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أنباء مصرية

احلكومة: القاهرة قدمت مقترحاً عادالً حول »سد النهضة«

بدء تسليم 312 وحدة سكنية بـ »دار مصر« 5 سبتمبر
القاهرة - ناهد إمام

صرح د.عاصم اجلزار وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانيــة، بأن جهاز مدينة القاهرة 
اجلديدة، ســيبدأ في اخلامس من سبتمبر املقبل 

في تسليم 312 وحدة سكنية )13 عمارة(، باملرحلة 
األولى مبشروع »دار مصر« لإلسكان املتوسط، 

مبنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.
وأوضح م.عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 
القاهرة اجلديــدة أن على املواطن الفائز بالوحدة 

التوجه لبنك التعمير واإلسكان فرع التجمع اخلامس، 
إلنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه جلهاز التجمع األول 
)مكتب خدمة املواطنــن بالتجمع األول( بخطاب 
البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، وتسلم 

خطاب للموقع ملعاينة وتسلم الوحدة.

القاهرة : خديجة حمودة ـ هالة عمران

عقدت اللجنة العليا ملياه 
النيل اجتماعا امس برئاسة 
د.مصطفــى مدبولي رئيس 
مجلس الــوزراء، وبحضور 
سامح شكري وزير اخلارجية، 
ود.محمد عبدالعاطي وزير 
املوارد املائية والري، وممثلي 
وزارات: الدفاع، واخلارجية، 
املائيــة والــري،  واملــوارد 
واملخابرات العامة، والرقابة 
اإلدارية، واخلبراء املختصني.
وصرح املستشــار نادر 
سعد املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة مجلس الوزراء، بأن 
العليا اســتعرضت  اللجنة 
املراحل املتعددة للمفاوضات 
بني مصر والسودان وإثيوبيا 
حــول ســد النهضــة، ومــا 
اســتغرقتها من مدة زمنية 
طويلــة دون التوصــل إلى 

اتفاق.
وأكــد املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة مجلس الوزراء 
أن مصر قدمت مقترحا فنيا 
عادال يراعي مصالح إثيوبيا 
واحتياجاتهــا للكهرباء من 
السد، دون اإلضرار اجلسيم 

باملصالح املائية املصرية.
وأوضح أن اللجنة أكدت 
- خــال االجتمــاع - على 
أهمية االنتهاء من املفاوضات 
وفقــا لبرنامج زمني محدد، 
خاصة أن مصــر قد وجهت 
الدعــوة بنــاء علــى مطلب 

الشــمالي بالبحر املتوسط، 
وذلك مبشاركة عدد من القطع 
البحريــة املصرية واملدمرة 
الصينية )XIAN-١53( عقب 
انتهاء زيارتها الناجحة مليناء 

اإلسكندرية.
جــاء ذلك في إطــار دعم 
العاقات املتميــزة وتعزيز 
التعــاون وتبــادل اخلبرات 
بني القوات املسلحة املصرية 
ونظائرها من الدول الصديقة 

والشقيقة.
وتضمن التدريب عددا من 
األنشطة البارزة منها التدريب 

علــى اتخــاذ أوضاعها بدقة 
وســرعة عاليــة. وتهــدف 
هــذه التدريبات إلى توحيد 
املفاهيــم العملياتيــة ونقل 
وتبــادل اخلبرات والتعرف 
على العقائد القتالية املختلفة 
وتنســيق اجلهود ملواجهة 
التحديــات والتهديدات مبا 
يدعم جهود األمن واالستقرار 
البحــري وتأمــني خطــوط 
املواصات البحرية العاملية، 
كما يعد التدريب إحدى نتائج 
التعاون العسكري بني القوات 
املسلحة املصرية والصينية.

