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أعالم مصر ترفرف فــي »غزة« احتفاال بدور القاهرة في 
إمتام املصاحلة.

٭ بصراحة »ضربة معلم«.. وأهو نســد اجلبهة الشرقية 
ونتفرغ للغربية واجلنوبية.. والداخلية!

من هنا وهناك
علمت »األنباء« ان قيادات وأعضاء حملة »علشان 
تبنيهــا« يســتعدون لقيام بجــوالت خارجية في 
الــدول العربية واألوروبية بــني جموع املصريني 
املتواجدين في هذه الدول للتوقيع على استمارات 
احلملة التي تدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 
الترشح لفترة والية ثانية باعتبار أن املصريني في 
هذه الدول لهم حق االنتخاب وفقا ألحكام الدستور.

>>>
شــهدت مراكز التعليم املفتوح تراجعا كبيرا في 
اإلقبال على برامج التعليم املدمج بسبب الضوابط التي 
حددتها وزارة التعليم العالي والتي تقضى باشتراط 
مرور 5 سنوات على تاريخ احلصول على آخر مؤهل 
قبل التقدم للبرامج والتأكيد على أن شهادات البرامج 
مهنية وليست شهادات أكادميية وإقرار الطالب كتابيا.

>>>
تباينت ردود أفعال احملامني على قرارات نقابة 
احملامني بشــطب عدد كبير مــن أعضائها العاملني 
باخلــارج وحتويــل البعــض اآلخر جلــدول غير 
املشــتغلني ومنهم أمين نور املعارض السياســي 
والهارب في تركيا ود.محمد البرادعي نائب رئيس 
اجلمهورية السابق في وقت مت فيه تطبيق القرار 
نفسه على 5٠٠ ألف محام بالنقابة العامة وجميع 

فروع النقابة باحملافظات.
إعداد: مجدي عبدالرحمن

االتفاق على تمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة ورام اهلل بموعد أقصاه أول ديسمبر

.. ومتت املصاحلة الفلسطينية برعاية مصرية

متديد »الطوارئ« 3 أشهر.. ومباحثات عسكرية مع اخلرطوم

أزمة األدوية مستمرة.. ومطالب بلجنة تقصي حقائق برملانية
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

في الوقت الذي أدرجت فيه املوازنة العامة للســنة املالية احلالية نحو 4.2 مليارات جنيه كمخصصات 
شراء األدوية باإلضافة إلي 600 مليون جنيه أخرى لدعم األدوية، إال أن األسواق املصرية 

تشهد هذه األيام نقصا حادا في مجموعة من األدوية واملستلزمات الطبية، وحتدديا 
بعد تفاقم أزمة الدوالر، وهو األمر الذي اســتدعى حتركا سريعا من قبل 

مجلس النواب، حيث قرر أعضاء جلنة الصحة البرملانية التقدم بطلب 
جماعي لتشــكيل جلنة تقصي حقائق لكشف حقيقة أزمة األدوية 
وتناقــص عدد من األصناف باألســواق، وقالوا ان نقص األدوية 
واحتكار الشــركات لإلنتاج وأزمة االستيراد ميثل تهديدا لصحة 
املواطنني العامة، كما قررت اللجنة استدعاء وزير الصحة د.احمد 
عماد الدين ونقيب الصيادلة ملناقشــة هذه األزمة وإيجاد حلول 

فورية لها بعيدا عن املسكنات.
وكشف رئيس جلنة الشؤون الصحية البرملانية د.محمد العماري 

أن اللجنة طالبت منذ دور االنعقاد السابق بتشكيل جلنة تقصي احلقائق 
لبحث أزمة الدواء كما مت اخلروج بعدة توصيات بشــأن دعم شركات قطاع 

األعمال وسداد مديونياتها من قبل وزارة الصحة وإشراكها مع القطاع اخلاص ملنع 
سيطرة القطاع اخلاص على األسواق والتحكم في سعر األدوية، مؤكدا انه سيقدم طلب إحاطة 

