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كوبرا

محامية أميركية رفعت دعوى على جامعتها تطالب 
فيها بالتعويض لعدم عثورها على عمل منذ تخرجها 
قبل 8 سنوات.. كده إحنا نص الشعب ممكن يقاضي 

مني والااا مني بسبب جلوسه على املقاهي؟!!

بدء أعمال جلنة تقنني أوضاع واضعي اليد
اجتمعت جلنة استرداد 
أراضي الدولة ومستحقاتها 
برئاسة ابراهيم محلب وأعلنت 
بدء عمل اللجن��ة الفرعية، 
التصالح،  لدراس��ة طلبات 
التي مت  وتقنني االوض��اع 
تشكيلها، برئاسة املستشار 
عماد عطية، وستكون مهمتها 
الراغبني  الطلبات من  تلقي 
ف��ي التصالح، ودراس��تها 
مع جهات الوالية واألجهزة 

املختصة.

عبقرى األنفاق العاملي يدعم الشباب
برلني � أ.ش.أ: دعا عبقري 
األنفاق العاملي وعضو املجلس 
االستشاري الرئاسي للعلماء 
م.هاني عازر الشباب املصري 
إلى تقدمي أفكارهم واالستفادة 
من خب��رات الكبار للخروج 
بحلول تخدم مصر في جميع 

املجاالت. 
وأصاف إن حلول املشكالت 
التي تواجهها مصر تكمن في 

عقول شبابها.

تأييد حبس 22 ملدة عامني
النقض  قضت محكم��ة 
برف��ض الطع��ن املقدم من 
س��ناء س��يف و22 آخرين 
على احلكم الصادر ضدهم، 
وتأيي��د حبس��هم عام��ني، 
ووضعهم حتت املراقبة مدة 
مماثلة في القضية املعروفة 
إعالميا ب�»أحداث مس��يرة 

االحتادية«.
 يذكر أنه قد صدر للطاعنني 
ق��رار بالعفو الرئاس��ي في 

سبتمبر من العام املاضي.

سيناء مهد الكتابة األبجدية
القاهرة � أ.ش.أ: افتتح وزير 
اآلث��ار د.خال��د العناني معرض 
اآلثار املؤقت »سيناء.. مهد الكتابة 
األبجدية« باملتحف املصري في 
ميدان التحرير والذي يضم 40 
قطعة أثرية متنوعة متثل معبودات 
ظهرت على النقوش التي اكتشفت 
في سيناء مثل حتحور وبتاح. 

واملعرض بتنظيم مش��ترك 
مع بعث��ة جامعة ب��ون األملانية 
 6 م��دى  عل��ى  وسيس��تمر 

شهور.

القاه����رة � د.ب.أ: أعلنت الس����فارة البريطاني����ة في القاهرة، 
ف����ي بيان لها، أنها تتابع عن ق����رب التقارير حول مقتل املواطن 
املصري عادل حبيب في بريطانيا وتعمل مع احلكومة املصرية 

في لندن والقاهرة.
وأوضح البيان: تتابع الس����فارة الواقعة ع����ن كثب، ونعبر 
عن خالص التعازي لعائلة الشاب املصري، وتعمل اآلن شرطة 
املتروبوليتان وبس����رعة على 
حتديد مالبسات الوفاة، مؤكدة أن 
حكومة اململكة املتحدة ستكون 
على اتصال وثيق باخلارجية 
املصرية والقنصلية املصرية في 
لندن اليوم الستقبال والرد على 
أي طلبات من اجلهات املصرية 

واألسرة.
وأوضحت السفارة أن املزيد 
التحقيق  من املعلومات ع����ن 
أم����را يتعلق بش����رطة  تبقى 
املتروبوليتان حت����ت قانون 
اململكة املتحدة ولزيادة فرص 
الع����دل باحملكمة في  حتقيق 
هذه القضية. وأشارت السفارة إلى البيان الذي أصدرته شرطة 
املتروبوليتان عقب احلادث، والذي قالت فيه أن احملققني يقومون 
بالتحقيق في واقع����ة حريق مميت في ايلنج. حيث مت االتصال 
بالشرطة حوالي الساعة 00:55 االثنني 25 اجلاري، على إثر تقارير 
عن نيران في عقار سكني في كرينلي جاردنز في ساوثهول، وحضر 

