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أنباء  مصرية

متفرقات دولية

مميش ينجح من أملانيا في عودة 
»مرسيدس بنز« للسوق املصري

القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، رئيس املنطقة االقتصادية 
لقنــاة الســويس الفريق مهــاب مميش جناح وفــد املنطقة 
االقتصادية في مفاوضاته مع شركة »مرسيدس بنز« لعودتها 
للسوق املصرية، وذلك خالل حضور الوفد معرض فرانكفورت 

الدولي للسيارات ولقاء كبار مسؤولي الشركة.
وقال مميش انه اجتمع مع مسؤولي شركة مرسيدس واتفق 
اجلانبان من حيث املبدأ على عودة الشركة للعمل باألسواق 
املصرية، من خالل إنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة 
التوزيع في منطقة العني السخنة داخل املنطقة االقتصادية 
لقناة الســويس، وأكد أن هذه اخلطوة مهمة من قبل شــركة 
»مرسيدس« لدعم صناعة السيارات في املنطقة االقتصادية.

أخبار احملروسة
محمد أنور السادات يترشح لالنتخابات الرئاسية: عقب إسقاط عضويته 
من مجلس النواب على خلفية اتهامه بتسريب معلومات إلى جهات 
أجنبية بهدف اإلثارة واإلساءة إلى البرملان والدولة، أعلن النائب 
السابق املثير للجدل محمد أنور السادات جنل شقيق الرئيس 
الراحل أنور السادات عزمه الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية 
في االنتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى في 2018، ليكون 
بذلك اول مرشــح يفصح عن نفسه في الوقت الذي اعترف 
فيه بصعوبة املنافسة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال 
انه ليس الوحيد الذي سيعلن عزمه الترشح ولكن هناك عددا 
كبيرا من السياسيني يفكرون في الترشح لرئاسة اجلمهورية، 
لكن املناخ العام يجعل العديد منهم يتراجع عن الفكرة، مشيدا 
بدور املجلس األعلى لإلعالم والبدء في سن القوانني التي حتد 

التشويه واإلساءة.
>>>

استنفار شرطي للعام الدراسي اجلامعي: أعلنت حالة االستنفار القصوى 
بني قوات الشرطة استعدادا لبدء العام الدراسي اجلديد الذي يبدأ 
اليوم السبت في جميع اجلامعات احلكومية واخلاصة لتأمني 
اجلامعــات ضد اي محاولة اختراق من اجلماعات املتطرفة او 
العناصر اإلرهابية وسط تأكيدات ببدء الدراسة الفعلية اعتبارا 
من اليوم األول لتفويت الفرصة على الطالب املتطرفني في حني 
انتشرت داخل اجلامعات الفتات حتذر وحتظر ممارسة العمل 
السياسي أو احلزبي داخل أسوار اجلامعات أو حمل املمنوعات 

أو محاولة التحرش.
>>>

املعاهد األزهرية تقرر التظلم: أعلن رئيس قطاع املعاهد األزهرية 
د.محمد ابوزيد االمير ان الطالب الناجحني في امتحانات الدور 
الثاني بالثانوية األزهرية لهــذا العام الراغبني في التظلم من 
درجاتهم سيتقدمون بالطعون ويتعرفون على أوراقهم إلكترونيا 
من خالل معامل احلاسب اآللي باملناطق التعليمية في القاهرة 
واألقاليم تيســيرا عليهم إلعفائهم من مشقة السفر إلى مقار 
جلنة النظام واملراقبة بالثانوية األزهرية في القاهرة. وقال ان 
آخر فرصة لتقدمي التظلمات 28 اجلاري ولن يتم السماح للطالب 
بالطعن في املادة الواحدة أكثر من مرة واحدة، وال يجوز الطعن 
في املواد الناجح فيها الطالب من األعوام السابقة او املادة التي 