لوزير الصحة عن استمرار مشاكل الدواء ووجود بعض األدوية الفاسدة في السوق ونقص لبعض األدوية. 
من جانبها، أكدت النائبة مرفت موسى ان صناعة الدواء هي التجارة الثانية على مستوى العالم بعد جتارة 

السالح، ويجب وجود خطة واضحه لها في مصر لتواكب العاملية وانتشال املصانع العاملة في هذه الصناعة 
من التعثر، مضيفة أن جلنة تقصى احلقائق التي نطالب بها ستزور املصانع والشركات فورا لتحديد حجم 
األزمة وطرق حلها وكيفية توظيف العمالة املتوقفة. أما رئيس اإلدارة املركزية لشــؤون الصيدلية د.رشا 

زيادة، فأكدت أن هناك نحو 50 مصنعا متعثرا استثماريا ولديهم خطوط إنتاج متوقفة.
من جانبه قال وكيل جلنة الصحة د.أمين أبوالعال ان هناك 5 أدوية ال توجد لها 
بدائل بالسوق من الئحة نواقص األدوية، أما باقي األدوية فلها بدائل حتتوي 
علــى نفس املادة الدوائية، مضيفا ان وزارة الصحة أعلنت أن نواقص 
األدوية 17 صنفا فقط، وهــذا يتعارض مع ما تعلنه نقابة الصيادلة 
من أن عدد النواقص أكثر من ذلك وقد تصل إلى 700 صنف دواء 
منها 50 صنفا ال يوجد لها أي بدائل، ولعل من أبرز هذه األدوية 
هي أدوية األطفال والسكر والقلب والصدر والكبد. وأضاف أنه 
من الضروري إصدار تشريعات حاسمة حلل هذه األزمة، وتفعيل 
التفتيش الصيدلي من وزارة الصحة، ومطالبا ايضا بضرورة وجود 
جلنة ملراقبة تســعير األدوية. وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد، 
بدوره لم ينكر األزمة احلالية، وقال: »الوزارة تعلم جيدا بوجود نقص 
من األدوية واملستلزمات الطبية خصوصا احملاليل.. والوزارة تسعي لتقليل 
تلك األزمة«، مضيفا أن احلكومة مازالت تتحمل تكلفة اخلدمات الصحية بدون أن 
يكون متويال الشــتراكات التأمني الصحي. وقال ان الوزارة وبالتعاون مع اجلهات احلكومية 
أعدت مشــروعا لقانون التأمني الصحي والذي يسمح بتمويل اخلدمات الصحية من االشتراكات اخلاصة 

بالعاملني بالقطاعني العام واخلاص مع متسك احلكومة بتحمل الفئات األكثر فقرا.

القاهــرة ـ أ.ش.أ: أصــدر الرئيس عبدالفتاح السيســي قرارا 
جمهوريــا بتمديــد حالة الطوارئ في جميــع أنحاء البالد ملدة ٣ 
أشــهر اعتبارا من الســاعة الواحدة من صبــاح اليوم املوافق ١٣ 
أكتوبــر. ونصت املادة الثانية في القــرار اجلمهوري الذي حمل 
رقم 5١٠ لســنة ٢٠١٧ ونشرته اجلريدة الرسمية بعددها الصادر 
امس على أن تتولى القوات املســلحة وهيئة الشــرطة اتخاذ ما 
يلزم ملواجهة أخطار اإلرهاب ومتويله وحفظ األمن بجميع أنحاء 
البالد وحماية املمتلكات العامة واخلاصة وحفظ أرواح املواطنني، 
كما نصت املادة الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في 
اختصاصات رئيس اجلمهورية املنصوص عليها في القانون رقم 
١6٢ لسنة ١958 بشــأن حالة الطوارئ، فيما نصت املادة الرابعة 
علــى أنــه يعاقب بالســجن كل من يخالف األوامــر الصادرة من 
رئيس اجلمهورية بالتطبيق ألحكام القانون رقم ١6٢ لسنة ١958 
املشار إليه. من جهه أخرى، بحث وزير الدفاع السوداني الفريق 
أول ركــن عوض بن عوف اول مــن امس في العاصمة اخلرطوم 
مــع مديــر إدارة املخابرات احلربية املصرية اللــواء أركان حرب 
محمد الشــحات سبل مكافحة تهريب الســالح واالجتار بالبشر 
عبــر احلدود بني البلدين. وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع 
الســودانية أن الطرفني اتفقا على تبــادل املعلومات بني القوات 

