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اختتام أعمال األسبوع الكويتي العاشر: مصر األمن واألمان

القاهرة ـ ناهد إمام

أكد مسؤولون كويتيون في ختام األسبوع الكويتي العاشر 
الذي اقيم في جمهورية مصر العربية حتت شعار »الكويت 
في مصر اســتثمار ـ صناعة ثقافة ـ اعالم ـ سياحة« حتت 
رعاية رئيس مجلس الوزراء م.شريف اسماعيل على اهمية 
املعرض لتوطيد العالقات املتميزة بني البلدين وتعزيز املعرفة 

املشتركة وتبادل اخلبرات.
من جانبه، أشــاد ســفيرنا لدى مصر محمد صالح الذويخ، 
خــالل زيارته جلناح »األنباء« في اليوم االخير من املعرض، 
بجريدة »األنباء« وإدارتها احلكيمة حتت قيادة رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد املرزوق، واصفا إياها بأنها من اجلرائد 
ذات القلم النزيه احلــر، وحرص على التواجد داخل اجلناح 

والتقاط الصور تأكيدا على دعم مسيرتها اإلعالمية، مؤكدا ان 
املعرض يساهم في دفع وتعزيز العالقات الكويتيةـ  املصرية 

السيما في جوانبها االقتصادية واالجتماعية.
كما قامت الوكيل املساعد بالديوان األميري ومدير عام مكتب 
الشهيد فاطمة األمير، بزيارة جناح »األنباء« والتوقيع في دفتر 
الزيارات قائلة في كلمتها املوقعة: نلتقي دوما بحب الكويت 

ملصر واهلل املوفق للجميع.
كما حرص رئيس مجموعة اجلابرية الكويتية للمعارض اجلهة 
املنظمة للحدث أحمد اســماعيل بهبهاني، على زيارة جناح 
»األنباء« والتوقيع في دفتــر الزيارات اخلاص بها قائال في 
كلمته: سعدت جدا بزيارة جناح جريدة »األنباء« العزيزة على 

قلبي ألنني كنت من كتابها حينما كنت في اجلامعة.
وأوضح بهبهاني أن هذا احلدث االقتصادي الكبير يضم نخبة 

ممتازة من كبار رجال املال واألعمال واالقتصاد في الكويت 
ومصر، الذين يسهمون بتعاونهم املشترك في تعزيز أوجه 
الترابط والتعاون بني البلدين الشــقيقني، ويعد رسالة قوية 
عنوانها »مصر األمن واألمــان«، وأكد على أن دول اخلليج 

تهتم باالستثمار في السوق املصري.
واضاف انه بعد 10 ســنوات من إقامة األسبوع الكويتي في 
مصر، يحق لنا أن نفخر بهذا احلدث البارز واملهم، وأن نشيد 
بالنجاح الكبير الذي حققه طوال السنوات السابقة، وبإسهامه 
الذي شهد له اجلميع في تدعيم العالقات الكويتية- املصرية 

وان شاء اهلل نداوم على تنظيمه بصورة متواصلة.
كما قام كل من السفير ورئيس الشركة املنظمة بتفقد أجنحة 
املعرض مرة أخرى وزيارة جناح الصندوق الكويتي للتنمية، 
ومكتب الشهيد، ووزارة الدفاع والداخلية واإلعالم والصحة.

وقد شاركت جمعية الصحافيني بجناح برئاسة جاسم كمال 
وعضوية كل من: جاسم التنيب، وكامل الشمري، واخلطوط 
اجلوية الكويتية، وجمعية أهالي األسرى واملفقودين الكويتية، 
وشارك فندق ســفير بجناح متميز، ومبرة إبراهيم البغلي 
لالبن البار، كما حرص على املشاركة حسني زين رئيس الهيئة 
الوطنية لالعالم، ومكرم محمد أحمد رئيس املجلس األعلى 
لتنظيم اإلعالم، ووزيرة اإلعالم السابقة د.درية شرف الدين 
ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق األوسط علي حسن، 
وسفير مملكة البحرين الشــيخ خليفة آل خليفة، والسفير 
جمال الدين بيومي أمني عام احتاد املستثمرين العرب، ود.ملياء 
محمود رئيس مجلس إدارة صــوت العرب، واللواء عاطف 
يعقوب رئيس جهاز املســتهلكني وعدد من أعضاء مجلس 

النواب املصري.