حصل فيها على احلد األدنى للنجاح بالدور الثاني.
>>>

البحث عن زوجة متهم هربته من ســيارة الشرطة: كلفت نيابة جنوب 
اجليزة الكلية برئاسة املستشار حامت فاضل احملامي العام األول 
لنيابات جنوب اجليزة املباحث بسرعة ضبط وإحضار 12 متهما 
هاربني من واقعة محاصرة 20 متهما لسيارة شرطة وإطالق 
نيران جتاه قوة أمنية أسفرت عن تهريب متهم هارب من حكم 
بالسجن املؤبد بالصف، وكشفت التحقيقات أن املسؤول األول 
عن عملية تهريب املتهم هي زوجته التي قامت بإطالق األعيرة 
النارية من ســالح آلي بحوزتها من مسافة بعيدة جتاه قوات 

األمن في محاولة لتهريب زوجها.
إعداد: مجدي عبدالرحمن

بناء مجمع تكرير وبتروكيماويات باستثمارات 3 مليارات دوالر بالتعاون مع »تويوتا تسوشو« خالل 4 سنوات

اجليش يصفّي 3 إرهابيني قبل تفجير كمني أمني بسيناء
القاهــرة - وكاالت: أعلــن 
املتحدث العسكري العقيد، تامر 
الرفاعي إنه اســتمرار جلهود 
القوات املســلحة فــي مكافحة 
النشــاط اإلرهابــي ومالحقــة 
العناصــر اإلرهابيــة متكنــت 
قوات إنفــاذ القانون باجليش 
الثانــي امليدانــي مــن قتــل 3 
إرهابيــني شــديدي اخلطورة 
قبل استهدافهم أحد االرتكازات 
األمنية بشمال سيناء، وأضاف 
انه عثر بحوزة اإلرهابيني القتلى 
على أحزمة ناســفة وعدد من 
األســلحة والذخائــر وأجهزة 

االتصال.

سفيرنا بإيطاليا
مــن جهــة أخــرى، قررت 
مصر تعيني السفير هشام بدر 
سفيرا جديدا في إيطاليا بعد 
توتر ديبلوماسي بني البلدين 
اســتمر ملدة عام بسبب أزمة 
مقتل الباحث اإليطالي، جوليو 
ريجيني، والتي أدت الستدعاء 
إيطاليا ســفيرها فــي مصر 
للتشــاور، حيث جــاء القرار 
املصــري بعد أيــام من إعادة 

روما لسفيرها في القاهرة.
وصرح بدر، فور مغادرته 
إلى العاصمة اإليطالية لتولي 
مهام عمله اجلديد، بأن إيطاليا 
شــريك رئيســي وهام ملصر 
علــى املســتوى السياســي 
والتجــاري  واالقتصــادي 
واألمني والثقافي، وأن إيفاد 
ســفيرين جديديــن للبلدين 

يعكــس رغبتهما الســتعادة 
املســار الطبيعــي للعالقات، 
إلــى ان العالقــات  مشــيرا 
املصرية ـ اإليطالية تاريخية 

وراسخة.
وقــال بــدر إنــه يتطلــع 
لدفع جهود التنســيق اجلاد 
بني الدولتني حــول القضايا 
اإلقليمية املختلفة، التي تفرض 
حتديات مشــتركة على غرار 
امللــف الليبــي والهجرة غير 
الشرعية ومكافحة اإلرهاب، 
مبــرزا حــرص إيطاليا على 
التنســيق مع مصــر لتعزيز 

األمن اإلقليمي.

كما أضاف انــه لن يدخر 
جهــدا فــي ســبيل تعزيــز 
التقارب املصــري ـ اإليطالي 
مبا يخدم املصالح املشــتركة 
ويحقــق تطلعات الشــعبني 
املصري واإليطالي، الفتا إلى 
أن استعادة العالقات لقوتها 
سيكون له مردود إيجابي على 
العالقات مع االحتاد األوروبي 
من خالل دعم التنسيق حول 
القضايا ذات االهتمام املشترك، 
وفتح آفاق جديدة لالقتصاد 
املصري في السوق األوروبية.
وكان وزيــر اخلارجيــة 
اإليطالي، أجنلينو ألفانو، قد 

أعلن في ١4 أغسطس املاضي 
أنه سيعيد ســفير بالده إلى 
القاهــرة، بعد أكثــر من عام 
على اســتدعائه بسبب مقتل 
ريجيني، حيث وصل السفير 
اإليطالــي للقاهــرة بالفعــل 
االسبوع املاضي وتسلم مهام 

عمله.

