
12
اجلمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ عربية وعاملية

أنباء مصرية

مدبولي: مستعدون لتوفير األراضي 
وإصدار الرخصة الذهبية دعمًا للصناعة

القاهرة - هالة عمران

أكد رئيس مجلس الوزراء 
املصري د.مصطفى مدبولي 
امس، حــرص الدولــة بكل 
أجهزتهــا علــى دعــم قطاع 
الصناعــة وتقــدمي ما ميكن 
من تيسيرات وحوافز تسهم 
في النهــوض بهــذا القطاع 
املهــم وجتــذب إليــه املزيد 
مــن االســتثمارات احملليــة 
واألجنبية، نظرا ملا ميثله هذا 
القطاع من أهمية في حتقيق 

أوجه التنمية املستهدفة.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء 
د.مصطفــى مدبولي رئيس 
امــس،  الــوزراء،  مجلــس 
باملهندس محمد الســويدي 
رئيس مجلــس إدارة احتاد 
الصناعات املصرية، ملناقشة 
آليات دعم الصناعة املصرية.

ولفت مدبولي إلى عدد من 
اإلجراءات واخلطوات التي مت 
اإلعالن عنهــا مؤخرا والتي 
تأتي في إطــار خطة الدولة 
للتعامل مع األزمة االقتصادية 
العامليــة، وتداعياتهــا على 

وأوضــح رئيــس الوزراء 
أن جهــود الدولة لدعم قطاع 
الصناعــة تتضمــن توفيــر 
األراضــي الصناعيــة بحــق 
االنتفــاع، وكذا إتاحــة املزيد 
من التيســيرات فيما يتعلق 
باحلصول على التراخيص ومن 
ذلك إصدار الرخصة الذهبية.

الصناعية، وذلك من خالل 
تعاملهــا املباشــر مــع أي 
جهة حكومية- نيابية عن 
املستثمر الصناعي تسهيال 
لإلجراءات وسرعة حصول 
التراخيص  املستثمر على 

استعدادا لبدء األعمال.
وأكد تقدير مجتمع األعمال 
ملا يتــم اتخاذه من إجراءات 
وخطــوات، دعمــا لقطــاع 
الصناعــة، قائال: «اعتبرونا 

جنودا معكم لدعم بلدنا».
ونوه رئيس مجلس إدارة 
احتــاد الصناعات بالتعاون 
والتنسيق الذي يتم مع وزارة 
التربية والتعليم والتعليم 
الفني، في إطار جهود تطوير 
عــدد مــن املــدارس الفنيــة 
الصناعية، موضحا أن تطبيق 
جتربة التطوير هذه ستسهم 
في إحداث نقلــة نوعية في 
الفنــي املصــري،  التعليــم 
مشيرا إلى أنه سيتم تخريج 
أول دفعــة من الطالب، ممن 
حصلوا على أعلى مستويات 
من التدريب العملي في عدد 

من املصانع.

من جانبه، أشاد م.محمد 
السويدي بجهود احلكومة 
املزيــد مــن  إتاحــة  فــي 
التيسيرات للمستثمرين، 
ومن ذلك التكليف الصادر 
هيئــة  بتولــي  مؤخــرا 
التنميــة الصناعيــة مهمة 
ســرعة إصدار التراخيص 

جانب من لقاء د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باملهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة احتاد الصناعات املصرية

االقتصــاد املصــري، مؤكدا 
تطلــع احلكومة ألن تســهم 
تلك اإلجراءات في التخفيف 
من حدة تداعيات تلك األزمة 
وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات 
لالنطــالق  االقتصاديــة 
وحتقيق مستهدفات التنمية 
املرجوة من تلك القطاعات.

مخزون القمح االستراتيجي 
لم يتأثر بتقلبات السوق العاملية

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري صحة ما انتشــر مــن أنباء تزعم 
تأثر املخزون االستراتيجي ملصر من األقماح 
نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العاملي.

وأوضح املركز اإلعالميـ  في بيان امس 
ـ أنــه قــام بالتواصل مــع وزارة التموين 
والتجــارة الداخليــة، والتــي نفــت تلــك 

األنباء، مؤكدة أنه ال صحة لتأثر املخزون 
االستراتيجي ملصر من األقماح نتيجة لعدم 

استقرار سوق الغذاء العاملي.
وشددت على توافر مخزون استراتيجي 
من القمح يكفي احتياجات املواطنني لعدة 
أشهر مقبلة، مشيرة إلى أنه مت بدء موسم 
توريد القمح احمللي، والذي سيســهم في 
تعزيز االحتياطي االستراتيجي من القمح 
ليكفي حتى شهر ديسمبر من العام احلالي.

