
خرابيش نكشة
نائب اإلعادة »املس���تقبلى« ورئيس الن���ادى األبيض هاجم 
املرش���ح الرئاسى السابق.. وانت بتشتغل أيه؟ والشيكات اللى 
أخدتها من احلزب الوطنى مش فس���اد برضه؟ والشرطة اللى 

بتهاجمها دى جاملتك فى قضية بنتك؟!!

»عكشه« قاطع حديث سيادة »املشتشار« أثناء هجومه على 
املطربة »أصالة« ملطالبتها برحيل »األس���د« قائال: »عايز أسال 
حضرتك س���ؤال.. إحنا ش���تمنا كام واحد حلد دلوقتى عايزين 

نعدهم علشان منتوهش؟!«.

مرشح حيعيد بيقولك 
لو جنحت حارشح نفسى 

لرئاسة املجلس.

وايه املشكلة، هى يعنى جت 
عليه، اهو متعود من زمان يرفع 

ايده ويوطى راسه!

ياسين
بهية

كوبرا

»مشروع السعادة« ابتكار جديد لشاب يدعى لبيب عزت، 
يقيم من خالله جلسات للضحك اجلماعى للتخلص من 
االكتئاب.. وليه اللف والدوران.. استنى جلسات املجلس 

اجلديد.. وهيبقى الضحك ببالش!! صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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طيب!!!

لست متشائما وال صاحب نظرة سوداوية، وإمنا 
هو شعور كل محب ملصر يتمنى لها التقدم 

واالزدهار واالستقرار.. هى مقدمة بسيطة قبل 
الدخول املباشر إلى ما أريد احلديث عنه والتأكيد 

عليه بعد تردى األوضاع املعيشية للمواطن 
البسيط الذى ينحنى ظهره وتفنى حياته فى 

البحث عن لقمة العيش.
ال شك ان اجلميع على يقني بأن مصر حتتاج 

الى نفضة قوية وتطوير جذرى إلعادة بناء ما مت 
تدميره خالل السنوات األخيرة املاضية.. وحتتاج 

الى تنمية حقيقية وخطوات عملية فعلية قابلة 
للتنفيذ على أرض الواقع تكون قادرة على إعادة 

التوازن إلى الشارع املصرى فى مختلف املجاالت، 
وقادرة أيضا على تلبية متطلبات املواطن العادى 

ومن يعيش حتت خط الفقر الذين يتجاوز عددهم 
14 مليوناً و400 ألف مصرى طبقا لتقرير معهد 

التخطيط القومى.
ولكم أن تعلموا أن عدد األطفال الذين يعيشون 
فى أسر حتت خط الفقر القومى بلغ 9.2 ماليني 
طفل وهناك 7.5 ماليني طفل معرضون للوقوع 

حتت خط الفقر القومى مستقبال، وهذا العدد من 
أطفالنا يقع اليوم بني خطى الفقر األعلى واألدنى 

وما يزيد على 22 مليون مصرى ألسر يقل إنفاقها 
االستهالكى عن قيمة »خط الفقر القومى« خالل 

عامى 2012و2013 طبقا ألحدث تقارير اجلهاز 
املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

أما على صعيد التعليم »فحدث بال حرج«، فارتفاع 
معدل األمية فى مصر يعد السبب الثانى، بعد 

ارتفاع معدل النمو السكاني، لتدنى ترتيب مصر 
فى تقرير التنمية البشرية حيث تبلغ نسبة األمية 

فى مصر نحو 35%، كما أن التعليم فى مصر 
يواجه بعض االختالالت حيث تبلغ نسبة املبانى 
املدرسية غير الصاحلة 21.4%، وكشف خبراء فى 
التعليم سر حصول مصر على صفر فى التعليم، 
بعد أن أصدر املنتدى االقتصادى العاملى تقريره 
عن مؤشر التنافسية السنوى لعامى 2016/2015 

فى مجال التعليم، واحتلت مصر املرتبة قبل 
األخيرة لتسبق »غينيا«، على مستوى 140 دولة 
فى العالم هو ضعف اإلنفاق، إضافة إلى جتاهل 
احلكومات املتتالية وضع إستراتيجية واضحة 

ومحددة للنهوض بالعملية التعليمية.
أما األوضاع الصحية فال حتدثنى عنها.. فقد 

وصلت من السوء الى حد ال ميكن التعايش معه 
سواء على مستوى اخلدمات الصحية املقدمة 

أو املنشآت الصحية التي ال ترقى الى ادنى 
املستويات املطلوبة وقلة عدد املستشفيات 

واالسرة حتى وصل احلال الى »22« سريرا لكل 
ألف مواطن والرعاية املركزة تواجه حتديا كبيرا 

بسبب عدم توافر القوى البشرية املتخصصة 
لتشغيل الطاقة الكاملة لها.

