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صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها

egyptnews@alanba.com.kw

خالل زيارته المرتقبة في األسبوع األول من أبريل.. وتسلم شحنتي بنزين من »أرامكو« في 25 و26 مارس

السيسي لعباس: سأعرض على ترامب في واشنطن حلوالً للقضية الفلسطينية
حل أزمة 30 ألف عالق بالسعودية

تفجير عبوة ناسفة في مدرعة 
بسيناء وراء إصابة 9 بينهم 3 ضباط

القاهرة - ناهد إمام 

جنحت جهــود وزيــرة الدولة للهجرة وشــؤون 
املصريني باخلارج السفيرة نبيلة مكرم، بالتعاون مع 
املسؤولني السعوديني في حل أزمة 3٠ ألف مصري عالق 
باململكة بسبب بصمة احلج، حيث أصدرت السلطات 
السعودية تعليمات جديدة للسماح ملخالفي شروط 
اإلقامة املعروفة إعالميا ببصمة احلج باخلروج، من 
خالل العفو عن املصريني العالقني بداية من ٢٠ مارس 

ملدة ثالثة أشهر. 
وذكــرت الوزيــرة أن القرار نتج عــن تعاون بني 
مختلف الوزارات واألشقاء بالسعودية وصوال إلنهاء 
األزمة ألكثر من 5 آالف أســرة مصرية بالســعودية، 
مضيفة أن األشــقاء بالســعودية أعلنوا عن إمكانية 
عودة املصريني املتهمني في القضية للســعودية مرة 
أخرى سواء للعمل أو للحج والعمرة، وفقا للقوانني 

املعمول بها في هذا الصدد.

القاهرة - خديجة حمودة 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس أن القضية الفلسطينية 
ســتكون محل تباحث مع الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل 
زيارته املرتقبة لواشــنطن بداية شــهر أبريل املقبل، مشيرا إلى 
أهمية اضطالع اإلدارة األميركية بدورها احملوري في رعاية عملية 
السالم مبا يؤدي إلى استئناف املفاوضات من أجل إنهاء الصراع 

وإقامة الدولة الفلسطينية. 
وشــدد السيسي خالل استقباله للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بقصر االحتادية امس، على ســعي مصر الدائم إلى إيجاد 
حل عادل وسالم دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية 
املســتقلة على حدود الرابع من يونيــو ١96٧ وعاصمتها القدس 

الشرقية. 
وقد اكد السيســي لعباس عمق العالقات التي جتمع الشعبني 
املصري والفلسطيني، مشددا على موقف مصر الثابت من القضية 
الفلســطينية التي حتتفظ مبكانتها على قمة أولويات السياسة 

املصرية اخلارجية باعتبارها القضية العربية احملورية. 
وأكد السيســي على أن وحدة املوقف العربي الذي يستند الى 
مبادرة السالم العربية متثل عنصرا رئيسيا في التوصل إلى حل 

عادل وشامل للقضية الفلسطينية. 
ومن جهته، اشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باجلهود 
املصرية الســاعية إلى التوصل حلل للقضية الفلسطينية فضال 
عن حتركات مصر على مختلف األصعدة لتوفير احلماية للشعب 

الفلسطيني وحتقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
وأكد حرصه املســتمر على التشــاور والتنســيق مع الرئيس 
السيســي، خاصة في هذا التوقيت وقبيل عقد القمة العربية في 
اململكة األردنية، معربا عن أمله في أن تخرج بقرارات تدعم وحدة 
الصف العربي وتســهم فــي توفير حلول عملية للمشــاكل التي 
تعاني منها املنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

وأطلع عباس، السيســي على مجمل االتصاالت الفلســطينية 
األخيرة مــع اإلدارة األميركية اجلديدة والتــي مت خاللها التأكيد 
علــى التزام اجلانــب الفلســطيني بالتوصل إلى حل شــامل مع 
إســرائيل، كما استعرض الرئيســان مجمل األوضاع في املنطقة 
وأكدا على أهمية دعم اجلهود التي تبذل للتوصل إلى تســويات 
سياســية لألزمات القائمة مبا يســهم في عودة األمن واالستقرار 

جلميع الدول العربية. 
الــى ذلك، قال وزير البتــرول املصري طارق املال لـ»رويترز«: 
إن مصر ستتسلم شحنتي بنزين من »أرامكو« السعودية في ٢5 
و٢6 مارس مبينائي السويس واإلسكندرية عقب استئناف ضخ 

شحنات النفط والبنزين التي توقفت ملدة 6 اشهر.
وقــال ان هيئــة البترول تعكــف على إعداد جــدول زمني مع 

»أرامكو« لشحنات الوقود في أبريل.

