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أنباء دولية
أسرت فريقاً هندسياً متخصصاً بزراعة األلغام في اجلوف

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجندين اثنني
 في هجوم مسلح على دورية أمنية باملعادي

املخزون اإلستراتيجي من السلع متوافر باألسواق

»الشرعية« تقر خطة أممية لتحييد ميناء احلديدة

جون ماكني: حان وقت تغيير النظام في إيران

القاهرة- مجدي عبدالرحمن

استشــهد ضابط من قوات األمن املركزي، 
وأصيب آخر ومجندان اثنان، إثر قيام مجهولني 
بإطــاق النــار على دورية أمنيــة بالقرب من 
الطريق الدائري مبنطقة صقر قريش باملعادي.

وأوضح مصدر أمني رفيع املستوى بوزارة 
الداخلية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق 
األوســط، أنه مت نقل رجال الشرطة املصابني 

إلى مستشفى الشرطة مبدينة نصر إلسعافهم.
وأشــار املصدر األمني إلــى أن اللواء خالد 
عبدالعــال مســاعد وزير الداخليــة مدير أمن 
القاهرة، واللواء محمــد منصور مدير اإلدارة 
العامة ملباحث القاهرة، وقيادات املديرية انتقلوا 
على الفــور إلى موقع احلــادث للوقوف على 
مابساته، الفتا إلى أنه مت نشر عدة أكمنة ثابتة 
ومتحركة على الطريق الدائري واألوتوستراد 

لتعقب اجلناه وضبطهم.

القاهرة - هالة عمران 

ذكــر تقريــر موجــه مــن وزارة الداخلية 
إلــى مجلــس الــوزراء بشــأن موقف الســلع 
االستراتيجية ومدى توافرها في مخازن وزارة 
التموين أن املخزون االستراتيجي من السلع 
متوافر باألســواق، مضيفا فــي التفاصيل أن 
رصيد الســكر يبلغ مليونــا و٢٢5 ألفا و5٠٠ 
طن، ويكفي حتى ١5 أغســطس ٢٠١8، مشيرا 
إلى أن إنتاج قصب السكر بلغ ٩٩3 ألف طن، 
ويتبقى ١٠٧ آالف من املتوقع أن تنتج ١.١ مليون 

طن من 8 مصانع.
وبالنسبة لسلعة الزيت، أشار التقرير إلى 
أن إجمالي املتاح يبلغ ٢5٠ ألفا و8٠٠ طن، و١5٠ 
ألف طــن رصيدا فعليا، و45 ألف طن صويا، 
و55.٧ ألــف طن عباد شــمس تعاقدات يكفي 

حتى ٧ أكتوبر املقبل.
وذكر التقرير أن إجمالي رصيد القمح بلغ 
4 مايني و٧3١ ألف طن قمح مستورد ومحلي، 

ويكفي حتى 8 ديسمبر املقبل.
وأشــار التقرير، إلى أنه بالنســبة للحوم 
املجمدة، فقد بلغ الرصيد االستراتيجي، ٧8٠٠ 
طــن برازيلــي بقري، و8٠ ألف طــن تعاقدات 
القوات املسلحة، و868 طنا »رصيد بالثاجات« 

مبدى كفاية 3 أشهر.
وعلــى صعيــد الدواجن املجمدة، كشــف 
التقريــر عن أن الرصيد االســتراتيجي يبلغ 
١٢٠ ألف طن تعاقدات ســنوية، و٩6 ألف طن 
»تعاقدات« الباقي منها ٩٠ ألف طن، و63٧4 طنا 
»رصيد بالثاجات«، و3٩8 طنا »رصيد منتجي 
الدواجن«، والدواجن احمللية ١8 ألفا و8٧8 طنا 

باقي التعاقد مع احتاد منتجي الدواجن.

