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 االربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ 

 مصر وتونس واجلزائر يبحثون اليوم بالقاهرة األزمة الليبية 
 حتتضن القاهرة اليوم األربعاء اجتماعا ثالثيا حول ليبيا يضم وزراء خارجية مصر سامح شكري 
وتونس خميس اجلهيناوي واجلزائر عبدالقادر مساهل.

  وكان وزراء خارجية مصر وتونس واجلزائر قد عقدوا اجتماعا في سبتمبر املاضي 
على هامش أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة، حيث مت بحث دعم احلل 
السياسي في ليبيا في إطار آلية التنسيق الثالثي بني مصر وتونس واجلزائر، 
وجهود دعم التوافق الوطني الليبي، ودعم الدور الذي تضطلع به األمم 
املتحدة في رعاية احلل السياسي لألزمة الليبية.
  القاهرة - خديجة حمودة 

 أخبار احملروسة 
 تضاربت ردود أفعال اعضاء مجلس النواب حول استحداث 
نظام جديد ألسعار تذاكر املترو، حيث انقسم النواب لفريقني، 
األول يؤيد تقسيم األسعار إلى شرائح ال تتجاوز ٤ جنيهات 
جلميع احملطات اعتبارا من ٢٠١٨، في حني رفض فريق آخر 
ميثــل األغلبية اي زيادة في األســعار. بدوره نفى املتحدث 
باسم هيئة املترو أحمد عبدالهادي حدوث أي زيادة في أسعار 
التذاكر في الفترة احلالية إال أنه سيتم تقسيم أسعار التذاكر 
بحسب عدد احملطات، مشيرا إلى أن من يركب محطتني، يجب 

أال يعامل معاملة من يركب ٢٠ محطة.
<<<  

  تسببت اشاعة مكذوبة بإعادة احلكومة قانون اخلدمة املدنية من 
جديد الى مجلس النواب بعد مرور اكثر من عام على تطبيقه في 
وقوع أزمة حادة واشتباك بني اعضاء مجلس النواب واحلكومة، 
رغم التكذيب الرسمي الذي اعلنه رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم 
واالدارة املستشار محمد جميل، اال ان النواب سارعوا الى طلب 
عقد اجتماع عاجل للجنة القوى العاملة ودعوة وزيرة التخطيط 
والتنمية االدارية واملستشار جميل ملناقشة التعديالت اجلديدة 

على القانون.
<<<  

  قال نائب وزير اإلسكان لقطاع تنمية وتطوير هيئة املجتمعات 
العمرانيــة اجلديــدة م.عبداملطلب ممــدوح ان ١٠ من كبرى 
شركات املقاوالت في مصر تسلمت مواقع العمل لبدء تنفيذ 
مشروعات املرافق والبنية التحتية باملرحلة االولى بالعاصمة 

اإلدارية اجلديدة على مساحة ٤٠ ألف فدان.
<<<  

  بدأ أصحاب عدد كبير من الشركات السياحية املنظمة لرحالت 
احلج والعمرة دراســة ايجاد نقاط متنقلة بسيارات مجهزة 
للحصول على البصمة احليوية من الراغبني في ادء الفريضة 
مراعاة لكبار السن وايضا لظروف البعد املكاني للبعض منهم 
وتوصيل هذه اخلدمة «دليڤرى» اليهم حتوطا للتخفيضات 
املتوقعة في اعداد املعتمرين بصفة خاصة وتعرض الشركات 
خلسائر محققة، كما طالب عدد من اصحاب الشركات السياحية 
ممثلي شركة «تسهيل السعودية» املسؤولة عن اجراءات نظام 
البصمة احليوية بضــرورة توفير ما بني ٢٠٠ و٢٥٠ مكتبا 
للشركة في جميع احملافظات مبا يضمن حفظ كرامة املصريني 
الراغبني في زيارة بيت اهللا احلرام ومبا يتفق مع األمن القومي 

