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أنباء سورية

أنباء مصرية

احلكومة تطمئن املواطنني بعد حادث االنفجار الروسي:
محطة الضبعة تتميز بكل أنظمة األمان النووي

قوات النظام تتقدم نحو »خان شيخون« 
بغطاء جوي روسي مكثف.. واستمرار النزوح اجلماعي

القاهرة - مجـدي عبدالرحمن 
وناهد إمام

نفت احلكومــة املصرية 
وجود أي عالقة بني االنفجار 
الذي وقع في روسيا ويشتبه 
أنه ناجم عن جتربة صاروخ 
نــووي، ومحطــة مشــروع 
محطــة »الضبعــة« للطاقة 
النووية الذي ستتولى انشاءه 

روسيا.
وقالــت رئاســة مجلس 
الوزراء في بيان نشرته على 
صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعي الشهير 
»فيسبوك« إنه »بشأن ما أثير 
عن احلادث الذي مت في روسيا 
ومــا صاحبه مــن تداعيات 
ومحاولــة ربطــه مبحطــة 
الطاقة النوويــة بالضبعة، 
تؤكد هيئة احملطات النووية 
لتوليد الكهرباء أنه ال عالقة 
على اإلطالق بني التجربة التي 
كانت تتم على أحد الصواريخ 
النووي  العاملــة بالوقــود 
ومحطــات الطاقــة النووية 

عموما«.
وأضاف البيان أن »محطة 
الطاقة النووية بالضبعة هي 
مــن اجليــل الثالــث املطور 
ولها مبنى احتــواء مزدوج 
يســتطيع حتمــل اصطدام 
طائرة تزن 4٠٠ طن محملة 
بالوقود وتطير بسرعة ١٥٠ 
مترا علــى الثانية وتتحمل 
عجلــة زلزاليــة حتــى 3.٠ 
وتتحمل ســونامي حتى ١4 
مترا، فضال عن قدرتها على 
اإلطفاء اآلمن التلقائي دون 

تدخل العنصر البشري«.
رئاســة  بيــان  وتابــع 
مجلس الــوزراء بالقول إن 
محطة الضبعة »مزودة أيضا 
مبصيدة قلــب املفاعل حال 
انصهاره وهو األمر الذي ال 
تتعدى احتمالية حدوثه واحد 
على ١٠ ماليني مفاعل بالسنة. 
كما يحتوي على وسائل أمان 

عواصم - وكاالت: حققت 
احلكومــة  حكومــة  قــوات 
الســورية تقدمــا جديــدا في 
منطقة خفض التصعيد شمال 
غــرب ادلب بدعم روســي - 

إيراني. 
وقالت مصادر في املعارضة 
إن اجليش السوري تقدم نحو 
بلدة خان شيخون كبرى بلدات 
ريف إدلب اجلنوبي اخلاضعة 
لسيطرة املعارضة في محافظة 
إدلب لتستفيد بذلك من مكاسب 
حققتها بدعم روسي منذ انهيار 
وقف إلطالق النار هذا الشهر.
ويهدد التقــدم نحو خان 
شيخون بتطويق آخر جيب 
متبق من األراضي التي تسيطر 
عليها املعارضة في محافظة 
حماة املجاورة ويشمل بلدات 
مورك وكفر زيتا واللطامنة.

وذكرت مصادر باملعارضة 
ووســائل إعــالم رســمية أن 
القوات السورية املدعومة من 
روسيا انتزعت مواقع جديدة 
مــن املعارضة إلى الغرب من 
خــان شــيخون. وقــال قائد 
باملعارضــة إن البلــدة التــي 
تسيطر عليها املعارضة منذ 

