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السيسي: الشباب سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة
القاهرةـ  أ.ش.أ: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة 
املصرية عازمة على االستمرار في دعم شبابها وإعدادهم.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الشخصية 
على مواقع التواصل االجتماعي مبناسبة اليوم العاملي للشباب 
امس، »في اليوم العاملي للشباب أتوجه بتحية تقدير واعتزاز 
لشــباب مصر املتحمس الواعد، والذي يثبت يوما بعد يوم 
أنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، وأؤكد على أن الدولة 
املصرية عازمة على االســتمرار في دعم شــبابها وإعدادهم 
بالشكل الذي يحقق بهم مستقبال أفضل ملصرنا العزيزة«.
يشــار إلــى أن العالم يحتفــي في ١٢ أغســطس من كل 
عــام باليوم الدولي للشــباب، وهو يــوم للتوعية من قبل 
األمم املتحدة جلذب انتباه املجتمع الدولي لقضايا الشباب، 
وللتأكيد على إمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في املجتمع 
العاملي لعصرنا. وكانت قد أوصت اجلمعية العامة بتنظيم 
أنشــطة إعالمية لدعــم هذا اليوم بوصفه وســيلة لتعزيز 

الوعي ببرنامج العمل العاملي للشباب.
مــن جهة اخرى، أكد الســفير مخلص قطب األمني العام 
للمجلس القومي حلقوق اإلنسان أهمية وجود قاعدة شابة 
قوية ميكن االعتمــاد عليها لدعم عملية التنمية والتطوير 

اجلارية مبصر.
وقال قطب في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق األوسط 
)أ.ش.أ( امس مبناســبة اليوم الدولي للشــباب انه تأكيدا 
لــدور الشــباب الذي نــزل ودافع عن وطنــه للتخلص من 
القــوى الظالمية، فقــد مت إيالء أهمية كبيرة لهذا الشــباب 
حيث وجد العطاء والتقدم وأتيحت له املشاركة في مجاالت 

واسعة بالبالد.
وأضاف أن هناك أرضية قوية إلتاحة التعبير واملشاركة 
جلميع قطاعات الشــباب املصري في كل املجاالت، موضحا 
أن هذا ما يساعد على دفع نبوغهم وخبراتهم لبناء الوطن 
احلديث الذي نســعى له جميعا ليكون الضمان األساســي 

لوقف وإنهاء مد القوى الظالمية.
وتابع »ما نراه اليوم على أرض مصر في كافة القطاعات 
أن هناك وعيا من قبل الشباب السيما بالوضع االقتصادي 
احلالي وأهمية االعتماد بقدر اإلمكان على الذات فيما ميكن 
استخراجه، إضافة إلى أهمية احترام معايير البيئة باعتبار 
أن ما يتم في وطننا وعلى أرضنا اليوم هو من أجل أجيالنا 

القادمة«.
وأشاد قطب بوعي الشباب ومشاركته في عملية التنمية 
املســتدامة اجلــاري تنفيذها فــي مصر بأبعادهــا املختلفة 
خاصة باستخدام األساليب احلديثة في الزراعة أو غيرها أو 
إزاء عملية الزيادة السكانية التي حتتاج لدفعة اقتصادية 

وتنموية قوية.
وأضاف »فليكن اليوم الدولي للشــباب احتفاء وتكرميا 
لشبابنا الذين نبغوا على مستوى العالم وحققوا إجنازات 
مبهرة في جميع امليادين سواء فكرية او رياضية او علمية، 

والعالم شاهد على ذلك«.
وأردف »وقبل كل ذلك فالتحية واجبة والتقدير لشبابنا 
الذي دافع عن وطنه وشعبه وقهر أعداءه، متصدين بعقولهم 
وصدورهم ملوجة ظالمية عاتية أرادت سلب الشعب والوطن 

وتغييب قيمة املواطنة«، في إشارة إلى ثورة 3٠ يونيو.

