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مصريات

الموافقة على قانون هيئة األوقاف المصرية
الوقف.
و�أ���ض��اف يف م��ؤمت��ر �صحايف مبقر
جمل�س ال����وزراء� ،أن ه��ن��اك جلنة
خمت�صة باحل�رص والتوثيق وتقدير

قال وزير الأوقاف حممد خمتار جمعة
�إن احلكومة وافقت �أم�س على قانون
هيئة الأوقاف امل�رصية ،الذي يتيح
للهيئة ح�سن اال�ستثمار الأمثل لأموال

الأع��ي��ان والأ���ص��ول ،بجانب جلنة
متخ�ص�صة لو�ضع خريطة ا�ستثمارية
وا�سعة وفق الأ�صول التي حتتاجها
الهيئة.
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«سيناء  »2018تبعث برسالة إلى العالم أجمع

الحكومة :مصر باقية
واإلرهاب إلى زوال

سيناء  : 2018القضاء على  15إرهابي ًا
والقبض على  153مطلوب ًا للعدالة

• جانب من اجتماع احلكومة

�أ�شاد جمل�س ال��وزراء يف م�ستهل اجتماعه �أم�س
برئا�سة �رشيف �إ�سماعيل ،بالنجاحات امل�رشفة
التي يحققها �أبناء م�رص من رجال القوات امل�سلحة
وال�رشطة� ،ضمن �إطار العملية ال�شاملة للقوات
امل�سلحة «�سيناء  ،»2018معرب ًا عن تطلع الوطن
بعني الفخر والإعزاز لت�ضحياتهم الغالية زود ًا عن
ا�ستقرار الوطن و�أمن �أبنائه .و�أكد �رشيف �إ�سماعيل
رئي�س جمل�س الوزراء� ،أن الدولة امل�رصية توا�صل
من خالل عملية «�سيناء  »2018جهودها املخططة
ملكافحة الإرهاب الأ�سود ،والق�ضاء على عنا�رصه
الآثمة ،وتقوي�ض قدرته على التحرك والتهديد،
وتطهري الوطن من كافة الب�ؤر الإرهابية ،وت�أمني

احل��دود الربية وال�ساحلية للبالد ،م ��ؤك��د ًا �أن
ال��دول��ة تقف بكافة �إمكاناتها مبا ميكن قوات
مكافحة الإرهاب من حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
لعملية املجابهة ال�شاملة ،يف احلفاظ على الأمن
واال�ستقرار.
و�أ�شار املجل�س �إلى �أن العملية ال�شاملة «�سيناء
 ،»2018تبعث بر�سالة �إلى العامل �أجمع مفادها
�أن م�رص تت�صدى خلطر الإره��اب الذي ال يهددها
وحدها ،فهو يعادي احلياة وال�سالم ،وال يتوقف
عند احلدود والأوط��ان ،ويتجاوز ب�أفعاله الآثمة
كافة الأعراف والأديان ال�سماوية ،م�شدد ًا على �أن
الوطن ٍ
باق والإرهاب �إلى زوال.

«التربية» :اليوم آخر موعد لتسجيل
الطالب الموهوبين رياضي ًا
حددت وزارة الرتبية والتعليم ،والتعليم الفنى،
اليوم �آخر موعد لتلقي وت�سجيل طالب املدار�س
ا�ستماراتهم �ضمن برنامج املوهوبني ريا�ضيا،
والتى �أطلقتها الوزارة خالل الفرتة املا�ضية.
وق��ال��ت م�صادر �إن��ه م��ن املتوقع و���ص��ول عدد
اال�ستمارات �إلى � 30ألف ًا ،مو�ضحة �أنه من  15وحتى
 21فرباير احلايل �سيتم فرز اال�ستمارات ح�سب

ال�سن ونوع اللعبة ومن � 21ستبد�أ االختبارات
للطالب املتقدمني.
جدير بالذكر �أن برنامج املوهوبني ريا�ضيا مت
�إطالقه خالل الفرتة املا�ضية ،ويقوم على � 9ألعاب
ريا�ضية ،وهدفه ت�أهيل فريق كامل من الطالب
للم�شاركة فى املحافل والبطوالت الدولية ،ويتم
رعايتهم من قبل م�ؤ�س�سات الدولة.

