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الحكومة ترفع تقريراً للرئيس السيسي عن أسباب حادث اإلسكندرية

النائب العام يتحفظ

تقرير السكك الحديدية يدين قائد القطار
المتعطل وعاملي برج اإلشارة
رفعت احلكومة تقريرا للرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي ،عن �أ�سباب
وتطورات حادث ت�صادم قطاري
رقمي  571و 13مبحطة خور�شيد
بخط القاهرة  -الإ�سكندرية ،حيث
يتابع الرئي�س مع احلكومة وكبار
امل�س�ؤولني حادث الت�صادم.
وقد انتهت الهيئة القومية لل�سكك
احل��دي��دي��ة ،م��ن �إع���داد التقرير
املبدئي حل��ادث ت�صادم قطاري
الإ�سكندرية ،الذي �أ�سفر عن وفاة
�شخ�صا حيث بر�أ قائد القطار
41
ً
ال��ق��ادم م��ن اخللف و�أدان قائد
القطار املتعطل ،وعاملي برج
الإ�شارة بربجي �أبي�س وخور�شيد.
وك�شف التقرير� ،أن قائد القطار
املتوقف تلقى �إ���ش��ارة خاطئة
بالوقوف ومل يبلغ برج املراقبة
الرئي�سي بتلك الإ�شارة ،ومل يقم
ب��الإج��راءات االحرتازية حلماية
قطاره والقطارات الأخرى ومنها
و���ض��ع كب�سوالت متفجرة على
بعد كيلومرت على الأقل من مكان
التعطل لتنبيه القطارات القادمة
ب��وج��ود ع��وائ��ق ،وبعدها كان
القطار القادم يف نف�س موعده
ي�سري ب�رسعة تتخطى الـ 100كيلو
يف ال�ساعة دون �أن يتم �إخطاره
بوجود قطار متوقف على ال�سكة،
كما �أن القطار املت�صادم من
اخللف مل ي�سجل �أي �إ�شارات من
برجي املراقبة بالتوقف رغم كون
الأب��راج مل ت�سجل خروج القطار
املتوقف من نطاق املنطقة املار
منها القطار القادم من اخللف.

�أم�����ر ال���ن���ائ���ب ال��ع��ام
امل�ست�شار نبيل �صادق،
بالتحفظ على ال�صندوقني
الأ�����س����ودي����ن ب��ق��ط��اري
الإ�سكندرية املنكوبني،
وت�شكيل جلنة �سباعية
من املخت�صني بالهيئة
ال��ه��ن��د���س��ي��ة ل��ل��ق��وات
امل�����س��ل��ح��ة وامل��ك��ت��ب
اال�ست�شاري للكلية الفنية
الع�سكرية ،على �أن ت�ضم
اللجنة ع�ضوين من �أع�ضاء
الرقابة الإدارية.
• نبيل �صادق
وحدد النائب العام مهام
اللجنة ب�أن تعاين موقع احلادث ،وتفح�ص مدى �صالحية
خطوط ال�سكة احلديد ،والإ���ش��ارات ال�ضوئية ،املنظمة
لل�سري ،من الناحية الفنية وفقًا لال�شرتاطات واملعايري
املقررة لت�شغيل خطوط ال�سكة احلديد ،ومعاينة وفح�ص
القطارين و�أج��ه��زة التحكم بهما وجهاز «�إي��ه تي �سي»
امل�س�ؤولة عن التحكم يف م�سرية القطارات بكل قطار
وفح�صهما وحتليل بياناتهما.

مستشار وزارة النقل توفي

عقب مشاهدته الضحايا

• حادث القطارين ت�سبب يف �سقوط ع�رشات القتلي وامل�صابني

على �صعيد مت�صل �أعلن حممد
عز ،املتحدث الر�سمي لوزارة
النقل� ،أن ه�شام عرفات وزير

النقل ق��رر �إيقاف كل من مدير
ع���ام الت�شغيل ع��ل��ى ال�شبكة
ملنطقة غرب الدلتا ،ومدير عام

برلماني :السكة الحديد تحتاج
لصيانة الضمير قبل العربات
ق���ال ال��ن��ائ��ب ع��اط��ف ن��ا��صر ،رئ��ي�����س الهيئة
الربملانية حل��زب «م�ستقبل وط��ن»� :إن حادث
ت�صادم قطاري الإ�سكندرية يتطلب ا�ستجواب حكومة
�رشيف �إ�سماعيل ،ملعرفة امل�س�ؤولني عن التق�صري
وتقدميهم ملحاكمة عاجلة.
و�أ�ضاف� ،أن الف�ساد يف هيئة �سكك حديد م�رص ال
ميكن ال�سكوت عليه بعد الآن ،وعلى وزير النقل
�رسعة التحرك لهيكلة هذه الهيئة وتغيري القيادات