أكد مبناسبة اليوم العاملي لهم أمس عزم الدولة على االستمرار في دعمهم وإعدادهم بالشكل الالئق

»غلوبال فاير باور«: مصر الثانية عربيًا
في حيازة الهيليكوبتر الهجومية

محمد بدري عيد

شــغلت مصر املرتبة الثانية عربيا 
والرابعة في منطقة الشــرق األوســط 
من حيث أعداد المروحيات الهجومية 
بامتالكهــا 46 مروحيــة للعــام ٢٠١٩، 
بحســب تصنيف موقع »غلوبال فاير 

باور« المختص بالشأن العسكري.
الموقــع  ووفقــا لقاعــدة بيانــات 
العســكري الشــهير، جاءت مصر بعد 
كل مــن: تركيــا ٩4 مروحية هجومية، 

وإسرائيل 48، واألردن 47.
وتتســلح الهيليكوبتــر الهجومية 
بصواريــخ موجهة جو-أرض ومدافع 
آلية، وبعض المروحيات يمكنها حمل 
صواريــخ جــو - جو، وهــي مصممة 
لمهاجمة األهداف األرضية، كالمشــاة 

والمدرعــات والدبابات. وأوضح موقع 
»غلوبال فاير باور« في أحدث تقاريره 
الصادرة عن الشرق األوسط والمنشورة 
علــى موقعه االلكتروني الرســمي، أن 
الجزائر تشــاركت مع مصر في شــغل 
المرتبــة الرابعــة في منطقة الشــرق 
األوســط بامتالكهــا 46 هيليكوبتــر 
هجومية أيضا، قيمــا حل في المرتبة 
الخامسة السودان بـ 43 مروحية، تلته 
المملكة العربية السعودية في المرتبة 
السادسة بـ 34 هيليكوبتر، ثم العراق 
في المرتبة الســابعة بـــ 3٢ مروحية، 
فيما شغلت اإلمارات العربية المتحدة 
المرتبة الثامنة بامتالكها 3٠ مروحية. 
 واحتلــت ســورية المرتبة التاســعة

بـ ٢8 مروحية، ثم البحرين في المرتبة 
العاشرة بـ٢٢ طائرة هجومية.

شغلت املرتبة الرابعة في الشرق األوسط بامتالكها 46 مروحية

حاملة املروحيات امليسترال »أنور السادات« التي تسلمتها مصر من فرنسا عام 2016   

»املالية«: ٢.٧ مليار دوالر
واردات السلع األساسية في ٣ أشهر

جامعة القاهرة: برامج »الساعات املعتمدة« 
لطالب الثانوية العامة و»املعادلة«

»اإلسكان«: سحب ٢6 قطعة أرض بالشروق
لعدم التزام أصحابها بالنشاط املخصص

القاهرة - ناهد إمام

أفاد بيان لوزارة املالية بأن قيمة الواردات 
من السلع األساسية خالل االشهر الثالثة  
املاضية من أبريل إلى يونيو بلغت ٢.7 مليار 
دوالر بنمو سنوي 6% عن الفترة نفسها من 
العام املنصرم، موضحا ان استقرار سعر 
اجلنيه أمام العمالت األجنبية أسهم في زيادة 
حجم االستيراد من بعض السلع لإلسهام 

في تغطية احتياجات السوق احمللية مثل 
القمح الذي ارتفع حجم وارداته خالل هذه 
الفترة بنســبة ١٥%، واألرز بنســبة ١4%، 
والدقيق بنســبة 8%، واملخبوزات بنسبة 
١6%، واللحوم واألســماك املصنعة بنسبة 
١4%، والبقوليــات »البازيــالء، واحلمص، 
واللوبيا، والعدس، والفول« بنسبة %8٥، 
والبصل والثوم بنسبة ١3٥%، والنب والشاي 

بنسبة ٢٢%.

القاهرة - وكاالت: أعلن د.محمد عثمان 
اخلشت رئيس جامعة القاهرة، عن طرح 
مجموعة مــن البرامج اجلديــدة باملرحلة 
اجلامعية األولى بكليــات اجلامعة بنظام 
الســاعات املعتمدة لتبدأ بها الدراســة في 
العام اجلامعــي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتقبل طالب 
الثانوية العامة والشــهادات املعادلة بعد 
التحاقهــم بتلك الكليات مــن خالل مكتب 

التنسيق.
وأضاف اخلشــت ان البرامج الدراسية 
التــي مت اســتحداثها وتطويرها مبختلف 
كليات اجلامعة، سواء على مستوى مرحلة 
البكالوريوس والليسانس أو على مستوى 
الدراسات العليا، هي برامج حتتوي على 
تطوير شامل للعملية التعليمية، وتأتي 
في إطار تدشني عملية التحول باجلامعة 
للجيل الثالث من اجلامعات، كما تشــير 

