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السيسي تسلم أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً وناقش برنامج التأمين الصحي الجديد.. واالحتياطي النقدي يرتفع 1% إلى 36.54 مليار دوالر

إسماعيل ينفي إجراء تعديل وزاري.. وعبدالعال يوجه 3 رسائل مع عودة البرملان
القاهرةـ  خديجة حمودة

 ومجدي عبدالرحمن ووكاالت

نفى رئيس مجلس الوزراء 
م.شريف اسماعيل ما تردد أمس 
بشأن إجراء تعديل وزاري مرتقب 
وان هذا األمر غير مطروح حاليا.
وخــالل كلمته فــي افتتاح 
الــدورة التشــريعية الثالثــة 
للبرملــان التــي انطلقــت امس 
بعد عطلة الصيف التي امتدت 
لـ 86 يوما، أعلن اســماعيل أن 
احلكومــة تؤكد علــى تعاونها 
الكامل مع املجلس في املرحلة 
املقبلــة، واضــاف ان احلكومة 
ســتقدم للبرملان خالل أسبوع 
تقريرهــا عن برنامج احلكومة 
ومــا مت فيه من اجنــازات على 

مدار سنة ونصف السنة.
وأكــد أن التشــريعات التي 
أجنزها البرملان في دوري االنعقاد 
املاضيني كان لها دور كبير في 
احلفاظ على مقدرات الشــعب 
ومصاحلــه، ومن بينها قوانني 
االســتثمار، واخلدمــة املدنية 
وتقنني وضع اليد، كما أكد أهمية 
إجناز قانــون التأمني الصحي، 
واإلدارة احمللية، واألشــخاص 
ذوي اإلعاقة، واملنظمات النقابية.
وقال اســماعيل ان القضية 
الســكانية تعد اهــم التحديات 
التي تواجه مصر خالل املرحلة 
املقبلة، ونحتاج للعمل معا قيادة 
وشعبا وحكومة ملواجهة هذه 
التحديات خاصة ان ذلك ميكن 
ان ميثل العامل السلبي لكل ما 
نحرزه من تقــدم في االصالح 

االقتصادي والتنمية الشاملة.
مــن جانبــه، وجــه رئيس 
البرملان د.علي عبدالعال رسائل 
عديدة للنواب واحلكومة قائال 
للحكومة »حتملتم املسؤولية 
فــي ظــروف صعبــة واتخذمت 
إجراءات إصالحية جريئة بدعم 
من الرئيس السيســي في ظل 
صبر الشــارع وندعوكم لبذل 
مزيد من اجلهد لتحسني اخلدمات 

وضبط األسعار ليرى املواطن 
نتائج جهود احلكومة«.

ووجــه عبدالعــال رســالة 
للمواطنني قائال »نسعى لتحقيق 
طموحاتكم ونشكر صبركم معنا 
وحتملكم املسؤولية«، كما وجه 
رسائل للنواب قال فيها »ارجو 
االلتــزام باحتــرام الدســتور 
والقانون والسوابق البرملانية 
والدراســة املتأنية ملشروعات 
القوانني وســط تعــاون مثمر 

واستماع لآلراء كلها«.

السيول والتأمين الصحي
الــى ذلــك، تســلم الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي امــس 
أوراق اعتماد ١6 ســفيرا جديدا 
هم: تشايناروجن كيراتيوتفوجن 
سفير تايلند، ورافائيل فينتيميا 
شيريبوجا ســفير اإلكوادور، 
وأرمــان إســاغالييف ســفير 
كازاخستان، وإدواردو أنطونيو 
فاريال سفير األرجنتني، وستيفان 
روماتيه ســفير فرنسا، وبول 
جارنييه سفير سويسرا، وزادا 
ماهامان بشــير سفير النيجر، 

باستخدام نظام االستشعار عن 
بعد، كما ناقش مع وزير الصحة 
املشــروع املطــروح لتطويــر 
منظومــة الرعايــة والتأمــني 
الصحي، وذلك في إطار اجلهود 
التــي تبذلها الدولة لتحســني 
مســتوى اخلدمــات الصحيــة 

املقدمة للمواطنني.