ضباط ومطافئ لندن وإسعاف لندن إلى موقع احلادث .
وأوضح البيان: مت إنقاذ رجل في سن ال�21 من العقار من قبل 
مطاف����ئ لندن. ومت نقله إلى مستش����فى متخصصة في احلروق 
في إسكس، حيث وافته املنية. ومت إبالغ األقارب وسيتم حتديد 
الهوية بشكل رسمي والفحص بعد الوفاة، ولم ترصد أي بالغات 
عن أي أش����خاص آخرين مصابني. ويجري احملققون من ايلنج 
التحقيقات، ومازال التحقيق في املالبسات مستمرا. ومت القبض 
على رجل في العش����رينيات من عمره يشتبه في إضرامه النار 
ومت إطالق سراحه على ذمة القضية حتى حتديد تاريخ آخر في 

منتصف يونيو وفقا ملا ستسفر عنه التحقيقات.
من جانبها، طالبت الرئاسة املصرية بريطانيا بالتحقيق في 

مقتل مصري حرقا بلندن امس االول.
وأعربت الرئاسة في بيان لها عن بالغ احلزن وعميق األسى 
حلادث مقتل املواطن املصري شريف عادل حبيب ميخائيل الذي 
لقي مصرعه، ومت العثور على جثته محروقة في إحدى ضواحي 
العاصمة البريطانية لندن، مؤكدة أن السلطات املعنية تتابع عن 
كثب التحقيقات التي جترى بشأن مقتل املواطن املصري، وصوال 

إلى الوقوف على مالبسات وقوع احلادث.
إلى ذلك صرح املتحدث الرس���مي باس���م وزارة اخلارجية 
املستش���ار احمد ابوزيد، بأن وزارة اخلارجية تتابع باهتمام 

وقلق شديدين احلادث.

الشاب املقتول عادل حبيب

الدوالر يرتفع من جديد 
ليسجل 10.65 جنيهات

اتفاقية تعاون بني بورصتي مصر والبحرين 
لتسهيل القيد املزدوج

وفد رفيع املستوى إلى اإلمارات 
ملناقشة مشاريع تنمية سيناء

إحباط تسّلل 881 شخصًا إلى ليبيا.. 
وضبط نفق بسيناء

فاكهة مصرية إلى روسيا 
بـ 183.6 مليون دوالر في 2015

استشهاد 3 مجندين وإصابة 8 
في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

القاهرة - ناهد إمام

عادت الزيادة في سعر صرف الدوالر بالسوق النقدي االجنبي 
املصري غير الرسمي مع إقبال املستوردين على الشراء، حيث بلغ 
سعر الشراء 10.65 جنيهات و10.85 جنيهات للبيع على الرغم من 
استقرار السعر الرس����مي بالبنوك مسجال 8.83 جنيهات للشراء 
و8.88 جنيهات للبي����ع. وأرجع اخلبراء الزيادة احلالية الى اقبال 
مستوردي احلديد والقمح للمخبوزات االفرجني على تغطية قيمة 
صفقاتهم االستيرادية من السوق غير الرسمي نتيجة عدم تلبية 
احتياجاتهم من البنوك. وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار العمالت 
العربية واألجنبية امام اجلنيه، حيث س����جل سعر صرف الشراء 
الرسمي للدينار الكويتي داخل السوق النقدي االجنبي مبلغ 29.43 
جنيها و29.16 جنيها للبيع.  كما سجل الدوالر الكندي سعر الشراء 
من االفراد ب� 6.97 جنيهات و7.04 جنيهات للبيع في حني بلغ سعر 

الشراء للتحويالت مبلغ 6.98 جنيهات و7.04 جنيهات للبيع.

