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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يوّجه بتطوير الكوادر البشرية ومنظومة املعلمني

صراع أجنحة في روسيا.. مؤسس «ڤاغنر» يشيد مبرتزقته
وبوتني يتحدث عن «ديناميكية إيجابية» لقواته

القاهرة ـ خديجة حمودة

وجــه الرئيــس عبدالفتاح 
نشــاط  بتعزيــز  السيســي 
وزارة التربيــة والتعليم فيما 
يتعلق بالتوســع في املدارس 
التكنولوجية التطبيقية ونشر 
الوعــي املجتمعــي بأهميتها، 
وذلك كنموذج ناجح للمدارس 
املتخصصة التــي تعتمد على 
التعــاون مع القطــاع اخلاص 
لتلبية احتياجاته من الكوادر 
الفنية املتخصصة، خاصة في 
مجال االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات باعتباره ميثل أحد 
العناصــر األساســية لعملية 
الصناعة والتنمية، إلى جانب 

املهن احلرفية.
جــاء ذلــك خــالل اجتماع 
الرئيــس السيســي، امس مع 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
مصطفى مدبولي، ووزير املالية 
الدكتــور محمد معيط، ووزير 
التربية والتعليم والتعليم الفني 

الدكتور رضا حجازي.
وصرح املتحدث الرســمي 

عواصم - وكاالت: أشاد 
الرئيس الروســي فالدميير 
بوتني مبا وصفه «ديناميكية 
إيجابية» حربه على أوكرانيا، 
وســط تقارير حــول صراع 
قــوى بــني أجنحــة القوات 
املســلحة التي شــهدت عدة 
تغييرات منذ بدء الغزو في 

فبراير املاضي. 
وفــي دليــل اضافي على 
التنافس احلــاد بني قيادات 
يفغينــي  أشــاد  احلــرب، 
بريغوجني رئيس مجموعة 
املرتزقة الروســية «ڤاغنر» 
بفاعلية قواتــه في أوكرانيا 
حيــث تنشــط في منافســة 
مع اجليش الروســي، فشدد 
على «استقاللها» وخضوعها 
لـــ «انضبــاط شــرس»، في 
القيادة  انتقاد مبطن لتفكك 
العســكرية العليا الروسية 
التي تواجه اتهامات باالفتقار 
إلى التنســيق واالبتعاد عن 
واقع امليدان، مبا في ذلك من 

بعض أنصار بوتني. 
ورغــم أن بوتــني أكد في 
العامة  القنــاة  مقابلــة مــع 
الروسية أمس، أن «كل شيء 
يســير وفــق خطــط وزارة 
الدفاع وهيئة األركان العامة»، 
قــال بريغوجني فــي ڤيديو 
نشــره جهــازه اإلعالمي، ان 
ما سمح ملرتزقته بالسيطرة 

للدولــة بدعــم االســتثمار في 
التعليم من أجل املســاهمة في 
بناء الشــخصية املصرية منذ 
املهد في فتــرة ما قبل التعليم 
اجلامعي، بهدف صقل األجيال 
اجلديدة علميا وثقافيا ومعرفيا.

وأوضح املتحدث أن د. رضا 
حجازي استعرض خطط وزارة 
التربية والتعليم فيما يخص 
التحديث الشامل لنظام التعليم 
األساســي في مصر بعناصره 
الكوادر  املختلفة، خاصة دعم 

كل املهمــات، ال ميكــن ألحد 
العودة إلى اخللف. ما يعطينا 
هذه اإلمكانية هو االنضباط 

األكثر شراسة». 
وتقــول صحيفــة وول 
ستريت جورنال، إن الكرملني 
عني رئيس األركان الروسي 
اجلنرال فاليري غيراسيموف 
قائــدا للقوات الروســية في 
أوكرانيا، حيث عادت القيادة 
إلى الرجل الــذي قاد الغزو 
في بدايته.  وقالت الصحيفة 
إن غيراسيموف سيواجه في 

املتميزة». من جهة اخرى، شدد 
الرئيس السيسي على موقف 
مصــر الثابت الســتعادة أمن 
واســتقرار الدول التي تعاني 
مــن أزمات باملنطقــة، وتقوية 
مؤسساتها الوطنية ودعمها في 
مكافحة اإلرهــاب الذي يعتبر 

