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أنباء مصرية

متفرقات دولية

»النواب«: 5 مواقع للحجاج ستتم زيارتها من 25 موقعاً منها 3 مسارات في وادي النطرون والكنيسة المعلقة ونقطة بالمعادي

اعتماد أول رحلة لـ »احلج املسيحي« في مصر
القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكاالت: 

فــي خطوة متثل تشــجيعا للســياحة الدينيــة، أعلن وزير 
الســياحة املصــري، يحيى راشــد، اعتماد أول رحلــة لـ »احلج 

املسيحي« مبصر.
وأفاد راشــد خالل مقابلة متلفزة أجراها مع قناة تلفزيونية 
مصرية خاصة مساء امس األول أثناء زيارته الڤاتيكان، بوجود 
تنســيق بني مصر والڤاتيكان، بهــدف الترويج لرحالت »احلج 
املســيحي«، مشــددا على ضــرورة التوعية فــي كل دول العالم 

بأهمية تلك الرحالت الدينية إلى مصر.
وقــال: »أبارك ملصــر والعالم اعتماد رحلة العائلة املقدســة 

)السيدة مرمي واملسيح گ( كمقصد للحج إلى مصر«.
وأكد أن اجلميع يبذل قصارى جهده إلعادة مصر كأهم مقصد 
سياحي في العالم، مشيرا الى التخطيط ألول رحلة مطلع مايو 
٢٠١8. وذكر أن هناك برنامجا دعائيا وتوعية ينتهي بحملة إعالنية 
ودعائيــة قوية جدا يتم التخطيط لها حاليــا، مضيفا أن مصر 
ستشهد أعدادا من السياحة اإليطالية في ٢٠١8 اكثر من عام ٢٠١٠.
وفي وقت سابق امس االول، بارك بابا الڤاتيكان فرانسيس، 
للمرة األولــى، »األيقونة« اخلاصة برحلة العائلة املقدســة في 

مصر، بحضور وفد مصري ومئات املواطنني.
وهذه األيقونة عبارة عن صورة رمزية أثرية تستخدم كرمز 
رسولي للترويج لرحلة العائلة املقدسة، على غرار الرموز املعتمدة 
للحج من الڤاتيكان، مثل شجرة الزيتون للحج في مدينة القدس.
وقــال نادر جرجس مســؤول جلنة إحياء مســار العائلة 
املقدسة إن اعتماد مســار العائلة املقدسة كأحد برامج احلج 
الڤاتيكانــي نقلة نوعية في التاريخ احلديث ملصر احلديثة، 
موضحا أننا نســتهدف ٢ مليون سائح من احلج الڤاتيكاني 

على األقل ملصر.
وأضاف أنه مت تقدمي كل الوثائق واملخطوطات التي تؤكد 
رحلة العائلة املقدســة إلى مصر، مشيرا إلى أن هناك وثائق 
عديدة من بينها خط مســار العائلة املقدسة منذ قدومهم من 
مدينة العريش حتى نهاية رحلة املجيء إلى أسيوط ثم العودة 
إلى فلسطني مرة أخرى استغرقت 3 سنوات و١١ شهرا قطعوا 

خاللها 3 آالف و5٠٠ كم.
وقالت سحر طلعت مصطفى رئيسة جلنة السياحة مبجلس 
النواب إن هناك 5 مواقع للحجاج املسيحيني ستتم زيارتها في 
مصر من ٢5 موقعا منها 3 مسارات في وادي النطرون وواحدة 

في الكنيسة املعلقة ونقطة باملعادي.
وأضافــت أنه ســيتم عمــل حتضيرات وجتهيــزات للمواقع 
للحجــاج املســيحيني ليكون مســار الرحلة نوعا مــن التنمية 
الســياحية، مشيرة إلى أن الســياحة ليست دينية فقط ولكنها 

رسالة حضارية وثقافية. 

