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أنباء مصرية

200 مليار دوالر تدفقات نقدية للجهاز املصرفي منذ »التعومي«
القاهرة - ناهد إمام و»أ.ش.أ«

قال محافظ البنك املركزي املصري 
طارق عامر إن اجلهاز املصرفي املصري 
تلقى منذ حترير ســعر الصرف في 
الثالث من نوفمبر ٢٠١٦، وحتى اآلن 
نحو ٢٠٠ مليار دوالر مت ضخها في 

االقتصاد املصري.
وقــال عامــر فــي تصريحــات 
صحافية على هامش املؤمتر الثاني 

للتكنولوجيا املالية »سيملس شمال 
افريقيا ٢٠١٩« امس إن مصر ال حتتاج 
إلى برنامج جديد مع صندوق النقد 
الدولي، بعد انتهاء برنامج اإلصالح 
االقتصادي في نهاية يونيو اجلاري، 
لكن هناك أشــكاال للتعــاون يجري 
مناقشــتها حاليــا بــن احلكومــة 

والصندوق.
وأكــد أن مصــر لديهــا خطــط 
طموحة للنهوض باالقتصاد، مشيرا 

إلــى أن وضع مصر االقتصادي اآلن 
أفضــل بكثير مقارنة، مبا كان عليه 
قبــل برنامج اإلصــالح االقتصادي، 
وأصبحت مصر ضمن قائمة محدودة 
بن دول العالم تنظر إليها التقارير 
واملؤسسات الدولية نظرة متفائلة.

وقال عامر إن السياسات النقدية 
التي تتبعها الواليات املتحدة األميركية 
حاليا مختلفة، عما كانت تنتهجه من 
قبل وهي سياسات في صالح االقتصاد 

املصري وانعكست إيجابيا على أداء 
االقتصاد، مشيرا إلى أن تزايد حصيلة 
النقد األجنبي وزيادة االســتثمارات 
وحتسن ميزان املدفوعات ساهم في 
ارتفاع قيمة اجلنيه املصري. وأوضح 
أنه سيتم بنهاية العام احلالي طرح 
مــا بــن 3٠ و4٠% من بنــك القاهرة 
بالبورصــة، كما أن هنــاك عروضا 
جديدة لشراء املصرف املتحد، يجري 

التفاوض بشأنها.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يضع إكليال من الزهور على قبر اجلندي املجهول بالعاصمة البيالروسية مينسك

السيسي يبحث مع رئيس وزراء بيالروسيا توسيع التعاون االقتصادي
خديجة حمودة

استقبل الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســي مبقــر إقامتــه بالعاصمــة 
البيالروســية مينسك بعد ظهر امس، 
ســيرجي نيكواليفيش رئيس وزراء 
بيالروســيا، لبحث تعزيــز العالقات 
الثنائية في مختلف املجاالت، وتوسيع 
واالقتصــادي  التجــاري  التعــاون 
واالستثماري بن مصر وبيالروسيا.

وكان الرئيــس قد اســتهل زيارته 
لبيالروسيا بوضع إكليل من الزهور 
على النصب التذكاري للجندي املجهول، 
الذي يخلد ذكرى اجلنود الذين ضحوا 
بأرواحهم دفاعا عن بالدهم أثناء احلرب 
العاملية الثانية، والذي يعرف باســم 

الشعلة اخلالدة.
وكان في استقبال الرئيس السيسي 
لدى وصوله إلى موقع الشعلة اخلالدة 
بساحة النصر عمدة العاصمة مينسك 

أناتولي سيفاك.

»اتصاالت البرملان« توافق على »حماية البيانات الشخصية«
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافقت جلنة االتصاالت مبجلس النواب، 
خالل اجتماعها امس، على مشروع قانون 
حماية البيانات الشخصية متهيدا لعرضه 

للمناقشة في اجللسة العامة.
وأكــد أعضــاء اللجنة أهمية مشــروع 
القانون حلماية خصوصية بيانات املواطنن 
بشكل عام في عصر تكنولوجيا االتصاالت 
احلديثــة وبالتزامن مع انتشــار اجلرائم 

اإللكترونيــة املتعلقة بانتهاك خصوصية 
املواطنن.

