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شباب مصر إلى 21.7 مليون نسمة
القاهرة ـ أ.ش.أ: ذكر بيان للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن عدد الشباب في الفئة العمرية 
)18 - 29 سنه( بلغ 21.7 مليون نسمة بنسبة 23.6٪ من إجمالي السكان )51٪ ذكور، 49٪ إناث(، وأوضح 
أن نسبة مساهمة الشباب )18 - 29 سنة( في قوة العمل بلغت خالل 2016 نحو ٪48.5 )٪67 
ذكور، 29.3٪ إناث( وتصل نسبة الشباب املشتغلني بعمل دائم الى 45٪ لكل من الذكور 
واإلناث منهم 28.5٪ بعقد قانوني في حني أن معدل البطالة بلغ 26.7٪ )21.6٪ ذكور، 
38.8٪ إناث(، وبلغت نسبة البطالة بني الشباب احلاصلني على مؤهل جامعي 
فأعلى 37.7٪ و30.4٪ للحاصلني على مؤهل متوسط فني.

حصة السعد: ينبغي علينا كمستثمرين 
عرب دعم االقتصاد املصري

السيسي يزور رواندا وتشاد
 واجلابون وتنزانيا هذا األسبوع

شركتان صينية وهندية ترغبان في 
االستثمار في تدوير النفايات واالتصاالت

سائح إيطالي يقتل مهندسًا مصريًا 
في مرسى علم

القاهرة - هناء السيد

قالت رئيسة مجلس ســيدات األعمال العرب الشيخة د.حصة 
العبداهلل، ان دعم االقتصاد املصري في هذه املرحلة الراهنة، ميثل 
دعما ملسيرة التنمية واالقتصاد واالستقرار بشقيه السياسي 
واالقتصادي في الدول العربية وذلك نتاجا للدور املصري الرائد 

في دعم قضايــا األمة العربية، 
التاريخية املشــرفة  ومواقفها 
جتاه أشقائها ومساندتها ودعمها 
حلل قضايا املنطقة دوما بطريقة 
بناءة حضارية راقية، ما يؤكد 
أهمية تعزيز دور االستثمارات 
العربية في حتقيق النهضة املأمولة 
ملصر، وشعبها األصيل، مؤكدة 
ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
تدرك متاما أهمية دعم االقتصاد 
املصري في ضــوء توجيهات 
وفلسفة ورؤية قادتها وحكامها.
وأعلنــت الشــيخة حصة عن 

مشاركتها ومشاركة مجلس ســيدات األعمال العرب كشريك 
استراتيجي في مؤمتر »مصر باب الوصل«، والذي سيعقد في 
مدينة شــرم الشــيخ في الفترة من 13 الى 15 سبتمبر املقبل، 
حتت رعاية مجلس الوزراء املصري، وهو املؤمتر الذي يهدف 
جلذب االســتثمارات اخلليجية والعربية من الدول العربية، من 
خالل طرح مشاريع نوعية، والتعرف على الفرص االستثمارية 
الواعدة في مختلف القطاعات داخل مصر. وتوقعت مشــاركة 
العديد من املستثمرين واملؤسسات االقتصادية البارزة في كل 
من الكويت، واإلمارات والسعودية، والبحرين، وتونس ولبنان، 
واملغرب، والسودان، وباقي الدول العربية ودول العالم املختلفة.

القاهرة - أ.ش.أ:  صرحت الســفيرة منيرة جنم سفيرة مصر 
بكيجالي بأنه من املنتظر أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بزيارة لرواندا هذا األســبوع في إطار جولة تشــمل عدة دول 

أفريقية هي تشاد واجلابون وتنزانيا.
وأضافت جنم أن الزيارة تأتي في إطار جوالت السيسي لتنمية 
وتعزيز ودعــم العالقة املصرية االفريقيــة وتوضيح موقف 
مصر من القضايا العالقة، وتأكيد حرص مصر الدائم واهتمام 
القيادة املصرية بأشقائها في القارة وتوطيد العالقات السياسية 
واالقتصادية وبحث القضايا املشتركة التي تهتم بها مصر مع 
امتدادها االفريقي، وعرض رؤية مصر ملستقبل القارة والتعامل 
مع األزمات والتحديات التي تواجه أفريقيا وسبل مواجهتها وفي 

مقدمتها قضايا مكافحة االرهاب.
يذكر ان الرئيس السيســي هو أول رئيس سيستقبله الرئيس 
بول كاجامي قبل تنصيبه رسميا بعد فوزه االخير في انتخابات 

الرئاسة الرواندية بفترة رئاسة ثالثة.