عندما نطالع تلك األرقام املخيفة نصاب بالهلع 
من القادم، فإصالح األوضاع يحتاج الى سنوات 

وسنوات ويحتاج ايضا الى خطط تطويرية ميكن 
تنفيذها على أرض الواقع، إال أن تنفيذها يحتاج 

حلكومة قوية قادرة على تنفيذ القانون على 
اجلميع متتلك من القوة ما يؤهلها لتنفيذ اخلطط 
والبرامج بكل شفافية، وحتتاج ايضا لشعب قادر 
على العمل والعطاء لتخرج تلك اخلطط الى النور 

وحتقق اهدافها حتى ال نكون »محلك سر«.
وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل مكروه.

»محلك سر«..

نفت عمة الطفلتين المصريتين اللتين 
توفي والداهما في حادث التدافع بـ »منى« 
أثناء أداء مناسك فريضة الحج، ما نشرته 
بعض الصحف المحلية وأيضا المصرية 
وكذلك بعض مواقع التواصل االجتماعي 
بان الجالية المصرية في الكويت قررت 
التكفل بالطفلتين فاطمة الزهراء أحمد 

صابر عوض عبدالعزيز، البالغة من العمر 6 
أعوام، وشقيقتها هاجر أحمد صابر عوض 
عبدالعزيز، والتي لم تتجاوز عامها الثالث، 
واللتين توفي والداهما في حادثة التدافع 

التي وقعت في مشعر منى في موسم الحج 
األخير. وذكرت لـ »األنباء« ان ما تردد بهذا 
الخصوص »عار تماما عن الصحة« وتحديدا 

قرار التكفل بالطفلتين، ومؤكدة ايضا انه 
ال علم لها بان وزير الخارجية امر بالتحرك 
الفوري للتواصل معي وبحث كيفية تقديم 
المساعدة للطفلتين في هذا الظرف األليم.
كما نفت ما نشر بانها تعاني من ظروف 

اقتصادية عسيرة يتعذر معها تدبير نفقات 

الطفلتين وهو ما نشر ايضا لألسف في 
االخبار المتداولة.

وأشارت عمة الطفلتين الى أن السفارة 
المصرية بدأت بالتحرك الفعلي بعد انتشار 

خبر وفاة والدي الطفلتين، حيث قاموا 
بالتواصل للمطالبة باألوراق الرسمية من 
شهادات ميالد للطفلتين وشهادات وفاة 
الوالدين، ومضيفة ان »القنصلية« قامت 
بإرسال تلك االوراق الى مصر والتي تم 

تسريبها الحقا الى وسائل االعالم.
وأعربت عمة الطفلتين عن استيائها من 

نشر بيانات مفصلة عن الطفلتين واإلشارة 
إلى اسميهما الخماسي والتشهير بهما 

واالدعاء بأن حالة العمة االقتصادية متعثرة 
جدا لالتجار بحالتهما ووضعهما النفسي 
لمجرد نسب الفضل واإلنجاز إلى اناس 
لم يقدموا أي جهد لعالج هذا الملف من 

االساس ودون النظر الى الحالة االنسانية 
للطفلتين، وما نتج عن ذلك من ضرر أدبي 

ومعنوي.

عمة يتيمتي »حادث منى«: لسنا في حاجة ملساعدة 
»اخلارجية« وما نشر عن وضعي املادي »كاذب وغير حقيقي«

منطقة حرة غدًا بدء تلقي طلبات الشباب 
للحصول على القرض السلعي

القاه����رة -أ.ش.أ: أعلن����ت وزارة التموي����ن 
والتجارة الداخلية، أنه واعتبارا من الغد الثالثاء 
س����يتم فتح باب التقدم لتلقي طلبات الشباب، 
للحص����ول على قروض مش����روع جمعيتي من 
خالل مكات����ب الصندوق االجتماع����ي للتنمية، 
والتي س����تتراوح قيمتها من 50 ألف جنيه إلى 
100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم اإلش����راف 
عليها كحق امتياز للمجمعات االستهالكية عن 
طريق الش����ركة القابضة للصناعات الغذائية، 
وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة 
املنافذ السلعية والتموينية للمواطنني، وطرح 
السلع بأسعار مخفضة. وقال د.خالد حنفي وزير 
التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تسهيالت 
للشباب، حيث يوجد نظام الشباك الواحد، ويقوم 
الشاب من خالله بإنهاء اإلجراءات مرة واحدة، 
وعمل نظام إلكتروني يبني حركة تداول السلع 
والبيع بني الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
واملجمعات االستهالكية ومنافذ الشباب السلعية 

