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**الدوالر األميركي، اليورو، الجنيه اإلسترليني،
     الريال السعودي، الدرهم اإلماراتي، البيزو الفلبيني،

     الجنيه المصري

• البطاقة مجانية* )للبطاقات التي يتم إصدارها من األفرع فقط(

• ألنها متوّفرة بـ 7 عمالت مختلفة**

• ال يشترط أن تكون من عمالء بنك برقان

• تحميك من تقلبات أسعار الصرف

• تحتفظ بقيمة سعر صرف العملة
    عند شراؤها

• ال رسوم على العمليات الشرائية

• يمكن طلبها وتعبئتها عبر الموقع 
اإللكتروني

• تمنحك تأمينًا مجانيًا على السفر

• اإلصدار الفوري في عدد من فروع
    بنك برقان

• خصومات وعروض ممّيزة

خادم احلرمني وولي ولي العهد يعزيان الرئيس املصري في وفاة والدته

السيسي يؤكد أهمية التحرك املبكر لدرء فكر التطرف واإلرهاب

املسلمني. 
وذكر السفير عالء يوسف 
أن السيد الرئيس أكد أهمية 
التحرك املبكر لدرء أخطار 
فكر التطرف واإلرهاب عن 
املجتمعات اإلسالمية دون 
انتظار الستشراء هذا الفكر 
داخل تلك املجتمعات، مشددا 
على أن يت���م هذا التصدي 
بتج���رد كامل هلل عز وجل 

ولصالح الدين احلنيف. 
إلى ذل���ك طالب املؤمتر 
ل���دار اإلفتاء  العاملي األول 
املصرية مبيثاق شرف ملهنة 
اإلفت���اء وتفعيله وااللتزام 
به وإنش���اء معاهد شرعية 
معتم���دة للتدري���ب على 
مهارات اإلفتاء والعمل اجلاد 
ادارك مقررات اإلفتاء  على 
والتنس���يق بني مؤسسات 
العالم لضبط  ف���ي  اإلفتاء 
الفتاوى والبعد مبؤسسات 
اإلفت���اء ع���ن مؤسس���ات 

السياسة أو األحزاب.
البيان اخلتامي  أكد  كما 
التنسيق  للمؤمتر ضرورة 
الدائم بني دور الفتوى ومراكز 
األبحاث للرد على الفتاوى 

التكفيرية والشاذة.

الذين ميثلون خمسني دولة 
مشاركة في املؤمتر، مشيرا 
إلى التشويه الذي تتعرض له 
صورة اإلسالم جراء انتشار 
أعمال العنف وارتكاب أبشع 
جرائم القت���ل وتبرير ذلك 
باس���م الدين وهو براء من 

كل تلك األفعال احملرمة. 
الرئي���س  إن  وق���ال 
السيسي أكد أهمية تعظيم 
دور هيئات اإلفتاء لتصبح 
الوحيدة إلصدار  املرجعية 
الفتاوى، مبا يس���اهم في 
حتقيق اس���تقرار املجتمع 
التي  ومواجهة اإلشكاليات 
تواجه الفتاوى وأهمها تدخل 
غي���ر املتخصصني إلصدار 
الفت���اوى، مبا ي���ؤدي إلى 
حدوث انقسامات مجتمعية 
تهدد أمن وسالمة املواطنني 
وتؤثر س���لبا على عمليات 
التنمية اجلاري���ة. كما أكد 
الرئيس على أهمية توعية 
املسلمني بدورهم احملوري 
كس���فراء لدينهم يعكسون 
الس���محة املعتدلة  قيم���ه 
ليس فقط في التعامل فيما 
بينهم ولكن أيضا مع غير 

أمس لعدد من املفتني وكبار 
الدين املشاركني في  علماء 
املؤمتر العاملي الذي تنظمه 
دار اإلفت���اء املصرية حتت 
الرئي���س بعنوان  رعاي���ة 
الواقع  »الفتوى: إشكاليات 
وآليات املستقبل«، يومي 17 

و18 أغسطس اجلاري. 
وق���د حض���ر االجتماع 
كل م���ن فضيلة د.ش���وقي 
عالم مفتي الديار املصرية، 
ود.أس���امة األزهري عضو 
املجلس التخصصي لتنمية 
التابع لرئاس���ة  املجتم���ع 
اجلمهورية. وقد ضمت قائمة 
احلضور كال من رئيس جزر 
املالديف السابق، ومستشار 
امللك���ي باململكة  الدي���وان 
العربية الس���عودية وإمام 
املسجد احلرام، ولفيف من 
وزراء األوقاف والش���ؤون 
الديني���ة بال���دول العربية 