أداة لتدمير الدول.
جاء ذلــك خالل اســتقبال 
الرئيس امس وزير اخلارجية 
الصيني تشني غانغ، بحضور 
سامح شكري وزير اخلارجية، 
والسفير لياو ليتشيانغ السفير 

الصيني بالقاهرة.
وصرح راضي، بأن الرئيس 
السيسي أكد حرص مصر على 
االســتمرار في التعاون املثمر 
في إطار الشراكة االستراتيجية 
الشــاملة التي جتمــع البلدين 
الصديقــني، وفــي ظل املســار 
املمتد من التعاون والتنســيق 
النموذجي بني اجلانبني في شتى 
املجاالت، فضال عن األداء املتميز 
للشركات الصينية املشاركة في 
العمليــة التنموية على امتداد 

رقعة اجلمهورية.

أن «املعارك تستمر في املدينة 
وخارجها» لكنه وصف الوضع 
بـ«الصعب». حتى بيرغوجني 
نفســه قال إنه سيعمل على 
«إرســال جثث جميع قوات 
اجليش األوكراني لسلطات 
كييــڤ»، مؤكــدا أن قواتــه 
«ستســيطر على ســوليدار 
خالل أســبوعني فقــط»، ما 
يناقض إعالن وزارة الدفاع 
الروسية الســيطرة الكاملة 
املدينة اإلســتراتيجية  على 
قــرب مدينة باخمــوت التي 
حتاول منذ أشهر االستيالء 

عليها.
علــى صعيــد آخــر، أفاد 
أمــس  اجليــش األوكرانــي 
برصد زيادة في عدد السفن 
الروســية التــي وضعت في 
حالة تأهب قتالي على جبهة 
البحر األسود. وقال اجليش 
األوكراني إن روســيا عززت 
وجودها في البحر األسود بـ 
٥ حامالت صواريخ وغواصة 
واحدة خالل الساعات املاضية.

من جهة أخرى، ارتفعت 
أمس أعــداد ضحايا القصف 
الصاروخــي الروســي على 
مبنى سكني في دنيبرو شرق 
أوكرانيا إلى أكثر من ٢٣ قتيال، 
مع توقعــات بارتفاع العدد، 
فيما كانت السلطات تبحث 

عن ٤٠ مفقودا.

البشرية من املعلمني، وتوفير 
األعــداد املناســبة منهــم مبــا 
يتوافــق مــع أعــداد الطــالب، 
إلى جانــب تدريبهــم وتأهيل 
مديــري املــدارس، فضــال عن 
تطويــر املناهــج فــي املراحل 
الدراسية املختلفة. كما عرض 
وزير التربيــة والتعليم خطة 
الــوزارة لتطويــر منظومــة 
املدارس وإنشاء مدارس جديدة 
علــى مســتوى اجلمهوريــة، 
خاصة سلسلة مدارس «مصر 

بعض النواحــي بريغوجني 
وقــوات فاغنــر التابعة له، 
إذ قــدم طباخ بوتني نفســه 
ومرتزقته علــى أنهم القوة 
الدافعــة الوحيدة في ما كان 
أكبر اختراق لروسيا بساحة 
املعركة منذ شهور في مدينة 

سوليدار.
 لكــن كييــڤ تنفــي كل 
هــذه املعلومات، حيث أعلن 
حاكم منطقة دونيتسك بافلو 
كيريلينكو أن مدينة سوليدار 
التزال حتت سيطرتها، مؤكدا 

أكد على موقف مصر الثابت الستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات باملنطقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء

عمليات اإلنقاذ مستمرة بحثاً عن ناجني أو النتشال جثث مبنى سكني دمره صاروخ روسي في دنيبرو    (رويترز)

باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي بأن االجتماع تناول 
متابعة جهود تطوير منظومة 
التعليــم األساســي مبختلــف 

محاورها.
وفــي هــذا الســياق، وجه 
الرئيــس السيســي بالتركيز 
على تطوير الكوادر البشــرية 
ومنظومة املعلمني، والتوسع في 
إنشاء املدارس املتميزة اجلديدة 
مبختلف أنواعها، وذلك في إطار 
التوجه االستراتيجي والثابت 

على مدينة ســوليدار شرق 
أوكرانيــا، والتــي التــزال 
كييــڤ تنفي ســقوطها، هو 
انهم متمرســون فــي القتال 
أهدافهــم  كل  و«يحققــون 
بصــورة مســتقلة» ألنهــم 
ميلكون طائراتهم ومدفعيتهم 