«الري» :مهلة للمراكب السياحية

العائمة في األقصر لتوفيق األوضاع
ن�رشت اجلريدة الر�سمية يف عددها
�أم�����س ق��رار حممد عبدالعاطي،
وزي��ر امل���وارد املائية وال��ري،
مبنح مهلة للمراكب ال�سياحية
العائمة يف نهر النيل بالأق�رص
لتوفيق الأو�ضاع حتى  31دي�سمرب
املقبل ،حلني االنتهاء من التطوير
وال��ت��ج��دي��د يف مر�سى ال���وزارة
ب��الأق����صر ،وا�ستكمال منظومة
التطوير يف مر�سى «الأق����صر-
�إ�سنا» ،مع ا�ستمرار وزارة ال�صحة
يف �أخذ عينات ال�رصف ال�صحي.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى �أك�����د حممد
عبدالعاطي ،وزير املوارد املائية
والري� ،رضورة مواجهة الزراعات
ال�رشهة للمياه خا�صة زراع��ات
الأرز ،والتن�سيق بني القطاعات
والهيئات والإدارات املركزية
ب��ال��وزارة ملواجهة التحديات
املائية على امل�ستوى القومي،
والتعريف باملوقف املائي يف
م����صر ،للحفاظ ع��ل��ى امل���وارد
املائية وقيام كل م�ستوى ب�أداء

دوره على الوجه الأكمل لتدبري
احتياجات القطاعات املختلفة
بالدولة وب��ذل اجلهود الرامية
للتوعية مبحدودية املوارد املائية
وتنامي الزيادة ال�سكانية ،عالوة
على ت�أثريات التغريات املناخية
و�آليات مواجهتها.
و�أو����ض���ح ع��ب��دال��ع��اط��ي خ�لال
االجتماع الذي عقده �أم�س بح�ضور
ر�ؤ���س��اء القطاعات والهيئات
والإدارات املركزية على م�ستوى
اجل��م��ه��وري��ة مب��ق��ر ال�����وزارة،
دور اخل��ط��ة القومية للموارد
املائية ودور الوزارات واجلهات
املعنية يف التعاون مع الوزارة
ملواجهة العجز املائي ،وتدين
نوعية امل��ي��اه وال��وف��اء بكافة
املتطلبات املائية بهدف حتقيق
تنمية م�ستدامة الفت ًا �إلى تفعيل
القوانني على �أر���ض الواقع يف
�ضوء عودة هيبة مهند�سي الري
مث ً
ال لهيبة ال��دول��ة و�أن يكون
اجلميع على قدر امل�س�ؤولية.

تدمير  181عشة ومخزن ًا وتفكيك وتفجير  63عبوة ناسفة

و�أجهزة ات�صال ال�سلكية بحوزتهم
واكت�شاف وتدمري  2خمب�أ حتت
الأر�ض عرث بداخله على �أكرث من
 1500كغم من مادة  C 4وكمية من
مادة � TNTشديدة االنفجار و56
مفجرا و 13دائرة كهربية ت�ستخدم
فى �صناعة العبوات النا�سفة .
كما مت اكت�شاف وت��دم�ير مركز
�إر���س��ال «�إع����ادة �إذاع����ة» �أعلى
�إحدى الهيئات اجلبلية ،خا�صة
باالت�صاالت الال�سلكية للعنا�رص
الإره��اب��ي��ة واك��ت�����ش��اف وتدمري
فتحة نفق يف املنطقة احلدودية
ب�شمال �سيناء ،وتدمري « »38من
احلفر وخنادق املوا�صالت التي
ت�ستخدمها العنا�رص الإرهابية
للوقاية م��ن ال��ق��وات مبناطق
العمليات والقب�ض على  153فردا

