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مصر ُتطالب مبقاطعة عربية 

للدول الراعية واحلاضنة لإلرهاب

االحتياطي األجنبي ملصر يرتفع 
إلى 20.080 مليار دوالر بنهاية يونيو

شيخ األزهر يحّذر من خطة تتربص باإلسالم 
وتستهدف زعزعة أمن البالد والعباد

محلب يؤكد أهمية مشروع 
تنمية املثلث الذهبي في صعيد مصر

القاهرة � العربي����ة نت: طالبت مصر الدول 
العربي����ة بإجراءات جماعي����ة وفعالة ملواجهة 
اإلره����اب، وتفعيل اتفاقي����ات التعاون العربي 
الثنائية واجلماعية ملكافحته ومحاصرة مصادر 
متويله، وحترمي اس����تضافة رموزه، ومقاطعة 
الدول التي تؤوي اإلرهابيني، وإغالق وس����ائل 

اإلعالم التي تروج لهم.
وخالل اجتماع للسفير عبدالرحمن صالح، 
مساعد وزير اخلارجية املصري للشؤون العربية 
بسفراء الدول العربية املعتمدين لدى القاهرة 
مساء اول من امس وذلك من أجل إحاطتهم بآخر 
مستجدات جهود الدولة املصرية املتصلة مبحاربة 
اإلرهاب، إضافة إلى األحداث األخيرة التي شهدتها 
شمال سيناء، شرحت الوزارة طبيعة التحركات 
املصرية اجلارية ملواجهة اإلرهاب واإلجراءات 
التي اتخذتها مصر في أعقاب استهداف أحد رموز 

العدالة املصرية وهو النائب العام.
وقال مس����اعد وزير اخلارجية املصري ان 
اإلرهاب ال دين وال وطن له، مشيرا إلى أن هجمات 
س����يناء واغتيال النائب العام جاءت في أعقاب 
عملي����ات إرهابية مماثلة تعرض����ت لها العديد 
من الدول العربية الشقيقة، وآخرها السعودية 

القاهرة � رويترز: قال البنك املركزي املصري 
امس إن احتياطيات مصر من النقد األجنبي زادت 
إلى 20.080 مليار دوالر في نهاية يونيو مقارنة 

مع 19.560 مليار دوالر في نهاية مايو.
ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة 
الصعبة زادت بنحو 520 مليون دوالر في يونيو. 
وباعت احلكومة املصرية سندات دولية في يونيو 
ألجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دوالر. وقال 
هش����ام رامز محافظ البنك املركزي املصري في 
مقابلة تلفزيونية األحد »بدأنا نرى حتسنا في 

القاهرة � أ.ش.أ: حذر د.أحمد الطيب، ش����يخ 
األزهر الشريف من خطة تتربص باإلسالم وباحللم 
الذي يسير إليه وطننا الغالي مصر، مضيفا أن 
هذه اخلطة تستهدف زعزعة أمن البالد والعباد، 
الفتا إل����ى أن هناك دوال أخرى تقوم على الكيل 
مبكيالني وحترص على إفقار اآلخر، وليس عندهم 
أي مانع من تصدير املوت أو السالح في سبيل 

اغتنائهم وحتكمهم في مصير الشعوب.
وأضاف شيخ االزهر � في بيان له امس عقب 
لقائه مع كبار املثقفني واملفكرين وعلماء األزهر 
ملناقش����ة آليات وضوابط جديد الفكر الديني، 
وس����بل حماية املجتمع من الفكر املتطرف � أن 
األزهر يتح����رك بخطى ثابتة نحو جتديد الفكر 
اإلسالمي، ويجب أن يتحرك كل في مجاله، وأن 
يقوم بواجبه في مصر والعالم اإلسالمي، مضيفا 
أن األزهر سيتواصل مع جميع األطراف املعنية 
بقضية التجدي����د من أجل إصدار وثيقة جتديد 
الفكر الديني على غرار الوثائق الس����ابقة التي 
أصدرها األزهر الشريف ونالت القبول في الداخل 