التي عفى عليها الزمن ،وجتديد الدماء داخل
م�شريا �إل��ى �أن الهيئة حتتاج ل�صيانة
الهيئة،
ً
«�ضمري» العاملني بها ،قبل �صيانة اجل��رارات
والعربات.
وطالب علي عبدالعال ،رئي�س جمل�س النواب،
بت�شكيل جلنة تق�صي حقائق ملعرفة �سبب احلادث
وحتديد املق�رصين و�أوج��ه الق�صور كي ال يتكرر
مثل هذا احلاث مرة �أخرى.

تدمير  8مخابئ و 7أوكار بها مواد تفجيرية

ضبط تكفيري يرصد قوات
الجيش بوسط سيناء
كما جنحت ال��ق��وات يف اكت�شاف
وتدمري  8خمابئ عرث بداخلها على
م��واد متفجرة و�أدوات ت�ستخدم يف
ت�صنيع العبوات النا�سفة� ،إ�ضافة �إلى
تدمري خمزن للوقود و� 7أوك��ار بها
مواد �إعا�شة وكمية من امل�ستلزمات
الطبية خا�صة بالعنا�رص التكفريية

ويف �سياق �آخ���ر ،متكنت عنا�رص
الت�أمني من �ضبط عربة رب��ع نقل
بداخلها كمية كبرية من نبات الباجنو
املخدر وتوا�صل قوات �إنفاذ القانون
تنفيذ عملياتها ،للق�ضاء على باقي
العنا�رص التكفريية والإجرامية
بو�سط �سيناء.

 ٪ 37,7نسبة البطالة بين أعمار  18و  29سنة

اإلحصاء 21.7 :مليون شاب في مصر
�أ�صدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء
بيان ًا �صحافي ًا مبنا�سبة اليوم العاملي لل�شباب
الذي يوافق � 12أغ�سط�س من كل عام والذي �أقرته
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ويتم االحتفال
ه��ذا العام حتت �شعار «حتقيق خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  »2030ويتحقق ذلك من خالل
و�ضع ال�سيا�سات والربامج التدريبية التي ت�ضمن
تعزيز قدرات ال�شباب للم�ساهمة يف حتقيق خطط
ال عن رفاهية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ف�ض ً
وراحة الأجيال القادمة.
وطبق ًا لتقديرات ال�سكان عام  2017بلغ عدد
ال�شباب يف الفئة العمرية � 29-18سنة 21.7
مليون ن�سمة بن�سبة  ٪ 23.6من �إجمايل ال�سكان
 ٪51ذك��وراً� ٪ 49 ،إناث ًا وطبق ًا لبيانات م�سح
القوى العاملة عام  2016بلغت ن�سبة م�ساهمة

ال�شباب � 29-18سنة يف قوة العمل ٪ 67 ،٪ 48.5
ذكوراً� ٪ 29.3 ،إناث ًا وتبني �أن  ٪ 9.2من ال�شباب
� 29-18سنة داخل قوة العمل �أميون وحوايل 43
 ٪منهم حا�صلون على م�ؤهل متو�سط ،و٪ 23.5
حا�صلون على م�ؤهل جامعي ف�أعلى.
وبلغت ن�سبة ال�شباب امل�شتغلني بعمل دائم
 ٪ 45لكل من الذكور والإن��اث ،كما بلغت ن�سبة
العاملني بعقد قانوين  ٪ 28.5من بينهم 23.9
 ٪ذكور ًا و� ٪ 42.9إناث ًا وبلغت ن�سبة امل�شرتكني
يف الت�أمينات االجتماعية  ٪ 29.4من �إجمايل
العاملني  ٪ 24.6ذكوراً� ٪ 44.1،إناث ًا و23.8
 ٪م�شرتكون يف الت�أمني ال�صحي  ٪ 19ذكوراً،
� ٪38.6إناث ًا وبلغ معدل البطالة بني ال�شباب يف
الفئة العمرية � 29-18سنة  ٪ 26.7منهم ٪ 21.6
ذكوراً� ٪ 38.8 ،إناثاً.

وديع  :مخزون األدوية بجميع
المحافظات يكفي عام ًا
�أكد �رشيف وديع ،م�ست�شار وزير
ال�صحة� ،أن املخزون اال�سرتاتيجي
م��ن �أدوي���ة ال��ط��وارئ مبديريات
ال�������ش����ؤون ال�����ص��ح��ي��ة بجميع
املحافظات؛ يكفي ملدة عام.

