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»البترول«: تأسيس 

أول شركة مصرية لتحويل 
قش األرز إلى ألواح خشبية

»النواب«: مشروع قانون 
اجلمارك اجلديد ركيزة 

أساسية لألمن االقتصادي

القاهرة - هالة عمران

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تأسيس 
 شــركة تكنولوجيــا األخشــاب )WOTECH( لتحويل 
قش األرز إلى ألواح خشبية، باستثمارات ٢١٠ ماليين 

يورو.
وذكرت الوزارة - في بيان امس - أن وزير البترول 
والثــروة المعدنيــة م.طــارق المال تــرأس الجمعية 
التأسيسية للشركة في إطار مساهمة قطاع البترول 
في دعم جهود الدولة لوضع حلول للحد من التلوث 
البيئــي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش األرز، 
وذلك باستثمارات مصرية خالصة وبطاقة إنتاجية ٢٠5 
آالف متر مكعب سنويا اعتمادا على كمية ٢45 ألف طن 
سنويا من قش األرز كمادة خام، وبتكنولوجيا شركة 
)سيمبل كامب( األلمانية طبقا للمواصفات األوروبية، 
على أن يتم تنفيذ أعمال اإلنشــاءات والتركيبات من 

خالل شركة )بتروجت(.
إلــى ذلك، أعرب رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى 
مدبولي، عن تطلعه الســتقبال وفد من المســؤولين 
األميركيين في القاهرة، من أجل التعرف عن قرب على 
مجــاالت التعاون المقترحة، وتفعيل التعاون في كل 
المجاالت التي يجري االتفاق عليها، مؤكدا اســتعداد 
الحكومة لبحث تقديم الحوافز االستثمارية الممكنة، 

من أجل استقطاب الشركات األميركية.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى 
مدبولي مع ويلبــر روس - وزير التجارة األميركي، 
بحضور وزراء: االستثمار والتعاون الدولي، والمالية، 

والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قال رئيس جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب 
النائب حســن عيســى إن مشــروع قانون اجلمارك 
اجلديــد يعد ركيزة أساســية لألمــن االقتصادي في 
مصر، ويفتح الباب أمام إصالح العالقة بن مصلحة 

اجلمارك واجلهات األخرى املعنية. 
وأوضح عيسى - خالل اجتماع اللجنة امس األول 
- أن اللجنة تسعى من خالل مشروع قانون اجلمارك 
اجلديد إلى االرتقاء بترتيب مصر في مؤشر التنافسية 

العاملية.
وأشار عيسى إلى أن اللجنة تسعى إلى وضع حدود 
زمنية ملزمة جلميع اجلهات إلنهاء مسألة اإلجراءات 
اجلمركية مبشروع قانون اجلمارك اجلديد، الفتا إلى أن 
املشروع ميس قطاعا كبيرا من اجلهاز اإلداري للدولة. 
وطالــب عيســى جميع اجلهــات املعنيــة بتقدمي 
مالحظاتهــا كتابيا على مشــروع القانــون إلى أمانة 
اللجنة قبل يوم األحد املقبل، وذلك لوضعها في االعتبار 

عند صياغة مواد مشروع القانون.

وزير اإلسكان: لدينا مخطط إستراتيجي للتنمية العمرانية حتى 2052
القاهرة ـ ناهد إمام

واصــل املؤمتــر الوطني 
اخلامس لعلماء وخبراء مصر 
في اخلارج »مصر تستطيع 
والتنميــة«،  باالســتثمار 
لليــوم  امــس  فعالياتــه 
الثاني علــى التوالي، والذي 
انطلق رســميا مســاء أمس 
األول حتت رعايــة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي رئيس 
اجلمهوريــة، وبالتعاون مع 
التخطيــط واملتابعة  وزارة 
واإلصالح اإلداري، وذلك في 
مركز مصر للمؤمترات الدولية 
»املنارة« بالتجمع اخلامس.

وشــهد اليوم الثاني عقد 
١٠ جلســات تناقــش فرص 
االستثمار في مصر وكيفية 
حتفيزها، وسبل التنمية في 
إفريقيا واالستثمار في عدد من 
التكنولوجيا  القطاعات مثل 
ودعــم املناطق اللوجســتية 
املاليــة  والطاقــة واألدوات 
والتعليم والصحة والقطاع 
الغذائي  الزراعي والتصنيع 
والســياحي وريادة األعمال 
الصغيــرة  واملشــروعات 

واملتوسطة.
ويشــارك في املؤمتر 65 
مــن املصريــن الذين حققوا 
جناحــات في بالد املهجر في 
مجاالت التنمية واالستثمار، 
ويتولون مناصــب مرموقة 
في مؤسساته دولية معنية 

برغــم عــودة 3 مالين عامل 
مصــري من الــدول العربية 
خالل السنوات األخيرة نتيجة 
ما شــهدته ليبيا وســورية 
واليمن من أحداث، انخفض 
معدل البطالة إلى ٧% مقارنة 

بـ١4% عام ٢٠١٢.
من جانبه، قال وزير قطاع 
األعمال العام هشام توفيق، 
خــالل اجللســة، إن وزارته 
متثــل ٢٢٧ شــركة، وهناك 
١٢٧ شركة منها تعمل حتت 
إشراف وزارة قطاع األعمال 
العام في حوالي ١٢ صناعة 

مختلفة.