واخلارج.
وطالب ش����يخ األزهر بالتركي����ز على القيم 
اإلنس����انية واملفاهيم التي نح����ن بحاجة إليها 
في مجتمعاتن����ا، كالتراحم، والتكافل، والعدالة 
االجتماعية، موضحا أنه ليس من اإلس����الم أن 
تعيش طبق����ة صغيرة في برج عاجي، بينما ال 

القاهرة � أ.ش.أ: أكد م.ابراهيم محلب رئيس 
الوزراء أهمية مشروع تنمية منطقة املثلث 
القومية  الذهبي باعتباره أحد املش����روعات 
الكبرى التي تقوم احلكومة باملضي في سبيل 
تنفيذها، والتي تعول عليها الدولة لتحقيق 
تنمية مستدامة مبنطقة الصعيد ودفع حركة 
النمو مبختلف مدنه، مبا يس����هم في حتسني 
مستوى املعيشة لسكانه وتوفير فرص التعليم 

والعمل واالرتقاء باملستوى الصحي لهم.
جاء ذلك خالل ترؤس����ه اجتماعا ملتابعة 
التحضيرات اجلارية لتنفيذ مشروع تنمية 
منطقة املثلث الذهبي بصعيد مصر، بحضور 
وزراء الصناعة والتجارة، والتنمية احمللية، 
والتخطيط، والصحة، واإلس����كان، والقوى 
العاملة، والكهرباء، والبيئة، والتعليم العالي، 
والبحث العلم����ي، وامل����وارد املائية والري، 
والتعاون الدولي، واآلثار، والنقل، والتعليم 
الفني والتدريب، والزراعة، والتربية والتعليم، 
والس����ياحة، ومحافظي قنا، والبحر األحمر، 
ورؤساء هيئات التخطيط العمراني، والتنمية 
الصناعية، والثروة املعدنية، وعدد من مسؤولي 
الى  اجلهات احلكومية املختلف����ة، باإلضافة 
ممثلي الش����ركة االيطالية التي تتولى وضع 

املخطط العام للمشروع.
وقدم رئيس هيئة التنمية الصناعية عرضا 
في بداية االجتماع حول املشروع الذي يقوم 
على تطوير األنش����طة االقتصادية مبنطقة 
املثلث الذهبي، واحملصورة بني مدينتي سفاجا 
والقصير من جهة الشرق ومدينتي قنا وقفط 
من جهة الغرب، مبساحة تقديرية تبلغ حوالي 
7000 كم مربع، واس����تغالل جمي����ع املوارد 
التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية 
واخلدمي����ة املتاحة، فضال عن إنش����اء منافذ 
بحرية دولية ونقطة اتصال حلركة التجارة 
العاملية التي متر عبر قناة السويس والتجارة 
الداخلية التصاله بوادي النيل عند محافظة 

والكويت وتونس والصومال، مضيفا أن هجمات 
سيناء التي كانت تهدف لبسط اجلماعات اإلرهابية 
س����يطرتها على مدينة الش����يخ زويد، وهو ما 
مت إحباطه بش����كل فعال رسخ من ثقة الشعب 
املصري في قدرة قواته املسلحة على حماية أمن 

الوطن ومقدراته.
وأكد املسؤول املصري قدرة بالده على مواجهة 
اإلرهاب الذي تتعرض له، مشيرا إلى أن تعقيدات 
الشبكة اإلقليمية والدولية الداعمة واحلاضنة لهذا 
اإلرهاب هي ما ينبغي أن يتم التنسيق بشأنه، 
بحيث تتبنى الدول العربية إجراءات جماعية 
وفعالة ملواجهة هذا التحدي الغاشم، وذلك من 
خالل تفعيل اتفاقيات التعاون العربي الثنائية 
واجلماعية ملكافحة اإلرهاب، ومحاصرة مصادر 
متويله، وحترمي استضافة اإلرهاب، ومقاطعة 
الدول التي تؤوي اإلرهابيني، وإغالق وس����ائل 

اإلعالم التي تروج لهم.
من جهتهم، نقل الس����فراء العرب تعازيهم 
للحكومة املصرية وللشعب املصري، ووقوفهم 
معه في مصابهم، كم����ا عبروا عن دعم بلدانهم 
الكامل للحكومة املصرية في اتخاذ ما يلزم من 

تدابير وإجراءات حلماية أمنها القومي.

