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كوبرا

وزيرة الهج�رة النرويجية قفزت في البحر 
لتشعر مبعاناة الالجئني.. يا ريت بعض املسؤولني 
 عندنا يعملوا زيها ويحس�وا بالن�اااس الغالبة 

وينطوا من »قمة برج القاهرة«!!

السيسي يعفو عن 859 سجيناً.. وشوارع القاهرة واحملافظات تشهد خروج املئات لالحتفال مبشاركة عروض جوية وبحرية

احتفاالت حترير سيناء.. تظاهرات محدودة واجليش أمّن الشوارع
القاه����رة � أ.ش.أ: ق����رر 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
اإلفراج والعفو عن باقي مدة 
العقوب����ة لعدد 859 من نزالء 
الس����جون مبناسبة االحتفال 

بعيد حترير سيناء.
وقال����ت وزارة الداخلي����ة 
إنه تنفيذا للقرار اجلمهوري 
رقم 2016/126 الصادر بشأن 
اإلفراج بالعفو عن باقي العقوبة 
بالنس����بة إلى بعض احملكوم 
عليهم مبناسبة االحتفال بعيد 
حترير سيناء 25 إبريل لسنة 
2016، قد ق����ام قطاع مصلحة 
السجون بعقد جلان لفحص 
الس����جون على  ملفات نزالء 
مستوى اجلمهورية لتحديد 
مستحقي اإلفراج بالعفو عن 
باقي م����دة العقوبة من الذين 
ينطبق عليه����م القرار، حيث 
انتهت أعمال اللجان إلى املوافقة 
على اإلفراج عن عدد 859 نزيال 
ممن يستحقون اإلفراج عنهم 
بالعفو بحلول هذه املناسبة.

وكان الرئيس قد قرر العفو 
عن 100 من الش����باب الصادر 
بحقهم أحكام نهائية باحلبس 
في قضايا تتعلق بخرق قانون 
التظاهر أو التعدي على قوات 
الش����رطة، فضال عن عدد من 
احلاالت املرضية واإلنسانية 

في سبتمبر املاضي.
ومن بني أبرز األسماء التي 
الق����رار اجلمهوري،  تضمنها 
محم����د فهمي وباه����ر محمد 
املتهمان في القضية املعروفة 
ب� »خلية املاريوت«، إضافة إلى 
الناشط السياسي عمر حاذق، 
والناشط السياسي بيتر جالل 
يوسف، والناشطة السياسية 
س����ناء س����يف، والناش����طة 

السياسية يارا سالم.
إل����ى ذل����ك، ش����هد ميدان 
التحرير والشوارع الرئيسية 

افتتاح مشروعات جديدة
مبليار جنيه في جنوب سيناء

القاهرة � ناهد إمام 

أعلن عضو جمعية رجال األعمال املصريني ومستشار املنظمة 
العربية للسياحة والرئيس التنفيذي لبيت اخلبرة لالستشارات 
د.يسري الشرقاوي أن احتفاالت أعياد حترير سيناء في محافظة 
جنوب سيناء مبدينة الطور شملت افتتاح مجموعة من املشروعات 
التنموية جتاوزت املليار جنيه والتي شملت العديد من مشروعات 
الطرق في جتمعات مدن محافظة جنوب سيناء، وكذلك افتتاح 
وتدشني بعض التجمعات السكنية اجلديدة مبدينة الطور وافتتاح 

مبنى مديرية امن جنوب سيناء اجلديد.
وف��ي اطار االحتف��ال الذي حضره اللواء خال��د فوده محافظ 
جنوب س��يناء أقيمت ندوة حول سيناء والبطوالت العسكرية 
التي ذاد فيها املصريون عن سيناء، حضرها وحتدث فيها القادة 
واحملافظون السابقون حملافظات شمال وجنوب سيناء، معربني 

عن اعتزازهم واعتزاز كل مصري بأرض سيناء.
وأكد الش��رقاوي أن ما يراه اآلن من اهتم��ام بتطوير وتنمية 
س��يناء يعد نقلة نوعية بل نس��خة جديدة ومحدثة في تنمية 

