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الدوالر يرتفع إلى 17.4 جنيهاً.. والدينار بـ 58.3 جنيهاً
واصل سعر صرف الدوالر ارتفاعه امس حيث بلغ متوسط سعر صرف الدوالر أمام اجلنيه 17.4854 
جنيها للشراء، و17.8969 جنيها للبيع. في حني سجل سجل الدينار الكويتي 57.3105 جنيها للشراء 
و58.6782 جنيها للبيع. وفي الكويت، تراوح حتويل الـ 1000 جنيه إلى مصر في تداوالت امس بني 
17.295 و17.320 دينارا، أما الـ 1000 جنيه مصري »كاش« فتم تداولها بـ 20دينارا، 
وكان سعر الدوالر قد تداول في أسواق الكويت امس بـ 0.3052 دينار.
هذا، وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 15 جنيها، ليسجل عيار 21 مبلغ 
595 جنيها.
عاطف رمضان

عــدد كبير من رؤســاء حترير الصحف القومية ورؤســاء مجالس اإلدارة أيضا 
بــدأوا يلعبوا أالعيب احملامني في الدفاع للدفاع عــن تواجدهم وراحوا يتفننوا في 
طلب عرض قانــون اإلعالم املوحد والهيئة الوطنية لإلعالم على احلوار املجتمعي 
وعلى املؤسسات الصحافية دون حتديد سقف زمني وطبعا دا كله مماطلة لتأجيل 

إصدار القانون ألطول وقت ممكن.

مسؤول برملاني كبير يقضي أسبوعا في مصر وأسبوعا في زيارة رسمية إلحدى 
الدول علشان يكون برة مصر اكثر من التواجد فيها، وطبعا بدالت السفر بالدوالر 
أي واهلل والبدل كبير وبيكلف خزينة البرملان كتير قوي ده غير بدالت النواب اللي 
معاه وايضا موظفي األمانة العامه للبرملان.. ويقال والعهدة على الراوي ان البرملان 

صرف حتى اآلن نص مليون دوالر على سفريات هذا النائب!

خرابيش نكشة

أخبار احملروسة

انتخاب رئيس البورصة مبجلس إدارة االحتاد األفريقي للبورصات: انتخبت 
اجلمعية العمومية لالحتــاد األفريقي للبورصات د.محمد 
عمران رئيس البورصة املصرية عضوا باللجنة التنفيذية 
لالحتــاد وذلك للمرة الثالثة علــى التوالي في إجناز جديد 

للبورصة على املستوى اإلقليمي. 
>>>

وفاة والد انتصار السيســي: انتقل إلى رحمة اهلل تعالى مساء امس 
األول أحمد عامر أمني، والد الســيدة انتصار السيسي قرينة 
رئيس اجلمهورية عبدالفتاح السيسي، وأفادت مصادر برئاسة 

اجلمهورية بأن العزاء سيقتصر على افراد العائلة فقط. 
>>>

توقيع اتفاقية مشروع »فرص عمل للشباب« بالقليوبية واملنوفية: شهدت وزيرة 
التعاون الدولي د.ســحر نصر مع وزير خارجية النرويج 
بورجــه برنده توقيع اتفاقية تنفيذ مشــروع »فرص عمل 
لشباب مصر: العمل معا في محافظتي القليوبية واملنوفية«، 
بني السفير النرويجي لدى القاهرة ستني روسنس، ومدير 
مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوي بقيمة 

١.٢ مليون دوالر بتمويل من احلكومة النرويجية.
>>>

وصول 75 ألف طن أرز خالل أيام: اعلن وزير التموين والتجارة الداخلية 
محمد علي مصيلحي انه سيتم خالل أيام وصول 75 ألف طن 
أرز ستضخ الى منافذ الوزارة وبقالي التموين مؤكدا ان الوزارة 
جتري مناقصات محلية وعاملية لتكوين رصيد استراتيجي آمن 

