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من أجواء احلادث
أمرت النيابة العامة باستدعاء رئيس مجلس 
إدارة هيئة السكك احلديدية و9 مسؤولني 
آخرين بهيئة السكك احلديدية لسؤالهم عن 
أوجه القصور التي ترتب عليها وقوع احلادث، 
وشملت القائمة كال من نائب رئيس مجلس 
إدارة هيئة السكك احلديدية لقطاع الصيانة، 
ورئيس اإلدارة املركزية لتشغيل القطارات، 
ومدير عام التشغيل باملنطقة املركزية، ومدير 
عام صيانة البنية األساســية، ومدير عام 
التشغيل ملنطقة غرب، ومراقب فني القباري، 
ومراقب حركة القباري، ومالحظ بلوك منطقة 

البيضا، ومدير محطة سيدي جابر.
>>>

كشفت مصادر مسؤولة بالسكة احلديد أن 
سائق القطار رقم 13 املتسبب الرئيسي في 
احلادث ســبق له التسبب في حادث قطار 
آخر بالعام 2013، مشــيرة إلى أن السائق 
عماد حلمي جتاوز السرعة والسيمافورات 
»اإلشارات« التي كانت تضيء باللون األحمر 
والتي تفيد بوجود قطار آخر أمامه، كما انه 
معروف بني زمالئه بأنــه كثيرا ما يفصل 
جهاز »ايه تي سي« املسؤول عن التحكم في 
مسير القطارات ليتمكن من القيادة بسرعات 
كبيــرة، كما ذكرت انه قفز من القطار قبل 
التصادم مباشرة، وفر هاربا اال انه عاد بعد 
وصول وزير النقل ملوقع احلادث، وقال إن 
السيمافورات لم تعطه إشارة بالتوقف، ولم 

يحذره أحد بوجود قطار أمامه.
>>>

أكد املتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان 
د.خالد مجاهد امس خروج معظم املصابني 
من املستشفيات بعد تلقيهم العالج الالزم، 
فيما يزال 42 فقط باملستشفيات حتى اآلن، 
وأضاف أنه مــن ضمن احلاالت احملتجزة 
باملستشفيات 11 حالة بالرعاية املركزة، الفتا 
إلى أن باقي احلاالت »مستقرة«، ومن املقرر 

خروجهم خالل األيام القليلة القادمة. كما أكد 
أنه مت تسليم 39 جثمانا من املتوفني لذويهم 
ونقلهم بسيارات اسعاف، ويتبقى جثمانان 

جار التعرف عليهما لتسليمهما لذويهما.
>>>

ميثل وزير النقل د.هشام عرفات أمام جلنة 
النقل البرملانية برئاسة سعدي طعيمة في 
اجتماع طــارئ تعقده اللجنة صباح اليوم 
االثنــني ملناقشــة كارثة تصــادم قطاري 
اإلســكندرية للوقوف على أسباب احلادث 

ومالبساته وأوضاع السكة احلديد.
>>>

وزير النقل د.هشــام عرفــات عقب تناثر 
معلومات عن تقدمي اســتقالته أكد: »لست 
من النوع الذي يقفز من القطار وحتت أمر 
الرئيس واحلكومة في أي شيء ووضعت 
رؤيتي في تطوير قطاع النقل منذ أول أيام 
عملي«، وشدد على أن أي مقصر في الفترة 
القادمة في السكك احلديدية سيتم »ذبحه«.

>>>
بعد 72 ساعة من ارتباك احلركة على خط 
ســكك حديد القاهرة - اإلسكندرية، أعلن 
محمد عز املتحدث اإلعالمي لوزارة النقل 
عن اســتئناف حركة قطارات اخلط صباح 

امس من االجتاهني بكامل طاقتها.
>>>

بدأ أهالــي الضحايا في التوافد على الطب 
 )DNA( الشرعي في اإلسكندرية إلجراء حتليل

لتحديد الضحايا واقاربهم.
>>>

نفت وزارة النقل نشــوب حريق في قطار 
القاهرة - أسوان رقم 160 عند مدينة العياط 
امــس االول، وقالت ان ما حدث في القطار 
هو نشوب حريق في اجلرار األمامى للقطار 
بســبب ارتفاع درجات احلرارة، وقد متت 

السيطرة عليه.