شبه جزيرة سيناء بعد 35 عاما من حتريرها.
وأشار الى أن ما يراه من جل اهتمام للقيادة السياسية املصرية 
في تنمية سيناء يجعله ويجعلنا جميعا نؤمن ان التنمية الشاملة 
واملس��تدامة هي عنوان املرحلة املقبلة لالستغالل األمثل لكافة 
العناصر واملوارد الطبيعية لش��به جزيرة س��يناء وان مرحلة 
بناء األنفاق حتت قناة الس��ويس هي املؤش��ر احلقيقي لربط 
س��يناء ربطا مباش��را مكثفا بالدلتا عالوة عل��ى وصول املياه 
لش��به جزيرة س��يناء من النيل املصري، واكد الشرقاوي أن 
املستثمرين العرب واخلليجيني حريصون كل احلرص على أن 
يتواجدوا باستثماراتهم بقوة في سيناء خاصة بعد إعالن القيادة 
الس��عودية احلكيمة عن دعمها لتنمية سيناء بإقامة املجتمعات 
السكنية املتكاملة في قلب سيناء واملمولة من صندوق التنمية 
الس��عودي وكذلك جامعة امللك سلمان بالطور والتي نتوقع أن 
تشهد تعميرا ألكثر من 410 فدادين، األمر الذي يدفع إلى تقليل 
معدالت البطالة وزيادة معدالت النمو االقتصادي في مصر وشبه 
جزيرة سيناء. وأكد الشرقاوي الذي يشغل منصب املستشار 
االقتصادي واالستثماري للمنظمة العربية للسياحة املنبثقة من 
جامع��ة الدول العربية انه اجرى اتصاالت مكثفة ومباحثات مع 
بندر الفهيد أمني عام املنظمة حول أهمية دعم السياحة العربية 

ملنطقة شرم الشيخ وجنوب سيناء.

القاهرة � ناهد إمام 

استقر السعر الرسمي للدوالر أمام اجلنيه املصري امس وسجل 
ثباتا نسبيا، وفقا للبيانات الصادرة من البنك املركزي، حيث بلغ 
متوسط سعر صرف الدوالر أمام اجلنيه املصري، 8.85 جنيهات 

للشراء و8.88 جنيهات للبيع.
بينما واصل سعر الدوالر في السوق السوداء تراجعه، حيث 
بلغ في تعامالت امس 10.15 جنيهات للشراء، منخفضا 35 قرشا، 
مقارنة بس����عره أمس األول، والبالغ 10.50 جنيهات كما انخفض 

سعر البيع إلى 10.70 جنيهات.
وكان سعر الدوالر في السوق السوداء، قد تخطى حاجز ال�11 
جنيها خالل األيام املاضية، مواصال ارتفاعه حتى يوم اخلميس 
املاضي، حيث بلغ 11.70 جنيها، إال أنه بدأ في التراجع منذ اجلمعة، 

وحتى امس ليصل إلى 10.15 جنيهات.
وارج���ع محلل الصرافة عماد جمال الدين س���بب التراجع 
إلى عدم اإلقبال على الشراء للعملة األميركية بسبب اإلجازة 
وأيض���ا نتيجة االحتياطات األمنية ف���ي اغالق عدد كبير من 
املنافذ في الش���وارع خوفا من ح���دوث إضرابات، وأضاف أن 
هناك مؤشرات من البنك املركزي بضخ عملة دوالرية الحداث 

سيولة ومواجهة الطلب.

قال وزير مجلس النواب والش���ؤون القانونية املستشار 
مجدي العجاتي: إن مجلس الوزراء برئاسة م.شريف إسماعيل، 
لم يرس���ل إلى البرملان بعد، اتفاقي���ة تعيني احلدود البحرية 
التي وقعتها احلكومة املصرية وترتبت عليها تبعية جزيرتي 
صنافير وتيران إلى اململكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه 

جار إعداد ملف ليتم إرساله للبرملان قريبا.
وأضاف العجاتي تعقيبا على س���ؤاله حول أس���باب عدم 
تلقى البرملان االتفاقية حتى اآلن، أن احلكومة تعد ملفا يضم 
جميع اخلرائط والوثائق التي تدعم موقفها في توقيعها على 

اتفاقية تعيني احلدود.
جدير بالذكر أن م.شريف إس���ماعيل أعلن في تصريحات 
سابقة أنه سيتم إرسال اتفاقية تعيني اتفاقية احلدود البحرية 

املوقعة بني مصر والسعودية إلى البرملان للتصويت عليها.

