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 في رسالة نقلها شكري في بداية جولة عربية تشمل ٦ دول.. ومباحثات «مصرية - تونسية» لتعزيز التضامن العربي لمواجهة اإلرهاب والتطرف 

 السيسي لعبداهللا الثاني: «وضع املنطقة صعب ويجب تخفيف حدة التوتر» 
 طرح ٢٠ ألف وحدة سكنية 
للمصريني باخلارج في نوفمبر 

 قــال نائب رئيس صندوق دعــم وضمان التمويل العقاري 
عبداهللا رشدي إن الصندوق سيستأنف طرح الوحدات السكنية 
اخلاصــة باملصريــني العاملني في اخلارج قبــل نهاية نوفمبر 
اجلاري وعددها نحو ٢٠ ألف شقة مبساحات من ٦٣ مترا مربع 
إلــى ٩٠ مترا مربعــا. وذكر انه كان قد مت تأجيل طرح وحدات 
اإلســكان االجتماعي للمصريني في اخلــارج والتي كان مقررا 
طرحها في شــهر ســبتمبر املاضي نظرا لوجود نسبة كبيرة 
من الفئة املستهدفة بالوحدات مبصر خالل إجازتهم السنوية 
ومن الشــروط قيام الراغبني في احلصول على الوحدة بعمل 
حتويــل بنكي من خارج مصر. وأوضح رشــدي أن الوحدات 
ســتخصص للمصريني باخلارج بالعملة احمللية على أن يتم 
ســداد قيمتهــا بالعملة الصعبة عبر حتويــل بنكي من خارج 

مصر، مثلما حدث في مشروع «بيت الوطن». 

 أزمة بسبب «املنظمات النقابية» 
 القاهرة - مجدي عبدالرحمن

  
  اتهم احتاد أصحاب املعاشات، احلكومة بتجاهل مصالح وحقوق 
٩ ماليني عامل مصري من أصحاب املعاشات وأحقيتهم في عضوية 
املنظمات النقابية فــي أحكام القانون اجلديد للمنظمات النقابية 
والذي سيجري التصويت عليه نهائيا في جلسة مجلس النواب 
األحد املقبل وسط توقعات بإعادة املداولة في عدد من مواد القانون.

  وقال النائب البرملاني األسبق ورئيس احتاد أصحاب املعاشات 
البدري فرغلي إن مصر ليس بها قانون لتنظيم النقابات العمالية، 
وال توجد مادة واحدة تعترف بهم أو تدافع عنهم، مضيفا أن قانون 

النقابات العمالية أقصى أصحاب املعاشات عن عمد.
  بدوره، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن قانون املنظمات 
النقابية الذي وافق عليه مجلس النواب راعى كل النقاط اخلاصة 
مبنظمــة العمل الدوليــة لتعارض القانون احلالــي مع اتفاقيات 
دوليــة موقعــة عليها مصــر، مضيفا أن القانــون خضع للحوار 
املجتمعي، وهو حاليا يتوافق مع االتفاقيات الدولية وهو املطلوب 
من وراء هذا املشروع. وأكد سعفان أن احلكومة بعيدة كل البعد 
عن التنظيم النقابي، الذي له كل احلق في إدارة أعماله بنفســه، 

وأصحاب املعاشات سيتم النظر بشأنهم في القانون.

 إحالة ٦ متهمني للمحاكمة التأديبية 
العاجلة إلهدار ٣٤ مليون جنيه 

 القاهرة - أ.ش.أ: أمرت رئيس هيئة النيابة اإلدارية املستشارة 
فريال قطب بإحالة ٦ متهمني للمحاكمة التأديبية العاجلة تسببوا 
في وجود عجز بأوزان األقماح بصومعة الياسمني مبدينة ٦ أكتوبر 

