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«حماية المستهلك» :حرق  20مليون سيجارة «مضروبة»
ك�شف رئي�س جهاز حماية امل�ستهلك عاطف
يعقوب ،خالل م�ؤمتر تقييم جتارة التبغ
غري امل�رشوعة يف م�رص � ،2017/2016أن
مو�ضوع التدخني ق�ضية مهمة جدا ،مو�ضحا
�أنه مت حرق  20مليون �سيجارة مغ�شو�شة يف
حمارق الأ�سمنت ،مت �ضبطها.

و�أ�ضاف �أن مافيا جتارة التبغ و�صلت و�سائل
التقليد فيها �إلى �أعلى م�ستوى ،مو�ضحا
�أنه كانت هناك �رشكة يف دولة عربية تقوم
ب�إنتاج ال�سجائر املغ�شو�شة على �أعلى
م�ستوى ،وال ميكن تفرقتها عن ال�سجائر
العادية.

من جانبه قال �أ�ستاذ الأمرا�ض ال�صدرية وزير
ال�صحة الأ�سبق حممد تاج الدين« :ال ت�صدقوا
ال�سيجارة الإلكرتونية ،كلها �أ�رضار ،وغري
�آمنة وخطورتها ال تكمن فقط يف النيكوتني
ولكن �أي�ضا يف املواد التي ت�صدر منها عند
حرقها».
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افتتح المرحلة الرئيسية ألعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

السيسي :االرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للشعب
افتتح الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
املرحلة الرئي�سية لأعمال تطوير
وحتديث املجمع الطبي للقوات
امل�سلحة باملعادي ،م�ؤكد ًا �أهمية
االرت���ق���اء ب��امل��ن��ظ��وم��ة ال�صحية
واخلدمات الطبية املقدمة لل�شعب.
وا�ستمع ال�سي�سي �إل��ى ��شرح على
«ماكيت» امل�رشوع من مدير �إدارة
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
م�صطفى �أب��و حطب ،ت�ضمن �أعمال
التطوير التي �شملت رف��ع كفاءة
املباين واملن�ش�آت احلالية و�إن�شاء
جمموعة من امل�ست�شفيات واملراكز
الطبية املتخ�ص�صة لتطوير اخلدمة
ال��ط��ب��ي��ة امل��ق��دم��ة للع�سكريني
وامل��دن��ي�ين على ح��د ���س��واء وفقا
لأح��دث النظم العاملية ،م�شريا
�إل��ى ان املجمع الطبي باملعادي
ي�ستقبل �أكرث من � 220ألف مري�ض
�سنوي ًا ويجري حوايل � 7آالف عملية
جراحية متخ�ص�صة للع�سكريني
واملدنيني وعائالتهم ،م�ضيفا �أن
املجمع ي�ستقبل  36خبري ًا طبي ًا
عاملي ًا على مدار العام لنقل اخلربة
وت��دري��ب الأط��ب��اء وع�لاج احلاالت

املر�ضية املختلفة كما يعقد املجمع
العديد من الربوتوكوالت الطبية
كذلك الزمالة امل�رصية للجامعات
العاملية لت�أهيل الكوادر الطبية
والتمري�ضية وفق ًا لأح��دث النظم
العاملية.
وا�ستعر�ض مدير املجمع الطبي
للقوات امل�سلحة باملعادي حممود
الهاليل ،الإمكانيات الطبية الهائلة
التي مت �إ�ضافتها للمجمع م�شريا �إلى
الدعم الدائم وامل�ستمر من القيادة
العامة للقوات امل�سلحة لالرتقاء
باخلدمة الطبية املقدمة لأبناء
ال�شعب امل�رصي من خالل �إن�شاء
العديد م��ن املن�ش�آت التعليمية
وامل��راك��ز الطبية املتخ�ص�صة،
م���ؤك��دا �أن امل��ن�����ش ��آت وامل��ب��اين
الطبية باملجمع مت تطويرها
بالكامل كما مت ا�ضافة العديد من
املراكز وامل�ست�شفيات واملراكز
املتخ�ص�صة ،التي ت�ساهم يف تقدمي
خدمة عالجية متميزة جلميع فئات
املجتمع امل�رصي.
كما ا�ستمع الرئي�س �إلى �رشح تف�صيلي
من مدير �إدارة الأ�شغال الع�سكرية
�إيهاب الفار� ،أ�شار فيه �إلى �أنه مت