السفير محمد الذويخ ورئيس وفد جمعية الصحافيني جاسم كمال وعضوا الوفد جاسم التنيب وكامل الشمري احمد بهبهاني والوكيل املساعد بالديوان األميري ومدير عام مكتب الشهيد فاطمة األميرسفيرنا لدى مصر محمد الذويخ خالل زيارته جناح »األنباء« مبعرض األسبوع الكويتي العاشر امس          )ناصر عبدالسيد(

االنتهاء من المرحلة األولى بمنطقة غليون بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ

مصر تنفذ أكبر مشروع لالستزراع السمكي في الشرق األوسط
القاهرة - خديجة حمودة 

حتتــل جمهوريــة مصــر 
السابع عامليا  املركز  العربية 
في االستزراع السمكي طبقا 
إلحصائيات منظمة األغذية 
والزراعــة )FAO( كما حتتل 
املركــز األول أفريقيــا في 
إنتاج األســماك، وبلغ إنتاج 
العربية من  جمهورية مصر 
األســماك )1.5( مليون طبقا 
 )2016( آلخر كتاب إحصائي 
صادر عن الهيئة العامة لتنمية 
الثروة السمكية، كما بلغ حجم 
الواردات من األسماك )236( 
الف طن تقريبا بنسبة )%16( 

من اإلنتاج العام.
وتعد الشركة الوطنية للثروة 
السمكية واألحياء املائية احد 
التي  الوطنية  الشركات  ابرز 
انشــئت حديثا بهدف تنمية 
الثروة السمكية في مصر وسد 
الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك 
من خالل تنفيــذ العديد من 
االســتزراع  مشــروعات 

الســمكي من اهمها مشــروع 
إنشاء املدينة السمكية الصناعية 
»غليون« مبحافظة كفر الشــيخ 
احد املشروعات التنموية املتكاملة 
والطموحة اقيم املشــروع على 
مساحة )4000( فدان تقريبا، ويبلغ 
اليومية خالل فترة  العمالة  عدد 
للمشروع  املرحلة االولى  إنشاء 
5000 عامل وفني ومهندس وعدد 
املعدات واآلالت )1700( معدة ثقيلة/ 
اليوم، وبلغ إجمالي كميات احلفر 
والردم حوالي )16م3(، وهو يساوي 

)6( أهرامات )الهرم األكبر( وإجمالي 
 )13( وزن كميات احلديد حوالي 
الف طن وهو ما يزيد على وزن 

احلديد ببرج ايفل بفرنسا.
يتكون املشروع من مفرخ )اسماك 
ـ جمبري( على مساحة )17( فدانا 
بطاقة )20( مليون اصبعية اسماك 
بحرية/ 2 مليــار يرقة جمبري، 
ومزرعة انتاج األسماك البحرية 
باجمالي عدد )453( حوض تربية، 
)155( حوض حتضني )50×150( 
بطاقــة إنتاجيــة )3000( طــن 

من معمل جودة املياه ومعمل الغذاء 
احلي ووحدة اإلرشاد والتدريب، 
ومعمل بيولوجية األسماك ومعمل 
صحة وامراض األسماك، ومعمل 

تركيب وجودة األعالف.
كذلك مصنع إنتاج اعالف األسماك 
واجلمبري ويضم مصنع اعالف 
األســماك البحرية على مساحة 
)1518م2( بطاقة انتاجية 120 الف 
طن ســنويا، ومصنــع اعالف 
اجلمبري على مساحة )567م2( 
بطاقة انتاجية 60 الف طن سنويا، 

الشرق  األسماك واجلمبري في 
األوسط على مساحة )19695م2( 
ويشــتمل على مصنع منتجات 
األسماك: مبردةـ  مجمدةـ  فيليه 
ـ مطهيةـ  نصف مطهيةـ  مصنع، 
مصنع منتجات اجلمبري: مبردـ  
مجمدـ  مقشرـ  مصنعـ  مطهيةـ  
نصف مطهية، وذلك بطاقة انتاجية 

)100( طن/ يوم.

