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اجتماع وزاري يناقش آخر مستجدات حتويل 
«شرم الشيخ» ملدينة خضراء صديقة للبيئة

القاهرة ـ هناء السيد وأ.ش.أ

عقد د.خالد العناني وزير الســياحة 
واآلثار، ومحمود شعراوي وزير التنمية 
احمللية، ود.ياسمني فؤاد وزيرة البيئة، 
اجتماعا امس مبقر وزارة السياحة واآلثار 
بالزمالك، للوقوف على آخر املستجدات 
في ملف حتويل مدينة شرم الشيخ ملدينة 
خضــراء صديقة للبيئــة، باإلضافة إلى 
بحث آليات التخلص اآلمن من املخلفات 
اخلاصة باملنشآت الفندقية والسياحية 
باملدينــة، وذلك في إطار االســتعدادات 
الستضافة مصر ملؤمتر األطراف السابع 
والعشرين التفاقية األمم املتحدة لتغير 

.«٢٧ COP» املناخ
وخــالل االجتمــاع مت اســتعراض 
مســتجدات منظومــة اإلدارة املتكاملــة 
للمخلفات مبدينة شرم الشيخ لتحويلها 
إلى مدينة خضراء ومستدامة، باإلضافة 
إلــى عرض لعدد من مشــروعات البنية 
التحتية واملقترحات لتطوير هذه املنظومة 
والتخلص بشكل آمن من املخلفات اخلاصة 
باملنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في 
إطار االســتعدادات اجلارية الستضافة 
مؤمتر املناخ COP ٢٧ مبدينة شرم الشيخ.

كما مت اســتعراض نتائج املباحثات 
اجلارية مع الشركات الراغبة في العمل 
مبنظومــة املخلفــات الصلبــة بجنوب 
سيناء لرفع كفاءة عمليات اجلمع والنقل 

واملعاجلة والتدوير للمخلفات مبا فيها 
تقدمي هذه اخلدمات إلى املنشآت الفندقية 

والسياحية بشرم الشيخ.
ومت خــالل اللقــاء التأكيــد علــى أن 
احلكومــة تســابق الزمــن لالنتهاء من 
االستعدادات اخلاصة باستضافة مصر 
ملؤمتر املنــاخ، في إطــار االهتمام الذي 
يوليــه رئيس اجلمهوريــة لهذا احلدث 
العاملي املهم واملتابعة املستمرة من رئيس 
مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة العليا 
املعنية بالتحضير للمؤمتر، كما مت التأكيد 
على أهميــة دور املجتمع احمللي وأبناء 
محافظة جنوب ســيناء من العاملني في 
هذا املجال للعمل في املنظومة اجلديدة، 
لضمان جناحها وأن تكون شرم الشيخ 

واجهة مشرفة ملصر أمام العالم.
وفــي ســياق متصل، متت مناقشــة 
االســتعدادات السياحية للمؤمتر ومنها 
املقترحات اخلاصة بالزيارات السياحية 
التي سيتم تنظيمها، للوفود املشاركة في 
املؤمتر إلتاحة الفرصة لهم لالســتمتاع 
باملقومات السياحية املتميزة واملتنوعة 
التي يتمتع بها املقصد السياحي املصري، 
حيث ميكن تنظيم زيارات داخل مدينة 
شرم الشيخ وغيرها من املدن السياحية 
مثل ســانت كاترين واألقصر وأســوان 
وأبوســمبل وســيوة وغيرها، مع إبراز 
املشروعات التنموية والقومية والبيئية 

بها.

