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)رويترز( ملصق دعائي لتشجيع السياحة في مصر مبعرض برلني الدولي يشيد بإجنازات الثورة السلمية 

صورة أرشيفية ألحمد عز وهو ببدلة السجن البيضاء

القاهرة ـ وكاالت: أكد خيرت 
الشاطر نائب املرشد العام جلماعة 
اإلخوان املســـلمني، ان أحمد عز 
وحبيب العادلي تعرضا للضرب 
باألحذية من قبل أهالي املساجني 
عند خروجهما للتحقيق معهما 
نهارا، لذلك قدموا التماسات إلدارة 

السجن للتحقيق معهم ليال.
وأشـــار الشاطر في تصريح 
جلريدة الوفد املعارضة الى ان 
ادارة السجن أجرت استعدادات 
خاصة الستقبال عز والعادلي، 
العنبر  حيـــث قامـــوا بطـــالء 
املخصص لهما ووضع سخانات 

مياه وتلفزيونات.
وقال الشاطر إنه ال ميانع في 
إنشاء حزب مدني ذي مرجعية 
قبطية فاحلرية للجميع، مطالبا 
املسيحيني باالنضمام إلى حزب 
احلرية والعدالة املزمع إنشاؤه 

لإلخوان املسلمني.
وأشـــار إلـــى ترحيبه أيضا 
بانضمام السلفيني ولكن شريطة 
نبـــذ العنف واملوافقة على نهج 

وبرنامج احلزب.
الى ذلـــك، أكد الشـــاطر في 
»العاشرة مساء« أن أمن الدولة 
تقـــوم بالتصنت علـــى جميع 
املكاملات التلفونية وتزرع أجهزتها 
في جميع األماكن ملراقبة جميع 
األنشـــطة والتحركات اخلاصة 
باألشخاص خاصة الشخصيات 

العامة منهم.
وعن تعامل جهاز أمن الدولة 

الســـتينيات التي شهدت عصر 
الرئيـــس عبدالناصر ووصفها 
مبرحلـــة القمع للجماعة بعدها 
اختلفـــت األوضاع فـــي عصر 
الرئيس الســـادات بعـــد إدراك 
الســـلطة إن قمع اإلخوان يأتي 

بنتيجة سلبية ضده.
وأكد أن جهاز أمن الدولة في 
عـــام 2000 قام مبهاجمة 9 آالف 
منشـــأة ميتلكها أفراد ينتمون 

لإلخوان املسلمني.
وفيما يخص وجوده مع حبيب 
العادلي وزير الداخلية السابق في 
سجن واحد، أكد رؤيته له مرة 
العادلي  واحدة وحينها استدار 

عند مشاهدة الشاطر.
وأشـــار إلى أن املسجونني 
مبختلف فئاتهم وجهوا السباب 
للوزراء األربعة املسجونني في 
مزرعة طرة، ورأى أن السبب 
النظام  الرئيسي وراء سقوط 
املصري جمـــال مبارك واحمد 
عز اللذان استطاعا معا تفجير 
النظام مـــن الداخل، لذا يجب 
على الشعب املصري أن يشيد 

لهما متاثيل.
وتطرق الشاطر إلى ثورة 25 
يناير وأوضح أن جماعة اإلخوان 
املسلمني حرصت على املشاركة 
في الثورة يوم 25 يناير ولكن 
اقتصـــر األمر على فئات عمرية 
محددة وبعد تدفق املواطنني من 
مختلف األعمار للمشاركة شاركت 

جميع أعمار اإلخوان فيها.

أن األجهزة التي تستخدمها أمن 
الدولـــة بدائية ميكـــن التغلب 
عليها كونها أجهزة تباع للدول 
النامية من جانب الدول املتقدمة، 
لذا قام عدد من شـــباب اإلخوان 
باالجتهاد بإبطـــال مفعول هذه 
األجهزة في حالة التصنت عليهم، 
وأكد الشـــاطر أن هذه األجهزة 
تســـتخدم من جانب النظام في 

األماكن املفتوحة واملغلقة.
ونـــوه خيرت عـــن مرحلة 

البشـــرية والتحليل  والتنمية 
السياسي على اعتبار انه سيحقق 
أهدافا له عن طريق هذه الكتب 
ويتـــم تصويـــر هـــذه األحراز 
وتقدميها للنيابة واالحتفاظ في 