280 مليون دوالر تكاليف طريق نفق طابا

العاهل األردني قدّم تعازيه في اتصال هاتفي.. والنيابة العامة تأمر بحبس سائقي قطاري اإلسكندرية 15 يوماً

السيسي يطلب اإلسراع في حتديث وتطوير شبكة السكك احلديدية

مصر واألمم املتحدة بحثتا جهود تسوية األزمة الليبية

1.5 مليار دوالر من الصناديق العربية لتنمية شمال سيناء

القاهرة - خديجة حمودة
مجدي عبدالرحمن ووكاالت

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي أهميــة اإلســراع 
خــال الفتــرة القادمــة مــن 
عمليــة حتديــث وتطويــر 
شبكة السكك احلديدية على 
مستوى اجلمهورية وبنيتها 
األساسية والتوسع في نظم 
اإلشارات الكهربائية مبا يقلل 
مــن االعتماد علــى العنصر 
البشــري ويســاهم في احلد 
من تلك احلوادث ويعزز من 

إجراءات سامة الركاب.
رئيــس  أصــدر  كمــا 
اجلمهورية توجيهاته خال 
اجتماعه مساء امس االول مع 
وزير النقل د.هشــام عرفات 
بتشــكيل جلان فنية لتقييم 
عمليــات الصيانــة وحتديد 
االحتياجــات مــن قطع غيار 
الوحدات املتحركــة والبنية 
األساسية، كما شدد على سرعة 
االنتهاء من التحقيقات اجلارية 
حول أسباب هذا احلادث األليم، 
ومحاســبة املقصريــن فورا 

وعدم التهاون معهم. 
وخــال االجتماع، عرض 
وزير النقل تقريرا حول نتائج 
التحقيقات األولية ملابسات 
احلــادث األليــم الــذي وقــع 
اجلمعة املاضية نتيجة تصادم 
قطارين باإلسكندرية وأسفر 
عن وقوع عــدد من الضحايا 
واملصابــني، وذلــك وفقــا ملا 
وصلت إليــه جلنة التحقيق 
التي مت تشــكيلها على وجه 
السرعة بالتنسيق مع النيابة 
العامة واألجهزة الرقابية، حيث 

القاهرة - خديجة حمودة

اتفقت مصر واألمم املتحدة 
امس علــى أهمية اســتمرار 
التشاور والتنســيق بينهما 
فيمــا يتعلــق بتعزيز جهود 
بناء التوافق الوطني في ليبيا 
ومبا يضمن احلفاظ على وحدة 
واستقالية األراضي الليبية.
جاء ذلك خال لقاء وزير 
اخلارجية ســامح شكري مع 
مبعــوث األمم املتحدة لليبيا 
غسان سامة في إطار زيارته 
احلالية إلى القاهرة للتباحث 
حــول جهود تســوية األزمة 
الليبية. وذكرت »اخلارجية« 
أكــد  فــي بيــان ان شــكري 
ضرورة ان تتضمن الترتيبات 
املســتقبلية خطــوات جادة 
مــن اجــل اســتعادة وحــدة 
الكيان الليبــي وتفعيل دور 
املؤسســات الوطنية الليبية 
ومشددا على محورية اتفاق 
الصخيرات كأساس للتسوية 
السياسية الشاملة واستعادة 
االســتقرار في ليبيا. كما اكد 