األسودين للقطارين

المئات شاركوا في صالة الجنازة

استجواب حكومة إسماعيل لمعرفة المقصرين

ا�ستمرار ًا جلهود القوات امل�سلحة يف
مكافحة الن�شاط الإرهابي ومالحقة
العنا�رص التكفريية والإجرامية،
متكنت قوات �إنفاذ القانون باجلي�ش
الثالث امليداين من �ضبط تكفريي،
وذلك �أثناء قيامه مبراقبة حتركات
القوات بو�سط �سيناء.

على الصندوقين

وقال �إن هناك تعليمات من �أحمد
ع��م��اد ال��دي��ن ،وزي���ر ال�صحة،
بتوفري الأدوي��ة باعتبارها �أمن ًا
قومي ًا ،م�ؤكّ ًدا �أن التموين الطبى
يوفر احتياجات امل�ست�شفيات

بالقاهرة ب�شكل عاجل م�شري ًا
�إل��ى �أن هناك ربطا �إلكرتونيا
لغرف الأزم��ات بامل�ست�شفيات،
لال�ستنجاد بها ح��ال نق�ص نوع
دواء معني �أو نفاده.

ت�شغيل م�سافات طويلة للمنطقة
املركزية ،ومالحظ برج �أبي�س
ومالحظ برج خور�شيد عن العمل

وذلك حلني انتهاء التحقيقات يف
�أ�سباب حادث ت�صادم القطارين
يف الإ�سكندرية.

�أدى م���ئ���ات امل��واط��ن�ين
وامل�س�ؤولني� ،صالة اجلنازة
علي م�صطفى ال�سيد م�ست�شار
وزارة النقل ل�ش�ؤون ال�صيانة
بال�سكة احلديد ،الذي تويف
بعد �إ�صابته ب�أزمة قلبية،
عقب م�شاهدته �ضحايا حادث

ت�صادم قطاري الإ�سكندرية.
وج��رت اجلنازة عقب �صالة
ال��ظ��ه��ر مب�����س��ج��د ال����سرور
مبدينة امل�ستقبل بالقاهرة،
و�سط ح�ضور �أقارب و�أ�صدقاء
الفقيد ،بعد نقل جثمانه من
الإ�سكندرية.

الصحة :نقل ملتقطي
السيلفي أمام حادث
قطاري اإلسكندرية
إلى الحدود

قال خالد جماهد املتحدث الر�سمي
ل��وزي��ر ال�����ص��ح��ة� ،إن����ه مت نقل
امل�سعفني اللذين قاما بالتقاط
�صورة �سيلفي �أم��ام حادث قطاري
الإ�سكندرية ،من �إ�سعاف البحرية
�إلى �إ�سعاف �سيوة على احلدود بني
م�رص وليبيا.
و�أكد جماهد �أن هذه الواقعة ت�رصف
فردي ،م�ؤكدا �أن �أول �سيارة �إ�سعاف
و�صلت بعد  5دقائق فقط من وقوع
احل��ادث و�أن � 82سيارة �إ�سعاف
�شاركت يف احلادث ،قائال« :طبقنا
مبد�أ الثواب والعقاب».
وت����داول رواد م��واق��ع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي��� ،ص��ورة الث��ن�ين من
امل�سعفني ي�أخذون �صورة �سيلفي
�أمام حادث قطاري الإ�سكندرية.

وزير اإلسكان  :تنفيذ
 60مشروع ًا للصرف الصحي
في  13محافظة

�أعلن وزير الإ�سكان واملرافق واملجتمعات العمرانية
م�صطفى مدبولى ،االنتهاء من تنفيذ  60م�رشوعا
لل�رصف ال�صحي �ضمن م�رشوع �رصف �صحي القرى،
يف  13حمافظة على م�ستوى اجلمهورية ،بتكلفة
مليار و 145مليون جنيه.
وقالت ران��دة املن�شاوى ،وكيل �أول ال���وزارة،
امل�رشف على قطاع مياه ال�رشب وال�رصف ال�صحي:
�إن املحافظات التي �شهدت انتهاء الـ 60م�رشوعا
هي دمياط والدقهلية وال�رشقية والغربية واملنوفية
والبحرية والإ�سماعيلية وبني �سويف ،واملنيا
و�سوهاج وقنا والأق�رص و�أ�سوان ،مو�ضحة �أنه يتم
حاليا االنتهاء من تنفيذ  32م�رشوعا فى  11حمافظة
خالل ال�شهور القليلة املقبلة.

وزير األوقاف 36 :مليون
جنيه لفرش المساجد
الجديدة

قال حممد خمتار جمعة ،وزير الأوقاف� ،إن الوزارة
خ�ص�صت  36مليون جنيه بالتن�سيق مع وزارة
املالية لفر�ش امل�ساجد اجلديدة.
و�أ�ضاف يف امل�ؤمتر ال�صحايف ال��ذي عقد �صباح
�أم�س ،بديوان حمافظة دمياط �أن الزيارة ت�أتي
الفتتاح مع�سكر ر�أ�س الرب بالتعاون مع حمافظة
دمياط للتوا�صل مع م�ؤ�س�سات الدولة والوقوف على
ما مت �إجنازه من تطوير ودعم وحل جميع امل�شكالت
اخلا�صة بهيئة الأوقاف.
وح�رض اللقاء �إ�سماعيل عبد احلميد طه ،حمافظ
دمياط ،و�أ�سامة العبد ،رئي�س اللجنة الدينية
مبجل�س النواب.

• م�سعفان يلتقطان �سيلفي وخلفهما احلادث امل�أ�ساوي

في إطار خطة ترشيد النفقات ووقف إهدار المال العام

البيئة :إلغاء السيارات المخصصة
لقيادات الوزارة
ق��رر خالد فهمي وزير
البيئة� ،إلغاء ال�سيارات
لقيادات
املخ�ص�صة
ال��������وزارة ،وت����أج�ي�ر
�سيارات «ميكروبا�ص»
تابعة لإحدى ال�رشكات
لتو�صيل القيادات �إلى
منازلهم بعد انتهاء
مواعيد العمل ،وذلك
يف �إط��ار خطة ال��وزارة
لرت�شيد النفقات التي
تقع على عاتقها.
و�أو�ضح فهمي �أن قراره
ت�ضمن ع���دم ال�سماح
ب��ت��و���ص��ي��ل ال��ق��ي��ادات

مل��ن��ازل��ه��م ،وم���ن ثم
�أخ��ذ ال�سائق ال�سيارة
لتو�صيله �إل��ى منزله،
وت���ظ���ل ال�����س��ي��ارة يف
ح��ي��ازت��ه ح��ت��ى اليوم
التايل ،م�شري ًا �إلى �أنه
يتم دفع الر�سوم مرتني
«الوقود» مرة بتو�صيل
ال���ق���ي���ادة ،والأخ�����رى
بتو�صيل ال�سائق� ،إذا
افرت�ضنا ع��دم ح��دوث
���ش��يء .و�أ����ض���اف� :أن��ه
مت���ت درا�����س����ة الأم����ر
ج��ي��داً ،وت��ب�ين �أن���ه يف
حالة ت��أج�ير �سيارات

م��ن ال����شرك��ات الكربى
لتو�صيل القيادات �إلى
منازلهم بعد انتهاء
مواعيد العمل ف�ستوفر
م��ب��ال��غ ك��ب�يرة ج���داً،
بالإ�ضافة �إلى �أن �سيارات
ال��وزارة «م�صانة» حيث
ي��ت��م ت��وف�ير البنزين
وال�صيانة ،وا�ستخدامها
يف ح���االت ال��ط��وارئ،
ب�أن تكون هناك م�أمورية
عاجلة �أو اجتماع لوقت
مت�أخر ،م�ؤكد ًا �أن هذا
القرار يتم تطبيقه لأول
مرة يف تاريخ الوزارة.

الشرقية للدخان 61 :مليار سيجارة
إجمالي مبيعات العام الحالي
�سجل �إج��م��ايل املبيعات املحلية ل�رشكة
ال�رشقية للدخان «�إي�سرتن كومباين»  61مليار
�سيجارة خالل العام املايل .2017-2016
كما بلغ �إجمايل كميات �إنتاج ال�رشكة �إحدى
ال�رشكات التابعة �إلى القاب�ضة لل�صناعات
الكيماوية لل�سجائر يف عام  2013-2012نحو
 82مليار �سيجارة ،ويف  2014-2013بلغ
 75مليار �سيجارة ،مقابل  82مليار �سيجارة
يف عام  ،2015-2014و 80مليار �سيجارة يف

عام  ،2016-2015و 83مليار �سيجارة يف عام
2017-2016
وح�سب تقرير �أ�صدرته ال�رشكة �أم�س بلغت
كمية املبيعات املحلية من ال�سجائر عام
 2013-2012نحو  56مليار �سيجارة مقابل 59
مليار �سيجارة يف  ،2014-2013و 59مليار
�سيجارة يف  ،2015-2014و 59مليار �سيجارة
خالل عام  ،2016-2015و 61مليار �سيجارة
خالل عام .2017-2016

