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السيسي التقى وفد األمن
القومي األميركي
ا�ستقبل الرئي�س عبدالفتاح
ال�����س��ي�����س��ي مب��ق��ر رئ��ا���س��ة
اجلمهورية مب�رص اجلديدة
ام�س وفد جمل�س �أعمال الأمن
القومي الأم�يرك��ي ومت خالل
اللقاء التعرف على وجهة
النظر امل�رصية جتاه خمتلف
ال��ق�����ض��اي��ا خ��ا���ص��ة مكافحة
الإرهاب والأو�ضاع يف عدد من

دول املنطقة وت�شهد العالقات
بني م�رص والواليات املتحدة
الأمريكية تناميا ملحوظا يف
�ضوء الر�سائل الإيجابية التي
تخرج من القاهرة ووا�شنطن
عقب انتخاب الرئي�س اجلديد
دونالد ترامب الذي �أكد حر�صه
على تعزيز وتنمية العالقات
مع م�رص يف خمتلف املجاالت.

www.alshahedkw.com

مجلس الوزراء وقف دقيقة حداداً على شهداء العريش

مصر تدين هجوم قندهار :التفجيرات لن تثني
الدول العربية عن مكافحة اإلرهاب

بعد مغادرة القاهرة

وفد مجلس الدولة الليبي
يشكر مصر
تقدم املجل�س الأعلى للدولة الليبي بال�شكر والتقدير مل�رص
حكومة و�شعبا على الدعوة التي وجهت لوفد املجل�س لزيارة
القاهرة الأ�سبوع املا�ضي .وقال املجل�س الأعلى للدولة يف
بيان له ب�ش�أن زيارة وفده �إلى القاهرة يوم اخلمي�س املا�ضي
بناء على دعوة ر�سمية من وزارة اخلارجية امل�رصية� ،إن
زيارة الوفد �إلى القاهرة مل تكن وفق برنامج �أو جدول �أعمال
حمدد م�شريا �إلى �أنها كانت تهدف للتوا�صل مع الأ�شقاء يف
م�رص وتبادل وجهات النظر .و�أ�ضاف البيان �أن �أهم النقاط
التي تناولها اللقاء هي العراقيل التي تواجه االتفاق
ال�سيا�سي الفتا �إلى �أن الوفد �أكد يف القاهرة �أن املجل�س
الأعلى للدولة الليبي يرى �أن االتفاق ال�سيا�سي هو احلل
العملي املتاح للخروج من الأزمة الليبية.

بدر :زيارة شكري لبرلين تعكس
العالقات االستراتيجية بين البلدين
�أك���د ال�سفري امل����صري يف
ب��رل�ين ب���در عبدالعاطي
الأهمية البالغة للزيارة
ال��ت��ي ���س��ي��ق��وم ب��ه��ا وزي��ر
اخلارجية �سامح �شكري �إلى
برلني حيث تربط البلدين
حاليا عالقة �إ�سرتاتيجية
قوية كما �أن العالقات تزداد
ر�سوخا م�شريا �إل��ى �أنها
�أخ��ذت منحى �إيجابيا عقب
زي��ارة الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي يف يونيو .2015
و�أ���ض��اف عبدالعاطي �أن
ال����زي����ارات واالت�����ص��االت
امل��ت��ب��ادل��ة ب�ين اجلانبني
ت��ع��ك�����س ت��ع��ددي��ة وق���وة
العالقات امل�رصية الأملانية
على خمتلف الأ�صعدة و�أ�شار
عبدالعاطي �إل��ى �أن هناك
�أهدافا �إ�سرتاتيجية م�شرتكة

بني البلدين و�أن زيارة وزير
اخل��ارج��ي��ة �سامح �شكري
ت�أتي لتعميق وتر�سيخ تلك
الأهداف ف�أملانيا هي قاطرة
االحت���اد الأوروب����ي وم�رص
ق��اط��رة ال����شرق الأو���س��ط
وتالقت �إرادة الطرفني على
ق�ضايا م�شرتكة مثل مكافحة
الإره������اب وال��ه��ج��رة غري
ال�رشعية وحتقيق اال�ستقرار
يف ال�رشق الأو�سط الفتا �إلى
دور م�رص ال��رائ��د يف ذلك
ونوه ب�أن اجلانب الأملاين
يثمن غاليا الدور امل�رصي
يف املنطقة و�أن م�رص حليف
ا���س�ترات��ي��ج��ي يف ال����شرق
الأو����س���ط ال غ��ن��ى ع��ن��ه يف
التو�صل ال�ستقرار املنطقة
و�إي��ج��اد احل��ل��ول للق�ضايا
ال�شائكة.