وا�صلت قوات مكافحة الإرهاب من
القوات امل�سلحة وال�رشطة تنفيذ
مهامها القتالية املخططة لتطهري
مناطق �شمال وو�سط �سيناء من
الب�ؤر الإرهابية ،بجانب دورها يف
ت�أمني احلدود الربية وال�ساحلية
على االجت��اه��ات اال�سرتاتيجية
املختلفة ،وقد �أ�سفرت العمليات
عن قيام القوات اجلوية با�ستهداف
وتدمري 11ه��دف��ا ب��ع��د توافر
معلومات ا�ستخباراتية مدققة
تفيد ا�ستخدامها يف �إيواء العنا�رص
الإرهابية والهروب من القوات
القائمة باملداهمة والق�ضاء على
 15عن�رصا تكفرييا خالل تبادل
لإطالق النريان مع القوات �أثناء
عمليات التم�شيط واملداهمة
و�ضبط عدد من الأ�سلحة والذخائر

إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لعالقة المالك والمستأجرين

وزير الزراعة :المشروعات القومية هدفها
تعمير  %93من مصر

�أكد عبد املنعم البنا وزير الزراعة
وا�ست�صالح الأرا���ض��ي� ،أن تنفيذ
امل����شروع��ات القومية العمالقة
والتي �أطلقها الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي باعتبارها نواة لإعادة
ر�سم خريطة جديدة مل�رص ما هي
�إال حماولة مبا�رشة وكربى القتحام
 %من م�ساحة م�رص و�إخ�ضاعها
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للتنمية والتعمري على �أ�س�س
ع�رصية يتخللها م�رشوعات كربى
ت�ستهدف يف املقام الأول �إيجاد
فر�ص لال�ستثمار وفر�ص للعمل.
جاء ذلك خالل كلمته يف اجتماعات
الدورة احلادية والأربعني ملجل�س
حمافظي ال�صندوق الدويل للتنمية
ال��زراع��ي��ة االي��ف��اد ،واملنُ عقدة
حالي ًا يف العا�صمة الإيطالية
روم��ا ،حتت �شعار من اله�شا�شة
�إلى ال�صمود طويل الأمد ،ملناق�شة

• عبداملنعم البنا

�سبل اال�ستثمار يف االقت�صاديات
الريفية امل�ستدامة وامل�ساهمة
يف مواجهة التحوالت الناجمة
عن التغري املناخي والنزاعات

الخارجية األميركية:
مصر تلعب دوراً مهم ًا
في مكافحة اإلرهاب

• محمد عبدالعاطي

من املطلوبني جنائيا وامل�شتبه
ب��ه��م منهم جن�سيات �أجنبية
وات��خ��اذ الإج����راءات القانونية
حيالهم وتدمري  181ع�شة ووكر ًا
وخمزن ًا جبلي ًا عرث بداخلها على
كميات من املواد �شديدة االنفجار
واملواد الكيميائية التي تدخل يف
�صناعة العبوات النا�سفة و 76من
ال�رشاك اخلداعية ودوائر الن�سف
وال��ت��دم�ير ،وكميات كبرية من
قطع غيار ال�سيارات والدراجات
النارية والوقود خا�صة بالعنا�رص
الإرهابية .
كما �أ���س��ف��رت العملية الأمنية
امل��و���س��ع��ة ع��ن �ضبط وتدمري
والتحفظ على � 6سيارات �أنواع
و 17دراجة نارية بدون لوحات
معدنية وقيام عنا�رص املهند�سني

الع�سكريني باكت�شاف وتفكيك
وتفجري  63عبوة نا�سفة متت
زراع��ت��ه��ا على حم��اور التحرك
املختلفة ال���س��ت��ه��داف القوات
مبناطق العمليات واكت�شاف
وت���دم�ي�ر  13م���زرع���ة لنبات
الباجنو واخل�شخا�ش املخدر
و�ضبط �أك�ثر م��ن  800كغم من
املواد املخدرة .
وع��ل��ى ام��ت��داد ال�����س��واح��ل تقوم
القوات البحرية بتفتي�ش كافة
ال�سفن والعائمات امل�شتبه بها
مع قطع خطوط الإم��داد والإخالء
للعنا�رص الإرهابية بالتزامن مع
قيام الوحدات اخلا�صة البحرية
بتنفيذ �أعمال املداهمات وتفتي�ش
ال���ب����ؤر الإره��اب��ي��ة باملناطق
ال�ساحلية .

