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أنباء سورية

أنباء مصرية

»هارفارد للتنمية الدولية«:
مصر ستصبح من أسرع االقتصادات منواً

املصريون سحبوا 31.5 مليار جنيه
من الصراف اآللي في العيد

اإلعدام لـ 6 متهمني واملؤبد لـ 41
في قضية »جلان كرداسة«

األكراد يسلّمون أملانيا 4 أيتام من »داعش«

القاهرة - هالة عمران

اســتعرض رئيــس مجلــس الــوزراء 
د.مصطفى مدبولي تقريرا أصدرته مؤسسة 
»هارفارد للتنمية الدولية«، أشــار إلى أنه 
من املتوقع أن ينمو اقتصاد مصر مبتوسط 
6.8% سنويا حتى عام ٢٠٢7، ليصبح ضمن 
أسرع االقتصادات منوا على مستوى العالم.
وذكر التقرير أنه باملقارنة بعقد سابق، 
أصبــح االقتصــاد املصــري أكثــر تنوعا 
ليرتفع مبقدار درجتني في مؤشر التركيبة 
االقتصادية، مشيرا الى ان الدافع وراء ذلك 
التحسن يتمثل في تنوع الصادرات، مؤكدا 
أن مصر مؤهلة لالســتفادة مســتقبال من 
العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام 

معرفتها احلالية.
وأوضــح التقريــر أن تلــك التوقعــات 
تستند إلى مقياس واحد يتمثل في التركيبة 
االقتصاديــة والتــي تعكس مــدى التنوع 
والتطور في القــدرات اإلنتاجية املضمنة 

في صادرات كل دولة.
وبني التقريــر أن ما يجمع بني عدد من 
الدول، منها مصر والصني وڤيتنام، باعتبارها 
أسرع الدول منوا، وفق تلك التوقعات ليس 
ألنها تتشارك املستوى التعليمي نفسه أو 
املنطقة اجلغرافية أو الدين أو أي مقياس 
جلودة املؤسســات، ولكــن ألن كل واحدة 
مــن تلك الدول متتلك قدرا أكثر تطورا من 
املعرفة املتخصصة، أكثر مما هو متوقع أو أن 
الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

القاهرة - أ.ش.أ: كشف تقرير مصرفي 
أن املصريني سحبوا نحو 3١.5 مليار جنيه 
من ماكينات الصرف اآللي في مختلف أنحاء 
اجلمهورية من خالل نحو ١7 مليون عملية 

في فترة أيام عيد األضحى املبارك.
وذكر التقرير أن املصريني سحبوا خالل 
الفترة التي ســبقت العيد من 3 أغسطس 
حتى 8 أغسطس نحو ٢٢.٢٩ مليار جنيه 
من خالل ١٢.٢ مليون عملية متضمنة رواتب 
موظفــي احلكومة، فيما مت خالل أيام عيد 

األضحى املتضمنة الفترة من ٩ أغسطس 
حتى ١3 أغسطس سحب نحو ٩.١5 مليارات 

جنيه من خالل 5.3٩ ماليني عملية.
وأوضــح أن البنوك احلكومية )األهلي 
ومصر والقاهرة( اســتحوذت على نسبة 
تصل إلى نحو 7٠% من إجمالي حجم السحب 
خــالل هذه الفتــرة بقيمــة إجمالية بلغت 
٢١.8 مليار جنيه، بينما استحوذت البنوك 
اخلاصة على نحــو 3٠% فقط من إجمالي 

عمليات السحب النقدي.

القاهرة - أ.ش.أ: قضت محكمة جنايات 
القاهرة املنعقدة بأكادميية الشرطة امس 
وبإجماع اآلراء وعقب استطالع رأي مفتي 
الديار املصرية بإعدام 6 متهمني في القضية 
املعروفة إعالميا بـ »جلنة املقاومة الشعبية 
بكرداسة«، كما قضت بالسجن املؤبد بحق 
4١ متهما، والســجن املشــدد ملدة ١5 سنة 
بحق 7 متهمني، ومتهم حدث بالسجن ملدة 

3 سنوات.
كما قضت احملكمة ببراءة ١4 متهما مما 
أسند إليهم من اتهامات، وبانقضاء الدعوى 

اجلنائية املقامة ضد متهم واحد لوفاته.