عام ٢٠١4 »  في خطر كبير«. 
وأفــاد املرصــد الســوري 
حلقوق اإلنسان بأن اشتباكات 
عنيفة دارت على محور ترعي 
بالقطاع اجلنوبي من الريف 
اإلدلبي، في هجوم جديد لقوات 
النظام واملسلحني املوالني لها 
بدعم روسي لليوم الثالث على 
التوالي، وسط تصدي فصائل 
املعارضة لها. وترافقت املعارك 
مع عمليات قصف جوي وبري 
بشكل مكثف من قبل طائرات 
روســية وطائــرات مروحية 
باإلضافة الى عشرات القذائف 
والصواريخ. وأكد املرصد أن 
قوات النظام تسعى لالقتراب 
أكثر نحو مدينة خان شيخون 
من احملاور الشرقية، بعد أن 
متكنت من التقدم من احملاور 
الغربية للمدينة، عبر سيطرتها 
على ٥ قرى ومزارع أمس األول، 
وهي )قرى كفرعني وتل عاس 

النمو إلى ٥.٦٪، وقد تراجع 
معدل التضخم السنوي ألدنى 
مســتوياته منذ 4 ســنوات 
مســجال ٨.٧٪ فــي يوليــو 

املاضي. 
أن  د.معيــط  وأضــاف 
التنفيذ اإللكتروني للموازنة 
العامــة للدولــة، أســهم في 
األداء  وحوكمــة  ضبــط 
املالــي، وإحكام الرقابة على 
الصرف، وضمان عدم جتاوز 
االعتمادات املالية املقررة من 
الســلطة التشريعية، ورفع 
كفاءة اإلنفاق العام، واحلفاظ 
علــى العجز املســتهدف بل 
وحتقيق مستوى عجز فعلى 
٨.٢٪ أقل من العجز الذي كان 
مســتهدفا ٨.4٪، وحتقيــق 
مســتوى الفائــض األولــى 
املســتهدف ٢٪، إضافــة إلى 
توفير بيانات حلظية دقيقة 
عــن أداء تنفيذ كل موازنات 
الهيئــات والوحدات التابعة 
لكل وزير أو محافظ أو رئيس 

لتوجيــه ضربــة صاروخية 
الى قاعدة جوية سورية قالت 
الواليــات املتحدة إن الهجوم 

انطلق منها.
وأفاد حتقيق أجرته األمم 
املتحدة ومنظمة حظر األسلحة 
الكيميائيــة، بــأن احلكومــة 
الســورية هي املســؤولة عن 
إطالق غاز السارين بالبلدة في 
4 أبريل ٢٠١٧، وتنفي دمشق 
استخدام مثل هذه األسلحة.

وميــر في املدينــة طريق 
اســتراتيجي ســريع ترغــب 
دمشق باســتكمال سيطرتها 
على جزء منه مير عبر إدلب 
ويشكل شريانا حيويا يربط 
بني أبرز املدن حتت ســيطرة 

قواتها.
وأفــادت فرانــس بــرس 
بوجود حركة نزوح واســعة 
تشــهدها مناطق االشتباكات 

وتلك القريبة منها أمس.
وأوردت وكالــة األنبــاء 
السورية الرسمية »سانا« أن 
»وحدات من اجليش تواصل 
عملياتهــا فــي ريفــي حمــاة 

استصدار أي قرارات يترتب 
عليها أعباء مالية إضافية على 
اخلزانة العامة للدولة دون 
الرجــوع أوال لوزارة املالية 
واحلصول علــى موافقتها، 
مشــيرة إلــى أنه فــي حالة 
وجود مصروفات مستجدة 
أو إضافة مشروعات جديدة 
تلتزم اجلهات اإلدارية بإعادة 
ترتيب أولويات اإلنفاق بها 
مبــا ال يجــاوز املخصصات 
املعتمدة باملوازنة لكل منها، 
وعدم طلب أي اعتمادات مالية 
إضافية إال في حالة الضرورة 
امللحة على أن يصاحب ذلك 
تدبير مــوارد مالية إضافية 
هــذه  الســتيعاب  تكفــي 
املصروفات مبا ال يؤثر على 
العجز املســتهدف للموازنة 
العامــة للدولة خــالل العام 
املالــي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والبالغ 
٧.٢٪ وأيضا ضمان حتقيق 
الفائض األولى املستهدف ٢٪، 
ومعدل النمو املستهدف ٦٪.