مجمع بتروكيماويات
إلــى ذلــك، قالــت وزارة 
البتــرول إن مصــر تخطــط 
إلقامة مجمع متكامل للتكرير 
والبتروكيماويــات باملنطقة 
االقتصادية حملور تنمية قناة 

السويس باستثمارات تتجاوز 
3 مليــارات دوالر بالتعــاون 
مع شــركة تويوتا تسوشــو 

اليابانية.
وأضافــت: »مــن املخطــط 
االنتهــاء من دراســة اجلدوى 
التفصيليــة للمجمــع بنهايــة 
الربع األول من ٢٠١8 ووضعه 
على خريطة اإلنتاج عام ٢٠٢١«.
وذكــرت ان املجمــع، الذي 
يجري تطويــره بالتعاون بني 
القابضــة  الشــركة املصريــة 
والهيئــة  للبتروكيماويــات 
للبتــرول  العامــة  املصريــة 
والشــركة اليابانية، ســينتج 
حوالي 3.5 ماليني طن سنويا 
من املنتجات البترولية ونحو 
املنتجــات  مليــون طــن مــن 
البولي  البتروكيماويــة مثــل 
بروبيلني ومشتقات االيثيلني.

وقال مسؤول في املصرية 
القابضــة للبتروكيماويات إن 
الشركة اليابانية تتولى دراسة 

اجلدوى للمشروع.
وأشــار بيان الــوزارة إلى 
أن جــزءا مــن إنتــاج املجمــع 
سيخصص لتغطية احتياجات 
السوق احمللية في حني سيتم 
تصدير الباقي لألسواق العاملية.

وتقول احلكومة إن املنطقة 
االقتصادية التي تبلغ مساحتها 
4٦٠ كيلومتــرا مربعــا حــول 
قناة السويس ستستخدم في 
تطوير مركز دولي للصناعات 
اللوجستية جلذب  واخلدمات 

استثمارات أجنبية.

..ولقطة إلهاربي آخر كان يستعد لعمل إرهابي جديد بسيناءأحد اإلرهابيني عقب قتله من قبل قوات اجليش

شركات أميركية  تعتزم زيادة استثماراتها خالل الفترة املقبلة
القاهرة ـ ناهد إمام

التقت وزيرة االســتثمار 
والتعــاون الدولــي د.ســحر 
نصر بعدد من ممثلي الشركات 
والبنوك األميركية املستثمرة 

في مصر.
اللقــاء ممثلــون  حضــر 
»جنــرال  شــركات  عــن 
الكتريــك« و»ابفي« لألدوية، 
و»جونســون« و»كارجيــل« 
و»ميرك اند كو« و»إكســون 
موبيل« و»كلوقــز« لالغذية 
وبنك جي بي مورجان ومستر 

كارد، حسب بيان للوزارة.
وذكر بيان لوزارة االستثمار 
ان الوزيرة أجــرت حوارا بني 
الوزيــرة وممثلــي الشــركات 
الذيــن اوضحــوا  األميركيــة 
رغبتهم في زيادة استثماراتهم 

في مصر خالل الفترة املقبلة.
وأوضحــت املدير االقليمي 
للعالقــات اخلارجيــة ملنطقة 
الشرق األوسط بشركة »ابفى« 
األميركية لألدوية نيبال دهب 
أن شركتها تعمل في مصر منذ 
5٠ عامــا ولديهــا اعمال بقيمة 
١٠٠ مليون دوالر، في حني ذكر 
املدير االقليمي لشركة كارجيل 
األميركية في مصر ميلفني مينك 
أن استثمارات شركته في مصر 
وصلــت إلى ٢٠٠ مليون دوالر 
ويعتزمــون ضــخ ١5٠ مليون 

