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كوبرا

وزير التموين املصيلحى تعهد رسميا بأنه لن 
تكون هناك زيادة في األسعار حتى ديسمبر.. 

افلح ان صدق.. و»ديسمبر« لناظره قريب!

إحالة 7 داعشيين متهمين في »خلية مطروح« إلى المفتي.. و»والية سيناء« يعترف بمقتل أبرز قيادييه بسيناء في مواجهات مع الجيش

»النقض« تسدل الستار على »التخابر مع قطر«.. املؤبد ملرسي واإلعدام لـ 3 متهمني
القاهرة - أ.ش.أ: أصدرت 
محكمة النقض في جلســتها 
املنعقدة امس برئاسة املستشار 
حمدي أبواخلير نائب رئيس 
احملكمــة حكما نهائيــا وباتا 
بتأييد 3 أحكام باإلعدام شنقا 
بحق 3 من املتهمني من عناصر 
جماعة اإلخوان،  وتأييد عقوبة 
الســجن املؤبد بحق الرئيس 
األسبق محمد مرسي وكذلك 
األحــكام الصادرة بالســجن 
املؤبد واملشــدد بحق متهمني 
آخرين فــي قضيــة التخابر 
وتسريب وثائق ومستندات 
صــادرة عــن أجهــزة الدولة 
السيادية وموجهة إلى مؤسسة 
الرئاسة وتتعلق باألمن القومي 
والقــوات املســلحة املصرية 

وإفشائها إلى دولة قطر.
وأضافت أن احملكمة أيدت 
الســجن املؤبــد علــى أحمد 
عبدالعاطي الذي شغل منصب 
مدير مكتب رئيس اجلمهورية 

خالل حكم مرسي.
واحملكوم عليهم باإلعدام 
هم: أحمد علــي عفيفي وهو 
منتج أفــالم وثائقية، وأحمد 
إســماعيل ثابت وهــو معيد 
جامعي، ومحمد عادل كيالني 

ويعمل مضيفا جويا.

»خلية مطروح«
بدورهــا، قــررت محكمة 
إحالــة  القاهــرة  جنايــات 
أوراق ٧ مــن املتهمــني منهم 
4 محبوســون و3 هاربــون 
فــي قضية داعــش ليبيا الى 
فضيلة مفتي الديار املصرية 
الستطالع الرأي الشرعي في 
شــأن إصدار حكم بإعدامهم، 
وحــددت احملكمة جلســة ٢5 
نوفمبر املقبل للنطق باحلكم.
ووجهت النيابة للمتهمني 
إنشاء وتأسيس خلية لداعش 
ليبيا في مرسى مطروح شمال 

مصــر، بهــدف نشــر أفــكار 
ومعتقدات التنظيم اإلرهابي 
وجتنيد األنصار وتسفيرهم 
للتدريب مبعسكرات التنظيم 
في سورية والعراق والتخطيط 
لعمليات إرهابية داخل مصر 
وتفجيرات واغتياالت وحيازة 

أسلحة نارية ومتفجرات.
وكشــفت التحقيقــات أن 
املتهمني شــاركوا فــي عملية 
ذبح ٢١ قبطيا مصريا في ليبيا 
أوائل عام ٢٠١5 كما شاركوا في 
عدة عمليات للتنظيم بليبيا.
واملتهمــون الذين تقررت 
إحالتهــم إلى املفتــي هم كل 
من: محمد خالد محمد حافظ 
وشهرته »حمادة الباشا« مكنى 
»أبويوسف« )تاجر عطور - 
محبوس( ومحمد السيد السيد 
حجازي )تاجر - محبوس( 
ومحمود عبدالســميع محمد 
عبدالسميع وشهرته »محمود 
السمالوســي« مكنــى »أبــو 
مســلم« )موزع مواد غذائية 
- محبوس( وفتح اهلل فرج 

عوض حامد وشهرته »فتحي 
السرحاني« )مقاول - هارب( 
وعبداهلل دخيل حمد عبداملولى 
حركــي »قصــورة« )هارب( 
ومحمد مصطفى محمد دسوقي 
)طالب - هارب( ومحمد تامر 
أحمــد علي حســن البنهاوي 
)حاصــل علــى بكالوريوس 

فنون جميلة - محبوس(.