يقدر بقيمة ٣٤ مليون جنيه.
  وقال املستشــار محمد ســمير املتحدث الرسمي باسم النيابة 
اإلدارية، إن املتهمني هم عضوا الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات الســابق واحلالي وكيميائي بإدارة املتابعة الفنية في 
الهيئــة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومفتش متوين 
بقسم التعاون االستهالكي بإدارة متوين السادس من أكتوبر ومدير 
مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية ومهندس بقسم 

الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.
  وكانت النيابة اإلدارية قد تلقت تقرير جلنة تقصي احلقائق، 
واملشــكلة من أعضاء مجلس النواب بشأن وقائع الفساد ومافيا 
التالعب في توريدات األقماح احمللية جلهات التخزين خالل موسم 
توريــد عام ٢٠١٦، وطلب حتديد املســؤولية عن وجود عجز في 
كميات األقماح املوردة لصومعة وشون الياسمني الكائنة باملنطقة 
الصناعيــة مبدينة الســادس من أكتوبر ووجــود عجز في كمية 
األقماح احمللية التي وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها (تسعة 
آالف طن ومائة وثالثة وخمســني كيلو غراما وثالثمائة وأربعني 
كيلو غراما)، وقدرت قيمته املالية مببلغ يقارب ٣٤ مليون جنيه. 

 وزير داخلية أسبق السبب في أزمة «حاليب وشالتني»: قال الوزير 
األسبق لشؤون البرملان ورئيس اجلمعية املصرية للقانون 
الدولي د.مفيد شهاب إن أزمة مثلث حاليب وشالتني ترجع 
لوزير الداخلية األسبق مصطفى فهمي الذي سمح لقبائل 
السودان بالعيش هناك ليكونوا بجانب أهاليهم القاطنني بها، 
وهو األمر الذي تسبب في أن يظن السودانيون أن «حاليب 
وشالتني» ملك لهم، لكنها في احلقيقية أرض مصرية ١٠٠٪.

<<<  
  البرملان يعد ٣ مشاريع بقوانني جديدة: كشف وزير شؤون 
البرملان احلالي املستشار عمر مروان أن مجلس النواب يعد حاليا 
٣ مشــاريع بقوانني تتمثل في مشروع قانون حلماية الشهود 
ومشروع آخر بقانون لتنظيم حق اإلضراب باملؤسسات العامة، 

كما يتم إعداد قانون ثالث بتنظيم تداول املعلومات.
<<<  

  ميشيل سالغادو يزور مصر لدعم السياحة العالجية: وصل إلى 
مطار القاهرة الدولي مساء السبت الالعب اإلسباني ميغيل 
أنخيل سالغادو فرنانديز (ميشيل سالغادو) مدافع فريق 
ريال مدريد اإلسباني السابق، وذلك للمشاركة ضمن حملة 

«تور آند كيو» لدعم السياحة العالجية في مصر.
<<<  

  مفتي اجلمهورية يبحث تعزيز التعاون في تايالند: استقبل د.شوقي 
عالم مفتي اجلمهورية امس وفدا تايالنديا برئاسة الشيخ عزيز 
بيتاككومبون رئيس املجلس املركزي اإلسالمي بتايالند، الذي 
يزور مصر حاليــا، حيث مت بحث أوجه تعزيز التعاون الديني 

بني دار اإلفتاء وتايالند.
<<<  

ألقى ضباط    القبض على مزّور خامت شعار اجلمهورية بشبرا: 
اإلدارة العامة ملباحث القاهرة القبض على أحد األشخاص 
في شبرا لقيامه بتقليد خامت شعار اجلمهورية واملنسوب 
للوزارات والهيئات احلكومية املختلفة واستخدامه في تزوير 
املستندات احلكومية وعرضها للبيع على عمالئه، خاصة 

ذوي السوابق واملفرج عنهم حديثا مقابل مبالغ مالية.
  إعداد - مجدي عبدالرحمن ووكاالت  ٭