املنامة � أ.ش.أ: أكد وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة البحريني زايد 
بن راش��د الزاين ان زيارة جاللة 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البحرين الى مصر والتي تبدأ اليوم 
الثالثاء وتس��تمر يومني، ستعمل 
على تعزي��ز العالقات الثنائية بني 
مص��ر ومملكة البحري��ن والدفع 
بها إلى مس��تويات متقدمة في كل 

املجاالت. 
وقال ان الزيارات األخوية بني 
القيادتني تلعب دورا مؤثرا في متتني 
العالقات وباألخص  وتعميق هذه 
منها ف��ي اجلوان��ب االقتصادية 
متمثلة في االستثمارات املشتركة 
واملش��اريع الثنائية ف��ي قطاعات 
الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها 
من املجاالت التي أخذت في التوسع 
في ظل تشجيع قيادتي وحكومتي 
البلدين لها والتسهيالت التي تقدم 
لتطويرها بالشكل الذي يرقى إلى 

طموحهما املشترك. 
وفي هذا اإلط��ار، قال الزاين: 
س��وف يق��وم وف��د اقتص��ادي 
بحريني رفيع املستوى برئاستي 
بعق��د منتدى األعمال البحريني � 
املصري في القاهر اليوم بالتعاون 
مع غرفة جتارة وصناعة البحرين 
واحتاد الصناعات بجمهورية مصر 
العربية، بحضور أكثر من 40 شركة 
بحرينية متثل العديد من القطاعات 
االقتصادية واالستثمارية، إلى جانب 
ع��دد كبير من الش��ركات ورجال 
األعم��ال املصريني، تعرض خالله 
فرص االستثمار املشترك وإمكانيات 
التعاون فيما بينهما خصوصا في 
ظل التس��هيالت التي يقدمها كال 
البلدين لآلخر في هذه املجاالت. 

كما سيتم خالل املنتدى التوقيع 
على عدد من االتفاقيات ومذكرات 
التفاه��م وبروتوك��والت التعاون 
القطاعني  والعمل املش��ترك ب��ني 

اخلاصني في كال البلدين. 
من جانبه، أشاد وزير شؤون 
اإلع��الم البحريني علي بن محمد 
الرميح��ي، بزي��ارة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة إلى مصر، باعتبارها 
دفعة جديدة عل��ى صعيد توثيق 
العالقات األخوية التاريخية الوطيدة 
بني البلدين الشقيقني، وتطويرها 
كنموذج للتعاون بني األشقاء على 
أسس من الود واالحترام املتبادل 

والتفاهم املشترك.
وأضاف أن البحرين ال تنسى أبدا 
املواقف القومية املشرفة ملصر في 
تدعيم أمنها واستقرارها وعروبتها 
منذ انضمامها إلى األمم املتحدة عام 
1971، واعتماد أول سفير مصري 
باملنامة في عام 1973، ومساندتها 
الدائمة على جميع املستويات في 
وجه التهديدات اخلارجية، وتأكيد 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
أن أمن واستقرار البحرين ودول 
اخللي��ج العربي جزء ال يتجزأ من 
األمن القومي املصري، مثمنا حرص 
البلدين على وحدة الصف العربي، 
ومحاربة اإلرهاب بجميع أش��كاله 
وجتفيف منابع��ه املالية والفكرية 
والتنظيمي��ة، ورفض أي تدخالت 
خارجية في الشؤون الداخلية للدول 
العربية، والتصدي ألي محاوالت 
لتشويه الدين اإلسالمي احلنيف.