واإلسالمية. 
وص���رح الس���فير عالء 
يوس���ف املتحدث الرسمي 
باسم رئاس���ة اجلمهورية 
بأن الرئيس السيسي رحب 
باملفتني وعلماء الدين األجالء 

القاهرة � جدة -أ.ش.أ: 
أج���رى خ���ادم احلرم���ني 
الش���ريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود اتصاال 
هاتفيا امس االول بالرئيس 

عبد الفتاح السيسي. 
وذكرت وكال���ة األنباء 
السعودية أن خادم احلرمني 
قدم خ���الل االتصال عزاءه 
ومواساته للرئيس السيسي 
في وفاة والدته، داعيا اهلل 
سبحانه وتعالى أن يتغمدها 
بواس���ع رحمته ويسكنها 

فسيح جناته. 
كما أجرى ولي ولي العهد 
الثاني  النائب  الس���عودي 
لرئي���س مجل���س الوزراء 
وزير الدف���اع األمير محمد 
بن س���لمان بن عبدالعزيز 
اتصاال هاتفيا امس بالرئيس 
السيسي، أعرب خالله عن 
عزائه ومواساته للرئيس 
السيس���ي في وفاة والدته، 
داعيا اهلل أن يتغمد الفقيدة 
بواس���ع رحمته، وأن يلهم 
الرئيس السيسي وأسرته 

الصبر والسلوان. 
من جانبه، عبر الرئيس 
السيسي عن شكره لولي ولي 
العهد على مشاعره النبيلة، 
وصادق عزائه ومواس���اته 

في فقيدته.

علماء الدين

أكد  من جه���ة أخ���رى، 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
عظم املسؤولية امللقاة على 
عاتق املس���ؤولني ورجال 
الدين، والسيما في املرحلة 
الكثير  التي تشهد  الراهنة 
مما يطلقه البعض من فتاوى 
مغلوطة تتسبب في إساءة 

بالغة للدين اإلسالمي. 
جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال املشاركني في املؤمتر العاملي األول لدار اإلفتاء املصرية

املؤمتر العاملي 
األول لدار اإلفتاء 
املصرية يطالب 

مبيثاق شرف 
ملهنة اإلفتاء 

وتفعيله

بعد دموعه على والدته.. حلظات بكى فيها السيسي
الرئيس  الس���يدة وال���دة  العربية: »وفاة 
عبدالفتاح السيس���ي، وسوف يقتصر العزاء 
على أسرة الفقيدة«.. كان هذا هو بيان الرئاسة 
املصري���ة صباح امس األول إلعالن خبر وفاة 

والدة السيسي.
وسارعت الرئاسة، بعد ساعة، وبثت خبرا 
آخر يقول »أعرب الرئيس عن تقديره للمشاعر 
التي أبدتها جموع الشعب املصري ملواساته في 
وفاة والدته، وناشد كل من أبدى رغبته في نشر 
مشاطرات عزاء في الصحف ووسائل اإلعالم 

التبرع بقيمتها لألعمال اخليرية«.
وخالل دقائق حاولت وسائل اإلعالم استرجاع 
الڤيديوهات التي حتدث فيها الرئيس عن والدته، 
ولم تعثر سوى على ڤيديو واحد حتدث فيه 
بتأثر عنها، ودمعت عيناه عندما سأله املذيعون 
حول ذكرياته معها، كما نشرت صورة وحيدة 

للرئيس وهو يودع والدته.
دموع السيس���ي حول والدته كان يريدها 
بعيدة عن اإلعالم لكنها غالبته ولم تطاوعه، 

لذا أراد أال يشاركه أحد أحزانه في فقدانها.
دموع الرئيس املصري ضبطتها الكاميرات 
متلبسة وهي تتساقط من مقلتيه في مواقف 
عديدة عكست إنسانيته الشديدة وحساسيته 
املفرطة وتأثره باآلخرين حزنا وفرحا، سلبا 

وإيجابا.
وقد بكى السيس���ي في اجللسة اخلتامية 
ملؤمتر شرم الشيخ مارس املاضي عندما ذكر 
اسم العاهل السعودي الراحل امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، رحمه اهلل، ونسب إليه الفضل في 
إقامة هذا املؤمتر لدعم مصر، كذلك بكى أثناء 
احتفاالت أكتوب���ر 2013، وهو بجوار الرئيس 
الس���ابق عدلي منصور، بعد عرض ڤيديو له 
وهو يطلب نزول الشعب املصري له لتفويضه 

في حربه ضد اإلرهاب.
كما شهدت مراس���م تكرمي السيسي ألسر 
شهداء الطائرة العس���كرية برفح، العام قبل 
املاضي، وأثناء توليه وزارة الدفاع تس���اقط 
دموعه حزنا عليهم. وبكى عندما قام بواجب 