مقتل قيادي إرهابي
مــن جهة أخــرى، اعترف 
تنظيم داعش »والية سيناء« 
مبقتل قيادي بالتنظيم، يحمل 
الفلســطينية في  اجلنســية 
املواجهات األخيرة مع اجليش 
املصري، والتــي تلت عملية 
العريــش وراح ضحيتهــا ١8 

شرطيا مصريا.
وذكر التنظيــم أن محمد 
جمــال أبــودالل، امللقــب بـــ 
»أبوخالــد القناص وأبوخالد 
املقدســي«، وهو فلســطيني 
اجلنسية من قطاع غزة، قتل 
في عمليــة للجيش املصري 

بشمال سيناء.
وذكــرت حســابات تابعة 
للتنظيم أن املقدسي كان في 
ليبيا، حيث شارك في عمليات 
التنظيم هناك وعاد إلى غزة، 
متسلال عبر البحر املتوسط 

ومنها إلى سيناء.
وكشــفت ان السالح الذي 
ظهر مع القيادي الداعشي في 
الصور التي نشرها التنظيم 
هو »بلجيكي« الصنع، وكان 
ضمن مخازن اجليش الليبي، 
ووصل عــن طريق الســطو 
والتهريب لعناصر التنظيم.

طبيب يتبرأ من اإلخوان
إلى ذلك، وفي موقف طريف 
تبرأ طبيب مصري من انتمائه 
جلماعة اإلخوان بـــ »الفتة« 
كبيرة وضعها في أحد الشوارع 
الرئيســية مبدينــة الغربية، 
حيث أعلن د.فوزي خفاجي، 
رئيس قسم العالج الطبيعي 
في مستشفى السنطة، تبرؤه 
من اجلماعة اإلرهابية، وأعلن 

عــن خروجــه مــن صفوفها 
وتخليه عن أفكارها.

وعلــق خفاجــي »الفتة« 
بشــوارع مدينــة الســنطة 
مبحافظة الغربية، قال فيها: 
»أنا الدكتور فوزي عبداحلميد 
خفاجي رئيس قســم العالج 
الطبيعي مبستشفى السنطة.. 
إخواني ســابق، وأعلن انني 
أتبــرأ مــن جماعــة اإلخوان 

اإلرهابية«.
فيما صرح أحمد وهو ابن 
الدكتور فــوزي، »أنه فخور 

بوالده فهو رجل شجاع«.
من جانبهم، وعلى صفحات 
مواقع التواصل، هاجم أنصار 
اإلخــوان د.فــوزي، واتهموه 
باجلنب والتخلي عن اجلماعة، 
فيما رحب الكثير من املغردين 
بتصرف د.فوزي وبتخليه عن 
اجلماعة التي وصفوها بأنها 
جماعة فاشية حظيت بكراهية 
املصريني لتورطها في اإلرهاب 
وقتل أبناء وطنهم وتخريب 
وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم.

محمد جمال أبودالل القيادي الداعشي القتيلمحمد مرسي خالل إحدى جلسات محاكمته

طبيب إخواني 
يتبرأ من اجلماعة 

اإلرهابية بـ »الفتة« 
كبيرة في شوارع 

الغربية

هــــل صحـــــيح ان 3 ماليني جــنيه حــسمت أمـــــر تصالح واقــعة اقتحام 
بلطجية رجــــل أعمــال لڤــــيال لواء متقاعد في التجــمــــع واالعـــتداء علـــيه 
وعلى أسرته؟.. يا خسارة!!.. طب وفني احلــــق العام.. والنائــب العام محامي 

الشعب؟!

العالقات الديبلوماسية املصرية- اإليطالية عادت من جديد بعد أطول فترة 
توتر بني البلدين بســبب »ريجيني«. ..طيب وحق املهندس املصري اللى قتله 
ســائح إيطالي قبل شــهر مبرســى علم ومت اإلفراج عنه بكفالة ١٠٠ ألف جنيه 

وسافر لبلده في نفس اليوم؟!