يذك��ر ان حجم التج��ارة بني 
البحري��ن ومصر بلغ 396 مليون 
دوالر خ��الل 2015، كما بلغ حجم 
التجارة النفطية وغير النفطية خالل 

العام نفسه 416 مليون دوالر، في 
حني ان واردات مملكة البحرين من 
مصر خالل 2015 بلغت 75 مليون 
دوالر، أما حجم الصادرات إلى مصر 

فقد بلغ 321 مليون دوالر. 
وعلى صعيد الشركات والوكاالت 
املصرية املسجلة بالسجل التجاري 
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
البحريني فتبلغ 13 وكالة في مجال 
الصيدل��ة والطيران والس��فريات 
والتجارة واألغذي��ة والتبغ وعدد 
فروع الشركات 5 افرع في مجال 
الطيران واالستثمار وصناعة املواد 
الغذائية، كما ان هناك 255 شركة في 
البحرين لديها مساهمون مصريون 
وهي تعمل في مجاالت الس��ياحة 
الفنية واخلدمات  واالستش��ارات 
البحرية واحملاسبة واملجوهرات. 

وعلى صعيد االتفاقيات املشتركة 
القائمة بني البلدين، فهي تتمثل في 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار 
املوقعة في 1997، واتفاقية جتنب 
االزدواج الضريبي املوقعة في عام 
1997، واتفاقية إنشاء مركز جتاري 
مصري في مملكة البحرين موقعة 
في ع��ام 1997، واتفاقية تيس��ير 
وتنمية التجارة بني الدول العربية 
في إطار جامعة الدول العربية ومت 
توقيعها في عام 1982، ومذكرة تفاهم 
بني وزارة الصناعة والتجارة مبملكة 
البحرين ووزارة التجارة والصناعة 
بجمهورية مصر العربية في مجال 
املراكز التكنولوجية وقد وقعت في 
عام 2009، ومذكرة تفاهم في مجال 
الصناعية  املناطق  إنش��اء وإدارة 
البحري��ن وجمهورية  بني مملكة 
مص��ر العربي��ة ومت توقيعها في 

عام 2009. 

ملك البحرين في القاهرة اليوم لتعزيز العالقات املشتركة تصفية 30 إرهابياً شمال سيناء

500 قبطي يغادرون القاهرة متوجهني 
إلى القدس حلضور عيد القيامة

الدوالر يتراجع إلى 10.15 جنيهات

احلكومة تعد ملفًا ل� »البرملان«
بشأن توقيع اتفاقية احلدود

أعلن اجليش تصفية 30 إرهابيا بقصف جوي في شمال سيناء. 
وقال املتحدث العس����كري، العميد محمد س����مير، إنه »في ضربة 
استباقية ناجحة وبعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة عن 
قيام عدد من العناصر اإلرهابية بعمليات ضد النقاط واالرتكازات 
األمنية تس����عى من خاللها إلفساد فرحة املصريني بأعياد حترير 
س����يناء، قامت عناصر من القوات اجلوية بتوجيه ضربة مركزة 
لعدد من مخازن األسلحة والذخائر اخلاصة بتلك العناصر شديدة 
اخلطورة مبناطق جنوب الشيخ زويد وقرية التومة«. وأكد سمير 
أن الضربات أسفرت عن مقتل 30 فردا من املتطرفني وتدمير كامل 
ملخازن األسلحة والذخائر املستهدفة. كما متكنت القوات من إحباط 
محاولة الستهداف أحد الكمائن، حيث جنحت في تدمير سيارتي 
دفع رباعي، إحداهما مجهزة برشاش 14.5 بوصة، واألخرى محملة 
بكميات من األسلحة والذخائر. كذلك أشار إلى أن القوات ما زالت 
تواصل أعمال التمشيط واملداهمة وتكثيف اإلجراءات األمنية على 

الطرق واحملاور الرئيسية مبدن وقرى شمال سيناء.

غادرت مطار القاهرة الدولي 3 رحالت تابعة لش����ركة طيران 
»إير س����يناء« متوجهة إل����ى تل أبيب، وعل����ى متنها 500 قبطي 
مصري حلضور أس����بوع اآلالم وعيد القيامة بالقدس الشريف.  
وقالت مصادر أمنية باملط����ار امس ان 500 قبطي غادروا على 3 
طائرات تابعة لشركة »إير سيناء« متوجهني إلى تل أبيب، وقامت 
س����لطات املطار بإنهاء إجراءات سفرهم دون أي مشاكل. يذكر أن 
شركة »اير سيناء« تنظم جسر جوي يضم 9 رحالت أساسية و21 
رحلة إضافية، تنقل 5687 راكبا قبطيا مصريا خالل األعياد، وذلك 
في الفترة من 21 إلى 28 أبريل اجلاري. وكانت كنائس السويس 
شهدت امس االول احتفال آالف األقباط بأحد السعف والذي ميثل 
ذكرى دخول السيد املس����يح گ للقدس. ورفع االخوة األقباط 
سعف النخيل، وأغصان الزيتون احتفاال بالذكرى، في تقليد متبع 
من األقباط الذين اس����تقبلوا السيد املسيح. وساد الكنائس جوا 
من البهجة، وترأس األنبا مبوا أسقف السويس صالة قداس أحد 
السعف بكنيس����ة األنبا أنطونيوس، وشارك في الصالة القمص 
صليب داود والقم����ص ميرون تواضروس والقس إبراهام فهمي 
والقس أندراوس فليب والقس مينا إبراهيم كما ش����هدت كنائس 

السويس، انتشار أعمال التأمني املكثف مبحيط الكنائس.

إيرادات السياحة تتراجع %66
دب��ي � رويت��رز: قال��ت 
االقتصادي��ة  املستش��ارة 
لوزير السياحة عادلة رجب: 
إن إيرادات السياحة في مصر 
بلغت 500 مليون دوالر فقط 
في الرب��ع األول م��ن 2016 
انخفاضا من 1.5 مليار دوالر 
قبل عام بنسبة تراجع بلغت 
66%، وقال��ت إن 1.2 مليون 
س��ائح فقط زاروا مصر في 
الربع األول من 2016 انخفاضا 

من 2.2 مليون قبل عام.

4 مستويات حلج اجلمعيات األهلية
التضامن  بحضور وزيرة 
االجتماعي غادة والي س��يتم 
املقبل إج��راء قرعة  اخلميس 
الفائزين بحج اجلمعيات األهلية 
لهذا العام على مستوى محافظات 
اجلمهورية واجلمعيات املركزية. 
وق��د ق��ررت وزارة التضامن 
االجتماعي ألول م��رة تنظيم 
4 مس��تويات حلج اجلمعيات 
األهلية، بدال من 3، ومن املقرر 
أن يش��مل حج اجلمعيات هذا 

العام 10 آالف حاج.

إلزام التأمني الصحي بعالج مرضى التوحد
قض��ت محكم��ة القضاء 
اإلداري باإلسكندرية برئاسة 
املستشار محمد عبدالوهاب 
خفاجي، بوق��ف تنفيذ قرار 
رئيس الهيئ��ة العامة للتأمني 
الصحي السلبي باالمتناع عن 
املقرر لعالج  ال��دواء  صرف 
الطفلة ياسمني علي احلوفي 
املصابة مبرض التوحد متوسط 
الشدة، كما ألزمت رئيس هيئة 
التأمني الصحي مبا يترتب على 

احلكم من آثار.

إنشاء أول مصنع حديد »صديق للبيئة«
أعل��ن رئي��س مجل��س 
إدارة حدي��د املصريني أحمد 
أبو هش��يمة،، أن��ه مت إدخال 
تكنولوجي��ا صديق��ة للبيئة 
للحديد  لتش��غيل مصنع��ه 
والصلب في بني سويف، الفتا 
إلى أنه مت االنتهاء من اإلنشاء. 
وقال إن هذا املصنع سيكون 
أول مصنع حديد صديق للبيئة 
على مس��توى العالم، ويوفر 
الغاز بنس��بة 70% والكهرباء 

بنسبة %30.

القوات املسلحة خالل التوجه إلى تأمني األهداف احليوية 

القوات املسلحة 
تواجدت في 

األهداف احليوية 
واملنشآت 

املهمة

احمليطة به بوسط القاهرة منذ 
الساعات األولى من صباح امس 
أمنيا، بالتزامن مع  استنفارا 
االحتفاالت بالذكرى ال� 34 لعيد 
حترير س����يناء، حيث أعلنت 
وزارة الدف����اع ن����زول قوات 
من اجليش لتأم����ني األهداف 

