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أنباء سورية

أنباء مصرية

السيسي يطالب نتنياهو بعدم اتخاذ إجراءات أحادية تقّوض فرص السالم

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيس عبدالفتاح  أكد 
السيســي دعــم مصر ألية 
خطوات من شــأنها إحالل 
السالم باملنطقة مبا يحافظ 
علــى احلقوق املشــروعة 
للشعب الفلسطيني ويتيح 
إقامــة دولتــه املســتقلة 
ويوفــر األمن إلســرائيل، 
مثمنا اإلعــالن عن االتفاق 
ـ اإلســرائيلي  اإلماراتــي 
الواليــات املتحدة  برعاية 
باعتبــاره خطــوة في هذا 

االجتاه.
جاء ذلك خــالل اتصال 
الرئيــس  هاتفــي تلقــاه 
السيسي، امس، من رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهــو تنــاوال خاللــه 
تطــورات األوضــاع علــى 

الساحة اإلقليمية.
كما أكد الرئيس السيسي 
أهميــة عدم إقــدام اجلانب 
اإلســرائيلي علــى اتخــاذ 
إجــراءات أحاديــة اجلانب 
تقــوض من فــرص إحالل 
السالم، وخاصة االمتناع عن 
ضم أراض فلسطينية، وذلك 
بهدف إتاحة املجال لتضافر 

أبنائنا في اخلارج على نحو 
يحقــق الكفــاءة ويتســق 
مع الوســائل احلديثة في 
إجراء االمتحانات للتيسير 
اجلاليــات  أبنــاء  علــى 
املصريــة في اخلــارج في 
أداء تلــك االمتحانــات من 
خالل التوســع في امليكنة 
واســتخدام التكنولوجيــا 

احلديثة.
جــاء ذلك خالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس االول مع رئيس مجلس 
الوزراء املصري د.مصطفى 
التربية  مدبولي، ووزيري 
والتعليــم والتعليم الفني 
د.طارق شــوقي والتعليم 
العلمي  العالــي والبحــث 

د.خالد عبد الغفار.
الرئيــس  وجــه  كمــا 
السيســي بالتوســع فــي 
قاعدة الكليات املتخصصة 
التكنولوجية  العلــوم  في 
والــذكاء  احلديثــة 
االصطناعي، مشددا في هذا 
اإلطار علــى تطبيق أعلى 
التعليم  مســتوى ملعايير 
املتطــور بالشــراكة مــع 
اخلبرة األجنبية األكادميية 

العريضة.

اســتراتيجية  والتعليــم 
الوزارة جتــاه دعم قدرات 
املعلمني وتأهيلهم على نظام 
التعليم اجلديد الذي يعتمد 
على الوسائل التكنولوجية 
احلديثة، وذلك من منصة 

التدريب والتعليم.
وعــرض الدكتور خالد 
عبــد الغفــار أيضا خطط 
العالــي  التعليــم  وزارة 
لالستعداد للعام الدراسي 
اجلامعــي اجلديد، وكذلك 
نتائــج تنســيق املرحلــة 
األولى للقبول باجلامعات، 
وجهود الوزارة في تيسير 
التنســيق  أعمــال مراحل 
األخــرى، وتطــور الطاقة 
االســتيعابية للجامعــات 
والكليــات املختلفــة فــي 
جميع الشهادات، فضال عن 
متابعة إجراءات تشــغيل 
اجلامعات األهلية اجلديدة 
وفتح باب التقدم لها، مثل 
جامعات اجلاللة والعلمني 
وسلمان، مســتعرضا في 
هذا الصدد آخر مستجدات 
االتفاقيات الدولية والبرامج 
املشتركة لتلك اجلامعات مع 
كبرى املؤسسات التعليمية 

الدولية.

وصرح املتحدث الرسمي 
باسم رئاســة اجلمهورية 
السفير بســام راضي بأن 
االجتمــاع تنــاول متابعة 
مســتجدات االنتهــاء مــن 
العام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
القبول  ونتائــج تنســيق 
باجلامعــات، فضــال عــن 
اإلجراءات احلالية الستقبال 
العام الدراسي اجلديد ٢٠٢٠ 