القاهرة - ناهد امام

التقت د. ســحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولي مغ 
هوفر كاي املدير العام لشــركة »تايناجن« الصينية العاملة في 
مجال تدوير النفايات، والذي اكد أن شركته ترغب في االستثمار 
مبصر من خالل إنشــاء مصنع لتدويــر النفايات في مدينة 
السادات في املنوفية، الفتا الى أن الشركة قامت بعمل دراسة 
في املنوفية ملساعدتها على التخلص من النفايات، ومت توقيع 

مذكرة تفاهم مع محافظة املنوفية بهذا الشأن.
من جانبها، أكدت نصر أن الوزارة دورها إزالة اي عقبات تواجه 
املستثمرين في مصر، مشــيرة إلى أن الوزارة اطلقت خدمة 
»اسس بنفسك« والتي ميكن للمستثمرين الصينيني من خاللها 

تأسيس شركاتهم »أون الين«.
وعقب ذلك التقت نصر املستثمر الهندي بريطاني اجلنسية محمد 
راشد، صاحب شركة »ماجور ترافيل« والتي تعمل في بريطانيا 
والفلبني ويرغب في االســتثمار في مصر، عبر انشاء مركز 
اتصاالت عاملي، يساهم في الترويج وجذب السياح إلى مصر.

وأكدت الوزيرة أن مصر ترحب بكل املستثمرين الراغبني في 
االستثمار بها وتعمل على تسهيل كل اإلجراءات لهم، فيما اكد 
املستثمر الهندي عزمه البدء في اجراءات تأسيس فرع شركته 

في مصر األسبوع املقبل.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قالت وزارة الســياحة، إن ســائحا إيطاليا تعدى بالضرب على 
مهندس إشــراف بأحد الفنادق حتت اإلنشاء مبرسى علم في 

مدينة الغردقة، ما أدى إلى وفاته. 
وقالت ســامية سامي، رئيس اإلدارة املركزية للمكاتب الداخلية 
بوزارة السياحة، إنه ورد إليها تقرير من مكتب الغردقة يشير إلى 
قيام أحد السائحني بالتعدي بالضرب على أحد األشخاص، بعد 
مشادة كالمية نشبت بينهما، حيث كان السائح وبرفقته طفلتاه )6 
سنوات و15 سنة( يقف على مارينا الفندق حتت اإلنشاء فحاول 
املجني عليه إبالغه بأن تواجده في هذه املنطقة ممنوع، فحدثت 
مشادة قام على إثرها السائح بالتعدي بالضرب على املهندس. 

وأوضحت أنه مبواجهة الســائح، ويدعى ايڤان پاسكال مورو، 
اعترف بقيامه بالتعدي على املهندس مما أدى إلى وفاته، وقامت 

الشرطة بالقبض عليه. 
من ناحية اخرى، أشار، املستشار السياحي املصري في إيطاليا 
عمــاد فتحي إلى أنه بناء على تعليمات وزير الســياحة يحيى 
راشد قام أمس بالتوجه إلى مرسى علم والتواصل مع القنصل 
اإليطالي بالغردقة ألبرتو براتيني للوقوف على آخر املستجدات 
في احلادث، وأضاف انه جار التنســيق مع السفارة اإليطالية 
بالقاهرة والقنصلية اإليطالية بالغردقة، وانه ســيظل متواجدا 
مبرسى علم حلني االنتهاء من إجراءات سفر الطفلتني إلى إيطاليا 

في أقرب فرصة.