إياد أحمد ووكاالت

أعلنت احلكومة اليمنية الشرعية امس االول أنها 
وافقت على خطة لألمم املتحدة من نقطتني تهدف 
إلى تخفيف املعاناة، لكن احلوثيني املتحالفني مع 
إيران أعربوا عن تشككهم. وكان مجلس األمن الدولي 
حث األطراف، يــوم اخلميس، على املوافقة على 
خطة لألمم املتحدة تهدف إلى إبقاء ميناء احلديدة 
الذي يســيطر عليه احلوثيون بعيدا عن القتال، 
وكذلك استئناف دفع أجور موظفي احلكومة على 
مستوى الباد. وأقرت احلكومة اليمنية الشرعية 
اخلطة املؤلفة من نقطتني. واقترحت األمم املتحدة 
ضرورة ان يتســلم طرف محايد ميناء احلديدة 
علــى البحر األحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل 
املساعدات حيث تصل إليه 8٠% من واردات الغذاء.

وقال وزير اخلارجية اليمني، عبدامللك املخافي، 
في تغريــدة على »تويتــر«، إن حكومته جددت 
قبولها املقترحات التي طرحها مبعوث األمم املتحدة 
لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو. وكان 
ولد الشيخ أحمد أبلغ مجلس األمن يوم 3٠ مايو 
أنه اقترح اتفاقا لتجنب أي اشــتباكات عسكرية 
في احلديدة، موضحا انه سيجري التفاوض عليه 
بالتوازي مع اتفاق الستئناف دفع أجور موظفي 

احلكومة على مستوى الباد.

لكن متحدثا باســم احلوثيني ذكر ان مجلس 
األمن يشــجع ببياناته التحالف على اســتئناف 
هجماته، وان جماعته حتتفظ بحق الرد على أي 
اعتداء. إلى ذلــك، أحرزت قوات اجليش الوطني 
واملقاومة الشعبية تقدما جديدا في مديرية ميدي 
احلدودية وسيطرت على موقعني استراتيجيني، 
بالتزامن مع اشتعال املواجهات على احلدود بني 
قوات التحالف العربي وميليشيات احلوثي وصالح 

ومصرع وجرح عشرات املتمردين.
وقالت مصادر عسكرية لـ »األنباء« ان قوات 
الشــرعية نفذت هجوما مباغتا استهدف مواقع 
للميليشيات على مشارف وادي حيران احملاذي 
ملديرية ميدي وســيطرت على تبتــي »الوادي« 
و»الرعد« املطلتني علــى وادي حيران من اجلهة 
الشمالية الشرقية بعد مواجهات عنيفة قتل فيها 
تسعة من املليشيات وجرح العشرات وأسر أحدهم 

والسيطرة على كمية من األسلحة والذخائر.
وأضافت املصادر »ان طائرات التحالف العربي 
جددت غاراتها على مواقع للميليشيات في وادي 
حيران، واستهدفت تعزيزات كانت قادمة من منطقة 
اجلر، مبديرية عبس احملاذية مليدي«، مشيرة إلى 
أن طيران التحالف استهدف أيضا مواقع ومخازن 
أسلحة للميليشيات في مناطق متفرقة من محافظة 

صعدة املعقل الرئيسي للميليشيات.

الســيناتور  عواصــم - وكاالت: أعلــن 
اجلمهــوري البــارز، ورئيــس جلنــة القوات 
املسلحة في مجلس الشيوخ األميركي، جون 
ماكني، أنه »حان وقت تغيير النظام في إيران 
من أجل حتقيق تطلعات الشــعب اإليراني«، 
منددا بتدخات نظام طهران ودعمه لإلرهاب 

في املنطقة.
وقال ماكني، عقب جلسة للكونغرس حول 
إيران، حضرها رضا بهلوي ابن الشاه اإليراني 
الســابق، مساء امس األول، إن »قضية تغيير 
النظام أمر بالغ األهمية«، وإن »الوقت قد حان 
لتحقيــق دميوقراطية فعالــة، وبناء مجتمع 
حــر ومنفتح في إيران«، وفق موقع »تقاطع« 
اإليراني املعارض. كما اعتبر أن إقامة إيران ممرا 
ميتد من طهران إلى لبنان أمر خطير، منتقدا 
إدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، 
فــي تعاملها مع النظام اإليرانــي بالقول: لقد 
فشلت إدارة أوباما في الدفاع عن الدميوقراطية 
واحلرية. ولفت السيناتور اجلمهوري إلى أن 