املصري الذي يرفض التكدس والتجمهر. 
  إعداد: مجدي عبدالرحمن 

 قرار جديد بتعديل قواعد
  حتصيل ضريبة القيمة املضافة 

 شيرين تغضب املصريني..
  و«الصحة» ترد: النيل بريء من البلهارسيا 

 القاهرة - مجدي عبدالرحمن
  

  أصــدر وزير املالية د.عمرو اجلارحــي قرارا بتعديل الفقرتني 
الثانية والثالثة في املادة ١٦ من الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة 

على القيمة املضافة. 
  وبحسب القرار الذي تسلمته جلنة اخلطة واملوازنة البرملانية 
تضمن تعديل الفقرة الثانية إلزام الشركات التي متتلك الدولة اكثر 
من نصف رأســمالها بتقدمي اإلقرار الشهري وسداد الضريبة في 
اليوم األول من الشهر الثاني من مهلة الشهرين املمنوحة لتقدمي 
اإلقــرار الضريبي بينما يظل موعد باقي الشــركات كما هو خالل 
شهرين من نهاية شهر اإلقرار مبعنى أن اقرار يناير يتم تقدميه 
بحد اقصى في مارس بالنســبة لكل الشركات عدا الشركات التي 
متتلك احلكومة فيها اكثر من نصف رأسمالها فإن تقدميها إلقرار 

شهر يناير بحد أقصى أول مارس.
  وقد استجاب الوزير ملطالب مؤدي اخلدمات واملهنيني والفنانني 
الذيــن خضعوا للضريبة ألول مرة بصدور قانون الضريبة على 
القيمــة املضافة وما ترتب عليه من إلزامهم بتقدمي إقرار شــهري 
بينما بعضهم قد ال ميارس أعماله مرة أو مرتني في السنة، وتضمن 
التعديل الســماح ملؤدي اخلدمات املصدرين واملســتوردين ممن 
يقومون بالتصدير او االســتيراد او أداء اخلدمات مرة واحدة او 
مرتني في الســنة االكتفاء بتقدمي اإلقرار عن الشهر الذي تتم فيه 
العمليــة اذا مــا اقترنت بواقعة بيع او أداء مقابل اخلدمة في ذات 

الفترة دون احلاجة الى تقدمي اقرار شهري. 

 القاهرة ـ العربية: أكدت وزارة الصحة أن نســبة املصابني 
مبــرض البلهارســيا في مصر ضعيفــة جدا وتــكاد ال تذكر، 
حيث قال املتحدث باســم الوزارة د.خالد مجاهد لـ «العربية» 
إن الــوزارة جنحت متاما في القضاء على املرض ومســبباته، 
ودشنت حملة للتأكيد على القضاء نهائيا عليه بحلول ٢٠٢٠، 
مضيفــا أن نســبة اإلصابة به وفقا آلخــر إحصائية قامت بها 

الوزارة العام املاضي بلغت ٠٫٢٪.
  وقال ردا على ما ذكرته املطربة شــيرين من أن النيل يصيب 
املواطنني بالبلهارسيا إن هذا الكالم عار من الصحة، فالنيل بريء 
متاما من اإلصابة بهذا املرض، فضال عن أن مياه الترع واملصارف 
التي كانت حتمل هذا الطفيل أصبحت آمنة وال توجد بها القواقع 

الناقلة للمرض.
  وفي سياق متصل كشفت اإلدارة املركزية لألمراض املتوطنة 
بالــوزارة أنــه بالفعل مت القضاء على انتقال مرض البلهارســيا، 
وأصبحت ال متثل مشــكلة صحية فــي أي قرية أو عزبة أو جنع 
مبختلــف محافظات مصر، كما جنحت فــي انخفاض الطفيليات 
املعويــة ألدنى معدل لها، وقالت في تقرير لها حول البلهارســيا 
إنــه مت خفض معدل انتشــار البلهارســيا تدريجيا للوصول إلى 
معدل صفر في جميع القرى املصرية، وخلو املجاري املائية مثل 
الترع واملصارف من القواقع املصابة بالطور املعدي للبلهارسيا.
  وأكدت الوزارة أن املرض قارب على الرحيل ونهائيا من مصر.