لضبط املنظومة. 
وتتضمن ش����روط احلص����ول على القرض 
الس����لعي أن يكون لدى املتقدم مساحة محل ال 
يقل عن 30 مترا سواء إيجار قدمي أو جديد بشرط 
أن تكون مدته ال تقل عن 5 س����نوات أو متليك، 
والسن ال يقل عن 21 عاما وال يزيد عن 45 عاما، 

وحاصل على مؤهل متوس����ط وما فوق، وأدى 
اخلدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور، 
وكامل األهلية وصحفيته اجلنائية خالية من أي 
أحكام وال يعمل باحلكومة أو القطاع العام، وأال 
يكون عليه قروض للصندوق االجتماعي، على أن 
يكون بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 

4 شهور وتسدد على 5 سنوات.
من جهة اخرى، أعلن د.مصطفى مدبولى، وزير 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، وضع 
هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة خطة متوسطة 
املدى للتنمية املستدامة للمدن اجلديدة، تهدف 
إلى تطوير وتنمية البنية األساس����ية، وتوفير 
املباني اخلدمية املختلفة، لتقدمي خدمة متميزة 

لسكان هذه املدن.
وقال الوزير إن اخلطة التي مت وضعها في مجال 
البنية األساسية على املدى القصير 2016/2015، 
والتي يتم تنفيذها حاليا، تهدف إلى تخصيص 
12.9 مليار جنيه، لتوصي����ل املرافق ل� 30 ألف 
فدان، واس����تكمال تنفيذ 8 محطات ملياه الشرب 
و3 محطات للصرف الصحي، والبدء في تنفيذ 
املرحلة الثانية ل� 3 محطات مياه شرب، وتنفيذ 
4 محطات للصرف الصحي، فضال عن البدء في 
تنفي����ذ 8 محطات كهرب����اء، موضحا أنه يجرى 

تنفيذ 10 محوالت كهرباء.

معتز األلفي

لتنشيط السياحة الكويتية وتنمية االستثمارات في سيناء

األلفي: مجلس التعاون املصري ـ الكويتي يجتمع
في شرم الشيخ مبشاركة القوات املسلحة

بعضها حتت الدراسة والبعض 
اآلخر لم يجد اجلانب الكويتي 
انها مشجعة على االستثمار 
ولذلك يبحث في مشروعات 

تنمية سيناء.
إلى أن املطلوب  وأش����ار 
إصدار قانون خاص لتنمية 
س����يناء جل����ذب املزي����د من 
اليها والعودة  االستثمارات 
إلى القانون رقم 43 لس����نة 
1974 االستثمار القدمي لتوفير 
املزاي����ا واحلوافز إلى جانب 
العودة لقانون رقم 1 لس����نة 
1973 للمشروعات السياحية 
الذي كان يوفر اإلعفاءات من 
اجلمارك والضرائب ويشجع 
على االستثمارات السياحية 
بص����ورة كبي����رة. وأكد ان 
� املصري  الكويتي  التعاون 
خالل الفترة املقبلة سيكون 
قويا جدا في مختلف القطاعات، 
خاصة مع توجه أمير الكويت 
لتشجيع االستثمار في مصر 

بشكل كبير.