جانب من جتهيز العجلة احلربية متهيدا للنقل

نقل العجلة احلربية لتوت عنخ آمون إلى املتحف الكبير
اجليزة - أ.ش.أ: استقبل املتحف املصري 
الكبير العجلة احلربية الثانية للملك الذهبي 
توت عنخ آمون من املتحف املصري بالتحرير، 
في إطار خطة وزارة اآلثار في نقل القطع 
األثرية للملك الشــاب على فترات متهيدا 
لالفتتاح اجلزئي للمتحف في منتصف 2018.
وأوضح د. طارق توفيق املشــرف العام 
على املتحــف املصري الكبير أن هذه هي 
العجلة الثانية التي يتــم نقلها من ضمن 
أربع عجالت أخرى للفرعون الذهبي، وإنه 
مت اختيار اليوم لنقلها إلى املتحف الكبير 
ضمن احتفاالت نصر أكتوبر املجيد، حيث 
ان العجلة احلربية مزينة مبناظر ذات صلة 

باحلروب واالنتصارات مبصر القدمية.
وأكد املشرف على املتحف املصري الكبير 
أن عملية نقل القطع تتم وفق خطة مدروسة 
مع إدارة املتحف املصري بالتحرير بحيث 
تكون آخر القطع التي يتم نقلها من مجموعة 
امللك توت عنخ آمــون قبيل االفتتاح هي 
القطع الذهبية واملذهبة األكثر تشويقا مثل 
القناع والتابوت الذهبي وكرسي العرش. 

بدوره، قال عيسى زيدان مدير عام الترميم 
األولي باملتحف الكبير إن العجلة مت ترميمها 
ترميما أوليا مبتحف التحرير لتدعيم األماكن 
الضعيفة منها، باإلضافة إلى أعمال التوثيق 
الكامل وإعداد تقرير كامل عن حالتها قبل 

عملية النقل، مؤكدا أنه مت وضع أجزاء العجلة 
داخل أربعة صناديق خشبية بعد تغليفها 
مبواد تغليف خالية من احلموضة ملنع أي 

تفاعل مع طبقات التذهيب.
وأضاف أن العجلة تتكون من 12 قطعة من 
أهمها الصقر حورس املذهب الذي يعلوه 
قرص الشمس، باإلضافة إلى الزخارف املذهبة 

من أهمها منظر يصور اإلله )بس(.
وأشار زيدان إلى أن هذه العجلة هي القطعة 
التاسعة ضمن مشروع نقل 73 قطعة كبيرة 
من املتحف املصري بالتحرير إلى املتحف 
الكبير بالتعاون مع فريق عمل ياباني مدعم 

من هيئة املعونة اليابانية )جايكا(.

عروض جوية للقوات املسلحة اليوم 
مبناسبة الذكرى 44 النتصارات أكتوبر

وزير اإلسكان: 25 مشروعًا جاهزًا 
لالفتتاح في احتفاالت نصر أكتوبر

احلكومة تنفي نقص 1420 صنفاً من األدوية

القاهــرة - أ.ش.أ: تبدأ القوات اجلوية في الســاعة الثانية من 
ظهر اليوم 6 أكتوبر تقدمي عدد من العروض اجلوية في سماء 
23 محافظة على مستوى اجلمهورية، وذلك في إطار مشاركة 
القوات املسلحة للشعب املصري االحتفال مبرور 44 عاما على 
انتصارات أكتوبر املجيدة. يشارك في العروض طائرات القوات 
اجلوية من مختلف الطرازات باإلضافة إلى فريق األلعاب اجلوية 
»النجوم الفضية« لتقدمي العديد من التشكيالت والعروض اجلوية 
على ارتفاعات منخفضة في سماء املدن الرئيسية باحملافظات.