.٢٠٢١ -
وفيما يتعلق بالتعليم 
املدرســي، عرض د.طارق 
شوقي خطط الوزارة فيما 
يخــص التحديث الشــامل 
لنظام التعليم األساسي في 
مصــر بعناصره املختلفة، 
خاصــة التحــول الرقمــي 
والشــق التربوي في نظام 
التعليم املصــري اجلديد، 
إلى جانب ما يتضمنه من 
نظام االمتحانات اجلديدة 
والتصحيــح اإللكتروني، 
الثانوية  وتطويــر نظــام 
العامــة، وذلك فــي اإلطار 
الشامل للمشروعات احلالية 
قيد التنفيذ بالوزارة خالل 
العام الدراسي اجلديد ٢٠٢٠ 

.٢٠٢١ -
كما عرض وزير التربية 

وجه احلكومة بتطوير منظومة امتحانات أبنائنا في اخلارج لتتسق مع الوسائل احلديثة للتيسير على أبناء اجلاليات

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس احلكومة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

اجلهود بني مختلف األطراف 
اإلقليمية والدولية لتحريك 
اجلمود احلالي الذي تشهده 
الفلســطينية،  القضيــة 
والدفع باجتاه اســتئناف 
املفاوضــات بــني اجلانبني 
الفلسطيني واإلسرائيلي، 
وصوال حلل عادل وشامل 
للقضية الفلسطينية على 
أســاس حل الدولتني وفق 
املرجعيات الدولية، وحتقيق 
األمن والســالم واالزدهار 

لشعوب املنطقة.
كما أكــد الرئيس أهمية 
التهدئة  االلتزام بتفاهمات 
بني اجلانبني الفلســطيني 
واإلســرائيلي فيما يتعلق 
بقطــاع «غزة» فــي ضوء 
جهــود مصــر املتواصلــة 
لتخفيف حــدة التوتر بني 

اجلانبني.
في ســياق آخــر، وجه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
تطبيــق  فــي  باإلســراع 
مشــروع التحديث الشامل 
لنظــام التعليم اجلديد في 
مصــر، مــع التركيــز على 
التربــوي والتأهيل  البعد 
البدني والصحي للطالب، 
وبتطوير منظومة امتحانات 

انطالق جولة اإلعادة في انتخابات «الشيوخ» 
للمصريني في اخلارج األحد املقبل

احلكومة: بدء إزالة مخالفات البناء 
غير املتصالح فيها أكتوبر املقبل

القاهرة - مجدى عبدالرحمن

تنطلق األحد القادم وملدة ٤٨ ســاعة في 
العالم  السفارات والقنصليات املصرية حول 
انتخابات جولة اإلعادة في انتخابات أول مجلس 
شيوخ في مصر وســط توقعات كبيرة في 
الدوائر السياسية والبرملانية بتضاعف أعداد 
الناخبني. وقالــت الهيئة الوطنية لالنتخابات 
ان انتخابات اإلعادة وهى اجلولة األخيرة في 
انتخابات مجلس الشــيوخ ستتم للمرشحني 
جلولة اإلعادة فقط وليــس للجميع وانه لن 
يتم ضم أي ناخبني جدد في الداخل أو اخلارج 
على قاعــدة الناخبني وان تصويت املصريني 
في اخلارج ســيكون قاصرا على من سجل 

اسمه في اجلولة األولى فقط وأضافت الهيئة 
الوطنية ان نتائج تصويت املصريني سيعلن 
ضمن القائمة النهائية التي ستعلن في مؤمتر 
صحافي عاملي في موعد اقصاه السادس عشر 
من سبتمبر اجلاري، وأشارت إلى انه مت التنسيق 
مع وزارة اخلارجية والســفارات في اخلارج 
استعدادا لتصويت املصريني في اخلارج وان 
إلكترونيا، نظرا لظروف  التصويت سيكون 
ڤيروس كورونا ومن ناحية اخرى تنطلق املرحلة 
األخيرة مــن التصويت في انتخابات اإلعادة 
في الداخل يوم الثامن والتاســع من سبتمبر 
اجلــاري في الدوائر التي جترى فيها اإلعادة 
فقط وقد استعدت املدارس التي حتولت إلى 

جلان انتخابية الستقبال الناخبني.