الشــمالي.  الشــمالي وحماة 
وتســببت غارات روسية في 
مقتل ستة مدنيني بينهم ثالثة 
في خان شــيخون وثالثة في 
قرية الصاحلية جنوب إدلب.
ووثــق املرصــد ٥٥ غارة 
نفذتها طائرات حربية تابعة 
للنظــام الســوري على خان 
شــيخون والتمانعة وترعي 
وكفرسجنة وحزارين والركايا 
ومحاور القتــال بريف إدلب 
اجلنوبي، ومطار تفتناز شرق 
إدلب، ومنطقة االيكاردا جنوب 
حلــب، كما ارتفع إلى 3٨ عدد 
الغارات التي شنتها طائرات 
روســية علــى كل مــن خان 
شــيخون التــح والصاحلية 
والتمانعة واخلوين والزرزور 
والهلبــة وأم جالل والشــيخ 
دامس وكنصفرة بريفي إدلب 
اجلنوبي واجلنوبي الشرقي. 
وقــال إن ٦٥ برميــال متفجرا 
ألقاها الطيران املروحي على 
كل من كفرنبل وحاس وكفروما 
وركايا وبسقال ومحاور القتال 

بريف إدلب اجلنوبي.

هيئة وجامعة، موضحا أنه 
ألول مرة مت إغالق احلسابات 
املنتهية  اخلتامية للموازنة 
في نفس يوم نهاية السنة، 
وبدأ العمل باملوازنة اجلديدة 
من اليوم األول للسنة املالية 
اجلديدة مما أدى إلى حتقيق 
االنضبــاط املالــي، وجودة 
األداء، حيث متكنت اجلهات 
املمولة من املوازنة من الوفاء 
مبتطلبات أنشطتها وخططها 
املعتمدة وفقا للمخصصات 
املاليــة احملــددة، األمر الذي 
ساعد في التحسن التدريجي 
مبستوى اخلدمات وتيسير 
سبل تقدميها للمواطنني في 

شتى القطاعات. 
وفي السياق ذاته، أكدت 
وزارة املالية في كتاب دوري 
االلتــزام  جديــد، ضــرورة 
املالية املدرجة  باالعتمادات 
مبوازنــات اجلهــات املمولة 
من املوازنــة العامة للدولة، 
وعدم اتخاذ أي إجراءات أو 

الشــمالي وإدلب اجلنوبي«. 
ونقلت عن مصدر عســكري 
سيطرة اجليش على عدد من 

القرى في املنطقة.
ومنذ بــدء قــوات النظام 
تصعيدها على إدلب ومحيطها 
تعرضت خان شيخون لغارات 
كثيفة ســورية وروســية لم 
الســكنية  تســتثن األحيــاء 
واملرافــق اخلدميــة، ودفعت 
غالبية سكانها إلى الفرار، حتى 
باتت شــبه خالية. وأوقعت 
املعارك بني الطرفني نحو ٦٠ 
شــخصا على األقــل، وفق ما 

أفاد املرصد.
وفي ريف الالذقية الشمالي 
املجاور إلدلب تسببت معارك 
بني الطرفني في منطقة بجبل 
األكراد في مقتل عشرة مقاتلني 
من الفصائل املعارضة مقابل 
ستة عناصر من قوات النظام 
واملسلحني املوالني لها، بحسب 

املرصد.
وتتزامن املعارك مع غارات 
وقصــف كثيف يطول أرياف 
إدلــب اجلنوبــي والالذقيــة 

تطبيق »املوازنة اإللكترونية« يسهم في ضبط وحوكمة األداء املالي وإحكام الرقابة على الصرف

خبراء الطاقة املصريون والروس خالل تفقدهم موقع الضبعة النووي في أغسطس 2018 

)أ.ف.پ( عائالت سورية حتمل مقتنياتها وتهرب من العمليات العسكرية في ريف حماة الشمالي وريف ادلب اجلنوبي 

تكرارية وغيرها من وسائل 
األمان املختلفة«.