وقــال رئيــس جلنة التشــريع بوزارة 
االتصاالت املستشــار محمــد حجازي ان 
مشــروع القانون مهم حلماية خصوصية 
بيانات املواطن وجذب االستثمارات لتشجيع 
إقامــة مراكز بيانات عمالقة في ظل توجه 
رئاســي بأن تكون مصر ممرا رقميا عامليا 
للبيانــات، حيث مير مــن خاللها ١٨ كيبال 
بحريا ما يؤهلها لتكون مركزا لوجيستيا.

ترامب يشكر نتنياهو إلطالق اسمه على مستوطنة باجلوالن احملتل
وكاالت: شكر الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو، إلطالق اســمه على مستوطنة 
في مرتفعات اجلوالن السورية احملتلة.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على 
تويتر قال فيها: »شــكرا سيدي رئيس 

الوزراء.. شرف عظيم !«.
وأرفق التغريدة بتغريدة نتنياهو التي 
حتمل نبأ اإلعالن عن إقامة املستوطنة 

وصورة له إلى جانب اللوحة التذكارية التي 
حتمل العلمني األميركي واإلسرائيلي واسم 
املستوطنة »رامات ترامب« أو »مرتفعات 

ترامب«.
وقررت احلكومة اإلسرائيلية برئاسة 
نتنياهو إقامة املستوطنة اجلديدة، تكرميا 
لترامب، بعد اعترافه مارس املاضي، بسيادة 
إسرائيل في هضبة اجلوالن السورية التي 

احتلتها إسرائيل عام 1967.

وفي وقت سابق، كشفت »يديعوت 
أحرونوت« أن احلكومة اإلسرائيلية »تواجه 
عقبات ماليــة وبيروقراطية« أمام إقامة 

املستوطنة اجلديدة في اجلوالن.
واعترف ترامب بسيادة إسرائيل في 
اجلوالن رغم تعــارض ذلك مع القانون 
الدولي والقــرارات األممية التي تعتبر 
األراضي العربية التي ســيطرت عليها 

إسرائيل عام 1967 أراض محتلة.

باسيل واحلريري يستبقان جلسة احلكومة
بلقاء »طبيعي« دون »مشكلة«

هدوء »حذر« في منطقة خفض التصعيد 
وقتلى وجرحى في القامشلي وريف حلب

بيروت ـ عمر حبنجر

الــوزراء  ينعقــد مجلس 
اللبنانــي اليوم في الســراي 
الكبير برئاسة الرئيس سعد 
احلريري بعــد غياب لثالثة 
اسابيع بحكم عطلة عيد الفطر 
والتأزم الذي طبع هذه الفترة 
بن الرئيس احلريري والوزير 

جبران باسيل.
ويفتــرض أن تنعكــس 
التهدئــة السياســية علــى 
هــذه اجللســة احلكوميــة 
التي ســبقها لقاء ثنائي بن 
احلريري وباسيل امس على 
غــرار اخللــوة بــن الرئيس 
ميشال عون مع الرئيس سعد 
احلريري عند انعقاد اجللسة 
فــي بعبدا للتفاهم املســبق، 
وقبل اللقاء قال باسيل: اللقاء 
مع احلريري طبيعي، والبعض 
حاول افتعال مشكلة معه وال 

