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أنباء سورية

أنباء مصرية

السيسي: اإلنسان املصري أهم ثرواتنا وحضارتنا الشامخة خير شاهد
أكــد  أ.ش.أ:   - القاهــرة 
الرئيس عبدالفتاح السيســي 
ان مصر اجلديدة تولي أهمية 
قصوى لبناء اإلنسان صحيا 
وعلميا وثقافيا، مشيرا الى أن 
اإلنسان املصري هو أهم وأغلى 
ما ميتلكــه الوطن من ثروات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها 
الرئيس السيسي أمس مبناسبة 
االحتفــال بعيــد العلم، والتي 
وجه فيها حتية تقدير لعلماء 
مصر »الذين يستحقون منا كل 
اعتزاز وفخر جلهدهم الدؤوب 
وعملهم اجلاد في إعالء شــأن 
وطنهم العزيز«. وكرم الرئيس 
السيسي عددا من العلماء من 
أســاتذة اجلامعات احلاصلني 
علــى جوائــز الدولــة، وذلك 
خالل احتفالية عيد العلم التي 
أقيمت في مركز املنارة الدولي 
للمؤمترات بالقاهرة اجلديدة.

وقال الرئيس السيسي في 
كلمته بهذه املناســبة: »مما ال 
شك فيه أن اإلنسان املصري هو 
أهم وأغلى ما منتلكه من ثروات 
ويؤكد لنا التاريخ هذه احلقيقة، 
فرغــم كل احملن، بقيت مصر، 
واحلضارة املصرية، شــامخة 
وملهمة، من آالف السنني، ولذلك 
فإن مصر اجلديدة تولي أهمية 
قصوى لبناء اإلنسان املصري 
صحيا وعلميــا وثقافيا، ومن 
هــذا املنطلق كان إعــالن عام 
٢٠١٩ عامــا للتعليم في مصر، 
إميانا منا بأن العلم والتعليم 
هما أساس النهوض باملجتمع 

وشــدد الرئيس السيســي 
علــى »ان االهتمــام بالتعليم 
والبحــث العلمــي واالبتــكار 
كان وال يزال من أهم أولويات 
الدولة، ومن هنا جاء احلرص 
على االلتقاء بشباب املبتكرين 
إلــى  لالســتماع  املوهوبــني 
أفكارهم ومشــكالتهم وأفضل 
الســبل لدعمهم، وهي األفكار 
التــي مت ترجمتهــا إلى إطالق 
مبــادرة نحو مجتمــع يتعلم 
ويفكر ويبتكر، ثم إطالق بنك 

املعرفة املصري، وإعادة تقليد 
االحتفال بعيد العلم في إشارة 
واضحة إلــى أن الدولة تولي 
العلم والعلماء أهمية قصوى 
ولقد استمرت في تنفيذ وخدمة 
التنموية، السيما عن  رؤيتها 
طريق زيادة املخصصات املالية 
املوجهــة إلى التعليــم العالي 

والبحث العلمي«.

كرّم عدداً من العلماء احلاصلني على جوائز الدولة خالل احتفالية »عيد العلم«

الرئيس عبدالفتاح السيسي ملقياً كلمته مبناسبة االحتفال بـ»عيد العلم« أمس  

والعمــل على تنميتــه، حيث 
تستهدف الدولة تنشئة العقل 
املفكر املستنير، املستعد لقبول 
العلم واملعرفة، والذي يتحلى 
الفهــم والتطبيــق  مبهــارات 
والتحليل، لذلك سعينا لتطوير 
املنظومــة التعليميــة لضمان 
تعليــم جيد يرتبــط ارتباطا 
وثيقــا مبتطلبــات املجتمــع 
وسوق العمل احمللي والدولي 
ويسهم في تخريج أجيال قادرة 

على اإلبداع واملنافسة«.