اإلدارة األميركية اجلديدة ستعمل مع اجلميع 
في هذا الصدد، في إشــارة إلى انتهاج اإلدارة 

األميركية اجلديدة أسلوبا جديدا مع إيران.
إلــى ذلك، بــدأت امس تدريبات عســكرية 
مشــتركة بني ســفن حربية إيرانية وصينية 
في ميــاه اخلليج، طبقا ملا ذكرته وكالة أنباء 

اجلمهورية اإلسامية االيرانية )إرنا(.
وجتري التدريبات العسكرية املشتركة من 
شرق مضيق هرمز إلى بحر عمان، مبشاركة 
مدمرة طراز »البرز« ومروحية و٧٠٠ من كوادر 
القــوة البحرية للجيــش اإليراني ومجموعة 
من السفن احلربية الصينية التي رست يوم 
اخلميــس املاضي فــي املنطقة االولــى للقوة 
البحرية االيرانية في مينا بندر عباس وتضم 
مدمرتني وســفنا لوجستية ومروحية بقيادة 

االدميرال شن ها أو.
وشارك الصينيون املقيمون في إيران في 
مراسم استقبال املجموعة البحرية الصينية 

رافعني العلمني االيراني والصيني.

صندوق النقد: مصر ستلغي قيود اإليداع الدوالري خالل أشهر

»التخطيط«: لن يضار أي موظف من عملية اإلصالح باجلهاز اإلداري
القاهرة ـ ناهد إمام ووكاالت

قالــت د.هالة الســعيد، 
وزيرة التخطيط واملتابعة 
واإلصــاح اإلداري، إنه لن 
يضار أي موظف في عملية 
اإلصاح باجلهــاز اإلداري 
للدولة، الفتة إلى أن هناك 
قاعدة تشريعية يتم العمل 

وفقا لها في هذا األمر.
وأشارت وزيرة التخطيط 
فــي مؤمتر صحافــي مبقر 
مجلــس الــوزراء امس إلى 
أن اجتمــاع اللجنــة العليا 
شــهد  اإلداري،  لإلصــاح 
االتفاق على عدد من احملاور، 
على أن يقــدم تقرير مبا مت 
إجنازه فيما مت االتفاق عليه 
منتصف الشهر املقبل، ومنها 
التنظيمية  الهياكل  حتديث 
داخل الــوزارات، والتطوير 
املؤسسي وبرامج التدريب، 
وأن تكــون هنــاك برامــج 
للموظفــني اجلــدد باجلهاز 
اإلداري للدولــة، إلى جانب 
اإلعان عن مسابقة املتميزين. 
الــى ذلــك، قالــت وزارة 
اول  التخطيــط املصريــة 
مــن امــس ان الناجت احمللي 
اإلجمالي للباد منا بنسبة 

القاهرة - خديجة حمودة

وافق الرئيس عبد الفتاح 
السيسي على ترؤس مجلس 
أمناء املتحف املصري الكبير، 
ووجــه مبواصلــة تعزيــز 
اجلهــود لصيانــة وترميــم 
مختلــف املقاصــد األثريــة، 
وإعطائها االهتمام الازم في 
ظل ما متثله من ثروة قومية 

ملصر. 
كما وجه الرئيس السيسي 
بالبــدء الفــوري فــي تنفيذ 
مختلف املشروعات اخلاصة 
املناطــق األثريــة  بتطويــر 
واملتاحف واالنتهاء منها في 
مواعيدها املقررة، مبا يسهم 
فــي احلفــاظ علــى التــراث 
األثري املصري، باإلضافة إلى 
استغال ما يتوافر لدى قطاع 
اآلثــار من إمكانــات ضخمة 

للترويج للسياحة في مصر.
جــاء ذلك خــال اجتماع 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
مع رئيس مجلس الوزراء م. 
شريف إسماعيل، ووزير اآلثار 

د. خالد العناني.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي ضرورة مواصلة 
جهــود تطويــر والنهــوض 

بالتعليــم في مصر بشــقيه 
األساسي واجلامعي آخذا في 
االعتبــار ما ميثلــه التعليم 
من ركيزة أساســية للتغلب 
علــى العديد من املشــكات 
والتحديات التي يعاني منها 
املجتمــع املصــري وإحداث 
نهضة حقيقية وشــاملة في 

الباد.