إلى حجم التطوير الذي قامت به اجلامعة 
في العملية التعليمية لتســتهدف تغيير 
طرق تفكير الطالب لريادة األعمال، وربط 
اخلريجني بالواقع االقتصادي واالجتماعي 
محليا وعامليا، وإعدادهم مبواصفات تواكب 
سوق العمل والوظائف املستقبلية، موضحا 
ان هــذه البرامــج تراعــي قواعــد اجلودة 
واالعتمــاد األكادميــي، وتلتــزم باإلطــار 
املرجعي للمجلس األعلى للجامعات. وقال 
رئيس جامعة القاهــرة إن اجلامعة قامت 
باستحداث وتطوير ٢8٠ الئحة وبرنامجا 
دراسيا مبرحلتي البكالوريوس والليسانس 
والدراسات العليا والتعليم املدمج توافق 

املعايير الدولية في التعليم.

القاهــرة - وكاالت: أعلن م.عبدالرؤوف 
الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، 
تنفيذ قرارات سحب واسترداد لعدد ٢6 قطعة 
أرض سكنية، لعدم التزام أصحابها بالنشاط 
املخصــص لتلــك األراضي، ولعــدم موافقة 
اشــتراطات التخصيص، مؤكدا أنه ال تهاون 
في استرداد حق الدولة واحلفاظ على الطابع 
العمراني للمدينة.وأوضح الغيطي في تصريح 

صحافي أنه مت إلغاء التخصيص بعد اتخاذ 
كل اإلجراءات اإلدارية طبقا لالئحة العقارية 
الرئيسية، وذلك لعدد 6 قطع أراض لعدم إثبات 
اجلدية والبناء خالل املهلة املقررة، وبيانها 
تفصيال )ق ١٠3 مج ٢ - ق٢ مج4 باحلي األول 
شرق - ق63 مج ٢ باحلي الثاني شرق- ق 
١4 مج ٢- ق ١١ مج٥ باملنطقة األولى عمارات 

- ق ١33 مج 3 باملنطقة الثامنة عمارات(.

أنباء لبنانيةأنباء سورية

أنباء مصرية

األنظار على زيارة احلريري لواشنطن
وبري: املصاحلة للجبل واحلكومة للعمل

السنيورة يغني »سواح« في ختام مهرجانات بيت الدين

بيروت ـ عمر حبنجر

االنظــار في بيــروت على زيــارة رئيس 
احلكومة ســعد احلريري ولقاءاته املرتقبة 
مع نائب الرئيس مايك بنس ووزير اخلارجية 
مايك بومبيو في اجلانب املتصل بالعقوبات 
االميركيــة املجددة ضد حــزب اهلل وحتذير 
احلكومة اللبنانية من مغبة التعامل مع احلزب 
الذي دعا رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي 
الدين »الى اخذ العبر واالبتعاد عن املغامرات 
غير محسوبة العواقب، خاصة من جانب من 
لم يتعلموا من التجارب«. وقد حطت طائرة 
احلريــري في قاعدة اندروز العســكرية في 
واليــة ميرالند، حيث كان ســفير لبنان في 
واشــنطن غابي عيسى ومندوبة لبنان لدى 

االمم املتحدة امل مدللي في استقباله.
في غضون ذلك، استعاد اللقاء اخلماسي 
للمصارحة واملصاحلة في القصر اجلمهوري 
حضوره في اليوم الثاني من عيد االضحى، 
واستأنفت املواقع السياســية تقييماتها ملا 
حصل، تؤكد مصادر احلزب التقدمي االشتراكي 
ان سفراء غربيني مهدوا للقاء بتصويبهم مسار 
األزمة، خصوصــا البيان الالفت الذي صدر 