ومدرعاتهم.
وأضاف بريغوجني امللقب 
بـ «طباخ بوتني»، أن «األهم 
هو نظــام القيــادة الذي مت 
تطويره بشــكل تام»، وأنه 
«بعد اتخاذ قرار، يتم تنفيذ 

إيران حتّد من تزويد سورية بالنفط 
الرخيص.. والدفع مقدمًا

وكاالت: كشف تقرير لصحيفة «وول 
ســتريت جورنال» أن ايران ستحد من 
تزويد سورية بالنفط الرخيص، ما يعني 
تفاقم أزمة الوقود املستفحلة أساسا في 
ظل شتاء قارس يدفع السوريني للبحث 

عن أي وسيلة للتدفئة.
وأفادت الصحيفة أمس بأن مسؤولني 
إيرانيني أبلغوا حكومة دمشق بأنه يتعني 
عليهــا اآلن دفــع املزيد مقابل شــحنات 
النفط اإلضافية، مما سيزيد السعر إلى 
مثلي سعر السوق الذي يصل إلى أكثر 

من ٧٠ دوالرا للبرميل.
ونقلت «وول ستريت» عن أشخاص 
مطلعني على األمر قولهم إن إيران رفضت 
أيضا تســليم شــحنات جديدة بالدفع 
املؤجل وطلبت من سورية الدفع مقدما 
مقابل إمدادات النفــط اجلديدة. ويأتي 
التقرير تزامنا مع زيارة وزير اخلارجية 
اإليراني حســني أميــر عبداللهيان إلى 
دمشــق التي التقى خاللهــا مع نظيره 
السوري فيصل املقداد والرئيس بشار 
األســد الذي أكد على عمق الشراكة بني 

اجلانبني.
وينتظــر الكثير من الســوريني منذ 

العام املاضي رسالة تسلم مخصصاتهم 
من املــازوت التي ال تتجــاوز ٥٠ ليترا 
لــكل عائلة عبــر البطاقــة الذكية، فيما 
يضطر سائقو السيارات اخلاصة والعامة 
لساعات بالقرب من محطات الوقود لتسلم 

مخصصاتهم، مع ارتفاع أجور النقل.
ودفعــت األزمة احلكومــة إلى إغالق 
فروع بعض املؤسســات واعلنت عطلة 
طويلة استمرت أكثر من اسبوع لتوفير 
الطاقة، فيما تغلــق العديد من مصانع 
القطاع اخلاص لعجزها عن توفير الوقود 
لتشغيل آالتها وسط ندرة في الكهرباء.

وحتول أبناء الطبقة الوسطى والفقراء 
الى البحث عن اغصان الشــجر وقشور 
الفســتق وثمــار الصنوبر واالعشــاب 

اليابسة للطهي والتدفئة.
وفي يونيــو املاضي، قالت رئيســة 
موظفــي منظمة «متحدون ضــد إيران 
النووية» املعارضة إن سورية هي ثاني 
وجهات النفط اإليراني، حيث بلغت قيمة 
شحنات النفط خالل مايو املاضي، وفق 
أســعار النفط حينها، نحو ٤٠٠ مليون 
دوالر، دون أن تذكر ما اذا متكنت احلكومة 
من تسديد قيمتها أو كيف ستقوم بذلك.

«وول ستريت جورنال» تتوقع ارتفاع السعر إلى أكثر من ٧٠ دوالرا للبرميل

تخّبط سياسي وقضائي.. ودعوات جديدة لتحرك أهالي ضحايا املرفأ
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال

التخبط السياسي والقضائي 
مازاال في صدارة املشهد اللبناني، 
املاليــة واالقتصادية  بفروعه 
واملعيشــية، واالنفــراج العام 
الــذي ترتب علــى اإلفراج عن 
الناطق باســم أهالــي ضحايا 
انفجار مرفأ بيروت وليم نون، 
ميكن انحساره اليوم االثنني، 
مع دعوته وعشرة من رفاقه إلى 
التحقيق مجددا، حيث احتمال 
إعادة توقيفــه أو توقيف أحد 
رفاقــه ممكن، فــي ظل التحكم 
السياســي ببعض املســارات 
القضائيــة. وتداولــت مواقع 
اخبارية ان أهالي ضحايا املرفأ 
دعوا إلى حترك تضامني عند 
العاشــرة من قبــل ظهر اليوم 
ملواكبة التحقيق في ثكنة بربر 

