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 بقلـم: حسام فتحي
 طيب!!!

 دعوكم من مراجعة حسابات ٢٠١٧ الذي رحل 
بسيئاته.. وحسناته، ويكفينا أنه حمل جراحه 

وجراحنا ومللم أشالءه ورحل غير مأسوف عليه،.. 
وكالعادة سوف نتمنى أن يكون عام ٢٠١٨ أفضل 
من سابقه، وسيملؤنا األمل بأن يتحقق الدعاء.. 

وتستجاب األمنيات بعكس ما يحدث بداية كل عام 
منذ عقود طويلة حيث نظل متفائلني بالعام اجلديد 

حتى تخبو ذبالته، ويخفت توهجه، ويبدأ العد 
التنازلي للرحيل نكتشف أن سابقه كان أقل ضررا، 

وأن العام الراحل كان أسوأ مما سبقه.. ولكننا 
مضطرون ألن نتأسى بجماهير الزمالك.. و«نظل 

أوفياء» للتفاؤل.. حتى يقضي اهللا أمرا كان مفعوال!!
  .. وكسابقيه يحمل عام ٢٠١٨ حتديات كبرى ملصر 

قيادة وحكومة وشعبا، نتضرع إلى اهللا خاشعني 
أن ينصرهم عليها، ويلهمهم الصواب ملواجهتها، 

وعلى رأس هذه التحديات ـ تتفق معي أو تختلف 
فلن يثنيني شيء عن قناعتي في هذا األمر ـ على 
رأسها «التعليم»، فلن أتوقف عن التأكيد.. وتكرار 

التأكيد على أن ملف «التعليم» في بر مصر هو امللف 
األهم، وأن إصالح التعليم وتعديل مخرجاته وإنهاء 

حالة «األُمية» املتفاقمة هي البوابة األساسية للخروج 
من مستنقعات التردي التي أوقعونا فيها عامدين، 
واستدرجنا إليها على مدى عقود جتاوزت نصف 

القرن حتى وصلنا إلى ما نحن فيه على أصعدة 
عديدة.

  «التعليم» هو احلل اجلذري إلصالح اخلدمات 
الصحية، ومكافحة الفساد، واستعادة الكرامة، 
واملشاركة السياسية السليمة، ومعرفة حقوق 

وواجبات املواطنة احلقة، فاملواطن «املتعلم» سيعرف 
حقوقه وواجباته، وكيفية املشاركة السياسية 

اإليجابية، وسيعرف قيمة صوته احلقيقية، وكيف 
يتصدى للفساد واملفسدين، وكيف يختار من ميثله 

من نواب يستحقون شرف متثيل املصريني.
  أدعو اهللا خاشعا.. أن يتم تنفيذ استراتيجية تطوير 

التعليم والقضاء على األمية في مصر والنهوض 
بكافة عناصر العملية التعليمية، وتطوير وتنقيح 

املناهج مبا يتناسب مع هدف نقل مصر إلى املكان 
واملكانة التي تستحقها بني دول العالم املتطور.

  أصلحوا التعليم ينصلح حال البلد.
  وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء. 

 حتديات ٢٠١٨ 

 مد حالة الطوارئ ٣ أشهر.. وضبط ٣٥ كيلو متفجرات في دهشور لالستخدام في عمليات إرهابية 

 إعدام ٤ إرهابيني جدد.. وحبس إرهابي حلوان ١٥ يوماً 
 القاهرة - وكاالت: نفذت 
السلطات املصرية فجر امس 
حكم اإلعدام في ٤ من جماعة 
اإلخوان اإلرهابية نفذوا عملية 
إرهابية بكفر الشــيخ بالعام 
٢٠١٥ وأدت ملقتــل ٣ طــالب 
بالكليــة احلربيــة وإصابــة 
آخرين في القضية املعروفة 
اعالميا بـ «ستاد كفر الشيخ»، 
وذكرت مصادر أن السلطات 
نفذت حكم اإلعدام في كل من 
أحمد عبداملنعم ســالمة علي 
ســالمة وأحمــد عبدالهــادي 
محمــد الســحيمي وســامح 
عبداهللا محمد يوسف ولطفي 
إبراهيم خليل بعد صدور حكم 
نهائي وبات من إحدى احملاكم 
العسكرية بإعدامهم. وتعود 
الواقعة إلى إبريل ٢٠١٥، حيث 
ألقى املتهمون املنتمون لتنظيم 
اإلخوان قنابل وعبوات ناسفة 
جتاه حافلة لنقل طالب الكلية 
احلربية كانت أمام ستاد كفر 
الشــيخ متهيــدا لنقلهم إلى 
كليتهم بالقاهرة، مما أدى ملقتل 
٣ طــالب وإصابة آخرين من 

