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حظر أكبر حزب إسالمي في بنغالديشعربية وعالمية
دكا ـ وكاالت: أعلنت احملكمة العليا في بنغالديش حظر أكبر حزب إسالمي في البالد وهو اجلماعة 
اإلسالمية. وقال القاضي معظم حسني املكلف بهذا امللف ـ حسبما ذكر راديو »فرنسا الدولي« امس، إن 
هذه اجلماعة غير قانونية، موضحا ان برنامجها يناقض دستور البالد. وأضاف الراديو ان هذا اإلعالن 
يأتي عقب إدانة العدالة في بنغالديش للعديد من قادة هذا احلزب.  وكانت مناطق في بنغالديش قد 
شهدت إضرابا دعت إليه اجلماعة، كما نظمت مظاهرات احتجاجية قبيل صدور احلكم. يذكر ان محكمة 
اجلرائم الدولية في بنغالديش حكمت مؤخرا على األمير السابق حلزب اجلماعة اإلسالمية »غالم عزام« 
بالسجن 90 عاما بتهمة ارتكاب جرائم بحق اإلنسانية خالل حرب االستقالل عن باكستان عام 1971.

موسكو أكدت أنه لن يساعد في حل النزاع النووي

أردوغان وبرزاني ناقشا عملية السالم بني احلكومة واألكراد

البحرين: تشديد عقوبات 
»األعمال اإلرهابية« لتصل إلى اإلعدام

مجلس النواب األميركي يوافق على مشروع 
قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران

األمم املتحدة: مقتل 1057 عراقيًا 
وإصابة 2326 في يوليو املاضي

املنامةـ  وكاالت: شددت السلطات البحرينية 
أمس عقوبات التحريــــض على تنفيذ »األعمال 
اإلرهابية«، لتصل إلى اإلعدام، وذلك اثر تفجير 
ســــيارة مفخخة بالقرب من مسجد في منطقة 

الرفاع في يوليو املاضي.
وقالت وكالة األنباء الرسمية البحرينية ان 
عاهل البحرين امللك حمد بن عيســــى ال خليفة 
اصدر مرسومني، احدهما بتعديل قانون حماية 
املجتمــــع من »األعمــــال اإلرهابية«، ونص على 
»فرض عقوبة السجن مدة ال تقل عن 10 سنوات 
لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول 
ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أيا كان نوع هذا 
التفجير او شكله«. ونص التعديل على ان تصل 
العقوبة إلى اإلعدام أو السجن املؤبد إذا جنم عن 

التفجير موت أو إصابة شخص.
وتكون العقوبة اإلعدام او السجن املؤبد إذا 
جنم عن التفجير موت أو إصابة شخص ويعاقب 
بالسجن من وضع او حمل في األماكن العامة أو 
اخلاصة لذات القصد مناذجا أو هياكال محاكية 
ألشــــكال املتفجرات أو املفرقعات أو حتمل على 

االعتقاد بانها كذلك.
وجاء في املرسوم امللكي أنه »يعاقب بالسجن 

كل من حرض غيره على ارتكاب جرمية تنفيذا 
لغرض إرهابي«، من دون حتديد املدة، بعد ان كان 
قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بـ 5 سنوات 
على األكثر. وأجاز املرسوم امللكي إسقاط اجلنسية 

البحرينية عن املتهمني في تلك اجلرائم.
وذكــــرت الوكالة ان العاهل البحريني أصدر 
مرسوما بقانون بشأن تنظيم جمع املال لألغراض 
العامة، وحظر جمع املال لألغراض العامة إال بعد 
احلصول على ترخيص رســــمي بذلك. وحظر 
املرســــوم امللكي حتويل أي مبالغ مالية مما مت 
جمعه إلى شــــخص او جهة خارج البحرين إال 

مبوافقة اجلهات الرسمية.
ونص املرسوم امللكي على أنه »يعاقب بالسجن 
املؤبد أو الســــجن الذي ال يقل عن 10 ســــنوات 
وبغرامة مالية، كل من جمع أمواال لغرض إرهابي«. 
وصدر املرسومان بقانونني على اثر 22 توصية 
رفعها املجلس الوطني البحريني في جلســــته 
االســــتثنائية األحد املاضي إلى ملك البحرين، 
وكان من بني التوصيات تشديد العقوبات فيما 
يخص األنشــــطة اإلرهابية، وسحب اجلنسية 
البحرينية عن احملرضني واملتورطني في األعمال 

اإلرهابية.