القاهرةـ  ناهد إمام 

وقعت البورص����ة املصرية امس اتفاقية تع����اون مع بورصة 
البحرين لتس����هيل عملية القيد املزدوج بني البورصتني وتدعيم 
البنية التكنولوجية واملعلوماتية لبورصة البحرين ومبا يسهم 
في تسهيل تدفق االستثمارات في احلافظة بني الدولتني وذلك في 

إطار توطيد العالقات االقتصادية بني القاهرة واملنامة. 
وقع املذكرة التي جاءت على هامش زيارة ملك البحرين الشيخ 
حمد بن عيس����ى احلالية الى مصر عن بورصة البحرين الش����يخ 
ابراهيم بن خليفة آل خليفة املدير التنفيذي لبورصة البحرين، وعن 
البورصة املصرية د.محمد عمران رئيس البورصة، تبع ذلك دق جرس 
افتتاح جلسة التداول احتفاال بتوقيع االتفاقية والتعاون املشترك 
بني البورصتني.  وصرح رئيس البورصة املصرية د.محمد عمران 
بأن االتفاقية تعد خطوة هامة في سبيل تعميق عالقات البورصة 
املصرية بالبورصات العربية وخاصة فيما يتعلق بالقيد املزدوج، 
حيث تركز البورصة املصرية على جذب شركات إقليمية للقيد في 
الس����وق احمللي بهدف تعميق السوق والتأكيد على ريادة السوق 
املصري كس����وق رائد في املنطقة.  وأضاف عمران: كما ستتعاون 
البورصتان في مجال تدعيم البني����ة التكنولوجية واملعلوماتية 
اعتمادا على اخلبرات التي متتلكها ش����ركة مصر لنشر املعلومات 
التابعة للبورصة املصرية في مجال أنظمة سوق املال سواء لإلدارة 

املنظمة للسوق او ألطراف السوق املختلفة.

القاهرةـ  ناهد إمام

بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجهت وزيرة التعاون 
الدولي د.س����حر نصر الى أبوظبي، مع وف����د كبير وذلك ملتابعة 

املشروعات التنموية واالستثمارية التي ستساهم اإلمارات فيها.
الوزيرة قالت عقب لقائها مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية 
محمد الس����ويدي، ان زيارتها تأتي ملتابعة نتائج لقاء الرئيس مع 
ولي عهد أبوظبي الش����يخ محمد بن زايد في القاهرة، وتخصيص 
اإلمارات 4 مليارات دوالر لدعم مصر. واس����تعرضت الوزيرة مع 
مدير صندوق أبوظبي، عددا من املشاريع التنموية ضمن مشروع 
تنمية شبه جزيرة سيناء، والتي ميكن أن يدعمها الصندوق، ابرزها 
مشروع إنشاء محطة معاجلة ثالثية بطاقة 2 مليون متر مكعب/ 

يومي ملصرف ترعة الشيخ جابر على مساحة 150 فدان.
وأشارت إلى البرنامج التنموي الذي يتم تنفيذه حاليا من خالل 
مؤسسات التمويل العربية )الصندوق السعودي للتنمية والصندوق 
الكويتي للتنمية والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي( 
والذي يتضمن مجموعة هامة من املشروعات في مختلف املجاالت 
في العديد من القطاعات، حيث تس����تهدف احلكومة، اجناز العديد 
من املش����روعات التنموية التي تخدم أه����داف التنمية على أرض 
سيناء وتؤسس حلياة عصرية ألبناء هذه املنطقة والوافدين إليها، 
وتتوزع هذه املشروعات بني القطاعات املختلفة فمنها مشروعات 
سكنية وأخرى زراعية ومشروعات في مجال البنية التحتية لرفع 
مستوى احلافز على االستثمار في هذه املنطقة املؤهلة بقوة لقيادة 
الطفرة االقتصادية في مصر مستقبال، كما تؤسس احلكومة حاليا 
مشروعات في مجال التعليم كجامعة امللك سلمان بن عبدالعزيز 
مبدينة الطور، التي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في تأهيل أبناء سيناء 
للعمل في املجاالت املختلفة، هذا فضال عن العديد من املشروعات في 
شتى املجاالت التي تعول عليها احلكومة الكثير والكثير في حتسني 

املستوى املعيشي ألبناء مصر من سكان سيناء وغيرهم.