وأكد البيان أن »كل ما أثير 
من ربط هــو في غير محله 
على اإلطالق وال يعدو كونه 

مبالغات«.
وعلــى صعيد آخــر، أكد 
د.محمد معيط وزير املالية، 
الــوزارة حريصــة على  أن 
حتقيق االنضباط واحلوكمة 
املالية خالل  واملســتهدفات 
املالــي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠،  العــام 
مبا يســهم في البنــاء على 
ما حتقق مــن جناحات غير 
مســبوقة، ضمانا الستمرار 
التطور اإليجابي ملؤشــرات 
األداء االقتصــادي، موضحا 
أن مصــر، وفقا لتقرير بنك 
االستثمار العاملي »مورجان 
ستانلي«، نفذت أفضل وأجنح 
برنامــج إصــالح اقتصادي 
مقارنة بباقي جميع األسواق 
الناشئة على مستوى العالم، 
وقد أدى ذلك إلى رفع معدل 

وتلتها وأم زيتونة ومزرعتي 
خربة مرشد ومنطار(. 

وأوضح مدير املرصد رامي 
عبدالرحمــن لوكالــة فرانس 
برس أن »قوات النظام باتت 
على بعد أربعــة كيلومترات 
من مدينة خان شــيخون من 
جهة الغرب، بعد ســيطرتها 
على خمس قــرى صغيرة«، 
موضحا أنها »لم تعد تفصلها 
عن املدينة إال أراض زراعية«.

ومــن جهة الشــرق دارت 
معارك عنيفة بني قوات النظام 
ومقاتلــي املعارضــة، حيــث 
حتاول قوات النظام السيطرة 
على تلة استراتيجية تقع على 
بعد نحو ستة كيلومترات من 

خان شيخون.
إن  عبدالرحمــن  وقــال 
املدينة »أصبحــت عمليا بني 
فكي كماشة من جهتي الشرق 

والغرب«.
بغــاز  الهجــوم  وأودى 
الســارين على خان شيخون 
عام ٢٠١٧ بحياة العشرات، ما 
دفع الرئيــس دونالد ترامب 

بدء التشغيل التجريبي لتطبيق 
»ادرس في مصر« على الهواتف الذكية

تركيا تسّير »درون« متهيدًا لتأسيس 
»املنطقة اآلمنة« شمال سورية

»مصر للطيران« تتسلم سادس وآخر 
»طائرات األحالم« وبكني أولى وجهاتها

»البترول«: حتويل 50 ألف سيارة 
سنوياً للعمل بالغاز الطبيعي

..و»مسد« تتحرك عربيًا وترسل وفدًا 
لدمشق لبحث االتفاق التركي- األميركي

القاهرة - أ.ش.أ: قال وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.خالد عبدالغفار، إنه مت 
بدء التشــغيل التجريبي لتطبيق »ادرس 
في مصر« على الهاتــف الذكي، ويتضمن 
بيانات كل مؤسســات التعليم العالي في 

مصر واملعترف بها من قبل الوزارة. 
وأضاف عبدالغفار - في بيان امس - 
أن هذا التطبيق يأتي في ظل التوجه نحو 
تقدمي خدمة تعليمية متميزة تدعم التواصل 
بني أطراف العملية التعليمية وخاصة في 
املرحلة االنتقالية من املرحلة الثانوية إلى 

التعليم اجلامعي.
وأوضح أن التطبيق يهدف إلى تقدمي 
جميع املعلومات للطالب وولي األمر وأي 
طالــب للخدمة من خالل تطبيق بســيط 
وسهل االســتخدام على الهاتف احملمول، 

حيث يساعد الطلبة وأولياء األمور على 
معرفة اجلهات التعليمية والتخصصات 
التي ميكن االلتحاق بها وبيانات التواصل 
معهــا، باإلضافــة إلى بعــض املعلومات 

األخرى.
وأشــار إلى أن التطبيق يســاعد أيضا 
الطلبة الوافدين والراغبني في الدراسة مبصر 
مــن جميع أنحاء العالــم في التعرف على 
املؤسسات التعليمية في مصر، كما يوضح 
مجاالت التخصصــات املختلفة والبرامج 
املميزة املتاحة في مرحلة التعليم اجلامعي.
ولفت إلى أن التطبيق يتســم بسهولة 
االســتخدام، ويعمل النظــام على نظامي 
أندرويد وآيفون، كما أنه ثنائي اللغة )عربي/ 
إجنليزي(، وكذلك تتم استضافة التطبيقات 

على السحابة اإللكترونية.