خادم الحرمين الشريفين وبوتين عزيا السيسي في تصادم القطارين

 كارثة اإلسكندرية.. وفاة 44 وإصابة 173 وخسائر بـ 100 مليون جنيه

القاهرة - خديجة حمودة - ناهد امام  
مجدي عبدالرحمن ووكاالت

لليــوم الثاني، اســتمرت 
ردود األفعــال الغاضبــة في 
مأساة حادث تصادم قطاري 
اإلسكندرية امس األول، والذي 
اســفر حتــى اآلن وحســب 
اإلعالن الرســمي مــن وزارة 
الصحة عن وفاة 44 وإصابة 
١٧٣ آخريــن الــى جانب وفاة 
مستشار وزير النقل لشؤون 
الصيانة م.مصطفى السيد إثر 
إصابتــه بغيبوبة عقب تفقد 
موقــع احلادث، حيــث أعرب 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
عن خالــص تعازيــه ألهالي 
الضحايــا، مؤكــدا أن الدولة 
ستسخر كل إمكاناتها لتوفير 
الرعاية الكاملة لهم وللمصابني، 
كما وجه جميع أجهزة الدولة 
واملسؤولني املعنيني مبتابعة 
تطورات احلادث وتشكيل فرق 
عمل للتحقيق في مالبســاته 
أســبابه،  علــى  والتعــرف 

ومحاسبة املسؤولني عنه.

تعزية خادم الحرمين 
مــن جانبــه، بعــث خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز امس االول برقية 
تعزية الى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي لضحايا احلادث الذي 
اســفر عن ســقوط عشــرات 

الضحايا واملصابني.
ونقلــت وكالــة االنبــاء 
السعودية عن خادم احلرمني 
الشــريفني قوله: »علمنا بألم 
شــديد نبــأ حــادث تصــادم 
القطارين بالقــرب من مدينة 
اإلسكندرية وما نتج عنه من 

ضحايا وإصابات«. 
وأعــرب خــادم احلرمــني 
الشــريفني باسمه ونيابة عن 
شعب وحكومة اململكة العربية 
الســعودية أحــر التعــازي 
وأصدق املواساة ملصر حكومة 
وشعبا، سائال املولى تعالى أن 
يتغمد املتوفني بواسع رحمته 
ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما تقدم الرئيس الروسي 
فالدمييــر بوتــني بالتعــازي 
للرئيس عبدالفتاح السيسي، 
وذكر بيان صادر عن الكرملني 
أن الرئيــس الروســي بعــث 
ببرقيــة عــزاء إلــى الرئيس 
السيسي أعرب فيها عن تعازيه 
لسيادته وللشــعب املصري 
في هذا احلادث املأساوي، كما 
أعرب عن مشــاعر املواســاة 

لــذوي الضحايــا ومتنياتــه 
بالشــفاء العاجــل للمصابني 

جراء احلادث.

لجنة تحقيق فنية 
هذا، وقــد متكنت أوناش 
والهيئــة  احلديــد  الســكة 
الهندســية للقوات املســلحة 
صباح امس وبعد جهود كبيرة 
طوال ليل امس األول من رفع 
آثار احلادث الذي تســبب في 
توقف حركــة القطارات على 
خط القاهرة اإلسكندرية من 

االجتاهني. 
هذا، وقد أعلنت هيئة السكة 
احلديد في بيان رسمي تشكيل 
جلنة فنية للتحقيق في أسباب 
تصادم قطاري اإلســكندرية، 
حيث كان القطار رقم 5٧١ القادم 
من بورسعيد متوقفا باخلط 
الطوالــي مبحطة خورشــيد 
على مدخل اإلسكندرية بسبب 
عطل فني، قبل أن يأتي القطار 
اآلخر رقم ١٣ القادم من القاهرة 
ويصطدم به من اخللف بقوة، 
مــا أدى إلى انقالبــه من على 
شريط السكة احلديد، مرجعة 

التصــادم إلى جتاوز ســائق 
القطار رقم ١٣ للسرعة املقررة.

وأضافت مصادر متابعة أن 
حتقيقات اللجنة الفنية املشكلة 
ستبني ما إذا كان سائق القطار 
رقم ١٣ أغلق جهاز »اي تي سي« 
املسؤول عن التحكم في مسيرة 
القطــارات أم ال، الفتــا إلى أن 
حتليل بيانات شــريط جهاز 
التحكم بالقطار سيحدد أسباب 
احلادث، بشكل تفصيلي وآخر 
األوامر التي اتخذها السائق.

تقارير أولية
مــن جهة أخرى، كشــفت 
التقارير االولية أن اخلسائر 
املبدئية للحادث قد تصل إلى 

١٠٠ مليون جنيه.
وقالت مصادر مسؤولة من 
وزارة النقــل: إن هناك جلنة 
مبدئية تقــوم بحصر جميع 
 ATC اخلسائر وفحص جهاز
»الصنــدوق األســود« لقطار 

اكسبريس رقم ١٣.