القاهرة - أ.ش.أ: أعلن وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية د.مصطفى مدبولي، أن هناك 25 مشــروعا من 
املشــروعات التي تنفذها الوزارة )إسكان اجتماعي - مياه 
شرب وصرف صحي - طرق  وغيرها( جاهزة لالفتتاح في 

احتفاالت نصر أكتوبر.
وقال وزير اإلسكان - بحســب بيان الوزارة امس - »أول 
املشــروعات اجلاهزة لالفتتاح سيكون 9971 وحدة سكنية 
مبشروع اإلسكان االجتماعي بـ 5 محافظات و3 مدن جديدة، 
موزعة كالتالي: 1840 وحدة مبنطقتي جنوب غرب احلي العاشر، 
وشمال احلي 11 مبدينة العاشر من رمضان، و2568 وحدة 
مبنطقتي )ابني بيتك(، و138 فدانا مبدينة سوهاج اجلديدة، 
و2040 وحدة بحي الزيتون مبدينة السادات، و432 وحدة 
بالقرين مبحافظة الشرقية، و555 وحدة باحمللة الكبري - 
محلة حسن مبحافظة الغربية، و1048 وحدة مبنطقتي مطاي 
أبوعزيز وملوي املقلب امللغى مبحافظة املنيا، و360 وحدة 
مبنطقتي سوهاج أوالد عزاز، واملراغة الغريزات مبحافظة 

سوهاج، و1128 وحدة بالصداقة مبحافظة أسوان«.
وأوضح وزير اإلسكان انه توجد 10 مشروعات ملياه الشرب 
والصرف الصحي جاهزة لالفتتاح، وهي: مشروع محطة 
مياه منية النصر وشــبكاتها )محطــة تنقية بطاقة 51 م3/ 
يوميا - مأخذ - خط مياه عكرة - شــبكات مياه بطول 53 
كم( مبحافظة الدقهلية، بتكلفة 320 مليون جنيه، وســيتم 
االنتهاء من تنفيذ باقي الشبكات بحلول شهر يونيو 2018، 
وذلك بهدف تنقية مياه الشرب وضخها في الشبكات لتدعيم 

مستوى خدمة مياه الشرب النقية مبركز منية النصر.

القاهــرة - أ.ش.أ: نفى مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار 
مبجلس الوزراء ما انتشر بالعديد من املواقع اإللكترونية 
وصفحات التواصل االجتماعي من أنباء تفيد بوجود نقص 
في 1420 صنفا دوائيا نتيجة توقف بعض الشــركات عن 
مد املستشفيات باألصناف املطلوبة، وأيضا لعدم استيراد 

املواد اخلام الرتفاع سعر التكلفة. 
وذكر املركز في تقرير توضيح احلقائق امس انه قام بالتواصل 
مع وزارة الصحة والســكان، والتــي أكدت أن تلك األنباء 
مضللــة وغير صحيحة، موضحة ان عدد نواقص األدوية 
التي ليس لها بدائل أو مثائل باألسواق يبلغ 17 صنفا دوائيا 
فقــط وليس 1420 كما يتردد. وأضافت الوزارة أنها   تقوم 
من خالل إدارة التفتيش الصيدلي مبراقبة ورصد أي نقص 
في املستحضرات  الدوائية في السوق احمللي بشكل مستمر. 
مشيرة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على 
محورين  األول: إزالة أســباب النقص في الصنف الدوائي 
لتوافره، والثاني: ضبــط التوزيع ومتابعته، باإلضافة إلى 
تشديد الرقابة من املنبع وحتويل املخالفني للمساءلة القانونية.

أهمها تأسيس شركة عربية- أفريقية تختص باالستثمار في المشروعات والفرص االستثمارية

احتاد املستثمرات العرب بالبحر األحمر يعلن عن توصياته في ختام فعالياته
الغردقة - ناهد إمام

اختتم مؤمتر ومعرض »نحو تنمية مستدامة«، 
امس فاعلياته بعنوان »النداء العربي األفريقي.. 
تكتالت اقتصادية«، في الغردقة مبحافظة البحر 
األحمــر، الذي نظمه احتاد املســتثمرات العرب 
برئاسة د.هدى جالل يسي، بالتعاون مع املجلس 

القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسي.
وقالــت رئيس احتــاد املســتثمرات العرب 
د.هدى جالل - خالل فاعليات ختام املؤمتر - إن 
التوصيات سيتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي.. مشــيرة إلى أن التوصيات تتضمن 
تأســيس جلنة ملتابعة تنفيذ املشروعات التي 
أعلن عنها، وإعداد تقارير دورية للمشــروعات 
على أرض الواقع، ورفعهــا إلى اإلدارة البيئية 

للتنمية املستدامة بجامعة الدول العربية.