أمن الدولة بنسخ منها.
وذكر أن أحد األشخاص أبلغه 
بوجود غرفـــة كاملة داخل أمن 
الدولة بها وثائق ومســـتندات 
ومضبوطات تخصه، بينما هو 
لم يهتم بهذا األمر، وأكد الشاطر 

معه أوضح انـــه عانى لفترات 
طويلة من اإلجراءات التي تتخذها 
ضده، فعنـــد القبض عليه يتم 
تفتيش منزله وقلبه رأسا على 
عقب »بشـــكل شـــديد الرعونة 
والهمجية« والتحفظ على جميع 
الكتب التـــي توجد مبنزله ولم 
يقتصر األمر على الكتب اخلاصة 
بجماعة اإلخوان املسلمني وإمنا 
وصل األمر لتحريزهم كتب في 
علوم مختلفة مثل علم االجتماع 

القاهرةـ  أ.ش.أ: صرح مصدر مسؤول مبطار 
القاهرة الدولـــي امس ان إجمالي عدد املصريني 
الذين عادوا من ليبيا ومـــن املنطقة احلدودية 
بني ليبيا وتونس بلغ حتى اآلن 100 ألف و920 

مصريا.
وقال املصدر: »إن املصريني عادوا على طائرات 
مصر للطيـــران التي أقلتهم مـــن منطقة جربا 
احلدوديـــة بني تونس وليبيـــا، كما وصل 432 
أجنبيا من مختلف اجلنســـيات ومت تسفيرهم 

الى بالدهم«.
وأوضح انه مت على مدار الـ 24 ساعة املاضية 
وصول 5 آالف و713 مصريا من بينهم 6 أجانب 
أقلتهـــم طائرات مصـــر للطيران علـــى منت 10 

رحالت.

القاهرةـ  وكاالت: أدت احلكومة 
املؤقتة برئاسة  املصرية اجلديدة 
د.عصام شرف اليمني الدستورية 
امس امام املشير حسني طنطاوي 
رئيــــس املجلس االعلــــى للقوات 

املسلحة احلاكم في مصر.
وتضم احلكومة اجلديدة 6 وزراء 
جدد أسندت اليهم حقائب اخلارجية 
والداخلية والعدل والثقافة والقوى 

العاملة والبترول.
الداخليــــة  وزراء  وبتغييــــر 
واخلارجية والعدل يكون رئيس 
الــــوزراء اجلديــــد ـ الــــذي حمله 
املتظاهرون على األكتاف يوم اجلمعة 
املاضي في ميدان التحرير باعتباره 
مرشــــحهم والذي أكــــد أمامهم انه 
»يستمد شرعيته منهم«ـ  استجاب 
ملطلب رئيسي من مطالب »شباب 
ائتالف الثورة« والقوى السياسية 
املصرية وهو إبعاد الوزراء القدامى 
العديد  الذيــــن يحّملونهم  الثالثة 
مــــن أوزار عهد مبــــارك. وحتظى 
الشخصيات اجلديدة كلها باالحترام 
في األوســــاط السياسية املصرية 
ومعروف عنهــــا النزاهة. وضمت 
احلكومة في تشكيلها اجلديد بحسب 

ما اعلنها التلفزيون املصري:
ـ د.عصــــام عبدالعزيــــز أحمد 

شرف.. رئيسا ملجلس الوزراء
ـ د.يحيى عبدالعزيز عبدالفتاح 
اجلمــــل.. نائبا لرئيــــس مجلس 

الوزراء
ـ د.سيد عبده مصطفى مشعل.. 

وزير دولة لإلنتاج احلربي
ـ د.حسن أحمد يونس.. وزيرا 

للكهرباء والطاقة
ـ فايزة محمد أبوالنجا.. وزيرا 

للتخطيط والتعاون الدولي
ـ ماجد جورج إلياس غطاس.. 

وزير دولة لشؤون البيئة
ـ محسن النعماني محمد حافظ.. 

وزير دولة للتنمية احمللية
ـ د.محمــــد فتحــــي عبدالعزيز 
البرادعي.. وزيرا لإلسكان واملرافق 

والتنمية العمرانية
ـ د.عبــــداهلل احلســــيني أحمد 

هالل.. وزيرا لألوقاف
ـ د.سمير محمد رضوان.. وزيرا 

للمالية
ـ إبراهيم أحمــــد مناع.. وزيرا 

للطيران املدني
ـ عاطف عبداحلميد مصطفى.. 

