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أنباء مصرية

إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة
الـ ١٠٠ جنيه حلدث نقل املومياوات

وزير املالية: ٤٨ مليار جنيه فائض أولي 
خالل ١٠ أشهر رغم «كورونا»

القاهرة - هالة عمران

وافــق مجلس الــوزراء املصــري على 
مشــروع قرار بالترخيــص بإصدار عملة 
تذكارية من الفضة فئة الـ ١٠٠ جنيه، وكذا 
عمالت قابلة للتداول مبناســبة حدث نقل 
املوميــاوات امللكيــة إلى املتحــف القومي 
للحضارة، حتمل شعار االحتفالية املبهرة، 
وعنوانها باللغتني العربية واالجنليزية، 
بهدف التوثيق لهذا احلدث الوطني البارز.
ووافــق املجلس، خــالل اجتماعه امس 
برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء، على اعتماد نتيجة دراسة وزارة 
املاليــة لطلــب محافظــة األقصــر بشــأن 
التصــرف بنظــام البيع فــي قطعة أرض 
بناحيــة الوابورات مبركز أرمنت، لصالح 
البنــك األهلي املصــري، إلقامة مقر للبنك 
عليها، بهدف توفيــر اخلدمات للمواطنني 
وتلبية احتياجاتهــم، حيث متت املوافقة 
مع عرض األمر على مسؤولي حماية نهر 

النيل باألقصر.
كما وافــق مجلس الــوزراء على طلب 
محافظة بورســعيد التصرف بنظام حق 
االنتفاع في قطعة أرض غرب قرية الكروان 
املطلة على شارع الشهيد عاطف السادات، 
مبدينة بورسعيد، لصالح شركة نيو بالن 
للتطوير العقاري الستغاللها واستثمارها 
في أنشــطة ترفيهية وسياحية وجتارية 
ملدة ٢٠ عاما، وضمن هذه األنشــطة صالة 
تزحلــق للجليد، تكون األولى مبحافظات 
القناة، ومول جتاري يضم ماركات عاملية 
مميزة، و١٢٠ وحدة فندقية وسياحية عالية 
اجلودة، وقاعات متعددة األغراض، وتطوير 
طريق ســياحي وخدمــي وترفيهي ألبناء 
املدينة يعد إضافة قوية ملدينة بورسعيد، 
ويستهدف هذا املشروع العمالق العمل على 
إحداث طفرة في جذب االستثمار السياحي 
للمحافظــة، وقد متت املوافقة على أن يتم 
استيفاء االشــتراطات املطلوبة مع الهيئة 

العامة حلماية الشواطئ.

القاهرة - ناهد إمام

قــال د.محمــد معيــط، وزيــر املالية 
املصري، إن مؤشــرات األداء املالي خالل 
الفترة من يوليو إلى أبريل من العام املالي 
احلالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ شــهدت حتسنا غير 
مســبوق، حيث مت حتقيــق فائض أولي 
٤٨ مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية 
ألزمة «كورونا» على النشاط االقتصادي، 
وتوفيــر متويل إضافــي ٣١ مليار جنيه 
لتنفيذ املشروعات التنموية املستهدفة، 
لتبلغ االستثمارات احلكومية املنفذة، التي 
حتملت وزارة املالية أعباءها، نحو ١٩٤٫٧ 

مليار جنيه مبعدل منو سنوي ٧٢٫٣٪.
وقــال معيــط: «إننــا ماضــون فــي 
استكمال مسيرة اإلصالح املالي دون أي 
أعباء إضافية على املواطنني، ما ينعكس 
إيجابيا في حتسني املؤشرات األساسية 
للموازنــة العامة للدولة، مبا يســهم في 
متكني احلكومة من تعزيز أوجه اإلنفاق 

علــى االســتثمارات التنمويــة، من أجل 
االرتقــاء بجودة احليــاة، وتوفير املزيد 

من فرص العمل».
جاء ذلك خــالل لقائه مع جلني مايلز 
السفير األسترالي بالقاهرة امس، بحضور 
د.حســام حسني مستشــار وزير املالية 
للعالقات اخلارجية، ودعاء حمدي القائم 
بأعمال رئيس وحدة العالقات اخلارجية.
وأشــار إلى النجاح فــي احلفاظ على 
معدل منو إيجابي ٣٫٦٪ خالل العام املالي 
املاضــي، ونســتهدف ٢٫٨٪ العــام املالي 
احلالي، و٥٫٤٪ العام املالي اجلديد، رغم ما 
تفرضه أزمة «كورونا» من تداعيات أثرت 
سلبيا على االقتصاد العاملي، مبا يجسد 
ما حققه برنامج اإلصالح االقتصادي من 
مكتســبات مكنت االقتصاد املصري من 
التعامل اإليجابــي املرن مع «اجلائحة»، 
وجتنب الســيناريوهات األســوأ، ودفع 
حركة التنمية من خالل التوازن بني صون 
صحة املواطنني، ودوران عجلة اإلنتاج.

