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فرنسا: امرأة »قوارير الغاز« بايعت »داعش«
باريس ـ أ.ف.پ: ذكر مصدر قريب من التحقيق في السيارة املمتلئة بقوارير الغاز التي عثر عليها 
في باريس، امس ان املشتبه بها الرئيسية في هذه القضية اعلنت مبايعتها لتنظيم داعش، بينما قالت 
السلطات انها كانت تعد العتداء وشيك. والشابة البالغة من العمر 19 عاما التي اعتقلت مساء امس 
االول مع شريكتني مفترضتني لها، هي ابنة مالك السيارة التي كانت حتوي قوارير الغاز وعثر عليها 
مركونة االحد قي قلب باريس السياحي. وقد اصيبت بالرصاص بعدما طعنت احد رجال الشرطة الذين 
اتوا لتوقيفها في بوسي سانت-انطوان على بعد 25 كلم جنوب شرق باريس.

مبناسبة ذكرى تأسيسها الـ 68 ووصفت بأنها أقوى من قنبلة هيروشيما اليابانية

كوريا الشمالية جتري أكبر جتاربها النووية.. والعالم ينتفض
التجربة النووية، وقال إن على 
بيونغ يانغ التخلي عن جميع 
أنشــطتها النووية وبرامجها 

للصواريخ الباليستية.
وقالت مسؤولة السياسة 
اخلارجية باالحتاد األوروبي 
فيدريكا موغيريني إن التجربة 
النووية انتهاك لقرارات األمم 
املتحــدة وتهديد للســام في 

آسيا.
وقــال ديبلوماســيون إن 
مجلــس األمــن التابــع لألمم 
املتحدة سيعقد اجتماعا مغلقا 
بشأن التجربة النووية، وذلك 
بناء علــى طلب من الواليات 
املتحــدة واليابــان وكوريــا 

اجلنوبية.
الدولية  الوكالــة  وقالــت 
للطاقــة الذرية التابعة لألمم 
املتحــدة إن التجربة النووية 
»انتهاك صارخ لقرارات عديدة 
ملجلــس األمــن التابــع لألمم 
املتحــدة« وتتجاهــل مطالب 

املجتمع الدولي املتكررة.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
األميركيــة )الپنتاغــون( إن 
النووية اســتفزاز  التجربــة 
خطير وتهديد كبير الستقرار 
منطقة آسيا واحمليط الهادي.
ووفقا لتقرير نشــر على 
وكالة أنباء كوريا الشــمالية 
الرسمية قالت بيونغ يانغ التي 
تصنف اجلنــوب والواليات 
املتحدة بأنهما ألد أعدائها إن 
»العلماء والفنيني نفذوا جتربة 
تفجير نووي لتقييم قوة رأس 

حربي نووي«.
وأضافت كوريا الشمالية 
أن التجربــة أثبتت ان الباد 
أصبحت قادرة على وضع رأس 
حربــي نووي علــى صاروخ 
املــدى  باليســتي متوســط 
كانت قد اختبرت إطاقه يوم 
االثنني بينما كان أوباما وزعماء 
عامليــون آخــرون مجتمعني 
في الصني للمشاركة في قمة 

مجموعة الـ ٢٠.

شــركائها الدوليني التخاذ رد 
فعل قوي.

وفي أملانيــا، قال متحدث 
باسم وزارة اخلارجية إن باده 
ستستدعي على األرجح سفير 
كوريــا الشــمالية بعد إجراء 

التجربة.
وفي بروكسل أدان األمني 
العام حللف شــمال األطلسي 
ينس ستولتنبرج بشدة امس 

تفاقم املوقف.
وأدانــت روســيا بشــدة 
التجربة النووية وقالت إنها 
تهدد السام واألمن على شبه 
اجلزيرة الكورية وفي منطقة 
احمليط الهادي وحثت بيونغ 
يانغ على التخلي عن برامجها 
الصاروخية والنووية متاما.

ونددت بريطانيا بالتجربة، 
وقالــت إنهــا ستتشــاور مع 

لها »عواقب وخيمة«. وأجرى 
أوباما محادثات مع رئيســة 
كوريا اجلنوبية ورئيس وزراء 

اليابان شينزو آبي.
وقالت الصــني احلليف 
الديبلوماسي الكبير الوحيد 
لبيونغ يــاجن إنها تعارض 
بشــدة التجربــة كما حتث 
بقوة كوريا الشمالية على 
التوقف عن القيام بأي أفعال 