وكانــت النيابــة العامــة قد أســندت 
الــى 7٠ متهما اتهامات تأســيس وإدارة 
عصابة »جلنة املقاومة الشعيبة بناهيا 
وكرداســة« أنشــئت على خــالف أحكام 
الدســتور والقوانــني كان الغرض منها 
الدعــوة الــى تعطيــل أحكام الدســتور 
والقوانــني ومنع مؤسســات الدولة من 
ممارسة أعمالها، وكان اإلرهاب واستخدام 
العنف الوســيلة املستخدمة في حتقيق 
أغــراض تلك اجلماعة، وحيازة أســلحة 
نارية وذخيرة واستعمال القوة والعنف 

ضد موظفني عموميني.

وكاالت: سلّم األكراد السوريون 
الذين يسيطرون على مناطق واسعة 
ما  شمال وشرق ســورية حتت 
يســمونه »اإلدارة الذاتية«، أربعة 
أطفال من أفراد عائالت تنظيم داعش 
إلى ممثلني عن احلكومة األملانية، في 
أول عملية من هذا النوع مع برلني.

وقال املسؤول في هيئة العالقات 
اخلارجيــة فيما يدعــى »اإلدارة 
الذاتية« فنر كعيط لوكالة فرانس 
برس على هامش مؤمتر صحافي 
عقد في معبر ســيمالكا مع إقليم 
كردستان العراق، »سلمت اإلدارة 
الذاتية أربعة أطفال يتامى أملان من 
عائالت داعش لوفد من احلكومة 

األملانية«.
وأوضح كعيط أن »ثالثة منهم 
يتامى الوالدين، بينما التزال والدة 

الرابع على قيد احلياة«.

وفي برلني، أكد متحدث باسم 
لفرانس  األملانية  وزارة اخلارجية 
األربعة  برس تســليم األطفــال 
ومغادرتهم سورية، مشيرا إلى أنه 
»مت استقبال األطفال عند احلدود 
السورية - العراقية من قبل فريق 
من القنصلية )األملانية( في أربيل 
وسيتم تسليمهم إلى أفراد عائالتهم« 

للسفر إلى أملانيا.
واألطفال الذين لم يبلغ أكبرهم 
عشر سنوات هم ثالث بنات، بينهم 
شقيقتان وطفلة رضيعة وافقت 
والدتها على نقلها بســبب وضع 
صحي حرج تعاني منه، باإلضافة 
إلى صبي، بحسب السلطات الكردية.
وهي املرة األولى التي تتسلم 
فيها برلــني أفرادا مــن عائالت 
الدواعش األملان من قوات سوريا 
التي تهيمن  الدميوقراطية )قسد( 

على املنطقة.  وترفض دول عدة، 
خصوصا األوروبية منها، استعادة 
مواطنيها من عناصر تنظيم داعش 
املعتقلــني لدى األكــراد، وأفراد 
املوجودين في مخيمات  عائالتهم 
في مناطق يســيطرون عليها في 

شمال شرق سورية. 
وتؤوي تلك املخيمات، وأبرزها 
مخيم الهول في محافظة احلسكة، 
نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة 
و8000 طفل مــن عائالت مقاتلي 
داعش األجانب، يقيمون في أقسام 
مخصصة لهــم وتخضع ملراقبة 
أمنية مشددة. وال يشمل هذا العدد 

العراقيني. 
وعمــدت دول أوروبيــة عدة 
مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا إلى 
اســتعادة عدد محدد من األطفال 

اليتامى فقط.

قصف سوري على رتل تركي.. يفتح باب املواجهة بني موسكو وأنقرة

عواصــم ـ وكاالت: فتحــت املعارك 
في محيط مدينة خان شيخون بريف 
إدلب باب املواجهة املباشرة بني أنقرة 
ودمشق، وغير املباشرة بني احلليفني 
تركيا وروسيا ضامني اتفاق »خفض 
التصعيد« الذي لم يعد له من اســمه 
سوى »التصعيد« املستمر منذ اربعة 
اشــهر، تاريخ بــدء الهجوم الواســع 
للجيش السوري بدعم روسي مفتوح 

على محافظة ادلب وما حولها.
فقد قصفــت طائــرات النظام رتال 
عســكريا تركيــا كان فــي طريقه الى 
املنطقة، بحسب مصادر في املعارضة 

واملواالة.
وكان الرتل مؤلفا من عشرات اآلليات، 
بينها دبابات وعربات وشاحنات حتمل 
ذخيرة، ويعتبر أكبر رتل تركي يدخل 
املنطقــة منذ إنشــاء تركيا لـ ١٢ نقطة 
مراقبة في الشــمال، بنــاء على اتفاق 

أستانة في سبتمبر ٢٠١8.
وفي أثناء توجه الرتل برفقة فصيل 
»فيلق الشام« املنضوي ضمن »اجلبهة 
الوطنية للتحرير«، تعرض إلى قصف 

بطيران حربي رشــاش تابــع للنظام 
السوري.