السيسي يؤكد لبلينكن متسك مصر بحقوقها
والتوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن أمنها املائي

القاهرة ـ خديجة حمودة وأ.ش.أ

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيسي متسك مصر بحقوقها 
من خــالل التوصل إلى اتفاق 
قانوني منصف وملزم يضمن 
األمــن املائي ملصــر من خالل 
قواعد واضحــة لعملية ملء 
وتشــغيل الســد، ويحقــق 
املصالــح املشــتركة جلميــع 
األطراف، ومن ثم أهمية الدور 
األميركي على وجه اخلصوص 
لالضطالع بدور مؤثر حللحلة 
تلــك األزمة، حيث جدد وزير 
أنتوني  اخلارجيــة األميركي 
بلينكن التزام اإلدارة األميركية 
ببذل اجلهود من أجل التوصل 
إلى اتفاق يحفظ احلقوق املائية 

والتنموية لكل األطراف.
جــاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس أنتوني بلينكن بحضور 
سامح شكري وزير اخلارجية 
وعباس كامل رئيس املخابرات 

العامة.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بــأن 
الرئيس السيســي أعرب عن 
ترحيبه بلقاء وزير اخلارجية 
األميركــي، ناقــال حتياته إلى 
الرئيس جو بايدن، مؤكدا على 
عالقات الشراكة االستراتيجية 
املمتدة بني مصــر والواليات 
املتحدة، ودورها احملوري في 
دعم األمن واالستقرار مبنطقة 
الشــرق األوســط، والتطلــع 
لتعزيز التنســيق والتشاور 
بني اجلانبني بشــأن مختلف 
امللفــات السياســية واألمنية 

وقضايا املنطقة.
مــن جانبه، نقــل بلينكن 
إلى الرئيس السيسي حتيات 
الرئيــس األميركــي، مؤكــدا 

والعمل على تثبيته.
في حــني، أشــاد الرئيس 
السيســي بالدعــم األميركــي 
الكامــل للجهــود املصريــة 
إلــى أن  املذكــورة، مشــيرا 
تطــورات األحــداث األخيــرة 
تؤكد أهمية العمل بشكل فوري 
الستئناف املفاوضات املباشرة 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني 
بانخراط أميركي فاعل لعودة 
الطرفــني مجــددا إلــى طاولة 
احلــوار، مشــددا على حرص 
مصر على التعاون الوثيق مع 
الواليات املتحدة في هذا اإلطار، 
وموقف مصر الثابت بالتوصل 
إلى حل عادل وشامل يضمن 
حقوق الشعب الفلسطيني وفق 
املرجعيات الدولية، حيث مت 
التوافق على تعزيز التنسيق 
والتشاور الثنائي بني البلدين 
فيما يخص تثبيت وقف إطالق 
النار وكذلك إطالق عملية إعادة 
اإلعمار في قطاع غزة تأسيسا 

اجلهود، ومؤكدا أن مصر تعد 
شــريكا مركزيا في التصدي 
لتحدي اإلرهاب العابر للحدود.

وأضاف املتحدث الرسمي 
أن اللقاء شهد كذلك التباحث 
حول عدد من امللفات اإلقليمية، 
خاصة تطورات األوضاع في 
ليبيــا واملرحلــة االنتقاليــة 
التي متر بهــا حاليا، وصوال 
لالستحقاق االنتخابي املنشود 
في ديســمبر القادم، حيث مت 
التوافق على أهمية دعم تلك 
املرحلة السياسية الفارقة في 
تاريخ ليبيا، مع ضرورة خروج 
املرتزقة وامليليشيات األجنبية 
املسلحة من ليبيا، مبا سيساهم 
في حتقيق طموحات الشعب 
الليبي الشقيق واحلفاظ على 
وحدة األراضي الليبية وسالمة 
مؤسساتها الوطنية ويقوض 
تفشــي الفوضى بهــا ويقطع 
الطريق أمام حتولها إلى مناطق 

نفوذ لقوى خارجية.

على املبادرة املصرية في هذا 
اإلطار.

كما مت تناول ملف مكافحة 
اإلرهاب والفكر املتطرف، حيث 
أكد الرئيس السيسي في هذا 
الســياق إرادة الدولة الثابتة 
حكومة وشعبا على مواصلة 
جهودهــا احلثيثــة ملواجهــة 
تلك اآلفة، وتقويض خطرها 
أمنيا وفكريا، وتدعيم مبادئ 
املواطنة الراسخة من التآخي 
والتعايــش وحرية االعتقاد، 
مشــددا في هذا الصــدد على 
التنســيق  أهميــة اســتمرار 
والتعاون املشترك مع الواليات 
املتحدة لتدعيم تلك اجلهود.