عواصمـ  وكاالت: وافق مجلس النواب األميركي 
بأغلبية ساحقة على مشــــروع قانون لتشديد 
العقوبات على إيران موجها رســــالة قوية الى 
طهران بخصوص برنامجها النووي قبل ان يؤدي 
الرئيس اإليراني املنتخب حسن روحاني اليمني 

الدستورية.
ومشــــروع القانون الذي وافق عليه مجلس 
النواب بأغلبية 400 صوت ضد 20 صوتا سيخفض 
صادرات إيران النفطيــــة مبقدار مليون برميل 
يوميا إضافية في محاولة لتقليل تدفق األموال 

الى البرنامج النووي.
وهو أول مشروع للعقوبات يحدد رقما حلجم 

اخلفض في صادرات إيران من النفط.
ويطلب مشروع القانون من الدول املتعاملة 
مع طهران ان تخطو خطوة إضافية نحو التخلي 
عن النفط اإليراني عبر تقليص وارداتها من هذا 
النفــــط مبقدار مليون برميــــل يوميا على مدى 
العام املقبل كشرط لبقاء اإلعفاء، ما يوازي شبه 
حظر على صادرات إيران من النفط اخلام، كما 
انه يسد ثغرة في العقوبات التي فرضها االحتاد 

األوروبي على احتياطي العمالت األجنبية اإليراني 
عبر معاقبة اي مؤسسة تؤدي دور الوسيط في 

تسهيل تصريف العمالت لصالح طهران.
ومازال يتعني ان يوافق مجلس الشيوخ على 
املشــــروع وأن يوقعه الرئيس باراك اوباما قبل 

ان يصبح قانونا.
من جانبها، قالت روســــيا إن تأييد مجلس 
النوب األميركي لتشــــديد العقوبات على إيران 
لن يســــاعد في حل النزاع حول برنامج طهران 

النووي.
وقال جينادي جاتيلوف نائب وزير اخلارجية 
الروسي إن عقوبات مجلس األمن الدولي املفروضة 

على إيران كافية.
انترفاكس لألنباء  وقال جاتيلوف لوكالــــة 
»العقوبات اإلضافية تهدف فعليا إلى خنق إيران 
اقتصاديا ال حل مشكلة منع االنتشار النووي«. 
من جهة أخرى، قال وزير اخلارجية البريطاني 
وليام هيغ إنه مستعد لالجتماع مع نظيره اإليراني 
لبحــــث العالقة بني البلدين بعد انتخاب رئيس 

جديد إليران.

أنقرةـ  وكاالت: أعلنت األمم املتحدة أن حصيلة 
أعمال العنف التي شــــهدها العراق خالل شــــهر 
يوليو املاضي بلغت ألفا و57 قتيال وألفني و383 
جريحا بني مدنيني وعســــكريني، مشيرة إلى أن 
هذه احلصيلــــة هي األكثر دموية في البالد منذ 

أكثر من 6 سنوات.
وقال القائم بأعمال املمثل اخلاص لألمني العام 
لألمم املتحدة في العراق جيورجي بوستني، في 
بيان له أمس إن عدد القتلى من املدنيني بلغ 928، 
مبا في ذلك 338 من قوات الشرطة املدنية، بينما 
بلغ عدد اجلرحى في صفوف املدنيني 2109، وعدد 
قتلى وجرحى القوات األمنية 129 قتيال، وأكثر 

من 217 جريحا.
وحذر بوستني من أن أعمال العنف باتت تخلف 
آثارا كبيرة على املدنيني وتشكل مصدر قلق كبير 
فــــي ظل مقتل ما ال يقل عن 4137 مدنيا وإصابة 

9865 آخرين منذ مطلع العام احلالي.
وقال إن هذه احلصيلة »لم نشــــهد مثيال لها 
منذ 5 سنوات، وبعدما بدأ سعير الصراع الطائفي 
األعمى يخبو أخيرا، بعد أن أحدث جراحا غائرة 

في جسد هذا البلد«.