إطالق حملة »مصري يشرف« إلعداد الشباب للعمل

تسليم أراضي قرعة اإلسكان االجتماعي 
بقنا اجلديدة مطلع سبتمبر

تزيني ميدان التحرير مبسلة طولها 19 مترًا 
ضمن »القاهرة التاريخية«

23.5 مليار جنيه لتمويل األبحاث واملشروعات العلمية

األقصر - أ.ش.أ: دشنت محافظة األقصر 
حملة »مصري يشرف« التابعة ملشروع »قيم 
وحياة« الذي تنفذه مؤسسة أجيال مصر لتنمية 
الشباب والنشء لـ 600 شاب وفتاة، وذلك إلعداد 

شباب احملافظة لسوق العمل.
وتهدف احلملة إلى توعية الشباب بسوق 
العمــل وكيفيــة الدخول إليه عقــب التخرج 
واكتســاب الثقة وامتالك املهنية والقدرة على 
اإلبداع والتعبير وفــن اإلدارة واالندماج في 
العمل اجلماعي وبناء فريــق العمل، ومعرفة 

املهام الرئيسية إلدارة التسويق وكتابة السيرة 
الذاتية وكيفية تقدمي الشاب نفسه.

وصرح محمد عبدالقادر خيري نائب احملافظ، 
بأن املشــروع يأتي ثمرة تعاون بني وزارات 
الشباب والرياضة والتضامن االجتماعي والتنمية 
املعلومات  احمللية واالتصــاالت وتكنولوجيا 
والتربية والتعليم والتخطيط، وبني مؤسستي 
مصر اخلير وأجيال مصر والبنك األهلي املصري، 
والذي ينفذ في جميــع محافظات مصر على 

3 مراحل.

القاهرة - ناهد إمام

صــرح د.عاصم اجلزار وزير اإلســكان 
واملرافق واملجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية 
مدينة قنا اجلديدة سيبدأ مطلع سبتمبر املقبل 
حتى 14 أكتوبر املقبل في تسليم قطع أراضي 
اإلسكان االجتماعي )209م2 - 276م2( باحليني 
الثالث والرابع باملدينــة واملخصصة بالقرعة 
العلنية التي مت إجراؤها بتاريخ 17 مارس 2018 

باملرحلة الثامنة التكميلية.

من جهة أخرى، صرح م.شريف الشربيني، 
رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه مت البدء 
في رفع مخلفات الزراعة وغير ذلك باملنطقتني 
الرابعة والسادســة، وذلك ضمن البروتوكول 
املوقع بني وزارة اإلنتاج احلربي وهيئة املجتمعات 
العمرانية ممثلة في جهاز مدينة 6 أكتوبر لرفع 
املخلفات باملدينة، وذلك حتت إشــراف جلنة 
من اجلهاز، وبالتنسيق مع شؤون البيئة لرفع 
املخلفات من أجل احلفــاظ على بيئة نظيفة 
وإلظهار املدينة باملظهر احلضاري الالئق بها.

القاهرة ـ هالة عمران

كلف رئيس مجلــس الوزراء د.مصطفى 
مدبولي بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير 
ضمن جهود مشــروعات تطويــر »القاهرة 
التاريخية«، التي تقوم بهــا احلكومة حاليا، 
حيث سيتم تزيينه بإحدى املسالت، التي يتم 
ترميمها بطول 19 مترا، وكذلك االهتمام بأعمال 

الرصف واإلنارة وتنسيق املوقع.
وأوضــح رئيس الوزراء خــالل اجتماع 
عقده امس بحضور وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية د.عاصم اجلزار واألمني 
العام للمجلس األعلى لآلثار د.مصطفى وزيري 
أن ميدان التحرير هو أحد أشهر امليادين في 
مصر، بل وفي العالــم، وأن احلكومة مهتمة 

بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا، ضمن 
املزارات األثرية والسياحية في املنطقة.

وأضاف أن هناك تكليفا من جانب الرئيس 
عبدالفتاح السيسي بتطوير »القاهرة التاريخية«، 
مع إخالء احملافظة من الوزارات واملقار اإلدارية 
احلكومية خالل العام املقبل، وهو ما يســمح 
التاريخي والثقافي  القاهرة لدورهــا  بعودة 
والسياحي واألثري، مشيرا إلى أنه مت تنفيذ 
عدد من املشروعات الكبرى في احملافظة، خاصة 
املتعلقة بتطوير املناطق العشوائية »غير اآلمنة«، 
كما يتم حاليا تنفيذ عدد آخر من املشروعات 

ضمن خطة التطوير.
وأكد أن انتقال احلكومة للعاصمة اإلدارية 
اجلديدة سيكون مبنزلة فرصة لالهتمام بالقاهرة 
ومبانيها التاريخية، ومعاملها األثرية والسياحية.