عمل إرهابي
هذا، وجنحت األجهزة األمنية 
بشمال سيناء، امس في إحباط 
محاولة تفجير كمني أمني جنوب 
العريــش باســتخدام ســيارة 

مفخخة.
وحسب صحف محلية فإن 
املتابعــات امليدانيــة رصــدت 
سيارة مفخخة أثناء محاولتها 
الهجوم على الكمني األمني الواقع 
في منطقة مزارع جهاد طبل على 
الطريق الدائري جنوب، وقامت 
القوات بالتعامل مع الســيارة 
وتدميرهــا قبــل الوصول إلى 

الكمني.
وفي غضون ذلك، أعلن البنك 
املركزي عن ارتفاع االحتياطي 

وبــول أوكــووه ســفير غانــا، 
وتوميسالف بوسنجاك سفير 
كرواتيا، ويان ثيســلف سفير 
السويد، وشون اوريجن سفير 
إيرلندا، وجيامباولو كانتينى 
ســفير إيطاليا، وجيس داتون 
ســفير كنــدا، ولويــس راؤل 
لوبيث سفير غواتيماال، وطاء 
أفندي ســفير جمهورية القمر 
املتحدة، وشاريوف أوراز محمد 
آتاجانوفيش سفير تركمانستان.

من جهه اخرى، عقد السيسي 
اجتماعــا مــع رئيــس مجلس 
الــوزراء بحضــور مجموعــة 
واملســؤولني  الــوزراء  مــن 
تطرق خاللها الى اســتعدادات 
احلكومة ملوسم السيول والتي 
تتضمن تشكيل غرفة عمليات 
باالشتراك مع احملافظات والدفاع 
املدني ومسؤولي الري ملتابعة 
السيول والتعامل معها، فضال 
عن متابعــة أعمال احلماية من 
أخطار السيول، وتزويد غرفة 
العمليات بنظــام اإلنذار املبكر 
للتنبؤ بحالة الطقس ومتابعة 
الظواهر املناخية وخاصة األمطار 

النقدي مــن العمالت األجنبية 
خالل سبتمبر بنسبة ١% بنحو 
٣9١ مليون دوالر، ليبلغ مستوى 
٣6.54 مليار دوالر، مقابل ١4.٣6 
مليار دوالر في أغسطس السابق 

له.
وقال البنــك ان احتياطات 
النقد األجنبي ارتفعت %86.4 
على أساس سنوي، صعودا من 
١9.59١ في ســبتمبر ٢٠١6، كما 
ارتفــع الديــن اخلارجي ملصر 
بنســبة 4١.5% ليصــل إلى ٧9 
مليار دوالر على أساس سنوي 

في يونيو٢٠١٧.

ضريبة السجائر
فــي مــوازاة ذلك، كشــفت 
وثيقــة نشــرتها وزارة املالية 
على موقعها اإللكتروني باسم 
اإلصــدار الرابع مــن »موازنة 
املواطــن« أن مصر تســتهدف 
زيــادة اإليرادات مــن ضريبة 
الســجائر والدخــان بنحــو ٧ 
مليارات جنيه في السنة املالية 
احلالية ٢٠١٧ـ  ٢٠١8 التي تنتهي 
فــي ٣٠ يونيو املقبل مبا ميثل 
زيــادة ٠.٢% من الناجت احمللي 
إلــى جانــب زيادة  اإلجمالــي 
ضريبة القيمة املضافة إلى ١4%.

وتستهدف احلكومة حتصيل 
إيرادات ضريبية من السجائر 
والتبغ في السنة املالية احلالية 

بنحو 54.545 مليار جنيه.
أن  الوثيقــة  وذكــرت 
احلكومة تســتهدف »مراجعة 
املعاملة الضريبية للســجائر 
والدخــان ومبا يحقق حصيلة 
إضافية بنحو ٧ مليارات جنيه 
بنسبة ٠.٢% من الناجت احمللي 

اإلجمالي«.
وكشــفت الوثيقــة أن مــن 
املؤشــرات  تعافــي  مظاهــر 
االقتصادية تزايد تدفقات رصيد 
األجانب في األوراق املالية لتصل 
إلى ١8 مليار دوالر في سبتمبر 
٢٠١٧ مقابــل مليــار دوالر في 

يونيو ٢٠١6.

