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الضريبة بقانون السيارات اجلديد تتوافق مع خفض اجلمارك %10
طالب رئيس مصلحة الضرائب د.عبد املنعم مطر، بإعادة النظر في مشروع قانون تطوير وتنمية املركبات 
والصناعات املغذية لها املعروض على جلنة الصناعة مبجلس النواب، مبا يضمن التنسيق بني وزارتي املالية 
والصناعة بشأن حتصيل الضريبة املقررة وطريقة إدارة الصندوق. وأكد مطر، خالل مناقشة مشروع 
قانون تطوير املركبات والصناعات املغذية لها، أن سعر الضريبة املستهدفة يتراوح بني 10 إلى %30، 
الفتا إلى أن هذه النسب تتوافق مع نسبة اخلفض املستهدف في اجلمارك، والتي 
ستصل لـ10% بعد أن كانت تصل في بعض األحيان إلى 135% على بعض الفئات 
و45% على فئات أخرى.
القاهرة - ناهد إمام 

حتركات غامضة من حتت لتحت يقوم بها نائب مغضوب عليه ومحدش عارف 
هو عايز ايه، لكن املؤكد انه يســعى الى احراج شــخصية برملانية كبيرة تناصبه 
العداء منذ الدورة البرملانية السابقة.. النائب اياه عمال يحضر في ورق ومستندات 

كما يقول املقربون له ولكن ساعة الصفر لم تدق لآلن!.

أبــدى عدد من النواب رغبتهم في عمل فيلم تســجيلي برملاني كبير عن القوات 
املسلحة والشرطة والقضاء واملشاركة في تكلفته للرد على األفالم الوثائقية املفبركة 
التي تبثها القناة إياها، واملعروفة بعدائها ملصر ومحاولة زعزعة الثقة بني الشعب 

وقواته املسلحة، وسعيا لفضح املخططات اخلارجية ضد مصر .

خرابيش نكشة

أخبار احملروسة

استرداد األموال جتهز طلبا جديدا لتجميد أموال مبارك في سويسرا: تقوم 
جلنة استرداد األموال املهربة برئاسة املستشار نبيل صادق 
النائب العام بتجهيز طلب جديد لتجميد أموال الرئيس األسبق 
حسني مبارك وعدد من قيادات ورموز نظامه، لتقدميه إلى 
السلطات السويسرية واالحتاد األوروبي، وذلك قبل انتهاء 

فترة التجميد املقرر في فبراير٢٠١7.
>>>

تعديل قانون التراخيص الصناعية لتيســير اإلجراءات: أكدت مستشارة 
رئيس هيئــة التنمية الصناعية، اماني مؤمــن أنه جار تعديل 
القانون إلصالح منظومة التراخيص الصناعية، بعد اعتماده من 
مجلس الوزراء وإرساله الى مجلس النواب التخاذ قرار بشأنه.

>>>
معبد الكرنك يحتفل بعودة عروض الصوت والضوء باللغة اليابانية: نظمت 
منطقة الكرنك للصوت والضوء باألقصر أول عرض باللغة 

اليابانية بعد توقف دام لفترة طويلة.
>>>

اليوم آخر موعد حلجز وحدات النقابات وشقق اإلسكان االجتماعي بنظام 
اإليجار: حددت وزارة اإلسكان اليوم األربعاء، آخر موعد للتقدم 
حلجز وحدات اإلســكان االجتماعي بنظام اإليجار، والتي 
طرحت في 10 محافظات، وكذلك وحدات اإلسكان االجتماعي 

اخلاصة بالنقابات.
>>>

االنتهاء من قانون االستثمار اجلديد قبل نهاية 2016: قالت وزيرة االستثمار 
داليا خورشيد إنه من املتوقع االنتهاء من قانون االستثمار 
اجلديد قبل نهاية العام احلالي، وأوضحت أن قانون االستثمار 
يتضمن ٣ محاور رئيسية تشمل تيسير إجراءات احلصول 
على االستثمار وفقا ألولويات التنمية في الدولة واإلجراءات 
اخلاصــة بحل منازعاته والترويج له، باإلضافة إلى العمل 
على تقوية الضمانات واتاحة وتنويع برامج حوافز جذب 

االستثمارات.
اعداد: ناهد امام

الدوالر إلى 18.25 جنيهاً والـ 1000 جنيه بـ 17.250 ديناراً

إيقاف طبيب التقط »سيلفي« أثناء والدة قيصرية

نائب يتهرب من مداخلة هاتفية ألحد البرامج ويورط أخاه!