إحالة  4إيرانيين وهنديين
وباكستاني للجنايات بتهمة
تهريب 171كيلو هيرويين

قرر امل�ست�شار �رشيف توفيق حمامي عام �أول نيابات البحر
الأحمر ام�س الأربعاء �إحالة ق�ضية متهم فيها � 4إيرانيني
وهنديني وباك�ستاين ملحكمة اجلنايات التهامهم بتهريب
 171كيلو هريويني عن طريق �سواحل البحر الأحمر اجلنوبية
وكانت القوات البحرية جنوب البحر الأحمر باال�شرتاك مع
الإدارة العامة للمخدرات قد متكنت من �ضبط �أكرب �شحنة
خمدرات قبل دخولها البالد عن طريق �سواحل جنوب البحر
الأحمر عبارة عن  171كيلو هريويني خام على منت مركب
بالقرب من �سواحل منطقة برني�س جنوب البحر الأحمر،
كانت معلومات وردت ل�ل�إدارة العامة للمخدرات مفادها
قيام جمموعة من املهربني من جن�سيات خمتلفة بتهريب
كمية كبرية من خمدر الهريويني عن طريق جنوب البحر
الأحمر وعلى الفور قامت الإدارة العامة ملكافحة املخدرات
بالتن�سيق مع القوات البحرية ومت �إعداد �أكمنة ل�ضبطهم
وبالفعل متكنت القوات البحرية من �ضبط مركب تقل على
متنها  171كيلو هريويني خمدر بحوزة �4إيرانيني وهنديني
وباك�ستاين اجلن�سية ومت حترير حم�رض بالواقعة وعر�ض
املتهمني على نيابة جنوب البحر الأحمر التي �أمرت بحب�سهم
� 4أيام ثم �أ�صدر املحامي العام قرار �إحالة الق�ضية ملحكمة
اجلنايات.

مصريات

• الوزراء في دقيقة صمت حدادا ً على أرواح الشهداء

ا�ستهل جمل�س ال��وزراء اجتماعه ام�س برئا�سة
�رشيف �إ�سماعيل رئي�س جمل�س الوزراء بالوقوف
دقيقة حدادا على �أرواح �شهداء احلادث الغادر
الذي وقع باالرتكاز الأمني بجوار نقطة �إطفاء حي
امل�ساعيد مبدينة العري�ش.
وثمن �إ�سماعيل حجم الت�ضحيات الغالية التي
يبذلها رجال القوات امل�سلحة وال�رشطة البوا�سل
يف مواجهة العنا�رص الإجرامية والتكفريية التي
تبذل م�ساعيها اخلبيثة للنيل من ا�ستقرار الوطن
و�أم��ن املواطنني ،معرب ًا عن عميق التعازي
لأ�رس �ضحايا احلادث ،متمني ًا ال�شفاء العاجل
للم�صابني ،و�أكد رئي�س الوزراء ا�ستمرار جهود
ال��دول��ة بكل ق��وة وح�سم حتى �إمت��ام الق�ضاء
على قوى الإرهاب الغا�شم وتخلي�ص الوطن من
�رشوره.
كما �أدانت م�رص ب�أ�شد العبارات يف بيان �صادر عن
وزارة اخلارجية الهجوم الإرهابي الذي وقع يف
مقر حمافظ �إقليم قندهار و�أ�سفر عن �إ�صابة �سفري
الإمارات لدى �أفغان�ستان وا�ست�شهاد  5دبلوما�سيني
من الإمارات خالل مهمة للإقليم ت�ستهدف تنفيذ
م�شاريع �إن�سانية وتعليمية وتنموية ،و�أعربت
م�رص عن خال�ص التعازي للإمارات يف م�صابها
ولأ��سر ال�شهداء ،داعية املولى عز وج��ل �أن
يتغمدهم برحمته و�أن يلهم ذوي��ه��م ال�صرب
وال�سلوان ،م�شددا على �أن تلك الأعمال الإرهابية
اخل�سي�سة لن تثني الدول العربية عن ا�ستئ�صال
�آفة الإرهاب.

المباحثات مع الشركات مرت بمراحل صعبة

وزير الصحة :زيادة أسعار األدوية
تطول  3000صنف فقط من إجمالى  12ألف ًا
�أكد وزير ال�صحة وال�سكان د�.أحمد
را�ضي �أن نحو � 3000صنف دوائى
فقط من �إجمالى � 12ألف ًا �سيطولها
ارت��ف��اع ال�سعر وه��و ما ترتاوح
ن�سبته بني  ٪ 15للأدوية املحلية
و % 20للم�ستوردة .و�أ�شار �إلى �أن
زيادة الأ�سعار �ستطول  % 10فقط
من �أدوية عالج الأمرا�ض املزمنة
الفت ًا �إلى �أن هذا العر�ض جاء بعد
عدة اجتماعات مب�شاركة االجهزة
الرقابية بالدولة مع �رشكات
االدوي��ة املحلية والعاملية ومت
التو�صل الى هذا املقرتح التوافقي
و�سيتم االع�لان عن الأدوي��ة التى
�سرتتفع �أ�سعارها خ�لال م�ؤمتر
�صحايف اليوم.
و�أو�ضح وزير ال�صحة �أن �رشكات