من االرز ال يقل عن 500 الف طن. 
>>>

افتتاح ملتقى توظيف بالشرقية يوفر 7848 فرصة عمل: افتتح وزير القوى 
العاملة محمد سعفان ملتقى توظيف مبحافظة الشرقية الذي 
يوفر 7848 فرصة عمل، منها 7٠8٦ للمؤهالت املتوسطة، و7٦٢ 
للمؤهالت العليا من جميع التخصصات واملهن املختلفة في 
١١7 شركة بالعاشر من رمضان والزقازيق وبلبيس وفاقوس 

برواتب تتراوح بني ١٠٠٠ و4٠٠٠ جنيه. 
>>>

قرية البضائع تفشل مخطط تهريب 2000 كتاب من التراث االسالمي النادر: 
ضبطت جمارك مصر للطيران بقرية البضائع في مطار القاهرة 
الدولي 2000 كتاب اسالمي نادر قبل تهريبها الى احدى الدول 
اخلليجية بعد االشتباه في ان هذه الكتب من التراث من العصر 
االســالمي، حيث مت اكتشاف الصفقة خالل انهاء اجراءات 43 

طردا على منت طائرة مصر للطيران.
إعداد: ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

التزلج على الرمال وصوالً للمياه.. جديد مغامري الصحراء بالفيوم
الفيوم - رويترز: جتذب الرحالت الصحراوية مجموعة 

كبيرة ومتنوعة من الناس، وقد حصلت 
الرحالت الصحراوية في الفيوم 

حتديدا على دفعة معنوية من خالل 
ابتكار صاحب شركة »ديزرت 
أدفنشرز« وهي شركة تتولى 

تنظيم رحالت السياحة 
الصحراوية لرياضة جديدة 
سعيا جلذب عدد أكبر من 
السياح حتى من املصريني 

الراغبني في االستمتاع 
على رمال الصحراء، 

وذلك من خالل زالجة 
مائية تأخذ الباحثني عن 

اإلثارة من تسلق الكثبان 
الرملية إلى االنزالق عبر 

الرمال وصوال إلى املياه في 
بضع ثوان.

وكما يقول صاحب الشركة هاني 
عمرو، فإن وادي الريان بالفيوم هو 

املكان املثالي للزالجة املائية نظرا للمنظر 
اخلالب والسالمة والبحيرة املوجودة.

واستمتع إسماعيل عالء وهو مدرب كمال أجسام وعاشق 
للرياضة بالزالجة اجلديدة ويأمل في أن يرى 

املزيد من األنشطة املائية في وادي 
الريان.

وقال »أنا أمتنى في يوم من األيام 
إن يبقى هذا املكان عالمة بارزة 

ونقطة يتجمع فيها الناس 
حتى يعملوا أنشطة مائية 

متنوعة«.
وفكرة زالجة املياه التزال 
جديدة وجتتذب ما بني 20 
و30 شخصا في األسبوع.
وتتراوح أسعار الرحالت 

التي تنظمها »ديزرت 
أدفنشرز« بني 200 و500 

جنيه مصري )من 11 إلى 28 
دوالرا( بحسب األنشطة التي 

تتضمنها الرحالت.
ويأمل املنظمون في أن تساعد في 
تعزيز صناعة السياحة املصرية التي 
تواجه صعوبات بسبب عدم االستقرار إثر 

انتفاضة في عام 2011 أبعدت السياح عن البالد.