لقطة مجمعة للرئيس عبدالفتاح السيسي خالل تسلمه أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا مبصر

إحباط تفجير 
كمني أمني بسيارة 

مفخخة

استهداف زيادة 
إيرادات ضريبة 

السجائر

استثمارات األجانب 
في األوراق املالية 

ترتفع إلى 18 مليار 
دوالر

تصفية 3 إرهابيني من »حسم«
أعلنت وزارة الداخلية امس مصرع 3 مسلحني في تبادل إلطالق 

النار مع قوات الشرطة بالقاهرة.
وذكرت الوزارة في بيان ان القتلى ينتمون حلركة حسم اجلناح 
املســلح جلماعة اإلخوان االرهابية وان احلادث وقع مبدينة 15 
مايو أثناء ضبط عدد مــن املطلوبني، وأضافت انه عثر بحوزة 
املطلوبني على بندقية آلية وســالح فردي وكمية من الذخيرة 
وفوارغ الطلقات. وأضافت أنه »قــد توافرت معلومات لقطاع 
األمن الوطني تفيد تردد مجموعة من كوادر حسم اإلرهابية على 
منطقة املقابر »حتت اإلنشاء« والكائنة مبنطقة 15 مايو- القاهرة 
ليــال هروبا من املالحقة األمنية، وأنهــم بصدد اإلعداد الفعلي 
لتنفيذ عمل عدائي خالل املرحلة الراهنة«. وأوضحت »الداخلية« 
أنه مت التعامل مع تلك املعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة 
واالنتقال للمكان املشــار إليه ومحاصرته، إال أنه حال اقتراب 
القوات للمكان فوجئت بإطالق أعيرة نارية كثيفة جتاهها، مما 

دفعها للتعامل مع مصدر النيران.

قواعد امتحان أبناء املغتربني 
في الثانوية األزهرية

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قــررت اإلدارة املركزية لالمتحانات باألزهر الشــريف ابالغ 
القنصليات املصرية في اخلارج بالقواعد اخلاصة بتقدم أبناء 
املصريني في اخلارج لالمتحانات وفي مقدمتها أن يكون الطالب 
مصريا ومن بني املقيدين مبعهده وضمن املسموح لهم باالمتحان 
أو أن يقوم الطالب بسداد رسوم االمتحان املقررة وفق ما هو مبني.
ويتقدم باألوراق واملســتندات املطلوبة للسفارة املصرية في 
املواعيد احملددة، وال يعقد امتحان للشهادة الثانوية وال للشعبة 
اإلسالمية أو شهادات القراءات أو الطالب املكفوفني كما يشترط 
ان يكون الطالب مقيدا قيدا قانونيا سليما بأحد املعاهد األزهرية 
في مصر حتى تاريخ عقد االمتحان ولم يتمكن من أداء االمتحان 

بالوطن لدواعي السفر مع ولي األمر.
وتتضمن األوراق املطلوبة للتقدم لالمتحان: استمارة التقدم 
اخلاصة بالصف الذي يدرس به الطالب، للعام اجلديد 2018/2017م 
وأصل إثبات قيد حديث للعام الدراسي 2018/2017 معتمد من: 
املعهد واملنطقة التابع لها الطالب واإلدارة املركزية لالمتحانات 
وصورة من إيصال سداد رسوم االختبار بالسفارة مبينا عليه 
اسم الطالب والصف وإفادة من املعهد اخلاص بسداد املصروفات 
لعام 2018/2017. كما يلتزم الطالب بتقدمي أصل شهادة امليالد 
»الرقم القومي«، أو صورة منها و2 صورة شــخصية للطالب 
وبيان درجات الدور األول )خاص بالطالب الذي يتقدم المتحان 
الدور الثاني بالسفارة، وقد أدى امتحان الدور األول مبعهده(.