وأضافت د.هدى جالل ان التوصيات شملت 
اإلعالن عن تأسيس شركة عربية- أفريقية تختص 
باالستثمار في املشروعات والفرص االستثمارية 
املطروحة في دول القارة األفريقية، إضافة إلى 
تأسيس مكتب متثيل الحتاد املستثمرات العرب 
تســتضيفه دولة نيجيريا وأيضا في جيبوتي 

ملتابعة أعمال االحتاد على املستوى األفريقي.
وتابعت أن مؤمتر »النداء العربي- األفريقي« 
أوصى احلكومات العربية واألفريقية مبنح حوافز 
تشــجيعية للمصانع التي يتوافــر لها حتقيق 
خطط للتنمية املســتدامة في إطار خطة ٢٠3٠، 
وإقرار عقوبات على الشركات واملصانع املصدرة 
وغير امللتزمة باملعايير واالشتراطات واجلودة 

املطلوبة.
وأكــدت أن التوصيــات تضمنت بدء تفعيل 
البروتوكــوالت املوقعة خالل فعاليات املؤمتر، 

منهــا: بروتوكول التعاون مــع املجلس القومي 
للبحوث في اطالع عضوات االحتاد على البحوث 
واالبتكارات املتوافرة لدى املركز لالستفادة منها 
في املشروعات، وبروتوكول التعاون مع حكومة 
جيبوتي مــن خالل التعرف علــى كل القوانني 
االقتصاديــة واالجتماعية املطبقة فيها بصورة 
مستمرة لتعريف االحتاد بها بصورة متوالية.

وأشارت إلى أنه مع اقتراب مؤمتر »الكوميسا 
٢٠١٧« الذي يعد من أكبر التجمعات االستثمارية 
بدول القارة، سيعقد جلسات للمشروعات القومية 
والفرص االستثمارية املتاحة في مصر، إضافة 
إلى تنظيم منتدى رواد األعمال والشركات سريعة 
النمو في القارة الســمراء، وجلســات اســتماع 

لرواد األعمال.
وأوضحت ان املؤمتر أوصى بتشجيع ومساندة 
املرأة العربية على التمكني االقتصادي وتوفير 

مصادر للدخل املنتظم لها حتى تتمكن من اتخاذ 
القرارات الصحيحة على كل املستويات.

وأكدت انه بناء على إعالن وزيرة االستثمار 
والتعاون الدولي د.سحر نصر، بتخصيص %4٠ 
من حزمة التمويل مــن اجلهات املانحة املقدمة 
للدولــة إلى املرأة، يعمل االحتاد على مســاعدة 
العضوات خاصة مشروعات الشباب والصناعات 
الصغيرة واملتوسطة للتعريف بسبل احلصول 

على جزء من تلك التمويالت وشروطها.
من جانبه، قال اللواء محمد الدسوقي - ممثال 
عــن وزارة اإلنتاج احلربــي - إن هناك تعاونا 
مــع القطاع اخلــاص من خالل فائــض اإلنتاج 
احلربــي، حيث إن هناك ٢٠ شــركة تتعامل في 
ذلك التوجه.. معلنا عقد لقاء قريبا بني وفد من 
احتاد املستثمرات العرب ووزارة اإلنتاج احلربي 

لصياغة أسلوب التعاون املستقبلي بينهما.