ناهد إمام ـ عاطف رمضان

ارتفاعا في  الدوالر  شهدت أســعار 
السوق بشكل غير مسبوق ليتجاوز 
حاجز الـ18 جنيهاً للمرة األولى وسط 
سباق من جانب البنوك اخلاصة جلذب 
مزيد من العمالء لشراء الدوالر منهم 
الفترة احلالية، حيث ســجل  خالل 
الدوالر في البنك التجاري الدولي 18.05 
جنيها للبيع و17.75 جنيها للشراء وفي 
بنك التعمير واإلسكان بلغ 18.10 جنيها 
للبيع و17.75 جنيها للشراء وفي بنك 

مصر 17.95 جنيها للبيع و17.75 جنيها 
للشراء وفي البنك االهلي 17.95 جنيها 

للبيع و17.70 جنيها للشراء.
فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي 
57.55 جنيها للشــراء 58.55 جنيها 

للبيع.
وعلى مستوى التحويالت، بلغ سعر 
حتويل الدينار 57.55 جنيها للشراء 

و58.55 جنيها للبيع.
الـ1000  بلــغ حتويل  الكويت،  وفي 
جنيه إلى مصر في تداوالت امس بني 
17.190 و17.250 دينــارا، أما الـ1000 

جنيه مصري كاش فتم تداولها بـ20 
دينارا، وكان سعر الدوالر قد تداول في 
اسواق الكويت امس بـ 0.3055 دينار.
الى ذلك، ارتفعت حصيلة شــهادات 
االدخار مرتفعة العائد بني 16 و20% في 
البنوك احلكومية الـ3 الكبرى »األهلي« 
و»مصر« و»القاهرة« لتصل إلى أكثر 
من 181 مليار جنيه منذ طرحها في 3 
نوفمبر، وسط دراسة من تلك البنوك 
بخفض العائد على الشــهادات ذات 
الفائدة 20% خالل األيام املقبلة بعد أن 

حققت املستهدف من طرحها.

شهدت غرفة العمليات مبستشفى ايتاي 
البارود مبحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، 
حيث التقط طبيب أمراض نساء ووالدة 
صورة سيلفي له مع زمالئه أثناء إجراء 
عملية والدة قيصرية لســيدة، فظهرت 
عورتها في خلفية الصورة ونشرها على 
صفحته على »فيسبوك« دون أن ينتبه 

ملا ظهر في اخللفية.
انهالت االنتقادات  وعقب نشر الصورة 
على صفحة الطبيــب، وعلى الفور قام 
بحذفها عقب مرور نصف ســاعة على 
اللقطة ردود أفعال  أثارت  نشرها، فيما 

عنيفة لم تتوقف.
بدوره، وكيــل وزارة الصحة بالبحيرة 
د.عالء عثمان قرر إحالة الطبيب للتحقيق، 
فيما قررت النيابة اإلدارية استدعاءه متهيدا 

التخاذ إجراءات عقابية ضده.
وقال انه مت تشكيل جلنة من املديرية 
للتحقيق مع إحالة الطبيب إلى الشؤون 
القانونيــة، وإخــالء طــرف د.أحمد 
الششتاوي، طبيب االمتياز الذي ظهر 

في الصورة ومنعه من دخول املستشفى 
مع حتويل تدريبه ملستشفى آخر، مضيفا 
أنه تقرر كذلك حتويل مشرفة التمريض 
والعمليات مبستشــفى إيتاي البارود 
إلى الشؤون القانونية لعدم اإلبالغ عن 

الواقعة.
اما املستشار أحمد رزق، املتحدث باسم 
النيابة اإلدارية، فأكد أن ما حدث فســاد 

إداري وإنساني وأخالقي.
وقال إن فريقا من النيابة اإلدارية انتقل 
للمستشفى وقام باستجواب املشاركني 
في الواقعة وفريق التمريض، وســيتم 
اســتدعاء 4 آخرين ظهروا في الصورة 
لالســتماع ألقوالهم واتخاذ اإلجراءات 

القانونية ضدهم.
الطبيب ويدعى عبداللطيف عاشور، فرفض 
اإلجابة عن سبب التقاطه السيلفي في غرفة 
العمليات وانتهاكه حلرمة املرضى، لكنه 
نشر على صفحته على »فيسبوك« تدوينة 
مرفقا بها صورا لزميل له وهو يوثق إجراءه 
لعملية استئصال رحم مريضة بالصور.