املسلحة السودانية ونظيرتها املصرية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العالقات بني البلدين في كل املجاالت 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.
وأكد بن عوف حرص الســودان ورغبته األكيدة في الوصول 
الى التكامل مع مصر في جميع املجاالت، فيما أبدى مدير املخابرات 
احلربية املصرية حرص القاهرة على تعزيز العالقات بني البلدين.

القاهرة - وكاالت: برعاية 
مصريــة، وقعــت حركتا فتح 
اتفــاق املصاحلــة  وحمــاس 
الفلسطينية رسميا في القاهرة 
امس وبحضور رئيس املخابرات 
املصرية اللواء خالد فوزي، كما 
اتفقتــا على متكــني احلكومة 
الفلسطينية من العمل على كل 
الفلسطيني، في قطاع  التراب 
غــزة ورام اهلل، مبوعد أقصاه 
بداية ديســمبر املقبل. وجرى 
التوقيــع على وثيقــة االتفاق 
من مسؤول ملف املصاحلة في 
»فتح« عــزام األحمــد، ونائب 
السياســي  املكتــب  رئيــس 
العاروري  لـ»حماس« صالــح 
جهــاز  مســؤولي  بحضــور 
املخابرات املصرية، حيث كشفت 
احلركتــان في مؤمتر صحافي 
مشترك عقب توقيع االتفاقية 
تفاصيل االتفاق إلنهاء االنقسام 
وإجناز املصاحلة الفلسطينية.

نص االتفاق
وجاء في البيــان اخلتامي 
مــن  »انطالقــا  للحركتــني: 
حــرص مصــر علــى القضية 
الرئيس  الفلسطينية وإصرار 
املصري عبدالفتاح السيســي 
علــى حتقيق آمــال وتطلعات 
الفلســطيني وإنهاء  الشــعب 
االنقســام وتعزيــز اجلبهــة 
الداخليــة وحتقيــق الوحــدة 
الفلســطينية من أجــل إجناز 
املشروع الوطني وإقامة الدولة 
الفلسطينية املستقلة على حدود 
الرابــع مــن يونيو مــن ١96٧ 
وعاصمتهــا القدس الشــرقية 
وعــودة الالجئــني، فقــد رعت 
القاهرة سلسلة من االجتماعات 
بني فتــح وحماس لبحث ملف 

املصاحلة الفلسطينية«.
واتفقــت احلركتــان علــى 
متكــني  إجــراءات  »تســهيل 
الفلســطينية مــن  احلكومــة 
اإلشــراف الكامل علــى التراب 
الفلســطيني في غزة والضفة 
الغربية مبوعد أقصاه ١ ديسمبر 
مع العمل على إنهاء كل مظاهر 

االنقسام ومتكينها من ممارسة 
مهامها ومسؤوليتها على قطاع 
غزة«. ووجهــت مصر الدعوة 
لكافــة الفصائل الفلســطينية 
املوقعة على اتفاق 4 مايو٢٠١١ 
لعقد اجتماع في القاهرة يوم ٢١ 
نوفمبر املقبل من أجل توحيد 

الصف الفلسطيني.