أحبطت قوات حرس احلدود املصرية محاولة تسلل 881 شخصا 
عبر احلدود الشمالية والغربية مع األراضي الليبية، فيما مت ضبط 
فتحتني لنفق جديد على الشريط احلدودي بشمال سيناء. وأفاد 
املتحدث العسكري املصري، العميد محمد سمير، بأن قوات اجليش 
الثاني امليداني ضبطت فتحتي نفق جديدتني على الشريط احلدودي 
بشمال س����يناء، باإلضافة إلى ضبط 80 قالبا من مادة الهيروين 
املخدر بإجمالي وزن 20 كيلو غراما. وأضاف املتحدث: »في نطاق 
اجليش الثالث امليداني مت ضبط 39 مزرعة لنبات اخلش����خاش 
املخدر تقدر مساحتها بنحو 5 أفدنة«. وفي نطاق املنطقة الغربية 
العسكرية على احلدود مع ليبيا، جنحت قوات اجليش في ضبط 
كمية من احلشيش املخدر بوزن 22 كيلوغراما، باإلضافة إلى 425 

فردا خالل عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية.

القاه����رة � أ.ش.أ: أظهرت بيانات جه����از التمثيل التجاري أن 
الصادرات املصرية من الفاكهة الطازجة إلى السوق الروسي تقدر 
بنحو 183.59 مليون دوالر خالل العام املاضي لتستحوذ على نسبة 
44% من إجمالي الصادرات املصرية للسوق الروسي. وأشارت البيانات 
إلى أن أهم الفواكة املصدرة تتركز في البرتقال والعنب والفراولة، 
وإجمالي صادرات اخلضراوات الطازجة املصدرة إلى السوق الروسي 
تقدر بنحو 165.99 مليون دوالر مسجلة 40% من إجمالي صادراتنا 
للسوق الروسي، ومنها البطاطس والبصل والثوم واخلضراوات 
املجففة والطماطم، أما إجمالي صادرات املالبس وإكسس����واراتها 
املصدرة إلى السوق الروس����ي بلغت 18.96 مليون دوالر مسجلة 
نسبة 4.5%. كما أظهرت بيانات التمثيل التجاري أن إجمالي حجم 
االس����تثمارات الروسية في مصر تقدر بنحو 62.77 مليون دوالر، 
وبلغ عدد الشركات الروسية 408 شركات، وتتركز أهم القطاعات 
االستثمارية في السياحة واإلنشاءات واخلدمات والصناعة، وحتتل 

روسيا املرتبة رقم 47 ضمن الدول املستثمرة في مصر.

القاهرة � أ.ش.أ: أكد مصدر أمني مبديرية أمن ش����مال سيناء 
استشهاد 3 مجندين وإصابة 8 من رجال الشرطة إثر انفجار عبوة 

ناسفة استهدفت دورية أمنية بالعريش.
وأضاف املصدر األمني أنه مت نقل رجال الشرطة املصابني إلى 

املستشفى العسكري بالعريش لتلقي العالج الالزم.
وأشار املصدر األمني إلى أنه يتم حاليا متشيط محيط االنفجار 
بواسطة خبراء املفرقعات، للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أخرى، 

فيما يتم تكثيف اجلهود لتحديد هوية اجلناة وضبطهم.

القاهرة � أ.ش.أ: أعلن فضيلة االمام األكبر د.أحمد الطيب 
شيخ األزهر أن األزهر الشريف يدعم وحدة وسالمة 

أرض وشعب البحرين الشقيق واستقالل إرادته ويرفض 
التدخل في شؤونه الداخلية. 