 خبراء: فرض «بصمة اإلصبع وصورة الوجه» ورسوم التأشيرة تقلل املعتمرين بنسبة ٢٥٪ 
السعودية، تعد قرارات سيادية على مستوى العالم ولن تتجه اململكة 
إلى تعديلها أو استثناء أي دولة منها. واستطرد قائال: «املشكلة في 
تلك الضوابط أن أكثر الدول تضررا منها هي مصر حيث تعد األولى 
في عدد املعتمرين على مستوى الدول وهو األمر الذي يعني تراجع 

اعداد املعتمرين بنحو ٢٥٪ في املوسم اجلديد». 
  وأوضح أن هناك عوامل داخلية ســتؤثر على عدد املعتمرين 
املصريني تتمثل بصورة أساســية في ارتفاع تكلفة العمرة من ١٠ 
آالف جنيه كما كان في العام املاضي إلى نحو ١٥ ألف جنيه باملوسم 
اجلديد، نتيجة فرض ٢٠٠٠ ريال رسوم تأشيرة إلى جانب ارتفاع 
سعر الريال السعودي أمام اجلنيه، وارتفاع قيمة تذكرة الطيران كم 
سيتفاوت السعر أيضا على حسب البرنامج الذي تنفذه كل شركة 
ملعتمريهــا واخلدمات التي تقدمها لهم وأماكن اإلقامة ومدى قربها 
من احلرمني الشريفني مبكة واملدينة وذلك بالنسبة للفندق ٥ جنوم 
أما الفنادق ٣ جنوم فستتراوح تكلفة العمرة بني ٨ و١٠ آالف جنيه.

  فيما قال، عضو جمعية مستثمري البحر األحمر ورئيس شركة 
مينا للقرى الســياحية طارق ادهم ان صناعة السياحة الدينية تعد 
مختلفة باملقارنة بأنواع السياحة األخري حيث ان نشاطها محدود 
مبوسم العمرة واحلج، وعدم ممارسة أي نشاط آخر وبالتالي فإن 
أصحاب شركات السياحة العاملة في السياحة الدينية والبالغ عددهم 
نحو ١٣٠ شركة سيتأثرون سلبيا بتراجع عدد املعتمرين وبالقيود 

السعودية اجلديدة. 

وزارة السياحة املصرية حتى اآلن بفتح باب العمرة، على الرغم من 
قيام عدد من الدول بتشغيل رحالت العمرة حيث استقبلت األراضي 

املقدسة اآلالف من ضيوف الرحمن من جميع الدول عدا مصر.
  وما زالت اآلمال معقودة أن يكون القرار املرتقب بفتح باب التنظيم 
اعتبارا من ذكرى املولد النبوي الشريف املوافق ٣٠ نوفمبر اجلاري.
 visit» فقد اكد عضو غرفة شــركات الســياحة ورئيس شركة  
egypt» محمد فتحي لـ «األنباء» إنه ال جدال أن الضوابط اجلديدة 
التي وضعتها السلطات السعودية ممثلة في وزارة احلج والعمرة 

 القاهرة ـ ناهد إمام 
  

  أعلنت الســفارة الســعودية بالقاهرة عن بدء تطبيق منظومة 
تسجيل اخلصائص احليوية «بصمة اإلصبع وصورة الوجه» على 
جميع املتقدمني للحصول على تأشيرات احلج والعمرة اعتبارا من 
١٩ نوفمبــر اجلاري، على أن يتم إعفاء كل من هم دون الـ ١٢ ومن 
يتجاوزون الـ ٧٠ عاما وحملة جوازات السفر الديبلوماسية واخلاصة 

من شرط تسجيل بصمة اإلصبع وصورة الوجه.
  قامت «األنباء» باستطالع سريع حول تأثير ذلك على املعتمرين 
املصريني خالل الفترة املقبلة، حيث اجمع خبراء شركات السياحة 
علــى ان هناك عوامل داخلية وخارجيــة تتكاتف لتحجيم عدد 
املعتمريــن املصريني، وقالوا ان العوامــل اخلارجية تتمثل في 
الشــروط اجلديدة املفروضة من قبل السلطات السعودية على 
عمرة املولد النبوي في مقدمتها تطبيق رســوم بـ ٢٠٠٠ ريال 
على من ســبق له أداء مناسك العمرة، إضافة إلى القرار اجلديد 
اخلاص بتطبيق بصمة العني، هذا بخالف الضوابط واإلجراءات 
اجلديدة املفروضة لتنظيم رحالت العمرة وفقا ملا حددته وزارة 