القاهرة - هالة عمران

أكد رئيس الــوزراء املصري د.مصطفى 
مدبولي، بدء اإلزالــة الفورية ملخالفات البناء 
التي لم يتم التصالح وفق القانون عليها خالل 

شهر أكتوبر املقبل.
وقال مدبولي، في تصريحات صحافية على 
هامش اجتمــاع عقده امس األول ملتابعة أداء 
منظومة املتغيرات املكانية في جميع احملافظات، 
والتي ترصد التعديات والبناء العشوائي، إنه 

لن يكون هناك مد لـ«فترة التصالح».
وأكد د.مصطفى مدبولي خالل االجتماع: 
قطعنا شوطا مهما في ملف التصالح في بعض 
مخالفات البناء طبقــا للقانون، ونتابع يوميا 
هذا امللف، مشــيرا إلى أنه لن يكون هناك مد 
للتصالح، واملدى الزمني هو املوجود في القانون 
آخر سبتمبر اجلاري، وعقب انتهاء هذه الفترة 
القانون وبدء اإلزاالت الفورية  سيتم تطبيق 

للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وأضاف رئيس الوزراء: نحن نطبق القانون 
اخلاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، لكي 
نغلق هذه الصفحة متاما، ولكن لن يتم السماح 

بأي مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي 
مرة أخرى، مشيرا إلى أن مواجهة البناء على 
األراضي الزراعية مسؤولية تضامنية، ويجب 
علينا جميعا عدم السماح بذلك، فتآكل مساحة 
األراضي الزراعية املصرية بسبب البناء املخالف 
يعد كارثة حقيقية بكل املقاييس، وســتكون 
هناك إجراءات رادعــة ألي محاولة بناء على 

األراضي الزراعية.
واستطرد قائال «أنتم جميعا مسؤولون عن 
سرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، 
فلن نسمح بهذا النزيف املستمر في مساحة 

األراضي الزراعية».
وخالل االجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء 
على سرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء 
في كل محافظة، بالتنسيق مع إدارة املساحة 
املتخصصني  العســكرية، وتكليف عدد من 
احملترفني من املهندسني والفنيني بإدارة هذه 
الوحدات، والتعامل الفوري وبحســم مع أي 
مخالفة بناء، أو تعــّد على األراضي الزراعية 
يتم رصدها، مشــددا في السياق نفسه على 
إحالة أي مخالفة بعد اإلزالة للنيابة العسكرية 

مثلما حدث خالل األيام املاضية.

«رايتس ووتش» تنتقد عدم حماية احلكومة السورية 
للطواقم الطبية مبواجهة «كورونا»

وكاالت:   - عواصــم 
انتقــدت منظمــة هيومــن 
أمــس  ووتــش  رايتــس 
الســورية فــي  احلكومــة 
دمشق لناحية عدم توفيرها 
الالزمــة للطواقم  احلماية 
الطبية العاملة على اخلطوط 
األمامية في مواجهة فيروس 
كورونا املســتجد، في بلد 
يشــهد أساســا ضعفــا في 
املنظومــة الصحيــة جراء 

سنوات احلرب.
ووثقت املنظمة الشــهر 
املاضي العديد من الوفيات 
بني الطواقــم الطبية، ممن 
عــوارض  عليهــم  بــدت 
كوفيد-١٩ ولــم يخضعوا 
الختبــارات الكشــف عــن 

الفيروس.
وقالت باحثة سورية في 
املنظمة ســارة الكيالي في 
بيان «من املذهل أنه بينما 
تتراكم أوراق نعي األطباء 
وأعضاء الطاقم التمريضي 
املتصدين لفيروس كورونا، 
تتناقض األرقام الرسمية مع 

الواقع على األرض».
احلكومــة  وســجلت 
مناطــق  فــي  الســورية 
سيطرتها حتى أمس ٢٨٣٠ 
إصابة بالڤيروس، بينها ١١٦ 
وفاة. وحتدثت وزارة الصحة 
في وقت سابق عن «حاالت 
عرضية ال متلك اإلمكانيات 
(..) إلجراء مســحات عامة 

في احملافظات».
إال أن املنظمة أفادت عن 
أدلة تشــير إلى أن األعداد 
في مختلف أنحاء البالد قد 
تكــون أعلى بكثير. وقالت 
إنها متكنت منتصف الشهر 
املاضي من توثيق وفاة ٣٣ 
طبيبا وردت أسماؤهم في 
لوائح مت تداولها على مواقع 
التواصل االجتماعي، فيما 
كان عداد الوفيات الرسمي 

احلكومية اجلاهزة للتعامل 
مع حاالت كوفيد-١٩ تخطت 
قدرتهــا االســتيعابية، في 
حــني ال متلــك غيرهــا من 
املستشفيات البنية التحتية 
الالزمة. وعزوا ذلك إلى عدم 
توفر قوارير األوكســجني 
وأجهزة التنفس االصطناعي 