مشكلة مطلقا.
وتبعــا النعقاد اجللســة 
فــإن  احلريــري،  برئاســة 
االستحقاق احلكومي االكبر 
التعيينــات  املتمثــل ببنــد 
االدارية والقضائية واالمنية 
ســيغيب عنها اليوم نتيجة 
تعذر االتفاق حولها، وعليه 
فــإن تعين اعضــاء املجلس 
الدســتوري ورئيس مجلس 
شورى الدولة واعضاء مجلس 
ادارة بنك انترا ورئيس مجلس 
ادارة طيران الشرق االوسط 
التمييــزي  العــام  والنائــب 
و٢٦ قائمقام وغيرهم معلق 
على الشهيات املفتوحة ازاء 
الشــاغرة، والتي  املناصــب 
الوزيــر باســيل  يعتبرهــا 
جزءا مــن معركة اســتعادة 
احلقوق، وهو قال خالل جولة 
في منطقته البتــرون »اوعا 
حدا يفكر اننــا وقفنا، واننا 
سنتوقف قبل ان نستعيد كل 

عواصــم - وكاالت: قتــل 
وأصيب عشرات املدنين في 
دوامــة العنف التــي ما تزال 
تفتــك بالســورين فــي عدة 
مناطــق، رغم الهــدوء احلذر 
الذي شهدته منطقة »خفض 
التصعيد« شمال غرب البالد. 
إعــالم  وأفــادت وســائل 
سورية مبقتل ١٢ مدنيا وإصابة 
١٥ آخرين جــراء إطالق عدة 
قذائف صاروخية على مناطق 
ســكنية فــي محافظــة حلب 
شمالي البالد. ووقع الهجوم 
الصاروخي في ساعة متأخرة 
من ليل أمس األول على قرية 
الوضيحــي الواقعة في ريف 
حلــب الذي يتاخم آخر جيب 
تســيطر عليه املعارضة في 

شمال غرب سورية.
وذكرت وســائل إعالم أن 
أطفاال كانوا من بن القتلى، وأن 
بعض املصابن في حال حرجة. 
وأضافت أن أشخاصا حاولوا 
الهرب من موقع الهجوم، حيث 
ســقط املزيد من القذائف بن 

الفارين. 
وقــال املرصــد الســوري 
اإلنســان ومقــره  حلقــوق 
بريطانيا إن أربعة أطفال كانوا 

من بن القتلى.
واتهمــت وكالــة األنبــاء 
الرســمية »ســانا« فصائــل 

السجاالت بن القوات اللبنانية 
والتيار الوطني احلر لليوم 
الثاني على التوالي امس، على 
خلفية زيارة الوزير باســيل 
الى منطقة بشري، حيث قال 
عضو كتلة القوات النائب عماد 
واكيم ان الوزير باسيل اصبح، 
ويا لالسف، فتنة متنقلة، واذا 
زار فنت، واذا صرح فنت، واذا 
غّرد فــنت، واضــاف: ما هذه 
الهوايــة الهجينــة؟ وتعتقد 

اجلنوبي، هو عار عن الصحة 
متاما«.

وأضاف القائد العسكري: 
»لدينــا معــارك عنيفــة فــي 
ريف حماة وإدلب مع القوات 
احلكومية واملجموعات املوالية 
لهــا، وليــس لدينــا مصلحة 
بفتح جبهة جديدة حاليا ضد 
القوات احلكومية. وقد رصدت 
سرايا املدفعية التابعة لغرفة 
العمليات املشركة إطالق قذائف 
مــن مناطــق تســيطر عليها 
القوات احلكومية واستهدفت 

بلدة الوضيحي«.
وفي القامشلي، وقع تفجير 
ضخم أمام مقر ما يسمى قوات 
األمــن الكرديــة املعروفــة بـ 

»األسايش«.
وقــال املرصــد الســوري 
حلقوق االنسان إن »انتحاريا 
أقدم على تفجير نفسه داخل 
ســيارة مفخخة من نوع فان 
وســط مدينة القامشــلي، ما 
تسبب بإصابة سبعة مدنين 
بينهــم ثــالث نســاء وطفــل 

بجروح«.
وحاول االنتحــاري وفق 
املرصــد، »الوصول إلى املقر 
العام لقوات األمن الكردية، إال 
أن احلواجز والعوائق احمليطة 

باملقر حالت دون ذلك«.
وأضاف »لدى شك القوات 

اوساط االحزاب املسيحية ان 
ما يريده باسيل هو استعادة 
حقوق املسيحين من االحزاب 
والتيارات املسيحية االخرى، 
املنافســة للتيــار احلر، عبر 
تفرده بتعيينات املسيحين.