وزير المالية يتوقع 4% نمواً للسنة المالية وارتفاع االستثمارات األجنبية 50% وانخفاض التضخم عن %10

قبول التصالح مع رشيد مقابل 500 مليون جنيه
القاهرة - ناهد امام  - أ.ش.أ

قررت جلنة اســترداد األموال، في اجتماعها امس برئاسة 
املستشــار نبيل صادق النائب العــام، املوافقة على التصالح 
مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة األسبق وذلك 

بعد االتفاق على إنهاء القضايا التي أثيرت ضده. 
وكشف مصدر قضائي أن التصالح مت مقابل سداد رشيد لـ 
5٠٠ مليون جنيه، مشــيرا إلى أنه من املتوقع أن يتم اإلعالن 
عــن إمتــام عملية التصالــح قريبا. وأكدت مصــادر قضائية 
مطلعة على سير اإلجراءات القانونية أن اللجنة قررت املوافقة 
على التصالح بعد اطالعها على التقارير الرسمية التي أكدت 
على براءة رشــيد من التهم املنســوبة إليه وأن جميع أموال 
واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة 

والصناعة في ٢٠٠4.
وأشــار الى أن التصالح مع رشــيد محمد رشيد جاء وفقا 
لتعديالت قانون الكســب غير املشروع املادة ١8 مكررا »ب«، 
التي تســمح بالتصالح مع املتهمني أثناء التحقيقات أو عقب 
صدور حكم ضدهم. وقالت املصادر انه جار اتخاذ تنفيذ بنود 
التصالح من خالل رفع اسم رشيد من قوائم الترقب والوصول، 
يذكر أن رشيد سافر إلى اإلمارات عقب اندالع ثورة ٢5 يناير.
مــن جهة اخرى، توقــع وزير املالية عمــرو اجلارحي، أن 
ترتفع نســبة االستثمارات األجنبية في البالد إلى 5٠% خالل 
٢٠١7، مشــيرا إلى أن هناك مؤشــرات عن حتســن االقتصاد، 
ومرجحا حتقيق معــدل منو بـ 4% خالل العام املالي اجلاري 

٢٠١٦-٢٠١7، وانخفاض نسبة التضخم عن ١٠%.
وأكــد الوزير انه قد بنى توقعاته على التحســن اجلزئي 
املتوقع لقطاع السياحة، وتدفق االستثمارات األجنبية خالل 
الفتــرة املقبلة، منوها إلى أن قطاع اإلســكان يعتبر أنشــط 

القطاعات التي قد تساهم في زيادة معدل النمو.
وقال اجلارحي إن نتائج حترير أسعار صرف اجلنيه فاقت 
توقعــات احلكومة، ومتوقعا أن تتجه معدالت التضخم نحو 
التراجع خــالل النصف الثاني من ٢٠١7 بعد إصالح منظومة 

التعامل مع الدوالر.
ولفت إلى انه ومنذ حترير سعر الصرف وحتى ٢٠ نوفمبر 
املاضــي وصلــت االســتثمارات األجنبية في اذون وســندات 
اخلزانة املصرية لنحو 5٠٠ مليون دوالر، ومتوقعا أن ترتفع 
تلك األرقام مع ضم اســتثمارات األجانب في األسهم املصرية 
لتفوق مســتويات عام ٢٠١٠ التي بلغت نحو ١٠ إلى ١٢ مليار 
دوالر، خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في األسواق 
العامليــة أكبر بكثير من معدالت ٢٠١٠.  واعلن ارتفاع نســب 
العجــز بشــكل كبير خالل الســنوات املاضية بســبب زيادة 
املصروفات بشكل صارخ سواء بزيادة األجور واملعاشات او 
الدعم في مقابل توقف االقتصاد، حيث حقق االقتصاد معدل 

منو بلغ 5.١%.
وأضاف اجلارحي أن احلكومة تلقت خالل تلك الفترة منحا 
من اخلارج، ســاعدت في تخفيض نسبة العجز، موضحا أنه 
لــوال املنــح التي تلقتها مصر من الــدول العربية خالل العام 
املالــي ٢٠١3-٢٠١4، لوصل العجز إلى ١٦%، إال أنه ال ميكن أن 

تعتمد الدولة على املنح.