شمال سيناء - ناهد إمام

أعلنــت وزيرة االســتثمار 
والتعاون الدولي رئيس اللجنة 
التنفيذية لصندوق حتيا مصر 
د.سحر نصر، عن تخصيص 
١.5 مليار دوالر من الصناديق 
العربيــة لتنفيذ مشــروعات 
تنمويــة في شــتى القطاعات 
مبحافظة شمال سيناء. وبينت 
أن السعودية والكويت متوالن 
مشــروعات تنموية في شمال 
ســيناء بأكثــر مــن ١.٢ مليار 
دوالر، بواقع 3٤٠ مليون دوالر 
من الصندوق السعودي و9٠٠ 
مليــون دوالر مــن الصندوق 
الكويتي، مشيرة إلى أنه ستتم 
مخاطبة تلك الصناديق لزيادة 
حجم التمويات للمشروعات 
التي سيتم تنفيذها في سيناء 
بواســطة الهيئــة الهندســية 
للقوات املسلحة خال الفترة 

املقبلة.
جاء ذلك خال جولة تفقدت 
من خالها الوزيــرة عددا من 
املشروعات التنموية باحملافظة، 
شملت مشــروعات في مجال 
البنية األساســية مثل الطرق 

أوضح أن املؤشرات املبدئية 
تفيد بأن حادث التصادم يرجع 
الســتمرار اعتمــاد تشــغيل 
السكك احلديدية على العنصر 
البشري وعدم تطوير بنيتها 
األساسية منذ عقود، وهو ما 
يفسح املجال لوقوع مثل هذه 

احلوادث حتى اآلن.
كما أشار إلى أنه مت إيقاف 
عدد من مســؤولي التشغيل 
على شبكة السكك احلديدية 
مبنطقة غرب الدلتا واملنطقة 
املركزيــة عن العمل إلى حني 
التحقيقــات  مــن  االنتهــاء 
إلــى  باإلضافــة  اجلاريــة، 
التحقيقات اجلارية مع سائقي 

القطارين.

أهمية املضي قدما بتعديات 
مطلــوب إجراؤها على اتفاق 
الصخيــرات لضمان وضوح 
الرؤية بشأن عمل املؤسسات 
الوطنية الليبية حلني اجراء 
االنتخابات، ومشيرا إلى اهمية 
دور األمم املتحدة في متابعة 

تنفيذ االتفاق.

لربط شــمال ووسط وجنوب 
سيناء ببعضها البعض بهدف 
خلــق مجتمعــات تنمويــة، 
باإلضافة إلى مشروعات بناء 
جتمعات زراعية وتنمية الثروة 
احليوانية واحلرف اليدوية في 
شــمال وجنوب سيناء، وعدة 

مشروعات خدمية متنوعة.
فــي  الوزيــرة  وأشــارت 
تصريحات لـ »األنباء« الى ان 

على صعيد متصل، تلقى 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
اتصاال هاتفيا امس من العاهل 
األردني امللك عبداهلل الثاني 
أعرب خاله عن خالص تعازي 
األردن قيادة وشعبا في ضحايا 
احلادث األليم، داعيا اهلل عز 
وجل أن يتغمد ضحايا احلادث 
بواســع رحمتــه ويســكنهم 
فسيح جناته وأن يلهم أسرهم 
الصبر والســلوان، ومتمنيا 

للمصابني الشفاء العاجل.
وأكد العاهل األردني حرص 
باده على تعزيــز العاقات 
املتميزة والوثيقة التي تربطها 
مبصر علــى جميع األصعدة 
والدفــع قدما بجهــود تعزيز 

وأوضح البيان ان اجلانبني 
تطرقا إلى كيفية البناء على 
نتائــج لقاء عقــد مؤخرا بني 
الرئاســي  رئيــس املجلــس 
الليبي فائز الســراج والقائد 
العام للجيش الليبي املشير 
خليفة حفتر بفرنسا من اجل 
حتقيــق املصاحلــة الوطنية 

الرؤية العملية وزيارة مشروع 
تطوير طريق نفق طابا وتفقد 
تقدم األعمال بالطريق لرؤية 
اإلجنازات التي متت على أرض 
الواقع في الطــرق إلى جانب 
التنموية للحرص  التجمعات 
على حتقيق التنمية الشاملة 

وتطور املنطقة.
مــن جانبــه، أكــد محافظ 
شمال سيناء اللواء عبد الفتاح 

وتفعيل أطر التعاون القائمة 
بني البلدين.