فــي هــذه االثنــاء، ارجأ 
الوســيط االميركــي ديڤيــد 
ساترفيلد زيارة كانت مقررة 
الى بيروت امس بسبب »امور 
طارئة«، كمــا ذكرت مصادر 
متابعــة، فضال عن اوســاط 
نيابيــة اشــارت الــى تبلــغ 
رئيس مجلــس النواب نبيه 
بــري قــرار تأجيــل الزيارة 
اخلامســة لســاترفيلد الذي 
كان علــى موعــد للقائــه في 

عن التينة امس.
لكن املصــادر احمللية لم 
تقنع بعدم وجود مستجدات 
غير مشــجعة في مفاوضات 
ســاترفيلد فــي اســرائيل، 
خصوصا عدم حصوله على 
جواب نهائي حول اصرار لبنان 
علــى التزامن بن الترســيم 
البحــري والبــري للحدود. 
يذكر ان وفدا روســيا رفيعا 
ســيصل الى بيــروت اليوم 
وســتكون املبادرة الروسية 
العادة النازحــن في طليعة 
اهتماماته من خالل محادثاته 

مع املسؤولن اللبنانين.
كمــا يصــل الــى بيروت 
مساء اليوم وفد من مجلس 
الشورى السعودي في زيارة 
هي االولــى من اململكة على 
هذا املستوى، حيث يستقبله 
الصداقــة  جلنــة  رئيــس 
البرملانية مع اململكة العربية 
السعودية رئيس احلكومة 
السابق متام سالم والسفير 
البخاري،  الســعودي وليد 
الرئيس  الوفــد  وســيلتقي 
ميشــال عون عنــد احلادية 

عشرة من قبل ظهر غد.

الكردية بالسيارة، ترجل أحد 
ركابها والذ بالفرار فيما أقدم 
الثانــي على تفجير نفســه 
داخلها«. مبوازاة ذلك، شهد 
الســوري هــدوءا  الشــمال 
حذرا فرضه غياب الطيران 
احلربي السوري والروسي 
لعدة ساعات أمس، بعد يوم 
على قصف القوات التركية 
ملواقع تابعة للجيش السوري 
ردا على قصف نقطة مراقبة 
تركية في منطقة مورك بريف 

حماة. 
وأفاد ناشــطون واملرصد 
أن أجــواء محافظــة إدلب لم 
تشهد حتليقا للطيران احلربي 
واملروحي، بينما استمر طيران 
االستطالع الروسي بالتحليق 
وخاصــة فــي أجــواء الريف 

اجلنوبي إلدلب.
لكن قوات احلكومة قصفت 
باملدفعيــة الثقيلة وراجمات 
الصواريخ بلدة معرة حرمة 
وخان شــيخون بريف إدلب 
أي  ورود  دون  اجلنوبــي، 
معلومات عن اخلسائر سواء 

املادية أو البشرية.
وكانت فصائل املعارضة 
أعلنــت أمــس، تدميــر ثالث 
ســيارات لقــوات احلكومــة، 
بصاروخ مضاد للدروع على 
جبهات ريف حماة الشمالي.

ساترفيلد يرجئ زيارته اخلامسة.. ووفد شورى سعودي وآخر روسي في لبنان اليوم

رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري مستقبال وزير اخلارجية جبران باسيل في السراي احلكومي      )محمود الطويل(

حقوقنا في هذا البلد«، واضاف 
»هذا جزء من احلقوق«.