األردن: تقييد اتصاالت األمير حمزة وإقامته وحتركاته
وكاالت: أصــدر الديــوان 
امللكــي األردنــي بيانــا يفيد 
بتقييد حتــركات واتصاالت 
وإقامة األمير حمزة األخ غير 
الشقيق للملك عبداهللا الثاني. 
وجاء في البيان أن اإلرادة 
امللكيــة صــدرت «باملوافقة 
على توصية املجلس املشكل 
مبوجب قانون األسرة املالكة، 
بتقييد اتصاالت األمير حمزة 
وإقامتــه وحتركاته»، والتي 
رفعها املجلس للملك عبداهللا 
الثاني منذ الثالث والعشرين 

من شهر ديسمبر املاضي.
وقال امللك بحسب البيان 
«أكتب إليكم آمال بطي صفحة 
مظلمــة فــي تاريــخ بلدنــا 
وأســرتنا. فكمــا تعلمــون، 
عندمــا مت كشــف تفاصيــل 
قضية «الفتنة» العام املاضي 
اخترت التعامل مع أخي األمير 
حمزة في إطار عائلتنا، على 
أمل أن يــدرك خطأه ويعود 

إليــه دائما نظرة األب البنه. 
وتأكدت أنه يعيش في وهم 
يرى فيه نفســه وصيا على 
إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض 
حلملــة اســتهداف ممنهجة 
مــن مؤسســاتنا. وعكســت 
مخاطباتــه املتكــررة حالــة 
إنكار الواقع التي يعيشــها، 
ورفضه حتمل أي مسؤولية 

عن أفعاله».

ترف الوقت للتعامل مع هذه 
الروايات، فأمامنا الكثير من 
األولويات الوطنية والتحديات 
التي يجب أن نواجهها بشكل 

سريع وصارم».
وتعهــد امللــك عبــد اهللا 
بتوفير «كل ما يحتاجه األمير 
حمزة لضمان العيش الالئق، 
لكنه لن يحصل على املساحة 
التي كان يســتغلها لإلساءة 
للوطن ومؤسساته وأسرته، 
ومحاولة تعريض اســتقرار 
األردن للخطر. فاألردن أكبر 
منا جميعا، ومصالح شعبنا 
أكبــر من أي فــرد منه، ولن 
أرضى أن يكون الوطن حبيس 
نزوات شخص لم يقدم شيئا 
لبلده. وبناء على ذلك سيبقى 
حمزة في قصره التزاما بقرار 
مجلس العائلة، ولضمان عدم 
تكــرار أي من تصرفاته غير 
املســؤولة، والتي إن تكررت 

سيتم التعامل معها».

وقال العاهل األردني وفقا 
للبيان الذي نقلته وكالة األنباء 
الرسمية (بترا): «عليه، قررت 
املوافقة على توصية املجلس 
املشكل مبوجب قانون األسرة 
املالكة بتقييد اتصاالت األمير 
حمــزة وإقامتــه وحتركاته، 
والتي رفعها املجلس لنا منذ 
الثالث والعشــرين من شهر 
ديســمبر املاضي، وكنت قد 
ارتأيت التريــث في املوافقة 
عليها ملنح أخي حمزة فرصة 
ملراجعة الــذات والعودة إلى 

طريق الصواب».
وتابع «بالنظر إلى سلوك 
األمير الهدام، فإنني لن أفاجأ 
إذا ما خرج علينا بعد هذا كله 
برسائل مسيئة تطعن بالوطن 
واملؤسســات. لكننــي وكل 
أبناء شــعبنا لن نهدر وقتنا 
في الرد عليه، لقناعتي بأنه 
سيستمر في روايته املضللة 
طــوال حياته. إننــا ال منلك 

االمير حمزة بن احلسني   (رويترز)العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني

لصوابــه، عضــوا فاعال في 
عائلتنا الهاشمية». وأضاف 
«لكن، وبعد عام ونيف استنفد 
خاللهــا كل فــرص العــودة 
إلى رشــده وااللتزام بسيرة 
أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة 
املخيبة أنــه لن يغير ما هو 
عليه. ترسخت هذه القناعة 
لدي بعد كل فعل وكل كلمة من 
أخي الصغير الذي كنت أنظر 

األمن اإليراني يطلق الذخيرة احلية 
على متظاهري «احتجاجات الغذاء»

عواصــم ـ وكاالت: أطلقت قوات األمن 
اإليرانيــة الذخيرة احلية والغاز املســيل 
للدموع لتفريق محتجني مناهضني للحكومة 
في عدة أقاليم بسبب ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية. وأظهرت لقطات انتشــرت على 
مواقع التواصل االجتماعي امس اشتباكات 
عنيفة في مدن بينها: فرسان بوسط إيران 
حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة 
احليــة علــى املتظاهرين. وفي شــهركرد 
وهفشــجان اســتخدمت قوات األمن الغاز 
املسيل للدموع والهراوات لتفريق محتجني.
وشــوهد احملتجون فــي مدينة دزفول 
اجلنوبيــة وهم يهتفون في مقطع ڤيديو: 

«ال تخف، ال تخف، نحن في هذا معا».