املوارد الدوالرية )مبصر(.«
وقفزت إيرادات البالد من الس����ياحة حوالي 
62 % في التسعة أشهر األولى من السنة املالية 
2014-2015 لتس����جل 5.5 مليارات دوالر مقابل 
3.4 مليارات دوالر في األش����هر التسعة األولى 

من 2014-2013.
وزاد االس����تثمار األجنبي املباشر في البالد 
حوالي 84% في نفس الفترة ليسجل 5.7 مليارات 
دوالر مقابل 3.1 مليارات دوالر في التسعة أشهر 

األولى من 2014-2013.

جتد األغلبية ما تقتات به، كما أكد ضرورة النص 
على عدم املساس مبا هو قطعي الثبوت والداللة، 
حت����ى ال يدعي أحد أن التجدي����د ميتد إلى هذه 

الثوابت، التي ال ميكن أن تتغير.
وأكد املشاركون في اللقاء أن هناك عددا من 
املنطلقات واآلليات التي تضمن إصالح اخلطاب 
الديني وجتديد الفكر اإلس����المي الذي يجب أن 
يلتزم بالضوابط العلمية والش����روط املنهجية 
واألصول الدينية في االجتهادات احليوية التي 
متس عقائد الناس وش����رائعهم، مع عقد ندوات 
علمي����ة متخصصة تدرس أوض����اع املجتمعات 
العربي����ة احلديثة، وما تعاني����ه من قصور في 
فهم األطر الكلية للتش����ريع اإلسالمي وتاريخه 

وتطوره.
وأضاف احلاضرون أن جتديد اخلطاب الديني 
يج����ب أن يرتكز على تعمي����ق الوعي باملقاصد 
الشرعية، وأن يكون اخلطاب عامليا شامال ينمي 
عالقة املسلم بربه ويحفظ أمن مجتمعه ويدعو 

إلى االستقرار وإعمار األرض.
ورأى املشاركون أنه ال بد من ضرورة استلهام 
مقاصد الشريعة واستحداث املبادئ املوائمة لروح 
العصر وحتوالت الزمن وتغليب املصالح العليا 
لألمة واملنافع الضروري����ة للمجتمع، ومراعاة 
العهود واملواثيق الدولية، مشددين على أن األزهر 

الشريف يستوعب جميع اآلراء والرؤى.

قنا، ومبا يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية 
جديدة بصعيد مصر عن طريق إنشاء مركز 
متكامل صناعي اقتصادي جتاري لوجستي 
سياحي س����كني عاملي يخدم مصر وأفريقيا 

والعالم.
وقد أش����ار مسؤولو الش����ركة اإليطالية 
الى أن االجتماع مبنزلة ورش����ة عمل تهدف 
الى استعراض الرؤية االس����تراتيجية التي 
ستستخدمها الشركة في وضع املخطط العام 
النهائي للمشروع، والتعرف على االنطباعات 
واآلراء اخلاصة باجلهات املعنية من مؤسسات 
الدول����ة واملجتمع املدني قبل وضع املخطط، 
مشيرين الى أنه سيتم عقد ثالث ورش عمل 
أخرى خالل األشهر التالية لذات الغرض، كما 
أوضحوا أن����ه مت تنفيذ عدة زيارات ميدانية 
ملواقع عديدة باملش����روع، باإلضافة الى عقد 
لق����اءات مع جميع الهيئ����ات املعنية بالدولة 
بهدف جمع املعلومات والبيانات، والتي أكدت 
أن هناك توقعات مرتفعة بأن تكون املنطقة 

غنية بالعديد من املوارد التعدينية.
وقدم مسؤولو الشركة عرضا حول املعايير 
واألسس التي سيتم على أساسها وضع املخطط 
العام للمشروع، والتي تراعي اآلثار البيئية 
واالجتماعية واالقتصادية للمشروع، وتعظم 
املتواجدة  البشرية  الطاقات  االس����تفادة من 
بالصعي����د، واإلمكاني����ات وامل����وارد املتاحة 

باملنطقة.
واش����تمل االجتماع على عرض من وزير 
البيئة حول تقييمات الوزارة لآلثار البيئية 
للمشروع واالعتبارات التي يجب مراعاتها في 
هذا الشأن، كما قدم وزير املوارد املائية والري 
عرضا حول املياه اجلوفية والسطحية باملنطقة 
وشبكات تصريف مياه األمطار والسيول، وقدم 
وزير الس����ياحة مداخلة حول سبل احملافظة 
على املقاصد السياحية باملنطقة وعدم تأثرها 

بأي أنشطة صناعية.