التزام باالتفاق
وفي هذا السياق، قال نائب 
رئيس املكتب السياسي حلركة 
العــاروري، إن  حماس صالح 
بتحقيــق  ملتزمــة  احلركــة 
املصاحلــة، ومتكــني حكومــة 
الوفاق الفلســطيني من العمل 
في كل األراضي الفلســطينية، 
موجها الشــكر ملصر ولكل من 
ســاعد على حتقيق املصاحلة 

وإنهاء االنقسام. 
وأضاف أن »حماس وفتح 
إخــوة حتى لــو كانت هناك 
خالفات بينهما«، ومؤكدا أن 
اتفاق املصاحلة الفلسطينية 
هو من أجل تخفيف األعباء 

الفلســطيني  الشــعب  عــن 
وحتقيق حلــم إقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة.
وأوضح العاروري أنه لم يتم 
توقيــع أي اتفاقات جديدة في 
القاهرة، وإمنا مت تفعيل اتفاق 
القاهرة املوقع فــي مايو٢٠١١، 
ومؤكدا أن »احلوار تركز على 
متكــني احلكومة بشــكل كامل 
ملمارســة عملهــا فــي الضفــة 

الغربية وقطاع غزة«.
أما رئيس املكتب السياسي 
حلركة »حماس« إسماعيل هنية 
فأكد استعداد احلركة للتطبيق 
األمــني ملا مت االتفــاق عليه مع 
حركة فتح، وذكر بيان صادر عن 
حماس أن هنية أجرى اتصاال 
هاتفيــا مــع مديــر املخابرات 
املصريــة اللواء خالــد فوزي، 
معبرا عن »الشكر لدور مصر 
قيادة وشعبا والدور احملوري 
جلهــاز ملخابــرات العامــة في 
املســاهمة والوصــول إلى هذا 
االتفاق«، ومؤكدا استمرار الدور 
املصري في كل املراحل. وأبدى 

هنية »اســتعداد حماس التام 
للتطبيق األمــني ملا مت االتفاق 
عليــه وتلبية الدعوة املصرية 
لتقييم ما سيطبق من خطوات، 
وكذلك تلبيــة الدعوة للحوار 

الفصائلي الشامل«.

عباس يرحب
وكان ســفير فلســطني في 
القاهرة جمال الشوبكي، قد أكد 
أن الرئيس محمود عباس أصدر 
توجيهاته لوفد حركة فتح ببذل 
كل جهد ممكن من أجل حتقيق 
الوطنيــة وإنهــاء  املصاحلــة 
االنقســام، مضيفــا أن عباس 
ذكــر لوفد فتــح أن اجتماعات 
تاريخيــة  فرصــة  القاهــرة 
لتحقيــق املصاحلــة الوطنية 
يجب استغاللها وعدم تفويتها، 
ألنها ســتخدم مصلحة شعبنا 
الفلسطيني وقضيته العادلة.

بدوره، رحب رئيس الوزراء 
الفلســطيني رامــي احلمداهلل 
الوفــاق  حكومــة  وأعضــاء 
باالتفاق، وقال املتحدث باسم 

احلكومة يوســف احملمود، إن 
االتفاق إجناز وطني كبير ينهي 
االنقسام األسود وتبعاته الثقيلة 
على كاهل أبناء شعبنا، ويفتح 
الطريق واســعة أمام استعادة 
الوطنيــة وتوحيــد  الوحــدة 
اجلهود وتثبيت احلالة الوطنية 

الفلسطينية احلقيقية.
هــذا، وقد أعلــن قيادي في 
حركة فتــح ان محمود عباس 
سيزور قطاع غزة الذي تسيطر 
عليه حركة حماس خالل شهر 
تقريبــا. وذكر عضــو اللجنة 
املركزيــة في حركة فتح زكريا 
االغا في إشارة الى التدابير التي 
أقدمت عليها الســلطة لتشديد 
الضغــوط على حمــاس، »كل 
اإلجراءات التي مت اتخاذها مؤخرا 
ستنتهي قريبا جدا، في غضون 
أيام على أبعد تقدير وسيصدر 
الرئيس أبومازن قرارا بإلغائها 
جميعا«. في حني قال مصدر انه 
مت االتفاق على تسليم مسؤولية 
معبــر رفــح حلكومــة الوفاق 

الفلسطينية في أول نوفمبر.