العزاء ألس���ر ضحايا مجزرة كرم القواديس 
وصافحهم واحتضن أبناءهم، وأكد لهم أن مصر 
لن تنسى ما قدموه من أسمى معاني البطولة 

والتضحية والفداء.
وفي احتفاالت الذك���رى الثالثة لثورة 25 
يناير عام 2014 والتي أقيمت بنادي اجلالء بكى 
السيسي وهو يستمع للطفل سيف اهلل مجدي، 
وهو يشدو بأغنية »ابن الشهيد«. وخالل احتفال 
آخر، وعندم���ا ذكر اللواء محمد إبراهيم وزير 
الداخلية السابق، اسم السيسي وما قدمه ملصر 
الحظ اجلميع تأثر الرئيس املصري، الذي كان 
وزيرا للدفاع وقته���ا، وغالبته دموعه ووقف 
ساكنا يحاول مواجهة املوقف اإلنساني الذي 

وجد نفسه فيه دون جدوى.
دموع السيس���ي من املؤكد أنها تساقطت 
االثنني أيضا حزنا على فراق أعز احلبايب له 
والدته، لكنه هذه املرة نأى بها جانبا وانتحى 
بها بعيدا عن اجلميع وعن الكاميرات ليذرفها 

وحيدا حزينا على رحيل أغلى الناس.

»اإلسكان« تطرح غدًا 25 ألف وحدة باملرحلة 
الثانية لـ »دار مصر« في 12 مدينة جديدة

القاهرة � أ.ش.أ: تطرح وزارة االس���كان 
واملرافق واملجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة 
املجتمعات العمرانية اجلديدة غدا اخلميس 
املرحلة الثانية من مشروع دار مصر لإلسكان 
املتوسط على أن يبدأ فتح باب احلجز خالل 
شهر سبتمبر املقبل وذلك في 12مدينة جديدة 
لعدد 25 ألفا و656 وحدة سكنية مبساحات 

تتراوح بني 100 و150 مترا. 
وقال وزير االسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية د.مصطفى مدبولي: إن املدن التي 
سيتم طرح املشروع بها هي مدينة 15 مايو 
و6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة اجلديدة 
والشروق والعبور وبدر والعاشر من رمضان، 
ودمياط اجلديدة والسادات واملنيا اجلديدة 
وبرج العرب اجلديدة مبس���احات تبدأ من 
100 إلى 150 مترا بتصميمات مختلفة كاملة 

التشطيب. 
وأضاف الوزير: »يبدأ مقدم احلجز لوحدات 
املشروع من 25 ألف جنيه، وهناك منوذجان 
للسداد األول على 5 سنوات دون فوائد والثاني 
م���ن خالل مبادرة البن���ك املركزي للتمويل 
العقاري حتى 500 ألف جنيه بفائدة تصل إلى 
8% وذلك حتى 15 سنة«، مؤكدا أن املشروع يتم 

تنفيذه ك� »كومباوند« متكامل اخلدمات. 
وش���دد الوزير على أن أسعار الوحدات 
لم تزد أو تختلف عن املرحلة األولى، حيث 
مت تثبيت سعر املتر بالنسبة للمدن التي مت 

طرحها للمرة الثانية في املشروع. 
الفنية  الوزير للشئون  وأوضح مساعد 
م.خالد عباس أن شروط احلجز هي أن يكون 
املتقدم للحجز مصريا وأال يقل سن املتقدم 
عن 21 سنة في تاريخ بدء احلجز ولن يحق 
احلجز في أكثر من مدينة وال يحق لألسرة 
)الزوج والزوج���ة واالوالد القصر( التقدم 
حلجز أكثر من وحدة، الفتا إلى أنه س���يتم 
طرح كراسة االش���تراطات في جميع فروع 
بنك التعمير واالسكان، خالل شهر سبتمبر 
املقبل، والتي ستشمل مواقع الوحدات، بكل 
مدينة ومناذج وأس���عار الوحدات وشروط 

وأسلوب احلجز والتخصيص. 