جــاء ذلك خــال اجتماع 
الرئيس السيسي مع رئيس 
الــوزراء م.شــريف  مجلس 
إســماعيل، ووزيــر التعليم 
العالــي والبحــث العلمي د. 

خالد عبد الغفار.
وفي ســياق متصل، أكد 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
أهميــة مواصلة تنفيذ خطة 

إصــاح وتطويــر شــركات 
قطاع األعمال العام لتساهم 
بفاعليــة فــي جهــود تنمية 
االقتصاد الوطني، كما وجه 
الرئيس بأهمية متابعة جهود 
الشــركات اخلاسرة  إصاح 
والعمــل علــى حتويلها إلى 
شــركات رابحــة، وذلــك من 
خال تعظيم االســتفادة من 
أصولهــا وحتديثهــا ونقــل 
التكنولوجيا املتطورة إليها، 
مع ضخ االستثمارات الازمة 
لذلك وحتقيق االستفادة من 
الفوائض التي حتققت خال 

الفترة السابقة.
جــاء ذلك خــال اجتماع 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
مــع رئيس مجلــس الوزراء 
م. شريف إسماعيل، ووزير 
قطاع األعمال العام د.أشرف 

الشرقاوي.

3.8% في األشــهر التســعة 
األولــى مــن الســنة املالية 
التــي  احلاليــة ٢٠١٧/٢٠١6 

تنتهي في 3٠ يونيو.
وتوقعت وزارة التخطيط 
في بيان وصول معدل النمو 
في الربع األخير من السنة 
املالية احلالية إلى 4.5% دون 
تغيير عن مستواه في الفترة 
املقابلة من السنة املاضية.

وقالــت »يبلــغ معــدل 
النمو االقتصــادي املتوقع 
لعــام ٢٠١٧/٢٠١6 نحو %4، 
األمر الذي يعني استهداف 

حتقيق معدل منو اقتصادي 
في حدود 4.5%خال الربع 
الرابع من ذات العام للتمكن 
مــن حتقيــق معــدل النمو 

املتوقع«.
الــوزراة فــي  وذكــرت 
البيــان أن نســبة العجــز 
الكلي بلغت 8.4% من الناجت 
احمللي اإلجمالي في األشهر 
التســعة األولى من السنة 
املاليــة ٢٠١٧/٢٠١6 مقارنة 
مع ٩.٢% في الفترة املقابلة 

قبل عام.
الى ذلك، نقلت صحيفة 

»البورصــة املصرية« عن 
كريس جارفيس رئيس بعثة 
صندوق النقــد الدولي في 
مصر امــس قوله ان البنك 
املركــزي املصري ســيلغي 
لإليــداع  األقصــى  احلــد 
الــدوالري النقــدي خــال 

األشهر املقبلة.
وكان البنك املركزي قرر 
يوم األربعاء إلغاء سقف املئة 
ألف دوالر الذي كان مفروضا 
على حتويل النقد األجنبي 
إلى اخلارج في إطار تنفيذ 
بنود اتفاق مصر مع صندوق 

النقد الدولي للحصول على 
١٢ مليــار دوالر على ثاث 

سنوات.
وقال جارفيس للصحيفة 
البنــك  »تشــمل سياســة 
املركزي أيضا إزالة أي قيود 
متبقيــة مبا فــي ذلك احلد 
األقصى لإليــداع الدوالري 
النقدي ونحن نفهم أن هذا 
ســيتم تنفيذه في األشــهر 