وقال إن تصوير املريض أثناء العمليات 
اجلراحية بعد احلصول على إذن منه ال 
يعد مخالفة قانونية أو أخالقية بشــرط 
عدم ظهور وجه املريــض في الصور، 
مؤكدا أنه طبيب كبير وله سمعته، وأنه 
حصــل على إذن من املريضة ولم ينتبه 

ملا ظهر في خلفية الصورة.
اما د.مختار املنشاوي، مدير مستشفى 
ايتاي البارود الذي شهد الواقعة فقال إنه مت 
اتخاذ إجراءات عقابية عاجلة ضد الطبيب، 
منها إيقافه عن العمل، وإحالته للتحقيق، 
ومنعه من دخول غرفة العمليات ملدة 3 
شهور، وكذلك إيقاف األطباء املشاركني 

معه في الواقعة.
وأضاف أن الطبيب مشــهود له بحسن 
الطيبة، وفور  اخللق والكفاءة والسمعة 
علمه مبا ظهر في الصورة قام بحذفها، 
واعتذر عن نشــرها، منتقدا قيام بعض 
املغردين على وسائل التواصل االجتماعي 
بتضخيم األمــر وذبح طبيب على خطأ 

غير مقصود.

القاهــرة ـ العربية.نت: حــاول برملاني 
التهرب من مداخلة هاتفية مع اإلعالمي 
معتز الدمــرداش في برنامجه بفضائية 
»احملور«، فكاد يورط شقيقه في جرمية 

انتحال صفة.
وبدأت الواقعة املثيــرة والغريبة عندما 
كان اإلعالمي معتز الدمرداش يناقش مع 
ضيوفه في برنامج »90 دقيقة« التحاق 
أبناء النواب بكلية الشرطة وتوصية رئيس 

مجلس النواب بذلك.
وأجرى اتصاال هاتفيا بالنائب راشد أبو 
العيون نائب القوصية بأسيوط، الذي التحق 
ابنه بكلية الشرطة. وحتدث النائب بالفعل 
مؤكدا أن ابنه يستحق االلتحاق بالكلية 
النطباق كافة الشروط عليه، إضافة إلى 
أن وزارة الداخلية أجرت حترياتها حول 
العائلة وتأكدت من توافر شروط حسن 

السمعة واألمانة فيها.
وفي حني حتدث النائب بلباقة شديدة، إال 
أن مداخلة من صحافي قلبت األمور رأسا 

على عقب. فقد طلب الصحافي محسن بدر 
مداخلة هاتفية، وفجر مفاجأة من العيار 
الثقيل، عندما أكد أمــام مقدم البرنامج 
والضيوف واملشــاهدين أن من يتحدث 
ليس النائب راشد أبو العيون، إمنا شقيقه 
إبراهيم املوظف بشركة تكرير البترول.

وقال الصحافي خالل مداخلته إنه يعرف 
النائب وشقيقه جيدا، ويستطيع التمييز 
بني صوتيهما وإن املتحدث هو إبراهيم أبو 
العيون شقيق النائب، ما أصاب اجلميع 
بالذهول ليقطــع املداخلة صوت النائب 
راشد أبو العيون ويؤكد أنه هو املتحدث 

وليس شقيقه.
ورد اإلعالمي معتز الدمرداش على النائب 
بقوله إنه لم يتحدث منذ بداية املداخلة، 
وإن الصوت احلالي جديد، ولم يكن صوته 
منذ البداية مندهشا ومتسائال: »ملاذا فعل 
ذلك وهو نائب عن الشعب ويفترض أن 

يكون صادقا؟«.
فمــا كان من النائب إال أن أجابه بأنه من 

حتدث في البداية لكنه أعطى املكاملة فيما 
بعد لشقيقه، وذلك لتواجده في املستشفى.
عندها، رد الدمرداش مرة أخرى مؤكدا 
للنائب أن ما فعله شــقيقه ميثل جرمية 
انتحال صفة، وطالــب النائب بأن يعيد 
شقيقه ابراهيم للحديث مرة أخرى حتى 
يتأكد من أن النائب هو الذي يحدثه، ما دفع 
باألخير للرد قائال: إن ابراهيم )شقيقه( 
ليس موجودا معه رغم تأكيده في البداية 

أنه برفقته في املستشفى.
من جهته، أجاب الصحافي محسن بدر 
على ســؤال مقدم البرنامج: »ملاذا فعل 
النائب ذلــك؟«، فقال »إنه بحكم معرفته 
به فإن البرملانــي والنائب عن القوصية 
رشاد أبو العيون ليس لبقا في احلديث 

مثل شقيقه، لذا تركه يتحدث.
أما معتز الدمرداش فما كان أمامه سوى أن 
يوجه االتهام للنائب بأنه يستهني باإلعالم 
املصري، متوعــدا بأنه لن يصمت على 

هذه الواقعة.