احلج والعمرة السعودية مؤخرا.
  أما العوامل الداخلية فتمثلت في ارتفاع تكاليف العمرة في ظل 
الضوابط اجلديدة والتي أصبحت تقترب من ١٥ ألف جنيه للفندق ٥ 
جنوم بعد أن كانت ١٠ آالف جنيه العام املاضي، إلى جانب عدم قيام 

 محمد فتحي  طارق أدهم 

العربية ملواجهة التحديات غير 
املســبوقة التي تواجهها في 
الوقت احلالي وعلى رأســها 
انتشار خطر اإلرهاب والفكر 
املتطــرف، كمــا تباحثا حول 
األزمة الليبية، حيث مت تأكيد 
أهمية تكثيف اجلهود للتوصل 
إلى حل لألزمة مبا يحافظ على 
سيادة ليبيا ووحدة أراضيها 
وسالمتها اإلقليمية ويصون 
مقدرات شعبها الشقيق ويعيد 

إليه األمن واالستقرار.

  اتفاقيات ومذكرات التفاهم 
  الــى ذلــك، شــهد رئيس 
مجلــس الــوزراء م.شــريف 
إسماعيل، ونظيره التونسي 
يوسف الشاهد، توقيع عدد من 
التفاهم  االتفاقيات ومذكرات 
بني البلدين وذلــك في ختام 
أعمال الدورة ١٦ للجنة العليا 
املصرية- التونسية، تضمنت 
العديد من مجــاالت التعاون 
من بينها املجال املالي بتوقيع 
مذكرتي تفاهم بني بورصتي 
البلديــن، إضافــة ملجــاالت 
التعاون بشأن إقامة املشروعات 
الصغيــرة واملتوســطة وفي 
مجاالت النقل البري البحري 
واألرصــاد اجلويــة والطاقة 
اجلديدة واملتجددة والصحة 
واخلدمات البيطرية والرياضة 
واألســواق التجاريــة، ودعم 

االستثمارات املشتركة.

  صدقي في الهند
  مــن جهــه أخــرى، توجه 
القائد العام للقوات املسلحة 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربى 
الفريــق أول صدقى صبحي 
امــس إلــى الهند فــي زيارة 
رسمية بدعوة من وزير الدفاع 
الهنــدي، حيث مــن املقرر أن 
يجري خــالل الزيارة العديد 
من اللقاءات املهمة على صعيد 
العســكري واألمني  التعاون 
وتنسيق اجلهود بني القوات 
املسلحة لكال البلدين في العديد 

من املجاالت. 

والتنسيق بني البلدين حول 
التــي  التحديــات  مختلــف 
تفرضهــا األوضاع الســائدة 
ذات  والقضايــا  باملنطقــة 
االهتمام املشترك. وأكد تطلع 
تونس إلى االرتقاء بالتعاون 
فــي املجال األمنــي من خالل 
تفعيل اللجنة األمنية املشتركة 
وعقد اجتماعها نهاية شــهر 
نوفمبر اجلاري لتعزيز قدرات 
البلديــن علــى صعيد جهود 
مقاومــة اإلرهــاب ومواجهة 
التحديات التي تطرحها هذه 