تكليف الهيئة الهند�سية للقوات
امل�سلحة ب�إن�شاء وتطوير  18من�ش�أة
طبية وم�ست�شفى مبختلف حمافظات
اجلمهورية ،م�ضيفا �أنه مت االنتهاء
من تنفيذ وافتتاح  8م�ست�شفيات
وجممعات طبية منها جممع اجلالء
وجممع كوبري القبة الطبي وجار
العمل يف  10من�ش�آت �أخ��رى منها
م�ست�شفى امل��ن��وف��ي��ة الع�سكري
وم�ست�شفى �أملاظة التعليمي.
كما ا�ستعر�ض اعمال تطوير املجمع
الطبي ب��امل��ع��ادي ،ال��ت��ي �شملت
�إن�شاء م�ست�شفى الأورام و�أمرا�ض
ال��دم اجل��دي��دة بطاقة � 300رسير
ودعمها ب ��أح��دث �أج��ه��زة الأ�شعة
الت�شخي�صية الدقيقة لرتتفع القدرة
اال�ستيعابية للم�ست�شفى احلايل
واجلديد الى � 400رسير كذلك ان�شاء
مركز الغ�سيل الكلوي مب�ساحة
 2000مرت مربع وتطوير م�ست�شفى
الطب النف�سي وعالج االدمان بطاقة
� 104أ��س�رة وتطوير مركز الطب
الطبيعي والت�أهيل كذلك رفع كفاءة
�أجنحة املر�ضى مب�ست�شفى املعادي
احل���ايل بكافة �أق�����س��ام��ه و�أف��رع��ه
التخ�ص�صية ب��واق��ع � 220رسيرا

وزيادة عدد ا�رسة الرعاية املركزة
الى � 217رسيرا ،كذلك تطوير ق�سم
الطوارئ واال�ستقبال مب�ساحة 1000
مرت مربع وتطوير املعامل وبنك
ال��دم ،كما مت ا�ضافة  300جهاز
طبي من �أحدث االجهزة العاملية يف
خمتلف التخ�ص�صات ،كذلك �أعمال
تن�سيق امل��وق��ع ال��ع��ام مب�ساحة
 17500مرت مربع وتطوير الطرق
والأ���س��وار واملداخل لكافة �أق�سام
وم�ست�شفيات املجمع.
و�شاهد ال�سي�سي فيلم ًا ت�سجيليا
�أع��دت��ه �إدارة ال�����ش��ؤون املعنوية
للقوات امل�سلحة ت��ن��اول مراحل
تطوير املجمع ،مبا ميكنه من �أداء
دوره يف تقدمي خدمة طبية وعالجية
متميزة من خ�لال م�ست�شفيات يف
جميع التخ�ص�صات الطبية لأبناء
ال�شعب امل�رصي.
كما ق��ام الرئي�س بجولة تفقدية
�شملت م�ست�شفى الأورام وامرا�ض
ال��دم ال��ذي يعد من �أك�بر ال�رصوح
الطبية يف ال�رشق الأو�سط ،ومركز
الغ�سيل الكلوي وال��ذي ي�ضم �أكرب
وح��دة غ�سيل دم��وي على م�ساحة
 2000مرت مربع.

• الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ي�ستمع ل�رشح حول �إمكانات املجمع الطبي