على مجابهة التهديدات غير 
النمطية بواســطة اللنشات 
السريعة املعادية والتدريب 
على أساليب مكافحة اإلرهاب 
والقرصنــة بالبحــر، مــع 
التدريب على السيناريوهات 
املختلفــة املصاحبــة لتلــك 
اإلجراءات مثل ممارسة حق 
الزيارة والتفتيش للســفن 
املشــتبه بهــا، كذلــك تنفيذ 
تدريبات للمواصات اإلشارية 
والعديد من تشكيات اإلبحار 
نهــارا وليا، مما يؤكد قدرة 
البحرية املشاركة  الوحدات 

تدريب مصري - صيني ملكافحة اإلرهاب والقرصنة في البحر املتوسط

جانب من التدريب املصري - الصيني املشترك في البحر املتوسط 

اجلانــب اإلثيوبــي بتعديل 
موعــد االجتماع السداســي 
الــدول الثــاث، والذي  بني 
كان مقررا عقده يومي التاسع 
عشر والعشرين من أغسطس 
اجلاري، ليعقد يومي اخلامس 
عشر والسادس من سبتمبر 
املقبل، للتوصــل إلى اتفاق 
حول قواعد ملء وتشــغيل 

سد النهضة. 
وعلى صعيد آخر، نفذت 
عناصر من القوات البحرية 
املصريــة والصينية تدريبا 
بحريا عابرا بنطاق األسطول 

حبس األمني العام لـ »األعلى لإلعالم« 
على ذمة حتقيقات الرشوة

34 مليار جنيه مشتريات املصريني
من املصوغات الذهبية

متديد االشتراك مببادرة »صنايعية مصر« 
للتدريب احلرفي حتى 29 اجلاري

القاهرة - وكاالت: قال رفيق عباســي 
رئيس شــعبة املصوغات الذهبية بغرفة 
الصناعات املعدنية التابعة الحتاد الصناعات 
املصرية إن املصريني يســتهلكون سنويا 
نحو 5٠ طن مصوغات ذهبية، بواقع 34.6 
مليار جنيه، ويتضمن ذلك: )ساسل، خوامت، 

أساور، وأقراط(. 

وقال عباسي في تصريحات لصحيفة 
»الشروق« املصرية امس، إن حجم االستهاك 
يتضمن نحو ٢٠ طنا من مبيعات املشغوالت 
الذهبية املصنوعة سابقا، ويعاد تصنيعها 
مرة أخرى، والتي يعاد تصنيعها مرة أخرى، 
باإلضافة إلى نحو 3٠ طنا من الذهب اخلام 

املنتج من املناجم احمللية.

القاهــرة - أ.ش.أ: أعلن صندوق التنمية 
الثقافية، مد فترة االشتراك مببادرة »صنايعية 
مصــر« للتدريب املهنــي واحلرفي، حتى ٢٩ 
اجلاري نظرا لإلقبال الكبير على املبادرة التي 
أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيســي كحملة 
حلمايــة التراث وإعادة إحيائه، وذلك إلتاحة 

الفرصة ألكبر عدد لاستفادة من املنحة. وذكر 
الصندوق، في بيان امس أن املبادرة التي مت 
تنفيذها مبركز الفسطاط للحرف التقليدية، 
تهدف إلى إعادة احلرف التقليدية والتراثية 
املصرية إلى دائرة الضوء والعمل على تأهيل 
جيل جديد من املبدعني من سن ١8 حتى 4٠ عاما.

القاهرة - وكاالت: قررت 
نيابــة أمــن الدولــة العليا، 
برئاســة املستشــار خالــد 
ضياء احملامــي العام األول 
للنيابة، حبس أحمد سليم 
األمني العام السابق للمجلس 
األعلى لإلعام واثنني آخرين 
4 أيام على ذمة التحقيقات، 
في االتهام املنسوب له بتلقي 

رشوة.
من جهتــه، قرر املجلس 
األعلى لتنظيم اإلعام إعفاء 
احمــد ســليم مــن منصبه، 

واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة لتعيني أمني 
عام جديدا بعد أن توافق املجلس على اسمه 
ومؤهاته لتولي هــذا املنصب خال الفترة 
املقبلــة. جاء ذلــك خال االجتمــاع الطارئ 

للمجلــس امس الذي ناقش 
خاله ملناقشة ما أثير حول 
األمني العام للمجلس واتهامه 
فــي قضيــة رشــوة.  وقال 
املجلــس في بيــان: »إنه لم 
يقم ولم يكن ليتســتر أبدا 
على ما يخالــف القانون أو 
يحمي فسادا أيا كان مرتكبه 
وأيا كان موقعه«، معربا عن 
كامل تقديره للدور الذي تقوم 
به أجهزة الدولــة الرقابية. 
وفي سياق متصل، أكد الكاتب 
الصحافي مكرم محمد أحمد 
رئيس املجلس األعلــى لتنظيم اإلعام، في 
تصريحات صحافية أنه مت االستقرار على اسم 
د.عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة 
لتولي منصب األمني العام اجلديد للمجلس.

توافق على اختيار د.عصام فرج خلفاً له

د.عصام فرج 

بري مطمئن.. ومصادر مطلعة لـ »األنباء«:
ال حرب وال تدهور اقتصادياً في لبنان

بيروت ـ عمر حبنجر

ينعقــد مجلــس الــوزراء اللبناني 
برئاســة رئيــس اجلمهورية ميشــال 
عــون وحضــور رئيس الوزراء ســعد 
احلريــري والوزراء فــي املقر الصيفي 
للرئاســة في بيت الدين وســط القلق 
مما يحمله تقرير »ستاندرد آند بورز« 
حول مستوى التصنيف االئتماني للبنان 
املنتظر صدوره مساء اليوم، والتشويش 
السياسي الذي احدثه تصريح الرئيس 
عــون حــول االســتراتيجية الدفاعية 
واملتغيرات التي طــرأت على ظروفها، 
مــا فهم البعض منه ان االســتراتيجية 
الدفاعية التي تهدف العادة قواعد احلرب 
والسلم الى كنف الدولة ال يرى رئيس 
اجلمهوريــة ضرورتها اآلن، فيما ذهب 
البعــض اآلخر الــى ربط املشاكســات 
السياسية املســتجدة بظروف ونتائج 
زيارة رئيس احلكومة ســعد احلريري 
الى واشنطن التي بدأت خاصة وتطورت 

الى سياسية.
في هذا السياق الغامض، اتى اعان 
الوزير جبران باسيل عزمه، في االجتماع 
االسبوعي لتكتل لبنان القوي وبحضور 
النائب طال ارسان، زيارة اجلبل ثانية 
واملرور في دارة ارسان في خلدة، اضافة 
الى التســجيل الصوتــي غير املقصود 

حلديــث هامس بني باســيل وارســان 
خال ذلك االجتماع، حيث قال ارسان 
لباسيل: اذا بتنعمل االنتخابات املقبلة 
على »امليغاسنتر« بتأخذ نصف نواب 

الشوف وعاليه.
فرد عليه باسيل قائا: ايه كيف لكن 

قليلة شو عمل احلزب فينا.
ولم يعرف ما اذا كان املقصود احلزب 
التقدمي االشتراكي ام حزب اهلل، علما 
ان حــزب اهلل ال يحبذ االنتخابات على 
طريقة »امليغاسنتر« التي تسمح للناخب 
باالنتخاب في دائرة سكنه ودون احلاجة 
الى االنتقال ملنطقة قيده الشخصي بحيث 

يسهل التأثير عليه.
ويزعــم املشوشــون علــى زيــارة 
احلريــري االميركيــة انــه قابــل جون 
بولتون وصهر الرئيس ترامب، جاريد 
كوشنر، دون اعان، وقد اعطى موافقته 
على مســائل تتعلق بالقرارات الدولية 