»ســبوبة«: عشــنا وشــفنا واهلل فقد حتولت منافذ بيع السلع 
للمستهلكني املتنقلة التي كانت قاصرة على القوات املسلحة 
ووزارة التموين طوال الفترة املاضية إلى »سبوبة« جديدة اآلن 
ألعضاء مجلس النواب فال تندهش عندما ترى سيارات النواب 
املتنقلة لبيع السلع في الشوارع وتزاحم بقوة السيارات الرسمية 

للجيش والتموين ال وكمان يبيعوا السلع بنفس األسعار.
>>>

خوف: ائتالف كبير قوي حتت قبة البرملان يعيش حالة غضب 
بعد أن جنح النائب املنشــق عنهم بسبب معاملته السيئة منذ 
ايام الراحل مؤسس االئتالف في جذب اكثر من 50 نائبا حتى 
اآلن من نواب االئتالف لضمهم الى االئتالف اجلديد اخلاص به 
والذي يسعى إلشهاره ويراهن على هذا التحدي ألسباب كثيرة.

>>>
منافسة: إعالمية جمالية شكال وخلقا في قناه فضائية كبيرة 
تقدم برنامج توك شو منذ فترة طويلة وحصلت على اجازة 
وضــع وعندما عادت منذ فترة الحظــت ان زميلها اجلديد 
والوافد عليها منذ اشــهر واكل اجلــو نظرا خلفة دمه على 
قلوب مجموعة من املشاهدين.. املذيعة تفكر في البحث عن 
قناة أخرى لتكون فيها جنم الشباك من جديد.. الغريب أن 
املذيع املنافس أو الزميل لها أبدى استعداده لتقدمي البرنامج 

وحده طول األسبوع !.

دبـة النملـة

وفد البنك يزور الكويت ويجيب عن استفسارات الراغبين في شرائها بمقر القنصلية

فاخر لـ »األنباء«: إقبال كبير على شهادات بنك مصر من أبناء اجلالية
أسامة أبوالسعود

واإللكترونية  السريعة  والتحويالت  األموال  إدارة  ومتابعة  تنفيذ  عام  مدير  أكد 
شهادتني  طرح  البنك  أن  فاخر  محمد  الرئيسي  املركز   - مصر  بنك  في 
لالستثمار هما شهادة طلعت حرب بعائد 20% ملدة 18 شهرا تصرف كل 3 
أشهر وأيضا شهادة القمة بعائد 16% ملدة 3 سنوات تصرف شهريا، علما بأن 

قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
للكويت  البنك  وفد  زيارة  هامش  على  »األنباء«  مع  لقاء  خالل  فاخر  وأوضح 
شراء  على  كبيرا  إقباال  هناك  بأن  الثالثاء  اليوم  وتختتم  أيام   3 استمرت  التي 
األعلى  يعد  العائد  أن  خاصة  لالستثمار،  املصرية  اجلالية  أبناء  من  الشهادات 

في مصر.
يقوم  حيث  سهلة،  أصبحت  البنك  لدى  حساب  فتح  عملية  أن  الى  ولفت 
املقر  الى  باإلمييل  املستندات  بإرسال  حاليا  الكويت  في  البنك  مسؤولو 
البنك  وكالء  مع  بالتعاون  وأشاد  الشهادات،  وشراء  حساب  لفتح  الرئيسي 
بيع  في  كبيرا  تفاؤال  هناك  ان  مؤكدا  الكويتية،  والبنوك  الصرافة  شركات  من 

شهادات االستثمار باجلنيه املصري.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

٭ حاليــا هناك شــهادتان 
مــن أعلــى الشــهادات فــي 
العائــد بالســوق املصري، 
وهما شــهادة طلعت حرب 
بعائــد ٢٠% ســنويا ملدة ١8 
شــهرا تصرف كل 3 اشهر، 
وفئة الشــهادة ١٠٠٠ جنيه 
ومضاعفاتها، وليس هناك 
حد أقصى للشــراء وميكن 
الشــراء للمصريــني وغير 
املصريني، لكن البد ان يكون 
له محل اقامة او عنوان داخل 
مصر ويفتح حسابا وشهادة 
القيمــة بعائــد ١٦% ملــدة 3 

سنوات تصرف شهريا.