خرابيش نكشة

ودائع املصريني بالبنوك تقفز 
لتتجاوز 3 تريليونات جنيه

املفاجآت تتوالى في ملف نائبة 
محافظ اإلسكندرية »املرتشية«

مباحثات لرفع احلظر البريطاني 
عن الطيران لشرم الشيخ قريباً

القاهرة- ناهد إمام

أعلن البنك املركزي أن ودائع البنوك ســجلت زيادة 
كبيــرة بلغت 9٢٠ مليار جنيه خالل العام ٢٠١6ـ  ٢٠١٧، 
حيث ســجلت في نهاية شــهر يونيو ٢٠١6 نحو ٢.١٢3 
تريليون جنيه، مرتفعة بنحو 3.٠43 تريليونات جنيه 

في نهاية يونيو ٢٠١٧.
وأشار تقرير حديث للبنك املركزي الى ارتفاع إجمالي 
ودائع املصريــني بالبنوك مبا فيهــا الودائع احلكومية 
ملستوى تاريخي جديد لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات 
جنيه، فــي نهاية يونيو، مقارنة بـ ٢.9 تريليون جنيه 

بنهاية مايو.
وقــال محافظ البنــك املركزي طــارق عامر ان حجم 
املتعاملني مع البنوك والبريد وصل إلى 3٢% من املواطنني 
أي نحو ١٧ مليون، ممن لهم حق االنتخاب والذي يقدر 
بنحو 54 مليون مواطن، الفتا إلى أن هناك خطة لرفع هذا 
الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات 
جديــدة بالبنــوك. وأكــد ان القطــاع املصرفي جنح في 
إجراءات اإلصــالح االقتصادي وفي تلقي ودائع جديدة 

بالبنوك بنحو ٢٠٠ مليار جنيه.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تكشــفت مفاجآت جديدة في قضية نائبة محافظ 
اإلســكندرية السابق ســعاد اخلولي التي مت جتديد 
حبســها احتياطيا للمــرة الثالثة هي و5 اخرين بعد 
انضمــام متهــم جديد لقرار احلبــس الثاني، فما زال 
هناك العديد من الشــرائط املســجلة للمتهمة لم يتم 
تفريغها بعد بواسطة الرقابة اإلدارية مما سيسفر عن 
ضم املزيد من املتهمني اجلدد خالل أيام وفتح أبواب 

جديدة للتحقيق.
وقد تغير مســار التحقيق بعــد أن اعترف جميع 
املتهمني ضد اخلولي باحلصول على رشاوى عينيه 
مثل إقامة أسرتها في منتجع سياحي لرجل أعمال مما 
ترتب على رشــوتها موقــف قانوني جديد من تربح 
وإقامة مبان مخالفة وتقنني أراض بوضع اليد تصل 
قيمتهــا ملاليني اجلنيهات، ومنح احد املقاولني رصفا 
باألمر املباشر، وقد مت حتويل ملف جميع املتهمني إلى 

جهاز الكسب غير املشروع للبحث والتحري.
هــذا وقد مت ضم حارس ومدير اســتراحة ســعاد 
اخلولــي إلــى القضية بعد إخالء ســبيله حيث أعيد 
القبض عليه بعد أن تكشف دوره في استالم الهدايا 
واألموال والذهب وكل ما كان يرسل إلى سعاد اخلولي 
وان رجــال األعمال كانــوا يتواصلون معــه لعملية 

االستالم والتسلم.
إلى ذلك، كشــفت التحقيقات أن رشــاوى اخلولي 
وصلت إلى املواد الغذائية حيث اســتولت على ٢9٠ 
جوال ســكر و٢5٠ جوال ارز من احــد رجال األعمال 
وباعتهــا ألحد جتار اجلملــة في القاهــرة، كما ثبت 
قيامها باصطحاب ســيارة نصف نقل تابعة حملافظة 
اإلســكندرية أســبوعيا إلى القاهرة محملة باللحوم 
واخلضروات والفاكهة من أصحاب املصانع وأعضاء 
الغرفــة التجارية وتوزيعهــا على األقارب واألحباب 
وبيع الباقي وقيامها أسبوعيا بأعمال تصفيف الشعر 
والتجميل في منتجع خاص بأحد رجال األعمال مجانا 

في منطقة سموحة.