من جانبه، أعرب السيسي، 
خال االتصــال، عن خالص 
تقديره مللك األردن على تعازيه 
ومشــاعره الصادقة، مشيرا 
إلى ما تعكسه من خصوصية 
العاقات املصرية األردنية على 
املستويني الرسمي والشعبي 
ومــا تتميز به مــن قوة، كما 
أكد على تطلع مصر ملواصلة 
العمل علــى تطوير التعاون 
الثنائــي بــني البلديــن فــي 
مختلف املجاالت واالستمرار 
في التنســيق والتشاور بني 
البلديــن علــى املســتويات 

املختلفة.
إلــى ذلــك، قــررت نيابة 
شــرق اإلســكندرية الكليــة 
بإشراف املستشار سعيد عبد 
احملســن احملامي العام األول 
لنيابات استئناف اإلسكندرية 
حبس سائقي قطاري حادث 
مــن  واثنــني  اإلســكندرية 
مساعديهما ١5 يوما على ذمة 
النيابة  التحقيقات، وأمــرت 
بإخاء سبيل بعض موظفي 
القطارين والعاملني مبحطات 
القطــار التي تقع بالقرب من 
موقع احلادث. وأمرت النيابة 
العامــة فــي التحقيقات التي 
متت بإشراف املستشار وليد 
البحيري احملامي العام لنيابات 
شرق اإلسكندرية بأخذ عينات 
بول ودم من سائق القطار الذي 
اصطدم باآلخر، للكشف عما إذا 
كان يتعاطى مواد مخدرة من 
عدمه، كما واصلت التحقيقات 
لاطاع على التقارير الطبية 

للمصابني.

ورأب الصــدع بــني األطراف 
الليبية املختلفة.

من جانبه، أشــاد ســامة 
بالدور املصري من أجل حلحلة 
األزمة في ليبيا، وما تبذله من 
جهود لتفعيل املسار السياسي 
مــن خــال احلــل الســلمي 
واحلــوار بني جميع األطراف 
الليبية، معربا عن حرصه على 
التنسيق املستمر مع القاهرة 

خال الفترة املقبلة.
وقد اتفــق اجلانبان على 
التشــاور  أهميــة اســتمرار 
والتنســيق بني األمم املتحدة 
ومصر فيمــا يتعلق بتعزيز 
جهود بناء التوافق الوطني في 
ليبيا، ومبا يضمن احلفاظ على 
وحدة واســتقالية األراضي 

الليبية.
مــن جهــه اخــرى، بحث 
شكري امس مع مكالي كمارا 
وزيــرة خارجيــة جمهورية 
غينيــا، التي تــزور القاهرة 
حاليــا، مكافحــة اإلرهــاب 
وحفظ السلم واألمن وتسوية 
النزاعات في القارة االفريقية.

حرحــور أنــه جار إنشــاء ١9 
جتمعا تنمويا متكاما في شمال 
ســيناء، و٧ جتمعات تنموية 
أخرى في جنوب سيناء بهدف 
زراعة نحو ١8 ألف فدان لتوفير 
فرص عمل للشــباب، مشيرا 
إلى أن افتتاح 3 مستشــفيات 
خال الفترة املقبلة، إلى جانب 
افتتاح محطتني لتحلية املياه 
غرب العريش بطاقة 5 آالف متر 
مكعب فــي اليوم لكل محطة، 
وكذلــك افتتاح املجــزر اآللي 
في مدينة العريش، وعدد من 
املدارس على مستوى احملافظة.
كمــا أعلــن حرحــور عــن 
التنسيق مع وزارة االستثمار 
إلقامة منطقة لوجســتية في 
منطقــة النخل على مســاحة 