أزمة بسبب تصريحات وزيرة التعاون في جريدة أميركية حول نية الحكومة بيع شركات ومرافق وبنوك

البرملان يشكّل جلنة تقصي حقائق في نقص واختفاء األدوية

السجن املؤبد لـ 8 إلدانتهم باالنضمام إلى تنظيم داعش

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تشهد احملكمة اإلدارية العليا في مجلس الدولة جولة جديدة 
من جوالت املواجهات القانونية حول ملف اتفاقية ترسيم احلدود 
البحرية املصرية ـ الســعودية حيث حتدد موعدا عاجال لنظر 
الطعنــني املقدمني من هيئة قضايا الدولة نيابة عن املؤسســة 
الرئاسية عن رئاســة اجلمهورية واحلكومة ومجلس النواب. 
واختصم الطاعنان خالد علي وعلي أيوب احملاميني و١8٢ آخرين 
بشخصهم، ويطالب الطاعنان اللذان يحمالن رقمي ١٣58٢، ١٣58٣ 
لسنة ٦٣ قضائية عليا بإلغاء احلكم الصادر من محكمة القضاء 
اإلدارى في اإلشــكالني املقام من هيئــة قضايا الدولة واملقضي 
فيه برفض اإلشكال واالستمرار في تنفيذ حكم بطالن اتفاقية 
ترسيم احلدود البحرية بني مصر والسعودية وتغرمي الهيئة 
مبلغ 8٠٠ جنيه.  من جهه أخرى، حسم رئيس مجلس النواب 
د.علي عبد العال في جلسة امس اجلدل الذي فجره مقال لوزيرة 
التعاون الدولي ســحر نصر 
في »وول تســريت جورنال« 
عن عزم احلكومة طرح جزئي 
لعدد من الشــركات والبنوك 
وشركات املرافق العامة، وقال 
للنواب بحسم: »مفيش بيع ال 
لشركات وال لبنوك وال ملرافق 
على اإلطالق ويجب أال نسير 
وراء الشائعات الكاذبة«. وفي 
أزمة نقص بعض األدوية، أكد 
عبد العال أن هذه املشكلة سيتم 
حلهــا خــالل يــوم أو يومني، مشــيرا إلى أن جميــع املواطنني 

سيلمسون ذلك.
هذا، واستشرت انتفاضة الغضب والترقب شركات األدوية 
حيث ســارعت اعتبارا من امس الى اعــادة ترتيب أوراقها في 
أعقاب اإلعالن عن تشكيل جلنة تقصي احلقائق في مجال توفير 
األدويــة وتوقفها في األســواق وصوال إلى كشــف احملتكرين 

ومافيا جتارة األدوية. 
الى ذلك، عادت تسريبات بنما إلى مسرح األضواء السياسي 
من جديد بعد ان ان قررت جلنة الدفاع واألمن القومي في مجلس 
النواب اســتدعاء ٣ وزراء على األقــل إضافة إلى أعضاء جلنة 
اســترداد األموال لوضع حد ألموال مبارك وأعضاء بارزين في 
نظامــه املهربة إلى اخلارج، ووجــه أعضاء اللجنة في اجتماع 
ساخن امس ما وصفوه بصمت احلكومة عما كشفت عنه تلك 
التسريبات من األموال املهربة، ودعوا إلى اإلسراع في احلصول 
عليهــا وايداعها في صندوق حتيا مصر الذي ميول العديد من 

املشروعات القومية والكبرى.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قضــت محكمة جنايــات القاهرة، في جلســتها املنعقدة 
برئاســة املستشار حسن فريد، مبعاقبة 8 متهمني بينهم ٣ 
هاربني، بالسجن املؤبد ملدة ٢5 عاما، وذلك إلدانتهم باالنضمام 
إلــى جماعة إرهابية داخل القاهــرة تابعة لتنظيم »داعش« 
اإلرهابي وتســتهدف القيام بعمليات إرهابية بحق القوات 