«٢٧ COP» استعداداً الستضافة مصر ملؤمتر املناخ

جانب من اجتماع وزراء السياحة واآلثار والتنمية احمللية والبيئة أمس

السيسي في ذكرى حترير سيناء: نطمح لتأسيس  اقتصاد 
وطني قوي يكون قادرًا على التصدي ملختلف األزمات

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيسي أن املصريني ينظرون 
إلى سيناء على أنها درة التاج 
املصري ومصدر فخر واعتزاز 
هذه األمــة باعتبارها األرض 
الوحيــدة التي جتلــت عليها 
الــذات اإللهية، قائــال: إن ٢٥ 
أبريل ســيظل يوما خالدا في 
ذاكرة أمتنا جتسدت فيه قوة 

اإلرادة وصالبة العزمية.
وقال الرئيس السيسي في 
كلمة، امس مبناسبة الذكرى الـ 
٤٠ لتحرير سيناء: «أيها الشعب 
األبــي الكرمي، أحتــدث إليكم 
اليوم في الذكرى الـ ٤٠ لتحرير 
سيناء احلبيبة.. تلك البقعة 
الغالية من أرض الوطن التي 
يحمل لها املصريون جميعا في 
قلوبهم تقديرا ال ينقضي مع 
تقادم الزمن وتعاقب األجيال 
وينظرون إليها على أنها درة 
التاج املصــري ومصدر فخر 
واعتزاز هذه األمة باعتبارها 
األرض الوحيــدة التي جتلت 

عليها الذات اإللهية».
وأضــاف أن يوم اخلامس 
والعشــرين من أبريل سيظل 
يومــا خالدا في ذاكــرة أمتنا 
اإلرادة  جتســدت فيــه قــوة 
وصالبــة العزميــة أكدتهــا 
أجيال أدركت قيمــة االنتماء 
لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع 

الفرسان، وبرؤية القائد الذي 
يتطلع لتوفيــر املناخ اآلمن، 
وحتقيق االســتقرار لشعبه، 
وكافة الشعوب احملبة للسالم 
إلى أن استعدنا أرضنا كاملة 
لنبدأ بعدها مرحلة جديدة، في 
تعمير سيناء الغالية ليكون 
ذلك مبنزلة خط الدفاع األول 

عنها.
حجــم  إلــى  وأشــار 
املشروعات، التي تنتشر فوق 
ربــوع ســيناء، والتي تهدف 
إلى تنميتها واالســتفادة من 
خيراتهــا وحتقيــق الرفاهية 

ألهالي سيناء احلبيبة.
وأوضح أن االحتفال بأعياد 
حترير سيناء يأتي متزامنا مع 
العديد من املناسبات الدينية 

برؤية عميقة لألحداث ونظرة 
ثاقبة للمتغيرات والتطورات 

الدولية فثبت لها يقينا.
وأكــد أنه من أراد الســالم 
فعليه امتــالك القوة الالزمة، 
القــادرة على احلفــاظ عليه، 
متوجها بالتحية والتقدير إلى 
رجال جيــش مصر املرابطني 
على كل شبر من أرض الوطن، 
والذين يستيقظون كل صباح 
علــى جتديد عهــد الوالء هللا 
والوطن متأهبني دوما للدفاع 
عن أمة وضعت ثقتها املطلقة 
فيهم وفي قدرتهم على احلفاظ 

عليها.
وأوضح أن بقدر اهتمامنا 
العســكرية منضي  بقدرتنــا 
أيضا على خطــوط متوازية 
نحو االرتقــاء بباقي القدرات 
الشــاملة للدولــة، والتي من 
أهمها القدرة االقتصادية، حيث 
نطمح لتأسيس اقتصاد وطني 
قوي يكون قادرا على التصدي 
ملختلف األزمــات لنحقق من 
خالله معدالت منــو مرتفعة 
تســتطيع توفيــر العديد من 
فرص العمل لشبابنا الواعد، 
الساعي لتحقيق ذاته ورسم 
طريق مســتقبله وفي نهاية 
كلمتي، ال يسعني إال أن أتوجه 
إلى اهللا - سبحانه وتعالى - 
بالدعاء بأن يدمي علينا نعمة 
األمن واألمان، وأن يحفظ مصر 
وشعبها من كل مكروه وسوء.

والقوميــة، حيث يتواكب مع 
مرور خمسني عاما هجريا، على 
انتصار العاشــر من رمضان 
الذي مهد الطريق لعودة هذه 
القطعة املباركة من أرض مصر 
كما يأتي متواكبا كذلك مع عيد 
القيامة املجيد الذي يحتفل به 
اإلخوة املســيحيون، مهنئهم 
باحتفاالتهــم بأعيادهــم التي 
تتواكب مع قرب نهاية شــهر 
رمضان املعظم، وحلول عيد 

الفطر املبارك.
وأضاف أن في ظل أوضاع 
إقليمية ودولية بالغة التعقيد 
يأتــي تعظيم قــدرات القوى 
الشــاملة للدولــة علــى رأس 
الدولــة املصريــة  أولويــات 
التي استشرفت آفاق املستقبل 

٢٥ أبريل سيظل يوماً خالداً في ذاكرة أمتنا جتسدت فيه قوة اإلرادة وصالبة العزمية

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل إلقاء كلمة مبناسبة الذكرى الـ ٤٠ لتحرير سيناء

عن ترابه تلوح عاليا برايات 
النصر في سماء العزة والكرامة 
الوطنيــة، فتحية إلى كل من 
ساهم في سبيل استعادة هذه 
األرض املقدسة وعودتها إلى 

أحضان الوطن األم «مصر».
ووجه الرئيس السيســي 
التحيــة إلــى شــهداء مصــر 
اخلالديــن فــي ذاكرتها الذين 
جادوا بالروح والدم من أجل 
بقاء الوطن حرا أبيا، وحتية إلى 
رجال الديبلوماسية املصرية 
الذين خاضوا معركة التفاوض 
بكل صبــر وجلد الســتعادة 
األرض احلبيبة وحتية، وإلى 
روح الرئيــس الراحل محمد 
أنور السادات الذي اتخذ قراري 
احلــرب والســالم بشــجاعة 

«املالية»: لن نعتد بالفواتير الورقية اعتبارًا من أول يوليو املقبل
القاهرة - ناهد إمام

أصدر د.محمد معيط وزير املالية 
املصري، قرارا بتعديل بعض أحكام 
الالئحــة التنفيذية لقانون الضريبة 
علــى القيمــة املضافة، بنــاء على ما 
عرضه رضا عبدالقادر رئيس مصلحة 
الضرائب، حيث يتضمن عدم االعتداد 
بالفواتيــر الورقية فــي خصم أو رد 
الضريبة على القيمة املضافة، اعتبارا 

من أول يوليو املقبل.

وذكر بيان لوزارة املالية أنه سيتم 
االعتداد في ذلك بالفواتير اإللكترونية 
فقــط، باســتثناء الفواتيــر الورقية 
الســابق صدورهــا من الشــركات أو 
املنشآت، التي مت حتريرها قبل إلزامها 
بتطبيق منظومة الفواتير اإللكترونية، 
أو الصادرة عن الشركات أو املنشآت 
التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها 
بإصدار فواتيــر إلكترونية، مبراعاة 
املواصفات واملعاييــر الفنية للنظام 
اإللكتروني الواردة بالالئحة التنفيذية 

لقانون اإلجراءات الضريبية املوحد.
الفاتــورة  منظومــة  وتعــد 
اإللكترونية، إحدى ركائز املشــروع 
القومــى لتحديث وميكنــة منظومة 
اإلدارة الضريبيــة، الذي يســتهدف 
التيسير على املمولني، وضم االقتصاد 
غير الرســمي في االقتصاد الرسمي، 
وحتقيق العدالة الضريبية، وحتصيل 
حــق الدولة، موضحا أن أكثر من ٧٠ 
ألف شــركة ســجلت علــى منظومة 
الفاتورة اإللكترونية، وأكثر من ٦١ ألف 

شركة فعلت حساباتها على املنظومة 
اإللكترونية حتى اآلن.

وأرسلت أكثر من ٢٠٨ ماليني فاتورة 
إلكترونية، مبا يعكس جناحنا في هذه 
التجربة التي استطاعت مصر أن تكون 
من أولى الدول في أفريقيا والشــرق 
األوسط في تطبيقها، والتي استطعنا 
من خاللها كشف أكثر من ١٧ ألف حالة 
تهرب ضريبــي، ومت حتصيل فروق 
ضريبيــة تتجاوز ٦ مليــارات جنيه 
من مستحقات اخلزانة العامة للدولة.

«التعليم» تعقد اختبارًا إلكترونيًا 
جتريبيًا ألبنائنا املصريني 

في اخلارج اليوم

ارتفاع صادرات الصناعات 
الكيماوية إلى ملياري دوالر 

خالل الربع األول من ٢٠٢٢

توصية برملانية بصدور 
الئحة  «اإلعالن 

عن املنتجات الطبية»
القاهرة - هالة عمران

أكــدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني املصري 
أنه تقرر عقد اختبار إلكتروني جتريبي أخير لطالب أبنائنا 
في اخلارج بداية من الصف الرابع االبتدائي وحتى الصف 
الثاني الثانوي، اليوم الثالثاء املوافق ٢٦ أبريل، بكل الدول 
وستتم إتاحة االختبارات اإللكترونية في متام الساعة التاسعة 
صباحا بتوقيت الدولة املقيم بها الطالب، وذلك متهيدا لعقد 

االختبارات اإللكترونية اخلاصة بنهاية العام الدراسي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق عقد 
االمتحانات للطالب املتقدمني على نظام أبنائنا في اخلارج:

- تعقــد االمتحانات جلميع الصفوف الدراســية «صفوف 
النقــل امتحان شــهادة إمتــام مبرحلة التعليم األساســي» 
الكترونيا من خالل املنصة اخلاصة بالوزارة أسئلة اختيار 
مــن متعدد، طبقــا للمواعيد املقررة باجلــدول املعلن الذي 
يبدأ يوم الســبت املوافق ٧ مايــو ٢٠٢٢، وفي حالة وجود 
أي عائــق يحول دون أداء االمتحان من خالل املنصة يحق 
للطالب طباعة ورقة األســئلة وورقة اإلجابة (بابل شيت) 
املوجوديــن على املوقع واإلجابة عنها وإرســالها من خالل 
البريد الســريع على مقر جلنة النظام واملراقبة المتحانات 
أبنائنا في اخلارج - املدرسة الفنية املتقدمة - ش القصر 

العيني أمام كلية الصيدلة - القاهرة.

القاهرة ـ ناهد إمام

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية واألسمدة 
خــالل الربع األول من العام احلالي بنســبة ٢٨٪، لتبلغ ما 
قيمته ٢٫٠٠٢ مليــار دوالر مقارنة بنحو ١٫٥٦٧ مليار دوالر 
خالل نفس الفترة من عام ٢٠٢١. وأوضح املجلس التصديري 
للصناعات الكيماويةـ  في بيان امسـ  أن العديد من القطاعات 
حققت منوا ملحوظا خالل الربع األول من العام احلالي منها 
«منتجات األســمدة» التي حققت منــوا بلغ ٤٠٪ وصادرات 
«الكيماويات غير العضوية» التي زادت بنسبة بلغت ١٢٤٪، كما 
ارتفعت صادرات «منتجات املنظفات» بنحو ٢٢٪، و«منتجات 
البالســتيك واملطاط» التي حققت منوا بلغت نســبته ١٥٪، 
كما زادت صادرات «األحبار والدهانات» بنسبة ١٣٪، وحققت 
صادرات«الكيماويات املتنوعة» ارتفاعا بنحو ١٢٪، و«منتجات 
الزجاج» بنســبة ٢٪. وأشــار إلى أن أكبر أسواق استقبلت 
صادرات القطاع متثلت في «إيطاليا» بقيمة ١٦٧ مليون دوالر، 
تالها «الهند» بقيمة ١٠٥ ماليني دوالر، ويليها «فرنسا» بقيمة 
٩٩ مليون دوالر. وأضــاف املجلس أن صادرات الصناعات 
الكيماوية واألسمدة املصرية إلى «إسبانيا» بلغت خالل الربع 
األول من العام احلالي ما قيمته ٩٨ مليون دوالر، فيما بلغت 
إلى«رومانيــا» نحو ٨٩ مليون دوالر، و«البرازيل» نحو ٧٨ 
مليــون دوالر وإلى «بلجيكا» بقيمة ٦٩ مليون دوالر، وإلى 

«السودان» بقيمة ٦٩ مليون دوالر.