تأجيل إعادة محاكمة بديع وقيادات 
إخوانية  بـ »أحداث العنف بالبحر األعظم«

القاهرةـ  أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات اجليزة في جلستها املنعقدة 
امس برئاسة املستشار حسني قنديل، تأجيل إعادة محاكمة 8 من 
قيادات وأعضاء جماعة اإلخوان اإلرهابية، يتقدمهم محمد بديع 
املرشد العام للجماعة، إلى جلسة 21 أكتوبر اجلاري، في قضية 
اتهامهم بالتحريض واالشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل 

التي وقعت في منطقة البحر األعظم باجليزة.
وتأتي إعادة محاكمة املتهمني في القضية على ضوء احلكم الصادر 
مؤخرا من محكمة النقض، بإلغاء حكم اجلنايات مبعاقبتهم في 

القضية بالسجن املؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد.
وكانت محكمة جنايات اجليزة قد ســبق وعاقبت في سبتمبر 
2014، 15 متهما في القضية بالسجن املؤبد ملدة 25 عاما، يتقدمهم 
محمد بديع وقيادات وأعضاء اجلماعة محمد البلتاجي وعصام 
العريان وصفوت حجازي وباسم عوده، وعزت صبري حسن 
وأنور علي حســن واحلسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم 

كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد.

تكرمي عربي - أفريقي للسيسي لدعمه التنمية الشاملة املستدامة
القاهرة - ناهد إمام 

أعلنــت رئيســة احتــاد 
املستثمرات العربيات د.هدى 
يسي عن إقامة 4 مشروعات 
اســتثمارية مصرية عربية 
أفريفيــة مشــتركة جديدة 
مبحافظة البحر االحمر بقيمة 
١.65 مليار جنيه وهي مشروع 
العالجية مبدينة  للسياحة 
الغردقة على مســاحة 4.5٠ 
ألف متر مربع باستثمارات 
مصرية عربية سويســرية 
بـ 45٠ مليون جنيه ومدينة 
ترفيهية وحديقة حيوان على 
املستوى الدولي باستثمارات 

مصرية ونيجيرية وإماراتية 
بـ 6٠٠ مليون جنيه ومدرسة 
فندقية على ٢١ ألف متر مربع 

باســتثمارات عربية كورية 
جنوبية بـ 44٠ مليون جنيه، 
ومزرعة لالستزراع السمكي 
باســتثمارات بحوالــي ١5٠ 

مليون جنيه.
جــاء ذلك خــالل افتتاح 
أعمــال مؤمتــر ومعــرض 
العربــي األفريقي..  »النداء 
تكتالت اقتصادية وتعاون 
الــذي ينظمه احتاد  دولي« 
املستثمرات العرب واملجلس 
القومــي للمــرأة برئاســة 
د.مايا مرسي مبقر اجلامعة 
العربية، حيث شهدت اجللسة 
االفتتاحية توقيع بروتوكولي 
تعاون بني احتاد املستثمرات 

العــرب وكل مــن جمهورية 
جيبوتي ومجلس ســيدات 
اإلمــارات وأبوظبي  أعمــال 
الذي ترأسه الشيخة فاطمة 
بنت مبــارك، لدعم التعاون 
والتجــاري  االســتثماري 

العربي األفريقي.
هذا، وقد أناب السيســي 
راعي املؤمتر وزيرة االستثمار 
والتعــاون الدولي د.ســحر 
نصــر، حلضــور االفتتاح، 
حيــث قالت فــي كلمتها، إن 
اإلجــراءات اإلصالحية التي 
اتخذتها احلكومة بدأت جتني 
بعــض الثمــار اإليجابية إذ 
مت حتقيــق منو االقتصادي 

حقيقــي بنحــو 4.٢% خالل 
العام املالي ٢٠١6-٢٠١٧، كما 
أعلنت عن تخصيص شباك 
خاص للمرأة في مركز خدمات 
املستثمرين وتخصيص %4٠ 
من حزمة التمويل من اجلهات 

املانحة إلى املرأة.
مــن جانبــه، أكــد األمني 
العام جلامعة الدول العربية 
السفير احمد ابوالغيط، أن 
املجتمع املدنــي أصبح أحد 
شــركاء التنمية املســتدامة 
الرئيسيني، مشيرا الى أهمية 
إشراك املرأة وتعزيز مكانتها 
في دعم تنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة.