دوالر خالل الفترة املقبلة.
وأشــادت مديــر العالقــات 
احلكومية بشــركة »ميرك آند 
كــو« األميركيــة لألدوية نهى 
سليم بتحسن املناخ االستثماري 
في مصر، معربة عن املها في 
تعزيز التعاون االستثماري في 

قطاع االدوية، كما أشارت مديرة 
بنك جي بي مورجان في مصر 
وشمال افريقيا سها علي إلى أن 
البنك يعد رقم واحد في أميركا 
ويعمــل في مصر منذ 4٠ عاما 

ولديه مكتب متثيل بها.
العالقــات  مديــرة  امــا 
احلكومية واخلارجية بشركة 
إكســون موبيل مصــر نهاد 
شــلباية فذكرت أن الشركة 
لديهــا نحــو 3٦٠ محطــة 
وقود فــي مصر، ومصنعني 
خللط الزيــوت، كما أوضح 
مدير شــركة »كلوقز مصر« 
األميركيــة لالغذيــة أحمــد 
البكاري أن الشــركة لديها 5 
مصانع فــي مصر و٢4 خط 
انتاج، وحجــم العمل وصل 
إلى نحو مليار جنيه، ويعمل 

لديها 4٠٠٠ عامل. د.سحر نصر خالل لقائها مبمثلي مجموعة من الشركات والبنوك األميركية املستثمرة في مصر

منع مسؤول أميركي من زيارة منطقة الصراع في »بورما«

»الهجرة الدولية«: 400 ألف روهينغي هربوا لبنغالديش
عواصــم ـ وكاالت: أعلــن 
املتحدث باسم املنظمة الدولية 
للهجرة كريس لوم من منطقة 
كوكــس بازار ببنغالديش ان 
عدد من وصلــوا من الفارين 
مــن الروهينغا مــن ميامنار 
الى بنغالديش حتى اآلن بلغ 
نحــو 4٠٠ الف شــخص منذ 
٢5 اغســطس املاضى، مبينا 
أن هذه التقديرات تستند لكل 
املنظمات العاملة واملوجودة 
على االرض لتقدمي املساعدات 

االنسانية لهم.
وأكد انه ال يوجد اى دليل 
على ان هذا التدفق للفارين من 
ميامنار سيتوقف، خاصة انه 
اصبح بشــكل واضح للعيان 
من كوكس بازار رؤية الدخان 
الذي يتصاعد من حرق القرى 
على اجلانب اآلخر من احلدود 

داخل ميامنار بوالية راكني.
مــن جهــة اخــرى، قالت 
ميامنار انها لن تسمح ملسؤول 
أميركي يعتزم زيــارة البالد 
بالذهاب إلى منطقة الصراع.

وكانــت وزارة اخلارجية 
األميركيــة قد ذكــرت انه من 
املقرر أن يصل باتريك ميرفي 
نائب مساعد وزير اخلارجية 
إلى ميامنار مطلع األســبوع 
املقبل لينقل مخاوف واشنطن 
ويســعى مــن أجل الســماح 
بوصول املزيد من املساعدات 

إلى منطقة الصراع.
وقال مسؤولون في ميامنار 
إنــه ســيجتمع مــع قيــادات 
احلكومة في العاصمة نايبيتاو 
ويحضر كلمة توجهها سو كي 

للمواطنني.
ولدى ســؤاله عما إذا كان 
ميرفي ســيذهب إلى منطقة 
ماوجنــداو التي تقع في قلب 

مــن جانبه، ذكــر برنامج 
االغذيــة العاملــي واللجنــة 
الدولية للصليب االحمر امس 
في جنيڤ أن منظمات االغاثة 
مازالت غير قادرة على الوصول 

الصراع الــذي بدأ حني هاجم 
مسلحون من الروهينغا مواقع 
للشرطة ومعسكرا للجيش، 
ما أسفر عن مقتل العشرات، 

أجاب »غير مسموح«.