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكاالت

 شــهدت جلسات جلنة الشؤون الصحية مبجلس 
النواب املصري برئاسة د.أشرف حامت األسبوع املاضي، 
التوصيــة ملجلــس الوزراء بســرعة إصــدار الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم 
اإلعالنات عن األدوية واملنتجات الطبية، وذلك ملواجهة 
اإلعالنات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديالت جذرية 
على القانون احلالي مع تفعيل اللجنة املســئولة عن 
احملتوى اإلعالني للقنوات، وذلك لضبط سوق الدواء 

في مصر.
ويســتهدف القانون ـ بحســب اليــــــوم السابع ـ 
التصدي ملواجهة الفوضى والعشــوائية في أنشــطة 
اإلعالن عن املنتجات واخلدمات الصحية، حفاظا على 
الصحة العامة والقيم واملثــل واألخالقيات باملجتمع 

املصري.
وكذلك مواجهة اإلعالن عن أدوية ومســتحضرات 
مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش احلياء 
العــام أو بــث أخبــار ومعلومات مضللة عــن نتائج 
وإيجابيات هذه املستحضرات واألدوية بصورة تخدع 
املواطنني ومواجهة اخلدمات الطبية التي يعلن عنها 

أطباء غير متخصصني.
ووفقا لنص القانون، تشكل جلنة عليــــا برئاسة 
وزيــر الصحــة أو مــن ينــوب عنه تختـــــص مبنح 
الترخيــص باإلعالن عن أي منتـــــج صحي أو خدمة 
صحية، وتضم في تشــكيلها ممــــــثلني عن وزارات: 
الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات 
األطبــاء والصيادلــة واإلعالميني وممثــل عن حماية 

املستهلك.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس 
الوزراء، وتختص اللجنة مبطالعة ومراجعة مضمون 
ومحتوى اإلعالن وتتأكد من استيفاء املنتج الصحي 
أو اخلدمة الصحية املعلن عنها، إلجراءات الترخيص 
والتــداول املنصوص عليها فــي القوانني والقرارات، 
وخاصة القانون رقم ١٢٧ لســنة ١٩٥٥ بشــأن مزاولة 
مهنة الصيدلة والقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٢ اخلاص 

باملنشآت الطبية، وكل االشتراطات.
ونصـــــت املـــــادة ٧ من القانون على أنه مع عدم 
اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون 
آخـــر، يعاقــــب باحلبس ملدة ال تقل عن شهر وبغرامة 
ال تــــــقل عن خمســني ألف جنـــــيه وال جتاوز مائة 
ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مـــن يعلن 
أو يســـــمح باإلعــالن عن أي منتــج صحي أو خدمة 
صحية بغـــــير ترخيص بذلك مــن اللجنة املختصة 
املنصــــوص عليها في املادة ٣ من هذا القانون وتكون 
العقوبة السجن والغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف 
جنــــيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب 
عـــلى استخدام املنتج أو اخلدمة العلمية املعلن عنها 
الـــــوفاة أو اإلصابة بعاهة مســتدمية ويعاقب بذات 
العقوبة املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري 
حال ثبوت علمه بالفعل اإلجرامي، ويكون الشــخص 
االعتباري مســؤوال بالتضامن عــن الوفاء مبا يحكم 
به من عقوبــات مالية وتعويضات ومع عدم اإلخالل 
بحقوق غير احلســني النية يحكم في جميع األحوال 
مبصادرة املنتجات واألموال واألشياء املســـــتخدمة 

في اجلرمية.