املقبلة«.
وفرض البنــك املركزي 
في فبراير ٢٠١5 حدا أقصى 
لإليداع النقدي بالدوالر في 
البنــوك عند ١٠ آالف دوالر 
يوميــا لألفراد والشــركات 
وبإجمالــي 5٠ ألــف دوالر 
شــهريا وذلــك فــي إطــار 
إجــراءات ملكافحة غســيل 

األموال والسوق السوداء.
وعــاد البنــك املركــزي 
فــي يناير ٢٠١6 ورفع احلد 
األقصى لإليداع بالنسبة إلى 
الشركات إلى ٢5٠ ألف دوالر 
شــهريا. وفي فبراير ٢٠١6 
رفع املركزي احلد األقصى 
للشركات العاملة في مجال 
التصدير ولهــا احتياجات 
استيرادية إلى مليون دوالر 

شهريا.

د.هالة السعيد وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري خالل املؤمتر الصحافي

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف اسماعيل وعدد من الوزراء امس

أنباء مصرية

حزب ماكرون يؤمّن األغلبية املطلقة في االنتخابات التشريعية

باريس - وكاالت: ضمن 
الوســطي  الرئيــس  حــزب 
امــس  ماكــرون  اميانويــل 
تأمينه األغلبيــة املطلقة في 
الوطنيــة، حاصدا  اجلمعية 
وفق التقديــرات ما بني 355 
و4٢5 مقعدا من اصل 5٧٧ في 

االنتخابات التشريعية.
وجتاوزت نسبة االمتناع 
عن التصويت 56%، وهو رقم 
قياسي في هذه االنتخابات التي 
فاز فيها حــزب اجلمهوريني 
اليميني مبا بني ٩٧ و١3٠ مقعدا 
واحلزب االشتراكي مبا بني ٢٧ 
و4٩ مقعــدا في حني توقعت 
مراكــز اســتطاعات الــراي 
فــوز اليمني املتطرف مبا بني 
اربعة وثمانية نواب واليسار 
الراديكالي )فرنســا املتمردة 
واحلزب الشــيوعي( مبا بني 

عشرة و3٠ مقعدا.
وأعلنــت وزارة الداخلية 
الفرنسية أن نسبة املشاركة 
في اجلولة الثانية لانتخابات 
البرملانية وصلت إلى %35.33 
قبــل 3 ســاعات مــن انتهاء 

التصويت.
وقالت الوزارة في بيان: إن 
»نسبة اإلقبال على االقتراع 
)حتى التوقيت ذاته( سجلت 
تراجعــا كبيــرا مقارنة بعام 
٢٠١٢ )46.4٢%( وعــام ٢٠٠٧ 

.»)%4٩.58(
ودعي نحو 4٧ مليون و568 
ألف فرنســي، بينهم مليون 
و٢65 ألفا من املقيمني خارج 
الباد، إلى اإلدالء بأصواتهم 
في الدور الثاني للتشريعية.
ويأتي االقتراع متاما على 
غرار اجلولة األولى املنعقدة 

قبــل أســبوع في ظــل حالة 
الطوارئ التي تشهدها فرنسا 
منذ الهجمات اإلرهابية التي 

استهدفتها مطلع ٢٠١5.
ولتأمني مكاتــب االقتراع 
البالغ عددها 6٧ ألفا، واملوزعة 
على مختلف الدوائر االنتخابية 
الداخلية  الداخلية، حشــدت 
الفرنســية نحــو 5٠ ألفا من 
رجال الشرطة والدرك لتعزيز 
قــوات عملية »ســونتينال« 
املنتشــرة أصا في مختلف 

أرجاء الباد.
أن  مراقبــون  ويتوقــع 
متنح هذه األغلبية حلكومة 
ماكــرون تأشــيرة تفعيــل 
جملة اإلصاحات الليبرالية 
وعــد  التــي  واالجتماعيــة 
بهــا الرئيــس خــال حملته 
االنتخابية، رغم املخاوف التي 