واملنشآت احليوية.
وكشف املتحدث العسكري 
العميد محمد سمير ان القيادة 
العامة للقوات املسلحة أصدرت 
توجيهاته����ا إل����ى القي����ادات 
العس����كرية على املستويات 
املختلفة بإعادة متركز عناصر 
من القوات املس����لحة بنطاق 
اجلي����وش امليدانية واملناطق 
العس����كرية لتأم����ني األهداف 
احليوي����ة واملنش����آت املهمة، 
فضال ع����ن حترك وحدات من 
الصاعقة واملظالت والتدخل 
السريع والشرطة العسكرية، 

لعمل دوري����ات ونقاط تأمني 
في القاه����رة واحملافظات من 
أجل تأمني احتفاالت املصريني 
والتص����دي للمخربني مثيري 
الفوضى والذين يريدون العبث 

بأمن واستقرار مصر.

تكثيف أمني

وفى ه����ذا اإلط����ار قامت 
اجلي����وش امليدانية واملناطق 
العسكرية مبشاركة املواطنني 
االحتفاالت في مختلف امليادين 
الدوريات  الكبرى وتنظي����م 
األمني����ة الثابت����ة واملتحركة 
مدعومة بعناصر من الصاعقة 
واملظالت وعناصر من قوات 
التدخل الس����ريع والش����رطة 
العسكرية التي جتوب الشوارع 
وامليادين الرئيسية مبختلف 
احملافظات كم����ا قامت بإعادة 
مترك����ز االحتياطيات لتأمني 

األهداف احليوية واملنش����أت 
الهامة. 

من جهه اخرى، ألقت قوات 
األمن القبض على 3 صحافيني، 
من أمام مبنى نقابة الصحافيني، 
ومنعت آخرين من الوصول 
للنقابة، قبيل انطالق تظاهرات 
دع����ت إليها ق����وى وحركات 
سياس����ية معارضة وأخرى 
مؤيدة للنظام، احتجاجا على 
ما أس����موه »تنازل« سلطات 
بالدهم عن جزيرتي »تيران« 

و»صنافير« للسعودية.
وق����د وضع����ت أجه����زة 
األم����ن حواج����ز معدنية في 
الط����رق املؤدي����ة إل����ى نقابة 

الصحافيني.
وكانت دعوات قد صدرت 
للخروج من قوى سياس����ية 
معارضة، على رأسها »جماعة 
اإلخ����وان اإلرهابية« وحركتا 

أبريل« و»االش����تراكيون   6«
الثوريون«.

عروض جوية واحتفاالت

الى ذلك، ش����اركت القوات 
اجلوية مئات املواطنني الذين 
خرجوا إلى ش����وارع القاهرة 
واحملافظات بعروض في سماء 
القاهرة اعتبارا من الس����اعة 
احلادية عش����رة م����ن صباح 
امس وأيضا الس����اعة الرابعة 
والنصف عصرا، مبش����اركة 
املقاتالت متعددة املهام وفريق 

األلعاب اجلوية. 
الق����وات  كم����ا ش����اركت 
البحرية بعروض باستخدام 
اللنشات والزوارق السريعة 
والقطع البحرية أمام النصب 
التذكاري للجن����دي املجهول 
مبيدان املنشية باإلسكندرية، 
وشاركت املوسيقات العسكرية 
املواطنني بع����زف املقطوعات 
الوطنية بامليادين  واألناشيد 
العامة على مدار اليوم مبختلف 
محافظات اجلمهورية، حيث 
بدأت عناصر إدارة املوسيقات 
العسكرية بالتواجد بامليادين 
ملش����اركة املواطنني فرحتهم 
أمام النصب التذكاري بشارع 
النصر وبانوراما حرب أكتوبر 
وميدان العباسية وأمام قصر 
عابدين بالقاهرة. كما شاركت 
عناصر املوسيقى، اجليوش 
العسكرية  امليدانية واملناطق 
في االحتفاالت، حيث تتواجد 
أمام بوابات طريق اإلسماعيلية 
الصحراوي والسويس والقاهرة 
اإلسكندرية الصحراوي وميدان 
األربعني والكورنيش مبحافظة 
السويس وميدان شامبليون 
باإلس����ماعية ومدخل طريق 
أبو صوير اإلسماعلية وأمام 
الت����ذكاري للجندي  النصب 

املجهول باالسكندرية.