)أ.پ(  عزام األحمد وصالح العاروري يوقعان اتفاق املصاحلة في القاهرة بحضور ممثلي حركتي »فتح«و«حماس« واملخابرات العامة املصرية 

عباس يرحب 
باالتفاق.. وهنية: 

مستعدون
للتطبيق 

دعوة الفصائل 
الفلسطينية لعقد 
اجتماع بالقاهرة 

في 21 نوفمبر

خبراء لـ »األنباء«: ارتفاع مواد البناء %100 
وراء زيادة العقارات بـ 80% وصعوبة التسويق

القاهرة - ناهد إمام

أجمع خبراء التشــييد والبناء واالستثمار العقاري على أن 
أسعار مواد البناء شهدت قفزة كبيرة خالل عام بنسبة %100، 
وهي قفزة لم يشــهدها السوق املصري من قبل، حيث جتاوز 
ألول مرة سعر طن احلديد 12 ألف جنيه واقترب األسمنت من 
1000 جنيه بعد أن قفز إلى 850 جنيها مقابل 520 جنيها منذ عام.
وأشــاروا إلى أن تلك الزيادة في مواد البناء ســاهمت في 
إحداث قفزة ملحوظة في أسعار العقارات في مختلف احملافظات 

بصورة كبيرة، ومنها اإلسماعيلية التي قفزت مبعدل %150.
وترصد »األنباء« آراء اخلبراء حول أسباب االرتفاعات احملققة 
وانعكاساتها على أسعار الوحدات السكنية في احملافظات املختلفة، 
حيث أكد رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية د.حسني جمعة، 
أن هناك أسباب عديدة وراء ارتفاع قيمة العقارات في املناطق 
واحملافظات املختلفة تأتي في مقدمتها زيادة مواد البناء والتي 
هي نتاج قرار تعومي العملة وأيضا ضريبة القيمة املضافة التي 

حتصل من التجار ثم تضاف على السعر النهائي للمستهلك.

وأوضح أن الزيادة في أســعار مواد البناء انعكســت على 
ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة بلغت حوالي 80%، وأشار 
إلى ارتفاع األسعار في محافظة اإلسكندرية حيث يتراوح سعر 
الشقة بني 500 ألف في املناطق الداخلية و نحو 3 ماليني جنيه 

لوحدات السكنية املتواجدة على الكورنيش مباشرة.
من جانبه، قال خبير االســتثمار العقاري ورئيس شــركة 
ايدار للتسويق العقاري ماجد عبدالعظيم، إن هناك صعوبة في 
التسويق بعد االرتفاعات الكبيرة في األسعار وأصبحت فوق 

قدرات الطبقة املتوسطة بخالف محدودي الدخل.
وطالب بضرورة وجود رقابة على أسعار مواد البناء األساسية 
في البناء والتشييد وأيضا مواد التشطيب كالبويات والدهانات.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات اجلاهزة واألراضي في احملافظات 
ارتفعت بصورة كبيرة مثل مدينة دمياط، حيث تشهد الوحدات 
السكنية واألراضي ارتفاعا مطردا في أسعارها، وأسعار الشقق 
في املناطق املميزة والعقارات الفاخرة تبدأ من 8 آالف حتى 12 
ألف جنيه للمتر، وبالنسبة لسعر املتر في الوحدات املتوسطة 

املشطبة يتراوح بني 5 آالف جنيه و 7 آالف جنيه للمتر.