القاهرة - األناضول: قال مصدر أمني امس، ان عبوة 
ناسفة زرعها مجهولون على طريق ساحل البحر مبدينة 
العريش شــمالي محافظة شمال ســيناء، تسببت في 
تفجير مدرعة شرطية وإصابة 3 ضباط وأمني شرطة 
ومجندين اثنني، و3 مدنيني كانوا على مقربة منها، كما 
قتــل 3 مدنيني وأصيب آخران، إثر انفجار لغم أرضي 
بسيارة نقل مدنية مبنطقة وادي اخلرايط قرب مركز 

نخل وسط سيناء.
الى ذلك، قررت نيابــة جنوب اجليزة الكلية امس 
حبــس 3 ضبــاط، 4 أيام على ذمــة حتقيقات جتريها 
معهم بشأن اتهامهم بـ »التورط في تعذيب شاب يدعى 
محمود سيد متهم بقتل جدته ملدة ١4 يوما حتى املوت 

خالل فترة احتجازه«.
وبحسب مصدر امني، نفى الضباط املتهمون الواقعة، 
غيــر أن أنهم »اعترفــوا بضرب املجنــي عليه فقط«، 

وبالتالي سيكون اتهامهم »ضرب أفضى إلى موت«.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال نظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر االحتادية 

القاهرة ـ رويترز: قال وزير املالية عمرو 
اجلارحي إن موازنة 2017-2018 وضعت بشكل 
مبدئي على أساس سعر بني 55 و57 دوالرا 
لبرميل النفط. وتســتهدف مصر وصول 
دعــم املواد البترولية إلى ما بني 140 و150 
مليار جنيه في املوازنة اجلديدة بزيادة بني 
40 و50%. وقال إن ســعر الدوالر سيكون 
16 جنيها في امليزانية اجلديدة للسنة املالية 
2017-2018. وأضاف أنه يستهدف معدل منو 
للسنة املالية اجلديدة في حدود 4.8% مشيرا 
إلى أن املوازنة ستعرض على البرملان قبل 
31 مارس مقارنة مبعدل منو بني 3.8 و%4 

للســنة املالية احلالية، واضاف أن الدولة 
تســتهدف أن يصل العجز إلى 9.25% في 

السنة املالية اجلديدة.
من جانبه، اعلن نائب وزير املالية للسياسات 
الضريبية عمرو املنير السعي لبدء تطبيق 
ضريبة الدمغة على األسهم والسندات وسوق 
خــارج املقصورة، ألول مرة على عمليات 
الدمج واالستحواذ في مايو املقبل، مضيفا ان 
املجموعة الوزارية االقتصادية وافقت على 
تعديالت قانون الدخل التي تشمل ضريبة 
الدمغة على أن يتم عرضها في أول اجتماع 
مقبل ملجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس 

النواب. وأوضح أن مصر تستهدف حصيلة 
من ضريبة الدمغة بني مليار و1.5 مليار جنيه 
في السنة املالية املقبلة 2017-2018 التي تبدأ 
في أول يوليو. وبني: »ضريبة الدمغة ستكون 
متدرجة على معامالت البورصة حيث ستبدأ 
بنسبة 1.25 في األلف على البائع واملشتري 
في العام األول من التطبيق ثم 1.5 في األلف 
في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في األلف 

في العام الثالث من بدء التنفيذ«.
وقال إن ضريبة الدمغة »ستفرض على كل 
األوراق املقيدة وغير املقيدة سواء أسهم أو 
سندات وكذلك على سوق خارج املقصورة«.