تتراوح بني ١5٠ و٢5٠ فدانا.
من جانبه، قال ممثل الهيئة 
الهندســية للقوات املســلحة 
العميــد وائل نعيم، ان طريق 
نفــق طابــا على مســافة ١8٠ 
كيلو، وسينتهي في أغسطس 
٢٠١8 بكلفة ٢8٠ مليون دوالر 
وذلك بتمويل مــن الصندوق 
الســعودي للتنمية ويشــمل 

مدينة صناعية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع من وزير النقل على خطط تطوير منظومة السكة احلديد

سامح شكري ملتقيا مبعوث األمم املتحدة لليبيا غسان سالمة

د.سحر نصر خالل الزيارة التفقدية ملشروعات تنمية شمال سيناء

وزير النقل: استمرار 
اعتماد التشغيل 

على العنصر البشرى 
وعدم تطوير البنية 

األساسية وراء 
احلادث

إقامة منطقة 
لوجستية في 

»النخل« على مساحة

250 فداناً

طرح مزايدة الستكشاف النفط في الصحراء الشرقية

تقليص إصدار التراخيص الصناعية لـ 7 أيام

استيراد 80 شحنة غاز بدالً من 118

القاهــرة ـ أ.ش.أ: أكــد وزيــر التجارة 
والصناعة طارق قابيل أن الائحة التنفيذية 
لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص 
للمنشآت الصناعية واملزمع إصداره اليوم 
ساهم في تخفيض عدد جهات االشتراطات 
من ١١ جهة الى جهة واحد فقط مما يساعد 
في ســرعة إصدارها، كما سيتم تخفيض 
اإلجراءات الداخلية من ١5٤ إجراء الى ١١١ 
إجراء، ولفت الى ان زمن اإلصدار سابقا كان 
يستغرق 6٠٠ يوم، واآلن بصدور الائحة 
أصبح زمن نظام التراخيص باإلخطار ٧ 
أيام فقط، والتراخيص املسبقة 3٠ يوما.
وأشــار الى أن عمليات اإلصدار كانت 
بالنظــام اليدوي، وأصبحــت اآلن بنظام 
مميكن، كما عاجلت الائحة أنظمة التظلمات 
التي كانت غير محددة املعايير واألحكام، 
وبتطبيق الائحة أصبحت محددة املعايير.

وأوضح أنه بالنسبة ملعايير التفتيش 

واملتابعة كانت ال تخضع لضوابط محددة، 
واآلن تخضــع لضوابــط ومواعيد، الفتا 
الى أن أحكام مكاتب االعتماد الفني كانت 
موجودة اســما، ولكنها أصبحت مكاتب 
معتمــدة مــن الهيئــة لتوفيــر اخلدمات 
املســتثمرين، أمــا بالنســبة للتراخيص 
املصفوفة باملخاطر كانت جميع األنشطة 
الصناعية تعامل بشــروط واحدة، واآلن 
يتم تصنيف الصناعات على حسب درجة 

اخلطورة.
من جانبه، كشف رئيس الهيئة العامة 
للتنمية الصناعية م.أحمد عبدالرازق إلى 
اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا 
لتنفيــذ قانــون تيســير إجــراءات منح 
التراخيص الصناعية رقم ١5 لسنة ٢٠١٧ 
والتي شملت العمل على ٤ محاور متوازية 
هي: تطوير اإلجــراءات، وإعادة الهيكلة، 

والتدريب، وامليكنة.