  وكانت املطربة شيرين عبد الوهاب التي قدمت أغنية «مشربتش 
مــن نيلها» قد صدمت إحدى احلاضرات حلفلها الذي أقيم مؤخرا 
والتي طالبتها فيه بأداء األغنية من جديد، وردت عليها شــيرين 
قائلة «هيجيلك بلهارسيا». ولم تكتف املطربة املصرية بذلك، بل 
طالبتها بشــرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدال من ماء النيل، 

حينما قالت لها «اشربي من ميه ايفيان أحسن».
  وتســببت كلمات شــيرين في غضب املصريني الذين دشــنوا 

حملة ضدها وطالبوا مبقاطعتها ومقاطعة أغانيها. 

 شكري نقلها في رابع وخامس جوالته العربية.. والقاهرة تحتضن التدريب العسكري مع األردن «العقبة ٣» 

 السيسي حملمد بن زايد والسلطان قابوس: «دعمنا ثابت للدفاع عن األمن العربي» 
 القاهرة ـ خديجة حمودة ووكاالت

  
  اســتمرت جولــة وزيــر 
اخلارجية سامح شكري العربية 
التي تشمل ٦ دول عربية لنقل 
رسائل شفهية من الرئيس عبد 
الفتاح السيسي الى قادة هذه 
الدول، حيث نقل شكري مساء 
امس األول رسالة السيسي الى 
ولي عهد أبو ظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان بشأن آخر املستجدات 
على الساحة العربية، وسبل 
التضامن والتنســيق  تعزيز 
العربي في مواجهة التحديات 
املختلفة واملتزايدة في املنطقة. 
  وخالل اللقاء أشاد شكري 
بالعالقة األخوية والوثيقة التي 
جتمع بني الشــعبني، وتقدير 
مصر حكومة وشعبا للمواقف 
الداعمــة التي تتخذهــا دولة 
اإلمــارات إزاء مصــر، وتطلع 
مصر إلى مزيد من التنســيق 
والتشاور خالل الفترة احلالية 
التي تتفاقم فيها التحديات التي 
تواجه األمن القومي العربي. 
  من جانبه، أكد سمو الشيخ 
محمد بــن زايد آل نهيان على 
العالقات الثنائية الوثيقة التي 
جتمع بني البلدين، ومشددا على 
حرص اإلمارات على التنسيق 
املستمر والتشــاور مع مصر 
بشأن مجمل القضايا اإلقليمية، 
وخاصــة األزمات التي تعاني 

منها املنطقة العربية. 
  وقــد اســتعرض شــكري 
التطــورات  اللقــاء  خــالل 
األخيرة التي شهدتها الساحة 
العربية، وخاصة الوضع في 
لبنان واالستهداف الصاروخي 
للرياض من جانب احلوثيني 
النفــط  أنبــوب  وتفجيــر 
البحريني، مشــيرا إلى أهمية 
العربــي  تعزيــز التضامــن 
والتكاتــف من أجــل مواجهة 

الراهنة، وضرورة  التحديات 
التصدي حملاوالت التدخل في 
شؤون الدول العربية وزعزعة 

استقرارها.
  كما نقل شكري رؤية مصر 
وتقييمها لألوضــاع الراهنة، 
مؤكدا على موقف مصر الثابت 
والداعم للعمل العربي املشترك 
وسياستها الراسخة للدفاع عن 
األمن القومي العربي باعتباره 
كال ال يتجزأ، والدفع باحللول 
السياســية التي من شأنها أن 
جتنب املنطقة العربية مزيدا 

من األزمات.
  وشــهد اللقاء أيضا تبادال 
للرؤى والتقديرات بشأن مجمل 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات 
االهتمام املشترك، وفي مقدمتها 
األزمتــان الليبية والســورية 
واألوضاع في اليمن والعراق، 
وبرز توافقا في الرؤى واهتماما 
التنســيق  متبــادال بزيــادة 

والتشاور بني اجلانبني. 
  وفي خامس احملطات، انتقل 
شكري إلى سلطنة عمان لنقل 

رســالة الرئيس السيسي إلى 
الســلطان قابوس بن ســعيد 
ســلطان عمان قبيل مغادرته 
إلــى الســعودية وهي احملطة 
األخيرة، حيث كان في استقباله 
وزير اخلارجية العماني يوسف 

بن علوي.