خازن في فردان.
مصــادر  ربطــت  وقــد 
سياســية واســعة االطالع 
األحداث القضائية التي شغلت 
لبنان، خالل يومي اجلمعة 
والسبت املاضيني، مبعركة 
رئاسة اجلمهورية، ورصدت 

وتشير جهات مراقبة إلى أن 
هناك غايات غير بريئة تقف 
خلــف توقيف نون، وهي ال 
تســتبعد أن تشهد الساحة 
الداخلية أفعاال مشــابهة في 

فترة الشغور الرئاسي.
وتقول قنــاة «إم تي ڤي» 

وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي 
حسني أمير عبداللهيان، وفيه 
نبه احللفاء واملســؤولني من 
الضغط الدولي اآلتي من بوابة 
القضــاء األوروبــي، ناصحا 
باستنساخ التجربة اإليرانية 
فــي مواجهــة االحتجاجــات 
الشعبية، كما نبه خصوصا، 
من الوفد القضائي الفرنسي 
اآلتــي إلى لبنــان ملعرفة أين 
اصبح التحقيق بانفجار املرفأ، 
لذلــك من الطبيعي أن تتوتر 
املنظومة وأن تفعل املستحيل 
إلرباك ما تبقى من النظام العام 

في لبنان».
املتابعــة  لكــن املصــادر 
أضافت لـ «األنباء» املزيد من 
موجبات زيــارة عبداللهيان، 
وهي إلى جانــب األمور التي 
تعتبر داخلية بالنســبة اليه 
تطمني احللفاء، ودعوتهم إلى 
عدم القلق حيــال التحركات 
اإلقليميــة الناشــطة، مبعزل 

عن طهران.
أمــا علــى صعيــد القوى 
وراء  الكامنــة  السياســية 
غيــر  الفوضــى  اســتدراج 

إلى القضاء، حيث أكثر الناس 
براءة دفعوا أغلى فاتورة في 

هذا امللف.
وفي السياســة أســبوع 
حافل، يتخلله حتديد موعد 
جللســة مجلس الوزراء في 
الســاعات املقبلة، على أمل 
اإلفراج عن االعتمادات املالية 
لبواخر «الفيول» التي تنتظر 
قبالــة الشــواطئ اللبنانية 
صــدور اإلشــارة بالتفريغ، 
فيما دعــي املجلس املركزي 
ملصرف لبنان إلى عقد اجتماع 
استثنائي اليوم حتت عنوان 
البحــث فــي تفلــت الدوالر 
األميركي، الذي شق طريقه 
إلى سعر اخلمسني ألف ليرة 

للدوالر الواحد.
أكثر تشوشا،  والصورة 
مبقياس ما تضمنته املقدمة 
السياسية لصحيفة «لوموند» 
الفرنسية الصادرة قبل ايام، 
وفيها تقول إن لبنان «لم يعد 
وطنــا ودولة.. لقــد أصبح 
محكوما من عصابة، من قادة 
امليليشيات، وبعض منفذي 
األعمال املافياوية، لقد أصبح 

إن ما حتقق باإلفراج عن نون 
«انتصار صغير» على طريق 
األلف ميــل، ألن «املنظومة» 
املتحكمــة ســتواصل عرقلة 
املرفــأ،  التحقيــق بانفجــار 
و«سيكتشف في األيام املقبلة 
أمــر العمليات الــذي أصدره 

اخلالقة، فغايتها واضحة، وهي 
منع وصول التحقيق إلى رقاب 
السياسيني، أكان في موضوع 
املرفــأ أو في ملف املال العام، 
فضال عن الضغط قضائيا من 
اجل فرض إقرار قاض رديف 
للمحقق العدلي بتفجير املرفأ 
طارق البيطــار، لإلفراج عن 
املوظفني احملسوبني على العهد 
السابق، وبعدئذ يطوى امللف.