وزيرا للنقل
العطفي..  ـ د.حسني إحســــان 

وزيرا للموارد املائية والري
ـ د.أمين فريد أبوحديد.. وزيرا 

للزراعة واستصالح األراضي
ـ د.عمرو عزت سالمة.. وزيرا 
للتعليم العالــــي والبحث العلمي 

والتكنولوجيا
ـ د.أحمد جمال الدين موسى.. 

وزيرا للتربية والتعليم
ـ د.ماجــــد إبراهيــــم عثمــــان.. 
وزيرا لالتصــــاالت وتكنولوجيا 

املعلومات
ـ د.أشرف محمود إبراهيم حامت.. 

وزيرا للصحة والسكان
ـ د.جودة عبد اخلالق السيد.. 
والعدالــــة  للتضامــــن  وزيــــرا 

االجتماعية
ـ د.سمير يوسف علي الصياد.. 

والتجــــارة  للصناعــــة  وزيــــرا 
اخلارجية

ـ منير فخري عبدالنور.. وزيرا 
للسياحة

ـ املستشــــار محمد عبدالعزيز 
إبراهيم اجلندي.. وزيرا للعدل

ـ منصور عبدالكرمي مصطفى 
عيسوي.. وزيرا للداخلية

ـ د.نبيل عبداهلل العربي.. وزيرا 
للخارجية

ـ د.أحمد حســــن البرعي أحمد 
البرعــــي.. وزيرا للقــــوى العاملة 

والهجرة
ـ عمــــاد بدرالديــــن محمــــود 

أبوغازي.. وزيرا للثقافة
ـ محمد عبداهلل محمد عبداملنعم 
غراب.. وزيــــرا للبترول والثروة 

املعدنية.
الدستورية  اليمني  آداء  وعقب 
عقد املشــــير حسني طنطاوي لقاء 

مع أعضاء الوزارة
اســــتعرض فيه أهم املتغيرات 
والقضايا احلالية بالدولة والتحديات 
املختلفة املؤثرة على األمن القومي 
التواصل مع  املصري وضــــرورة 
اجلماهيــــر، وكذا أهميــــة احلفاظ 
على مواردنا من مياه النيل وأمن 

مصر املائــــي واالهتمام بالتصدي 
لالنفالت األمني في الشارع املصري 
ومقاومته وعودة الشرطة املدنية 
ملمارســــة عملها في أســــرع وقت 
ممكن النتظام احلركة اليومية في 
جميع مؤسســــات الدولة وتوفير 
املناخ املناسب النتظام العمل في 
املصانع والشــــركات لدفع عجلة 
اإلنتاج وتنشــــيط االســــتثمارات 
الداخليــــة واخلارجية في مختلف 
املجاالت إلتاحــــة املزيد من فرص 
العمل ومحاصرة البطالة والنظر إلى 
ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم 
بجميع مراحله واالهتمام بالرعاية 
الصحية للمواطنني مع حتمل الدولة 
أعباء تكاليف الرعاية الصحية لغير 
القادرين وتخفيف أعباء املعيشة 
عن املواطن املصري وضمان تلبية 
احتياجات املواطنني وحتسني جودة 
اخلدمات العامة وخاصة في مجاالت 
الــــري والزراعة، وكــــذا االهتمام 
بضبــــط األداء احلكومي ومحاربة 
االنحراف والفســــاد واملساواة في 
حقــــوق املواطنني وحتقيق تكافؤ 
الفرص وإزالة جميع املخالفات على 
أراضى الدولة والبناء على األراضي 
الزراعية واتخاذ اإلجراءات القانونية 
ضد املخالفــــني. وقد أكد طنطاوي 
على قيام الوزراء بتوجيه القطاعات 
التابعة لتجميع وبحث كافة املطالب 
الفئوية وتصنيفها وإيجاد حلول 
املتاحة  املوارد  منطقية في حدود 
مع قيام كل وزارة بإعداد خطة عمل 
خالل املرحلة القادمة تتضمن أنسب 
أســــلوب أداء للنهوض بالنواحي 
السياسية واالقتصادية للوطن على 
املستويني اإلقليمي والدولي وحتقيق 
أكبر مكاسب ممكنة للمواطنني على 
مختلف املســــتويات االجتماعية 

والثقافية.
كما أكد على إجراء االستفتاء على 
التعديالت الدستورية يوم 19 مارس 
2011 وقيام رئيس مجلس الوزراء 
بعقد اجتماعات للمحافظني لإلعداد 

وتأمني إجراءات االستفتاء وعرض 
تعديل القوانني املكملة للدســــتور 
في ضوء التعديالت الدســــتورية 
على مجلس الوزراء ملراجعتها في 
صورتها النهائية واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتنفيــــذ انتخابات مجلس 
الشــــعب ثم االنتخابات الرئاسية 
خــــالل املدة التــــي قررها املجلس 
األعلى للقوات املسلحة في اإلعالن 

الدستوري.
إلــــى ذلــــك، ذكــــرت صحيفة 
واشنطن بوست أن مصر شهدت 
أمس تعيني ثاني حكومة لها خالل 
أقل من ستة أسابيع وتعيني وزير 
جديد للخارجية سيتخذ خطا أكثر 
صرامة في التعامل مع إســــرائيل 
عن األســــلوب الذي كان متبعا في 
احلكومات السابقة في عهد الرئيس 

السابق حسني مبارك.
وتشــــير الصحيفةـ  في تقرير 
أوردته علــــى موقعها اإللكتروني 
ـ إلــــى أن من أبرز التغييرات التي 
شــــهدتها حكومة عصام شــــرف ـ 
رئيس الوزراء الــــذي كلف مبهام 
منصبه اخلميــــس املاضي ـ كانت 
التــــي توالها  حقيبــــة اخلارجية 
نبيل العربي الوجه الديبلوماسي 
الذي نال رضــــاء املتظاهرين بعد 
انضمامه لهــــم في ميدان التحرير 
قبل وقت قصير من تنحي مبارك 
حيث وصفوه بـ »الرجل احلكيم« 
القادر على السير بالبالد قدما نحو 
الدميوقراطية، وذلك خلفا ألحمد أبو 
الغيط الــــذي تولى احلقيبة ذاتها 

منذ عام 2004.
ونقلت الصحيفــــة عن بعض 
العربي  احملللني قولهــــم إن نبيل 
ســــيبقي علــــى كافــــة االتفاقيات 
واملعاهدات مع إسرائيل كونه أحد 
أعضاء فريق التفاوض املصري في 
اتفاقية الســــالم بكامب ديڤيد عام 
1978، لكنه في الوقت نفسه أبدى 
حتفظه للرئيس أنور السادات آنذاك 

على عدد من فقرات االتفاقية.

»معاريف«: إتمام المرحلة األولى
من الجدار اإللكتروني على الحدود مع مصر

البرادعي يرفض التعديالت المقترحة
على الدستور المصري

غـــزة ـ أ.ش.أ: قـــال مصدر 
عســـكري في قيـــادة اجلنوب 
باجليش اإلسرائيلي إنه سوف 
يتم قريبا إجناز املرحلة األولى 
من اجلدار اإللكتروني الفاصل بني 
احلدود اإلسرائيلية واملصرية.

وذكرت صحيفة معاريف أن 
السلطات اإلسرائيلية املعنية 
سارعت بإعداد وجتهيز البنية 
التحتية الالزمة إلنشاء اجلدار 
اإللكتروني على طول احلدود.. 
وأصدر اجلنرال أودي شـــيني 
في االحتياط تعليماته بتشغيل 

عدد مـــن املقاولني فـــي مواقع 
على احلدود مع مصر لتسريع 
الوقت نفســـه  املشـــروع، في 
استعدت أجهزة األمن حلراسة 
املقاولني والعمال واملعدات في 

موقع املشروع.
وأضافت أنه في الربع األول 
من عام 2013 يتوقع اســـتكمال 
إنشـــاء اجلـــدار وســـوف يتم 
استكمال الـ 100 كيلومتر األولى 
من أصل 210 كيلومترات نهاية 

.2011
أنه  وتابعـــت »الصحيفة« 

حتى اآلن مت اســـتكمال بناء 12 
كيلومترا في اجلدار اإللكتروني 
مبا يتضمنه من أسالك شائكة 

من أعاله ملنع التسلل. 
أمني  من جانبه قال مصدر 
إســـرائيلي رفيع املستوى بعد 
نقاش مكثف جرى خالل جولة 
ميدانية على طول احلدود فسيتم 
قريبا إجناز اجلدار اإللكتروني 
وسيتضمنه جدار إسمنتي مينع 
حفر أنفاق وأيضا جدار فوالذي 
مينع تسلق وجتاوز احلدود من 

قبل املتسللني.