حذّر خالل استقباله وفداً من اللجنة األميركية اليهودية من اتساع دائرة العنف

خالل لقائه قادة وضباط وجنود اجليش الثالث امليداني وشيوخ وسط وجنوب سيناء

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية تسهم في كبح اإلرهاب

وزير الدفاع: اجليش املصري 
سيظل دائماً احلصن املنيع لألمن القومي

منطقة الشرق األوسط مبا 
يضمن مناخا أكثر مالءمة 
لألمن واالستقرار والتعاون، 
فضال عن العمل على القضاء 
على بعض األس���باب التي 
تستغلها اجلماعات املتطرفة 
الس���تقطاب الشباب ومن 
بينها الظروف االقتصادية 

واالجتماعية الصعبة.
وتعقيبا على استفسار 
أعضاء الوفد بش���أن رؤية 
مصر جلهود السالم وتسوية 
الفلسطينية، أكد  القضية 
الرئيس السيسي أن تسوية 
تلك القضية سيقضي على 
أحد أهم األسباب والذرائع 
التي يعتمد عليها اإلرهابيون 
الستقطاب البعض لالنضمام 
اإلرهابي���ة  للجماع���ات 

واملتطرفة.
الرئي���س  ولف���ت 
إلى أن تسوية  السيس���ي 
الفلسطينية وفقا  القضية 
للمرجعيات الدولية ومبادرة 
السالم العربية ستوفر واقعا 
جديدا وس���تجعل املنطقة 

و5 خزن آلي����ة، و80 طلقة 
آلية عادة.

املتح����دث  وأض����اف 
العسكري: »متكنت القوات 
م����ن ضب����ط 38 طلقة آلية 
حارقة وقنبلة يدوية، وقاذف 
آربي جي وثالث دانات آر بي 
جي، باإلضافة إلى مجموعة 
من الكتب اجلهادية و2 جهاز 
موتوريال بالشاحن وشدة 
قتال ميدانية وأربعة أجهزة 
هواتف محمولة منهم هاتف 
حديث محمل عليه مقاطع 
وفيديوهات جهادية وأربع 
ش����رائح اتص����االت دولية 
وفالش ميم����وري، وقد مت 
تسليم املضبوطات للجهات 
املختصة التخاذ اإلجراءات 
القانونية حيالها مع استمرار 
أعمال التأمني والتمش����يط 
العناصر  ملنع تسرب تلك 
اإلرهابية اخلطرة لوس����ط 

وجنوب سيناء.
وقال مصدر أمني بحسب 
»اليوم الس����ابع« إن رجال 
اجلي����ش الثال����ث امليداني 
جنحوا خالل الفترة املاضية 
من إغالق وس����ط وجنوب 
س����يناء بش����كل كامل أمام 
اجلماع����ات اإلرهابية التي 
حتاول الفرار من الشمال إلى 
اجلنوب، في ظل العمليات 
العس����كرية املتصاعدة في 

أكثر أمنا واستقرارا.
وأضاف أنه يتعني تقدمي 
ضمانات دولية تبث األمل 
الش���عب  أبناء  في نفوس 
الفلسطيني من خالل إقامة 
دولتهم املستقلة وتشجع 
القيادة اإلس���رائيلية على 
ف���ي طريق  املض���ي قدما 

السالم.
العالقات  وعلى صعيد 
املصري���ة � األميركية، أكد 
أعضاء الوفد أن تلك العالقات 
اس���تراتيجية، ويتع���ني 
تعزيزه���ا وتنميته���ا في 
مختلف املجاالت السياسية 
واالقتصادية والعسكرية.