لكن رئيس مجلس القضاء 
األعلى ســهيل عبود استدرك 
اخلطــة، وربــط ملــف املرفأ 
بتحريــك عجلــة التحقيــق، 
عبــر احملقــق العدلــي طارق 
البيطار بالــذات، مع احترام 
القضــاء وتركــه يعمل بعيدا 

عن الضغوط.
الرئاسي ميشال  املرشح 
معــوض قــال إن «البعــض 
ليسوا قضاة لبنان بل قضاة 

من لبنان».
النائــب مروان  ويقــول 
حمــادة في هذا الســياق إن 
ما يحصل فــي ملف تفجير 
املرفــأ يظهــر مــدى تســلل 
املرض الطائفــي واملناطقي 

لبنان كيانا وحشيا غير قابل 
ألن يحكم وكأننا أمام عقاب 
جماعي لشعب أدهش العالم».
على الصعيد احلكومي، 
تقول مصادر الرئيس جنيب 
ميقاتي ملوقع «لبنان ٢٤» إن 
الوقت لم يعد يسمح الستمرار 
املناكفات والتصدي النعقاد 
احلكومة عندما تدعو احلاجة، 
فليس مقصودا التعدي على 
صالحيات رئيس اجلمهورية، 
إمنا احملافظــة على دميومة 
عمل املؤسسات، مشيرة إلى 
أن هناك مراســيم أساســية 
يفترض أن تصدر عن مجلس 
الــوزراء، وأبرزها ما يتصل 
العامــة والرواتب  بالصحة 

والكهرباء.
يدعــو  أن  ويفتــرض 
الرئيس ميقاتي، اليوم أو غدا، 
إلى جلســة ملجلس الوزراء 
نهايــة األســبوع، فــي حال 
توصل حزب اهللا إلى تفاهم 
بهذا الشأن مع التيار احلر، أما 
عن جلسة االنتخاب الرئاسية 
احلادية عشرة واملقررة يوم 
اخلميس «ففالج ال تعالج».

جلسة مجلس الوزراء املرتقبة رهن تفاهم «احلزب» و«التيار».. واستدعاء وليم نون ورفاقه للتحقيق مرة أخرى اليوم

البطريرك بشارة الراعي مستقبال أهالي ضحايا انفجار املرفأ واملتحدث باسمهم وليم نون وعائلته (محمود الطويل)

محــاوالت لتوريط اجليش 
فــي مواجهات في الشــارع، 
مستشهدة بحادثة االعتداء 
على الكاهــن جورج صوما 
من قبــل أحد العســكريني، 
خالل مشــاركته فــي وقفة 
احتجاجية على توقيف نون. 

مقتل العشرات في أسوأ كارثة جوية بنيبال

عواصم - وكاالت: قتل ٦٨ شــخصا على 
األقل في حتطم طائرة كانت تقل ٧٢ شخصا 
في نيبال في أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا 
البلد الواقع في جبال الهيمااليا في ثالثة عقود.

وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري 
لوكالة فرانــس برس، بأن «٣١ (جثة) نقلت 
الى مستشــفيات»، مضيفا أنه التزال هناك 
٣٦ جثة في الوادي الذي يبلغ عمقه ٣٠٠ متر 
وســقطت فيه الطائرة. وقال املتحدث باسم 
اجليش كريشنا براساد بهانداري إن «الطائرة 
حتطمت فــي ممرات ضيقة» يصعب البحث 

عن اجلثث فيها.
وحتطمت الطائرة التابعة لشركة الطيران 
«ييتي إيرالينز» واآلتية من العاصمة كامتاندو 

قبيل الساعة ١١٫٠٠ بالتوقيت احمللي أمس.
وعثر على هيكل الطائرة املشتعل في واد 

عميق بني مطار كامتاندو الذي مت إنشاؤه في 
١٩٥٨ واحملطة الدوليــة اجلديدة في بوخارا 
التي مت افتتاحها في األول من يناير اجلاري.

وقــال املتحــدث باســم «يتــي إيرالينز» 
سودارشان بارتوال لـ«فرانس برس» إن الطائرة 
كانت تقل ٦٨ راكبا وطاقما من أربعة أفراد.
وأشــارت الشــركة إلى أن بني الركاب ١٥

أجنبيا، هم: خمسة من الهند وأربعة من روسيا 
وكوريان وأســترالي وأرجنتيني وفرنسي 
وإيرلندي. وأظهر مقطع ڤيديو طائرة حتلق 
على ارتفاع منخفض فوق منطقة ســكنية، 
تتوجه فجأة إلى اليسار، قبل انفجار قوي.

وهذه أسوأ كارثة جوية تشهدها النيبال 
منذ ثالثني عاما. ويتغير الطقس بسرعة في 
اجلبال بنيبال، مما يؤدي الى ظروف طيران 

أكثر صعوبة.

(رويترز) أشخاص يتجمعون حول حطام الطائرة املنكوبة في مدينة بوخارا بنيبال  