عواصم - وكاالت: مبناسبة 
ذكرى تأسيسها الـ ٦8، أعلنت 
كوريــا الشــمالية أنها أجرت 
خامس وأكبر جتاربها النووية 
امس، وقالت إنها أتقنت القدرة 
على تركيب رأس حربي على 
صــاروخ باليســتي لتصعد 
تهديدا عجز خصومها واألمم 

املتحدة عن احتوائه.
وبحســب وكالــة كوريــا 
اجلنوبية لألنباء، فإن زلزاال 
وقع بقوة 5.3 درجات، شمال 
البــاد وبعمــق ١٠  شــرقي 
كيلومتــرات في وقت ســابق 
امــس، مشــيرة إلــى احتمال 
أن يكون الزلــزال ناجما عن 
إجراء جارتها الشمالية جتربة 
نووية. وقوبلت هذه التجربة 
الكورية والتي وصفت بانها 
أقوى من القنبلة التي ألقيت 
على مدينة هيروشيما اليابانية 
وفقا لبعض التقديرات بإدانة 
عامليــة وخاصة من الواليات 
املتحدة والصني حليفة بيونغ 

يانغ الرئيسية.
وفي عهد الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون )3٢ 
عاما( سرعت كوريا الشمالية 
وتيرة تطوير برامجها النووية 
والصاروخية رغم العقوبات 
املفروضة عليها والتي شددت 
في مارس مما زاد نطاق العزلة 

املفروضة على الباد.
وقالــت رئيســة كوريــا 
اجلنوبية باك جون هاي التي 
التزال فــي الوس بعد انتهاء 
قمة لزعماء آسيويني هناك إن 
الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون يبدي »اســتهتارا 
مجنونا« بتجاهله التام لدعوة 
العالم له للتخلي عن تطوير 

األسلحة النووية.
ونقــل البيت األبيض عن 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
قوله على منت طائرة الرئاسة 
األميركية فــي طريق عودته 
من الوس إن التجربة سيكون 

الظواهري يهدد أميركا بتكرار 
اعتداءات 11 سبتمبر »آالف املرات«

دبــي ـ أ.ف.پ: هدد زعيم تنظيــم القاعدة أمين الظواهري في 
شــريط ڤيديو نشــرته حســابات تابعة للتنظيــم االرهابي على 
مواقع التواصل االجتماعي امس، الواليات املتحدة بتكرار احداث 
١١ سبتمبر »آالف املرات«، متوجها الى املسلمني بالقول ان »طريق 
اخلاص هو الدعوة واجلهاد«. وقال الظواهري في شريط ڤيديو 
اســتمر حوالى ٢٠ دقيقة ونشــر »مبناســبة مرور ١5 ســنة على 
أحداث ١١ ســبتمبر«، »رســالتنا الى االميركان واضحة كالشمس 
قاطعة كحد السيف«، مضيفا: »طاملا استمرت جرائمكم، ستتكرر 

احداث ١١ سبتمبر آالف املرات«.
وقال ان اعتداءات ١١ ســبتمبر ٢٠٠١ جاءت نتيجة لـ »جرائم« 
األميركيني ضد املسلمني في فلسطني وافغانستان والعراق والشام 
ومالي والصومال واليمن واملغرب ومصر. من جهة أخرى، توجه 
الظواهري الى »األمة املسلمة« قائا: »طريق اخلاص هو الدعوة 
واجلهــاد«. كما تطــرق الى الصدامــات بني الســود والبيض في 
الواليات املتحدة خال األشهر املاضية، متحدثا عن »ذل االفارقة« 
فــي الواليــات املتحدة، ومعتبرا ان الســود لــن يتمكنوا من نيل 
حقوقهم و»اإلصاح عبر الدســتور والقانون«، ألن »القانون في 

يد أغلبية البيض«. وقال: »لن ينقذهم اال اإلسام«.

رئيس الفلبني: بان كي مون أحمق
جاكرتا - رويترز: أكد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، 
 امــس، أنه أبلغ الرئيس األميركي بــاراك أوباما أنه لم يصفه قط

 بـ »ابن....«، لكنه أصر على موقفه الصارم من احلرب على املخدرات، 
قائا إن األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون »أحمق« ألنه أثار 
مسألة حقوق اإلنســان. وألغى الرئيس األميركي اجتماعا مقررا 
مع دوتيرتي خال قمة رابطة دول جنوب شــرق آســيا )آسيان( 
في الوس بعد مزاعم بأن دوتيرتي تلفظ بهذا السباب بلغته، لكن 
الزعيمني التقيا لفترة قصيرة أثناء انتظار الوصول إلى مقعديهما 
خال إحدى املآدب. وخال زيارة للعاصمة اإلندونيسية امس كشف 
دوتيرتي ملجموعة من الفلبينيني أن اللفظ لم يكن موجها للرئيس 
األميركي وإنه أبلغه بذلك. وتابع: »كنت مستعدا )ألوباما(.. كنت 
مستعدا ألن يرد أوباما. من محام حملام. كانا محام. قلت إني لم 
أدل قط بهذا التصريح حتقق من األمر. تفوهت بذلك لكني ال عاقة 

ألوباما باألمر. أنا لست في معركة مع أميركا«.