ودعا بوســــتني مجددا القادة السياسيني في 
العراق إلى »التحرك العاجــــل التخاذ إجراءات 
فورية وحاسمة لوقف سفك الدماء الذي ال معنى 
له واحليلولة دون عودة تلك األيام املظلمة إلى 

البالد«.
من جهة اخرى، عقد رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغــــان اجتماعا امس مع رئيس 
إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني الذي 

كان قد وصل إلى تركيا في وقت سابق.
وذكــــرت صحيفة »ميلليــــت« التركية امس 
أن اللقاء الذي اســــتغرق ساعتني حضره وزير 
اخلارجية التركي داود أوغلو ووزير الطاقة تانر 
يلــــدز ووزير اجلمارك والتجارة حياتي يازجي 

ورئيس جهاز املخابرات هاكان فيدان.
وتركزت املباحثات حول التطورات اجلارية 
في سورية، حيث أكد أردوغان لبرزاني أن موقف 
تركيا ليس ضد األكراد وإمنا ضد سياسة األمر 
الواقع وأن تركيا ال تنظر إيجابيا جتاه إعالن حكم 
ذاتي أو تشكيل برملان، كما استعرض الطرفان 
الهجمــــات اإلرهابية األخيــــرة بالعراق وعملية 

السالم بني احلكومة واألكراد في تركيا.

طالبت بإخالء امليادين وتعهدت باخلروج اآلمن ملن ينهي اعتصامه 

»الداخلية« املصرية تطالب أنصار مرسي بإنهاء اعتصامهم 
بعد تكليفها مبواجهة »اإلرهاب« في »رابعة« و»النهضة«

الــــذي يقرر مصيره بشــــأن 
االحداث التي تشهدها البالد 
وأن احلل السلمي هو األنسب 
لألزمة السياسية التي تشهدها 

مصر. 
 وقال وزيــــر اخلارجية 
االملاني خالل مؤمتر صحافي 
مشترك مع نظيره املصري 
نبيل فهمي عقب اجتماعهما في 
اطار زيارته احلالية الى مصر 
»اننا ننتظر ان تبعث مصر 
رسالة الى العالم انها تسير في 
السليم والصحيح«  الطريق 
داعيا الى نبذ العنف والبدء 

بعهد دميوقراطي جديد. 

 وأضــــاف فيســــترفيله 
انه جــــاء الى القاهرة لتقدمي 
املســــاعدة في هــــذه املرحلة 
احلاسمة التي متر بها مصر 
الى  من تاريخهــــا وتطلعها 
املستقبل، مشيرا الى ان أملانيا 
منخرطة بالشــــأن املصري 
السيما ان لديها استثمارات في 
مصر وان التطور االقتصادي 
يتوقف على حالة االستقرار 

السياسي. 
 وحول تقييــــم أملانيا ملا 
حدث في مصر وفقا ألحكام 
القانون الدولي أوضح الوزير 
الدقائق األولي  ان  االملانــــي 
من أي تطور تاريخي غالبا 
ما تكون غيــــر كافية لالملام 
مبجمل التطور وان أحدا ليس 

مبقدوره أن يفعل ذلك. 
 وأضاف انه اســــتمع الى 
وزير اخلارجية املصري الذي 
أكــــد له ان خارطــــة الطريق 
الدستورية تشمل  والعملية 
اجلميع دون اقصاء ألي طرف 
وهذا ما اعتبره الوزير األملاني 
مساعدا في تشكيل الصورة 
الكلية التي ميكن من خاللها 
ان يتم احلكم على األوضاع 