عن السفارة االميركية في بيروت.
وفي رد ضمني، قالــت قناة »او.تي.ڤي« 
الناطقة بلســان التيار الوطني احلر: عمليا، 
لم يربح احد باملطلق، ولم يفشل احد بالكامل، 
في  املسألة التي انتهت باملصاحلة، ولم يصب 
احد بجروح خطيرة افضت الى خروجه من 
املشهد الداخلي، اجلميع ربح واجلميع تنازل 
ملصلحة التســوية الكبرى التي اثبتت مرة 
جديدة انها عصية على الســقوط، وجديرة 
باحلياة واالســتمرار على الرغم من الهّنات 
والزاّلت، وصوال الى تكريس ثنائية »القرار 
الدرزي«، بغض النظر عن االحجام والكالم، 
مبعنى تقاسم القرار بني وليد جنبالط وطالل 
ارسالن، على غرار القرار الشيعي بني ثنائية 
حــزب اهلل وحركة امل، مع الفارق في حجم 
كل منهما. لكــن رئيس مجلس النواب نبيه 
بري مرتاح للغاية الــى املصاحلة التي كان 
عرابها االساسي، وقال معلقا على ردود الفعل 
املتباينة: املهم ان املصاحلة عادت الى اجلبل 
واحلكومــة عادت الى العمــل، ويفترض ان 
تفتــح املصاحلة كل الطــرق، واضاف ملوقع 
»املستقبل«: كل موضوع يبدأ صغيرا ثم يكبر 

اال املصيبة، تبدأ كبيرة ثم تصغر.

تداول ناشطون على مواقع التواصل 
االجتماعي صــور وڤيديو يظهر رئيس 
احلكومة اللبناني السابق فؤاد السنيورة 
وهو يغني حامــال »امليكروفون« خالل 
مهرجانات بيت الدين. وفاجأ السنيورة 
جمهــور مهرجانات بيــت الدين، بأدائه 
العندليب األســمر عبــد احلليم  أغنية 

حافظ »ســواح«، وذلك في احلفل الذي 
أحياه الفنان عبدو شــريف. السنيورة 
الذي حضر ختام فعاليات مهرجانات بيت 
الدين الدولية، أمسك امليكروفون وأطلق 
العنان لصوته بأداء األغنية، وسط تفاعل 
كبير من احلاضرين الذين جتمهروا حوله 

مصفقني له. 

التيار احلر: لم يربح أحد ولم يفشل أحد

الرئيس فؤاد السنيورة مغنيا للراحل عبداحلليم حافظ 

نزوح جماعي من ريف إدلب اجلنوبي والغارات متواصلة
عواصم - وكاالت: واصلت 
الطائرات السورية والروسية 
أمس غاراتها املكثفة على مدن 
وبلــدات ريف إدلب اجلنوبي 
بعد سيطرتها على بلدة الهبيط 

االستراتيجية.
وشنت غارات عنيفة على 
قرى وبلدات اخلوين والشيخ 
مصطفى والركايا وكفرسجنة 
وأم جــالل وحتتايــا وخــان 
شيخون، متسببة باملزيد من 
الدمار في املنطقة التي هجرها 
أهلهــا حتت نيــران القصف 

اليومي.
وأفــاد املرصــد الســوري 
حلقوق االنســان بأن مناطق 
خــان شــيخون والتمانعــة 
ســجنة  وكفــر  وعابديــن 
ومحيطهم بالقطاع اجلنوبي 
من ريف إدلب، شهدت عملية 
نتيجــة  جماعيــة،  نــزوح 

التصعيد العنيف.
وقال املرصد إن العشرات 
نزحوا من تلك املناطق بعد أن 
كان معظم أهاليها قد نزحوا في 
وقت سابق منذ بداية التصعيد 
األعنف، بينما تواصل طائرات 
النظــام احلربيــة واملروحية 
والطائرات الروسية تصعيد 
عمليات القصــف على ريفي 
إدلــب وحماة ضمــن منطقة 
»خفــض التصعيــد« خــالل 
أمس، في مشهد يومي اعتيادي 
تتبعه كل من روسيا والنظام 
الســوري لتهجير املواطنني 

والتقدم بريا على األرض.
وأضــاف املرصــد أن عدد 
البراميل املتفجرة التي ألقاها 
الطيران املروحي على كل من 
ريفي إدلب وحماة، ارتفع إلى 

.٥٢
اســتهدف  وبالتزامــن، 
الطيران الروسي بلدة الكبانة 
في جبل األكراد بريف الالذقية 
الشــمالي، في محاولة لتقدم 

قوات النظام على األرض.
وأفاد موقع »عنب بلدي« إن 
اجليش السوري وامليليشيات 
املوالية له استهدف بالقصف 
املدفعــي والصاروخي محور 
الكبانة من جهة متركز قواته 
في جورين وصلنفة، بالتزامن 

قــوات  وحتــاول   .»RPG«
احلكومة منذ أشهر التقدم على 
محور ريف الالذقية واقتحام 
بلــدة الكبانــة التــي حتظى 
بأهمية اســتراتيجية، لكنها 
فشــلت في جميع محاوالتها 
وسط حتدث فصائل املعارضة 
عن خسائر كبيرة في عناصر 

وعتاد قوات النظام.