  «العقبة ٣»
  الى ذلــك، أعلنــت القوات 
املسلحة عن وصول عناصر من 
القوات املسلحة التابعة للمملكة 
االردنية للمشاركة في فعاليات 
التدريــب املشــترك «العقبــة 
٣»، والذي يســتمر لعدة أيام 
خالل الشهر اجلاري، مبشاركة 
عناصر من التشكيالت البرية 
من املنطقة اجلنوبية العسكرية 
ووحدات من األسطول اجلنوبي 
وعناصر من الصاعقة واملظالت 
والوحــدات اخلاصة البحرية 
باإلضافة إلى عناصر من القوات 

اجلوية.
  وأوضــح بيــان للقــوات 
املسلحة أن التدريب يتضمن 

العديد من األنشطة التدريبية 
لنقــل وتبــادل اخلبــرات بني 
القوات املشاركة من اجلانبني، 
وتأكيد قدرة وجاهزية العناصر 
التخطيــط  املشــاركة علــى 
والتنسيق والتنفيذ املشترك 
التدريبيــة املخططة  للمهــام 
ملواجهة التهديدات غير النمطية 
وما تفرضه التحديات الراهنة 

واحملتملة.

  حقل ظهر 
  من جهه اخرى، كما ذكرت 
شركة «روســنفت» الروسية 
انها ستستثمر أكثر من ملياري 
دوالر في حقل ظهر املصري في 
٢٠١٨-٢٠٢١، مضيفــة أنه من 
املتوقع أن يصل إنتاج احلقل، 
الذي قد يرفع نسبتها في حصة 
الشريك األجنبي إلى ٣٥٪، إلى 
٢٩ مليار متر مكعب من الغاز 

سنويا. 
  وكان وزير البترول والثروة 
املعدنية طارق املال قد قال إن 
الدولــة تســابق الزمــن أجل 

تشــغيل حقل ظهــر العمالق 
باملياه العميقة بالبحر املتوسط 
قبــل نهايــة العــام احلالــي، 
وأضــاف «أنــه ال يوجد حتى 
اآلن موعد محدد لبدء اإلنتاج، 
لكنه ســيكون بكل تأكيد قبل 

نهاية العام احلالي».

  أسعار الوقود
  مبــوازاة ذلك، نفــى مركز 
املعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابع ملجلس الوزراء ما تردد 
عن اعتزام احلكومة إقرار زيادة 
جديدة في أسعار الوقود واملواد 
البترولية خــالل العام املالي 
اجلاري، وذكر أنه قام بالتواصل 
مــع وزارة البتــرول والثروة 
املعدنيــة، التي أكــدت أن تلك 
األنبــاء «غير صحيحة»، وأن 
أسعار الوقود كما هي، وأنه لن 
تكون هناك أي زيادات جديدة 
في أســعار الوقود والبنزين 
حتــى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (نهاية 

السنة املالية اجلارية).
  وأشــارت الــوزارة إلى أن 
أسعار املواد البترولية كالتالي: 
 بنزين ٨٠ يباع بـ٣٦٥ قرشــا/
ليتر، وبنزين ٩٢ يباع بـ٥٠٠ 
قرش/ليتر، وبنزين ٩٥ يباع 
بـــ٦٦٠ قرشــا/ليتر، وســعر 
السوالر ٣٦٥ قرشا/ليتر، بينما 
يبلغ  سعر اسطوانة البوتوجاز 

٣٠ جنيها.

  التدفقات النقدية
  وفــي غضــون ذلــك، أكد 
محافظ البنك املركزي املصري 
طارق عامــر أن اجمالي حجم 
التدفقــات النقديــة األجنبية 
الــى البــالد منذ بــدء تعومي 
اجلنيــه املصــري وصــل الى 
٨٠ مليار دوالر، مشــددا على 
أن مصــر فــي ظــل األوضاع 
االقتصادية احلالية أصبحت 
مقصدا لالستثمارات األجنبية 
ومؤسسات التمويل الدولية. 

 صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مستقبال وزير اخلارجية سامح شكري  

 «روسنفت» الروسية 
ستستثمر ملياري 

دوالر في حقل ظهر
  

  «الوزراء» ينفي زيادة 
أسعار الوقود قبل 

٣٠ يونيو ٢٠١٨
  

  «املركزي»: ارتفاع 
تدفقات النقد 

األجنبي إلى ٨٠ مليار 
دوالر 

 «مصر للطيران» تشتري ١٢ طائرة من «بومباردييه» بـ ١٫١ مليار دوالر 

 مذكرة تفاهم مع «األوروبي إلعادة اإلعمار» لدعم رائدات األعمال 

 القاهرة - ناهد إمام
  

  أعلنت الشــركة القابضة 
ملصــر للطيران عن تعاونها 
األول مع شركة بومباردييه 
التجاريــة مــن  للطائــرات 
خالل التوقيــع على خطاب 
نوايا مبوجبه حتصل مصر 
للطيــران على ١٢ طائرة من 
طــراز CS٣٠٠ لتنضــم الــى 
أسطول الشركة على ان تكون 
عملية التســليم خالل ٢٠١٨ 
وحتى ٢٠٢٠، مع أحقية شراء 
١٢ طائرة إضافية خالل الفترة 
من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٦، حيث 
تقوم الطائرات بالعمل على 
شــبكة خطوط شركة مصر 
الداخلية  الطيران للخطوط 
واإلقليميــة (إكســبريس)، 
وهي إحدى الشركات التابعة 

 القاهرة ـ ناهد إمام 
  

  افتتحت وزيرة االستثمار 
والتعاون الدولي د.سحر نصر 
املنتدى اإلقليمي لالســتثمار 
مــن أجــل النمــو املســتدام، 
والذي نظمه البنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية لدول 
شرق وجنوب البحر األبيض 
املتوســط، بحضــور رئيس 
البنك ســوما تشــاكاراباتى 
وممثل البنك املقيم بالقاهرة 

جانيت هاكمان.
  هذا، وقد وقعت نصر مع 
رئيس البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمــار والتنميــة، مذكــرة 
تفاهم تتمثل في التركيز على 
دعم رائــدات األعمال، ودعم 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة، للحصول على 
التمويل الالزم للنمو، حيث 
أكــدت أن محفظــة البنك في 
مصر وصلت إلى ٣ مليارات 
يــورو، متثلــت فــي متويل 
مشــروعات أبرزها في مجال 
البنية األساسية واملشروعات 
الصغيرة واملتوسطة والطاقة 
املتجددة، ومشيرة إلى أهمية 

القابضــة ملصــر  للشــركة 
للطيران الناقل الوطني ملصر 

ومقرها القاهرة.
  ووقفا لقائمة أسعار البيع، 
فإن قيمة الطلب املؤكد لعدد ١٢ 
طائرة طراز CS٣٠٠ تصل إلى 
ما يقرب من ١٫١ مليار دوالر، 
وفي حال تأكيد طلب احلصول 
لعدد ١٢ طائرة األخرى، فإن 
قيمة العقد ستزيد لتصل إلى 

٢٫٢ مليار دوالر.
  جــاء هذا اإلعــالن خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد 
امس بحضور وزير الطيران 
شريف فتحي، حيث قام كل 
مــن رئيــس مجلــس إدارة 
القابضــة ملصــر  الشــركة 
للطيــران صفــوت مســلم 
ورئيس شركة بومباردييه 
فريد كرومر بتوقيع خطاب 

٣٠ مليون دوالر للبنك العربي 
األفريقــي، مصحوبا بتمويل 
الــف دوالر كمســاعدة   ٤٩٠
فنيــة للبنــك، ومتويل بـ ٧٥ 
مليــون دوالر لبنــك مصــر 
لدعم املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة مصحوبا بـ ٣٥٠ 
ألــف دوالر كمســاعدة فنية 