وأعلن مس���اعد الوزير أن عدد الوحدات 
التي سيتم طرحها في مدينة 6 أكتوبر 2760 
وحدة، و9024 وح���دة في القاهرة اجلديدة 
)واخلاصة باحلاجزين من املرحلة األولى، 
والوحدات املتبقية(، و1608 وحدات في مدينة 
الش���يخ زايد، و3 آالف وح���دة في العبور، 
و1224 وحدة في الشروق، و2112 وحدة في 
العاش���ر من رمضان، و1128 وحدة في بدر، 
و432 وحدة في السادات، و1896 وحدة في 
دمياط اجلديدة، و624 وحدة في برج العرب 
اجلديدة، و1512 وح���دة في مايو، و336 في 

املنيا اجلديدة. 
وأضاف: »سيتم سداد 2% قيمة متيز لألدوار 
املتكررة و5% مصاريف صيانة يتم سدادها 
على دفعتني األولى عند التس���لم والثانية 

بعدها بسنة كاملة«. 
من جانبه أكد معاون الوزير لشؤون هيئة 
املجتمعات العمرانية اجلديدة م.وليد عباس 
أنه سيتم توفير وحدات سكنية للحاجزين 
من املرحلة األولى، ولم يتم س���حب جدية 
احلجز حتى اآلن في مدن القاهرة اجلديدة، 
ودمياط اجلديدة، والشروق، والعبور، موضحا 
أن هناك وحدات متبقية في مدينة القاهرة 
اجلديدة، مبس���احات 115 و130 و150، سيتم 
طرحها للراغبني في حجزها، ويتم إجراء قرعة 
بينهم حال زيادة أعداد املتقدمني عن الوحدات 
املتبقية، وستتم إتاحة تعديل رغبات املتقدمني 

حال عدم توافر النماذج املطلوبة. 
يذكر أن سعر املتر في املرحلة األولى، كان 
كالتالي: القاهرة اجلديدة تتراوح بني 3900 
و4250 جنيها تليها مدينة دمياط اجلديدة 
بسعر 3700 جنيه ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 
3400 جنيه فمدينة الش���روق بسعر 3100 
جنيه ومدينة العبور بسعر 2900 جنيه تليها 
مدينة العاشر من رمضان بسعر 2700 جنيه 
وأخيرا مدينتا بدر والس���ادات بسعر 2550 
جنيها. وبالنس���بة لسعر املتر ملدن املرحلة 
الثانية فقد جاء كالتالي: 4 آالف جنيه ملدينة 
الش���يخ زايد، و2800 جنيه ملدينة 15 مايو، 

و2700 جنيه ملدينة برج العرب.

حالة طوارئ على حدود مصر مع ليبيا

املوجة احلارة تتسبب في 8 وفيات 
جديدة ترفع اإلجمالي إلى 106

البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه

القاهرة - وكاالت: رفعت أجهزة األمن وقوات حرس 
الحدود حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بحسب ما 
ج���اء في بوابة األهرام ال�مصري���ة، وذلك بعد أنباء عن 
انسحاب القوات الليبية من من�فذ مساعد الحدودي مع 

مصر.
وتمتد الحدود المصرية الليبية بطول 1940 كيلومترا، 
وبعمق يزيد على 800 ك�يلومتر، تضم جباال وصحارى 
وتمتد فيها الصحراء ال�غربية، ولطالما اعتبرت معبرا 

لتهريب السالح، خصوص�ا بعد سقوط نظام القذافي.

القاهرة � أ.ش.أ: أصدرت وزارة الصحة أمس بيان متابعة 
للوضع الصحي جلميع محافظات مصر نتيجة ارتفاع درجات 
احلرارة سجل 295 مصابا باإلجهاد احلراري وخروج 173 
من املستشفيات لتحس���ن حالتهم و8 حاالت وفاة أغلبهم 
من كبار السن، وبذلك ارتفع إجمالي وفيات املوجة احلارة 

إلى 106.

تراجعت مؤش���رات البورصة املصرية تراجعا حادا 
في نهاية تعامالت أمس، وخس���ر رأس املال الس���وقي 
لألسهم املقيدة نحو 12.5 مليار جنيه، مغلقا عند 456.1 

مليار جنيه.
 EGX30 وتراجع املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية
بنسبة 2.57% ليصل إلى 7398 نقطة، فيما انخفض مؤشر 
األسهم الصغيرة واملتوسطة EGX70 بنسبة 2.43%، ليصل 
إلى 418.08 نقطة، كما انخفض املؤش���ر األوس���ع نطاقا 

EGX100 بنسبة 1.73% ليصل إلى 879.89 نقطة.
وقد سجلت قيمة التداوالت نحو 683.8 مليون جنيه، 
بكمية تداول بلغت 178 مليون سهم، مت تداولها من خالل 

20.455 ألف عملية.
واجتهت تعامالت املستثمرين األجانب والعرب نحو 
البيع، مسجلني صافي بيع بلغ 811.8 ألف جنيه لألجانب، 
و20.30 ملي���ون جنيه للع���رب، بينما اجتهت تعامالت 
املستثمرين األجانب نحو الشراء، مسجلني صافي شراء 

بلغ 26.00 مليون جنيه.