يثيرها ارتفاع نسبة االمتناع 
عن التصويت، والتي جتاوزت 

الـ 5٠% في الدور األول.
وسيكون الكثير من النواب 
حديثي عهد باحلياة البرملانية 
وهو ما سيغير وجه البرملان 
على حساب األحزاب احملافظة 
واليسارية التي حكمت فرنسا 
لعقود. ومن بــني التحديات 
التي تواجه ماكرون احلفاظ 
على هذه املجموعة املتنوعة 
مــن النــواب حديثــي العهد 
بالسياســة متحديــن خلفه 
بينما يستعد إلصاح قواعد 
العمل واالستغناء عن عشرات 
اآلالف من الوظائف في القطاع 
العام واستثمار مليارات من 
أموال الدولة في قطاعات مثل 
الوظيفــي والطاقة  التدريب 

املتجددة.

فرنسيون يقترعون في جولة ثانية من االنتخابات البرملانية امس                )أ.ف.پ(

العامة  البنوك  العملة اخلضراء مستقرة: واصلت 
واخلاصة في السوق املصري العمل على استقرار 

العملة اخلضراء امام اجلنيه مسجلة 18 جنيها.
واستقرت التعامالت في السوق السوداء عند 

18.20 جنيها.
سعر اإلسكان االجتماعي يرتفع: كشفت رئيسة 
صندوق دعم وضمان التمويل العقاري واملديرة 
التنفيذية لصندوق اإلســكان االجتماعي مي 
عبداحلميــد عن قرب االعان خــال ايام عن 
االسعار اجلديدة لاسكان االجتماعي في مشروع 
املليون وحدة ســكنية، مشــيرة إلى أنه يتم 
حاليا عمل إعادة تســعير لوحدات املشــروع 
قبل الطرح اجلديد لإلعان التاسع للمشروع 

ألن التكلفة ارتفعت.
الفكة متوافرة: أجرى اجلهاز املصرفي استعدادات 
مكثفة لطباعة العمالت من فئات النقد فئة 5 و10 
و20 جنيها، إضافة إلى العمالت الورقية فئة 25 
و50 و100 قرش في صورتها اجلديدة استعدادا 
الستقبال عيد الفطر املبارك، وأكدت مصادر داخل 
البنك املركزي أن العمالت اجلديدة متوافرة للجمهور 

داخل فروع البنوك احلكومية.

 27.4 مليون مستخدم لإلنترنت عن طريق احملمول: 
أعلن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
أنه بلغ عدد مســتخدمي اإلنترنت عن طريق 
الهاتف احملمول حتى منتصف العام املاضي 
٢٧.4 مليونا مقابل ٢4.١ مليون مستخدم للفترة 
نفسها من العام األسبق بزيادة بلغت نسبتها 

.%١3.٧
وبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت عن طريق 
ADSL 4.٢ مليون مستخدم مقابل 3.5 مايني 
مســتخدم في الفترة الســابقة نفسها بزيادة 

بلغت نسبتها ٢٠.٠%.
زيادة االستثمارات األجنبية: بحثت د.سحر نصر 
وزيرة االستثمار والتعاون الدولي مع بعثة البنك 
الدولي برئاسة أشيش خانا مدير املشروعات في 
البنك أولويات مصر خالل املرحلة املقبلة، في ظل 
استعداد البنك الدولي إلصدار تقرير عن اجلهود 
املصرية في عدة مجــاالت منها النقل والتعليم 

والصحة والزراعة، في سبتمبر املقبل.
وناقش اجلانبان سبل دعم البنك ملصر من ناحية 
احلوكمة وجذب مزيد من االستثمارات األجنبية.
إعداد: ناهد إمامـ  مجدي عبدالرحمنـ  هالة عمران

وافق على ترؤس مجلس أمناء المتحف الكبير

السيسي يؤكد على ضرورة مواصلة جهود تطوير التعليم

حصد وفق التقديرات ما بين 355 و425 مقعداً من أصل 577

35.33% نسبة 
املشاركة قبل

3 ساعات 
من انتهاء 
التصويت