القاهرة ـ رويتــرز: قال وزير البترول 
طارق املــا: إن مصر تنوي اســتيراد 8٠ 
شحنة من الغاز الطبيعي املسال في السنة 
املالية ٢٠١٧ـ  ٢٠١8 انخفاضا من ١١8 شحنة 

في ٢٠١6 ـ ٢٠١٧.
وقال املا: »كان من املخطط اســتيراد 
١5٤ شــحنة من الغاز املســال فــي ٢٠١6 ـ 
٢٠١٧ لكننا اســتوردنا بالفعل ١١8 شحنة 
بسبب زيادة إنتاج الغاز محليا. ونخطط 
الستيراد 8٠ شــحنة من الغاز املسال في 
٢٠١٧ـ  ٢٠١8«. وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها 
من الغاز الطبيعي مبليار قدم مكعبة يوميا 
ليصل إلى 6.٢ مليارات قدم مكعبة يوميا 
نهاية السنة املالية اجلارية ٢٠١٧- ٢٠١8، 
كما تتوقع حتقيق االكتفاء الذاتي من الغاز 

الطبيعي مع نهاية ٢٠١8.

من جهه أخرى، أعلنت الشركة العامة 
للبترول عن مزايدة عاملية إلبرام اتفاقية 
خدمات استكشافية وإنتاجية في مناطق 

امتياز الشركة بالصحراء الشرقية.
وأضافت الشركة في إعان نشر امس 
أن آخر موعد »لتســلم العروض يوم ٢8 
ديسمبر ٢٠١٧ الساعة الثانية عشرة ظهرا 

بتوقيت القاهرة«.
وقالــت: إن املناطق املعروضة للبحث 
واالستكشاف »منطقة وادي دارا مبساحة 
إجمالية 5٠ كيلومترا مربعا تقريبا وقطاع 
جي )G( مبنطقة غرب غارب البرية مبساحة 
إجمالية ٢٠ كيلومترا مربعا تقريبا«. وتطمح 
مصر الى زيادة إنتاجها من النفط والغاز 
للوفاء بالطلب احمللي املتنامي على الطاقة 

في السنوات األخيرة.

تعاون مشترك مع »الكويت للفنون اإلسالمية«
القاهرة - هالة عمران

اســتقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لــدار الكتب والوثائــق القومية 
د.أحمــد الشــوكي أمس برئيــس مركز 
الكويت للفنون اإلسامية فريد عبدالرحيم 
العلي حيث تباحثا حول أوجه التعاون 
المشــترك ومــن بينهــا إقامــة معرض 
لمستنسخات المصاحف ولوحات الخط 
العربي والحليات النبوية من مقتنيات 
دار الكتــب على أن يقــام المعرض في 
الكويت خال شــهر أبريل القادم، وذلك 
على هامش المسابقة الدولية لتحفيظ 
القرآن الكريم التي تقيمها وزارة األوقاف 

الكويتية وأيضا على إحياء كتب الخط 
العربي، حيث أشار العلي إلى أن مركز 
الكويــت للفنون التابع لوزارة األوقاف 
الكويتية هو مؤسسة غير هادفة للربح 
معنية بإحياء التراث، وفى حال طباعة 
هذه الكتب ســيقوم المركــز بتوزيعها 

مجانا.
وقد اقترح الشــوكي رقمنة األعمال 
الفنيــة للخطاطين العرب منذ ١٠٠ عام 
حتى اآلن وطبع مختارات منها في كتاب، 
ورقمنة هذا الكتاب وإتاحته في نســخ 
ورقية ورقمية. كما اتفق الطرفان على 
التعاون المشترك في سبيل إصدار كتاب 

عن حرفة الخيامية في مصر.

مقتل عنصرين إرهابيني في القليوبية
بنها - أ.ش.أ: شهدت مدينة اخلصوص تبادال إلطالق الرصاص بني أجهزة األمن 
بالقليوبية واثنني من العناصر اإلرهابية أثناء اختبائهما داخل إحدى الشقق السكنية مما 
أسفر عن مصرع املتهمني إثر إصابتهما بطلقات نارية.

وقال مصدر أمني مبديرية أمن القليوبية انه ال توجد خسائر من رجال 
الشرطة أو األهالي، ومؤكدا أن الوضع األمني مستقر والتحقيقات 
األولية كشفت أن أعضاء اخللية لها عالقة بحادث اغتيال ضابط 
األمن الوطني باخلانكة.