وكاالت: أعلنــت وزارة الدفاع التركية 
أمس، بدء حتليق طائرات مســيرة بدون 
طيار »درون« شمالي سورية في إطار جهود 
تأسيس »املنطقة اآلمنة« في ضوء التفاهم 

مع واشنطن، بحسب تقارير إعالمية.
يأتي ذلك غداة اإلعــالن عن بدء الوفد 
األميركــي إنشــاء البنيــة التحتية ملركز 
العمليات املشترك اخلاص بإدارة »املنطقة 
اآلمنة« في والية أورفا في شــمال شرقي 

تركيا.
وكانت وزارة الدفاع األميركية أعلنت 
أنها توصلت إلى اتفاق مع اجلانب التركي 
على »آلية أمنية« تبدد مخاوف أنقرة، كما 
ستدفع قوات سوريا الدميوقراطية »قسد« 
إلى التركيز على حماية املنطقة من تنظيم 
)داعش( بدال من أن تنشغل باحتمال حدوث 
هجوم تركي، وفي الوقت نفسه ستساهم 

في حماية أمن شمال شرق سورية.
وكان اجلانبــان األميركــي والتركــي، 
توصال إلى اتفاق بعد مفاوضات عسيرة 
حول إنشاء مركز إدارة وتنسيق »املنطقة 
اآلمنة« شمال سورية، حيث إن واشنطن 
تقدر عمق املنطقة ما بني ٥ و ١4 كيلومترا، 
بينما تصر تركيا على أن تكون بعمق 3٠ 

إلى 4٠ كلم.

وفي اطار االستعدادات التركية لتكريس 
املنطقــة اآلمنة، قال رئيس جمعية الهالل 
األحمر التركي كرم قنق، ان اجلمعية انتهت 
مــن وضع جميــع خطط عملهــا املتعلقة 
باملنطقة، وذلك فــي تصريحات أدلى بها 

قنق إلى صحيفة »صباح« التركية.
وأضــاف قنق، حســبما ترجمه موقع 
»اجلسر ترك«، أن أنشطتهم ومهامهم تنقسم 
إلى جزأين، يشــمل األول تقدمي اخلدمات 
الصحيــة إلى عناصر اجليش التركي كما 
فعلوا سابقا خالل عمليتي »درع الفرات« 

و»غصن الزيتون«.
أمــا اجلزء الثاني فيتمثــل في احتمال 
مشــاركتهم بحماية املدنيني داخل مناطق 
التوتر احملتملة، ونقلهم إلى مناطق آمنة، 
إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي لضمان 
استمرار توفير احتياجاتهم دون انقطاع.
ولفــت قنق االنتباه إلى إمتامهم وضع 
جميع خطط العمل املتعلقة باملنطقة اآلمنة، 
ابتداء مــن البنية التحتيــة وتأمني املياه 
والغذاء، وصوال إلــى التعليم واخلدمات 
الصحية، مشــيرا إلــى أن اجلمعية تدير 
اليوم ٦ مستشفيات و34 مركزا طبيا في 
شــمال حلب وبعض مناطــق إدلب تضم 

٢٢٥٢ عامال صحيا.

القاهرة ـ ناهد إمام

أعلنــت مصر للطيــران أن أولى رحالت 
طائرة األحالم السادسة واألخيرة من طراز 
البوينــغ Dreamliner B٧٨٧-٩ من املقرر أن 
تكون على خط بكني اعتبارا من األحد املقبل 
املوافــق ١٨ اجلاري، لتصبــح بذلك الطائرة 
رقم ٧٥ في التشغيل الفعلي باألسطول بعد 

تنفيذ خطة إلحالل وجتديد األسطول. وفي 
وقت سابق وصلت إلى مطار القاهرة الدولي 
قادمة من مطار مصنع بوينغ مبدينة سياتل 
بالواليات املتحدة األميركية الطائرة السادسة 
-Dreamliner Bواألخيرة من طراز البوينغ ٧٨٧
٩ ليكتمــل بذلــك انضمام جميــع الطائرات 
املتعاقد عليها من هذا الطراز ألسطول مصر 

للطيران في وقت قياسي بلغ ٥ أشهر.