آثار حادث التصادم
كمــا أمــرت املستشــارة 

رشيدة فتح اهلل رئيس هيئة 
النيابة اإلدارية بفتح حتقيق 
عاجــل في الواقعــة وكلفت 
فريــق مــن رؤســاء النيابة 
باملكتب الفني لرئيس الهيئة 
والنيابة اإلدارية باإلسكندرية 
باالنتقال ملكان احلادث إلجراء 
املعاينة الالزمة والبدء الفوري 
في التحقيقات لتحديد أسباب 
وقوع احلادث واملسؤولني عنه 
مع عرض نتائج التحقيقات 
عليها فور انتهائها للتصرف. 

لجنة تحقيق سباعية
كمــا أمــر النائــب العام 
املستشار نبيل أحمد صادق 
بتشــكيل جلنة سباعية من 
املختصني بالهيئة الهندسية 
للقــوات املســلحة واملكتب 
االستشــاري بالكلية الفنية 
العسكرية، إلعداد تقرير شامل 
بشأن حادث التصادم املروع، 
وذكر مكتب النائب العام أن 
اللجنة ستضم في عضويتها 
اثنني من أعضاء هيئة الرقابة 
اإلداريــة، وأوضحت النيابة 
العامة أن مهمة اللجنة ستكون 

االنتقال ملعاينة موقع احلادث 
لفحص مدى صالحية خطوط 
السكك احلديدية واإلشارات 
الضوئيــة املنظمة للســير 
)السيمافورات( من الناحية 
الفنيــة وفقا لالشــتراطات 
املقررة لتشــغيل  واملعايير 
الســكك احلديدية  خطــوط 
وأيضــا معاينــة وفحــص 
املتصادمــني  القطاريــن 
وأجهزة التحكم بهما وجهاز 
)إيه.تي.ســي( املسؤول عن 
التحكم في ســير القطارات 
بــكل قطــار مــن القطارين، 
وفحصهما وحتديد بياناتهما، 
وذلك لبيــان مدى صالحية 
الســكك احلديدية  خطــوط 
واإلشارات الضوئية املنظمة 
للسير ومدى توافر الشروط 
واملعايير املقررة للتشــغيل 
بها من عدمه، فضال عن بيان 
أوجه القصور واإلخالل بكل 
صوره، وسبب ذلك اإلخالل 
حال تواجده وحتديد املسؤول 
عنه ووجه القصور املنسوب 
إليــه، وســند مســؤوليته 
وحتديد دور ومسؤولية كل 

منهم عن احلادث.

تطوير كبير
إلــى ذلــك، قالــت مصادر 
النقــل  برملانيــة: ان وزيــر 
هشــام عرفات جنا دستوريا 
من االقالة الفورية من منصبه 
وهو ما كان معتادا في حاالت 
وقوع الكوارث نتيجة وجود 
البرملان في عطلته الســنوية 
والذي اســتوجب الدســتور 
اخــذ رأي البرملان اضافة الى 
ضرورة موافقته على تعيني 

وزير جديد.
مــن جانبه، كشــف وزير 
النقــل أن وزارة النقــل بدأت 
في تطوير السكة احلديد منذ 
عام ٢٠١4، مشيرا إلى أن تطوير 
هيئة الســكة احلديد يحتاج 
الى 45 مليــار جنيه، مضيفا 
أن هناك ١9 مليار جنيه تكلفة 
املشروعات التي تعمل بها هيئة 
السكة احلديد من اإلسكندرية 

لنجع حمادي.
وأكد أن تطوير اإلشارات 
تتكلــف ٢٠ مليــار جنيــه 
واالنتهاء منها في ٢٠١9 كما 
كشف أن هناك ١6٢٠ مزلقانا 
شــرعيا وأكثــر مــن ٢٠٠٠ 
مزلقان أو معبر غير شرعي 
اقامه األهالــي ولدينا ١٢٠٠ 
كيلو مــن القضبان حتتاج 

تغيرها.

