
ملشاهدة الصفحة 18PDFأنباء مصرية
اجلمعة ٩ نوفمبر ٢٠١٨

»ستظل الممر المالحي األكثر أماناً واألقل تكلفة على مستوى العالم«

مميش: ال خوف على قناة السويس من الطرق البديلة
القاهرة - ناهد إمام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة 
قناة السويس ورئيس املنطقة االقتصادية 
للقناة إن لدينا ١46 مشروعا في املنطقة 
االقتصادية للقناة، مشــيرا إلى أن قناة 
السويس ستظل هي املمر املالحي األكثر 
أمانا واألقل تكلفة على مستوى العالم.

وأضاف مميش - في بيان امس - أنه 
ال خوف عليها من الطرق البديلة وذلك 
ألنها تنتهج سياســات تسويقية مرنة 
ســاعدت على اجتذاب كثير من السفن 
العمالقة واخلطــوط املالحية العاملية، 
الفتــا إلى جتهيز املمــر املالحي بأحدث 
العالمات والشمندورات املالحية ووسائل 

تأمني السفن.
وأوضح أن العمل يجري في املنطقة 
علــى قدم وســاق مــن أجل إجنــاز هذا 
املشــروع الذي يعتبر قاطــرة التنمية 
وأمل مصر، مشــيرا إلى أنه مت االنتهاء 
من مباحثات إنشــاء املنطقة الصناعية 
الروســية فــي شــرق بورســعيد على 
مســاحة 5 كيلو مترات مربعة، لتكون 
مركزا محوريا لروسيا للتصدير لألسواق 
احمللية والدولية وذلك النخفاض تكلفة 
النقل.  وتابع قائــال: »بدأنا في التعاقد 
على تشغيل األرصفة اجلديدة مع شركة 
)سيسكو ترانس( ومت التعاقد مع شركة 
)تويوتا( إلنشاء مركز لتوزيع السيارات 
فــي أفريقيا، كمــا نعمل على اســتقدام 
اخلطوط املالحية العاملية ومن ثم عبور 
عدد إضافي من السفن العاملية في قناة 
الســويس ما يســاهم في رفع إيرادات 

القناة والدخل القومي«.
وأكد أهميــة هذه املشــروعات التي 
ســتوفر فــرص عمالة كثيــرة حيث إن 
املنطقة تعمل على خلق مجتمعات متكاملة 
بالتوازي مع إقامة هذه املشروعات مبا 
يساعد على االستدامة وهو ما يتفق مع 

اجتاه الدولة واحلكومة.
وأشار الفريق مهاب مميش إلى متابعة 
الرئيس عبدالفتاح السيســي ملا يجري 
في املنطقــة وتطورات العمــل، مطالبا 
بتصنيــع ١٠٠ مركب صيد بعد االنتهاء 
مــن ١٢ مركبا مت تصنيعها وتشــغيلها 
فــي البحر األحمر، للحفــاظ على مهنة 
الصيد وتوفير فــرص عمل ألبناء هذه 
املهنة وزيادة الثروة السمكية والقضاء 

على الهجرة غير الشرعية.

القوات املسلحة تنشئ جتمعاً حضارياً بوسط سيناء

القاهرة - خديجة حمودة

افتتحت القوات املسلحة املرحلة األولى لقرية »اجلوفة 
النموذجية« التي تعد مبنزلة نواة لتجمع حضاري متكامل 
بوسط سيناء بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وجهاز 
تنمية وتعمير سيناء وعدد من مؤسسات املجتمع املدني، 
وذلك تزامنا مع اجلهــود املبذولة للقضاء على اإلرهاب 

بشبه جزيرة سيناء.
وقام قائد قوات شرق القناة ملكافحة اإلرهاب ومحافظ 
شمال سيناء بافتتاح املرحلة األولى من القرية التي تضم 
30 منزال بدويا منوذجيا مت تزويدها مبتطلبات اإلعاشة 
املتكاملة من األثاث املنزلي واألجهزة الكهربائية وجتهيز 

القرية بكل املرافق واخلدمات.
ويتضمن املشروع إنشاء 100 منزل بدوي على مرحلتني 
بواقع 30 منزال كمرحلة أولى و70 منزال بدويا كمرحلة 
ثانية، كل منزل مبســاحة 200م2، كما مت فرش وجتهيز 
املنازل بالكامل بكل األجهزة املنزلية والكهربائية بالتعاون 

مع مؤسسة »مصر اخلير«.

وكذلك مت االنتهاء من توســعة مضيفة اجلدي لتكون 
مبساحة 250م2 لتسع 80 فردا، وذلك إلقامة االحتفاالت 
واملناسبات االجتماعية املختلفة ألهالي سيناء، وقام قائد 
قوات شرق القناة ومحافظ شمال سيناء بتسليم عقود 

املنازل اجلديدة إلى عدد من املستحقني.
واســتعرض قائد قوات شرق القناة ملكافحة اإلرهاب 
جانبا من جهود القوات املســلحة نحو املضي قدما في 
مجال التنمية بشبه جزيرة سيناء بجانب مواجهة حتديات 

اإلرهاب بتخطيط وتنفيذ العديد من املشروعات.
وأشاد محافظ شمال ســيناء بالتعاون والتنسيق مع 
القوات املسلحة ومؤسسات املجتمع املدني في تنفيذ العديد 
من هذه املشروعات التنموية واخلدمية وتطوير اخلدمات 
واملرافق وشبكات املياه والكهرباء والصرف الصحي والتي 

تهدف إلي توفير احلياة الكرمية ألبناء سيناء.
حضر مراسم االفتتاح عدد من ممثلي مؤسسات املجتمع 
املدني ورجال األعمال ورئيس جهاز تنمية وأعمار سيناء 
وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل 

محافظة شمال سيناء.