الطالب واملارة.
الرئيــس    هــذا، واصــدر 
القرار  عبدالفتاح السيســي 
اجلمهوري رقم ٦٤٧ لســنة 
٢٠١٧ مبد حالة الطوارئ املعلنة 
بقرار رئيس اجلمهورية رقم 
٥١٠ لســنة ٢٠١٧ املشار إليه 
في جميع أنحاء البالد ملدة ٣ 
أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من 
الســاعة الواحدة من صباح 

السبت ١٣ يناير.
  ونصــت املــادة الثانيــة 
من القــرار اجلمهوري الذي 
نشــرته اجلريدة الرســمية 
في عددها الصادر امس على 
أن تتولــى القوات املســلحة 
وهيئــة الشــرطة اتخــاذ ما 
يلزم ملواجهة أخطار اإلرهاب 
ومتويله وحفظ األمن بجميع 
أنحاء البالد وحماية املمتلكات 

العامة واخلاصة وحفظ أرواح 
املواطنــني، ووفقــا للمــادة 
الثالثــة من القــرار، يفوض 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
فــي اختصاصــات رئيــس 
اجلمهورية املنصوص عليها 
فــي القانون رقم ١٦٢ لســنة 
١٩٥٨ بشــأن حالة الطوارئ، 
كما نصت املادة الرابعة على 
أنه يعاقب بالســجن كل من 
يخالف األوامر الصادرة من 
رئيس اجلمهورية بالتطبيق 
ألحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة 

١٩٥٨ املشار إليه.
  في غضون ذلــك، جنحت 
األجهزة األمنية مبديرية أمن 
اجليزة بالتنســيق مع جهاز 
األمــن الوطنــي، فــي ضبــط 
مخزن للمتفجرات واألسلحة 
داخل إحدى الشقق في مساكن 
دهشور دائرة قسم شرطة ثالث 
أكتوبر، حيث وردت معلومات 
لقطــاع األمــن الوطنــي تفيد 
قيــام مجموعة مــن العناصر 
اإلرهابية، باتخاذ شقة سكنية 
كمخزن لتخزين األسلحة ومواد 
املتفجــرات، حيث  لتصنيــع 
مت حتريز نحــو ٣٥ كيلو من 

املتفجرات داخل الشقة.
صحــة  مــن    وبالتأكــد 

املعلومــات الــواردة مت إعداد 
قــوة أمنية مكونــة من قطاع 
األمن الوطني واألجهزة األمنية 
مبديرية أمن اجليزة وخبراء 
املفرقعــات، ومداهمة املخزن 
وضبط بداخله كميات كبيرة 

من املتفجرات.
  مبوازاة ذلك، أمــر النائب 
العــام املستشــار نبيل أحمد 
صادق، بحبس اإلرهابي إبراهيم 
إســماعيل مصطفــى، املتهــم 
بارتكاب جرمية الهجوم املسلح 
على كنيســة مارمينــا وأحد 
احملال التجارية لبيع األدوات 
الكهربائيــة مبنطقــة حلوان 
مؤخرا، ملدة ١٥ يوما احتياطيا 
على ذمة التحقيقات التي جترى 

معه مبعرفة النيابة.
  إلى ذلك، وخالل حضوره 
املشــروع التكتيكــي بجنــود 
مع الرمايــة بالذخيرة احلية 
(مجد ٢٧) الذي تنفذه عناصر 
من وحدات املدفعية باجليش 
الثاني امليداني، والذي يأتي في 
إطار اخلطة السنوية للتدريب 
القتالي لتشــكيالت ووحدات 
القوات املســلحة، قــال القائد 
العام للقوات املسلحة  ووزير 
الدفاع واإلنتاج احلربي الفريق 
أول صدقي صبحي ان القوات 