واألسرة.
وكانــت مصــادر طبية 
عــدة أفــادت وكالة فرانس 
بــرس منتصف أغســطس 
عــن ارتفاع عــدد املصابني 
واملتوفني جــراء الفيروس 
في صفوف الطواقم الطبية 
خصوصا في دمشق، محذرة 
مــن وضــع «مخيــف» في 

مشاف تكتظ باملصابني.
وقــال طبيــب فــي أحد 

مع تســجيل حالتني تعود 
لشــخصني فــي محافظــة 
«احلســكة» حيــث بلغــت 
حصيلة الوفيات في مناطق 
«قســد» ٤٠ حالــة، فيمــا 
أصبحت حصيلة املتعافني 
١٢٧ مــع تســجيل ١٧ حالة 

شفاء اليوم.
فــي حــني يرتفــع عدد 
اإلصابات املعلنة في مناطق 
ســيطرتها إلــى ٥٩٥ حالة 
وتوزعت احلاالت اجلديدة 
الـ ٢٠ على النحــو التالي: 
«٥ فــي القامشــلي، و٥ في 
احلسكة، و٣ في القحطانية، 
و٢ فــي املالكيــة، و٣ الرقة 
و١ فــي الطبقــة ومثلها في 
عني العرب» ضمن املناطق 

اخلاضعة لإلدارة الذاتية.

مشــافي دمشــق حينهــا، 
فضل عدم كشف اسمه، إن 
غالبية املتوفني بني األطباء 
في ســورية لــم يخضعوا 
الختبارات «لكن األعراض 
التي واجهوها جتعلنا نفكر 
مباشرة في أن الوفاة ناجمة 

عنه».
مــن جهتها، ســجلت ما 
تســمى بـ «اإلدارة الذاتية» 
التــي اعلنهــا االكــراد فــي 
شــمال شرق ســورية، ٢٠ 
إصابــة جديــدة وحالتــي 
وفــاة إثر «كورونــا» فيما 
تغيب اإلجراءات االحترازية 

والوقائية.
وبحســب بيــان هيئــة 
الصحــة التابعــة لــالدارة 
فإن عــدد الوفيــات ارتفع 

ارتفاع اإلصابات في مناطق سيطرة األكراد إلى نحو ٦٠٠ حالة

املركز املتخصص لـ «كورونا» في احلسكة

مســتقرا عند ٦٤ حالة في 
مناطق سيطرتها.

ونبهت هيومن رايتس 
ووتش إلى أن «النقص في 
املعدات الوقائية املناســبة 
احملــدودة  واإلمكانيــة 
أســطوانات  الســتخدام 
األوكسجني يساهمان على 
األرجح في وفــاة العاملني 
في القطاع الصحي والسكان 

بشكل عام في سورية».
ورأت أنه علــى منظمة 
«أن  العامليــة  الصحــة 
تصر علنــا على توســيع 
قــدرات الفحــص واإلبالغ 
الشفاف والدقيق عن أعداد 

اإلصابات».
ونقلــت املنظمــة عــن 
ممرضني وأطباء أن املشافي 

ترخيص تاسع شركة طيران سورية خاصة
وكاالت: منحــت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية املســتهلك ترخيصا لشركة طيران 

خاصة جديدة في سورية أمس. 
وحملت الشركة اجلديدة اسم «سماء الشام 
للطيــران»، ليرتفع عدد الشــركات اخلاصة 
مبجال الطيران في سورية إلى تسع شركات.

ووفقا ملوقع «االقتصادي»، يحق للشركة 
«تنفيــذ جميع األعمال واخلدمــات املتعلقة 
بالنقــل اجلوي للــركاب والبضائع وامتالك 
وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم 
الرحالت اجلوية وخدماتها واخلدمات األرضية، 
وأخذ الوكاالت عن شــركات الطيران، وفتح 
فروع داخل وخارج سورية»، بحسب النظام 
األساسي للشركة». وميتلك الشركة كل من 
جوان عكاش يوسف بنسبة ٩٠٪ من األسهم، 
وتعود ملكية الـ ١٠٪ املتبقية إلى أيهم عكاش 
يوسف، وكالهما شريك مؤسس في «شركة 

اإلخالص للحواالت املالية».
وصدقت وزارة التجارة الداخلية وحماية 
املستهلك السورية، في ٥ من مايو املاضي، على 
تأسيس شركة «األجنحة الذهبية» للطيران 
محدودة املسؤولية، التي تعود ملكيتها إلى 