إلى ش����رم  رح����الت يومية 
الش����يخ، ما سيشجع سفر 
الكويتي����ني وع����ودة حركة 
الس����ياحية ال����ى املنتج����ع. 
وأضاف انه وفي ذلك اإلطار 
يهدف االجتماع أوال لتنمية 
السياحة وتطويرها في شرم 
الشيخ، وثانيا سيقوم ممثلون 
من القوات املسلحة املسؤولة 
عن تنمية سيناء بطرح قائمة 
من املشروعات االستثمارية 
أم����ام اجلان����ب الكويتي في 
مشروعات خدمية في سيناء 
مثل بناء مدارس ومستشفيات 
وخدمات، موضحا ان تواجد 
القوات املسلحة سيوفر األمن 
واألمان للمشروعات املطروحة 

للمستثمر الكويتي.
وح����ول خط����ة املجلس 
املشترك منذ تأسيسه بداية 
الت����ي كانت  الع����ام احلالي 
تس����تهدف إقامة مشروعات 
استثمارية متنوعة بنحو 4 
مليارات دوالر أوضح االلفي أن 

الثقة في السياحة في جنوب 
سيناء عقب األزمة التي متر 
به����ا مصر من ج����راء حادث 

الطائرة الروسية.
وقال األلفي ان تنش����يط 
الس����ياحة الكويتية جلنوب 
سيناء يأتي في إطار توجهات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
الذي أعطى  صباح األحم����د 
الكويتية  تعليماته للشركة 
للطيران بأن تقوم بتيس����ير 

القاهرة ـ ناهد إمام

يعق����د مجل����س التعاون 
الكويت����ي اجتماعا  املصري 
يومي 9 و10 ديسمبر في شرم 
الشيخ برئاسة محمد جاسم 
الصقر للجانب الكويتي ومعتز 
األلفي رئيس اجلانب املصري، 
حيث يضم الوفد من اجلانبني 
22 م����ن كبار املس����تثمرين 
البلدين،  ورجال األعمال في 
حيث ستعقد االجتماعات حتت 
رعاية القوات املسلحة لتنمية 

سيناء.
وصرح رئي����س اجلانب 
ف����ي االجتماعات  املص����ري 
واملنسق لها ورئيس مجلس 
القابض����ة  الش����ركة  إدارة 
الكويتية املصرية )أميركانا 
مص����ر( معت����ز األلف����ي، ان 
االجتماع يعقد في إطار تنمية 
السياحة في سيناء وتشجيع 
اللقاءات املتبادلة لزيارة أهل 
الكويت لشرم الشيخ إلعادة 

محلب وصبحي
يزوران مصابي الهيليكوبتر

القاهرة ـ أ.ش.أ: قام م.إبراهيم محلب 
مستشار رئيس اجلمهورية للمشروعات 

القومية يرافقه الفريق أول صدقي 
صبحي القائد العام للقوات املسلحة 

وزير الدفاع واإلنتاج احلربي بزيارة 
مصابي حادث الطائرة الهليكوبتر التي 
سقطت صباح أمس األول ويخضعون 
لتلقي العالج باملركز الطبي العاملي، كما 

قاموا بزيارة مصابي العمليات اإلرهابية 
من رجال القضاء والشرطة املدنية خالل 

الفترة األخيرة واالطمئنان على احلالة 
الصحية وتقدمي العناية الطبية الكاملة لهم. 
وأعرب محلب عن متنياته بالشفاء العاجل 
للمصابني، مؤكدا على الدور البطولي الذي 

تقوم به رجال القوات املسلحة والشرطة 
املدنية في كل املجاالت.

من جانبه، أكد القائد العام على توفير كل 
سبل الرعاية الطبية والعالجية جلميع 
املصابني الذين أصيبوا جراء احلادث 

وخالل تنفيذ املهام املكلفني بها.
كما قام الفريق محمود حجازي رئيس 

أركان حرب القوات املسلحة بزيارة 
املصابني لالطمئنان على حالتهم الصحية 
والوقوف على الرعاية الطبية املقدمة لهم.

تشهد تنافس 2884 مرشحاً بالنظام الفردي فقط في 99 دائرة للفوز بـ 213 مقعداً

اليوم انطالق اجلولة األخيرة لبرملان 2015 للمصريني باخلارج
القاه���رة � أ.ش.أ: انطلقت اليوم جولة اإلعادة للمرحلة 
الثانية من االنتخابات النيابية بالنسبة الى املصريني باخلارج 
للمشاركة في اختيار أول برملان في مصر بعد ثورة 30 يونيو، 
حيث فتحت اللجان االنتخابية في السفارات والقنصليات 
وعددها 139 أبوابها اعتبارا من التاسعة صباحا )بتوقيت 
كل دولة( الس���تقبال أبناء الوطن من املصريني املغتربني 
الذين يحرصون على املش���اركة ف���ي وضع آخر حجر في 
البناء الدميوقراطي ف���ي مصر واخلطوة الثالثة واألخيرة 