املســلحة لن تسمح باملساس 
بأمن مصر واستقرارها ووحدة 

شعبها.
  هذا، وتواصــل الدائرة ١٦ 
جنايات جنوب القاهرة املنعقدة 
القاهــرة اجلديــدة  مبحكمــة 
بالتجمع اخلامس، نظر طلب 
النائب العام املستشــار نبيل 
صــادق، بالتحفظ على أموال 
وممتلــكات مدحت شــعراوي 
الرئيس السابق لشركة أكدميا 
إنترناشيونال، وزوجته، في 
واقعــة اتهامه بالتســبب في 
أزمــة نقــص البنســلني مــن 
الســوق احمللي، وكانت نيابة 
األموال العامــة العليا، أمرت 
بحبس شعراوي ١٥ يوما على 
ذمة التحقيقات، وأســندت له 
اتهامات بتربيح نفسه من خالل 
رئاسته للشركة، قبل مغادرتها 
ونقل وكالة استيراد مستحضر 
«البنسلني» الطبي إلى شركته 
اخلاصة، على نحــو أدى إلى 
نقص حاد في وجود املستحضر 

الطبي في السوق.
  إلى ذلك، صــرح املتحدث 
الرسمي باسم الهيئة الوطنية 
لالنتخابات املستشار محمود 
الشــريف، بأن الهيئة ستعقد 
برئاسة املستشار الشني إبراهيم 

رئيس الهيئة مؤمترا صحافيا 
االثنني املقبل مبقر الهيئة العامة 
لالستعالمات إلعالن اجلدول 
التفصيلــي املتعلق  الزمنــي 
بانتخابات رئاسة اجلمهورية 

وإجراءاتها.

  افتتاح موقف السالم بالقاهرة فبراير 
المقبل بكلفة ٩٠ مليون جنيه

  من جهه اخرى، تفقد محافظ 
القاهرة م.عاطف عبداحلميد، 
األعمال اجلارية مبوقف السالم 
متهيدا الفتتاحه أوائل فبراير 
املقبل، مبينــا ان املوقف يعد 
األكبــر فــي تاريــخ العاصمة 
حيث يشغل ١٢٫٥ فدانا وتكلف 
نحو ٩٠ مليون جنيه ويســع 
١٠٦٨ سيارة ويضم ٨ بوابات 
وبوابــة احتياطــي للدخــول 
واخلــروج، بهــدف جتميــع 
وسائل النقل البري املختلفة 
داخل موقف واحد وســيضم 
امليني  أوتوبيسات وسيارات 
بــاص التابعــة للنقــل العام، 
وموقعا لسيارات النقل البري 
حملافظات اجلمهورية املختلفة، 
وموقعا لسيارات السيرفيس 
التي تربط املوقف بكل أحياء 
القاهــرة، وموقعا لســيارات 

السرفيس لألقاليم.

 الفريق أول صدقي صبحي يشهد املشروع التكتيكي بجنود مع الرماية بالذخيرة احلية «مجد ٢٧»  

 صبحي: القوات 
املسلحة لن تسمح 

باملساس بأمن مصر 
ووحدة شعبها 

  
  «الوطنية 

لالنتخابات» تعلن 
اجلدول الزمني 

لالنتخابات الرئاسية 
اإلثنني 

  
  بدء نظر التحفظ 

على أموال املتهم 
في أزمة «نقص 

البنسلني»

 مذيعة تعلن على الهواء
  ترشحها لالنتخابات الرئاسية 

 في أولى حلقات برنامجها، بالعام ٢٠١٨، فاجأت املذيعة منال 
أغا مشاهديها بإعالنها خوض سباق االنتخابات الرئاسية املقبلة.

  وبدأت أغا، خالل تقدميها برنامج «مع منال أغا» عبر فضائية 
«احلدث اليوم»، امس األول حديثها على الهواء بإلقاء بيان جاء 
فيه: «أيها الســادة والســيدات شــعب مصر العظيم أنا قررت 
أرشح نفسي لرئاسة اجلمهورية خالل األربع سنوات املقبلة، 
ألن نساء مصر هم القوى املؤثرة بكافة املنعطفات السياسية 

طوال الفترة املاضية».
  وتساءلت: «لم ال يكون لدينا أول رئيسة مصرية جلمهورية 
مصر العربية؟»، معتبرة أن «مصر لديها الكثير من املشــاكل 

والتي أدت لتدهور جميع اخلدمات». 