ونقلت وكالــة أنباء العمــال اإليرانية 
(إيلنا) شبه الرســمية عن قاسم رضائي 
املسؤول الكبير في الشرطة حتذيره امس 
من أنه «لن يكون هناك تهاون مع التجمعات 

غير القانونية وستتم مواجهتها».
وحرق متظاهرون صور املرشد األعلى 
علي خامنئي وهم يهتفون: «ال نريد حكم 
رجال الدين»، وطالبوا بعودة رضا بهلوي، 

النجل املنفي لشاه إيران املعزول.
وكان رضــا بهلوي قد دعا في رســالة 
مصــورة عبــر حســابه على تويتــر إلى 
الوحدة بني اإليرانيني «من أجل إيران حرة»، 
وعبر عن مواساته ألسر «من قتلوا خالل 

االضطرابات».

هتفوا ضد رجال الدين وطالبوا بعودة جنل الشاه املنفي

بيونغ يانغ تستعد إلجراء جتربة نووية 
بالتزامن مع زيارة بايدن لكوريا اجلنوبية

عواصــم - وكاالت: أعلنــت ســيئول 
وواشــنطن امس أن كوريا الشــمالية على 
وشك القيام بتجربة نووية وحذرتا من انها 
قد حتصل خالل زيارة الرئيس األميركي جو 
بايدن الى كوريا اجلنوبية املقررة مساء اليوم.

ويبدو أن أول زيارة لبايدن بصفته رئيسا 
للواليات املتحدة الى املنطقة ستطغى عليها 

مسألة كوريا الشمالية.
ورغم موجة اإلصابات األخيرة بكوفيد-١٩ 
في كوريا الشــمالية «أجنزت التحضيرات 
إلجراء جتربــة نووية وهم ينتظرون فقط 
الوقت املناسب» لتنفيذها، كما أوضح النائب 
ها تاي-كونغ للصحافة نقال عن معلومات 
اجلهاز الوطني لالستخبارات في سيئول.

وأشارت أجهزة االستخبارات األميركية 
الى وجود «احتمال حقيقي» بأن تعمد كوريا 
الشمالية الى القيام «باستفزاز» بعد وصول 

جو بايدن الى سيئول، كما أعلنت إدارته.
وقال مستشــار األمن القومي في البيت 
األبيض جيك ساليفان: «هذا قد يعني جتارب 
صاروخية جديدة، جتــارب على صواريخ 
بعيدة املدى او جتربة نووية أو االثنني معا».

كما أظهرت صور ملتقطة بواسطة األقمار 
االصطناعية مؤشرات على نشاط جديد في 
نفق مبوقع التجارب النووية بوجني-ري. 
وكانــت بيونــغ يانغ أكدت انهــا دمرت هذا 
املوقع في ٢٠١٨ قبل قمة تاريخية بني الزعيم 
الكوري الشمالية كيم غونغ اون والرئيس 
األميركي آنذاك دونالد ترامب والتي شكلت 

بداية مرحلة حوار توقفت بعد ذلك.
ويرى محللون ان الزعيم كيم جونغ اون 
ميكن أن يسعى الى صرف انتباه الكوريني 
الشــماليني عن دوامة األزمة الصحية عبر 

القيام بتجربة نووية.

االحتالل يرفض التحقيق باغتيال أبو عاقلة ويسمح بـ «مسيرة األعالم» في القدس
عواصمـ  وكاالت: السماح بتنظيم مسيرة 
اإلعالم االســتفزازية داخل القدس احملتلة 
الدعــوات لتفكيك قبــة الصخرة والتراجع 
عن التحقيق في اغتيال صحافية اجلزيرة 
شيرين أبو عاقلة ومتديد اعتقال أحد حملة 
نعشــها كلها خطوات تصعيدية تنذر بأن 
األراضي احملتلة مقبلة على تطورات خطيرة 
قد تؤدي إلى اندالع احلرب مجددا بعد مرور 
نحو عام على العدوان اإلسرائيلي على غزة.