في مصر. 
 من جانبه، أكد فهمي أن 
القــــرار املصري فيما يتعلق 
بالقضايــــا املصرية هو قرار 
مصري تتخذه مصر وحدها 
وفقــــا ملصاحلهــــا، مؤكدا ان 
السلطات املصرية لديها ثقة 
بالنفــــس بأنها تســــير على 

الطريق الصحيح. 
الرئاسة املصرية  وكانت 
قــــد ذكرت أمــــس االول أنها 
تلقت طلبا من فيســــترفيله 
لزيارة الرئيس املعزول محمد 
مرسي، مشيرة الى أنها أبلغت 
اخلارجية االملانية أن مرسي 
قيد التحقيق القانوني ويواجه 
اتهامات متعددة واالمر منظور 

أمام القضاء املصري.

احلديديــــة والكتل احلجرية 
على مداخل امليدانني حتسبا 
لبدء عمليات فض االعتصام 
فيما طالبــــت أحزاب وقوى 
مصرية أبرزها حزب املصريني 
األحــــرار وحــــزب املصري 
الدميوقراطــــي االجتماعــــي 
بضرورة جتنب اســــتخدام 
العنــــف لفــــض االعتصــــام 
واقترحــــت التدرج بالعملية 
املياه  بحيث يبدأ باستخدام 

ثم الغاز املسيل للدموع.
الى ذلك أكد وزير خارجية 
أملانيا غيدو فيسترفيله امس 
أن الشعب املصري هو وحده 

القاهرة ـ وكاالت: طالبت 
وزارة الداخلية املصرية امس 
أنصار الرئيس املعزول محمد 
مرسي بانهاء اعتصامهم واخالء 
امليادين بالقاهرة متعهدة بعدم 

مالحقتهم أمنيا.
وحثــــت الوزارة في بيان 
الرئيس  مقتضــــب أنصــــار 
املعــــزول محمــــد مرســــي 
املعتصمــــني مبيداني رابعة 
العدويــــة بضاحيــــة مدينة 
نصــــر ونهضة مصــــر على 
انهــــاء االعتصــــام واخــــالء 
امليادين متعهدة بخروج آمن 
للمعتصمني وعدم مالحقتهم 

أمنيا.
وأشار البيان الى أنه بناء 
على قرار مجلس الوزراء البدء 
باتخاذ جميع االجراءات الالزمة 
جتاه اعتصام ميداني »رابعة 
العدوية« و»النهضة« فقد عقد 
اللواء محمد  الداخلية  وزير 
ابراهيم في الساعات األولى من 
صباح امس اجتماعا موسعا 
ضم عددا من القيادات األمنية 
ملدارسة اجراءات وآليات تنفيذ 
القرار مبا يحفظ لألمن القومي 
ســــالمته وللمواطنني أمنهم 

واستقرارهم.
ونقل عن وزير الداخلية 
أنه أكد حرص أجهزة الوزارة 
على ســــالمة وأمن املواطنني 
وحفظ االســــتقرار للشعب 

املصري.
وكان مجلــــس الــــوزراء 
املصري كلف بنهاية اجتماع 
عقده أمس األول وزير الداخلية 
اللواء محمد ابراهيم باتخاذ 
كل ما يلزم ملواجهة املخاطر 
واألعمــــال االرهابية وتهديد 
األمن القومــــي املصري التي 
يسببها االعتصام في رابعة 
العدويــــة والنهضة في اطار 

الدستور والقانون.
وفــــي غضون ذلــــك زاد 
املعتصمون من وضع احلواجز 

مؤمتر صحافي مشترك لوزير اخلارجية املصري نبيل فهمي ونظيره االملاني فيسترفيله في القاهرة امس      )رويترز(

فيسترفيله: ننتظر 
أن تبعث مصر 

رسالة إلى العالم 
أنها تسير في 

الطريق السليم 
والصحيح

ً مترد: قلنا لوزير اخلارجية األملاني إن هتلر جاء بأصوات شعبكم أيضا
القاهرة - أ ش أ: قال محمود بدر منسق 