 منال أغا 

 ملشاهدة الڤيديو
 أو    ميكن استخدام QR كود أو 

 مدبولي يسلِّم الراية من جديد 
إلسماعيل األسبوع املقبل 

 القاهرة - مجدي عبدالرحمن
  

  علمــت «األنباء» من مصادر حكومية مســؤولة أن رئيس 
احلكومة شريف إسماعيل سيعود ملمارسة مهام عمله األسبوع 
املقبل، وبعد انتهاء عيد امليالد املجيد وتنتهي على الفور مدة 
تفويض وزير اإلسكان د.مصطفى مدبولي في توليه مسؤولية 
رئاســة احلكومة باإلنابة التي اســتمرت شــهرا خالل الرحلة 
العالجية إلسماعيل في أملانيا وخالل فترة النقاهة التي قضاها 

في العني السخنة.
  ومن املقرر أن يقوم مدبولي بتسليم املسؤولية رسميا إلى 
إسماعيل مع تقرير كامل يحتوي كل القرارات واإلجراءات التي 

قامت بها احلكومة على كل األصعدة في غيابه.
  ومن املقرر أن يرأس مدبولي اجتماع احلكومة اليوم األربعاء، 
وهو في نفس موقعه، على أن يعود إلى صفوف الوزراء اعتبارا 
من األســبوع املقبل في اجتماع احلكومة األسبوعي، وأضافت 
املصادر أن صحة إسماعيل في حتسن مستمر، مشيرا إلى أن 
األطبــاء أكدوا أنه يســتطيع أن يقوم بأعمالــه خالل أيام بعد 

انتهاء فترة النقاهة. 

 االعتداء على الكنائس ثم على املساجد.. كيف تنظر لهذا 
السيناريو؟

  ٭ احلقيقة أن الوطن يواجه حتديا حقيقيا وهو اإلرهاب 
والعنف الناجت بصورة أساسية عن اخلطاب املتطرف 
واملتشدد من البعض، لذا على الشعب بكل مؤسساته 
أن يتصدى لهذا اخلطاب املتطرف، كما يجب أن نخلق 
تيارا مســتنيرا في أوساط الشــعب املصري ألن بناء 
الوعي من اهم األسلحة في محاربة التطرف، كما يجب 
أن نعمل على تأكيد القيم اإلنســانية النبيلة التي هي 
من أصالة الشــعب وأيضا االهتمام بالنشء والشباب 
وهو االمر الذي يتطلب تضافر كل جهود املؤسســات 
مثــل وزارة التربيــة والتعليم وكذلــك وزارة التعليم 
العالــي وأيضا وزارة الشــباب ووزارة الثقافة وكذلك 
اإلعالم واألزهر الشــريف والكنيسة فنحن نحتاج إلى 

ثورة حقيقية في بناء الوعي.
  

  وما ردك على ما يطلقه البعض باخلارج وحتديدا أميركا 
بأن هناك اضطهادا لألقباط في مصر؟

  ٭ اعتقــد أن هذه األقاويل ال تنبع من أقباط مصر كما 
أنها ال متثلهم ابدا، ألننا على يقني بان مصر كلها تعاني 
من إرهاب ســواء كان اجليش أو الشرطة اضف إليهم 
األقبــاط في الكنائس وأخيرا املســلمني في املســاجد، 
وعليه فعموم الشعب املصري يعاني من اإلرهاب، ولكن 
توجد أيضا نفوس مريضة «ناجتة من خطاب متطرف» 
متارس أنواعا من التمييز على األقباط وهم قلة، حيث 
إن الشارع املصري اصله «معتدل»، كما يجب أال نغفل 
دور الرئيس عبدالفتاح السيســي في ســعيه إلرساء 

املواطنة جلميع املصريني بكل طوائفهم وبالنسبة لألقباط، فهو 
أول رئيس يحضر إلى الكاتدرائية للتهنئة بالعيد وأول رئيس 
يتكلم من صحن الكنيسة بالكاتدرائية املرقسية لألقباط وأول 
رئيس يرســخ لغة املواطنة املصرية للجميع، وهذا ما ظهر في 
الضربــة اجلوية لإلرهابيني بعد استشــهاد ٢١ قبطيا في ليبيا، 
واحلقيقة ال ميكن للرئيس وحده ان يقوم بإرساء املواطنة الكاملة 
ألن هذه اخلطوة هي مسؤولية كل املصريني، ولقد اثبت حادث 
مســجد الروضة أن اإلرهاب ال يفرق بني مسلم ومسيحي، وهو 
إرهاب حاول في أكثر من مرة أن يضرب العالقات بني عنصري 

األمة ليفتح باب تبادل االتهامات ولكنه لم ينجح في ذلك.
  