القاهرة - أ.ش.أ: قال د.محمود صقر رئيس أكادميية 
البحث العلمي والتكنولوجيا إن هناك طفرة ملحوظة 
في قطاع البحث العلمي نتيجــة للدعم الذي يوليه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا للمنظومة البحثية 
في مصر، كاشفا عن تخصيص 23.5 مليار جنيه العام 
احلالي لتمويل األبحاث واملشــروعات العلمية، وهو 
أعلى متويل مت تخصيصه للبحث العلمي، ومازال أقل 
من نســبة 1% من الناجت القومي املنصوص عليه في 
الدستور. وأضاف صقر في تصريح مبناسبة االحتفال 

بعيد العلم امس أن هذه هي املرة الثالثة التي يحرص 
فيها الرئيس السيسي على تكرمي العلماء والباحثني 
في عيد العلم، مما يعــد دفعة قوية ملنظومة البحث 

العلمي في وقتنا احلالي.
وأكد حتسن جميع املؤشرات املتعلقة مبدخالت 
ومخرجــات العلوم والتكنولوجيــا واالبتكار طبقا 
للمعايير الدولية، حيث تقدم ترتيب مصر في مؤشر 
االبتكار العاملي لعام 2019، حيث احتلت املرتبة رقم 
92 متقدمة 15 مركزا خالل 4 ســنوات من بني 129 

دولة شملها املؤشر.
وكشــف عن أهم مخرجات البحــث العلمي في 
مختلف املجاالت خالل الفترة احلالية منها تنفيذ أكبر 
مشروع بحوث وتطوير تطبيقي مدعوم من االحتاد 
األوروبي مبدينة برج العرب »مشــروع MATS« في 
مجال مركزات الطاقة الشمسية وحتلية املياه مبيزانية 
تبلغ 9.5 ماليني يورو، حتملت مصر منها 2.4 مليون 
يورو، وهو مبنزلة أكبر مركز للبحوث والتطوير في 

شمال أفريقيا.

اجليش يتقدم نحو خان شيخون.. واملعارضة تعلن »امتصاص الصدمة« في إدلب
عواصــم - وكاالت: تصاعــدت 
حركــة النــزوح املكثفــة تزامنا مع 
املعارك املستعرة في منطقة »خفض 
التصعيد«، وسط معلومات تفيد عن 
»استيعاب« فصائل املعارضة لصدمة 
هجوم اجليش السوري املدعوم من 

روسيا.
ونقلــت وكالة األنبــاء األملانية 
)د.ب.أ( عن قائد عسكري في اجلبهة 
الوطنيــة للتحرير التابعة للجيش 

السوري احلر 
إن فصائل املعارضة اســتعادت 
السيطرة على بلدة كفريدون، قرب 
خان شيخون بريف إدلب اجلنوبي 
عقب معارك عنيفة مع قوات احلكومة 
التي يقودها العميد سهيل احلسن 
امللقب بـ »النمر«، وأسفرت عن قتل 
وجرح العشرات من القوات اخلاصة، 
بينهــم اللواء حســن محمد برهوم 

الذي أصيب خالل املعارك.
وأضــاف القائد، الذي طلب عدم 
ذكر اسمه: »قتل أكثر من ١3 عنصرا 
من القــوات احلكومية فــي انفجار 
ســيارة مفخخة يقودهــا انتحاري 
يتبع لهيئة حترير الشام، على جبهة 

كفريدون مبحيط تل النار«.
الطيــران  وبالتزامــن، واصــل 
احلربي الســوري والروسي قصف 
مناطق ريــف ادلب، حيــث أطلقت 
املقاتالت الروســية عــدة صواريخ 
شديدة االنفجار على بلدة التمانعة 
في ريف ادلب. وأسفرت عن سقوط 
»عدد من اجلرحى« بحســب الدفاع 
املدني »اخلوذ البيضاء« الذي أعلن 
ايضا أن الطيران احلربي السوري 
شن غارات بالصواريخ الفراغية على 
معرة النعمان بريف إدلب اجلنوبي.