بتدمير أربعة أهداف بصواريخ 
»تاو« املضادة للدروع. ويأتي 
اتهامــات وجهها  النفي عقب 
ناشطون لتركيا بتجميد دعم 
الفصائل بالصواريخ خاصة 
من نوع تاو، وذلك على خلفية 
التقدم الســريع الذي حققته 
قوات احلكومة السورية، منذ 
استئنافها العمليات العسكرية، 
عقــب إنهائــه الهدنــة املتفق 
عليها في محادثات »أســتانة 
١3« الســيما فــي ريــف ادلب 
اجلنوبي الذي كان عصيا عليها 
منذ بدء هجومهــا الكبير في 
ابريل وكانت الصواريخ سببا 
رئيسيا في وقف تقدم القوات 
املهاجمة.  وبرر النقيب ناجي 
مصطفى، تقدم النظام بالكثافة 
النارية، بقوله، انه »يستخدم 
كامل ترسانته العسكرية من 
األســلحة احلربية والطيران 
احلربي، املقاتل والقاذف، إلى 
العنقودية  جانب الصواريخ 
والفراغية واملتفجرة وشديدة 
القذائــف  االنفجــار ومئــات 
الصاروخية على هذه احملاور«.

فــي هــذه األثنــاء، نفــت 
»اجلبهة الوطنية للتحرير«، 
العاملة في إدلب، إيقاف تركيا 

دعمها للفصائل املعارضة.
باســم  املتحــدث  وقــال 
النقيــب ناجــي  »اجلبهــة«، 
مصطفى، في حديث إلى »عنب 
بلدي«، إن الدعــم التركي لم 
يتوقف، مســتدال علــى ذلك 

املعارضة تؤكد صد الهجوم على محور الكبانة بريف الالذقية وتنفي توقف الدعم التركي

)ا.ف.پ( أطفال سوريون يحتفلون بالعيد في ادلب 

مع قصف للطيران الروســي 
علــى املنطقة، دون إحراز أي 

تقدم.
وقالت شبكة »إباء« التابعة 
لـ »هيئة حترير الشام«، إنها 
أفشــلت محاوالت عدة لتقدم 
النظــام علــى محور  قــوات 
الكبانة، بعد اشتباكات عنيفة 
أدت لتدميــر دبابــة بقذائــف 

ً تركيا: افتتاح مركز عمليات املنطقة اآلمنة قريبا
أنقرة ـ كونا: أعلن وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار أمس أن مركز العمليات املشتركة 
املقرر إقامته مع الواليات املتحدة بشأن »املنطقة 

اآلمنة« شمال سورية سيفتتح قريبا.
وأعرب أكار، في لقاء مع التلفزيون التركي، 
عن رغبة بالده في التقدم وفقا »لروح التحالف 
والشراكة االستراتيجية« والتحرك مع احللفاء 
االميركيني بعد إقامة مركز العمليات املشتركة.

وأضاف أنه في حال لم يتم ذلك سيكون لدى 
تركيا أنشطة وعمليات ستقوم بها مبفردها، 
مشــيرا الى احملادثات التي جرت األسبوع 

العسكريني  البلدين  املاضي بني مســؤولي 
في أنقــرة وتناولت املخاوف األمنية لتركيا 
وعودة الســوريني لبالدهم وتطهير املنطقة 

من »اإلرهاب«.
وأوضــح ان اجلانبني اتفقــا على نقاط 
محددة في قضايا إخــراج وحدات احلماية 
الشعبية الكردية التي تهيمن على قوات سورية 
الدميوقراطية )قسد( التي تعتبرها أنقرة امتدادا 
حلزب العمال الكردستاني، من املنطقة اآلمنة 
وسحب األسلحة الثقيلة منها ومراقبة املجال 

اجلوي والتنسيق والتبادل االستخباراتي.

التفاصيل كاملة على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw


