
صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها

egyptnews@alanba.com.kw

اخلميس ١ ديسمبر ٢٠١٦
37

مدينة سياحية عاملية بالساحل الشمالي بطاقة 20 ألف غرفة
أكد نائب وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، م.خالد عباس ان الوزارة ستنشئ أول مدينة 
سياحية عاملية في الساحل الشمالي املصري، بهدف إيجاد من 15 لـ 20 ألف غرفة سياحية مبدينة 
العلمني، التي تتميز بوجود عديد من األماكن السياحية والطبيعية التي جتذب السياحة 
ملصر، وسيتم بدء العمل بها مطلع مايو املقبل. وأضاف عباس، ان من ضمن 
املشروعات الكبرى التي تعمل عليها مصر في الوقت احلالي، مشروع العاصمة 
اإلدارية اجلديدة، التي بدأ العمل بها في أبريل املاضي.
القاهرة - ناهد إمام

الدوالر يسجل 18.25 جنيهًا
والـ 1000 جنيه حتويل بـ 17.190

الرئيس املصري يبدأ اليوم
زيارة تستغرق يومني لإلمارات

القاهرة - أ.ش.أ: يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 
زيارة إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة تستمر ملدة يومني.

وصرح الســفير عالء يوســف املتحدث الرســمي باسم 
رئاســة اجلمهورية بأن زيارة الرئيــس إلى دولة اإلمارات 
العربية املتحدة تأتي في إطار متابعة التشاور والتنسيق 
 املســتمر بــني الدولتــني الشــقيقتني، فضال عن مشــاركة 
الرئيس في فعاليات العيد القومي لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
وأضاف املتحدث أن مباحثات الرئيس مع قادة دولة اإلمارات 
ســتركز على ســبل تطوير العالقات الثنائيــة املتميزة على 
مختلف األصعدة، مبا يعزز مســتوى التعاون االســتراتيجي 
القائم بني البلدين ملواجهــة التحديات اإلقليمية الراهنة التي 

تشهدها املنطقة.

ارتفاع سعر طن السكر %250 
منذ بداية العام احلالي

ٍ على كل صندوق انتخابي قاض

اتفاقيه مشتركة بني مصر وروسيا 
لتحقيق أمن الطيران

يوسف بطرس غالي يركب قطار التصالح

ناهد إمام ـ عاطف رمضان

اعلــن رئيــس مجلس إدارة بنــك القاهرة منيــر الزاهد ان 
مصرفه وفر ومنح موافقات بقيمة ١٢٠ مليون دوالر لعمليات 
استيرادية منذ تعومي اجلنيه حتى اآلن، تشمل فتح اعتمادات 
مســتندية ومســتندات حتصيل، مؤكدا أن حصيلة التنازالت 
عن العمالت األجنبية لصالح البنك بلغت ١٢٠ مليون دوالر.

وبالنسبة للعملة الدوالرية األميركية في السوق املصري، 
فقد شهدت ارتفاعا متجاوزة حاجز الـ ١8 جنيها مسجال سعر 
البيع ببنك HSBC، مبلغ ١8.٢5 جنيها والشراء ١7.8٠ جنيها.

وفي البنك املصري اخلليجي، بلغ سعر البيع ١8.٢5 جنيها 
والشراء من العمالء ١7.8٠ جنيها وفي بنك مصر ١7.95 جنيها 
للبيع والشراء ١7.75 جنيها، بينما بلغ في البنك االهلي سعر 

البيع ١7.95 جنيها والشراء ١7.8٠ جنيها.
فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي 58.١9 جنيها للشراء 

59.٠١ جنيها للبيع.
وفــي الكويت، بلغ حتويل الـــ ١٠٠٠ جنيه من الكويت الى 
 مصــر في تــداوالت ظهر امس فيمــا بــني ١7.١9٠ و١7.١8٠، أما

الـ ١٠٠٠ جنيه كاش فقد كانت تتداول بـ ١9.75٠ دينارا.

القاهرة ـ ناهد إمام 

أكد نائب رئيس شــعبة السكر باحتاد الصناعات املصرية 
مروان املنشاوي، أن سعر الطن ارتفع منذ مطلع العام اجلاري، 

حتى شهر نوفمبر، بنسبة تزيد على ٢5٠%.
وأضاف املنشــاوي أن ســعر طن الســكر املزمع استيراده 
منتصف ديســمبر املقبل ارتفع إلى ١١.8٠٠ جنيها، على الرغم 
من قرار م. شــريف إســماعيل رئيس الوزراء، برفع الضريبة 
على الســكر املســتورد من اخلارج، في حني ارتفع سعر طن 
الســكر اخلاص مبصانع احللويات، مجددا إلى ١١ ألف جنيه، 
على الرغم من صدور قرار من وزارة التموين نهاية األسبوع 
املاضي برفع ســعر الســكر اخلاص مبصانع احللويات من 7 

إلى ١٠ آالف جنيه.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

رفضــت اللجنة التشــريعية في مجلس النــواب أي محاولة 
للتراجــع عن نظام االشــراف القضائي الكامل علــى االنتخابات 
متمســكة بنظام قاض لكل صندوق، وان يكون االشراف بدءا من 
فتح باب الترشح وحتى إعالن النتيجة دون حتديد أي سقف زمني
جاء ذلك خالل اولى جوالت مناقشــات اللجنة حول مشــروع 

قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات.
وحذفت اللجنة مادة جتيز ندب العاملني املدنيني إلدارة عملية 

االقتراع والفرز واالستفتاءات واالنتخابات.
ومت االتفــاق علــى النــص على أن يتــم االقتــراع والفرز في 
االســتفتاءات واالنتخابات حتت إشراف كامل من أعضاء اجلهات 

والهيئات القضائية.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

فيما توقع مصر وروســيا قبل نهاية هذا العام على االتفاقية 
الدولية احلكومية املتعلقة بأمن الطيران، بدأت شركة »تيز تور« 
السياحية دراسة عدد من العروض األولية لبيع اجلوالت السياحية 
إلى مصر بسعر مغر للغاية وبحيث يكون السائح الروسي جاهزا 
للسفر إلى مصر حلظة فتح اخلطوط اجلوية مع روسيا. وكانت 
الرحالت بني مصر وروســيا توقفــت بعد حادث رحلة متروجت 
9٢٦8 اخلاصــة بطائرة الركاب الروســية »إيربــاص 3٢١« والتي 
حتطمت في سيناء يوم السبت 3١ أكتوبر ٢٠١5 وهى في طريقها 

من شرم الشيخ إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

القاهرة - مجدى عبدالرحمن

تصــدر وزيــر املالية االســبق آخر وزراء ماليــة حكومات 
الرئيس االســبق حســني مبارك، يوسف بطرس غالي والذي 
يعيش حاليا في لندن منذ هروبه من مصر عقب ثورة ٢5 يناير 
قائمة املتوقع انتهاء ملف التصالح بينه وبني جلنة اســترداد 
االموال ويتوقع ان يتم ذلك اوائل العام القادم على اكثر تقدير 
ويتم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ومن النشرة احلمراء 
جلهاز االنتربول الدولي والسماح له بدخول مصر مرة اخرى 
دون احتجازه من قبل اجهزة االمن ويواصل فريق املفاوضات 

نيابة عنه العمل من اجل اجناز املهمة بنجاح.

السيسي يطالب األزهر مبواصلة تصحيح صورة اإلسالم
القاهرة - خديجة حمودة

طالب الرئيس املصري عبد الفتاح السيســي، األزهر 
مبواصلة االستمرار في تقدمي النموذج احلضاري احلقيقي 
لإلســالم، في مواجهة دعوات التطرف، من أجل احلفاظ 

على الصورة احلقيقية للدين احلنيف.
وأكد السيسي خالل لقائه شيخ األزهر د.أحمد الطيب، 
امــس على دعم الدولــة الكامل ملؤسســة األزهر، جامعا 
وجامعة، مشيدا مبا يقوم به من جهود مقدرة للتعريف 
بصحيح الدين اإلســالمي، ومؤكدا على أهمية االستمرار 

في تقدمي النموذج احلضاري احلقيقي لإلسالم.
وصرح السفير عالء يوسف، املتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة املصرية، بأن اللقاء شهد استعرضا ملا يقوم به 
األزهــر من جهود لتصويب اخلطــاب الديني وتصحيح 
صورة اإلسالم وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة، 
حيث تناول اإلمام األكبر جلسات احلوار املجتمعي التي 
تنظمها مؤسسة األزهر بجميع احملافظات، والتي تهدف 
إلى استيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات في مصر من 
مختلف العقائد الدينية والفئات العمرية بهدف التفاعل 
والتواصل ومناقشة األفكار وطرح األسئلة بحرية تامة 
لترسيخ مفهوم التعايش والتسامح وقبول اآلخر، فضال 
عن حتقيق التوافق حول أهمية إعالء املصلحة الوطنية 

مبا يحقق مستقبال أفضل للجميع.
وأضاف أن شــيخ األزهر تطرق خالل اللقاء كذلك إلى 
الــدور الذي يقوم به األزهر على الصعيد الدولي لتقدمي 
املبادئ الصحيحة لإلســالم وإيضاح حقيقته الســمحة 
ونبذه لإلرهاب وجلميع أشكال العنف والتطرف، مؤكدا أن 
األزهر سيظل ميثل دائما منبرا لإلسالم املعتدل بوسطيته 

وسماحته، ولن يدخر جهدا في الدفاع عن اإلسالم.
وقال إن الطيب أشــار إلى اإلشــادة الدولية املتزايدة 
مبرصد األزهر باللغات األجنبية والتقدير الذي يحظى به 
دوره في التصدي للفكر املتطرف ونشر الصورة احلقيقية 
لإلسالم، وإن احلوار بني قادة األديان هو الطريق الوحيد 

إلرساء السالم في العالم.
وأشار إلى أن مشاركته باجلولة الرابعة من احلوار بني 
حكماء الشرق والغرب، الذي عقد في العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي في بداية نوفمبر حتت عنوان »نحو عالم متفاهم 

متكامل«، جاءت لهذا الغرض.

نائبة صرخت في اجتماع للجنة برملانية وقالت :»يا نهار..« بعد ان فتح النواب 
من الرجال البرجل على اآلخر ومبقاش فيه حتفظ في الكالم خالل مناقشة مشروع 
قانون يوقع عقوبات على خدش احلياء.. النائبات احتججن على طريقة كالم بعض 

االعضاء ورغم ذلك استمروا »دون حياء«.

مســؤول برملاني كبير يجلس على املنصة زهق من كثرة مشــاغبات النواب في 
القاعة وعدم جلوسهم في أماكنهم خالل املناقشات، واخيرا خرج عن شعوره وقال 
للنــواب: »ده حتى الســيما الناس كلهــا بتبقى قاعده في مكانهــا تتفرج«.. وطبعا 

النواب ضحكوا وبعضهم قال بخبث:»احنا في سيما بالفعل«!.

خرابيش نكشة

املفتي: جيش مصر العظيم كاجلبل ال تطوله أي سفاهات أو أكاذيب
شــبني الكوم - أ.ش.أ: أكد مفتي الديار 
املصرية د. شــوقي عالم »أن اجليش 
املصري العظيم جبل أشم ال تطوله أي 
سفاهة من بعض القنوات اإلعالمية، والتي 
تنتهج مبدأ التزييف والتشويه وترديد 
األكاذيب ولن تهزه مطلقا أي افتراءات 
دنيئة تستهدف النيل من مصرنا احلبيبة«، 
مشيرا إلى أن هذه االفتراءات لن تنال من 
كبرياء وشموخ اجليش املصري، مهما 
الكائدون واحلاقدون، والرباط بني  كاد 
املصريني وجيشه أقوى بكثير من هذه 
التفاهات، واإلشاعات واألساليب اخلبيثة.

جاء ذلك خالل - تصريحات صحافية ـ 
الدكتور  الديار املصرية  لفضيلة مفتي 
شوقي عالم، على هامش زيارته جلامعة 
املنوفية حلضور ندوة تنظمها اجلامعة 
بعنوان »الشباب وقضايا العصر« بقاعة 
املؤمترات الكبــري مبقر اإلدارة العامة 
للجامعة بشبني الكوم بحضور الدكتور 

معوض اخلولي رئيس اجلامعة.
وقال فضيلة املفتي »إن جيشنا العظيم 
سيظل رافع الرأس ملا يقوم به من دور 
كبير في محاربة اإلرهاب األسود، الفتا 
إلى أن مصر بجيشها قادمة في طريقها 

الواضح دون تعثر وســتعبر بإذن اهلل 
هذه املرحلة احلرجة التي متر بها البالد.
ودعا د. شوقي عالم مفتي اجلمهورية، 
أصحاب رؤوس األموال ورجال األعمال 
والتجار بعدم احتكار الســلع الغذائية 
األساســية من أجل ربح زائل، ما يكون 
له أثر سلبي على مسيرة وطننا احلبيب، 
مطالبا بضرورة أن يكون رأســمالهم 
خادما للجميع وعمادا للدولة في مختلف 
املجاالت، مؤكدا أن االحتكار سلوك خاطئ 
صاحبه ملعون بقول الرســول الكرمي 

»احملتكر ملعون«.

صورة أرشيفية للقاء سابق بني الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي وشيخ األزهر د.أحمد الطيب

رئيس احلكومة يتعهد بإنهاء »قانون االستثمار« 14 ديسمبر
القاهرة - ناهد إمام 
ومجدي عبدالرحمن

أعلن رئيس مجلس الوزراء 
م. شريف إســماعيل االنتهاء 
من مشروع قانون االستثمار 
اجلديــد وعرضه في صورته 
النهائية على اجتماع مجلس 
الــوزراء في الرابع عشــر من 

ديسمبر املقبل.
املهنــدس شــريف  وأكــد 
اســماعيل - خــالل اجتمــاع 
مجلس الوزراء، الذي استكمل 
أعماله امس عزم احلكومة على 
االســتفادة من كافــة الفرص 
الراهنــة، والعمل على تهيئة 
مناخ اقتصادي جاذب للمزيد 
مــن االســتثمارات احملليــة 
يســاهم  مبــا  واألجنبيــة، 
فــي زيــادة معــدالت اإلنتاج 
والنمو االقتصــادي وتوفير 

فرص العمل، مشــيرا إلى أن 
تعديــل البيئــة التشــريعية 
ال يعــد الضمانــة الوحيــدة 
إذا  إال  االســتثمار،  جلــذب 
اقتــرن ذلــك بتطبيــق أطــر 
واضحة لتيســير اإلجراءات 
والتواصــل  والتراخيــص 
الدائم مع املســتثمرين، وهو 
مــا تنفذه احلكومة، مبا يدفع 
نحو االســتفادة مــن الفرص 
واإلمكانات الواعدة التي تتميز 
بها مصر في مختلف القطاعات.

وعرضت وزيرة االستثمار 
تقريرا، أشارت خالله إلى أن 
مشــروع قانــون االســتثمار 
اجلديد يتضمن برنامج حوافز 
جلذب االستثمارات املستهدفة 
من خــالل طرح مشــروعات 
محددة وفقا ألولويات الدولة 
فــي دعــم بعــض الصناعات 
االســتراتيجية  واألنشــطة 

والتصدير، وكذلك الضمانات 
اخلاصة باملستثمر على النحو 
الذي يتسق مع املعايير الدولية 
في هذا الصدد، مبا يحقق زيادة 
الثقــة في منــاخ االســتثمار 
مبصر، ذلك فضال عن تيسير 
اإلجراءات وبخاصة استخراج 
التراخيص مــع وضع قواعد 
لفض تداخــل االختصاصات 
وتوحيــد جهــة التعامــل مع 
املستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى 
لفض املنازعات، وتدعيم ميكنة 
التأسيس، وتطوير  إجراءات 
آليات الترويج وإتاحة الفرص 
االســتثمارية. كمــا يحــرص 
مشروع القانون اجلديد على 
تعزيز حرية املنافسة وحماية 
املمارســات  املســتهلك ومنع 
االحتكارية واملضرة مبعايير 
البيئة، واتباع مبادئ احلوكمة 
والشفافية واإلدارة الرشيدة، 

ومراعــاة معاييــر اجلــودة 
والكفــاءة وشــروط الصحة 
والســالمة، وســرعة اإلجناز 
والتيســير على املستثمرين 
مبا يحقق مصاحلهم املشروعة.
القانــون  يولــي  كمــا 
لتنظيــم  خاصــة  أهميــة 
حوافــز االســتثمار، خاصــة 
فــي املشــروعات الصغيــرة 
واملتوسطة، وأحكام اإلعفاءات 
الضريبيــة، وكذلــك نظــام 
االســتثمار الداخلي والنافذة 
االستثمارية التي تختص بتلقي 
طلبات املستثمرين وفحصها 
والبت فيها وإنهــاء إجراءات 
تخصيص العقارات التي يتم 
التصرف فيهــا، وتنظيم أداء 
رسوم مقابل خدمات االستثمار 
وما يتعلق بتأسيس مشروعات 
التنمية املتكاملة، واالستثمار 
في املشروعات القومية، وكذلك 

نظام االســتثمار في املناطق 
احلرة واملناطق االستثمارية.

وعلى جانب آخر، استعرض 
مجلس الــوزراء تقريرا حول 
املشــروعات اجلاري تنفيذها 
مبحافظة الشرقية في مختلف 
القطاعات اخلدمية والتنموية، 
حيث أوضح محافظ الشرقية 
أنــه يتــم تنفيــذ نحــو ١٦3 
مشــروعا بتكلفة تصل لنحو 

١٦.87٠ مليون جنيه.
حيث يتم في مجال اإلسكان 
تنفيذ ١7٢٠ وحدة سكنية في 
مختلف أنحاء احملافظة فضال 
عــن ٢39٢٠ وحــدة ســكنية 
مبدينة العاشــر من رمضان، 
كما يتم تنفيذ مشروعات في 
قطاع مياه الشــرب والصرف 
الصحي تتضمن إقامة محطة 
مياه مشتول الســوق بطاقة 
٦8 ألف م3/يوم، وتوســعات 

محطــة ههيا بطاقــة ٦9 ألف 
م3/يــوم، وتوســعات محطة 
معاجلة الزقازيــق بطاقة 9٢ 

ألف م3/يوم.
كما يتم في قطاع الصحة 
تنفيذ إحالل املركز الطبي مبنيا 
القمح وإنشــاء مبنى طوارئ 
كفر صقر، وتطوير وإنشــاء 
العزازي للصحة  مستشــفى 

النفسية.
كما يتم في قطاع التعليم 
إنشاء مدرســة عزبة القمص 
للتعليم األساسي )١١ فصال(، 
وإحالل كلي ملدرسة العاشر من 
رمضان االبتدائية )3٢ فصال(. 
وفــي قطاع الري يتــم تنفيذ 
محطة طلمبات جنوب ســهل 
احلسينية بطاقة 5٢٠ ألف م3/
يوم، وإحالل وجتديد األعمال 
الكهروميكانيكية مبحطة رفع 
الشباب بطاقة 9٠ ألف م3/يوم.

إطالق الجيل الرابع لـ 10 مدن ذكية جديدة

»اإلسكان«: استخراج تراخيص البناء إلكترونياً عن طريق اإلنترنت
القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن وزير اإلسكان واملجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي أنه مت االنتهاء من خدمة 
اســتخراج تراخيص البناء من خالل اإلنترنت باالتفاق مع شــركة »إي فاينانس«، وذلك 

بهــدف تقليل االحتكاك املباشــر بــني مقدم اخلدمــة واملواطن لتقليل 
احتماالت الفساد.

وأشــار مدبولــي خالل جلســة »املجتمعــات الذكية 
واملتواصلة.. األبعــاد االجتماعية والتكنولوجية« 

التي أقيمت امس حتت رعاية الرئيس عبدالفتاح 
السيســي خالل الفترة مــن ٢7 - 3٠ نوفمبر 

املاضي، إلــى أن العاصمة اإلدارية اجلديدة 
تتمتــع بتقنيات غير مســبوقة في مصر، 
مثل شبكة الفايبر أوبتك، والتحكم الذكي 

في املرافق واألنفاق.
وأكــد أن املــدن الذكية أصبحــت أمرا 
ضروريــا ولم تعد اختيــارا، والهدف هو 

التحول نحو املدن الذكية التي تعني أفضل 
خدمات للمواطن واحلصول على هذه اخلدمات 

بأقل وقت ممكن وحركة ممكنة، كما يتم التوجه 
حاليا إلى أن تكون كل املدن التي يتم إنشاؤها مدنا 

ذكية، مطبقني في ذلك معايير احلكومة اإللكترونية 
واحلصول على اخلدمات من خالل اإلنترنت، واإلدارة الذكية 

للمرافق وكل شــبكات املرافق مثل امليــاه، واالتصاالت، والغاز، 
والكهرباء، ونظم التكييفات املركزية، وترشيد مياه الشرب، وإعادة استخدام 

ميــاه الصــرف الصحي املعالج في الري، واالعتماد على الطاقــة املتجددة، وإدارة منظومة 
املرور بالكامل عبر النظم الذكية، ودخول أكثر من وسيلة مواصالت داخل هذه املنظومة.

واشــار وزير اإلســكان الى أنه مت مؤخرا إطالق اجليل الرابع للمدن الذكية، وعددها ١٠ 

مدن ذكية جديدة، مثل »شرق بورسعيد والعاصمة اإلدارية«، بجانب املدن املوجودة بالفعل 
مثل القاهرة اجلديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وغيرها.

من جانبه، أكد د.أحمد درويش رئيس املنطقة االقتصادية بقناة السويس أن مصر لديها 
العديد من املبادرات، التي تتحدث عن املناطق الذكية، الفتا إلى أن هناك دراسة مخصصة 
ملنطقة شرق بورسعيد املطلة على قناة السويس، وهي احدى املناطق 

الواعدة.
وكشــف عــن أن هنــاك ١9 محــورا يدخــل ضمن 
أولويــات املدن الذكيــة، منها مواجهة الســيول 
واألمــن ومواجهة الكــوارث وغيرها، بجانب 
املياه، والغاز، واالتصاالت، والكهرباء وغيرها 
مــن اخلدمات املهمة، مشــددا على أهمية 
املدن الذكية كونها حتد من التعامل بني 

مقدم اخلدمة واملواطن.
بدوره، قــال أمين إســماعيل الرئيس 
التنفيــذي للعاصمــة املصريــة اإلدارية 
اجلديــدة »ان العاصمة اإلدارية لها رؤية 
مت عرضها على الرئيس السيســي ووافق 
عليها«، مشيرا إلى أن املدينة الذكية تتعامل 
مع الطبيعة بحرفية بحيث حتاول جتنب أي 
استخدامات سيئة للمواد الطبيعية، مثل الطاقة 

واملياه، والتي من املتوقع أن تظهر خالل ٢٠ عاما.
وأشــار دايفيد ميدز نائب رئيس شــركة »سيســكو« 
مبنطقة أفريقيا إلى أن مفهوم املدن الذكية بالنسبة للشركة هي 
أنها منصة رقمية مؤلفة من خاليا ضوئية وغيرها من أوجه الدعم، مثل 
اإلضــاءة الذكية والتحكم في املوارد املائية واجلراجات وغيرها، موضحا أن هذه اخلدمات 
توفــر الكثير مــن التكلفة من خالل توفير البيانات للمتحكم فــي املنطقة الذكية من خالل 

املجسات، التي تعمل داخل املدن الذكية.