اآلفة اخلطيرة.
الرئيــس    بــدوره، أشــاد 
السيســي مبا يجمع البلدين 
والشعبني املصري والتونسي 
من أواصر األخوة والصداقة، 
وأعرب عــن التطلــع إلى أن 
اللجنــة  تســهم اجتماعــات 
العليــا املشــتركة فــي الدفع 
قدمــا بالتعــاون الثنائي بني 
البلدين في مختلف املجاالت، 
مشــيرا إلــى أهميــة متابعة 
تنفيــذ ما يتــم التوصل إليه 
مــن اتفاقيــات خاللهــا. وقد 
أكــد اجلانبان أهميــة تعزيز 
التكاتف والتضامن بني الدول 

الشــامل، مؤكــدا تثمني بالده 
للدور املهم الذي تضطلع به 
مصر على الصعيدين العربي 
القضايا  واإلقليمــي خلدمــة 

العربية. 
  وخالل اللقاء جدد الشاهد 
تنديــد تونــس بالعمليــات 
اإلرهابية التي تستهدف أمن 
مصر واستقرارها، مشددا على 
تضامــن بالده مــع املصريني 
ومســاندتها جلهودهــم فــي 
مقاومة هذه اآلفة املقيتة، كما 
نوه بعراقة العالقات التاريخية 
بني بالده ومصر ومبا شهدته 
مســيرة التعــاون املثمر بني 
البلدين الشــقيقني من تطور 
خالل السنوات األخيرة، مؤكدا 
حرص تونس على تعزيز هذه 
املسيرة في مختلف املجاالت.
  وأكد الشــاهد على أهمية 
عقــد الــدورة الـــ ١٦ للجنــة 
العليــا املشــتركة بــني بالده 
ومصر لتقييم مسيرة التعاون 
الثنائــي ودورها فــي دفعها 
واالرتقــاء بها إلى مســتوى 
الفاعلة واملتضامنة  الشراكة 
بني البلدين الشقيقني، ومعربا 
عن االرتياح ملستوى التشاور 

السياســي لألزمة الســورية 
حتت رعاية األمم املتحدة.

  كمــا بحــث شــكري مــع 
نظيره األردني أمين الصفدي 
تطــورات مجمــل األوضــاع 
في املنطقة، حيــث أكدا على 
ضرورة «التضامن العربي في 
مواجهة التحديات املختلفة»، 
كمــا تناولت املباحثات أيضا 
ســبل دعم وتعزيز العالقات 

الثنائية مع األردن.

  مباحثات تونسية
  من جهه أخرى، اســتقبل 
الرئيس السيسي امس رئيس 
احلكومة التونســية يوسف 
الشــاهد، بحضــور رئيــس 
مجلــس الــوزراء م.شــريف 
إســماعيل وعدد من الوزراء 
وكبار املسؤولني من اجلانبني، 
حيث نقل الشاهد إلى الرئيس 
السيســي حتيــات الرئيــس 
التونسي الباجي قايد السبسي 
وتطلعه الستقباله في تونس.

  كما أشاد الشاهد مبا حتققه 
مصر من جناحات على مسار 
اإلصالح والتنمية والنهوض 
واالجتماعــي  االقتصــادي 
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  نقل وزير اخلارجية سامح 
شكري في مستهل جولة عربية 
تشــمل ٦ دول ضمت األردن 
والبحرين والكويت واإلمارات 
وســلطنة عمان والسعودية 
رســالة شــفهية من الرئيس 
عبدالفتاح السيسي إلى العاهل 
األردنــي امللك عبداهللا الثاني 
التطورات املتالحقة  تناولت 
في املنطقــة، وما تفرضه من 
أهمية تعزيز آليات التنسيق 
والتشاور لدعم األمن القومي 
العربي واحلفاظ على املقدرات 