نصر متسلمة درع تكرمي املؤمتر للرئيس عبدالفتاح السيسي 

قيادات عراقية تنفي الدعوة إلنشاء »إقليم سني«
بغداد تشترط إلغاء نتائج االستفتاء

لبدء احلوار مع »كردستان«
عواصم - وكاالت: وســط مخاوف من امتداد 
عدوى االســتفتاء الى باقي املناطق، نفت قيادات 
عراقية سياسية وحكومية بارزة ما نشرته وسائل 
إعــالم عربية حــول اجتماع مرتقــب بني رئيس 
الوزراء، حيدر العبادي، وممثلي املكون الســني 
في العراق، لبحث خطوات إعالن »إقليم سني«، 

مؤكدة أن تلك املعلومات غير صحيحة قطعا.
وقال رئيس »كتلة احلل« في البرملان العراقي، 
محمد الكربولي بحسب ما نقل عنه موقع »العربي 
اجلديــد«، إنــه ال صحــة لتلك األنبــاء، مبينا أن 
»االنفصال شــيء واحلقوق شيء آخر، وما كفله 

الدستور هو شيء آخر«.
بدوره، قال القيادي في حتالف القوى العراقية، 
وعضو البرملان العراقي عن محافظة األنبار، حامد 
املطلك، لـ»العربــي اجلديد«، »ال أعلم بهكذا قرار 
أو هكذا توجه، وال أعتقد أن املوضوع صحيح«.

وأشــار إلى أن »هناك أصواتا ترتفع وتطالب 
بني حني وآخر بإقليم سني، والسبب هو عدم قدرة 
احلكومة على معاجلة كثير من القضايا وشعور 
الســنة باإلقصاء، وعدم إرجاع العراقيني السنة 
ملدنهم، وآالف املختطفني على يد امليليشيات منذ 
ســنوات، وملفات املدن املضطهــدة واالغتياالت 

واإلقاالت والطرد على أسس طائفية«. 
وبالعودة الى اســتفتاء اقليم كردستان على 
االستقالل، اشترطت بغداد إلغاء نتائج االستفتاء 

إلجراء أي حوار مع اإلقليم.
ودعا املتحدث باسم احلكومة العراقية في بيان 
السلطات الكردية الى »إيقاف التصعيد واالستفزاز« 
في املناطق املتنازع عليها التي سيطر عليها األكراد 
بعد يونيو ٢٠١4، مجددا الطلب من اقليم كردستان 
إلغاء نتائج االســتفتاء والدخــول في حوار جاد 

مع بغداد.
وقال سعد احلديثي في بيان مقتضب: »على 

اإلقليم ايقاف التصعيد واالســتفزاز في املناطق 
املتجاوز عليها من قبل اإلقليم«.

وأوضــح احلديثي ان »املناطق التي تســمى 
املتنازع عليها تخضع الى والية احلكومة العراقية. 
وبالتالي، كل ما يتعلق بالقضايا اإلدارية واخلدمية 

هو حتت ادارة وسلطة احلكومة االحتادية«.
من جهة أخرى، اعلن وزير الداخلية العراقي 
قاســم األعرجي أمس، السماح لألجانب العالقني 
في اقليم كردســتان من الذين دخلوا البالد دون 
احلصول على تأشيرة احلكومة االحتادية، بالسفر 

من مطار بغداد من دون مساءلة قانونية.
وقال الوزير العراقي ردا على مناشدات وصلت 
حــول األجانب العالقني فــي اإلقليم: »من يرغب 
في احلصول على ســمة دخول فأنا حاضر ومن 
يريد يســافر من بغداد يسافر من دون اي غرامة 

او تأشيرة«.
إلى ذلك وملمارسة مزيد من الضغط على اربيل، 
باشرت القوات االيرانية والعراقية أمس مناورات 
عسكرية مشتركة في العراق مبشاركة دروع ومشاة 
على بعد ٢5٠ مترا فقط من حدود اقليم كردستان، 

على ما أفاد مسؤول كردي وكالة فرانس برس.
وأكد شاخوان ابوبكر مدير جمارك معبر باشماخ 
في مدينة السليمانية مشاركة أنواع مختلفة من 
الدروع والدبابات واملشــاة فــي املناورات، وقال: 
»اســتطيع رؤية القوات العراقيــة وهم يرتدون 
الزي األسود وقوات ايرانية كبيرة ترافقها جرافات 