الأدوي���ة عر�ضت فى ب��ادئ الأمر
زيادة �سعر جميع �أ�صناف االدوية
بالتزامن مع زيادة �سعر ال�رصف
مربرين ذلك بزيادة �سعر املادة
اخلام التى ت�ستوردها �إال �أن ذلك
مت رف�ضه من جميع اجلهات وقال
الوزير �إن ال�رشكات تقدمت بطلب
�آخر لزيادة �سعر جميع االدوية
بن�سبة  50٪لكن وجد �أن ذلك ميثل
عبئا كبريا على املواطن وذكرت
وقتها �رشكات االدوي��ة �أن رف�ض
عر�ضها �سوف يرتتب عليه توقف
االن��ت��اج واال���س��ت�يراد �إال �أن هذا
العر�ض مت رف�ضه �أي�ضا من الوزارة
وجمل�سي الوزراء والنواب.
و�أو�ضح �أن �رشكات الأدوية تقدمت
بعر�ض ثالث يتلخ�ص فى �أن تتم

زيادة ا�سعار  % 30من منتجات
كل �رشكة كل �أ�شهر بن�سبة % 50
من �سعرها وبالتالى خالل  9ا�شهر
ت�صبح كل منتجات ال�رشكات من
االدوي��ة ارتفع �سعرها ولكن هذا
العر�ض قوبل بالرف�ض من الوزارة
وجمل�سي الوزراء والنواب.
و�أ���ش��ار وزي���ر ال�صحة �إل���ى �أن
متابعة ملف الدواء تتم من خالل
جل��ان على �أع��ل��ى م�ستوى ومن
القيادة ال�سيا�سية وكما يت�ضح
من العرو�ض ال�سابقة لل�رشكات
ف�إن احلكومة مل تر�ضخ ل�رشكات
الأدوي��ة بل �إن م�صلحة املري�ض
ك��ان��ت ه��ى الأ���س��ا���س للتفاو�ض
والتو�صل ال��ى ح��ل��ول رغ��م �أن
اجلميع يعلم �أن �رشكات الأدوية

استقدام العمالة المصرية إلعادة اإلعمار

السفير العراقي :إمداد مصر بمليون
برميل شهري ًا من نفط البصرة قريب ًا
�أكد ال�سفري العراقي بالقاهرة حبيب ال�صدر �أن االتفاقية
التي وقعتها حكومة بالده مع م�رص لإمدادها مبليون
برميل �شهريا من نفط الب�رصة اخلفيف �ستدخل حيز
التنفيذ خالل الأيام القليلة املقبلة.
وقال ال�صدر �إن اتفاقية البرتول بني م�رص والعراق مت
توقيعها فعال و�ستدخل حيز التنفيذ خالل الأيام القليلة
املقبلة ،وه��ي عبارة عن �شحنات من نفط الب�رصة
اخلفيف مليون برميل �شهريا قابلة للزيادة فيما بعد،
وب�رشوط دفع مي�رسة.
و�أ�ضاف :نحن نقدر عاليا وقفة م�رص وم�ساندتها للعراق
عربيا ودوليا وم�ساهمتها يف احلرب �ضد الإرهاب ،هذه
امل�ساهمة مقدرة ونتفهم ان�شغالها يف دحر الإرهاب
يف �سيناء ومالحقتها للخاليا االرهابية ،معربا عن
تطلعه لرفع وترية هذا التعاون يف امل�ستقبل يف �شتى
امليادين .وقال ان عالقة م�رص والعراق متتد لأكرث من
� 4آالف �سنة قبل امليالد عمر وح�ضارة الرافدين ووادي
النيل وال�شيء الطبيعي �أن يتعاون البلدان ويطورا

عالقاتهما يف �شتى امليادين وال�صعد.
و�أو�ضح ان تطوير العالقات مع م�رص لي�ست انتهازا
لفر�صة كما يدعي البع�ض بل هي عالقة ا�سرتاتيجية
وخيار ا�سرتاتيجي فهي لي�ست حمكومة بزمان �أو مكان
فهي عالقة ا�سرتاتيجية يراد منها �أن ينه�ض البلدان
ويتكاتفان �إزاء كل التحديات اجل�سيمة يف منطقتنا وحول
ما يتعلق بحقوق العمالة امل�رصية يف العراق قال �إن
العمالة امل�رصية كان حجمها كبريا يف العراق ومت دفع
كل م�ستحقاتها يف ما �سمي باحلواالت ال�صفراء ولكن
اجلانب امل�رصي يطالب الآن بفوائد لهذه امل�ستحقات
و�سينظر يف �أمرها خالل اللقاءات الثنائية.
وبالن�سبة لال�ستفادة بالعمالة امل�رصية م�ستقبال قال
ال�سفري العراقي �إن هناك مدن عراقية مدمرة بالكامل
وبعد طرد داع�ش قريبا من هذه املدن فهي حتتاج لإعادة
�إعمار وبالت�أكيد �أول ما تفكر فيه احلكومة العراقية هو
ا�ستقدام العمالة وال�رشكات امل�رصية لكي تنخرط يف
عملية �إعادة الإعمار.