واستطرد قائال: »نسعى 
بــن  جســرا  ننشــئ  ألن 
القاهــرة أو العن الســخنة 
على وجه التحديد وشــرق 
أفريقيــا بنســبة 44% مــن 
رأس مال الشــركة حكومي 
الوساطة والتسويق في ١٠ 
دول أفريقية، بغرض تنمية 
التجــارة البينية بن مصر 
وأفريقيا، ولدينا ٩ شركات 
لديها أندية ونستهدف إنشاء 
ناد خاص رياضي اجتماعي 
لشركة غزل احمللة ومشروع 
آخر بإنشاء أكادمييات لكرة 

القدم«.

وتابع: »لدينا 8 شــركات 
تنتج أدوية في مصر ونشجع 
أي مستثمر على أن يشاركنا 
بإضافة ملفات دوائية جديدة 
ملنافسة الدول الناشئة، وأهمها 
الهند في احلصول على شركة 
ضخمة للنقل البري وأخرى 
لنقل البضائع ونحتاج شركة 
لديهــا خبــرات إلدارة هــذه 

الشركات«.
وأضاف وزير قطاع األعمال 
العام: »نستعد إلنشاء مصنع 
جديــد إلطــارات الســيارات 
القطــاع  ونرحــب بشــراكة 
اخلاص ممــن لديهــم خبرة 
في فتح أسواق تصديرية«.

من جانبه، أكد وزير الدولة 
لإلنتاج احلربي محمد العصار 
أن مصر اســتطاعت حتقيق 
إجنازات غير مســبوقة، في 
مقدمتها اإلصالح االقتصادي 
وتنميــة البنيــة األساســية 
وصدور تشريعات، مبا متثل 
كلها دعــوة إلقامــة صناعة 
قويــة باعتبار أن هذا املجال 
هو الســبيل لتحقيق تنمية 

حقيقية.
جاء ذلك خالل جلسة عمل 
بعنــوان )فرص االســتثمار 
في مصر وكيفية حتفيزها(، 
الدولــة  بحضــور وزيــرة 
للهجرة وشــؤون املصرين 
باخلارج نبيلة مكرم، ووزيرة 
التخطيط واملتابعة واإلصالح 

اإلداري هالة السعيد.

وتابع توفيق: »لدينا 3٧ 
شــركة تتم إعــادة هيكلتها 
كفاءتهــا  لرفــع  بالكامــل 
وربحيتهــا، ولدينــا أصول 
غير مســتغلة أغلبها أراض 

متاحة للتطوير«.
وعرض وزير قطاع األعمال 
عددا من املشروعات اجلاهزة 
لالستثمار، من بينها مزرعة 
مبساحة ٢8 ألف فدان بتوشكى 
بهــا ١٢ ألفا مزروعة بالفعل، 
ومثلها مت استصالحها وفي 
طريقها لالستزراع، ومشروع 
إلنتــاج  القطيــع  لتربيــة 

وتصنيع األلبان.

وزراء اإلنتاج احلربي والهجرة والتخطيط يشاركون في جلسة »فرص االستثمار في مصر« مبؤمتر »مصر تستطيع«

جانب من أعمال املؤمتر

باالستثمار والتنمية واملنح 
الصغيــرة  واملشــروعات 

والتعليم والرقمنة. 
وكان وزير اإلسكان عاصم 
اجلــزار قــد اكــد فــي اليوم 
االول مــن املؤمتــر أن مصر 
لديهــا مخطط اســتراتيجي 
قومــي للتنميــة العمرانيــة 
حتــى ٢٠5٢ ووضعنا خطة 
ملضاعفــة املعمور وأنشــأنا 
85٠٠ كيلومتــر مــن شــبكة 
الطرق متثل محــاور تنمية 
عمرانية متكاملة وليس مجرد 

عقارات«.
وأوضح وزير اإلسكان أنه 

القوات البحرية املصرية والفرنسية تنفذ تدريباً بحرياً عابراً بالبحر املتوسط

صقل املهارات وتبادل اخلبرات 
والتعرف علــى احدث النظم 
القتال ودعم جهود  واساليب 
البحري  االمن واالســتقرار 

باملنطقة.

الطائرات على اسطح السفن.
وتأتي التدريبات في اطار 
التعاون املشترك  دعم ركائز 
القوات املسلحة املصرية  بني 
والفرنسية ومبا يساهم في 

اتخاذ  البحرية املشاركة على 
اوضاعها بدقة وسرعة عالية، 
تنفيذ مترين مكافحة  كما مت 
الغواصات وتدريبات املواصالت 
تبــادل هبوط  الى  باالضافة 

منها الدفاع ضــد التهديدات 
غير النمطية بواسطة اللنشات 
الســريعة املعاديــة ومترين 
تشكيالت االبحار والتي ظهر 
من خاللها مدى قدرة الوحدات 

القوات املسلحة  اخلبرات مع 
للدول الشقيقة والصديقة.

التدريب على  واشــتمل 
تخطيــط وتنفيذ عــدد من 
االنشــطة التدريبية البارزة، 

القاهرة ـ خديجة حمودة

القوات  نفذت عناصر من 
البحرية املصرية والفرنسية 
تدريبا بحريــا عابرا بنطاق 
بالبحر  الشــمالي  االسطول 
املتوسط اثناء زيارة الفرقاطة 
 Auvergne املهــام متعــددة 
مليناء االسكندرية باالشتراك 
الفرقاطة املصرية »حتيا  مع 
مصر« واحدى غواصات القوات 
البحريــة املصرية، وذلك في 
العامة  القيادة  اطار توجيهات 
للقــوات املســلحة باالرتقاء 
التدريب وتبادل  مبســتوى 

صورة مركبة للتدريب املصري - الفرنسي املشترك