املتصلة بالعاقة مع اسرائيل.
البطريرك املاروني بشارة الراعي الذي 
جاء الى بيت الدين مهنئا الرئيس عون 
باالنتقال الى مقــره الصيفي وليودعه 
مبناسبة سفره حلضور مؤمتر ديني في 
البرتغال، ابلغ الصحافيني انه لم يتحدث 
مع الرئيس عون بشأن تصريحه حول 
االســتراتيجية الدفاعية، امنا »حتدثنا 
عن الوضع االقتصادي وعن اســاليب 

التحقيــق لــدى االجهزة وحــول املادة 
٩5 من الدســتور والامركزية االدارية 
ومجلس الشيوخ«. وسط هذه الضوضاء 
السياسية واالعامية، قال رئيس مجلس 
النواب نبيه بري انه مطمئن، واستغرب 
ممارسة الضغوط على لبنان من خال 
تصنيفه سلبيا في وقت يقدم االميركيون 
اسلحة للجيش بقيمة 6٠ مليون دوالر.

بدورها، قللت مصادر واسعة االطاع 
من خطــورة التصنيف االئتماني الذي 
قد يصــدر عن »ســتاندرد آنــد بورز« 
مساء اليوم، وقالت املصادر لـ »األنباء« 
ان االهميــة النطــاق خطــة االصــاح 
االقتصادي التي ستتقدم جدول اعمال 
مجلس الوزراء في بيــت الدين اليوم، 
والتي ستكون مبنزلة االنطاقة، ومهما 
التصنيــف االئتمانــي فالــدوالر  كان 
االميركي اعطى الضوء االخضر. واضافت 
املصادر الواسعة االطاع: في لبنان اليوم 
استقرار ومصاحلة، ال حرب وال تدهور 
اقتصاديــا، اما التحديــات والتهويات 
والسجاالت فهي جزء من ديكور املرحلة، 
والدليل ان حزب اهلل اعترض على لقاءات 
احلريــري االميركية، لكنه لم يعترض 
على النتائج، ذاهبا الى املطالبة بتشكيل 
جلنة نيابية للتحقيق بهدر املال العام 
فــي الهاتف اخلليوي الذي يتولى تيار 

املستقبل وزارته.

مجلس الوزراء ينعقد اليوم وعينه على التصنيف االئتماني

)محمود الطويل( الرئيس العماد ميشال عون مستقبال البطريرك بشارة الراعي في املقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين 

فرار عشرات اآلالف من الهجوم على ريف إدلب
فــر  عواصــم - وكاالت: 
عشــرات اآلالف مــن ريــف 
ادلب اجلنوبــي وريف حماة 
الشمالي على وقع تقدم قوات 
احلكومة الســورية مدعومة 
بروسيا، وبقي مصير مدينة 
خان شيخون ضبابيا وسط 
معلومــات عن بــدء اجليش 
السوري متشــيطها، بحسب 

موقع قناة »روسيا اليوم«.
وقالت القناة إن مجموعات 
اجليــش دخلــت املدينة بعد 
ســيطرتها علــى تــل ترعي 
وخراج التمانعة شــرق خان 
شــيخون، مــا أدى إلى إكمال 
الطوق علــى بلدات اللطامنة 
وكفرزيتا ومــورك، في ريف 
حماة الشمالي وخان شيخون 

بريف إدلب.
 RT وأكد مصدر عسكري لـ
أن ما تبقى من مســلحني في 
ذلك اجليب جتمعوا في مورك 
حيث تتواجــد نقطة املراقبة 

التركية.
الســوري  لكــن املرصــد 
حلقوق اإلنسان قال ان النظام 
سيطر على القســم الشرقي 
والشمالي من خان شيخون، 
أما القسم الغربي واجلنوبي 
فبقي خاليا من أي تواجد سواء 
من قوات النظام أو املعارضة 
حتى مســاء امــس، بانتظار 
نتائج اجتماعات املســؤولني 