اســماك/ دورة تقريبا، ومزرعة 
إنتاج اجلمبري عدد )655( حوض 
تربية )50×50م( واألحواض ذات 
صرف مركزي ومبطنة مبشمع 
 HDPE بولي ايثيلني عالي الكثافة
بطاقة انتاجية )2000( طن جمبري/ 
دورة تقريبا، ومزرعة انتاج اسماك 
امليــاه العذبة عــدد )83( حوضا 
)100م×200م( بطاقــة إنتاجيــة 

)2000( طن.
كما يضم مركز ابحاث وتطوير 
وتدريب: مبساحة )700م( ويتكون 

ومصنع عبوات الفوم على مساحة 
)1200م2( إلنتاج عبوات مختلفة 
األحجام من الفوم لتداول جميع 
منتجات األســماك واجلمبري 
الداخلية والتصدير  لألســواق 
بطاقة انتاجية )1500/900( كجم/ 
يوم، ومصنع الثلج على مساحة 
إنتاجية: )40(  )448م2(، وبطاقة 
طن ثلج مجروش/ يوم، )20( طن 

ثلج بلوكات/ يوم.
وتضم املدينة السمكية الصناعية 
غليــون اكبر مصنــع لتجهيز 

اللواء حمدي بدين  وأشــار 
الشركة  ادارة  رئيس مجلس 
الوطنيــة للثروة الســمكية 
واألحياء املائية إلى ان الشركة 
العديد من  تتولــى تنفيــذ 
الهامة في مجال  املشروعات 
االستزراع السمكي بالتعاون 
مع وزارة الزراعة والعديد من 

األجهزة املعنية بالدولة.

أنواع متعددة من األسماكمحطة مياه الكشلة بدسوقالبوابات الغربية حملافظة كفر الشيخ املؤدية لبركة غليون حتمل عنوان مصر اتغيرتاللواء حمدي بدين

السيسي: مصر تتصدى لإلرهاب بالنيابة عن املنطقة والعالم

قائمة علماء اإلفتاء واألزهر الـ 50 الذين لهم حق الفتوى
القاهرة - مجدي عبدالرحمن وأ.ش.أ

 فيمــا يلــي ننشــر قائمــة العلمــاء
الـ 5٠ الذين لهم حق الفتوى والذين مت 
االتفاق عليهم بــن دار اإلفتاء واألزهر 
الشريف ملواجهة فوضى الفتاوى، حيث 
مت إخطار املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
برئاســة الكاتب الصحافي مكرم محمد 
أحمــد بتلك القائمة، والتي تضم علماء 

من دار اإلفتاء واألزهر وجامعة األزهر 
وأساتذة جامعات، حيث تتضمن كال من: 
د.شوقي إبراهيم عبدالكرمي عالم، مفتي 
اجلمهوريــة، ود.عباس شــومان وكيل 
األزهر الشــريف، ود.علي جمعة محمد 
عبدالوهاب، مفتي اجلمهورية الســابق 
ود.نصر فريد واصل، مفتي اجلمهورية 

األسبق.
كما تضم القائمة أيضا كال من: د.مجدي 

محمد عاشور، املستشار األكادميي ملفتي 
اجلمهورية ود.علي عمر الفاروق فخر، 
مدير عام إدارة احلســاب الشرعي بدار 
اإلفتاء ود.محمد وســام عباس خضر، 
مدير إدارة الفتوى املكتوبة بدار اإلفتاء، 
ود.عمرو مصطفى حســنن الورداني، 
مدير إدارة التدريب بدار اإلفتاء ود.محمد 
عبدالســميع بدير، مديــر إدارة الفروع 
الفقهيــة بدار اإلفتــاء ود.أحمد ممدوح 

ســعد، مدير إدارة األبحاث الشــريعية 
باإلفتاء. كما تتضمن كال من د.عويضة 
عثمان سيد عويضة، مدير إدارة الفتوى 
الشفوية ود.محمود محمد شلبي، مدير 

إدارة الفتوى الهاتفية.