املسلحة والشرطة ومنشآت الدولة العامة. 
وكانــت النيابة العامة قد أســندت إلى املتهمني ارتكابهم 
جلرائم االنضمام إلى جماعة أسست على خالف أحكام القانون، 
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانني، 
ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، 
واالعتداء على احلرية الشخصية للمواطنني واإلضرار بالوحدة 
الوطنية والسالم االجتماعي، بأن انضموا جلماعة تدعو إلى 
تكفير احلاكم وشــرعية اخلروج عليه واالعتداء على أفراد 
القوات املسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستهداف املنشآت 
العامة بغرض إسقاط الدولة واإلخالل بالنظام العام وتعريض 
ســالمة املجتمع وأمنه للخطر، وكان اإلرهاب من الوســائل 
التي تستخدمها هذه اجلماعة 
في تنفيذ أغراضها مع علمهم 
بذلــك، كما أســندت النيابة 
إلى املتهمني اعتناقهم أفكارا 
جهادية تكفيرية، والتواصل 
مــع منظمة إرهابيــة مقرها 
خارج البالد )تنظيم داعش 
اإلرهابــي( واالعتــداء على 
املمتلكات العامة واخلاصة. 
مــن جهة اخــرى، قررت 
محكمة جنايات القاهرة في جلستها املنعقدة امس برئاسة 
املستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة ٦7 متهما منهم ١٦ هاربا 
من عناصر جماعة اإلخوان، إلى جلســة ١٣ ديسمبر املقبل، 
في قضية ارتكابهم جلرمية اغتيال املستشار هشام بركات 
النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية 
بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البالد. وجاء قرار التأجيل 

الستكمال االستماع إلى أقوال الشهود في القضية.

»الداخلية« تحذر من تلقي بعض االتصاالت الدولية
إلى ذلك، حذرت وزارة الداخلية املواطنني من تلقي اتصاالت 
هاتفية من شركات إعالمية باخلارج تزعم إجراء استطالع 
رأي حول بعض القضايا، مؤكدة أنها شركات وهمية وترغب 
فــي احلصول على معلومات متس األمــن القومي املصري. 
وقالت »الداخلية« ان األجهزة األمنية الحظت تعدد البالغات 
مؤخرا، والتي تشير إلى تلقي املواطنني اتصاالت تلفونية من 
شركات إعالمية باخلارج تدعي عملها في مجال استطالعات 
الرأي، وتطلب منهم إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا 
االقتصادية والسياسية واألمنية بحجة إعداد تقارير إعالمية 

تستهدف التبصير مبشكالت املواطنني. 
ومــن جديد، فاجأت الســلطات األمنية في مطار القاهرة 
الدولي في ســاعة مبكرة من صباح امس الناشط احلقوقي 
عبد احلفيظ طايل رئيس مركز احلق في التعليم مبنعه من 

السفر بناء على قرار من قاضي التحقيقات.

جتاهل: قيادات اخوانية إعالمية تطل يوميا على املشــاهدين 
من قناتهم التي تبث من تركيا جتاهلوا احلديث عن االنقالب 
اإلخوانــي من عناصــر اجلماعة خالل جلســة محاكمتهم في 
أحداث مركز العدوة باملنيا التي وقعت في قاعة احملكمة مبعهد 
أمناء الشرطة والتي هتفوا فيها بسقوط حكم املرشد وجماعة 

االخوان وإعالء شرعية السيسي.
>>>

ذنب: الشعور بالذنب والغضب من النفس األمارة بالسوء على 
خلفية سوء تفاهم قدمي، دفعت مسؤوال برملانيا كبيرا جدا بطلب 
ســفر أحد النواب لم يسبق له السفر مع أي وفود في سفرته 
األخيرة للمجر وأصر على ان يجلس بجواره في الطائرة وفى 

االجتماعات ويتجاذب معه أطراف احلديث رايح جاي.
>>>

غريبة: عدد من النواب يبحثون عن أســباب طلب احلكومة من 
البرملــان تأجيل اقرار التعديالت اجلديــدة على قانون املرور 

رغم ان البرملان وافق عليها.
>>>

افتعــال: عاد املدخنون للغضب من جديد بعد فترة قصيرة من 
الهدوء النســبي عندما فوجئوا بارتفاع سعر علبة السجائر 4 
جنيهات مرة واحدة دون سابق انذار واحملالت تبيعها بزيادة جنيه 
كمان يعني العلبة دخلت على 15 جنيها.. الغريب أن البعض سارع 
بإبالغ جهاز حماية املستهلك ولكن بالتحري ثبت أن السعر لم 
يرتفع ولكن التجار يفتعلون األزمات ويحملون املوزعني الزيادة!.