واستهدف الطيران سيارات »فيلق 
الشــام« التي كانت بانتظــار األتراك، 
ما أدى إلى مقتل عنصر من »الفيلق« 

وثالث إصابات.
ونقلــت الوكالة الســورية لألنباء 
)سانا( عن مصدر في وزارة اخلارجية 
إدانته دخول الرتــل التركي، وقال ان 
اآلليات التركيــة احململة بالذخائر لن 
تؤثــر فــي »عزمية وإصــرار اجليش 
العربي الســوري على االســتمرار في 
مطاردة فلــول اإلرهابيني«. ووصفت 
دخــول الرتل العســكري التركي بأنه 
»ســلوك عدوانــي«، وقالــت إنه دخل 
ملساعدة مقاتلي املعارضة في بلدة خان 
شيخون التي تشهد هجوما مكثفا من 
قوات اجليش املدعوم من روسيا منذ 

اسابيع.
مــن جهتهــا، أكــدت وزارة الدفاع 
التركية تعرض الرتل العسكري، لهجوم 
بينما كان في طريقه ألحد مواقع املراقبة 
املتفــق عليها مع روســيا، مضيفة أن 

ثالثة مدنيني قتلوا وأصيب ١٢ آخرون 
في الضربة اجلوية.

وأدانت الوزارة »بشــدة« الهجوم، 
واعتبرت الغارة انتهاكا لالتفاقات مع 
روسيا، ما يشير الى اخلالف املستفحل 

بني احلليفني حول هذا امللف.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان »على 
الرغم مــن التحذيرات املتكــررة التي 
وجهناها إلى سلطات روسيا االحتادية، 
تستمر العمليات العسكرية التي تقوم 
بها قــوات النظام في منطقة إدلب في 
انتهاك للمذكــرات واالتفاقات القائمة 

مع روسيا«.
وألقت تركيا مسؤولية الهجوم على 

»قوات النظام«.
لكن املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
أفاد عن استهداف طائرة روسية شاحنة 
صغيرة تابعة للفصائل املعارضة كانت 
تســتطلع الطريق أمــام الرتل التركي 
عند األطراف الشمالية ملعرة النعمان.

وتوقف الرتل لوقت قصير قبل أن 
يكمــل طريقه، وفق مراســل »فرانس 

برس«، إلى وسط املدينة.

ولــدى وصولــه إلى وســط معرة 
النعمان، نفذت طائرات سورية وأخرى 
روسية ضربات على أطراف املدينة، »في 
محاولة ملنــع الرتل من التقدم«، وفق 
ما قال مدير املرصد رامي عبدالرحمن 

لـ »فرانس برس«.
وقالت الوكالة ان الرتل كان مؤلفا من 
قرابة خمسني آلية من مصفحات وناقالت 
جند وعربات لوجستية باإلضافة إلى 

خمس دبابات على األقل.
ونقلت شبكة »شــام« عن مصادر 
عســكرية وصفتها بـــ »مطلعة«، عن 
حترك تركي حاسم لوقف متدد النظام 
وروسيا بريف إدلب اجلنوبي، كرد على 
اخلرق احلاصل لالتفاق بني »روســيا 
وتركيــا« مبا يتعلــق مبنطقة خفض 

التصعيد بإدلب.
وأكدت املصادر لشــبكة »شام« أن 
هناك قــرارا تركيا واضحــا مبواجهة 
اخلروقات ووقف متدد النظام، بعد فشل 
كل املباحثات مع اجلانب الروسي بهذا 
الشــأن خالل األيام املاضية، وإصرار 
روسيا على الوصول لألوتستراد الدولي 

والسيطرة على مدينة خان شيخون.
ويرجــح الباحث فــي مركز عمران 
للدراســات، ومقره اســطنبول، نوار 
أوليفــر لـــ »فرانس بــرس« أن تكون 
التطــورات امليدانية األخيرة في خان 
شيخون مرتبطة »بخالف« بني عرابي 