القاهرة ـ خديجة حمودة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس السلو كوفير رئيس 
البرملان املجري والوفد املرافق له، وذلك بحضور د.علي عبدالعال 

رئيس مجلس النواب، باإلضافة إلى سفير املجر بالقاهرة.
وصرح الســفير بســام راضي املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهورية بأن الرئيس السيسي رحب برئيس البرملان املجري، 
مشيرا إلى عمق العالقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين.
كما أشاد الرئيس السيسي مبا شهدته تلك العالقات من طفرة 
خالل الفترة املاضية، مؤكدا احلرص على تطوير التعاون الثنائي 
في مختلف املجاالت مبا يحقق مصالح البلدين والشعبن الصديقن.
وذكر املتحدث الرســمي أن اللقاء شــهد اســتعراضا لعدد من 
مجاالت التعاون الثنائي، فضال عن التعاون بن مصر ومجموعة 

دول »فيشجراد« التي تتولى املجر رئاستها في الوقت احلالي.
كما مت التباحث حول آخر تطورات األوضاع في منطقة الشرق 
األوسط وجهود مكافحة ظاهرة اإلرهاب، حيث أكد الرئيس السيسي 
أن مصر تكافح اإلرهاب وتتصدى له بالنيابة عن املنطقة والعالم 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ملتقيا السلو كوفير رئيس البرملان املجري والوفد املرافق لهبأسره، ولديها اإلرادة والتصميم على دحر خطر اإلرهاب وهزميته.

عرض مقتنيات توت عنخ آمون للمرة األولى

القاهرةـ  وكاالت: عرضت مصر مجموعة 
مــن الكنوز التي لم تــر من قبل وتعود إلى 
املقبرة الشهيرة للملك الفرعوني توت عنخ 
آمــون. وقال رئيس فريــق الترميم األملاني 
كريستيان إيكمان انه يتم عرض 55 قطعة 
مــن املشــغوالت املزينة بالذهــب التي عثر 
عليهــا في مقبرة امللك توت عنخ آمون أمام 
العامة للمرة األولى منذ اكتشافها عام ١9٢٢.

وأضاف أن هذه األغراض شاهد على شبكة 
من الروابط االجتماعية والثقافية التي ميزت 
منطقة شــرق البحر األبيض املتوســط في 
العصور القدمية. وزير اآلثار املصري خالد 
العناني دشن املعرض مبناسبة الذكرى الـ 

١١5 الفتتاح املتحف املصري في القاهرة.
ويستمر املعرض على مدار 45 يوما حتت 
عنوان »كنوز توت عنخ آمون غير املرئية: 
الرقائق الذهبية«، والذي يضم مجموعة من 
الرقائق الذهبية للملك توت عنخ آمون والتي 

تعرض ألول مرة أمام اجلمهور في مصر.
وعرض العناني، في كلمته في االحتفال، 
تاريخ الرقائق الذهبية، بعد االنتهاء من أعمال 
ترميمها التي بدأت منذ العام ٢٠١4 عن طريق 

تعاون مشترك بن مصر وأملانيا.
وهذه الرقائق الذهبية عبارة عن أسلحة 
ودروع وعجلة حربية، ومقتنيات شخصية 

للملك توت عنخ آمون )١334 ـ ١3٢5ق.م(.

عرض القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون خالل افتتاح معرض »كنوز توت عنخ آمون غير املرئية« في املتحف 
املصري بالقاهرة                   )رويترز(

مداهمات في سيناء.. مقتل 3 إرهابيني وتوقيف 74
القاهرة ـ العربية نت: أعلن اجليش املصري امس مقتل 3 إرهابيني وتوقيف 74 آخرين في مداهمات بسيناء. 
وقال العقيد تامر الرفاعي، املتحدث العسكري، انه استمرارا جلهود القوات املسلحة في مكافحة العناصر 
اإلرهابية واإلجرامية، قامت قوات إنفاذ القانون باجليش الثاني امليداني خالل األيام القليلة املاضية 
باستهداف البؤر اإلرهابية بشمال سيناء. وأسفرت نتائج املداهمات عن مقتل 3 إرهابيني 
شديدي اخلطورة والقبض على 74 مشتبها بهم في دعم العناصر اإلرهابية. وذكر املتحدث 
العسكري أنه مت تدمير 5 عربات و4 مخازن لتصنيع العبوات الناسفة ومخزنني 
لتكديس الوقود حتت األرض عثر بداخلهما على نحو 10 أطنان من الوقود.
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