في املقابل، ترفض القوات 
اللبنانيــة احلصــول علــى 
حصة شكلية في التعيينات 
الوزيــر  املســيحية، وقــال 
القواتــي ريشــار قيومجيان 
ان القوات ستقف سدا منيعا 
بوجه التعيينات وفق معيار 

احلصص واحملسوبيات.
في غضون ذلك، استمرت 

املعارضة املتواجدة في ريف 
الغربي بالوقوف وراء  حلب 

احلادثة.
مجموعــات  إن  وقالــت 
مــن »تنظيم جبهــة النصرة 
املنتشــرة فــي ريــف حلــب 
الغربــي )...( اعتــدت بعــدة 
قذائف صاروخية على املنازل 
السكنية في قرية الوضيحي«. 
وأســفر القصف، وفق سانا، 
عــن مقتل ١٢ مدنيــا وإصابة 

١٥ آخرين بجروح. 
وأكــد املرصــد الســوري 
حلقوق اإلنسان بدوره حصيلة 
القتلى، مشيرا إلى أنه بينهم 

»خمسة أطفال«.
ونفــى قائد عســكري في 
الوطنيــة للتحرير  اجلبهــة 
التابعة للجيش السوري احلر، 
قيام فصائل املعارضة بقصف 

بلدة الوضيحي.
وقال لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ(، إن »غرفة العمليات 
التابعــة لفصائل  املشــتركة 
اجليــش الســوري احلر في 
مناطق ريف حلب اجلنوبي، 
نفت أنهــا قصفت أي منطقة 
حتت سيطرة القوات احلكومية 
في ريف حلب، وأكدت أن ما مت 
تناقله من قبل وسائل إعالم 
تابعــة للنظام حــول قصف 
بلــدة الوضيحي بريف حلب 

زكا: إطالق سراحي من سجون 
إيران يعود إلى الدولة اللبنانية

بيــروت - أ.ش.أ: قال املواطن اللبناني - األميركي 
نزار زكا الذي أفرجت عنه إيران مؤخرا بعدما كانت قد 
اتهمته بالتخابر لصالح الواليات املتحدة األميركية، إن 
الفضل في إطالق ســراحه من السجون اإليرانية يعود 

إلى الدولة اللبنانية.
وأعــرب زكا في تصريح صحافي عقــب لقاء عقده 
امــس مع وزير اخلارجية اللبناني جبران باســيل عن 
تقديره وشكره للرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس 
احلكومة سعد احلريري ومدير جهاز األمن العام اللواء 
عباس إبراهيم واجلهات اللبنانية املختلفة التي بذلت 

اجلهد وأولت قضيته االهتمام حتى إطالق سراحه.
وأشــار إلى أنه روى لوزير اخلارجية جتربته التي 
مر بها في السجون اإليرانية على مدى قرابة 4 سنوات 
أمضاها هناك، الفتا إلى أنه ســيقوم في مرحلة الحقة 

بتأليف كتاب يضم تفاصيل اعتقاله في إيران.
وكان احلرس الثوري اإليراني قد ألقى القبض على 
اخلبير في تكنولوجيا املعلومات نزار زكا عقب حضوره 
مؤمترا علميا في طهران في شــهر ســبتمبر من العام 
٢٠١٥، واتهمتــه الســلطات اإليرانيــة بالتخابر لصالح 
الواليات املتحدة األميركية، وقضي مبعاقبته بالسجن 

ملدة ١٠ سنوات.
وأفرجت السلطات اإليرانية في ١١ اجلاري، عن نزار 
زكا، مبوجب عفو خاص قالت: »إنه مبناسبة عيد الفطر 
واستجابة لطلب الرئيس اللبناني ميشال عون«، وذلك 
بعد أن أمضى 3 سنوات و٨ أشهر بالسجون اإليرانية.