تعر�ضت ل�ضغوط مالية �ضخمة
نتيجة حترير �سعر ال�رصف ونحن
نحرتم ذل��ك ولكن ك��ان يجب �أن
حتدث هذه الزيادة حتى ال يختفى
ال���دواء وتتوقف ال�صناعة وما
يرتتب على ذلك من زيادة معاناة
املري�ض ب�سبب نق�ص الدواء وهذا
ما دفع احلكومة لرفع ال�سعر ب�شكل
منا�سب لتوفري الدواء ومبقدار ال
يتنا�سب مع زيادة �سعر ال�رصف
ب�أى حال من الأحوال.
و�أ���ض��اف �أن ال���دواء هو ال�شيء
الوحيد يف م�رص ال��ذي يتداول
بالت�سعرية اجلربية وال يوجد
دواء واح��د يخرج اال م��ن خالل
ت�سعرية من �إدارة الت�سعري.
وق���ال وزي���ر ال�صحة �إن���ه متت

مراجعة  3500دواء حتى الآن
بن�سبة  92٪من االدوية املقدمة من
ال�رشكات لتحديد الأ�صناف التي
�سيتم قبولها �أو رف�ضها م�شري ًا �إلى
�أن املراجعة تتم عن طريق ف�صل
�أدوية عالج الأمرا�ض املزمنة عن
غريها بالإ�ضافة �إلى مراجعة كل
دواء لعالج الأمرا�ض املزمنة على
ح��دة للت�أكد من توافر البدائل
يف ال�سوق املحلي له عن طريق
جلنة ت�سعري الدواء املنعقدة منذ
 10ايام و�أك��د �أن جميع املراحل
تلك تتم متابعتها يوميا من ِق ِ
بله
ومن ِقبل رئي�س جمل�س الوزراء
الذي جاء الى ديوان عام الوزارة
ليتابع �آخر م�ستجدات عمل اللجنة
بنف�سه.

موسكو :النيابة المصرية تقدم كل المواد
المهمة في قضية الطائرة الروسية

�رصح نائب رئي�س جلنة التحقيقات الرو�سية �إيجور كرا�سنوف ب�أن
الق�ضية اجلنائية اخلا�صة بتحطم الطائرة �إيربا�ص �إيه  321يجري
التحقيق فيها ب�صورة حيوية بف�ضل تقدمي اجلانب امل�رصي جميع املواد
املفيدة لعملية التحقيق.
وقال كرا�سنوف يف حوار مع جريدة كومري�سانت الرو�سية �إن التحقيق
يجري يف هذه الق�ضية ،وعالوة على ذلك �سوف يتم �إجراء حتقيقات
�أخرى مو�سعة حيث تقدم لنا النيابة العامة امل�رصية املواد املهمة يف
عملية التحقيق وجتري التحقيقات بناء على طلبنا .و�أ�شار �أي�ضا �إلى
�أنه يف �إطار عملية التحقيق يف الق�ضية تقوم جلنة التحقيقات التابعة
لرو�سيا بعمل منهجي حيث جرت الكثري من عمليات التحقيق على
الأرا�ضي امل�رصية.
و�أ�ضاف� :أالحظ �أن الأجهزة اخلا�صة يف كال البلدين تتخذ الإجراءات
الالزمة من �أجل الك�شف والعثور على الإرهابيني الذين ارتكبوا تلك
اجلرمية .يذكر �أن الطائرة الرو�سية التابعة ل�رشكة طريان كوجامل �آفيا
الرو�سية حتطمت يف �شهر �أكتوبر عام  2015حيث تعد هذه احلادثة �أكرب
حادثة يف تاريخ الطريان الرو�سي وال�سوفيتي وحتطمت الطائرة وعلى
متنها � 224شخ�صا بينهم  7من �أفراد الطاقم ماتوا جميعا.
من جهة اخرى و�صل �إلى القاهرة ام�س وفد رو�سي رفيع امل�ستوي لتفقد
الإجراءات الأمنية مبطاري الغردقة و�رشم ال�شيخ وذلك يف �إطار ا�ستكمال
�إجراءات عودة الطريان بني م�رص ورو�سيا ومن املقرر �أن ت�ستمر الزيارة
حتى  16يناير احلايل.