وأشــاد وزيــر اخلارجية 
األميركــي من جانبــه بنجاح 
اجلهــود املصرية احلاســمة 
في هــذا اإلطار خــالل الفترة 
املاضية وما تتحمله من أعباء 
فــي مكافحة اإلرهــاب، معربا 
عن دعم اإلدارة األميركية لتلك 

أشار إلى أهمية العمل بشكل فوري الستئناف املفاوضات املباشرة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني بانخراط أميركي

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن

اهتمام بالده بتعزيز العالقات 
االستراتيجية مع مصر، وكذلك 
التنســيق والتشاور  تكثيف 
املشــترك حول جميع قضايا 
الشرق األوسط، وذلك في ضوء 
الثقل السياســي الفعال الذي 
تتمتــع به مصر في الشــرق 
األوســط ومحيطها اإلقليمي، 
الرئيس  ومســاهمتها بقيادة 
السيسي في السعي لتحقيق 
االستقرار املنشود لكل شعوب 

املنطقة.
وأوضح املتحدث الرسمي 
أن اللقاء تطرق إلى مستجدات 
القضية الفلسطينية وسبل 
إحيــاء عمليــة الســالم في 
أعقاب التطورات األخيرة في 
األراضي الفلسطينية، حيث 
ثمن وزير اخلارجية األميركي 
اجلهود املصرية احلثيثة في 
هذا اإلطار للتوصل إلى وقف 
إطــالق النار بــني اجلانبني 
الفلســطيني واإلســرائيلي 

(رويترز) متظاهرون يواجهون قوات األمن خالل مظاهرة مناهضة للحكومة في بغداد 

تهديد أمني يغلق «املنطقة اخلضراء»
بعد اعتقال قيادي في «احلشد» بتهمة اغتيال ناشطني

عواصم ـ وكاالت: أوقفت القوات 
األمنية فجر امس، فــي بغداد قائد 
األنبار  الشعبي في  عمليات احلشد 
قاسم مصلح بتهمة اغتيال ناشطني، 
على ما أفاد مصدر أمني رفيع لفرانس 
برس، في خطوة غير مسبوقة تأتي 
غداة تظاهرة في بغداد انتهت مبقتل 
متظاهرين بالرصاص، وتثير مخاوف 

من توتر.
وأفاد املصدر األمنــي عن إلقاء 
القبض على املسؤول الكبير في احلشد 
بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني 
رئيس تنســيقية االحتجاجات في 
كربالء والذي كان لسنوات عدة يحذر 
من هيمنة الفصائل املسلحة املوالية 
إليران وأردي برصاص مسلحني أمام 
منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي 

من كربالء أيضا.
على إثر اإلعالن عن توقيف مصلح، 
أغلقت املنطقة اخلضراء في العاصمة 
بالكامل بسبب تهديدات من فصائل 
موالية إليران احتجاجا على ذلك، كما 

أفاد مصدر أمني كبير آخر.
وأوضــح املصدر «كانــت لدينا 
خيوط أولية عن اجلهة املنفذة لعمليتي 
االغتيال، وبعدما جمعت هذه اخليوط 
تأكدنا أن هذا الشــخص يقف وراء 
العمليات اجلنائية تلك التي استهدفت 

ناشطني».
وهذه املرة األولى التي يجري فيها 
توقيف مسؤول من هذا املستوى في 
احلشد الشعبي وهو حتالف فصائل 
مسلحة موالية إليران وباتت منضوية 

في الدولة.

وغالبا ما تنسب االغتياالت التي 
استهدفت ناشطني منذ انطالقة «ثورة 
تشرين» في العام ٢٠١٩، إلى فصائل 

مسلحة موالية إليران.
وقال املصــدر إن اجلهة املنفذة 
لعمليــة التوقيف هي جلنة مكافحة 
الفساد في وكالة االستخبارات ومهمتها 
توقيف مسؤولني كبار متورطني في 

قضايا فساد.
وحتدث املصدر األمني عن وجود 
توتر حتسبا لتصعيد أو ردة فعل من 
قبل تلك الفصائل التي حتاول الضغط 

لإلفراج عن مصلح.
إثر  الشــعبي  وأصدر احلشــد 
التوقيف بيانا توعد فيه بأنه سيتم 
الهيئة بردع  «اإلفراج عنه وستقوم 
اجلهات التي حتاول خلط األوراق».