إلغاء مؤبد »دومة« وإعادة محاكمته 
في »أحداث مجلس الوزراء«

»الوزراء« ينفي سفر وزير الطيران 
إلى موسكو حلسم عودة الرحالت

860 مليون جنيه استثمارات 
حكومية لقطاع الشباب والرياضة

القاهرة - أ.ش.أ: قضت محكمة النقض، في جلستها 
املنعقدة امس برئاسة املستشار عمر بريك نائب رئيس 
احملكمــة، بنقــض »إلغاء« احلكم الصــادر من محكمة 
اجلنايات مبعاقبة الناشط أحمد دومة بالسجن املؤبد 
في القضية املعروفة بـ »أحداث مجلس الوزراء«، وأمرت 
بإعــادة محاكمته من جديد أمــام إحدى دوائر محكمة 
جنايــات اجليزة غير التي ســبق أن أصــدرت حكمها 
باإلدانة. وأوصت نيابة النقض في تقريرها االستشاري 
املرفوع إلى احملكمة برفض الطعن وتأييد حكم اجلنايات 

الصادر باإلدانة بحق أحمد دومة.

القاهــرةـ  أ.ش.أ: نفى مركز املعلومات ودعم اتخاذ 
القرار التابع ملجلس الوزراء ما تردد في بعض املواقع 
اإللكترونيــة احمللية واألجنبيــة وصفحات التواصل 
االجتماعي عن ترؤس وزير الطيران املدني م.شريف 
فتحي وفدا رسميا لزيارة موسكو األسبوع املقبل حلسم 
موقــف عودة رحالت الطيران بني البلدين والتخفيف 
من حدة توتر العالقات بني البلدين. وأشار املركز إلى 
انــه مت التواصل مع وزارة الطيــران املدني التي نفت 
تلك األنباء بشكل قاطع، مؤكدة ان كل ما نشر حول هذا 

املوضوع شائعات ال أساس لها من الصحة.

القاهرة - هالة عمران

أكــد تقرير صادر عن وزارة التخطيط أن النســبة 
األكبر من االستثمارات احلكومية وجهت لقطاع الشباب 
والرياضــة بنحو 86٠ مليون جنيــه عام في ميزانية 
٢٠١٧-٢٠١8 بنمو ٧.5% مقارنة بالعام املالي السابق ٢٠١6-

٢٠١٧. ووفقا للتقسيم اإلداري، فقد بلغت االستثمارات 
املوجهة للهيئات اخلدميــة نحو 8٢٠.٢ مليون جنيه، 
بينما بلغت االستثمارات املوجهة لإلدارة احمللية نحو 
٣9.٧ مليون جنيه، كما وجهت الوزارة نحو ٢85 مليون 
جنيه ملشروع إنشاء مراكز شباب منوذجية، ونحو ٢٢5 
مليون جنيه ملشروع إنشاء وتطوير ستادات رياضية.

القاهرة واالحتاد األوروبي 
بحثا جهود مكافحة اإلرهاب

القاهرة - خديجة حمودة 

التقى القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 
احلربي الفريق أول صدقي صبحي رئيس اللجنة العسكرية 
باالحتاد األوروبي الفريق أول ميخائيل كوستراكوس والوفد 
املرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث تناول اللقاء العديد 
من امللفات واملوضوعات ذات االهتمام املشترك واجلهود 
اإلقليمية والدولية املبذولة للقضاء على اإلرهاب في ظل 
ما تشهده املنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظاللها على 
األمن واالســتقرار مبنطقة الشرق األوسط. وأكد الفريق 
أول صدقي صبحي على عمق عالقات الشراكة والتعاون 
العســكري مع العديد من دول االحتاد، معربا عن تطلعه 
أن تشهد املرحلة احلالية مزيدا من التعاون املشترك في 
العديد من املجاالت، ومشــيدا مبا تبذله مصر من جهود 
للقضــاء على اإلرهاب واملشــاركة في معاجلــة القضايا 
واملشــكالت التي تشــغل محيطها اإلقليمي والدولي، مبا 
متثله من قوة رئيسية وفاعلة مبنطقة الشرق األوسط.

الفريق أول صدقي صبحي ملتقيا الفريق أول ميخائيل كوستراكوس