من جانبه، أكد الرئيس 
السيسي أن مصر حترص 
على عالقاتها مع الواليات 
املتح���دة وتتطل���ع نحو 
تنميتها وتطويرها على كل 
األصعدة، مشددا على أهمية 
تضافر جهود كل األطراف من 
أجل تعزيز السبل الالزمة 
ملواجهة التحديات التي متر 

بها مصر واملنطقة.

العري����ش والش����يخ زويد 
ورفح، التي تقودها عناصر 
القوات املس����لحة لتصفية 

البؤر التكفيرية.
وأوضح املصدر، أن هناك 
أكمنة ثابتة ومتحركة في 
مناطق متفرقة من وس����ط 
وجنوب س����يناء ملعاونة 
اجلي����ش الثان����ي امليداني 
في تضيي����ق اخلناق على 
اجلماعات اإلرهابية املسلحة، 
وحرمانها من احلصول على 
دع����م أو تكوي����ن خطوط 
إمداد بني الشمال واجلنوب 

السيناوي.
وأش����ار املصدر إلى أن 
العنصر اإلرهابي كمال عيد 
سالم مسجل ضمن العناصر 
التكفيرية اجلهادية الشديدة 
اخلطورة ومتورط في أعمال 
الهجوم على أكمنة القوات 
املدنية  املسلحة والشرطة 
بشمال س����يناء، ومطلوب 
على ذمة العديد من القضايا 
واألحداث اإلرهابية، وكان 
الكتب  العديد من  بحوزته 
التكفيرية، مؤكدا أن معظم 
هذه الكتب لرموز تكفيرية 
وجهادي����ة معروفة وتدعو 
هذه الكتب إلى قتال الدولة، 
وإباحة دماء رجال اجليش 
والش����رطة، والهجوم على 

منشآتها ومقراتها.

باعتبارها ركيزة أساسية 
من ركائز األمن واالستقرار 

فيها.
وأضاف املتحدث الرسمي 
الرئيس رحب بأعضاء  أن 
الوفد األميركي، مشيرا إلى 
أنه يتع���ني مواجهة خطر 
ال���ذي تواجهه  اإلره���اب 
مصر في سيناء، ومحذرا 
من مغبة هذا اخلطر ليس 
فقط على مصر ولكن أيضا 

على الصعيد اإلقليمي.
وأشار الرئيس إلى اتساع 
دائرة العنف واإلرهاب التي 
ل���م تقتصر عل���ى منطقة 
الشرق األوسط وإمنا شملت 
دوال أخرى في افريقيا على 
سبيل املثال، معتمدة في ذلك 
أفكار مغلوطة تتخذ  على 

من الدين ستارا لها.
الرئيس السيسي  وأكد 
أن مواجهة خطر اإلرهاب 
تس���تلزم تضاف���ر جهود 
املجتم���ع الدول���ي لدحره 
والقضاء عليه، مشيرا إلى 
التوازن في  أهمية حتقيق 

العس����كري، إنه ف����ي إطار 
عملي����ات تضييق اخلناق 
الس����يطرة على  وإح����كام 
جمي����ع مداخ����ل ومخارج 
شبه جزيرة س����يناء ملنع 
تس����لل أو هروب العناصر 
اإلرهابي����ة واإلجرامية إلى 
وس����ط وجنوب س����يناء، 
متكنت ق����وات قطاع تأمني 
شمال سيناء من استهداف 
4 إرهابي����ني أثناء محاولة 
هروبه����م مس����تقلني عربة 
ربع نقل مبنطقة »اللفيتات« 
مبركز الشيخ زويد، ما أسفر 
عن تدمي����ر العربة ومقتل 
العناصر اإلرهابية  جميع 

على متنها.
املتح����دث  وأوض����ح 
العس����كري في بي����ان له، 
الثالث  أن قوات اجلي����ش 
امليداني متكنت من ضبط 
اإلرهابي كمال عيد س����الم 
العناص����ر اإلرهابية  م����ن 
شديدة اخلطورة، مبنطقة 
»أم سيال« بوسط سيناء، 
أثناء محاولته الهرب من أحد 
كمائن القوات املسلحة، وعدم 
امتثاله إلجراءات التفتيش، 
مستقال عربة ربع نقل، حيث 
تعاملت ق����وات الكمني مع 
العرب����ة، وإصابة إطاراتها 
وإيقافها، وبعد تفتيشها عثر 
آلية،  بداخلها على بندقية 