جاء ذلك في كلمة ترحيبية ألقاها شيخ األزهر، خالل 
استقباله في مشيخة األزهر امس العاهل البحريني 

امللك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، 
والوفد املرافق له حيث قال إن »زيارة ملك مملكة 

البحرين لألزهر الشريف ليست تقديرا لألزهر 
فحسب، وإمنا هي تقدير وتكرمي ألكثر من مائة دولة 

من دول العالم اإلسالمي 
في القارات الست، ترسل 
بأبنائها وبناتها ليدرسوا 

في األزهر الشريف«، 
مضيفا أن »هذه 

األريحية امللكية ليست 
بغريبة على البحرين 

الشقيقة، وال على مليكها 
الذي جمع بني فضيلتي 

العدل واحلكمة، وبعد 
النظر وسعة الصدر، 

والبصر بامللمات 
في إقبالها وإدبارها، 

والتعامل معها بحنكة 

السياسي القدير، والقائد احلازم، واألب الرحيم«. 
وأضاف شيخ االزهر أن »أرض البحرين كانت وستظل 
مجمعا للثقافات واألفكار واملذاهب، وبوتقة تنصهر فيها 

كل هذه التنوعات، وتترك بصماتها على الشخصية 
البحرينية لتتفرد بالعقالنية واستيعاب التحديات، 

واستثمارها دائما لصالح الوطن وقضاياه الكبرى«، 
مؤكدا دعم األزهر الشريف لوحدة شعب البحرين 

واستقالل إرادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. 
كان شيخ األزهر عقد جلسة مباحثات مع العاهل 
البحريني، مبقر مشيخة االزهر، تناولت عددا من 

القضايا العربية االسالمية، 
وسبل التعاون بني مملكة 

البحرين واألزهر الشريف 
في نشر الوسطية 

واالعتدال والتأكيد على 
أهمية دور األزهر في 

محاربة الفكر املتطرف. 
الى ذلك قام امللك حمد 

بن عيسى آل خليفة ملك 
البحرين بزيارة الكاتدرائية 

املرقسية بالعباسية، 
لتقدمي التهنئة الى البابا 

تواضروس مبناسبة عيد 
القيامة.

األزهر يدعم وحدة البحرين وعدم التدخل في شؤونه

الرئاسة تطالب بريطانيا بالتحقيق في مقتل مصري حرقاً بلندن
السفارة البريطانية بالقاهرة: نتابع قضية مقتل املواطن املصري في لندن

)أ.ف.پ( فضيلة االمام األكبر د.أحمد الطيب شيخ األزهر مستقبال امللك حمد بن عيسى آل خليفة   

تشكيل فريق أمني للبحث عن رجل األعمال السعودي

تدشني املبنى اجلديد لوزارة الداخلية

القاهرة � العربية.نت: 
أكد مدير أمن اإلسماعيلية 
اللواء علي عزازي، أن وزير 
الداخلية شكل فريقا أمنيا 
على أعلى مستوى من مدير 
املباحث اجلنائية بالوزارة 
ومديرية أمن اإلسماعيلية 
وعدد كبير من أكفأ الضباط 
بالقاهرة واإلس����ماعيلية، 
لكشف مالبس����ات حادث 
اختط����اف رج����ل األعمال 
السعودي )ح.ع.س( وسائقه 
اخلاص على طريق القاهرة 
� اإلسماعيلية الصحراوي. 
وقال في تصريحات خاصة 

ل� »العربية.نت« إن احلادث 
جنائي وليس����ت به شبهة 
سياسية، وإن الطريقة التي 
مت بها اختطاف رجل األعمال 
تشير الى تورط عصابة من 
قّطاع الطرق الذين يسرقون 
امل����ارة باإلك����راه وحت����ت 
تهديد السالح. وأضاف ان 
اخلاطفني استهدفوا رجل 
األعمال وتركوا سيارته على 
قارعة الطريق وبها بعض 
متعلقات����ه، وتقوم أجهزة 
األمن حاليا باستجواب عدد 
كبير من املشتبه بهم وشهود 
العيان، كما مت استجواب 