ذكرت نائبة املتحدث الإقليمي با�سم
وزارة اخل��ارج��ي��ة االم�يرك��ي��ة �إريكا
ت�شو�سانو �أن ال��والي��ات املتحدة
تربطها عالقات قوية مع م�رص التي
مهما يف جم��ال مكافحة
دورا
تلعب
ً
ً
الإرهاب باملنطقة.
وقالت ت�شو�سانو �إن ل��دى وا�شنطن
عالقات قوية مع م�رص يف عدة جماالت
�سواء االقت�صادية �أو الأمنية �أو جمال
مكافحة الإره���اب ،وت�سعى لزيادة
التعاون معها يف هذا املجال ،وذلك
لأنه ميثل تهدي ًدا للعامل �أجمع».

و�إعطاء ال�شباب الفر�صة ل�ضمان
�سبل معي�شة م�ستدامة.
و�أ�شار وزير الزراعة �إلى �أن تلك
اخلطوة تعد ر�ؤية جديدة وجادة
حتقق مطلبا �رضوريا للم�رصيني،
للتوجه نحو ال�صحراء ال�ستغالل
ث��روات��ه��ا و�إخ�ضاعها ل�صاحله
ب�أ�سلوب علمي وفني معتمدا على
�أ�ساليب تكنولوجية معا�رصة
وخربات متخ�ص�صة.
وقال �إن م�رص يف هذا ال�صدد اتخذت
عددا من اخلطوات اجلادة واحللول
الفورية يف �سبيل حتقيق التنمية
الزراعية ال�شاملة ،ف�ض ً
ال عن حتدي
املعوقات التي حتول دون و�صول
تلك التنمية �إلى املناطق الريفية
والأكرث احتياجاً.
و�أ�ضاف �أنه مت �إ�صدار الت�رشيعات
والقوانني املنظمة لعالقة املالك

وامل�ست�أجر للأرا�ضي الزراعية،
ف�ض ً
ال عن التو�سع يف م�رشوعات
ا���س��ت�����ص�لاح الأرا�����ض����ي و�إق���ام���ة
جمتمعات عمرانية جديدة ومتليك
الأرا���ض��ي الزراعية امل�ست�صلحة
ل�شباب اخلريجني.
و�أك����د وزي���ر ال���زراع���ة �أن م�رص
�ستوا�صل ج��ه��وده��ا للم�ساهمة
يف تنفيذ ب��رام��ج لال�ستثمار يف
املناطق الريفية مع الرتكيز على
تطوير القدرة اال�ستثمارية للن�ساء
والرجال الريفيني وتعزيز القدرة
على ال�صمود خا�صة يف املناطق
الفقرية وال�سيما ل�صغار املزارعني
و�صوال لتحقيق �أه��داف التنمية
امل�ستدامة و�إث���راء التعاون بني
احلكومة و القطاع اخلا�ص وبع�ض
البلدان واملنظمات الدولية ذات
ال�صلة.

 139لجنة انتخابية للمصريين
في الخارج
ق��ال امل�ست�شار حممود ال����شري��ف ،نائب رئي�س
الهيئة الوطنية لالنتخابات واملتحدث با�سمها،
�إن االنتخابات الرئا�سية للم�رصيني يف اخلارج،
واملقرر �إجرا�ؤها �أيام  16و 17و 18مار�س املقبل،
�ستجرى يف  139جلنة انتخابية ،م�شريا �إلى
�أن الهيئة ح��ددت ع��دد و�أم��اك��ن جل��ان االنتخابات
الرئا�سية باخلارج وت�شكيلها ومقارها ب�سفارات
وقن�صليات م�رص املختلفة.
ودعا امل�ست�شار ال�شني �إبراهيم ،رئي�س الهيئة الوطنية
لالنتخابات ،جموع امل�رصيني املقيمني واملتواجدين
خارج م�رص خالل فرتة االنتخابات الرئا�سية للإدالء
ب�أ�صواتهم فى االنتخابات ،م�شريا �إلى �أن ت�صويت
امل�رصيني ب��اخل��ارج �سيكون داخ��ل مقار البعثات
الدبلوما�سية امل�رصية ،واملتمثلة يف ال�سفارات
والقن�صليات واملقار الأخرى التي حتددها الهيئة.

• محمود الشريف