افتتاح مسجد شهداء الروضة بمدينة أسوان الجديدة

لتطوير وتحسين مستوى التعليم المقدم للطالب

وزير الري :مشروعات بـ  70مليار
جنيه لمحطات الصرف بالمحافظات

وزير التربية :برنامج جديد يستهدف

افتتح وزير الأوقاف حممد جمعة،
برفقة حمافظ �أ�سوان جمدي حجازي،
وبح�ضور وزي���ر ال���ري وامل���وارد
املائية حممد عبدالعاطي ،م�سجد
�شهداء رو�ضة بئر العبد ،مبدينة
�أ�سوان اجلديدة.
وي�أتي ذلك تخليدا لذكرى �شهداء
م�سجد الرو�ضة ،الذين ا�ست�شهدوا
على ي��د جماعات �إره��اب��ي��ة خالل
�أدائهم �صالة اجلمعة مبحافظة �شمال
�سيناء نوفمرب املا�ضي ،وت�صل كلفة
بناء امل�سجد املقام على م�ساحة
 440مرت مربع ،نحو مليون جنيه.
و�ألقى وزير الأوقاف ،خطبة اجلمعة
حول �أهمية تر�شيد املياه ،وتناول
�أهمية قطرة املياه يف القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية ،وا�ست�شهد بعدد من
الآيات القر�آنية ،ولفت �إلى �أن بع�ض
النا�س �أخذ الدين جتارة و�صناعة
يتك�سب ويتطرف به ،وفريق �آخر ال
يريد الدين ،وليعلم اجلميع �أنه ال
غنى لنا عن الرجوع لله والثقة به،
يف كل مظاهر احلياة ومنها االهتمام
بقيمة املياه.

• وزير االوقاف يف طريقه الفتتاح امل�سجد

من جانبه قال وزير الري واملوارد
امل��ائ��ي��ة حممد عبدالعاطي ،يف
ت�رصيح على هام�ش االفتتاح،
�إن هناك ا�سرتاتيجية جديدة يف
خطة ال��دول��ة لتعظيم اال�ستفادة
م��ن امل��ي��اه ،الفتا �إل��ى �أن هناك
م�رشوعات بتكلفة  70مليار جنيه
ت�ستهدف ت�شغيل حمطات ال�رصف
ال�صحي مبختلف املحافظات بنظام
املعاجلة الثالثية ،ال�ستخدامها يف

الأغرا�ض املختلفة.
و�أو�ضح �أن هناك خطة م�ستقبلية
ت�ستغرق  20عاما ت�ستهدف حتلية
مياه البحر و�إع��ادة اال�ستفادة من
مياه الرتع وامل�صارف بكلفة 900
مليار جنيه ،الفتا �إل��ى �أن م�رص
�ستكون رائدة يف تعظيم اال�ستفادة
من املياه بني دول العامل ،يف ظل
توجه للعديد من ال��دول لرت�شيد
املياه و�إعادة تدويرها.

تدريب  1.5مليون معلم
عقد وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني
اجتماعا مع مفو�ض التعليم
ط��ارق �شوقي،
ً
الثانوي بوزارة التعليم الأوغندية �سام كولوبا
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،بح�ضور رئي�س قطاع
التعليم العام ر�ضا حجازي ،ومدير برنامج
أول» ،وعدد من مديري املدار�س
«املعلمون � اً
امل�رصية الر�سمية امل�شرتكني يف الربنامج.
وخالل االجتماع� ،أ�شاد الوزير بدور �رشكاء
التنمية م��ن اخل�ب�راء امل�شاركني يف تنفيذ
أول» لتطوير ال�سلوك املهني
برنامج «املعلمون � اً
م�شريا �إلى م�شاركته مع العديد من
للمعلمني،
ً
اخلرباء على م�ستوى العامل يف و�ضع الإطار
العام للتنمية امل�ستدامة الذي �أعدته منظمة
اليون�سكو.
أول» هو
و�أكد �شوقي على �أن برنامج «املعلمون � اً
�إطار تنفيذي مبا ينا�سب املجتمع امل�رصي،
وقد وافق رئي�س اجلمهورية على تنفيذه �ضمن
حزمة من الربامج التنموية الهادفة لتطوير
وحت�سني م�ستوى التعليم املقدم لأبنائنا
منوها ب�أن الربنامج ي�ستهدف تدريب
الطالب،
ً
وتطوير �سلوكيات �أكرث من مليون ون�صف معلم
خالل الفرتة املقبلة.
وق��ال� :إن ال��وزارة ت�ؤمن �أن التحرك وتنفيذ