ضريبة دمغة على األسهم والسندات وعمليات الدمج واالستحواذ

ربط السلع األساسية مرة أخرى على البطاقة 
التموينية: قرر وزير التموين والتجارة 
الداخلية د.علــي المصيلحي ربط 
الســلع األساســية على البطاقات 
التموينية مرة أخرى، ليبدأ المستفيد 
من دعم الســلع التموينية صرف 
كيلو سكر بسعر 8 جنيهات، وعبوة 
زيت بـ 12 جنيها وكيلو أرز بـ 6.5 
جنيهات لكل فرد مقيد من أول أبريل 
المقبل، ويتم عمل مقاصد بين قيمة 
السلع، وقيمة الدعم المقررة للفرد 
على البطاقة وهي 21 جنيها على أن 
باقي فروق  المواطن بسداد  يقوم 
السلع، وذلك لضمان تأمين جانب 
من احتياجات المواطنين من السلع 
األساسية التي ال غنى عنها، باإلضافة 
إلى الحد من ظهور أزمات في السلع 
األساســية وتعظيم االستفادة من 
قيمة الدعم الموجودة على البطاقة 
للمواطن، إلى جانب إلغاء الســلع 
المربوطة على بطاقات التموين والتي 
كان يصل عددها إلى ما يزيد على 

56 سلعة.
>>>

ضبط 3 تجار عملة بحوزتهم مليون دوالر: 
نجحت اإلدارة العامة لمباحث األموال 
العامة في ضبط 3 أشخاص لقيامهم 
باالتجار غير المشــروع في النقد 
األجنبي، وبحوزتهم مليون دوالر 

وعمالت أجنبية أخرى.
>>>

إطالق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 
بتكلفــة 500 مليون دوالر: قال المدير 
اإلقليمي لمصر واليمن وجيبوتي 
بالبنك الدولي أســعد عالم انه تم 
إطالق برنامج التنمية المحلية في 
صعيــد مصر الممــول من البنك 
الدولي بتكلفــة 500 مليون دوالر 
أمس، مشيرا إلى أن هذا البرنامج 
دعــم لجهود الحكومــة المصرية 
الرامية إلى توفير فرص العمل في 

صعيد البالد عن طريق تحسين مناخ 
األعمال والنهــوض بمرافق البنية 
التحتية وتقديم الخدمات، موضحا أن 
البرنامج سيركز على اثنتين من أقل 
المحافظات نموا، وهما قنا وسوهاج.

>>>
وفد من علماء مصر الى اليابان للتباحث حول 
هندسة الفضاء: سيقوم وفد من الهيئة 
القومية لالستشعار من البعد وعلوم 
الفضاء بالسفر الى اليابان في 27 
الجاري، برئاســة د.هيثم مدحت 
ود.محمــد ابراهيم وذلك في إطار 
متابعة نتائــج وتوصيات المؤتمر 
الوطني لعلماء وخبراء مصر بالخارج 
»مصر تستطيع« الذي نظمته وزارة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج بنهاية 2016، وتهدف زيارة 
الوفد إلى إجراء اختبارات لمكونات 
فضائيــة، وللتباحث مــع الجانب 
الياباني بخصوص منح الماجستير 
والدكتوراه في مجال هندسة الفضاء 
وذلك بالتنسيق الكامل مع المكتب 
الثقافي بطوكيو برئاسة د.هانم أحمد.

>>>
دفاع مبارك يسعى لفك الحصار على أمواله 
بالخارج: يسابق فريق الدفاع القانوني 
عن الرئيس األسبق حسني مبارك 
و14 من رموز نظامه الزمن لالفراج 
الخارج  اموالهم في  عن متجمدات 
بعد ان اعلن االتحاد األوروبي تجميد 
أموالهم لمدة 3 سنوات اخرى تنتهي 
فــي 2020 في الوقت الذي وصف 
فيه محامي مبــارك القرار الجديد 