السيسي يدعو البرملان لدورة االنعقاد 
اجلديدة قبل موعدها بـ 3 أسابيع

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

في ســابقة هي األولى من نوعهــا أعلن مجلس النواب صدور 
القرار اجلمهوري بالدعوة للبرملان لانعقاد في دورته البرملانية 
الثانيــة يوم الثاثــاء املوافق 4 أكتوبر املقبــل، وذلك قبل املوعد 

املعتاد بنحو 3 أسابيع كاملة.
وكانت املؤسسة الرئاسية قد بعثت الى مجلس النواب رسميا 
القرار اجلمهوري بالدعوة الى االنعقاد في دورته الثانية متزامنا مع 
القرار اجلمهوري الصادر بفض الدورة البرملانية األولى وسريانه 
اعتبــار من 7 اجلاري اي قبل مرور 9 أشــهر على انعقادها بـ 48 

ساعة وفقا ألحكام الدستور اجلديد.

»البترول« تنفي زيادة بأسعار البنزين 
والسوالر بعد إقرار »القيمة املضافة«

القاهرة - ناهد إمام

نفت وزارة البترول وجود زيادة في أسعار البنزين والسوالر 
نتيجة صدور قانون القيمة املضافة.

وقال املتحدث باســم وزارة البترول حمدي عبدالعزيز ان 
األســعار املقررة للبنزين والســوالر محملــة بضرائب، طبقا 
لقانــون ضريبة املبيعــات ١١4 لعام ٢٠٠8، ومــع إلغاء قانون 
ضريبــة املبيعات، فإن هــذه الضرائب موجــودة كما هي في 

قانون القيمة املضافة.
وأوضح أن وزارة البترول تضخ ٢9 مليون لتر بنزين و48 
مليون لتر سوالر يوميا، بسبب زيادة االستهاك، مشيرا إلى 
أن هنــاك تعليمــات من وزير البترول بافتتــاح كل منافذ بيع 
أسطوانات البوتاغاز طوال أيام عيد األضحى، كما أن مصانع 
تعبئة األسطوانات سيستمر العمل بها على مدار الـ ٢4 ساعة.

أنباء مصرية

4 بنوك عاملية لطرح سندات دوالرية باخلارج وارتفاع التضخم إلى 13.25% في أغسطس

وصول الشريحة األولي من قرض »الدولي« مبليار دوالر
القاهرة- ناهد امام 

قــام البنــك الدولي امس بتحويل الشــريحة األولــي البالغة 
قيمتها مليار دوالر من متويله املخصص لدعم برنامج احلكومة 
االقتصادي التنموي، والبالغة قيمته 3 مليارات دوالر على مدار 
3 سنوات، وذلك تنفيذا لتعهدات البنك مبساندة برنامج التنمية 
االقتصادية واالجتماعيــة الذي وضعته احلكومة وأقره مجلس 
النــواب، وفي ضــوء االتفاق املوقع بني وزيــرة التعاون الدولي 
د.سحر نصر واملدير القطري للبنك الدولي في مصر أسعد عالم.

وصرحت نصر بان متويل البنك الدولي يأتي استكماال جلهود 
احلكومة نحو تعبئة املوارد املالية لتنفيذ برنامجها االقتصادي 
وتنفيذ املشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل 
وحتسني مستوى معيشة املواطنني، وتركز على البنية األساسية 
للدولة، والتي تتضمن متويا بقيمة 4.5 مليارات دوالر من البنكني 
الدولي واألفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات، حيث حصلت مصر 
على الشريحة األولى البالغ قيمتها ١.5 مليار دوالر، وذلك في اطار 
حزمة التمويات املقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دوالر 
وفق اطار الشراكة االستراتيجية اجلديدة املوقعة معه على مدار 
4 ســنوات خال الفترة من ٢٠١5 الى ٢٠١9، والتي حصلت مصر 
منها على نحو 3.١5٠ مليارات دوالر حتى اآلن، اضافة الى حزمة 
التمويــات من البنك االفريقي للتنمية بنحــو 4 مليارات دوالر 
على مدار 4 ســنوات، ليصل اجمالي التعاون مع البنكني الى ١٢ 
مليار دوالر. وأوضحت، ان هذا التمويل سيوجه الى املشروعات 
ذات الكثافة العمالية العالية، وللمســاعدة فــي حتقيق التنمية 
االقتصادية املستدامة، التي متضي فيها احلكومة بخطى ثابتة.