في هذه األثناء، وصلت تعزيزات 
عسكرية تابعة للجيش الوطني قادمة 
من ريف حلب الشمالي لدعم فصائل 

املعارضة في جبهات ريف ادلب.
وقال مصدر في اجليش الوطني 
التابــع للجيــش الســوري احلر لـ 
)د.ب.أ(: »توجهــت مجموعات من 
اجلبهة الشــامية وأحرار الشرقية 
وفيلق الرحمن إلى ريف ادلب وحماة، 
بعد تنســيق بني اجليــش الوطني 
واجلبهة الوطنية للتحرير العاملة في 

إدلب ضمن غرفة عمليات مشتركة«.
في هذه األثناء، نقل موقع »عنب 
بلدي« عن رئيس املكتب السياسي 
لـــ »اجلبهــة الوطنيــة للتحرير«، 
أبوصبحــي نحــاس، أن الفصائــل 
امتصــت الصدمة )هجوم روســيا 
والنظام(، واعدا بتغييرات من ناحية 
الفصائل  املعارك وظروفها لصالح 

في األيام املقبلة.
في املقابــل، ذكرت وكالة األنباء 
الســورية »ســانا« أن »اجليــش 
السوري واصل تقدمه في ريف ادلب 
اجلنوبي واقترب أكثر من مدينة خان 
شــيخون«. وأفاد املرصد السوري 
حلقوق اإلنســان بأن قوات النظام 
السوري باتت على بعد كيلومتر فقط 
من مدينة خان شيخون في جنوب 

إدلب، حيث تدور معارك عنيفة.
وأوضح مديره رامي عبدالرحمن 
لوكالة فرانس برس »تدور معارك 
عنيفة بني الفصائل من جهة وقوات 
النظــام من جهــة ثانيــة على بعد 
كيلومتــر واحد غــرب مدينة خان 
شــيخون«. وأشــار إلــى أن قــوات 
النظام حتاول التقدم أيضا من اجلهة 
الشــرقية خلــان شــيخون، إال أنها 
تواجه »مقاومة عنيفة« من الفصائل.

في هذه األثناء، وصف نشطاء من 
ريف إدلب حركة النزوح املستمرة 
آلالف العائــالت املدنيــة من بلدات 
ومدن ريف إدلب الشرقي واجلنوبي 
باجتاه املناطق احلدودية شمال إدلب 
بـ »السيل اجلارف«، في إشارة لشدة 
وكثافة حركة النزوح منذ بدء احلملة 
العسكرية السورية املدعومة بروسيا، 
والتي أســفرت عن تقدم واسع في 
املنطقــة وأجبرت العائــالت، على 
النــزوح خوفــا من وصــول قوات 

احلكومة لقراهم وبلداتهم.
وتتركــز حركة النزوح بشــكل 
رئيسي من بلدات كفرسجنة وحيش 
والركايا والنقير واملزارع املنتشرة 
فــي املنطقة الســيما منطقــة خان 
شــيخون، إضافة لبلــدات كفرومة 
وحاس وبلدات ريف معرة النعمان 
الشــرقي، جل هذه العائالت تتجه 
باجتاه مناطق ريف إدلب الشمالي 

بحثا عن مالذ آمن.

آالف العائالت تواصل النزوح.. و»اجليش الوطني« يرسل تعزيزات للفصائل

عناصر من »االسايش« يفحصون موقع االنفجار في القامشلي             )أ.ف.پ(

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

داعش يتبنى هجومًا بسيارة مفخخة
قتل 3 من »األسايش« في القامشلي

القامشــلي - وكاالت: قتل 3 من 
عناصر من قوات األمن الداخلي الكردية 
)االسايش( في انفجار سيارة مفخخة، 
بالقرب من مركز تدريب عســكري 
القامشلي مبحافظة احلسكة  مبدينة 

أمس.
ونقلت وكالة »األناضول« الرسمية 
التركية لألنباء عن مصادر محلية أن 
السيارة انفجرت في حي الصناعة أمام 
مركز لتدريب عناصر األسايش التي 
تعتبرها أنقرة امتدادا حلزب العمال 

الكردستاني »بي كا كا«.
أن االنفجار  وأوضحت املصادر 
أسفر عن مقتل 3 من عناصر احلزب، 
إلى جانب جرحى لم يتبني عددهم بعد.

وتبنى تنظيم داعش على حساباته 
على تطبيق تلغرام الهجوم.

وقال املتحدث باسم األسايش علي 
احلسن لفرانس برس، »انفجرت سيارة 
مفخخة في حي االربوية قرب مدرسة 
الصناعة«، وأشــار إلى أنه مت تفجير 

السيارة »عن بعد«.
الســوري حلقوق  املرصد  وأكد 
اإلنسان مقتل عنصر من األسايش.