الحمد اهلل يغادر القطاع.. و»فتح« تقرر االستجابة لدعوة القاهرة للقاء الحركة الثالثاء

حماس: احلكومة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة غزة بشكل كامل
عواصم - وكاالت: غادر 
رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامــي احلمــد اهلل ووزراء 
حكومته غزة امس في ختام 
زيارة استغرقت أربعة أيام 
ركزت على بحث املصاحلة 
مع حركة حماس، التي أكدت 
ان القطاع بات حتت إدارة 
حكومة الوفاق الفلسطينية 

بشكل كامل.
وفي ختام زيارته التي 
بدأهــا االثنني، قــام احلمد 
اهلل برفقة عدد من وزرائه 
بزيارة مستشــفى الشفاء 
الطبي األضخم في القطاع، 
كما زار محطة لتحلية املياه 
وســط قطاع غزة. وغادر 
احلمداهلل مع وزرائه عبر 
معبر بيت حانون شــمال 
قطــاع غزة )ايريــز( الذي 
تديره إسرائيل، عائدا الى 
رام اهلل في الضفة الغربية.
بدورها ســارعت حركة 
حمــاس للتأكيد فــي بيان 
صحافي ان »قطاع غزة مع 
وزاراته أصبح حتت إدارة 
حكومــة الوفــاق الوطني، 
وحماس ستعمل على دعمها 

وتعزيز دورها«.
انهــا  تابعــت  كمــا 
»ستتعامل بإيجابية تامة 
ومرونــة كاملــة إلجنــاح 
حــوارات القاهــرة املقــرر 
انطالقهــا الثالثــاء املقبل، 
وســتقدم مصلحة شعبنا 
العامــة علــى أي مصلحة 

حزبية في احلوار«.
من جانبها، أعلنت حركة 

التحرير الوطني الفلسطيني 
»فتح« أنها قررت االستجابة 
للدعوة املصرية، للحوار مع 
حركة املقاومة اإلســالمية 
»حمــاس«، يــوم الثالثــاء 

القادم، في القاهرة.
وقالت احلركة في بيان 
صحافي صــدر عن مكتب 
اللجنــة املركزية،  عضــو 
ناصر القدوة، إنها سترسل 
وفــدا قياديــا، للعاصمــة 
املصرية، للتباحث مع حركة 

حمــاس، حــول »تفاصيل 
تطبيق تفاهمات املصاحلة«.
وفي نفس السياق، قال 
رئيس السلطة الفلسطينية 
محمــود عباس ان اجتماع 
حركتي )فتح( و)حماس( 
في القاهرة األسبوع املقبل 
ســيركز علــى خطــوات 
الوفــاق  عمــل احلكومــة 
الفلسطينية في قطاع غزة.
الى ذلــك، اعلنت حركة 
انها انتخبت  حماس امس 

صالــح العــاروري رئيس 
اجلنــاح املســلح حلماس 
في الضفــة الغربية، نائبا 
لرئيس املكتب السياســي 

للحركة.
فــي  مســؤول  وقــال 
احلركة فضل عدم الكشف 
عن هويته لوكالة »فرانس 
برس« ان حركته »انتخبت 
صالــح العــاروري نائبــا 
الســماعيل هنيــة )رئيس 
املكتب السياسي حلماس(«. 

)أ.پ( رئيس الوزراء الفلسطيني رامي احلمد اهلل يصافح ضباط أمن في حركة حماس في اليوم األخير من زيارته لغزة امس 

»حماس« تنتخب 
صالح العاروري 

نائبًا لرئيس مكتبها 
السياسي

فرنسا تعرض التوسط بني بغداد واألكراد

أردوغان: سنغلق احلدود 
واملجال اجلوي مع العراق قريباً

عواصم ـ وكاالت: ردا على استفتاء األكراد 
على اســتقالل إقليم كردستان، أعلن الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغــان امس أن بالده 
ستغلق احلدود مع العراق واملجال اجلوي قريبا.
وقال أردوغان ـ خالل خطاب في العاصمة 
أنقــرة ـ إنه »جرى تعليــق الرحالت اجلوية 
إلى شــمال العراق، كما ســيتم إغالق احلدود 