القاهرة - أ.ش.أ: قال م.طارق املال وزير 
البترول والثروة املعدنية، إنه جار تنفيذ 
خطة عمل متكاملة للتوســع في استخدام 
الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وحتفيز 
املواطنني على حتويل سياراتهم الى نظام 
الوقــود املزدوج )غــاز طبيعي - بنزين( 
من خالل تسهيالت وتيسيرات في السداد، 
مشيرا الى أن خطة وزارة البترول تستهدف 
حتويل ٥٠ ألف سيارة سنويا بزيادة عن 
العام املاضي والذي شــهد حتويل 33 ألف 
سيارة. وأكد املال في بيان امس أن اخلطة 

تأتي لدعــم الرؤية التــي تتبناها القيادة 
السياسية واحلكومة إلحالل الغاز الطبيعي 
محل البنزين والسوالر في السيارات املالكي 
والنقل اجلماعي بالتنسيق، وتضافر اجلهود 
بني الوزارات املعنية لتطوير هذا املشروع 
ودعــم إقامة محطات التمويــن بالغاز في 
احملافظات املختلفة، وتوفير آليات متويل 
جديدة إلنشاء تسهيالت التموين وحتويل 
املركبات للغاز الطبيعي مبا يسهم في زيادة 
معــدالت التحويل والتوســع في محطات 

متوين السيارات بالغاز الطبيعي.

عواصم - وكاالت: كشفت مصادر كردية 
في محافظة احلســكة، عن توجه وفد من 
مجلس سورية الدميوقراطية )مسد( إلى 
دمشق إلجراء مباحثات حول مستقبل منطقة 
شــرق الفرات، فيما توجه وفدان مماثالن 

إلى موسكو وعواصم عربية.
وذكرت وسائل إعالم روسية أن »الوفود 
الثالثة ســتبحث تطورات الوضع الراهن 
ومستقبل منطقة شرق الفرات بعد االتفاق 
األميركي- التركي إلنشــاء مركز تنسيق 
مشترك إلقامة املنطقة اآلمنة شمال شرقي 
ســورية، وإقامة نقــاط مراقبة على طول 

احلدود السورية- التركية املشتركة«.
وقالت املصادر إن إلهام أحمد، رئيســة 
الهيئة التنفيذية في )مســد( الذي يشكل 
الواجهــة السياســية لقــوات ســورية 
الدميوقراطية »قسد«، ترأست وفدا وصل 
إلى دمشق قبل أيام للقاء عدد من املسؤولني، 

في حني وصل وفد آخر برئاسة عبدالكرمي 
عمر رئيس هيئة الشؤون اخلارجية فيما 
يســمى بـ»اإلدارة الذاتية« لشــمال شرقي 
ســورية، إلى العاصمة الروسية موسكو، 
بينما توجه وفد ثالث برئاســة سيهانوك 
ديبو عضو ما يسمى املجلس الرئاسي لـ 

»مسد« إلى األردن.
واعتبرت املصادر أن اجلانبني األميركي 
والتركــي توصــال إلى تفاهم حــول إقامة 
املنطقة اآلمنة على حساب ما يسمى مشروع 
»اإلدارة الكردية«، الذي بدأ بالتالشــي مع 
اإلصــرار التركي على أن تكــون »املنطقة 
اآلمنة« بعمق ٢٠ إلى 3٠ كم داخل األراضي 
السورية وهذا كاف لتفكيك »اإلدارة الذاتية«، 
وذلك رغم كل التنزيالت والتنازالت التي 
قدمتها القيــادات الكردية لتركيا وأعلنت 
مبوجبها املوافقــة على إقامة منطقة آمنة 

على األراضي السورية بعمق ٥ كم.