الروس واألتراك.
املكتــب  رئيــس  وقــال 
السياسي لـ »اجلبهة الوطنية 
للتحرير«، أبوصبحي نحاس، 
إن اللقاء انعقد أمس، وهدفه 
بحــث وقف إطــاق النار في 
املنطقة، ومصير خان شيخون 
بعد تقدم قوات النظام، مؤكدا 
أن الفصائل بـ »انتظار نتائج 

االتفاق«.
وفي إطار الضغط امليداني 
على تركيا، وفيما بدا ردا على 
التهديــد الــذي أطلقــه وزير 
اخلارجيــة التركــي مولــود 
جاويش أوغلو محذرا النظام 
من »اللعب بالنار«، قالت مواقع 
معارضة، إن طائرات سورية 
استهدفت بعدة غارات جوية 
محيط نقطة املراقبة التركية 

اجليش السوري ميشط أجزاء من خان شيخون

وفي هــذه األثنــاء، قالت 
منظمات حقوقية ومصادر من 
املعارضة السورية إن عشرات 
اآلالف من األشخاص فروا إلى 
احلــدود التركية خال األيام 
القليلــة املاضيــة مــع توغل 
اجليش الســوري أكثر داخل 

منطقة خفض التصعيد.
 وترك الفارون مدينة معرة 
النعمان، وهي مدينة رئيسية 
في محافظة إدلب كانت ماذا 
لعائات فرت من مناطق كانت 

حتت سيطرة املعارضة.
وذكر أفراد فرق إنقاذ هناك 
أن نحو 6٠ ألف شخص فروا 

خال األيــام األربعة املاضية 
فقط. وأشــار ســكان إلى أن 
مقاتات روســية وســورية 
كثفــت قصف قــرى وبلدات 
متفرقة حــول معرة النعمان 
وان مستشفى الرحمة املوجود 
في املنطقة أصيب في القصف.
مــن جهتــه، أعلــن فريق 
»منسقو استجابة سورية«، أن 
هجوم قوات النظام املدعومة 
من الطرف الروسي أدى الى 
نــزوح 3١7١3 عائلــة بحدود 
)١٩7574 نسمة(، خال الفترة 
الواقعة بني ١١ و٢١ أغســطس 

فقط.

التاسعة في مدينة مورك، التي 
باتت شبه محاصرة.

وقــال نحــاس إن الرتــل 
الذي ارســل لتعزيز  التركي 
نقطــة املراقبــة ظــل متوقفا 
في قرية معر حطاط جنوب 
معرة النعمان، بانتظار نتائج 

االجتماع.
ويتزامن ذلك، مع استمرار 
الســورية  الطائرات  قصــف 
والروســية علــى مناطق في 
ريــف إدلــب، أبرزهــا أريحا 
ومعرشــمارين وتل منيس، 
ما أدى إلى وقوع ضحايا من 

املدنيني.

تركيا متدد املهلة املمنوحة للمخالفني 
السوريني ملغادرة اسطنبول

اسطنبول - رويترز: قال وزير الداخلية 
التركي سليمان صويلو، إن حكومته مددت 
حتى 30 أكتوبر املقبل املهلة املمنوحة لالجئن 
السورين غير املســجلن في اسطنبول 
ملغادرة املدينة. وكان حاكم اسطنبول قال 
الشــهر املاضي إن الســورين املسجلن 
في أقاليم أخرى عليهــم العودة إلى تلك 
األقاليم بحلول 20 أغسطس. وفي حديث 

تلفزيوني مــع محطة خبر ترك في وقت 
متأخر أمس األول، قال صويلو إنه جرى 
متديد املهلة حتى 30 أكتوبر، وإنه ســيتم 
السماح للذين يغادرون اسطنبول بإعادة 
توطينهم وتســجيلهم في أي إقليم آخر 
باستثناء إقليم أنطاليا اجلنوبي، موضحا 
أن اإلقليم لن يستقبل املزيد من املهاجرين 

السورين.

)ا.ف.پ( الدمار الذي حلق مبستشفى الرحمة جراء غارة روسية على قرية تلمنس بريف ادلب 