العربية.
  شــكري أكد خــالل اللقاء 
على سياســة مصــر الثابتة 
بشــأن أهمية بذل كل اجلهود 
من أجل جتنيب املنطقة املزيد 
من األزمات، وضرورة تخفيف 
حدة التوتر واالستقطاب، نظرا 
ملا يترتب على ذلك من حالة 
عدم اســتقرار تؤثر بالسلب 
على املنطقة بأكملها، وأوضح 
أن مصــر مــن منطلق دورها 
املســؤول إقليميا، وســعيها 
الدائــم للحفــاظ علــى األمن 
القومــي العربــي تستشــعر 
القلق جتاه التطورات اإلقليمية 
املتالحقة، والتدخالت السلبية 
من خارج املنطقة في الشؤون 
العربيــة،  للــدول  الداخليــة 
واتساع رقعة األزمات بشكل 
يقتضي توخي احلذر لتجنيب 
املنطقة املزيد من األزمات التي 
تتضرر منها الشعوب العربية 

باألساس.
  كمــا تناول شــكري أيضا 
تطــورات الوضع فــي قطاع 
غزة واجلهود املصرية إلمتام 
املصاحلــة الوطنيــة، كما مت 
تبادل الــرؤى بشــأن جهود 
إحياء عملية الســالم، فضال 
عن الوضع األمني والسياسي 
في العراق وسورية، وتطورات 
املفاوضات اخلاصة مبساري 
جنيــڤ وأســتانا، مؤكديــن 
باحلــل  االلتــزام  ضــرورة 

 الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال رئيس احلكومة التونسية يوسف الشاهد والوفد املرافق له 

 تقرير األداء احلكومي: ٩٫٥ مليارات جنيه 
لتنفيذ ١٠ طرق في ٢٠١٧ 

 أعد مجلس الوزراء، تقريرا ألداء احلكومة 
حتــت عنوان «الشــفافية واملواجهــة.. دعائم 
اإلصالح ملستقبل واعد وطموحات عريضة»، 
ويشمل التقرير ٧ محاور هي: احلفاظ على األمن 
القومي، استعادة الدور املصري الرائد إقليميا 
ودوليا، اإلصالح اإلداري، حتقيق مزيد من آليات 
الشفافية والنزاهة، العدالة االجتماعية، خدمات 
املواطنني، ترســيخ الدميوقراطية وتدعيمها، 

والرؤية والبرنامج االقتصادي.
  وعن محور الرؤية والبرنامج االقتصادي 
للحكومة في إجناز املشروعات القومية، أشار 
التقرير، وحســب ما نشــر موقع «مصراوي» 
إلى أنه جار إنشــاء ٤ وحدات لتوليد الكهرباء 
مــن الطاقة النووية مبحطة الضبعة النووية 
وانتهاء ١٠٠٪ من عملية املسح الهندسي للموقع 
ومنظومتي األرصاد اجلوية والبحرية ومسح 
طوبوغرافيــة قاع البحــر، باإلضافة لالنتهاء 
مــن التفاوض مع اجلانب الروســي لتوريد ٤ 
مفاعــالت نووية بقــدرة ٤٨٠٠ ميجاوات، ومت 

التوقيع على حزمة عقود خاصة باملشروع.
  وتابع التقرير أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل 

املوقع بالبنية األساسية مع الهيئة الهندسية 
للقوات املســلحة، واالنتهاء منها بنسبة ٩٥٪ 

بإجمالي تكلفة ٢١٫٣ مليار دوالر.
  وحول املشروع القومي للطرق، أشار التقرير 
الــى االنتهــاء من تنفيذ ١٠ مشــروعات ضمن 
املشروع، بإجمالي أطوال ٨٥٠ كم، هي: ازدواج 
طريق الصعيد، البحر األحمر، سوهاج، سفاجا، 
بطول ١٨٠كم، تطوير وادي النطرون، العلمني 
بطول ١٣٥كم، تطوير وازدواج قنا، سفاجا، بطول 
١٢٠كم، ازدواج النفق، عيون موسى بطول ٣٣ 
كم، ازدواج طريق الشــيخ فضل، رأس غارب 
بطول ٩٠ كم، تطوير القاهرة، السويس بطول 
٧٠ كــم، املرحلــة األولى من الطريــق الدائري 
األوسطى بطول ٢٢ كم، الفرافرة، عني دالة بطول 
٨٧ كم، شــبرا، بنها احلر بطول ٤٠ كم، وجار 
العمل حاليا في كوبري الشيخ محمد بن زايد.

  وأوضح التقرير أن التكلفة اإلجمالية لتلك 
املشروعات بلغت ٩٫٥ مليارات جنيه، كما ذكر 
التقرير أنه جار التجهيز لبدء املرحلة الثالثة 
للمشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال ٩٠٦ كم 
بتكلفة إجمالية تصل الى ١٠٫٨٦٠ مليار جنيه.

 دليل استرشادي لتقنني أوضاع
   ١١٧ ألف مغتصب ألراضي الدولة 
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  انتهت جلنة استرداد أراضي الدولة 
ومســتحقاتها من الدليل االسترشــادي 
لتقنــني أراضي الدولة مــن خالل جلان 
احملافظات والتي حددت ٨ اجراءات سيتم 
تنفيذهــا حلني البدء فــي التقنني حيث 
تبدأ احملافظات بتشــكيل جلان لفحص 
وفرز الطلبات املوجودة لديها اآلن ملنع 

االزدواجية في األسماء واملساحات.
  وكشفت أن هناك ١٧ ألف طلب كانت 
اللجنة قد تلقتها على مدار العام املاضي 
ومت إرسالها إلى احملافظات، إضافة إلى 
أكثــر من ١٠٠ ألــف طلب مت تقدميها من 
املواطنني للمحافظات مباشرة خالل الفترة 
املاضيــة عقب انتهاء احلملة املوســعة 
إلزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
عبدالفتاح السيسي. وقررت اللجنة أن 
تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات 
الوالية املختلفة وهيئة املساحة والرقابة 
اإلدارية لضمــان عدم وجود أي تالعب 

في الطلبــات، كما تقرر منــح األولوية 
فــي الفحص للطلبــات التي مت تقدميها 
للجنة العليا خالل السنة املاضية ألنها 
أكدت حرص مقدميها على االلتزام بحق 
الدولــة ورغبتهم في تقنــني أوضاعهم 
وفقا للقانون. وناشدت اللجنة أصحاب 
الطلبات التي مت تقدميها قبل ذلك سواء 
إلى اللجنة أو جهات الوالية أو احملافظات 
مراجعة مكاتب تلقي الطلبات باحملافظات 
الستكمال البيانات واملستندات اخلاصة 
بالتقنني وكذلك معرفة الرسوم املقدرة 
للبدء في إجراءات التقنني، وشددت على 
أن هــذا اإلجراء ال يعنــي تقدمي طلبات 
جديدة وإمنا استكمال الطلبات املقدمة من 
البداية وفقا ملا تطلبه القانون، وهو ما 
أكده رئيس األمانة الفنية اللواء عبداهللا 
عبدالغني، حيث قال انه سيتم تخصيص 
غرفة عمليات للتعامل الســريع مع أي 
حالة أو استفســار، وكذلك لقيام قوات 
إنفاذ القانون مبواجهة أي محاوالت العاقة 

عمل اللجان. 

 وزير الدفاع يبحث 
في الهند تعزيز 

التعاون
  العسكري

 أخبار احملروسة 

 اجليش الثالث يضبط ٥ أفراد يراقبون حتركات القوات 
 أكد املتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أن قوات إنفاذ القانون باجليش الثالث امليداني 
متكنت من ضبط فرد مشتبه به في دعم العناصر التكفيرية وعربة ربع نقل مخبأ بها كمية 
كبيرة من املواد املستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، فضال عن ضبط ٥ أفراد 
آخرين أثناء قيامهم مبراقبة حتركات القوات املسلحة، كما جنحت عناصر 
التأمني في ضبط  ٥ عربات بداخلها كميات كبيرة من املواد املخدرة 
وقطع غيار الدراجات النارية وبعض املواد، التي تستخدم في تصنيع 
العبوات الناسفة على أحد املعابر املؤدية إلى وسط سيناء. 