وأدانت وزارة اخلارجية الفلسطينية أمس 
ما أوردته وســائل إعالم إسرائيلية بشأن 
امتناع جيش االحتالل اإلسرائيلي عن فتح 
حتقيق جنائي في حادثة اغتيال أبوعاقلة. 
وقالت في بيان إنها خطوة «تتجاهل عشرات 
الشهادات احلية واألدلة ونتائج التشريح 
وغيرها من القرائن التي تدين اجليش بقتل 
أبو عاقلة في محاولة إلغالق امللف والتهرب 
من حتمل املســؤولية»، وحملــت الوزارة 
احلكومة اإلســرائيلية «املسؤولية الكاملة 
واملباشرة عن جرمية إعدام أبوعاقلة»، محذرة 
من مغبــة إغالق امللف باعتبــاره «جرمية 

جديدة ترتكب بحق الصحافية الراحلة».
وكانت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية 
كشفت أن اجليش اإلسرائيلي ال ينوي فتح 
حتقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية 

للتحقيق في مالبســات االغتيــال بدعوى 
عدم وجود شبهات جنائية، ولكي ال تنشب 
خالفات في املؤسسة العسكرية واملجتمع 

اإلسرائيلي.
وقال احمللل العسكري عاموس هرئيل ان 
النائب احلالي ميتنع عن فتح حتقيق لتفادي 
أي انتقــادات من جانب اليمني املتطرف أو 
إثارة خالفــات داخل اجليش، وفق ما جاء 

في صحيفة «هآرتس».
علــى صعيــد متصــل، أعلنت شــرطة 
االحتالل أمس، أنها أوقفت عمرو أبوخضير 

الذي شارك في حمل نعش أبو عاقلة.
وأثارت املشــاهد التــي أظهرت مهاجمة 
الشرطة اإلســرائيلية ملوكب التشييع في 
القدس وتعرضها بالضرب لفلسطينيني كانوا 
يحملون النعش املغطى بالعلم الفلسطيني 
تنديدا واســعا في العالم وأججت الغضب 

على االغتيال.
واعتقل أبوخضير في ١٦ مايو، ومددت 
احملكمــة اعتقاله لســبعة أيام الســتكمال 
التحقيق. وقال احملامــي «ال نعرف ماهية 

امللف السري».
وفي خطوة تصعيدية جديدة، قرر وزير 
األمن الداخلي االســرائيلي عومير بارليف 
واملفتش العام للشــرطة يعقوب شــبتاي 

املصادقة على مرور «مسيرة األعالم»، التي 
ينظمها املتطرفــون اليهود في ٢٩ اجلاري 
في باب العامود واحلي اإلسالمي في القدس 

الشرقية احملتلة.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن املسيرة 
االستفزازية ستصل إلى ساحة باب العامود 
الذي سيتم إغالقه أمام حركة الفلسطينيني 
في القدس، وقد يقيم املستوطنون حلقات 
رقص في املكان. وستدخل املسيرة من باب 
العامــود إلــى طريق الواد، وهــي الطريق 
الرئيسية في سوق القدس، ومتر في احلي 
اإلسالمي ومن ثم إلى باحة حائط البراق.

وإثــر مصادقة ســلطات االحتالل على 
املسار االستفزازي للمسيرة، فإنه يتوقع أن 
تفرض شرطة االحتالل قيودا على املقدسيني 

في البلدة القدمية من القدس الشرقية.
وجتــري املســيرة ســنويا فيما تصفه 
إسرائيل بـ «يوم القدس»، في ذكرى احتالل 
املدينة عام ١٩٦٧، ويصادف هذا العام في ٢٩ 
اجلاري. يذكر أن «مسيرة األعالم» التي نظمها 
املســتوطنون مبصادقة سلطات االحتالل 
فــي القدس، فــي مايو العــام املاضي، أدت 
إلى توترات وعدوان على غزة اســتمر ملدة 
١١ يوما وأســفرت عن مقتــل أكثر من ٢٥٠ 

(رويترز)فلسطينيا و١٣ إسرائيليا. صور وأزهار في املوقع الذي اغتيلت فيه اإلعالمية  شيرين أبو عاقلة في مخيم جنني 

«الناتو» سيبدد مخاوف تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا
عواصمـ  وكاالت: أعلن األمني العام 
حللف شمال األطلسي (الناتو) ينس 
ســتولتنبرغ أن التحالف العســكري 
يعمل على تبديد املخاوف التي أعربت 
عنها تركيا بشأن طلبي السويد وفنلندا 

االنضمام إليه.
وقال ستولتنبرغ، خالل مؤمتر في 
كوبنهاغن امس، «بالتأكيد نتعامل مع 
املخاوف التي أعربت عنها تركيا» من 
أجل التوصل إلى «اتفاق بشأن طريقة 

املضي قدما».
جــاء ذلك بعدمــا عارضــت أنقرة 
طلبــي البلديــن االســكندنافيني على 
خلفية ما اعتبرته تساهال من قبلهما 
حيال مجموعات كردية محظورة من 

قبل أنقرة.