واملجال اجلوي قريبا«.
وأضــاف أن قــرار إجراء االســتفتاء أظهر 
»اجلحــود التــام« مــن جانب حكومــة إقليم 
كردستان، التي طورت عالقات جتارية وسياسية 

وثيقة مع تركيا.
وتابــع: نطالــب حكومة إقليم كردســتان 
بالتعلم من أخطائها واتخاذ خطوات للتعويض 

عنها في أسرع وقت ممكن.
فــي نفس الســياق، عرضت فرنســا امس 
التوســط بــني بغــداد واالكراد النهــاء االزمة 
وتعهدت باستمرار وجودها العسكري هناك 

إلى أن توضع نهاية لتنظيم داعش.
وجاء العرض على لسان الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون أثناء زيارة رئيس الوزراء 
العراقــي حيدر العبادي لباريس وهي األولى 
له خارج البالد منذ تصويت األكراد في شمال 
العراق على االستقالل في استفتاء أعلنت بغداد 

أنه غير دستوري.
وقال العبادي في بيان إلى جانب الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون: »ال نريد مواجهة 
مســلحة... ال نريد أي عداء أو أي مصادمات. 
يجب أن تفرض السلطة االحتادية وال يجوز 
ألحــد أن يعتدي على الســلطة االحتادية في 

هذه املناطق«.
وقال ماكرون، الذي متثل بالده ثاني أكبر 
مساهم في احلملة، إن القوات الفرنسية ستظل 
موجودة في العراق إلى أن يتم القضاء »نهائيا« 

على هذا التنظيم املسلح.

وأضاف ماكرون: »من الضروري في غضون 
األسابيع والشهور املقبلة أن يبدأ حوار يحترم 
وحدة العراق وســالمة أراضيه وسيادته في 

إطار الدستور واالعتراف بحقوق األكراد«.
وقــال: »فرنســا مســتعدة، إذا كانت لدى 
السلطات العراقية رغبة، للمساهمة بفاعلية في 
)جهود( الوساطة التي أطلقتها األمم املتحدة«.
وقال العبادي، إن اســتمرار حفظ الســالم 
فــي العراق من مصلحة الســلطات االحتادية 

والكردية.
ودعا العبادي قوات البشمركة الكردية إلى 
أن تبقى ضمن قوات األمن العراقية حتت قيادة 

السلطات االحتادية لضمان أمن املواطنني.
وقال: »يجب بسط سلطة الدولة االحتادية 
على اإلقليم وكل العراق مع حرصنا الشديد على 
الشعب الكردي واحترام تطلعات كل العراقيني« 
داعيا قوات البشمركة إلى »أن تقاتل إلى جانب 
اجليــش العراقي لتحقيق األمن واالســتقرار 

وحتت قيادة السلطة االحتادية«.
الى ذلك، اســتعادت القوات العراقية امس 
مدينة احلويجة في شــمال العراق من تنظيم 
داعش الذي لم يعد يسيطر سوى على معقل 
أخير على احلدود مع سورية في غرب البالد.

ودخلت القوات العراقية هذه املدينة السنية 
التــي تعد ٧٠ الف نســمة وأطلق عليها اســم 
»قندهار العراق«، في اشارة الى معقل حركة 
طالبان في افغانســتان. وتقدمت ســريعا في 

احياء هجرها سكانها بالكامل
وقال مصدر امني رفض الكشف عن هويته 
ان القوات االمنية املشتركة تقوم بـ »عمليات 
متشــيط كبيــرة فــي مركز قضــاء احلويجة 
واحيائهــا«، مضيفــا انها تتجول في وســط 
احلويجة »اخلالية بشــكل نهائي من سكانها، 
وبدأت عمليات متشيط وبحث وازالة للعبوات 

وفتح طرق«.