جانب من افتتاح قرية »اجلوفة النموذجية« امس

فرض رسوم على خدمات املغادرين 
لـ »صندوق حتسني خدمات أعضاء الشرطة«

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

يناقــش مجلس النواب في جلســاته 
التي تبدأ من غد الســبت مشروع قانون 
بإنشاء صندوق حتسني خدمات الرعاية 
االجتماعيــة والصحيــة ألعضــاء هيئة 

الشرطة وأسرهم.
ونص على فرض رسوم على خدمات 
املغادرين من كل منافذ اجلمهورية ويحدد 
هذا الرسم مبا ال يجاوز 5 جنيهات، وجتديد 
تصاريح العمل ألي جهة أجنبية ويحدد 
هذا الرسم مبا ال يجاوز 5 جنيهات، ويصدر 
بتحديد الرســم اإلضافي املشار إليه في 
البنود الســابقة قرار من رئيس مجلس 
الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، 
ويفرض رســم على التذاكــر املباعة في 
املباريات الرياضية واحلفالت التي تفرض 
عليها ضريبة مبوجــب القانون رقم ٢4 
لسنة ١٩٩٩ بفرض ضريبة على املسارح 
وغيرها من محال الفرجة واملالهي بقيمة 

جنيهــني، كما يفرض رســم على طلبات 
االلتحاق التي تصدرها الكليات واملعاهد 

الشرطية قيمته 5 جنيهات.
ونص على أن يتم فرض رسم إضافي 
على جميع الرخص والتصاريح والوثائق 
والشهادات واملستندات التي تصدرها أو 
تســتخرجها وزارة الداخلية والوحدات 
واملصالح واإلدارات التابعة لها، ومديريات 
األمن والكليات واملعاهد الشرطية وفروع كل 
من اجلهات املذكورة وذلك عند استخراجها 
أو صرفها أو جتديدها أو اســتخراج بدل 
فاقد عنها، ويحدد هذا الرسم مبا ال يجاوز 
5 جنيهات ملواجهة زيادة األعباء املالية، 
التي يتحملها صندوق حتســني خدمات 
الرعاية االجتماعيــة والصحية ألعضاء 
هيئة الشرطة وأسرهم في أعقاب املوجة 
اإلرهابيــة التي تتعــرض لها البالد، وما 
أسفر عنه من وقوع العديد من الضحايا 
وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية 
ألسر الشهداء والعالج الالزم للمصابني.

»التموين« تنفي رفع سعر رغيف اخلبز 
وتؤكد التزامها بدعمه بـ 5 قروش

القاهرة - هالة عمران

قال املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء إنه 
فــي ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام 
احلكومة رفع ســعر رغيــف اخلبز لـ 55 
قرشــا وصرف 75 جنيها بــدال نقديا لكل 
فرد في األســرة، تواصل املركز مع وزارة 
التمويــن والتجارة الداخلية، والتي نفت 
تلك األنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن الوزارة 
ملتزمة بصــرف رغيف اخلبز للمواطنني 
على بطاقات الدعم بخمســة قروش دون 
أي زيــادة. وتابعت الــوزارة أنها ملتزمة 
بتوفير اخلبــز املدعــم للمواطنني يوميا 
وأن ما يوفره املواطن من حصته اليومية 
يتحول تلقائيا لسلع متوينية تصرف له.
وأشــارت الوزارة إلى استمرار العمل 
مبنظومة اخلبز اجلديــدة، وعدم حدوث 
أي خلل  بها مع اســتمرار عملية حصول 
املواطنــني علــى اخلبــز بشــكل طبيعي 

وبسهولة ويسر، وفي  أي وقت طوال اليوم، 
وأوضحت الــوزارة أن  املنظومة اجلديدة 
ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم 

املخصص لرغيف اخلبز. 
وعلى صعيد متصل، نفت وزارة الصحة 
والسكان توقيف إصدار قرارات العالج على 
نفقة الدولة، وأكدت الوزارة حرصها على 
توفير خدمات صحية ســواء كانت لغير 
القادرين أو القادرين، في ظل التوجيهات 
السياســية بتقدمي خدمــات صحية تليق 
باملواطن املصري، وأشــارت الوزارة الى 
ســعيها لتطبيق قانــون التأمني الصحي 
والذي يعد نظاما تكافليا اجتماعيا إلزاميا 
يغطــي جميــع املواطنني، ولفتــت وزارة 
الصحة الــى بدء العــد التنازلي لتطبيق 
مشروع التأمني الصحي الشامل، واملقرر 
انطالقه من محافظة بورسعيد بتكلفة ١.٨ 
مليــار جنيه، على ان يتــم تعميمها على 

باقي احملافظات تباعا.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

تســوق وادفــــع
 من مگانك

 متوفر جميع 

االجهزة الكهربائية

ت: 22633088 - 22633011  

تليفزيونات من )32-82( بو�صة

BTU )36000-12000( وحد�ت تكييف من

ثالجة جتارية

التركيب 
خالل24 ساعة

  موؤ�س�سة الفـوزان 
لالأجهـزة الكهربائيـة 

0 1 1 2 5 0 5 1 مطلوب لإليجار6
فلل - �أدو�ر - �صقق لعائالت ر�قية ومعاري�س

مطلوب للبيع

66936050
فلل - �أر��صي - عمار�ت

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو


