
البحرين: لن نسمح إليران باملساس باألمن القومي العربي

املشروعات القومية ترحب باالستثمارات البحرينية
القاهرة - ناهد إمام

أكدت وزيرة االس��تثمار داليا خورش��يد أهمية زي��ارة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ووفد رجال األعمال واملؤسسات 
االستثمارية املصاحب له إلى مصر، وما لها من أثر بالغ في دعم وتوطيد 
العالقات بني الشقيقتني مصر والبحرين ومضيفة ان هناك عديد من 
الفرص الواعدة، واجلاذبة مبصر متاحة أمام االستثمارات البحرينية في 
مختلف املجاالت، وحتديدا في املشروعات التنموية الكبرى التي متثل 

مجاال يصلح لضخ مزيد من االستثمارات البحرينية في مصر.
وأشارت إلى أن أبرز تلك املشروعات، مشروع استصالح املليون ونصف 
املليون فدان، ومشروع املثلث الذهبي، فضال عن املشروعات املخطط 
إلقامتها مبنطقة قناة السويس، ومشروع العاصمة اإلدارية اجلديدة، 
باإلضاف��ة إلى عديد من املجاالت والقطاع��ات التنموية األخرى، مثل 
مجاالت البنية التحتية، والطاقة اجلديدة واملتجددة، والقطاع التمويلي 

واملصرفي، وقطاع اإلنتاج ألصناعي والزراعي.
ووصفت خورشيد العالقات املصرية البحرينية بأنها من النماذج التي 
يحتذي بها سواء من الناحية السياسية أو االقتصادية واالستثمارية، 
وقالت إن التعاون بني البلدين خاصة في مجال االستثمار يزداد بصورة 
متنامي��ة خالل املرحلة األخيرة، في ظل التنس��يق املتميز والقائم بني 

قيادة البلدين ومؤسساتهما االقتصادية.
وأكدت على الدور الذي يلعبه مجلس األعمال املصري البحريني، والذي 
ميثل إطارا فاعال وداال على الش��راكة احلقيقية بني البلدين، كما يدفع 
من خالل أنشطته وجهوده التنسيقية العالقات بني البلدين الشقيقني 
إل��ى آفاق أرحب، مبا يس��هم في تعزيز أواصر التعاون واالس��تثمار 
والتبادل التجاري والنشاط االقتصادي بني البلدين، وميثل آلية حتقيق 

ومضاعفة التنمية املنشودة للدولتني.
ووفقا ملصادر مس��ؤولة بهيئة االس��تثمار، فإن حجم االس��تثمارات 

البحرينية في مصر يبلغ نحو 2.6 مليار دوالر.

صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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كوبرا

من أقوال أمني الش�رطة قاتل بائع الش�اي في 
الرحاب أم�ام النيابة: »مكنش فيه أصال بائع ش�اي 
وأطلقت النار على ملثمني كانوا يحملون الس�الح«.. 

ناقص تقول هم إللي ضربوا عليك النااااار!!

القاهـــرةـ  أ.ش.أ: أكد د.أحمد درويش رئيس الهيئة العامة 
للتنمية االقتصادية بقناة الســـويس، إن البيئة التشريعية 
مهيئـــة لدى الهيئة لتحفيز املســـتثمرين من خالل ســـهولة 
التسجيل والترخيص، وليس لدينا التعقيدات والبيروقراطية 

احلكومية.
وقال درويش »انه قبل زيارة العاهل الســـعودي بأسبوع 
قام الشيخ صالح كامل بعقد لقاء معي وأعلن رغبته عن إنشاء 
شركة لالستثمار بالقناة واإلعالن عنها خالل زيارة امللك طلبت 
منه إرسال مستشاره القانوني إلنشاء الشركة وتسجيلها قبل 

الزيارة.. وبالفعل جنحنا في تسجيلها خالل 3 أيام«.
وأعلن درويش، أن الهيئـــة منحت رخصة ملصفاة بترول 
مبنطقة العني السخنة، كما تبحث مع البنوك توفير التمويل 
ملشـــروع بتروكيماويات ونســـتطيع أن نبنى على منتجاتها 

صناعات عديدة، كما لدينا مصنع للحديد على القناة.

نشرت اجلريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي 
رقم 109 لســـنة 2015، بالترخيص لوزيـــر البترول والثروة 
املعدنية في التعاقد مع الهيئة املصرية العامة للبترول وشركة 
»أيوك برودكشن بي.في« وشركة »جي دي اف سويس أشر في 
بي.في« للبحث عن البترول وتنميته واستغالله في منطقة أشر 
في بخليج السويس، وفقا ألحكام االتفاقية املرافقة واخلريطة 

امللحقة بها.
كما نشرت اجلريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، رقم 
119 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة املعدنية في 
التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة »اي 
بي آر انرجي ريسوسيز، األربعاء تي دي »إم إي أي«، للبحث 
عن البترول واستغالله في منطقة شمال البركة بغرب النيل، 

وفقا ألحكام االتفاقية املرافقة واخلريطة امللحقة بها.

لنـــدنـ  أ.ش.أ: قال مدير عام غرف التجارة البريطانية، 
آدام مارشال إن السوق املصري مهم جدا بالنسبة للشركات 
البريطانية، مؤكدا على أن احتاد غرف التجارة البريطانية 
يظل محايدا بشأن عضوية بريطانيا في االحتاد األوروبي 

في استفتاء يوم 23 يونيو املقبل. 
وقال مارشال إن احتاد غرف التجارة البريطانية اتخذ منذ 
البداية موقفا محايدا بشأن االستفتاء على عضوية االحتاد 
األوروبي بســـبب أن مجتمع األعمال في شتى أنحاء البالد 
منقسم حول هذه القضية، مشيرا إلى أن شركات وجمعيات 
أعمال من اجلانبني لها آراء مختلفة جدا حول القضية، وهذا 

هو السبب في تبنينا موقفا محايدا. 
وفيما يتعلق برغبة الشركات البريطانية في الدخول إلى 
السوق املصري، قال آدام مارشال »إن التحدي الذي نواجهه 
حاليا هو زيادة وعي الشركات البريطانية بالسوق املصري 
وبالفرص املتاحة هناك، وخاصة مع اســـتمرار اســـتقرار 

األوضاع في البالد«. 
وأكد على أن املهم أيضا إدراك الشركات أنه بإمكانهم ليس 
فقط تصدير املنتجات إلى مصر ولكن أيضا اخلدمات، ومن 
بينها اخلدمـــات املالية، الفتا إلى أن هناك طلبا كبيرا على 

مثل هذه اخلدمات في شتى أنحاء العالم.
وشدد على أهمية فهم الشركات ورجال األعمال البريطانيني 
لطبيعة السوق املصري ومتطلبات العمالء قبل القيام بأي 
استثمارات أو تصدير منتجات إلى مصر، مضيفا أن مصر 
 سوق تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للشركات البريطانية

و»نحـــن حريصـــون علـــى احلفـــاظ على هذه الســـوق 
وازدهارها«. 

وأشـــار إلى تلقيه استفســـارات متزايدة بشأن السوق 
املصـــري »الكبير« نظرا للتزايد املطرد في عدد الســـكان، 
وهو ما يغري أي شـــركة على السعي بجدية إلى الدخول 
فيه، مســـتدركا بأن أكبر التحديات التي تواجه الشركات 
البريطانية ســـواء في مصر أو في أي مكان آخر في العالم 
هو رغبتهم فـــي االطمئنان على مســـتوى اخلدمات التي 
سيحصلون عليهم وأيضا خفض اإلجراءات البيروقراطية 

التي تعوق االستثمار، حسب وصفه.

قال املتحدث العسكري الرسمي للقوات املسلحة العميد محمد 
سمير، إن ما أورده أحد املواقع األجنبية حول إخالء الواليات املتحدة 
األميركية قواتها املشاركة ضمن »القوة متعددة اجلنسيات« سرا 
من قاعدة اجلورة في شمال سيناء غير صحيح جملة وتفصيال، 
وال أساس له من الواقع. وأوضح املتحدث العسكري حول ما زعمه 
املوقع األجنبي عن انسحاب 100 جندي أميركي ممن كانوا ضمن 
صفوف القوة متعددة اجلنســــيات، أن القوة متعددة اجلنسيات 
تخضع لبروتوكول خاص وتلتزم الدول املشاركة فيها وعددهم 
12 دولة مبعايير هذا البروتوكول، وتنصب مسؤوليتها الرئيسية 
على مراقبة تطبيق اتفاقية الســــالم، وميكن ألي مواطن الدخول 
إلى موقعها الرسمي على شبكة االنترنت ويعرف طبيعة دورها، 
والدول املشاركة فيها باألرقام الدقيقة منذ تأسيسها عقب معاهدة 
الســــالم حتى اآلن. وأكد املتحدث العسكري أن معسكرات القوة 
متعددة اجلنسيات تتمتع بحماية كاملة، ولم تتعرض ألي هجمات 
أو عمليات استهداف كما ذكر املوقع اإلسرائيلي، وما يتم ترويجه 

من أنباء في هذا االجتاه مخالف متاما للحقيقة.

القاهرة ـ أ.ش.أ: وصــــل القاهرة امس وكيل وزارة اخلارجية 
الســــودانية الســــفير عبدالغني النعيم، على رأس وفد حلضور 
اجتماعات الدورة الســــابعة للجنة املعابــــر احلدودية بني مصر 
والسودان املقررة اليوم في مدينة )أبو سمبل(، والتي تستمر يومني، 
ويتم خالل االجتماعات بحث املوضوعات ذات الصلة باملعابر بني 

البلدين في إطار تنشيط وتفعيل اآلليات املشتركة. 
وكان النعيم قد قال في وقت سابق إن الغرض من االجتماع هو 
الوقوف على حجم العمل وتطوره مبعبر )أشكيت - قسطل( الذي 
مت افتتاحه بني البلدين والتعرف أيضا على أهم املعوقات والعمل 
على معاجلتها بجانب الوقوف على مستوى اإلعداد والتحضير 
اإلنشــــاءات مبعبر )أرجني(، غرب النيل، املتوقع أن يتم افتتاحه 

بني اجلانبني عقب انتهاء اإلنشاءات.

كشف وزير الصحة، د.أحمد عماد، عن وجود تالعب بألبان األطفال 
املدعمة، حيث أنه كان يتم توزيعها على مصانع احللويات.

وأضاف في مؤمتر صحافي أنه سيتم عمل كروت ذكية لصرف 
األلبان، لوقف هذ التالعب، حيث سيتم توزيع هذه الكروت على 
الوحدات الصحية، وعندما يقوم املواطن بتقدمي شـــهادة ميالد 
الطفـــل إلى الوحدة الصحية، سيســـتلم بعد ذلك كارت صرف 
األلبـــان، وذلك بدءا من أول يونيو املقبل. وأشـــار عماد إلى أن 
الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يفتتح هيئة التدريب املصرية 
لألطباء في مايو املقبل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على 
إنشـــاء الهيئة املصرية لتدريب األطباء، والتي تختص بوضع 
آليـــة جديدة لتدريب األطباء املصريني بالصورة التي جتعلهم 

يواكبوا أحدث نظم التدريب في املجال الطبي.

بدأت جلنة الش��ؤون الدس��تورية 
والتشريعية، برئاسة املستشار بهاء 
الدين أبو ش��قة، ام��س أولى مهام 
عمله��ا، حيث عقدت اجتماعا مبقر 
اللجنة مبجلس النواب، للنظر في 7 
اتفاقيات اقتصادية موقعة بني مصر 
وعدد من الدول خالل الربع األخير 
م��ن 2015، والربع األول من 2016، 
إلعداد تقارير حول هذه االتفاقيات 
متهيدا لرفعها إلى مجلس النواب. 
ونص االتفاقيات السبعة املطروحة على 
جدول أعم��ال اللجنة، وهي اتفاقيات 
بق��رارات رئي��س اجلمهورية، عبارة 

عن: 
1 - رق��م 38 لس��نة 2016 بش��أن 
املوافق��ة عل��ى اتفاقي��ة الق��رض 
املوقعة في القاهرة بتاريخ 22 - 11 
-2015 بني حكومة جمهورية مصر 
العربية والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية بشأن املساهمة 
في متويل مشروع الربط الكهربائي 

بني مصر والسعودية. 

2- رقم 47 لسنة 2016 بشأن املوافقة 
على اتفاق القرض املوقع بالقاهرة 
بتاري��خ 16 - 11 - 2015 بني حكومة 
مصر والبن��ك األوروب��ي إلعادة 
اإلعمار والتنمية بش��أن مشروع 
التوربين��ات الغازي��ة ذات الدورة 

املركبة بدمنهور. 
3 - رقم 87 لسنة 2016 بشأن املوافقة 
على اتفاق إنش��اء اللجنة املش��تركة 
للتعاون بني حكومتي مصر وماالوي 
املوقع��ة في القاه��رة بتاريخ 4 - 11 - 

 .1999
4 - رقم 101 لسنة 2016 بشأن املوافقة 
على االتف��اق احلكومي املوقع في 
القاه��رة بتاريخ 6 - 12 - 2015 بني 
حكومة مص��ر وبنك االس��تثمار 
االوروبي بشأن محطة توليد الكهرباء 
بتوربينات غازية ذات دورة مركبة 

بدمنهور. 
5 - رقم 166 لسنة 2016 بشأن املوافقة 
على اتفاق منحة لإلسهام في خطة 
االستجابة ألزمة الالجئني السوريني 

في مصر من املنحة املخصصة من 
الصندوق الكويتي لإلسهام في خطط 
االستجابة ألزمة الالجئني السوريني 
في الدول املستضيفة واملوقع في 
القاه��رة بتاريخ 14 - 1 - 2016 بني 
حكومة مصر والصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية. 
6 - رقم 167 لسنة 2016 بشأن املوافقة 
عل��ى املذك��رات الش��فهية املتبادلة 
املوقع��ة بتاريخ��ي 1 - 11 و17 - 12 - 
2015 ب��ني حكومتي مص��ر وإيطاليا 
بش��أن التعديالت املوقعة بتاريخ 10 
- 5 - 2012 للبروتوك��ول التنفي��ذي 
املوقع في 14 - 6 - 2001 بشأن خطط 
االئتمان اإليطالي املخصص للصندوق 
االجتماع��ي للتنمية لدعم الصناعات 

الصغيرة واملتوسطة. 
7 - رقم 168 لس��نة 2016 بش��أن 
املوافقة على عقد القرض التلقائي 
السادس بني حكومة مصر وصندوق 
النقد العربي واملوقع بالقاهرة بتاريخ 

.2015 - 11 - 26

القاهرة � ناهد إمام

فيما يبدو أن اخلطوات احلازمة التي 
يتخذها البنك املركزي حاليا ساهمت في 
حتجيم الزيادات العشوائية لسعر العملة 
الدوالرية في الس��وق غير الرسمي، 
حيث انخفض س��عر الشراء للدوالر 

من العمالء إلى 10.40 جنيهات وسعر 
البيع 10.70 جنيهات بينما استقر سعر 
الصرف الرسمي للعملة األميركية أمام 
اجلنيه بالبنوك، مسجال 8.85 جنيهات 
للشراء و8.88 جنيهات للبيع. واستقرت 
أسعار العمالت العربية واألجنبية أمام 
اجلنيه، حيث سجل سعر صرف الشراء 

الرسمي للدينار الكويتي 29.42 جنيها 
و29.15 جنيها للبيع في حني س��جل 
الدوالر الكندي داخل السوق النقدي 
األجنبي املصري سعر شراء من األفراد 
ب� 6.94 جنيهات و7.02 جنيهات للبيع 
كما بلغ سعر الشراء للتحويالت مبلغ 
6.98 جنيهات و7.02 جنيهات للبيع.

7 اتفاقيات أمام »الشؤون الدستورية«

الدوالر يتراجع إلى 10.40 جنيهات والدينار مستقر عند 29.15 جنيهاً

تنمية قناة السويس: منح رخصة 
ملصفاة بترول بالعني السخنة

قراران للسيسي للتنقيب عن البترول 
بخليج السويس وغرب النيل

بريطانيا: مصر سوق مهمة لنا

نفى سحب جنود أميركيني من القوة 
متعددة اجلنسيات بشمال سيناء

اجتماع مصري � سوداني اليوم 
للجنة املعابر في أبوسمبل كروت ذكية لصرف ألبان األطفال

خطط جلذب 10 ماليني سائح
قال وزير السياحة محمد 
يحيى راشد خالل فعاليات 
معرض الس��ياحة والس��فر 
الدولي بدبي، ان خطة وزارة 
العام  السياحة املصرية هذا 
تتمثل في ج��ذب 10 ماليني 
سائح ورفع متوسط األنفاق، 
مؤكدا ان املساعي الطموحة 
ال تقتصر على جذب األعداد 
فقط ب��ل االهتم��ام بجذب 
ش��رائح ذات مستوى إنفاق 

أعلى.

تسلم القمح طبقاً لكشوف احلصر
أكد وزير الزراعة واستصالح 
األراضي عصام فايد ان الوزارة 
ألغت القرار السابق واخلاص بربط 
عمليات توري��د األقماح احمللية 
للش��ون والصوام��ع واملطاحن 
الزراعية،  والهناج��ر باحلي��ازة 
وخاطبت ال��وزرة قطاع الرقابة 
والتوزيع بوزارة التموين والتجارة 
الداخلية، للتأكيد على تسلم القمح 
من املزارعني طبقا لكشوف احلصر 
الفعلي، والتي مت إعدادها مبعرفة 

مديريات الزراعة باحملافظات.

توجه لقانون يجرم إصدار فتاوى تثير الفنت
الدينية  اللجنة  قال رئيس 
الن��واب د.أس��امة  مبجل��س 
العب��د، إن اللجن��ة س��تبحث 
البحوث  مع األزهر ومجم��ع 
اإلس��المية، ووزارة األوقاف 
قانون يجرم إص��دار فتاوى 
تثير الف��ن، وتخرج من غير 
أهل املتخصصني من قيادات 
الدعوة الس��لفية، وأضاف أن 
اللجنة ستناقش في أول اجتماع 
لها الفتاوى التي تصدر وتتعلق 

بتحرمي أشياء غير محرمة.

افتتاح مشروعات ب� 1.8 مليار جنيه
أعلن وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية د.مصطفى 
مدبولي، أن الوزارة تستعد الفتتاح 
عدد من املش��روعات في بعض 
احملافظات، تزامنا مع احتفاالت 
عيد حترير سيناء، بتكلفة تصل 
إلى 1.84 مليون جنيه، وأضاف ان 
أول املشروعات اجلاهزة لالفتتاح، 
طريق بني مزار - الباويطي بطول 
196 كم، وسيتم افتتاحه جتريبيا 
على الطبقة الرابطة، بتكلفة 725 

مليون جنيه.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل لقائه بالعاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة أمس     )أ.ف.پ(

السيسي مللك البحرين: مصر القوية ستظل سنداً ألشقائها العرب
أكد  القاهــــرة - وكاالت: 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي أن مصر تقدر مواقف 
مملكــــة البحرين جتاه مصر 
عقب ثورة 30 يونيو، مؤكدا 
وقوف مصــــر الدائم بجانب 
البحرين ضــــد أي تهديدات 

خارجية.
وأضاف الرئيس املصري 
خالل مؤمتر صحافي مشترك 
مع العاهــــل البحريني امللك 
حمــــد بن عيســــى آل خليفة 
ان املنطقة  القاهرة أمس  في 
العربية تواجه حتديات عديدة 
وأزمات، مؤكدا أنه على بعض 
الدول العربية حتمل مسؤولية 
مضاعفة اجلهود من أجل تلبية 
طموحات الشعوب واألجيال 

القادمة.
الرئيس السيسي  ومنح 
قالدة النيل مللك البحرين حمد 
بن عيسى آل خليفة ، تقديرا 
خلدماته النبيلة جتاه مصر.

من جانبه، أكد ملك البحرين 
دعم بالده ملبادرة تشكيل قوة 
عسكرية عربية لدرء األخطار 

التي تواجه املنطقة.
وأكد على »اهمية تكثيف 
التعاون العســــكري لتعزيز 
األمن واالستقرار في املنطقة 
ككل من أخطار انتشار االرهاب 
انهيار  والتطــــرف بســــبب 
الدولــــة الوطنية في عدد من 

بلدانها«.
وتعهد ملك البحرين، بان 
إمكانياتها  »تسخر بالده كل 
السياســــية واالقتصاديــــة 
والتجاريــــة خلدمــــة مصر 

الشقيقة«.
وشــــهد الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيســــي وملك 
البحريــــن توقيع العديد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم، 
حيث وقع ســــامح شــــكري 
وزيــــر اخلارجيــــة املصري، 
الشــــيخ  البحريني  ونظيره 
خالد بن خليفة، على تشكيل 
البلدين،  جلنة مشتركة بني 
ومذكرة تفاهم بني املعهدين 
الديبلوماســــيني في وزارتي 

من دولة مثل ايران ال حتترم 
حق اجليران.