أيهم محمود سليم (مدير الشركة ميلك ٣٣٪ 
من أسهمها)، وسالمة داود احلاج علي (٣٣٪ 
من األسهم)، وعلي صالح احلاج علي (٣٤٪ من 
أسهم الشركة). وإلى جانب «أجنحة الشام»، 
تعد شركة «فالي داماس» ومؤسسة «الطيران 
العربية السورية» اململوكة للحكومة، شركتي 
الطيران اخلاصتني الوحيدتني اللتني تعمالن 
بشــكل فعلي. وفي يونيــو املاضي، منحت 
احلكومة الترخيص لشركة «بيترا ايرالين» 
وفــق موقع «االقتصــادي». ومنذ عام ٢٠٠٨ 
وحتى بداية ســبتمبر احلالــي، منح النظام 
تراخيص لتسع شركات طيران سورية، كانت 
أوالها شركة «أجنحة الشام»، التابعة ملجموعة 
«شموط» التجارية. واضطرت بسبب العقوبات 
االقتصادية على سورية للتوقف عن العمل 
مع بدايات عام ٢٠١٢، لتعاود إطالق رحالتها 
في ســبتمبر ٢٠١٤، وهو العام الذي اعتمدت 
فيه كـ «ناقل وطني سوري». وساعدت شركة 
الطيران على نقل عناصر من جنسيات مختلفة 
(روس وإيرانيــون) للقتال في ســورية، ما 
دفــع اإلدارة األميركيــة إلدراجها على قائمة 

العقوبات في ٢٠١٦.

ً ثالث منها فقط تعمل فعليا

شنكر يلتقي معاذ اخلطيب في الدوحة
وكاالت: أعلنت «حركة سورية األم» عن 
عقد لقاء بني مســؤولني اميركيني ميثلهم 
مســاعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق 
األدنى ديڤيد شنكر واحلركة التي ميثلها 
الشيخ معاذ اخلطيب وأعضاء من مكتبها 

السياسي.
ولفتت احلركة في بيانها إلى أن االجتماع 
مت في الدوحة امس األول، وبحث العملية 
السياسية وضرورة الدفع بها وفق القرارات 
الدولية، وأكدت احلركة رفض أي مشاريع 
انفصالية أو منفردة متس وحدة سورية، 
كمــا طالبــت احلركــة بضرورة الســماح 
باألدوية واألغذية للسوريني دون قيد أو 

شرط.
ومت التطرق الى االستحقاقات القادمة 
حيث ترى احلركة وجوب ربط االستحقاقات 
الدستورية واالنتخابية مبوافقة السوريني 
على نتائج العملية السياسية والضمانات 

الدولية لها، وفق البيان.
وتطــرق اجلانب الســوري في حديثه 
النسداد آفاق اللجنة الدستورية، واحلاجة 
إلى بدائل أكثر انسجاما مع القرارات الدولية 
(السيما القرار ٢٢٥٤) ومع حاجات العملية 

السياسية التفاوضية.

وفي مارس من العام احلالي، كان دعا 
معاذ اخلطيب في تسجيل مصور نشره، 
بشار األسد لالستقالة، مقدما مبادرة جديدة 
للحل في سورية، تقوم على «إنشاء مجلس 
رئاســي بتوافق وإجماع متبادل لتســلم 

صالحيات األسد خالل عام كامل.
من جهة أخرى، التقى املبعوث اخلاص 
للرئيس الروســي إلى ســورية ألكسندر 
الفرنتييف ونائب وزير اخلارجية سيرغي 
فيرشينني في موسكو، مع وفد تركي برئاسة 

نائب وزير اخلارجية سادات أونال.
وخالل اللقاء، جرت مناقشة تفصيلية 
ملجموعــة كاملــة مــن القضايــا املتعلقة 
بالتسوية السورية، مع التركيز على مهام 
احلفاظ على االستقرار «على األرض»، ودفع 

العملية السياسية إلى األمام.
وتبادل اجلانبــان اآلراء حول الوضع 
احلالي فــي إدلب، واخلطوات األخرى في 
إطار تنفيذ االتفاقات الروســية- التركية 

القائمة.
كما مت النظر في الوضع في منطقة ما 
وراء الفرات، مع األخذ في االعتبار التهديدات 
املستمرة لتقويض سيادة وسالمة أراضي 

اجلمهورية العربية السورية.


