيا، بسبب الدعم الذي يقدمانه لكييڤ، 
وقال الڤروڤ إن واشنطن واحللف متورطان 
في احلرب بشــكل مباشــر، ألنهما يزودان 
أوكرانيا بالســالح، ويقدمــان لها التدريب 

العسكري على أراضيها.
فــي األثناء، قال األمني العام لـ «الناتو» 
ينس ســتولتنبرغ إن «الرئيس الروســي 
ارتكب خطأين إستراتيجيني كبيرين عندما 

غزا أوكرانيا».
وأشار إلى أن بوتني ارتكب خطأ بتقليله 
من شجاعة القوات األوكرانية والتزامها، أما 
ما وصفه باخلطأ اإلستراتيجي الكبير اآلخر 
الذي ارتكبه بوتني، فهو «التقليل من أهمية 
قدرة الناتو في وحدتنا وعزمنا على تقدمي 

الدعم ألوكرانيا».
فــي غضــون ذلــك، حــذر مســؤولون 
أوكرانيون من أن روســيا اســتعدت لشن 
موجة جديــدة من الضربــات بالصواريخ 
والطائرات املسيرة. وكتبت «خدمة احلدود 
في البالد» على تطبيق املراســلة تليغرام 
«إنذار شامل من الغارات اجلوية بأوكرانيا.. 

اذهبوا إلى املالجئ».

هل تؤدي أزمة احملروقات إليقاف دوام املدارس؟
وكاالت: مــع تفاقــم األزمــات الســيما 
احملروقات، تداولت مواقع إخبارية وصفحات 
على «السوشــيال ميديا» معلومات حول 
احتمال إيقاف دوام املدارس خالل الشــهر 
األخير من العام احلالي، تزامنا مع دعوات 
نشرت على مواقع التواصل تطالب بتعليق 
الدوام املدرســي نتيجة صعوبة الوصول 
إلى املدارس بوســائل النقل العامة، ريثما 
حتل مشكلة احملروقات التي عطلت البلد 
بشكل كامل. لكن مدير تربية دمشق سليمان 
اليونــس نفى هــذه املعلومــات، وأكد في 
تصريح ملوقع «أثر» أن هذه األخبار «غير 
صحيحة والدوام املدرســي مستمر بشكل 

طبيعــي في جميع املدارس، الفتا إلى عدم 
وجود خطة أو دراســة في الوقت الراهن 
إليقاف الدوام الرسمي للطالب والعاملني في 
قطاع التربية». وبني أنه مت تسّلم مخصصات 
املدارس من املازوت بالتعاون مع محافظة 
دمشق، التي وجهت بتوزيع وتأمني املازوت 
للمدارس بشكل مبكر، وال يوجد أي نقص 

باملادة فاملدارس مؤمنة بالكامل.
وكانت الصفحات على وسائل التواصل 
االجتماعي تداولت أنباء عن إيقاف الدوام 
في املدارس اعتبارا من األحد القادم بسبب 
نقل املازوت وتوقف وسائل نقل عديدة عن 

العمل لعدم وجود احملروقات.