االتفاق.
ويرى أن إرســال تركيــا تعزيزات 
عسكرية ينطلق من »عدم استعدادها 
ألن يتم تهديد أمن عسكرييها أو يصبح 
مصيرهم حتت رحمة النظام وروسيا« 
ويوحي بوجود »قرار تركي بحماية خان 
شيخون«، اذ ان سيطرة قوات حكومة 
دمشق على خان شيخون، ستؤدي إلى 
حصــار ريف حماة الشــمالي املجاور 
حيث توجد أكبر نقاط املراقبة التركية 

في بلدة مورك.
وجاء دخول التعزيــزات التركية، 
غداة تصاعد االشتباكات واملعارك وسط 
قصف جوي هو األعنف، على محاور 
خان شيخون، في محاولة للنظام التقدم 
على احملور الشمالي الغربي من املدينة.
وأفادت »فرانس برس« عن قصف 

عنيف بالطائرات احلربية والراجمات 
ورشاشات املروحيات يستهدف الطريق 

الدولي شمال خان شيخون. 
وقــال العقيــد مصطفــى بكور من 
فصيل جيش العزة املعارض إن املعارك 
استعرت على مشارف البلدة، وأضاف أن 
مقاتلني وصلوا لتعزيز خط اجلبهة وأن 
بعضهم من اجليش الوطني املعارض 

املدعوم من تركيا.
بدوره، اتهم ناجي مصطفى، الناطق 
باسم فصائل »اجلبهة الوطنية للتحرير« 
في تصريحات لوكالة »فرانس برس« 
عبر الهاتف، روسيا، باتباع »سياسة 
األرض احملروقة من أجل السيطرة على 
خان شــيخون وريف حماة الشمالي« 
عبر استخدام »ترسانتها من الطائرات 

احلربية واملدفعية والقذائف«.
وأشار إلى معارك عنيفة تدور عند 
تلة تل ترعي االستراتيجية شرق خان 
شيخون التي استعادتها قوات املعارضة 
وحتاول قوات النظام السيطرة عليها 
حتت »الكثافة النارية الروســية« من 

أجل التقدم باجتاه خان شيخون.

دمشق تدين »السلوك العدواني« التركي.. وأنقرة تندد بخرق روسيا اتفاق خفض التصعيد

)انترنت( صورة نشرتها شبكة »شام« حلظة تعرض الرتل التركي للقصف 

قانون جديد للمصريني في اخلارج قبل نهاية 2019
القاهرة: ناهد إمامـ  مجدي عبدالرحمن

من املنتظر أن يشهد العام احلالي قبل 
نهايته إصدار القانون اجلديد للهجرة 
واملصريني العاملني في اخلارج، وفق ما 
اكدته تقارير برملانية ومبا يتماشى مع ما 
وعدت به وزارة الهجرة في مطلع ٢٠١٩.
وكشــفت اللجنة التشــريعية في 
مجلس النواب في أحدث تقاريرها ان 
مشروع قانون الهجرة واملصريني في 
اخلارج يتصدر االجندة التشــريعية 

إلصداره قبل نهاية العام احلالي.
وأشــارت اللجنة الى ان مشــروع 
القانــون اجلديد الــذي يأتي مزيجا ما 
بني مقترحات حكومية واخرى مقدمة 
من عدد من اعضاء البرملان ينظم جميع 
احلقــوق املكفولة للمصريني العاملني 

في اخلارج وعلى رأسها احلصول على 
الرعاية الصحية والتأمينية، واحلق في 
التملك داخل الوطن واحلق في السكن 
واملشــاركة االيجابية في الشأن العام 

وفق االستحقاقات الدستورية.
واشارت اللجنة الى تلقيها مقترحات 
بشأن مشروع قانون الهجرة واملصريني 
باخلارج، وذلك بعد اجللسات احلوارية 
التــي عقدتها مع ممثلي وزارة الهجرة 
واملجتمع املدني، وأبرز هذه االقتراحات 
هي وضع قواعد منظمة لعملية الهجرة 
إلى اخلارج، والسماح للمواطن املصري 
بالسفر بالتنسيق بني اجلهات املعنية 
وتسهيل اإلجراءات للقضاء على ظاهرة 

الهجرة غير الشرعية.
وكانــت وزيــرة الهجرة وشــؤون 
املصريني في اخلارج الســفيرة نبيلة 

مكرم أكدت أن العام احلالي سيشــهد 
صــدور قانــون جديــد للمصريني في 
اخلارج ميكنهم من حماية أنفسهم في 
اخلارج وتلبية احتياجاتهم في احلماية 