>>>
تعويض: لوحت إعالمية كبيرة تقدم برنامج توك شو على إحدى 
القنوات الفضائية واسعة االنتشار بترك القناة والرحيل إلى 
أخــرى عرضت عليها زيادة في الراتب تتجاوز املليون جنيه 
في السنة.. وطبعا القناة احلالية جتري محاوالت معها للبقاء 
مقابــل التعويض خاصة أنها تقدم البرنامج طول األســبوع 
وحدها ولكن املبلغ التعويضي لم يتم االتفاق عليه حتى اآلن.

دبـة النملـة

إنشاء الصندوق السيادي 
»أمالك« بـ 5 مليارات جنيه

القاهرة ـ ناهد إمام

اعلن وزير التخطيط د.أشرف العربي، أن الدولة بدأت إجراءات 
إنشــاء صندوق ســيادي ملصر »أمالك«، والذي ميكنه الدخول في 
مشــاركات مع القطاع اخلاص إلقامة مشــروعات استثمارية، ومت 
االنتهاء من املرحلة األولى منه والتي تهدف جلذب االســتثمارات، 
وحتديد 8 قطاعات لعمل الصندوق في الفترة القادمة منها قطاعات 
الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة لتكون لها 
األولوية للترويج. وأوضح أنه مت خالل اجتماع املجموعة الوزارية 
االقتصادية، االتفاق على أن الصندوق سينشأ وفقا لقانون خاص، 
ومت تكليف مجموعة فنية من اخلبراء الوطنيني ملتابعة تأسيسه.  
وأشــار العربي إلى أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه رأســمال 
الصنــدوق من املوازنة العامــة، ومت االنتهاء من اإلطار التنظيمي 
للصنــدوق وحتديد القطاعات التي ســيتم الترويــج لها، وخالل 
أســبوعني سيتســلم مالحظات حول القانون اخلاص بالصندوق 
وسيعرض على مجلس الوزراء عقب االنتهاء منه، كما أن التشريع 
اخلــاص بالصندوق ســيتم االنتهاء منه خالل أســبوعني متهيدا 
لعرضه على املجموعــة الوزارية االقتصادية ثم مجلس الوزراء، 

متوقعا االنتهاء منه منتصف العام املقبل.

شكري إلى أميركا
القاهرة ـ خديجة حمودة

ســجل وزير اخلارجية سامح شــكري اول زيارة ملسؤول 
ديبلوماسي مصري رفيع املستوى إلى الواليات املتحدة خالل 
الفترة االنتقالية التي تعيشها أميركا بني اقتراب نظام اوباما من 
لفظ انفاسه االخيرة وتولي اإلدارة األميركية اجلديدة بقيادة 
دونالد ترامب املسؤولية اعتبارا من بداية النصف الثاني ليناير 
املقبل، حيث يلتقي شكري مع املسؤولني في اإلدارتني الراحلة 
واجلديــدة في الوقت الذي من املنتظــر أن تبلغ القاهرة عددا 
من العواصم العربية بنتائج تلك الزيارة املهمة كما ســيكون 
علــى أجندة الزيارة اول لقاء لشــكري مع قيادات الكونغرس 
األميركــي ورمبا يكون اللقاء املشــترك معه خالل الزيارة مع 
وزير اخلارجية االميركي جون كيري هي االخيرة كما يجرى 

لقاءات مع عدد من وسائل اإلعالم األميركية.

جولة قانونية جديدة 
حول اتفاقية ترسيم 

احلدود البحرية
تبدأ وزارة التموين غدا تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة الدعم على بطاقة التموين الى 21 جنيها بدال من 18 جنيها حاليا لكل فرد لتبلغ بذلك قيمة السلع التي مع السعودية

يتم صرفها مجانا على بطاقات التموين اكثر من 2 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه على مقررات التموين          )رويترز(

 تأجيل محاكمة
67 إرهابيًا في 
اغتيال بركات