عدد من جيران رجل األعمال 
ومعارفه وبعض احمليطني 
به وأسرة السائق اخلاص 
به، وجرى التأكد من عدم 
وجود أي خالف����ات بينه 
وبني أحد، وهو ما يؤكد أن 
احلادث جنائي هدفه االبتزاز 
واحلصول على فدية مالية. 
وأوض����ح ان رجل األعمال 
لم يتلق أي اتصاالت قبل 
اختطافه، ووفقا لشهادات 
الش����هود فقد ق����ام اجلناة 
بتوقيف سيارته عند الكيلو 
76 وإنزاله وسائقه والدفع 
بهما في سيارة أخرى تابعة 

للجناة، مؤك����دا ان فريق 
البحث توصل خليوط مهمة 
حول الواقعة قد تساعد في 
كشف مالبساتها. وكشفت 
التحريات األمنية ان رجل 
األعمال الس����عودي حضر 
إلى القاهرة صباح االثنني 
حلضور اجتماعات مجلس 
إدارة مجموعة الش����ركات 
التابعة له، وبعد االنتهاء 
من االجتماعات قرر التوجه 
إلى مطار القاهرة للعودة إلى 
السعودية، ولكن مت اختطافه 
على طريق اإلسماعيلية قبل 

وصوله الى املطار.

القاهرة � أ.ش.أ: افتتح 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
املبن����ى اجلديد ل����وزارة 
الداخلية بالتجمع اخلامس. 
وذلك بحضور رئيس الوزراء 
م.شريف اسماعيل ووزير 
الدفاع الفريق أول صدقي 
صبحي ووزي����ر الداخلية 

اللواء مجدي عبدالغفار. 
وخالل تفقد املقر اجلديد 
لوزارة الداخلية في التجمع 
اخلامس بالقاهرة اجلديدة، 
وجه السيسي بتقليص عدد 
املجندين املكلفني بتأمني املقر 
اجلديد خلف����ض النفقات، 

وقال إنه ميكن التأمني عن 
طريق األنظم����ة احلديثة 
وطلبة كلية الشرطة لوقوع 
املقر اجلدي����د بالقرب من 
أكادميية الشرطة.  وأضاف 
ان تأمني املقر اجلديد بنحو 
ألف مجند يعد تكلفة مالية 
هائلة، قائال: »احنا جينا هنا 
لالس����تفادة من األكادميية 
واملكان والتأمني واألسوار 
وال أتكلف مقابل االستعانة 
بألف مجند، حتى لو كان 
مرحلي����ا.. إحنا املفروض 

نحسب كل حاجة«. 
وأضاف مستنكرا: »اوقف 

بني ادمني على مدار 24 ساعة 
للتأمني.. ده كالم قدمي يكلفنا 
ماليني اجلنيهات في السنة 
بأكله ولبسه وعالجه ادرسوا 
كويس، اعتم����د على نظم 
حديثة.. الطلبة بيتدربوا 
ممكن في ثانية يتحركوا، 

ضمن سياق كبير«. 
هذا وجاء تصميم املبنى 
اجلديد لوزارة الداخلية على 
هيئة »ش����عار الشرطة«، 
ويضم املبنى مكتبا للوزير، 
واإلدارة العام����ة للمكتب 
الفني للوزي����ر، باإلضافة 
إلى إدارة املتابعة التابعة 

ملكت����ب الوزي����ر، واإلدارة 
العامة لإلعالم والعالقات، 
وقطاع ش����ؤون الضباط 
وحقوق اإلنسان.  ويتمتع 
املبنى اجلديد بتصميماته 
احلديثة ووج����ود أجهزة 
متطورة به، ووسائل تواصل 
جيدة مع كافة القطاعات، 
وقاعات كبيرة لالجتماعات، 
وأماكن الستقبال املواطنني 
القادمني إلى الوزارة لتقدمي 
الشكاوى أو االستفسار عن 
بعض األم����ور، كما يوجد 
قاعة مخصصة لإلعالميني 

والصحافيني. 

السيسي وجه بتقليص عدد املجندين املكلفني بتأمني املبنى

البابا تواضروس مرحبا بامللك حمد بن عيسى 