القاهرة � أ.ش.أ: استقبل 
الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي امس األول وفدا 
اللجن���ة  األمريكية  م���ن 
اليهودية، برئاسة ستانلي 
اللجنة،  برجمان رئي���س 
وبحضور س���امح شكري 

وزير اخلارجية.
الس���فير عالء  وصرح 
يوس���ف املتحدث الرسمي 
باسم رئاس���ة اجلمهورية 
الوف���د األميركي قدم  بأن 
خالل اللق���اء التعازي الي 
الرئيس في ضحايا العمليات 
اإلرهابية التي وقعت مؤخرا 
في شمال سيناء، مؤكدين 
على مس���اندتهم للشعب 
املص���ري ف���ي مواجه���ة 
اإلرهاب، ومش���يدين مبا 
حققته مصر من إجنازات 
على مستوى حتقيق األمن 
واالس���تقرار وك���ذا على 

الصعيد االقتصادي.
الوفد  كما أشاد أعضاء 
بدور مص���ر احملوري في 
الش���رق األوسط،  منطقة 

القاه����رة � وكاالت: أكد 
الفريق أول صدقي صبحي 
القائد العام للقوات املسلحة 
وزي����ر الدف����اع واإلنت����اج 
احلربي، أن اجليش املصري 
س����يظل دائما هو احلصن 
القومي،  املنيع ألمن مصر 
وأن رجال القوات املسلحة 
أقسموا على حماية الوطن 

وشعبه العظيم.
ج����اء ذلك خ����الل لقائه 
عددا م����ن القادة والضباط 
والصف والصناع العسكريني 
واجلن����ود باجليش الثالث 
امليداني وش����يوخ وعواقل 
وسط وجنوب سيناء امس 

االول.
وأشاد القائد العام برجال 
اجلي����ش الثال����ث امليداني 
ودورهم البطولي في التالحم 
املواطن����ني، والتصدي  مع 
اإلجرامي����ة  للعناص����ر 
القانون  واخلارجني عل����ى 
بس����يناء، وتأمني املجرى 
املالح����ي لقناة الس����ويس 
والتعاون مع الشرطة املدنية 
في احلفاظ على متاس����ك 

الوطن واستقراره 
وأعرب وزير الدفاع عن 
اعتزازه بقبائل وعش����ائر 
جن����وب س����يناء وتقديره 
الوطني  لدورهم وعطائهم 
الكامل  املش����رف ودعمهم 
للقوات املسلحة في حربها 
ضد اإلرهاب الستعادة األمن 
واالس����تقرار لشبه جزيرة 

سيناء.
كما ش����ارك القائد العام 
رجال اجليش الثالث امليداني 
تناول اإلفطار أمس االول، 
وقام بتكرمي املتميزين من 
الضباط والصف والصناع 
العسكريني واجلنود تقديرا 
لتفانيه����م ف����ي أداء املهام 
املكلفني بها وما يبذلونه من 
جهد للدفاع عن أمن الوطن 

وسالمة أراضيه.
حض����ر اللق����اء الفريق 
القيادة  أسامة عسكر قائد 
املوح����دة لش����رق القن����اة 
ومحافظ السويس وعدد من 
القوات املسلحة  كبار قادة 
وش����يوخ وعواقل وس����ط 
وجنوب س����يناء وعدد من 
أهال����ي وش����باب محافظة 

السويس.
م����ن جانبه، قال العميد 
محم����د س����مير املتح����دث 

)العربية نت( الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خالل استقباله وفدا من اللجنة  األمريكية اليهودية  

الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج احلربي يكرّم املتميزين من القادة والضباط   )اليوم السابع(

مواجهة التحديات 
التي متر بها مصر 
واملنطقة تستلزم 
تضافر جهود كل 

األطراف

املتحدث 
العسكري: تصفية 

4 إرهابيني بالشيخ 
زويد.. وضبط 

التكفيري شديد 
اخلطورة كمال 

عيد خالل محاولته 
الهروب