ولكن التراسل اليوم اصبح 
الكترونيا، وخاصة االخوة 

الكويتيني او العرب املقيمني 
في الكويت، فلماذا عنوان 

مبصر؟
٭ العنــوان االلكترونــي ال 
يلغي ضرورة وجود عنوان 

نتحدث بداية عن سبب 
الزيارة والشهادات التي 
يقدمها بنك مصر ألبناء 

اجلالية في الكويت؟
أن  الزيــارة أوال  ٭ ســبب 
يكون هناك تواصل مباشــر 
مــع اجلاليــة املصريــة في 
الكويت لشرح اهم التطورات 
والتغيــرات التــي حصلــت 
فــي الســوق املصــري فيما 
يخص الصناعــة املصرفية 
في الفترة منذ تاريخ حترير 
سعر الصرف وحتى تاريخه، 
وللتعريف باإلجراءات التي 
البنــوك املصرية  اتخذتهــا 
بعد حترير ســعر الصرف، 
واملنتجات التي تقدمها خلدمة 
عمالئها في مجاالت االدخار 

واالستثمار.

ما الشهادات التي يطرحها 
بنك مصر هذه األيام 

وعوائدها؟

في مصــر، ومعظم االخوة 
الكويتيني لهم اقامة في مصر 
وملكيات خاصة في مصر.

بدأمت استقبال اجلمهور 
منذ يومني، كيف ترى 

نسبة االقبال على شراء 
الشهادات؟

٭ واضح من حجم التعامل 
ان احلضــور كبيــر جــدا 
حيــث اســتمر العمل منذ 
يومــني حتــى الســاعة 8 
اليوم  مساء ومســتمرون 
الثالثاء، وهذا اقبال مشجع 
جــدا، والقنصليــة قامت 
بجهد مشكور واعلنت عن 
زيــارة الوفد على موقعها 
اإللكتروني، وهناك الكثير 
من ابناء اجلالية املصرية 
فــي الكويت توافــدوا الى 
مبنى القنصلية للســؤال 
عن اخلدمات املصرفية التي 

يقدمها بنك مصر.

هل يشترط من يقوم 
بشراء شهادات بنك مصر 
من الكويت ان يكون لديه 

حساب في البنك؟
٭ حتــى ولــو لــم يكــن 
لديه حســاب، فإننا نقوم 
بفتح حســاب له من هنا، 
الــى  البيانــات  ونرســل 
البنك لفتح احلســاب من 
الوسائل اإللكترونية ويتم 
شراء الشهادة، ويتم فتح 
احلساب وتصدر الشهادات 
ويتم التعامل على احلساب 
من حلظة وصول املستندات 
الــى البنــك، وبعــد فتــح 
احلساب مباشرة يستطيع 
العميــل حتويــل األموال 
واإليداع في البنك وشراء 
الشهادات وجميع املعامالت 

املصرفية.

هل هناك تعاون مع بنوك 
او شركات صرافة كويتية 

متعاونة معكم في هذا 
االطار؟

٭ نعــم، هنــاك مجموعــة 
كبيرة من شركات الصرافة 
الكويتيــة منهــا »املزيني« 
و»اعتمادكــو«  و»املــال« 
البحرينيــة  و»الكويتيــة 
للصيرفة« ومركز اإلمارات 
العربية في الكويت واملدينة 
والعديد من الوكالء اآلخرين 
في الكويت باإلضافة طبعا 
للبنوك الذين نرتبط معهم 

مبعامالت مصرفية.