حركة مترد إنه أعرب لوزير اخلارجية األملاني 
عن استيائه من بعض تصريحاته التي طالب 

فيها بعودة الرئيس املعزول. وأضاف بدر، 
في تدوينة له على حسابه مبوقع فيسبوك، 

إنه خالل لقائه وزير اخلارجية األملاني جيدو 
فيستر فيله »قلت له اننا جئنا لنحكي له 

عن قصة ديكتاتور اسمه هتلر جاء بأصوات 

شعبكم أيضا ولكنه انقلب على الدميوقراطية 
فلماذا رفضتم هتلر في أملانيا وتريدون 

عودته ليحكم مصر«، بحسب قوله.  وتابع: 
»أخبرناه بأننا نريد اعتراف واضح بإرادة 
الشعب املصري حتى نبقى على احترامنا 

لهم، وقال لنا إن التصريحات املنسوبة إليه 
غير صحيحة وإنهم يحترمون إرادة الشعب 

املصري واختياراته«.

مشاجرة في الكونغرس بني فريقني جمهوريني 
حول املساعدات األميركية ملصر

تصدى 3 من أبرز األعضاء 
فــــي مجلس  اجلمهوريــــني 
الشيوخ األميركي لزميل رابع 
بعبارات حــــادة في النقاش 
العلني الذي دار في املجلس 
أول من امــــس حول تعليق 

املساعدات األميركية ملصر.
وكان املجلــــس قد وافق 
على اقتراح مبواصلة تقدمي 
املساعدات ملصر دون تعديل 
بعد ان اقترح العضو البارز 
راند بول تعليق تلك املساعدة 
او تعديل عناصرها بصورة 
جذرية. وقال بول في عرضه 
ان الواليات املتحدة ال ينبغي 

ان تواصل تقدمي املساعدات 
لبلد اجنبي في وقت حتتاج 
هي فيه ملن يساعدها واقترح 
تعليق املساعدات وتوجيه 
اعتماداتها إلعادة بناء البنية 
التحتية املتداعية في الواليات 
املتحدة او إعادة هيكلتها على 
نحو يتيح للواليات املتحدة 

استفادة أكبر من تقدميها.
وقال بول ان ما حدث في 
مصر كان انقالبا وان القانون 
صريح فــــي منعــــه لتقدمي 
مســــاعدات حلكومة أتى بها 
انقالب عسكري بصرف النظر 

عن طبيعة تلك احلكومة.

بــــول »كيــــف لنا  وقال 
ان نقود العالــــم في احترام 
القانــــون ان لــــم نكن نحن 
نحترمه أصال؟ األميركيون 
يجب ان يشعروا بان الرئيس 
استهان بهم وأهانهم حني قرر 
اســــتمرار املساعدة وأنا هنا 
ألعبر عن غضبي من ذلك«. 
السيناتور جون ماكني  ورد 
على بول بقوله »ما قيل اآلن 
هو عبث حقيقي. انني أحث 
زمالئي في املجلس على رفض 
ما قاله زميلي السيناتور راند 
بول شكال وموضوعا واحثهم 
على وقف هذا العبث«. وأعقب 

كلمة ماكــــني الغاضبة كلمة 
ألقاهــــا زميلــــه اجلمهوري 
ليندســــي جراهام قال فيها 
»نحن نبيع األسلحة ملصر 
ألننا لو توقفنا فسنشتريها 
من مكان آخر. ان من يطلبون 
وقــــف املعونــــة عــــن مصر 
يذكرونني مبن يطلقون النار 
على أقدامهم هم أنفســــهم«. 
الســــيناتور بوب  وطالــــب 
كروكر باحترام روح قانون 
املساعدات اخلارجية األميركية 
وليس نصه، وأضاف: »نحن 
نتعامل هنا مع وضع معقد. 
الروس مستعدون ملساعدة 