  وكيف كان رده فعل البابا تواضروس على حادث الهجوم األخير 
على كنيسة مارمينا بحلوان؟

  ٭ البابا تواضروس بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، 
تلقى خبر الهجوم على كنيسة مارمينا اإلرهابي بالصالة، مضيفا: 
«البابا اعتكف فترة للصالة»، ولقد تابعت الكنيسة املوقف حلظة 
بلحظة فور حدوثه، فهذا احلادث لن يؤثر على أجواء االحتفال 
بأعياد امليالد املجيد، فالتحدي كبير واإلرهاب منظم ويستهدف 
وحدة الوطن، واحلل وحيد يتمثل في جتفيف منابع الفكر املتطرف 
ألن اإلرهــاب يطول كل أبناء الشــعب املصري، ويجب التوصل 

إلى رؤية لبناء الوعي املستنير ملواجهة اإلرهاب.
  

  .. وما تقييمك لألداء األمني سواء من القوات املسلحة أو الشرطة 
في تأمني دور العبادة؟

  ٭ اجلهود املبذولة لتأمني دور العبادة، تفوق الوصف واقل ما 
يقــال ان مصر اآلن في حالة حرب ومع ذلك فاملواطن العادي ال 
يشعر اننا في حالة حرب ويستطيع أن ميارس حياته اليومية 

بسالسة والفضل في ذلك يعود إلى املجهود الذي يقوم به أبناء 
مصــر من جيش وشــرطة، وخالل تلك الفتــرة احلرجة من كل 
عام فإن عمليات التنســيق بني الكنيسة واجلهات األمنية على 

مستوى عال جدا من االهتمام والدقة.
  

  كيف تصف عالقة قداسة البابا تواضروس الثاني مع اجلهات 
املعنية، وتقييمك لتناول اإلعالم املصري للشأن الكنسي؟

  ٭ اقولها وبصراحة تامة ان عالقة قداسة البابا تواضروس الثاني 
مع اجلميع «طيبة جدا» سواء مع الرئيس او مؤسسات الدولة 
الرسمية والكنسية والشعبية وأيضا شيخ األزهر من الناحية 
اإلنسانية والتي تظهر في لقاءتهم املتعددة والتي دائما ما حتمل 
هموم املواطنني وســبل املساهمة في عالجها، والتي كان آخرها 
مقترح البابا تواضروس الذي متت املوافقة عليه واخلاص بإنشاء 
كيان يهتم باألخالق واملواطنة، وبشكل عام فإن التحديات التي 
متــر بها البالد من اقتصادية وحرب مع اإلرهاب، جتعل قضية 
املواطنة عملية «حساســة جدا»، ومــن املفترض أن يتم تناول 
هذه األحداث من وسائل اإلعالم مبوضوعية تامة لتسهيل وضع 
احللول املناســبة لها، فكلما مت توصيف املشكلة بشكل صحيح 
كلما كان حلها أســهل، فال التعتيــم اإلعالمي للقضايا مفيد وال 

إثارة بعض اجلوانب ستكون مفيدة ألي فئة.
  