 70مليون نسخة كتاب استعداداً لبدء الفصل الدراسي الثاني
بد�أت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني،
ا�ستعداداتها للف�صل الدرا�سي الثاين الذي ينطلق
 3فرباير املقبل ،بتوفري الكتب الدرا�سية،
وك�شفت م�صادر �أن الوزارة ت�سلمت ما يزيد على
 70مليون ن�سخة كتاب ،متثل احتياجات الف�صل
الدرا�سي الثاين.
وت�سلمت ال����وزارة الكميات املطلوبة من
امل�ؤ�س�سات واملطابع املكلفة ب�أوامر الطبع خالل

الفرتة املا�ضية ،وو�صلت �إلى خمازن الوزارة
بقطاع الكتب يف في�صل و� 6أكتوبر ،حيث انتهت
املطابع من توريد وطباعة كل الن�سخ والأعداد
املطلوبة ملخازن الوزارة الرئي�سية.
وت�سلمت املديريات التعليمية ما يقرب من
 %50من الأع��داد والكميات املطلوبة ،وهناك
تعليمات ت�صدر ب�شكل دوري ب�رضورة �سحب
الكتب من خمازن الوزارة ،و�إي�صالها للمدار�س

وخم���ازن الإدارات التعليمية على م�ستوى
اجلمهورية ،لتكون متوافرة قبل انطالق الف�صل
الدرا�سي الثاين ،وبالن�سبة لكتب الثانوية
العامة فهي ممتدة ،فال توجد لها كتب بالف�صل
الدرا�سي الثاين ،وهناك بع�ض الن�سخ لطالب
التعليم الفني والعام ممتدة ،تُ طبع مرة واحدة
يف التريم الأول ،ومت ت�سليمها بالفعل منذ بدء
العام الدرا�سي.

الربامج التنموية هو ال�سبيل الوحيد للنهو�ض
بالعملية التعليمية واملجتمع ككل ،والتي
تدفعنا وحتفزنا �إل��ى املزيد من التطوير
والتح�سني لإيجاد الآليات الالزمة لتنفيذها،
م�شددا على ان �أ�سو�أ ما ميكن عمله هو التوقف
ً
عن املحاولة ،لأن اال�ستثمار يف الب�رش هو �أهم
ما ميكن عمله يف الفرتة املقبلة ،بالإ�ضافة
�إلى �أن بناء الطرق واملنازل واملدن وغريها
ال يعني �شيئًا دون وجود الب�رش القادرين على
تغيري الواقع وبناء امل�ستقبل.
و�أك��د �شوقي ترحيبه بنقل الفكرة الرائدة
أول» للأ�شقاء يف �أوغندا،
لربنامج «املعلمون � اً
مو�ضحا �أن ه��ذه العملية التنموية الب��د �أن
ً
تخ�ضع لعملية تطويع حتى تالئم املجتمع
الأوغ��ن��دي ،وهي ميزة رائعة يتمتع بها هذا
الربنامج لقدرته على التوا�ؤم مع متطلبات
التنمية املهنية للمعلمني � ًأيا كانت جن�سياتهم
�أو ثقافاتهم.
م��ن جانبه� ،أك���د كولوبا اهتمام ال���وزارة
الأوغندية مبنحهم ه��ذه الفر�صة املتميزة؛
لال�ستفادة من هذا الربنامج ،والعمل على
تطبيقه داخ��ل املجتمع الأوغ��ن��دي ،لتدريب
� 100ألف معلم ب�أوغندا.

• طارق �شوقي

حمالت لكشف متعاطي المخدرات على الطرق

كثفت الإدارة العامة للمرور ،من احلمالت
املرورية على الطرق بناء على تعليمات
اللواء ع�صمت الأ�شقر مدير الإدارة العامة
للمرور بالتواجد املكثف لكافة اخلدمات
الأم��ن��ي��ة على ال��ط��رق ال�رسيعة وت�شديد
احلمالت على ال�سيارات لت�أمني الرحالت
وتكثيف حمالت الرادار والك�شف عن الإطارات

والك�شف عن متعاطي املواد املخدرة �أثناء
القيادة.
وت��أت��ي ه��ذه احلمالت يف �إط��ار توجيهات
وزير الداخلية جمدي عبد الغفار ،بتكثيف
احلمالت املرورية والتواجد امليداين على
الطرق الرئي�سية حتت �إ�رشاف م�ساعد الوزير
لل�رشطة املتخ�ص�صة عالء الدجوي.