كيف ميكن حساب قيمة 
الشهادة باجلنيه نظرا 

ألن الكثير من العمالء في 
الكويت يتعاملون بالدينار او 

بالدوالر؟
٭ يتم حســابها وفق سعر 
الصرف املعلن في شركات 
الصرافة في الكويت، ويتم 
التحويــل باجلنيه املصري 

من أي شركة صرافة.
هل من املمكن من لديه 

رصيد حساب في مصر 
ان يقوم بشراء شهادات 

االستثمار اجلديدة من 
الكويت؟

٭ من املمكن أن يقدم طلبا 
لدينا فــي القنصلية اليوم 
بشــراء شــهادات والزمالء 
يقومون بإرسالها على املكتب 
الرئيسي مباشرة ويتم شراء 

الشهادات باجلنيه.

أخيرا، كيف يتم استرداد 
قيمة الشهادة؟

٭ بالنسبة لشهادة طلعت 
حرب ميكن استرداد قيمة 
الشــهادة بعد 3 أشهر من 
اليــوم التالــي لإلصــدار، 
القيمة  وبالنسبة لشهادة 
فتســترد بعــد ٦ أشــهر 
مــن اليوم التالــي لتاريخ 

اصدراها.

.. ويجيب عن استفسارات الراغبني في شراء شهادات بنك مصر اجلديدةمحمد فاخر مع الزميل أسامة أبوالسعود في القنصلية املصرية

خليتا اجليزة وحلوان
ارتكبتا 19 عملية إرهابية

القاهــرة - أ.ش.أ: كشــفت حتقيقات نيابة أمــن الدولة العليا 
بإشراف املستشار خالد ضياء الدين احملامي العام األول للنيابة، 
في خليتي اجليــزة وحلوان اإلرهابيتني، أن املتهمني في القضية 
احملالــني حملكمة اجلنايات والبالغ عددهــم 3٢ متهما، ارتكبوا ١٩ 
جرميــة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد 
الشــرطة والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة باإلكراه، 

وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.
كما تبني من التحقيقات التي باشــرها فريق من محققي نيابة 
أمن الدولة العليا بإشــراف املستشار محمد وجيه احملامي العام 
بالنيابة، ورئاســة أحمد عمــران رئيس نيابة أمــن الدولة، قيام 
املتهمني بانتهاج أسلوب الهجوم على االرتكازات األمنية بالطرق، 
عن طريق رصد أماكن وحتركات أفراد تلك االرتكازات، ثم التخفي 
ومباغتة أفراد تلك االرتكازات بإطالق كثيف لألعيرة النارية صوبهم 
والفرار باستخدام دراجات نارية، إلى جانب جرمية اغتيال ضابط 
و7 أفراد من مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقاللهم لسيارة 

)ميكروباص( تابعة جلهة عملهم.

طرح 3 آالف قطعة أرض 
في »بيت الوطن« بداية 2017

القاهرة ـ مجدى عبدالرحمن

قررت وزارة اإلسكان طرح ما بني ٢ و3 آالف قطعة ارض 
أوائل العام اجلديد ٢٠١7 في مرحلة جديدة من مشروع بيت 

الوطن للمصريني باخلارج على ان يتم البيع بالدوالر.
وقال مســاعد وزير اإلسكان للشــؤون الفنية واملشرف 
علــى هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة للجنة االســكان 
فــي مجلــس النواب م.خالــد عباس، انــه مت حتديد مواقع 
األراضي اجلديدة وسيتم اإلعالن عنها بعد موافقة مجلس 

الوزراء عليها.
واكد جناح الوزارة في التغلب على جميع املشاكل املتعلقة 
بتوصيل املرافق لألراضي املخصصة للمصريني في اخلارج 
داخل املدن والتي كانت قد تأخرت فيها شــركات املقاوالت 
مــن توصيل املرافق في الوقت واملوعد احملدد، وقال انه مت 
البدء في تســليم معظم األراضــي، املراحل األولى والثانية 
والثالثة للمواطنني في كل املدن اجلديدة للحاجزين فيها.