جناح جهود 15 ساعة في رفع آثار كارثة تصادم قطاري االسكندرية  )أ.ف.پ(

مواطن ينظر بحسرة على ضحايا احلادث جهود كبيرة بذلتها القوات املسلحة وهيئة السكة احلديد النتشال ضحايا احلادث األليم 

الشيخة د.حصة السعد 

من أجواء احلادث
قرر وزير النقل د.هشام عرفات إيقاف كل من مدير 
عام التشغيل على الشبكة ملنطقة غرب الدلتا ومدير 

عام تشغيل مسافات طويلة للمنطقة املركزية ومالحظ 
برج أبيس ومالحظ برج خورشيد، وذلك حلني انتهاء 

التحقيقات في أسباب حادث تصادم القطارين، كما أكد 
أنه ستتم محاسبة املقصرين واملتسببني في احلادث فور 

انتهاء التحقيقات.
>>>

أعلن املتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.خالد 
مجاهد عن خروج 47 مواطنا من املستشفيات بعد 

تلقيهم العالج الالزم، فيما ال يزال 132 باملستشفيات 
حتى اآلن، وقال إنه مت نقل حاالت الوفاة واملصابني 

مبشاركة 82 سيارة إسعاف، الى مشارح مستشفيات 
كوم الدكة، وصدر املعمورة، ورأس التني، وامليري، فيما 
مت نقل املصابني إلى مستشفيي رأس التني، واجلمهورية 

التابعني للوزارة، ومصطفى كامل العسكري، والشرطة 
باإلسكندرية، وامليري واإليطالي. وأضاف أن أغلب 

احلاالت باملستشفيات حالتهم الصحية تتراوح بني بسيطة 
ومتوسطة، فيما عدا 12 حالة فقط بالرعاية املركزة، مشيرا 
إلى أنه من املنتظر خروج املصابني خالل الساعات واأليام 

القليلة القادمة.
>>>

قررت جلنة النقل في مجلس النواب استدعاء وزير النقل 
هشام عرفات وجميع املسؤولني عن هيئة السكة احلديد 
الستجوابهم بشأن احلادث فضال عن عقد زيارة ميدانية 
للوقوف على مالبسات التصادم، وقال رئيس جلنة النقل 
اللواء سعيد طعيمة انه سيتم عقد اجتماع طارئ ألعضاء 
اللجنة هذا األسبوع لدراسة أسباب احلادث وسبل تالفيه 

في املستقبل، كما اكد ان اللجنة ستتابع نتائج التحقيق 
للوقوف على جميع أسبابه ومالبساته.

>>>
قال مدير مرفق اإلسعاف في اإلسكندرية د.محمد حمص: 

إنه مت تسليم 33 من جثامني ضحايا حادث التصادم 
لذويهم حتى اآلن، وإن 6 جثامني لم يتم التعرف عليها 

حتى اآلن، فيما توجد 3 جثامني مبستشفى طوارئ 
سموحة. وأضاف أن سيارات اإلسعاف نقلت 19 جثمانا 

إلى احملافظات، معظمهم من محافظة الشرقية، بينما 
قام األهالي بنقل 12 آخرين بسيارات تابعة لهم. هذا، 

وخصصت مكاتب صحة ميدانية باملستشفيات ومشرحة 
كوم الدكة لتسهيل استخراج تصاريح الدفن وشهادات 

الوفاة لضحايا احلادث.
>>>

استمعت النيابة العامة بإشراف املستشار سعيد 
عبداحملسن احملامي العام األول لنيابات استئناف 

اإلسكندرية إلى أقوال عدد من شهود الواقعة واملصابني 
في احلادث الذين أكدوا أن قوة التصادم أدت إلى تطاير 

أشالء اجلثث على القضبان، وتهشم وتلف 5 عربات 
بالقطارين، باإلضافة الى تلف وحتطم جرار قطار القاهرة 
- االسكندرية، وأوضحوا أن معظم القتلى كانوا من ركاب 

العربات األخيرة من القطار املعطل والعربات األولى من 
القطار القادم بسرعته. 

>>>
أعرب وزير اخلارجية الفرنسي جون إيف لودريان عن 
تضامنه الكامل مع مصر إثر حادث التصادم، حيث عبر 

عن تعازيه احلارة ألسر الضحايا وعن متنياته للمصابني 
بالشفاء العاجل.

جلنة لفحص 
»الصندوق األسود« 

للقطار املتسبب 
في الكارثة

وزير النقل: نحتاج 
45 مليار جنيه 
لتطوير السكة 

احلديد