في خارطة املستقبل التي حددتها ثورة 30 يونيو.
يذكر ان جولة اإلعادة تشهد تنافس 2884 مرشحا بالنظام 
الف���ردي في 99 دائرة للفوز ب���� 213 مقعدا في 13 محافظة 
هي: القاه���رة والقليوبية والدقهلي���ة واملنوفية والغربية 
وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد واإلسماعيلية 
والسويس وشمال وجنوب سيناء، وذلك بعد فوز 9 مرشحني 
من اجلولة األولى، في حني حس���مت قائمة في حب مصر 

املنافسة على نظام القوائم بعد فوزها ب� 60 مقعدا.
وقد استكملت جميع الس���فارات في اخلارج جاهزيتها 
الستقبال الناخبني على مدار اليوم وغدا الثالثاء ويحق ألي 
مواط���ن مصري التصويت في البلد الذي يتواجد به حيث 
انه ال يوجد نظام تس���جيل مسبق بالنسبة للمصريني في 
اخلارج، وذلك في ظل وجود قاعدة بيانات واحدة بالنسبة 
جلميع املصريني، وبالتالي فإن اي مواطن مصري سيتقدم 
ببطاقته الشخصية )الرقم القومي( او جواز السفر املميكن 
سيتاح له التصويت وس���يتم ربطه بقاعدة البيانات التي 
ستحدد ما إذا كان هذا املواطن مسجال وموطنه االنتخابي 

وبالتالي الدائرة التي سيدلي بها بصوته.
الى ذلك، دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة 
وشؤون املصريني باخلارج جموع املصريني باخلارج ممن 
لهم حق التصويت الى ضرورة املشاركة في جولة اإلعادة 
باملرحلة الثانية لالنتخابات وحث ذويهم على املش���اركة 

اإليجابية.
وقالت ان أكبر جتمع للمصريني باخلارج في منطقة اخلليج 
هو في السعودية وتليها الكويت، الفتة إلى ضرورة تسجيل 

املصريني باخلارج بياناتهم في السفارات والقنصليات.
وقالت إنها تنسق مع وزارة القوى العاملة والهجرة فيما 
يخص أبناء الوطن في اخلارج املقدر عددهم بنحو 8 ماليني 
شخص وفق بيانات وزارة اخلارجية، الفتة إلى انها انتهت 
من وضع الهيكل اجلديد للوزارة وستتقدم به الى احلكومة 

بهدف رصد ميزانية للوزارة.
من جهتها، أفادت س���فارة جمهورية مصر العربية بدولة 
الكويت في إطار اإلعداد جلول���ة اإلعادة للمرحلة الثانية من 

انتخابات مجلس النواب 2015 مبا يلي:
1- جترى جولة االعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس 
الن���واب باخلارج يومي االثنني والثالثاء املوافقني 30 نوفمبر 
واألول من ديس���مبر 2015 في  99 دائرة بنظام الفردي، حيث 

مت حسم الدائرتني بنظام القوائم من اجلولة األولى.
2- تشمل جولة اإلعادة محافظات )القاهرة، القليوبية، الدقهلية، 
املنوفية، الغربية، كفرالش���يخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، 

االسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء(.
3- يحق لكل مص���ري مقيم باخلارج اإلدالء بصوته الختيار 
املترشحني في دائرته في انتخابات مجلس النواب 2015، وفقا 

للضوابط التالية:
٭ أن يكون اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبني.

٭ ان يحمل بطاقة رق���م قومي مبينا بها عنوانه في مصر او 
جواز سفر سار متضمنا الرقم القومي والعنوان في مصر.

٭ ان يقدم اق���رارا يفيد اقامته باخلارج ومس���تندا داال على 
االقامة.

٭ ان يباشر الناخب  هذا احلق بنفسه.
٭ ال يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير أصل الرقم القومي 

او جواز السفر ساري الصالحية متضمنا الرقم القومي.
هذا وقد استيقظ أهالي الدائرة الثانية مبحافظة الشرقية، 
ومقرها مركز الزقازيق والقنايات، صباح امس، على مكبرات 
الصوت مبس���اجد الدائرة، تذيع نبأ وفاة املرشح ملجلس 
النواب بجول���ة اإلعادة عزت بدوي وال���ذي كان مقررا أن 

يخوض جولة اإلعادة في مواجهة 7 مرشحني آخرين.

)أ.پ( ..انطلقت املرحلة األخيرة من انتخابات برملان 2015 اليوم في اخلارج وغدا في الداخل  