مصــــر فــــي ملــــح البصر ان 
رصدوا شــــرخا في موقفنا 
اننــــي باختصار  من مصر. 
أرفض ما قاله زميلي احملترم 
راند بول«. وصوت املجلس 
في أعقاب اجللسة الساخنة 
باعتماد اســــتمرار املعونات 
العسكرية ملصر على ما هي 
عليه بأغلبية 86 صوتا مقابل 
13 صوتا رفضوا ذلك ووافقوا 
اقتراح بول  املقابل على  في 
الذي يطمح خلوض انتخابات 
الرئاسة املقبلة في الواليات 

املتحدة.
واشنطن ـ أحمد عبداهلل  ٭

البورصة املصرية تربح 35.3 مليار جنيه خالل يوليو املاضي

»املقومات«: نحمّل السلطة في مصر مسؤولية أرواح املعتصمني
أصدرت اجلمعية الكويتية 
للمقومات األساسية حلقوق 
اإلنسان بيانا صحافيا شددت 
فيه على ان تفويض السلطة 
القائمـــة في مصـــر لوزير 
الداخلية هناك باتخاذ ما يلزم 
من اجراءات لفض االعتصام 
السلمي املتواجد في كل من 

ميدان منطقة رابعة العدوية 
بالقاهـــرة وميـــدان نهضة 
مصـــر مبحافظـــة اجليزة، 
نذير شـــؤم ويعتبر مبثابة 
الضوء األخضر لسفك مزيد 
مـــن الدماء من خالل مجازر 
جديدة ضـــد املدنيني العزل 
بحجة خطـــورة االعتصام 

الســـلمي على األمن القومي 
املصري وهم ال يعتصمون إال 
اعتراضا على عزل الرئيس 
الدستور  املنتخب وتعطيل 
الذي استفتي الشعب عليه. 
وتابعت املقومات في بيانها: 
نحّمـــل الســـلطة القائمـــة 
مســـؤولية كل قطـــرة دم 

تسيل في هذه االعتصامات 
السلمية املليونية واملكتظة 
بالرجال والنساء واألطفال، 
مؤكدة ان حق التعبير السلمي 
مكفول في الشريعة اإلسالمية 
الدولية، مطالبة  واملواثيق 
السلطة للبحث عن مخرج 
آخر لالحتقان في امليادين وأال 

يكون عالج االحتقان بإراقة 
املزيد من الدماء، مذكرة بقوله 
تعالـــى )من أجل ذلك كتبنا 
على بني إسرائيل أنه من قتل 
نفســـا بغير نفس أو فساد 
في األرض فكأمنا قتل الناس 
جميعا ومـــن أحياها فكأمنا 

أحيا الناس جميعا(. 

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: ربحت 
البورصــــة املصريــــة خالل 
تعامالت شهر يوليو املاضي 
نحــــو 35.3 مليــــار جنيــــه 
ليبلغ رأسمال السوق ألسهم 
الشــــركات املقيدة للبورصة 
املصرية نحــــو 356.3 مليار 
جنيه مقابل 321.6 مليار جنيه 
لدى الشهر السابق له بارتفاع 

بلغت نسبته %10.7.
وأظهر التقرير الشــــهري 
للبورصة املصرية أن مؤشرات 
الرئيسية والثانوية  السوق 
ارتفاعات جماعية  ســــجلت 
حيث قفز املؤشــــر الرئيسي 

للبورصة املصرية إيجي اكس 
30 بنســــبة 12.05% لينهــــي 
الشهر املاضي عند  تعامالت 
مســــتوى 5324.70 نقطــــة، 
وكان االرتفاع أكثر حدة على 
صعيد مؤشر األسهم الصغيرة 
واملتوســــطة إيجي اكس 70 
والذي ارتفع بنسبة %18.87 
ليبلغ مستوى 428.16 نقطة. 
شملت االرتفاعات مؤشر إيجي 
اكس 100 األوسع نطاقا والذي 
أضاف نحو 13.60% إلى قيمته 
لينهي التعامالت عند مستوى 