كما أعلن محافظ البنك املركزي املصري طارق عامر أن معدالت 
التضخم األساسية في مصر وفقا ملؤشرات البنك على املستوى 
الســنوي ارتفعت إلى ١3.٢5% في شــهر أغسطس املاضي مقابل 
١٢.3١% في شهر يوليو السابق له. وأشار إلى أن التضخم األساسي 
على أساس شهري بلغ ٠.٦١% في أغسطس ٢٠١٦ مقابل ٠.٢5% في 
يوليو ٢٠١٦. ووضع »املركزي« مؤشرا لقياس التضخم استبعد 
منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، باإلضافة إلى بعض 
الســلع التي تتأثر بصدمات العرض املؤقتة، والتي لن تعبر عن 

أسعارها احلقيقية وتتصف بأنها األكثر تقلبا.
مــن جهة أخــرى تقــوم 4 بنوك اســتثمار عامليــة وهي بنك 
ناتيكسيس، وسيتي بنك وجي بي مورجان وبنك إن بي باريبا، 
بإدارة طرح الســندات الدوالرية ملصر في اخلارج حيث ستعقد 
وزارة املالية والبنوك األربعة اجتماعا عقب إجازة عيد األضحى 
املبارك ملناقشة وجهات نظر تلك البنوك في حجم الطرح املرتقب 
وآجال تلك السندات وأسعار الفائدة واللقاءات املمكن عقدها مع 
املستثمرين بشأن إصدار السندات املصرية في األسواق الدولية.
إلــى ذلك، أعلنت الهيئــة العامة لاســتثمار واملناطق احلرة 
أن آخر موعد لتلقي االقتراحات من املســتثمرين ومجتمع رجال 
األعمال حول خطة اإلصاح التشــريعي لتهيئة مناخ االستثمار 
في مصر مع وضع احللول املناســبة ملشــكات االســتثمار يوم 
١٢ ســبتمبر من خال موقع الهيئة، ويتضمن استطاع الرأي 9 
أسئلة موجهة إلى املستثمرين لتلقي مقترحاتهم من خالها، حيث 
تتعلق باملمارسات التي ميكن هيئة االستثمار تطويرها حلماية 
حقوق املســتثمرين واملشكات اإلجرائية التي تواجه االستثمار 

وما هي مقترحاتهم حللها.

ارتفاع كبير في أسعار أضاحي العيد  )رويترز(

وزير التموين وأفكار جديدة خارج الصندوق

في أي جانب من جوانب الدعم.
وأوضح أنه سيسعى الى 
احلفاظ على منظومتي اخلبز 
والســلع التموينية ومعاجلة 
السلبيات والثغرات التي ظهرت 
بهما والعمــل على حلها في 

أسرع وقت ممكن.
واملعــروف ان الوزيــر 
يواجه 3 ملفات شــائكة في 
أول اختبار لــه في مقدمتها 
البوتوجاز  نقص أسطوانات 
وظهور الطوابير من جديد قبل 
أيام من عيد األضحى املبارك 
وارتفاع أسعار السكر واألرز 
باألسواق والعمل على توفير 
كميات كبيرة من الســلعتني 
بأسعار مخفضه للمواطنني، أما 
امللف الثالث فيتعلق ببطاقات 
التموين الذكية التي أصبحت 
متثل كابوسا مزعجا ألصحابها 
بعد تلــف العديد منها وقيام 
بعض أصحاب املخابز ومحالت 
البقالة باختراق النظام وحتقيق 
مكاسب هائلة من أموال الدعم.

التجارية وتخصيص خطوط 
املواطنني  ســاخنه التصال 
وعودة نقاط مراقبة األسعار 
وشــكاوى املواطنني في كل 
األسواق بالقاهرة واحملافظات.
الوزير في أول  هذا وبدأ 
بالــوزارة مهمته  أيام عمله 
الصعبة في رفع راية التصحيح 
ومواجهة الفساد الذي تغلغل 
في العديد من قطاعات الوزارة 
وأكد في تصريحات جديده له 
أن ضبط األسعار باألسواق 
للمواطنني  الســلع  وتوفير 
واحلفــاظ على مكتســبات 
املرحلة السابقة وكل ما حتقق 
لصالح جميــع املواطنني هو 
مهمته األولي في هذه املرحلة 
واملرحلة املقبلة، كما قال انه 
قارئ جيد للصحف ســواء 
القومية أو اخلاصة وانه يرحب 
الهدام  البنــاء وليس  بالنقد 
مطالبا اإلعالم مبساندة الوزارة 
في املرحلة املقبلة وكشف كل 
احلقائق ومعاجلة أي قصور 

انه يتم الترتيب حاليا إلعداد 
أســطول طيران خاص لنقل 
البضائع والســلع إلى أماكن 
االختناقــات بدال من الطرق 
املناطق  البريــة إلســعاف 
الوقت  احملرومة فورا فــي 
الذي جــاء فيه تكليف األول 
جلميع قيادات الوزارة بتوفير 
السلع وباألسعار املناسبة في 
جميع احملافظات وسط اجتاه 
إلى وضع تسعيرة جبرية أو 
استرشــادية للسلع شديدة 
السكر  احلساســية خاصة 
والزيــت واألرز والشــاي 
املتوقــع أن ميتد  بينما من 
التي متثل  الســلع  إلى  ذلك 
للمواطن  اليومي  االستهالك 
وفي مقدمتهــا اخلضراوات 
والفاكهة والسجائر ومنتجات 
التبغ املختلفة. وقالت مصادر 
الوزارة انه سيتم تشكيل فرق 
عاجله مــن مباحث التموين 
لالنتشــار فــي كل مــكان 
باألسواق والرقابة على احملالت 

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

التموين  شــدد وزيــر 
والتجــارة الداخليــة اللواء 
محمد علي الشيخ على تكثيف 
الرقابية باألسواق  احلمالت 
الذهبية  ومحالت املشغوالت 
الوقــود للقضاء  ومحطات 
على الفساد، وأشار إلى قيام 
بالتعــاون مع هيئة  الوزارة 
الرقابــة اإلداريــة ومباحث 
التموين بحمالت تفتيشــية 
في مختلــف احملافظات، مت 
خاللها حتريــر 17 محضرا 
تتضمن ضبط ذهب وفضة 
غير مدموغة، فضال عن 20 
محضرا تتضمن وجود غش 

في معايير البيع للمواطنني.
هذا وقد اســتهل وزير 
التموين اجلديد اللواء محمد 
علي الشيخ مبراجعة تقارير 
االحتياطي االستراتيجي من 
السلع األساسية السكر والزيت 
واألرز وأيضا رصيد املخزون 
االستراتيجي من القمح لتوفير 
احتياجات املخابز إضافه الى 
ملف أزمــة أنابيب البوتاجاز 
ومــن املقرر ان يعقد الوزير 
اجتماعا خالل الساعات املقبلة 
مع نظيرة وزير البترول حلل 
األزمة فورا. كما دعا مسؤولي 
الــوزارة لعقد سلســلة من 
االجتماعات العاجلة وشــكل 
غرفة عمليات مركزية برئاسته 
وقيادته ملتابعة املوقف السلعي 
فــي جميــع احملافظات من 
إنشاء خطوط ساخنه  خالل 
بينه وبــني احملافظني وتقرر 
جتهيز أسطول من السيارات 
املتنقلة احلاملة للسلع وأنابيب 
للتحرك  البوتوجاز واللحوم 
فورا لســد النقــص في أي 
ســلعة في الوقت الذي قالت 
فيه مصادر عليمه في الوزارة 

احلكومة تفاجئ اجلميع بتطبيق 
»القيمة املضافة« عوضاً عن أول أكتوبر

القاهرة- مجدي عبدالرحمن

أعلنــت الغالبيــة العظمى من أعضاء مجلــس النواب حالة من 
التمرد ضد حكومة شــريف اســماعيل ردا علــى مفاجأة احلكومة 
اجلميع بالتطبيق الفوري لقانون ضريبة القيمة املضافة اعتبارا من 
امس بدال من األول من أكتوبر القادم بعد ساعات فقط من تصديق 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي على القانون ونشــره في اجلريدة 
الرســمية فيما شــهدت األســواق- التي تزايد األقبــال على حركة 
الشراء بها حللول عيد األضحى املبارك- حالة من االرتباك الشديد. 
ونــدد النواب بتراجع احلكومة عن تعهداتها أمام البرملان بتطبيق 
الضريبــة اعتبارا من األول من الشــهر املقبل ووصف البعض من 
النواب تصرف احلكومة بالغش واخلداع واعتبر البعض اآلخر من 
النواب انه إهانة للبرملان وجتاهل لرقابته على السلطة التنفيذية.

جتربة بيونغ يانغ 
النووية تزلزل األرض 

بقوة 5.3 درجات

أمين الظواهري 