  ما هي إجنازات الكنيسة في أول ٥ سنوات على تنصيب البابا 
تواضروس الثاني؟

  ٭ نعم ٥ سنوات اكتملت منذ اختيار وتنصيب البابا تواضروس 
الثاني بابا لإلسكندرية وبطريركا للكرازة املرقسية، استكمل فيها 
نهج آبائه وأســالفه في رعاية الوديعة التي اؤمتن عليها راعيا 
من قبل راعي الرعاة األعظم، حيث شــهد تنظيم العمل الرعوي 
بالكنيسة منذ بداية تنصيبه نقلة نوعية كبرى قصد بها ترتيب 
البيــت من الداخل عن طريق العمل املؤسســي الذي امتازت به 
اإلدارة فــي عهده من خالل اصدار عــدد من اللوائح منها لوائح 
انتخاب البطريرك، واختيار الكاهن، وانتخاب مجالس الكنائس، 
وانتخاب أمناء التربية الكنسية، واملرتلني، واملكرسني، باإلضافة 
إلــى دليل الرهبنة القبطية وإدارة احليــاة الديرية ودليل األب 
األســقف ونظم إدارة اإليبارشية، كما مت تأسيس ١٢ ديرا جديدا 
في مصر واملهجر، وأقر عيد شهداء العصر احلديث في ٨ أمشير/ 
١٥ فبرايــر من كل عام، كما متت إعادة هيكلة وتشــكيل اللجان 
باملجمع املقدس لتصبح ٩ جلان رئيســية تنبثق منها ٣٣ جلنة 
فرعية منها جلان مســتحدثة مثل جلنــة رعاية املوهوبني التي 
تتبع جلنة الرعاية واخلدمة، كما رســم البابا خالل تلك الفترة 
٤١ أســقفا بني اإليبارشــيات والعموم ورسم مطارنة، باإلضافة 
إلى جتليس عدد من األساقفة العموم على كراسي اإليبارشيات 
واملناطــق التي كانوا يخدمون فيها، وزيادة عدد اإليبارشــيات 
ســواء داخل مصر أو خارجها فتأسست في أوروبا إيبارشيات 
اليونان، وهولندا، وجنوبي فرنســا، وباريس وشمالي فرنسا. 
وفي أميركا الشــمالية إيبارشــيات ميسســاجا بكندا، ونورث 
وســاوث كارولينا، ونيويورك بالواليات املتحدة، أما في مصر 
فتم تقســيم إيبارشية اجليزة إلى خمس إيبارشيات هي وسط 
اجليزة، وشمال اجليزة، و٦ أكتوبر وأوسيم، وطموه، وأطفيح، 

كما أعيد تأسيس إيبارشية الوادي اجلديد والواحات. 

 أكد أن وحدة وتالحم المسلمين واألقباط رهان عبور مصر ألزماتها 

 القس بولس حليم لـ «األنباء»: لن نقع في فخ الفتنة الطائفية 

 الوحدة والتالحم بني املصريني «مسلمني وأقباط» هي الرهان األكبر 
على عبور مصر ألزماتها االقتصادية والسياسية، فقد رفع املصرين منذ 
زمن طويل شعار «مسلم ومسيحي ايد واحده» ولم يكن شعارا اجوف 
ولكنه كان تعبيرا حيا يجسد ملحمة الوحدة الوطنية والذي تتحطم 
على صخرتها كل محاوالت زرع الفتنة الداخلية مهما حدث، وقد كشف 
حادث مسجد الروضة اإلرهابي تلك احملاوالت بعدما نالوا من الكنائس 
في فترة سابقة. بهذه الكلمات خلص املتحدث الرسمي باسم الكنيسة 
الكاثولوكية القمص بولس حليم، في مقابلة خاصة مع «األنباء»، وأكد 
أن اجلهود املبذولة لتأمني دور العبادة، يفوق الوصف واقل ما يقال أن 
مصر اآلن في حالة حرب، ومع ذلك فاملواطن العادي ال يشعر اننا في 
حالة حرب ويستطيع أن ميارس حياته اليومية بسالسة والفضل في 

ذلك يعود إلى املجهود الذي يقوم به أبناء مصر من جيش وشرطة.
  وذكر ان هناك دورا كبيرا للرئيس عبدالفتاح السيسي في سعيه إلرساء 
املواطنة جلميع املصريني بــكل طوائفهم، فهو أول رئيس يحضر 
إلى الكاتدرائية للتهنئة بالعيد وأول رئيس يتكلم من صحن الكنيسة 
بالكاتدرائية املرقسية لألقباط وأول رئيس يرسخ لغة املواطنة املصرية 

للجميع.. وإلى تفاصيل احلوار:

 حوار:  مجدي عبدالرحمن

 القس بولس حليم 

 تسديد ٣٠ مليار دوالر التزامات وديوناً جلهات خارجية في ٢٠١٧ 
 قال مصدر مسؤول بالبنك املركزي املصري امس ان مصر سددت نحو ٣٠ مليار دوالر 
التزامات وديونا جلهات خارجية خالل ٢٠١٧ وستلتزم بسداد اكثر من ١٢ مليار دوالر خالل 
العام احلالي، مضيفا ان الـ ٣٠ مليار دوالر موزعة بني سندات وديون خارجية لصالح 
بنوك دولية منها البنك االفريقي للتصدير واالستيراد وودائع وقروض من دول 
كالسعودية وليبيا وتركيا، وايضا سداد التزامات على جهات حكومية منها 
هيئة البترول املصرية والتزامات ايضا لـ «نادي باريس» للدائنني.
  القاهرة ـ ناهد إمام

 دور كبير للسيسي في إرساء املواطنة.. و حادث حلوان لن يؤثر على أجواء االحتفال بأعياد امليالد املجيد 