لبنك.
  من جهه اخرى، تستضيف 
مصر مؤمتر «افريقيا ٢٠١٧» 
«التجــارة  عنــوان  حتــت 
واالستثمار ألفريقيا ومصر 
والعالم» الذي تنظمه وزارة 
االستثمار والتعاون الدولي، 
بالتعاون مع الوكالة اإلقليمية 
لالســتثمار التابعــة ملنظمة 
الكوميســا، خالل الفترة من 
٧ إلى ٩ ديسمبر املقبل مبدينة 
شــرم الشــيخ، حتت رعاية 
وحضور الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
  ومــن املقــرر أن يحضــر 
املؤمتر عدد من رؤساء دول 
وحكومات ووزراء من مختلف 
الدول األفريقية وكذلك ممثلون 
عن شركاء مصر في التنمية، 
وشخصيات رفيعة املستوى 

ابرزهــا متويل بـــ ١٠ ماليني 
دوالر للبنك االهلي الكويتي، 
ومتويل بـــ ٣٠ مليون دوالر 
لبنك إسكندرية، لدعم الطاقة 
املتجددة، ومتويل بـ ٤٠ مليون 
دوالر لبنــك االمــارات دبــي 
الوطني في مصــر، ومتويل 
بـــ ٢٠ مليــون دوالر للبنــك 
اخلليجي املصري، ومتويل بـ 

أن يكون النمــو االقتصادي 
مســتداما مــن أجــل القضاء 
علــى الفقر عن طريق توفير 
استراتيجيات للتنمية طويلة 

األجل.
  كما شــهدت نصر توقيع 
٧ اتفاقيات بني رئيس البنك 
األوروبــي إلعــادة اإلعمــار 
والتنمية، والقطاع اخلاص، 

النوايا، حيث قال مســلم ان 
اخلطــوة تأتي ضمن جهود 
استكمال الشــركة الوطنية 
خلطتها في حتديث أسطولها 
اجلــوي بأحــدث ومختلف 
طرازات الطائــرات، مضيفا 
 CSeries ان اختيــار طائرات
٣٠٠ جــاء بناء على دراســة 
مكثفة ألسطول الشركة من 
الطائــرات واحتياجاتها مبا 
يتماشى مع معدالت التشغيل 
وشــبكة اخلطوط اجلوية، 
ومقارنــة ذلــك بالعــروض 
املقدمة من كبريات الشركات 
املصنعــة للطائــرات حول 

العالم اجلوية.
  وتتسع الطائرة لنحو ١٢٦ 
مقعدا، بواقع ١٦ مقعدا على 
درجة رجال األعمال ١١٠ مقاعد 

على الدرجة السياحية. 

في مجال األعمال من املصريني 
واألفارقة وجميع أنحاء العالم، 
بهدف حتفيز االســتثمار من 

أجل النمو الشامل.
  وحرصت وزارة االستثمار 
على االســتعداد لهذا احلدث 
الكبيــر، كما أنتجــت ڤيديو 
«ترويجيــا» للمؤمتــر، كمــا 
نصــر  الوزيــرة  صرحــت 
لـ«األنباء» بأن املؤمتر يهدف 
لتعزيز العالقات االقتصادية 
مع دول القارة، وســيتضمن 
عقد جلســات للمشــروعات 
القومية والفرص االستثمارية 
املتاحــة فــي مصــر، إضافة 
إلــى تنظيــم منتــدى رواد 
األعمال والشــركات سريعة 
النمــو في القــارة األفريقية، 
لــرواد  وجلســات اســتماع 
األعمال، وملناقشة التحديات 
التــي تواجههــا  املشــتركة 
الشركات الناشئة مبا في ذلك 
التمويل وفتح أسواق جديدة 
ومهارات القيادة وتقدمي األفكار 
للمســتثمرين، كما ســيتيح 
املؤمتر الفرصة إلقامة شراكات 
بني رواد األعمال والشــركات 
ومؤسسات التمويل املشاركة. 
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