وقال إن العالقة بني مصر 
والبحرين عالقة متميزة وان 
املنامة فخورة مبا وصلت اليه 
العالقات بني البلدين، مؤكدا 
ان »امامنا الكثير ولن نتوقف 
عن تعزيز العالقات وافتتحنا 
اللجنة املشتركة ليكون هناك 

اطار محدد للعمل«.
ووجـــه الشـــكر للمواقف 
املصرية قائـــال »متدنا بالدعم 
وحتافظ على اســـتقرار دولة 
فـــي ظل  البحريـــن خاصـــة 
التدخالت من دولة مثل ايران 
ال حتترم حـــق اجليران، وان 
الشكر واجب ملصر للدور الكبير 
الذي قامت به في هذا الشأن«. 
وأكد أن بالده لن تسمح إليران 
باملساس باألمن القومي العربي. 
وأضـــاف ان مصر كانت دائما 
داعمة لســـيادة البحرين ضد 
التدخالت اإليرانية، مشـــيرا 
إلى أن موقـــف مصر هو أكبر 
إثبات على حرصها على األمن 

القومي العربي.
وأوضـــح أن هناك العديد 
مـــن االتفاقيات التي يعكفون 
عليها مع اجلانـــب املصري، 
مؤكدا انهم يسعون لسد أي نوع 
من التدخل في شـــؤونهم كما 
يحدث في بعض البلدان العربية 
مثل سورية والعراق. وقال إن 
البحرين دولة تتسم باالنفتاح 
واالحتضان لكل عناصر شعبها 
دون متييز أو تفريق، وهو ما 
جعلها دولة قوية ومستقرة، 
مشـــيرا إلى رفـــض مصر أي 
محاولـــة لالنتقـــاص من هذا 
االســـتقرار أو ضرب متاسك 
ووحدة شعب البحرين الشقيق. 
وكان الوزيران عقدا في القاهرة 
صباح امس جلسة مباحثات 
تتناول ســـبل تعزيز عالقات 
التعاون بني مصر والبحرين في 
العديد من املجاالت والقضايا 
اإلقليمية والدولية محل االهتمام 
املشترك، كما ترأس الوزيران 
أعمال اللجنة املشتركة وذلك 

في مقر وزارة اخلارجية. 

اخلارجية بالبلدين.
كما وقع كل من وزير املالية 
املصري عمرو اجلارحي، ووزير 
اخلارجية البحريني خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة على 
اتفاقية منع االزدواج الضريبي 

بني البلدين.
ووقع اجلانبــــان مذكرة 
تفاهم للتعــــاون بني ديوان 
املدنيــــة مبملكــــة  اخلدمــــة 
البحرين ووزارة التخطيط 
واملتابعة واإلصالح اإلداري 

في مصــــر، ومذكــــرة تفاهم 
حول التعاون املشــــترك في 
مجال الشؤون االجتماعية، 
وبرنامــــج تنفيــــذي لتبادل 
الزراعة،  اخلبرات في مجال 
وبرنامج تنفيــــذي للتعاون 
الثقافــــي، وبرنامج تنفيذي 
في مجال الصحة، وآخر في 
مجال الشــــؤون اإلســــالمية 
ومذكرة تفاهم مشتركة بشأن 
املتبادل بشــــهادة  االعتراف 
املالحــــني البحريــــني، كما مت 

توقيع بروتوكول تعاون في 
مجال اإلعالم.

وفي وقت سابق من صباح 
امس، أكد وزيرا خارجية مصر 
ســــامح شــــكري والبحرين 
الشــــيخ خالد بــــن أحمد بن 
محمد آل خليفة توافق الرؤى 
بني البلدين بشــــأن مختلف 

القضايا. 
وقال شكري، في مؤمتر 
مــــع نظيره  صحافي عقده 
البحرينــــي، إن املباحثــــات 

املشتركة مع وزير اخلارجية 
البحريني تناولت األوضاع 
املضطربــــة فــــي املنطقــــة، 
كمــــا تناولت ســــعي مصر 
والبحرين للقضاء على اي 
محاولة لالنتقاص من الهدوء 
واألمن بالبحرين التي تتميز 
بالتقدم. من جانبه أعرب وزير 
خارجية البحرين عن شكره 
ملصر علــــى مواقفها الداعمة 
الســــتقرار البحريــــن البلد 
الشقيق خاصة من تدخالت 