احلرائق تواصل التهام احملاصيل في »اجلزيرة«
واخلسائر تتجاوز 90 مليار ليرة سورية

احلسكة - وكاالت: احترقت أمس عشرات 
الدومنات اإلضافيــة من األراضي  آالف 
الزراعية في شمال وشرق سورية ضمن 
املناطق التي تســيطر عليها قوات سوريا 
الدميوقراطية )قسد( وما يعرف بـ »اإلدارة 

الذاتية« الكردية.
ونقلت وكالــة األناضول عن مصادر 
محلية إن عشرات آالف الدومنات احترقت 
في ريفي مدينة عني العرب »كوباني« في 
الشمال والقامشلي في الشمال الشرقي في 

املنطقة املسماة بـ »اجلزيرة«.
وارتفعت سحب الدخان في محيط مدينة 
القامشلي جراء اندالع احلرائق في القرى 

احمليطة بها.
ولم تفلح محاوالت اإلطفاء احملدودة في 
وقف متدد احلرائق بسبب حجمها الكبير.
ومن جهتــه، قال املرصد الســوري 
حلقوق اإلنسان، نقال عن »خبراء اقتصاد 
إن اخلسائر على خلفية احلرائق هذه تفوق 
90 مليار ليرة ســورية في منطقة شرق 

الفرات«.
وأكد انه وضمن سلسلة احلرائق األكبر 
واألضخم على اإلطالق والتي تشهدها منطقة 
شمال شرق سورية، رصد حرائق جديدة 
التهمت مســاحات ضخمة من األراضي 
الزراعية في مناطق الدرباسية واجلوادية 

وعامودا وقرى أليان موسى وكورا ومناطق 
أخرى ضمن ريف محافظة احلسكة، كما 
اندلع حريق ضخم ببعض احملاصيل الزراعية 
الواقعة بالقرب من مركز الثروة احليوانية 
الذي حددته احلكومة السورية مركزا لتسلم 

احلبوب في مدينة القامشلي.
وقال إن املؤسسات املدنية والعسكرية 
املتواجدة في املنطقة غير قادرة على احلد 
من ظاهرة احلرائــق التي جتتاح مناطق 

شمال شرق سورية.
ووثق املرصد مقتل 9 أشخاص من بينهم 
5 مدنيني ومواطنة و3 مسلحني أكراد وعرب 

أثناء محاولتهم إخماد احلرائق.

وفاة الرئيس املصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته
وكاالت: توفي الرئيس 
املصري الســابق محمد 
أثناء حضوره  مرســي 
جللســة محاكمتــه في 
التخابر بحسب  قضية 
ما أعلنته وسائل اإلعالم 

املصرية الرسمية.
املصــادر  وأكــدت 
الرسمية أن مرسي طلب 
التحدث من القاضي وقد 
سمح له بالكلمة، وعقب 
رفــع اجللســة أصيــب 
بنوبــة إغمــاء وتوفــي 
على إثرها، وقد مت نقل 
اجلثمان إلى املستشفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت 
أمــس نظر إعادة محاكمــة ٢٢ متهما من 
قيادات وعناصر جماعة اإلخوان اإلرهابية، 
يتقدمهم مرسي واملرشد العام للجماعة 
محمــد بديع، إلى جلســة اليــوم، وذلك 
فــي ذات القضية وهي اتهامهم بارتكاب 
جرائــم التخابر مــع منظمــات وجهات 
أجنبية خارج البالد، وإفشاء أسرار األمن 
القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف 

املسلح داخل مصر وخارجها بقصد اإلعداد 
لعمليات إرهابية داخل األراضي املصرية.
واســتمعت احملكمة امس، إلى هيئة 
الدفاع عن عدد من قيادات جماعة اإلخوان 
اإلرهابية، بشأن بطالن حتريات املباحث 
لتجــاوز حــدود االختصــاص اإلقليمي 
بإجرائه حتريات عن وقائع خارج حدود 
جمهورية مصر العربية، وبطالن وفساد 
االســتدالل بالعناصر واألدلة واألحراز 

واملضبوطات على ذمة القضايا.

طلب التحدث من القاضي خالل جلسة اتهامه بـ »التخابر«.. ثم أصيب بإغماء

صورة أرشيفية الحدى جلسات محاكمة الرئيس املصري السابق محمد مرسي