إلى جميع أنحاء والية »راخني« 
املضطربة في ميامنار، حيث 
تســبب العنف الدمــوي في 
تشريد مئات اآلالف من أبناء 

أقلية مسلمة.

وقالــت بيتينــا لويشــر 
املتحدثة باسم برنامج االغذية 
العاملي: »ال ميكننا التوجه إلى 
اجلزء الشمالي بسبب استمرار 

العمليات العسكرية«.

تعزيزات عسكرية الستكمال حترير غرب األنبار

 برملان كردستان العراق يصّوت باإلجماع 
على إجراء استفتاء »االستقالل« في 25 سبتمبر

بغداد - وكاالت: صادق برملان كردستان العراق 
امس كما كان متوقعا على إجراء االستفتاء حول 
استقالل اإلقليم الشمالي في ٢5 سبتمبر اجلاري، 
بغياب نواب املعارضــة التي دعت إلى مقاطعة 

اجللسة األولى للمجلس منذ أكثر من عامني.
وبعيــد عملية تصويت برفــع األيدي، أعلن 
نائب رئيس البرملان جعفر إبراهيم إمينكي الذي 
رأس اجللســة أن االســتفتاء سيجري في وقته 
احملدد بعــد »تصويت باإلجماع مــن النواب الـ 

٦5 احلاضرين«.
من جانبــه، قال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان إن قرار مسعود البرزاني رئيس كردستان 

العراق بعدم تأجيل االستفتاء »خاطئ جدا«.
وقال اردوغان في مقابلة مع محطة تلفزيونية 
محليــة إن تركيا ســتعلن موقفها الرســمي من 
االستفتاء في كردستان بعد انعقاد مجلس األمن 

الوطني ومجلس الوزراء في ٢٢ اجلاري.
بدوره، اعتبر رئيس ائتالف العربية العراقي 
صالح املطلك، امس أن االستفتاء املزمع أجراؤه 
في كردستان الشهر اجلاري يهدد وحدة العراق 
واستقراره وأمنه، داعيا القادة الكرد إلى العمل 

من أجل حتقيق الشراكة بإدارة الدولة.وأضاف: 
»يبدو أن صوت احلكمة قد ضعف في هذه املرحلة 
وبدال من اســتخدام لغة احلــوار ذهبنا إلى لغة 
التهديد والوعيد«، داعيا اجلميع إلى اعتماد احلكمة 

ولغة احلوار بدال من لغة التصعيد.
إلى ذلك، وصلت تعزيزات عســكرية عراقية 
كبيرة إلى قاعدة عني األسد غربي األنبار، للمشاركة 
في عملية حترير املناطق الغربية من »داعش«.

وقال مصدر أمني في محافظة األنبار إن دبابات 
ومدرعات وأســلحة خفيفة ومتوســطة وصلت 
بصحبة قوة أمنية إلى قاعدة عني األسد اجلوية 
غربي احملافظة. من جهه أخرى، قتل مدني وأصيب 
3 آخرون اثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
بدورها، أعلنت خلية اإلعالم احلربي التابعة 
لقيادة العمليات املشتركة العراقية امس اعتقال 
3٠ امرأة وطفال من ذوي واسر مسلحي »داعش« 
غــرب املوصل. وقالت اخللية في بيان إن قوات 
اجليش متكنت خالل عمليات التفتيش والتطهير 
من إلقاء القبض على ١4 امرأة و١٦ طفال يحملون 
جنسيتي دولتني أجنبيتني في ناحية )العياضية( 

التابعة لقضاء )تلعفر(.

جتمع كردي كبير إلظهار دعم اجراء استفتاء االستقالل في 25 سبتمبر  )رويترز(

بعد أزمة ريجيني.. 
هشام بدر 

سفيراً جديداً 
في إيطاليا