االجتماعية والتأمينية.
ويقترح املختصون النص في القانون 
اجلديد على مواد تستهدف مد جسور 
التواصــل وربط املصريــني باخلارج 
بالوطن، مبا يساهم في تقدمي اخلدمات 

املنصوص عليها في الدستور.
كمــا تضمنت املقترحــات اخلاصة 
باخلدمات القضائية النص على وضع 
آليات تقدمي الدعم القضائي والقانوني 
للمصريني باخلارج، مبا في ذلك توفير 
الدعم القانوني للمصريني الذين يرتكبون 
جرائــم في اخلــارج، مبــا يتوافق مع 
الضمانات الدستورية املكفولة، وكذلك 

مع تقدمي الدعم للمصريني املجني عليهم 
في اخلارج وضمان حقوقهم.

وينظم مشــروع القانــون اجلديد 
تنظيم عمل االحتادات اخلاصة باجلاليات 
املصرية في اخلارج، كما مت التوصل إلى 
مقترحات خاصة بتنظيم عملية عودة 
املصريني في اخلارج إلى وظائفهم التي 
كانوا يشــغلونها قبل سفرهم وتأكيد 

احقيتهم في هذا الصدد.
هذا، ومن املقرر مناقشــة مشروع 
القانون اجلديد مع وزارات اخلارجية 
والعدل والقوى العاملة، وعقب املوافقة 
عليه تتم إحالته للبرملان، حيث سيحال 
إلى اللجان النوعية املختصة التي تتولى 
مناقشته وإعداد تقرير عنه إلرساله إلى 
د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، 

ومناقشته في جلسة عامة إلقراره.

يلبي احتياجاتهم في احلماية االجتماعية والقانونية خارج الوطن ويحفظ حقوقهم الوظيفية في الداخل

البنوك املالذ األكثر أماناً لودائع  شهادات قناة السويس اجلديدة
القاهرة - رويترز: توقع محللون 
ومصرفيون ان معظم ودائع شهادات 
قناة السويس اجلديدة والتي تستحق 
فــي الرابع مــن ســبتمبر املقبل 
ستبقى في البنوك بعد حلول موعد 
اســتحقاقها، بل سيعاد ضخها في 
شهادات استثمار جديدة، ألن طبيعة 
حائزي الشــهادات ليست من النوع 

املخاطر في االستثمار.
وتقول منى مصطفى مديرة التداول 
بشركة عربية أون الين: »غالبا %80 
من الشهادات املستحقة في سبتمبر 
سيتم ربطها على شهادات جديدة، 
ألن أغلب املشتركني في شهادات قناة 
السويس عمالء من البنوك وليسوا 
مستثمرين مغامرين«، مضيفة »قد 
يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات 

للقطاع العقاري«.
وتابعت »إن اجتماع الفائدة سيكون 
األسبوع اجلاري، ورغم أن األغلبية 
تتوقع خفضا للفائدة إال أن املركزي 
املصري قد يلجأ للتثبيت حفاظا على 
مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان 
أن أموال قناة السويس ال تكون في 
أيــدي الناس مما قد يرفع التضخم 

)بزيادة االستهالك(«.
وقالــت محللــة بأحــد البنوك 

احلكومية لرويترز طالبة عدم نشر 
اسمها »حاملو شهادات استثمار قناة 
السويس ليست لديهم ثقافة االستثمار 
في البورصة وأموالهم ليست باحلجم 
الذي يســمح لهم باالســتثمار في 
أموال  أتوقــع دخول  لذا  العقارات، 
الشهادات من جديد عند استحقاقها 

في أوعية ادخارية بالبنوك«.

انخفاض  وأضافت: »رغم توقع 
الفائدة في اجتماع املركزي املقبل، إال 
أن ذلك لن مينع مستحقي شهادات 
إعادة االستثمار في  االستثمار من 
الشــهادات من جديــد ألن األوعية 
االدخارية هي املالذ األفضل واألكثر 

أمانا لهم في االستثمار«.
بدوره، قال يحيى أبوالفتوح نائب 

رئيس البنك األهلي املصري »البنوك 
لديها األوعية االدخارية القادرة على 
استيعاب السيولة املتاحة مع صرف 
استحقاقات شهادة قناة السويس«.

واتفق معه حسني رفاعي رئيس 
بنك قناة الســويس في أن »البنوك 
لديها األوعية االدخارية القادرة على 

استيعاب السيولة املتوافرة«.

ملشاهدة الڤيديو

قناة السويس اجلديدة مت متويلها مصرياً بالكامل في غضون أسبوعني  