القاهرة ـ خديجة حمودة

عقد وزير اخلارجية سامح شكري جلسة مباحثات 
مع نظيره البريطاني بوريس جونسون على هامش 
مشاركته في االجتماع الوزاري السداسي بشأن ليبيا، 
والــذي عقد في لنــدن، حيث تناول اللقــاء العالقات 
الثنائية بني البلدين وســبل االرتقاء بها مستقبال، ال 
سيما العالقات االقتصادية على ضوء الزيارة املرتقبة 
للمبعوث التجاري البريطاني إلى القاهرة خالل شهر 
سبتمبر اجلاري، والتي يأمل اجلانب املصري أن تكون 
بداية ملزيد من تعزيز العالقات االقتصادية بني البلدين 

وأيضا الوضع في منطقة الشرق األوسط.
كما عبر شكري عن ترحيب مصر بقرار رفع احلظر 
عن اصطحاب الركاب املغادرين ملطار القاهرة املتوجهني 
إلــى اململكة املتحــدة لبعض األجهــزة اإللكترونية، 
واإلعــراب في هذا الصدد عن التطلع إلى رفع احلظر 
البريطاني عن الطيران إلى مدينة شــرم الشــيخ في 

القريب العاجل.

سامح شكري مع نظيره البريطاني بوريس جونسون

قال إنه كان يستورد طعامه من سويسرا.. ومظاهرات التنحي »مسرحية«

عمرو موسى يصف عبد الناصر بـ »الديكتاتور« وقائد الهزمية

السيسي يلتقي ترامب على هامش اجتماعات األمم املتحدة

القاهرة - العربية: فجر 
األمني العام السابق للجامعة 
العربيــة، عمــرو موســى، 
غضب الناصريني في مصر 
بسبب ما أورده في مذكراته 
التي احتفل بإصدارها قبل 
أيام وحملت عنوان »كتابيه« 
حول الرئيس الراحل جمال 

عبدالناصر.
وحتــدث موســى فــي 
مذكراته عن سيرته الذاتية 
الديبلوماسية واحلياة  في 
السياســية املصرية وذكر 
مــن ضمنهــا عــدة وقائــع 
الراحل،  الرئيــس  تخــص 
حيــث قــال إن عبدالناصر 
كان يستورد طعاما خاصا 
له من اخلارج، وحتديدا من 
سويسرا، الهتمامه بنظام 
غذائي يؤدي خلفض الوزن، 
وكان يرســل من وقت إلى 
آخر من يأتــي له بأصناف 
الطعام اخلاص  معينة من 
بالريجيــم من سويســرا، 

مضيفا: »خالل عملي بسفارة 
مصر في سويسرا كان رجل 
ضخم اجلثة يأتي الستالم 
الطعام وكنت املسؤول عن 

تسليمها له«.
ووصف موســى جمال 
عبدالناصــر بالديكتاتــور 
الذي قــاد مصــر للهزمية، 
مضيفا أن مظاهرات التنحي 
مسرحية، وأن عبدالناصر 
اختصر مصر في شخصه، 

الشخصيات املؤثرة وذات الثقل باملجتمع األميركي.
من جهة اخرى، منح الرئيس السيســي امس وسام اجلمهورية من الطبقة 
األولى للمستشارة رشيدة محمد أنور فتح اهلل رئيسة هيئة النيابة اإلدارية 
السابقة، كما أعرب عن خالص التقدير للمستشارة لتفانيها في إعالء كلمة 
احلق وتطبيق القانون وحماية مصالح املجتمع، مشيرا إلى ما قدمته من 
جهود مخلصة خالل سنوات خدمتها والتي متيزت بالعطاء واإلخالص.

وعقب ذلك، شهد الرئيس أداء حلف اليمني للمستشارة فريال حميد 
قطب رئيسة هيئة النيابة اإلدارية، ثم عقد معها اجتماعا أعرب خالله عن 
سعادته بتولي السيدات مناصب قيادية بالدولة، مؤكدا تقديره للدور احملوري 
الذي تقوم به املرأة املصرية في مختلف املجاالت للنهوض بالدولة، ومشاركتها 

الفاعلة في معركة مصر وشعبها لتحقيق التنمية واالزدهار.