باإلداري.
>>>

مفيد شهاب يؤكد اعتزاله العمل السياسي 
في أول  والتفرغ للتدريس في الجامعة: 
له في ذكرى استرداد  تصريحات 
طابا، قــال د.مفيد شــهاب وزير 
المجالس النيابية والشؤون القانونية 
األســبق انه قرر اعتــزال العمل 

السياســي والحزبي للتفرغ لعمله 
في التدريس بالجامعة الذي يتطلب 
من الشخص أن يكون هادئا وبعيدا 
عن اإلعالم. وجدد رفضه تولي اي 
منصب في الدولة وعدم رفض تقديم 

اي مشورة عندما يطلب ذلك منه.
>>>

وزير البترول يتفقد سير العمل في حقل ظهر 
ببورسعيد: قام وزير البترول والثروة 
المعدنية م.طارق المال بزيارة تفقدية 
لمحافظة بورسعيد لتفقد سير العمل 
في مشروع تنمية حقل ظهر، في إطار 
المتابعة الميدانية لمشروعات تنمية 
حقول الغاز الجديدة وسرعة وضعها 
على خريطة اإلنتاج. وأكد أن العمل 
في مشروع تنمية حقل ظهر يجري 
على قدم وســاق، سواء في تنفيذ 
برامج حفــر اآلبار التنموية أو في 
أعمال اإلنشاءات والتجهيزات الخاصة 
المحطة  البحرية، وكذلك  باألعمال 
البرية الستقبال ومعالجة غازات حقل 
ظهر ووضعه على خريطة اإلنتاج، 

وفقا للبرامج الزمنية المحددة.
>>>

شرم الشيخ تســتضيف الحملة اإلقليمية 
 لتوعيــة الشــباب بخطــورة اإليدز
تستضيف مدينة شرم  وڤيروس »أ«:  
الشيخ أول حملة توعية ضد مرض 
اإليدز وفيروس سي تحت عنوان 
الشباب  لتوعية  اإلقليمية  »الحملة 
بخطورة مرض اإليدز وڤيروس »أ« 
في الفترة مــن 24 إلى 25 مارس 
بحضور وزراء الصحة والشباب 
الدولي وكبار  والرياضة والتعاون 
الشخصيات العربية والدولية وسفراء 
النوايا الحســنة باألمــم المتحدة 
وخبراء من األمم المتحدة، وممثلي 
بعض الدول العربية من البحرين، 
السودان،  الجزائر،  لبنان، األردن، 

السعودية ومصر.
إعداد:  مجدي عبدالرحمن ووكاالت

أخبار احملروسة

64 مليون دوالر منحة صينية لـ »القمر الصناعي«
القاهرة ـ ناهد إمام

 
وقعت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع 
السفير سونغ آي قواه، سفير الصني لدى القاهرة خطابات 
متبادلة إلعداد دراســات اجلدوى ملشروع »القمر الصناعي 
مصر سات-٢ لتطبيقات االستشعار عن بعد« والبالغة تكلفته 
التقديرية 64 مليون دوالر )املرحلة الثانية(، ومشروع إنشاء 
مركز التدريب املهني باملنطقة االقتصادية لقناة الســويس 

من خالل منحة صينية مببلغ ٧ ماليني دوالر.
وأوضحت نصر أن اخلطابات املتبادلة تفعيل لكل ما مت 
االتفاق عليه خالل زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، مشيرة 
إلى أنه تتم االســتفادة من الصني في تنمية املهارات ودعم 

جانب من توقيع االتفاقيةمشروعات التنمية في محور قناة السويس. 

البنك الدولي يصرف مليار دوالر ثانية من قرض الـ 3 مليارات
قال البنك الدولي امس إنه صرف مليار دوالر أخرى من املساعدة املالية املقدمة ملصر في إطار 
برنامج قرض قيمته 3 مليارات دوالر مبرم مع القاهرة.
وقال املدير اإلقليمي ملكتب البنك الدولي بالقاهرة املسؤول عن جيبوتي 
ومصر واليمن أسعد عالم: »قامت احلكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ 
اإلصالحات املتعلقة بالسياسات واإلصالحات املؤسسية الرئيسية التي 
تضع األسس الالزمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وحتقيق 
النمو الشامل«.