730.44 نقطة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع 

إجمالــــي قيمة التداول خالل 
الشهر احلالي لتصل إلى نحو 
12.3 مليــــار جنيه، من خالل 
تداول نحو 2.330 مليون ورقة 
منفــــذة على 375 ألف عملية 
مقارنة بإجمالي قيمة تداول 
قدرها 10.8 مليارات جنيه من 
خالل تداول 1.634 مليون ورقة 
منفــــذة على 267 ألف عملية 

خالل الشهر السابق له.
أما بورصة النيل، فأوضح 
التقرير أنها سجلت قيمة تداول 
قدرها 30.1 مليون جنيه وكمية 
تداول بلغت 13.9 مليون ورقة 
منفذة على 4.256 عملية خالل 

يوليو املاضي. ولفت إلى أن 
األسهم استحوذت على %95.12 
من إجمالي قيمة التداول داخل 
املقصورة في حني مثلت قيمة 
التداول للسندات نحو %4.88 

خالل الشهر املاضي.
وأشــــار التقريــــر إلى أن 
املؤسســــات استحوذت على 
39.47% مــــن املعامــــالت في 
البورصــــة، وكانــــت باقــــي 
املعامالت من نصيب األفراد 
بنســــبة 60.53%، وسجلت 
املؤسسات صافي بيع بقيمة 
240.61 مليــــون جنيه خالل 
يوليــــو املاضــــي، وذلك بعد 

اســــتبعاد الصفقات. وأشار 
إلى أن تعامــــالت املصريني 
استحوذت على 74.02% من 
إجمالــــي تعامالت الســــوق، 
بينما استحوذ األجانب غير 
العرب على نســــبة %19.33 
والعــــرب على 6.65%، وذلك 

بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف: ان األجانب غير 
العرب ســــجلوا صافي بيع 
بقيمة 739.38 مليون جنيه، 
العرب صافي  بينما ســــجل 
بيــــع بقيمــــة 22.58 مليون 
جنيه، وذلك بعد اســــتبعاد 

الصفقات.

باخلروج من منطقة الترانزيت، 
مضيفــــا »لقد حصلــــت للتو 
على الوثائق من هيئة الهجرة 
الروسية«. وكانت »انترفاكس« 
نقلت عــــن مصادر باملطار في 
وقت سابق من االمس القول » 
اآلن عبر إدوارد سنودن احلدود 
الروسية وهو اآلن في أراضينا 
«. وحصــــل إدوارد ســــنودن، 
على وثيقــــة من هيئة الهجرة 
الروسية سمحت له باخلروج 
من منطقة الترانزيت في مطار 
الدولي، حيث  »شيرمييتيفو« 
كان ال يزال قابعا منذ وصوله 
إلى موسكو في يونيو املاضي 

قادما من هونغ كونغ.
وكان سنودن تقدم رسميا 
بطلب اللجوء املؤقت في روسيا 

روسيا متنح سنودن اللجوء املؤقت ملدة عام
في 16 يوليــــو املاضي، وبقي 
في مطار »شيرمييتيفو« منذ 

وصوله إليه.

موســــكو ـ وكاالت: أعلــــن 
اناتولــــي كوشــــيرينا محامي 
املوظف السابق في االستخبارات 
األميركية ادوارد سنودن امس 
أنه مت منح سنودن جلوء مؤقت 

ملدة عام في روسيا.
وقال احملامي الروسي أنه »مت 
نقل سنودن من منطقة الترانزيت 
في مطار شيرمييتييفو مبوسكو 

إلى مكان آمن«. 
وأضــــاف احملامــــي لوكالة 
الروســــية لألنباء  انترفاكس 
»إنــــه )ســــنودن( واحــــد من 
أكثر األشخاص املطلوبني في 

العالم«.
ان  الى  واشار كوتشيرينا 
سنودن حصل على وثيقة من 
 ادوارد سنودن هيئة الهجرة الروسية تسمح له 