القاهرة - أ.ش.أ: يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيســي، اليوم، إلى نيويورك 
للمشــاركة في اجتماعات الدورة الثانية والســبعني للجمعية العامة لألمم 

املتحدة، حيث سيعرض خاللها رؤية مصر ملجمل أوضاع املجتمع الدولي، 
وكيفية إرساء دعائم السالم واالستقرار في العالم، فضال عن املواقف 
املصرية إزاء القضايا اإلقليمية مبنطقة الشرق األوسط، وجهود مكافحة 
اإلرهاب، كما سيشــارك في قمة مجلس األمن حول إصالح عمليات 
حفظ الســالم. وقال السفير عالء يوســف املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية، في تصريح صحافي إن زيارة الرئيس السيسي 

إلى نيويورك ستشهد أيضا نشــاطا مكثفا على املستوى الثنائي بني 
مصر والواليات املتحدة، حيث من املنتظر أن يعقد الرئيس السيســي 

لقــاء مع الرئيس األميركي دونالد ترامب، باإلضافة إلى عدد من اللقاءات مع 

فكل ما هو جيد له جيد لها، 
واعتبر أن سياساته سبب 
اندالع ثورة ٢5 يناير٢٠١١.

من جهته، قال اإلعالمي 
مصطفــى بكــري إن مدير 
مكتب الرئيس الراحل سامي 
شــرف، رد على ما ورد في 
مذكرات عمرو موسى وأكد 

أنه لم يحدث مطلقا.
ونقل بكري عن شــرف، 
الــذي كان املســؤول عــن 
مشتريات عبدالناصر، قائال 
إنه لم يحدث ولو ملرة واحدة 
أن أمره عبدالناصر بشراء 
أطعمــة من سويســرا، بل 
لم يكن يستورد دواءه من 
اخلارج، مضيفا أن ســامي 
شرف حتدى عمرو موسى 

أن يثبت صحة ادعاءاته.
كمــا ذكر بكري نقال عن 
شرف أن موسى هو الذي كان 
يستقبل سامي شرف أثناء 
زيارته في سويسرا، حيث 
كان يعمل موســى في ذلك 

الوقت بسفارة مصر هناك.
كذلك انتقد شرف الوصف 
الــذي أطلقــه موســى بأن 
عبدالناصر غامر مبصر في 
حرب ١96٧، داعيا موســى 
الوثائق عما  ملراجعة آالف 
جرى في احلرب، ومراجعة 
مذكرات كل من عملوا بجوار 

الرئيس الراحل.
كمــا روى األمــني العام 
العربية  الســابق للجامعة 
قصة صورة جمعته بجمال 
 ،١966 عــام  عبدالناصــر 
وكذلك اللقــاءان الوحيدان 
اللذان جمعا بينهما، قائال: 
»التقيت عبدالناصر مرتني 
في حياتي.. األولى كانت في 
٢١ أكتوبر ١966 في نيودلهي، 
عندما ذهبت مع وفد ترأسه 
هو للقاء انديرا غاندي، بعد 
توليها رئاسة وزراء الهند، 
فقد تقرر عقــد قمة ثالثية 
النديــرا مــع عبدالناصــر 
اليوغوســالفي،  والرئيس 

جوزيف تيتو وجلست أنا 
وعبدالرؤوف الريدي خلف 
الرئيــس لنكتــب محضــر 
اجتماعه مع انديرا غاندي«.
وأضــاف: »املرة الثانية 
كانــت أثنــاء عملي مبكتب 
وزيــر اخلارجيــة، محمود 
رياض، قبل هزمية يونيو 
١96٧ بأيام، وهــو التاريخ 
الذي أعتبره نهاية صوجلان 
عبدالناصر وبداية لتدهور 
األحــوال املصريــة.. فقبل 
بدء احلرب قرر عبدالناصر 
إغالق خليج العقبة، وسحب 
القوات الدولية من سيناء، 
بأجــواء  البــالد  وأغــرق 
تعبوية كبيــرة، وأذكر أن 
من بني الشــعارات التي مت 
ترديدها فــي اإلعالم خالل 
هــذه الفتــرة »العقبة قطع 
رقبــة«، في إشــارة ملصير 
أي قوة إســرائيلية حتاول 
املرور مــن خليــج العقبة 

بالبحر األحمر«.

عمرو موسى خالل حفل إعالن صدور الكتاب
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