القاهــــرة ـ يو.بــــي.آي: رفض داعية 
البرادعي  اإلصالح املصــــري د.محمــــد 
التعديالت املقترحة على الدستور وطالب 
بوضع دستور جديد للبالد قبل إجراء 

أي انتخابات.
وقال البرادعي علــــى صفحته على 
موقع »فيس بوك« االجتماعي »حتى مع 
التعديالت الدستورية ستجرى االنتخابات 
في ظل الدســــتور القدمي بكل ما فيه من 

تشوهات«.
البرادعــــي ان »احلل هو  وأضــــاف 
دستور جديد قبل االنتخابات الرئاسية 

والبرملانية«.

وكانت جلنــــة من خبــــراء القانون 
الدستوري أعلنت األسبوع املاضي حزمة 
تعديالت على الدستور املصري احلالي 
تقصر مدة الرئاسة على فترتني ملدة 4 
أعوام لكل فترة، كما ستضع قيودا على 

فرض حالة الطوارئ في مصر.
ولم متس التعديالت التي وضعتها 
الواســــعة لرئيس  اللجنة الصالحيات 
اجلمهورية وفقا للدستور احلالي املعمول 

به منذ العام 1971.
وكان املجلس األعلى للقوات املسلحة 
في مصر الذي يحكم البالد منذ إسقاط 
الرئيس حســــني مبارك فــــي 11 فبراير 

املاضي قد كلف جلنــــة قانونية من 10 
خبراء بإدخال تعديالت دستورية على 
الدستور املصري تسمح بإجراء انتخابات 
رئاسية وبرملانية حرة ونزيهة. وأصدر 
املجلس األعلى للقوات املسلحة اجلمعة 
املاضي قرارا يقضي بإجراء االستفتاء على 
التعديالت املقترحة للدســــتور املصري 

السبت املوافق 19 اجلاري.
ومن املقرر ان تشهد مصر االستفتاء 
على تعديل الدستور وإجراء انتخابات 
رئاسية وبرملانية خالل الفترة االنتقالية 
التي حددهــــا املجلس األعلــــى للقوات 

املسلحة بـ 6 أشهر.

عودة 100 ألف و920 
مصريًا من ليبيا حتى اآلن

أكد أنه يجب على المصريين تشييد تماثيل لجمال مبارك وأحمد عز

الشاطر: السجن استقبل العادلي وعز بالسخانات 
والتلفزيونات.. وأهالي المساجين ضربوهما باألحذية!

توماس فريدمان: ما حدث في مصر
شيء لم يسبق له مثيل

األقصر وقنا تحتشدان دعمًا لشيخ األزهر

واشنطنـ  أ.ش.أ: أعرب الكاتب الصحافي األميركي 
الشهير في صحيفة نيويورك تاميز توماس فريدمان 
عن إعجابه الشديد بالثورة املصرية.. مشيرا إلى أن 
مصر تشهد في هذه األيام تطورات سريعة ومذهلة 
بعد انتصار ثورة التغيير التي قادها الشباب ومولد 
عهد دميوقراطي جديد. ووصف فريدمانـ   في حوار 
مع شبكة تلفزيون »سي.بي.إس« األميركيةـ  الثورة 
بأنها فريدة من نوعها، قائال »ما حدث في مصر شيء 
لم يسبق له مثيل، وقد انطلق من مبادئ حقيقية تنم 
عن رغبة الشباب في التحكم في مستقبلهم، كما أن 
ما حدث انطوى على تضحيات حقيقية إذ ان بعض 
هؤالء الشباب لقوا مصرعهم من أجل تلك املبادئ، 
ولم يسبق لنا أبدا رؤية شيء من هذا القبيل ينطلق 
مــــن القاعدة إلى القمة في ذلك اجلزء من العالم في 
العصر احلديث.. وسوف يستمر هذا املد في املنطقة، 

ولن تكون السعودية مبنأى عنه«.
وأضــــاف: أن مصر تســــير إلى األمــــام بصورة 
مدهشــــة، فقد مت اآلن تعيني رئيس جديد للوزراء، 
وهو مهندس درس في الواليات املتحدة وتخرج في 
جامعة »بيردو«، وقد قوبل تعيينه بترحيب كبير 

من قبل الناشــــطني في احلركة الدميوقراطية، كما 
نشــــر اجليش هذا القرار على صفحته على موقع 
»فيــــس بوك« وهو موقع كانت الكتابة فيه من قبل 
تعتبر انتهاكا للقانون. وأكد فريدمان أن الوقت مازال 
مبكرا للتكهن مبا ستؤول إليه األمور في مصر، وذلك 
رغم أن مايجري في مصر يذكر مبا جرى في دولة 
أخرى في املنطقة. وقال: »ينبغي علينا توخي احلذر 
والتواضع بشأن التكهن بأي شيء، ولكن قد نرى في 
مصر ما رأيناه في تركيا قبل عشر سنوات..فهناك 
اجليش الــــذي يقف متأهبا حلماية عملية التغيير، 
وسنشهد قريبا وضع دستور جديد، كما أعتقد أن 
هناك فرصة جيدة إلجراء انتخابات رئاسية بحلول 
شهر نوفمبر املقبل«. من ناحية أخرى، أكد فريدمان 
أنه من املهم بالنسبة للواليات املتحدة التي تستورد 
كميات هائلة من النفط من منطقة الشرق األوسط 

أن جتد مصدرا آخر للطاقة.
قائال »إذا لم نفعل ذلك اآلن فإن الفرق بني األيام 
اجليدة والسيئة بالنسبة للواليات املتحدة يتوقف 
على الطريقة التي يتعامل بها العاهل السعودي البالغ 

من العمر 86 عاما مع عملية اإلصالح هذه«.

تظاهر اآلالف في محافظتي األقصر وقنا للمطالبة 
ببقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر في 
منصبــــه. وخرج اآلالف مــــن األزهريني واملواطنني 
والطالب الى شوارع مدينة األقصر، مؤكدين متسكهم 
بفضيلة اإلمام األكبر شيخا لألزهر ورفضهم ملا تردد 

عن تقدميه استقالته من منصبه.
وفي مدينة قنــــا خرجت مظاهرات مماثلة تؤيد 
د.الطيب شيخا لألزهر وتدعو لنصرته والتصدي 
ملن يحاولون النيل منه، مؤكدين انه شــــيخ جليل 

وعالم فذ ال يشق له غبار.
وأجمع املتظاهرون الذين خرجوا باآلالف طائفني 
الشــــوارع وامليادين على ان د.الطيب استطاع في 
فترة وجيزة إجناز الكثير خدمة لألزهر واألزهريني 

واإلسالم واملسلمني.
وقالوا انه جنح في حتقيق العدالة داخل قطاع 
املعاهد األزهرية ورفع من شأن أبناء األزهر وارتقى 
بقطاع املعاهد خطوات الى األمام وهتف املتظاهرون 
بعبارات منها »بالروح بالدم نفديك يا إمام« و»الشعب 

يريد إبقاء اإلمام«.
وقال املتظاهرون إنهم يعرفون د.الطيب عن قرب 
وانه مكســــب كبير لألمة اإلسالمية جميعا واألزهر 
ومصر خصوصا انه شخصية يصعب تعويضها ان 

استقال من منصبه وسنخسره جميعا.
وأكد العاملــــون باألزهر انهم »نعموا في الفترة 
األخيرة بعد تعيني اإلمام شيخا لألزهر مبا لم ينعموا 

به على مر حياتهم من بدالت ومميزات«.

»واشنطن بوست«: وزير الخارجية المصري الجديد سيكون أكثر صرامة تجاه إسرائيل

حكومة »شرف« تؤدي اليمين.. وطنطاوي: استفتاء الدستور في موعده

غراب يتعهد بتوفير
المنتجات البترولية في األسواق

القاهرةـ  أ.ش.أ: قال م.محمد غراب وزير البترول اجلديد انه لشرف 
لي ان يكون لي دور قدر املستطاع في اداء الواجبات املطلوبة، مشيرا 
الى ان قطاع البترول من القطاعات احلساســـة جدا واالستراتيجية 
في مصر والتي تهم املواطنني، خاصة فيما يتعلق بتوفير املنتجات 

البترولية بصورة مستمرة.
واضـــاف م.غراب ان قطاع البترول مرتبـــط باتفاقيات بترولية 
وشركاء اجانب، ونأمل ان يكون التعاون مستمرا ونستطيع الوفاء 

بارتباطاتنا.
وأكد م.غراب ان جميع امللفات مفتوحة ومثارة، مشـــيرا الى ان 

توفير املنتجات البترولية للسوق احمللية على رأس االولويات.