وشاهد مراسل لفرانس برس في 
املكان النيران تتصاعد من السيارة التي 
انهمك عمال إطفاء في إخماد حريقها، 
مشيرا إلى أن التفجير وقع أثناء مرور 
دورية لألمن الكردي، في منطقة قريبة 
من »مفرزة« تابعة للجيش السوري.

وتعد مدينة القاشلي، واحدة من 
أبرز مدن ما يســمى باإلدارة الذاتية 
التي أنشأها األكراد في شمال وشمال 
النظام  البالد، وحتتفظ قوات  شرق 
السوري فيها ببعض املقار احلكومية 

وإدارية وبعض القوات.
ونقلت وكالة »أعماق« التابعة لداعش 
عن مصادر أمنية في التنظيم قولها إن 
»مقاتلي الدولة متكنوا من ركن سيارة 
مفخخة أمام مدرسة الصناعة الواقعة 
قرب دوار سيفان في مدينة القامشلي، 
ثم قاموا بتفجيرها مستهدفة مجموعة 
من العناصر جتمعوا حولها، ما أسفر 
عن مقتل 6 منهم، وإعطاب آلية رباعية 

الدفع ودراجة نارية«.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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أملانيا تهدد بترحيل أي الجئ 
لسورية: ال ميكن أن يدعي اضطهاده

إيران: املنطقة اآلمنة 
في شمال سورية »مستفزة« ومقلقة

عواصم - وكاالت: لّوح وزير الداخلية األملاني هورست 
زيهوفر بسحب صفة اللجوء من أي سوري زار سورية بعد 
منحه قرار احلماية، معتبرا أن من يفعل ذلك إمنا يكذب مزاعم 

تعرضه لالضطهاد، التي نال على أساسها حق احلماية.
كالم الوزير األملاني جاء خالل تصريح تناقلته وســائل 
إعالم أملانية صباح أمس، حيث قال: »أي الجئ سوري يذهب 
بانتظام إلى ســورية في عطلة، ال ميكن أن يدعي بجدية أنه 
تعرض لالضطهاد، وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من وضعه 
كالجئ«. وأشــار هورســت إلى أنه إذا كان املكتب االحتادي 
للهجــرة والالجئني على علم بســفر طالب اللجوء إلى البلد 
األصلي، فستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كالجئ.

وأضاف الوزير أن سلطات بالده تراقب الوضع في سورية 
باستمرار، معقبا: »سنعيد الذين مت سحب جلوئهم إلى بالدهم 
إذا سمح الوضع بذلك«. وتقول آخر التقديرات اخلاصة بالالجئني 
السوريني في أملانيا إن عددهم بات يناهز 8٠٠ ألف شخص.

وفي سياق غير بعيد، أدرج حزب البديل من أجل أملانيا 
)إيه إف دي( اليميني املعارض على برنامجه االنتخابي في 
والية تورينجن شرقي أملانيا مطالب بتدشني مبادرة ترحيل 
ألي مهاجرين أو الجئني ملزمني بالرحيل وكذلك إصالح هيئة 

حماية الدستور )االستخبارات الداخلية(.
وصوت أكثر من ٢3٠ عضوا بحزب البديل بوالية تورينجن 
أمس على البرنامج االنتخابي املخصص خلوض االنتخابات 

احمللية الوشيكة بالوالية يوم ٢7 أكتوبر املقبل.
وأعلن حزب البديل داخل البرنامج أنه سيدشن »مبادرة 

ترحيل كبرى«، حال تولى مسؤولية احلكومة في الوالية.

دبــيـ  رويترز: نقلت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية 
شــبه الرســمية عن وزارة اخلارجية قولهــا ان اتفاق 
الواليات املتحدة مــع تركيا على إقامة منطقة آمنة في 
شمال سورية احلليف الوثيق إليران »استفزازي ومثير 
للقلق«. وقالت »فارس« نقال عن املتحدث باسم اخلارجية 
عباس موســوي قوله »إن اإلعالنــات واالتفاقات التي 
صدرت عن املســؤولني األميركيني فــي اآلونة األخيرة 
بشــأن إقامة منطقة آمنة في شــمال ســورية مستفزة 

ومثيرة للقلق«.