في هذه األثناء، رفض املستشــار 
األملاني أوالف شولتس معاملة أوكرانيا 
بطريقة خاصة من أجل تسريع عملية 
انضمامها إلى االحتاد األوروبي، لكنه 
وصفها في الوقت نفســه بأنها «جزء 

من العائلة األوروبية».
وعزا شولتس، في خطاب ألقاه أمام 
البرملان األملاني االحتادي (بوندستاغ) 
امس، رفضه هذه اخلطوة بالقول إن 
اختصار طريق أوكرانيا إلى االحتاد 
األوروبي لن يكون قرارا عادال بحق 
دول في غرب البلقان تســعى أيضا 
إلى االنضمام إلى التكتل األوروبي، 
وذلك في إشارة منه إلى اجلبل األسود 
وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا 
التي تنتظر االنضمام منذ عام ٢٠٠٥.

من جهته، انتقد وزير اخلارجية 
األوكراني دميترو كوليبا تعامل بعض 
دول االحتاد مــع أوكرانيا على أنها 
دولة «من الدرجة الثانية» وهو أمر 
قال إنه «يؤذي مشاعر األوكرانيني».
وقــال كوليبــا علــى تويتــر إن 
«الغمــوض االســتراتيجي بشــأن 
مســتقبل أوكرانيــا األوروبي التي 
متارسها بعض العواصم األوروبية 
في السنوات األخيرة قد فشل»، مشيرا 
إلى أن هذا األمر دفع الرئيس الروسي 

ڤالدميير بوتني إلى «التمادي».
في غضون ذلك، أعلنت روســيا 
طرد خمسة ديبلوماسيني برتغاليني 
ردا على طرد عشــرة ديبلوماسيني 
روس تقرر في خضم الغزو الروسي 

ألوكرانيــا، وذلك غــداة اإلعالن عن 
خطــوات مماثلة شــملت عشــرات 
الديبلوماسيني الفرنسيني وااليطاليني 

واإلسبان.
وقالت اخلارجية الروسية في بيان 
امس إنه مت استدعاء سفير البرتغال في 
روسيا الى مقر الوزارة التي «احتجت 
بشدة على قرار السلطات البرتغالية 
االستفزازي باعتبار عشرة عاملني في 
البعثة االجنبية في البرتغال أشخاصا 

غير مرغوب فيهم».
وأضافت «ردا على ذلك أعلن خمسة 
عاملــني فــي الســفارة البرتغالية في 
روسيا اشخاصا غير مرغوب فيهم»، 
موضحة ان أمامهم مهلة ١٤ يوما ملغادرة 

البالد.

«املركزي» يرفع أسعار الفائدة الرئيسية ٢٪
القاهرة ـ ناهد إمام

قررت جلنة السياسة النقدية للبنك املركزي 
املصري في اجتماعها امس رفع سعري عائد 
اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية 
الرئيســية للبنك املركزي بواقع ٢٠٠ نقطة 
أساس أي مبعدل ٢٪ ليصل إلى ١١٫٢٥٪، ١٢٫٢٥٪ 
و١١٫٧٥٪ علــى الترتيــب، كما مت رفع ســعر 
االئتمان واخلصم بواقع ٢٠٠ نقطة أســاس 

ليصل إلى ١١٫٧٥٪ أي مبعدل زيادة ٢٪.
وعلــى الصعيد العاملي، اتســم النشــاط 
االقتصادي العاملي بالتباطؤ جراء استمرار 
احلــرب الروســية ـ األوكرانيــة. وقــد أدت 

العقوبات التجارية املفروضة على روســيا 
وما نتج عنها من اختناقات في سالسل اإلمداد 
والتوريد إلى ارتفاع األسعار العاملية للسلع 
األساســية، مثل األســعار العاملية للبترول 
والقمح. هذا باإلضافة إلى تأثر حجم املعروض 
العاملــي من القمح بســبب األحوال الســيئة 
للطقــس وانخفــاض احملاصيل فــي مناطق 
معينة. وفي الوقت ذاته، مت تقييد األوضاع 
املالية العاملية، حيث استمرت البنوك املركزية 
في اخلارج في تشديد السياسات النقدية عن 
طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء 
األصــول الحتواء ارتفاع معــدالت التضخم 

في بالدهم. 