لفتح الطرق وشق اخلنادق«.
من جهته، اعلن اجليش االيراني على موقعه 
الرســمي »تنظيم مناورات مشــتركة مبشــاركة 
وحدات من القوات املســلحة التابعة جلمهورية 
إيران اإلسالمية ومن اجلمهورية العراقية في املنطقة 
احلدودية«، مشيرا إلى »مشاركة وحدات مدرعة 
ووحدة مدفعية وطائرات بدون طيار والطيران«.

أعلنت أن 90% من المشاركين في االستفتاء صوتوا لصالح االستقالل

كاتالونيا تطالب بوساطة دولية.. ومدريد تتوعد إذا أعلن االستقالل
عواصم - وكاالت: أعلنت 
حكومــة كاتالونيــا امس ان 
9٠% مــن الذيــن صوتوا في 
االستفتاء اختاروا االنفصال 
عن اسبانيا، مطالبة بوساطة 
دوليــة حلل األزمة مع مدريد 
وبسحب كل قوات األمن التي 
نشرتها السلطات اإلسبانية، 
في حني رفض رئيس احلكومة 
اإلسباني ماريانو راخوي هذه 
النتيجة، معتبرا ان االستفتاء 

لم يحصل. 
ودعت 44 منظمة بينها ابرز 
نقابات كاتالونيــا ورابطتان 
مستقلتان الى يوم إضراب عام 

وتعبئة اليوم في كاتالونيا.
وقال رئيس اقليم كاتالونيا 
كارلــس بيغدميونــت فــي 
خطاب متلفز في برشلونة ان 
الكاتالونيني كسبوا احلق في 
ان تكون لهم دولة مستقلة بعد 
نزول »املاليني« منهم للمشاركة 
في اســتفتاء على استقاللهم 
حظرتــه احلكومــة املركزية 

اإلسبانية. 
وأضــاف بيغدمونــت »يا 
مواطني كاتالونيا، لقد كسبنا 
احلق في ان تكون لدينا دولة 
مستقلة على شكل جمهورية«. 
ودعــا بيغدمونت االحتاد 
االوروبي الى االنخراط بشكل 
مباشــر في النــزاع بني اقليم 
كاتالونيا والدولة اإلسبانية، 
قائال »نحن مواطنون اوروبيون 
ونعاني من انتهاكات حلقوقنا 
وحرياتنا«.  مــن جهته، قال 

الناطق باسم حكومة كاتالونيا 
جــوردي تورول فــي مؤمتر 
صحافي ان ٢.٠٢ مليون ناخب 
كاتالوني صوتوا بـ»نعم« على 
ســؤال »هل تريــد ان تصبح 
كاتالونيا دولة مستقلة على 
شــكل جمهورية؟«. واضاف 
شــخص  مليــون   ٢.٢6 ان 
شــاركوا في االستفتاء. وفي 
املقابل، شدد رئيس احلكومة 
اإلسباني ماريانو راخوي على 

ان دولة القانون فرضت نفسها 
في كاتالونيــا من خالل منع 
تنظيم االستفتاء.  وبينما كانت 
عملية فرز األصوات قد بدأت، 
قال راخوي في كلمة متلفزة 
»اليوم لم يكن هناك استفتاء 
تقرير مصير فــي كاتالونيا. 
دولة القانون تبقى قائمة بكل 

قوتها«.
وأشــار راخــوي الــى ان 
قوات األمن اإلسبانية »قامت 

كاتالونيــا  فــي  بواجبهــا« 
»واحترمت تفويض القضاء« 
الــذي حظر اســتفتاء تقرير 
املصيــر الــذي نظمــه القادة 
فــي  لالســتقالل  الداعــون 
كاتالونيــا. وأكد وزير العدل 
اإلسباني رافايل كاتاال ان الدولة 
ســتقوم »بكل ما يســمح به 
القانون« إذا أعلن االنفصاليون 
الكاتالونيون االســتقالل من 

جانب واحد.


