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شؤونمصرية

»شؤون مصرية« تنشرأخبار مصر في مختلف القضايا، لكي 
يتمكن أبناء اجلالية املصرية من متابعة أحوال بالدهم 

في وطنهم الثاني الكويت،وتفتح باب املشاركة لتعليقاتهم 
ونقدهم وآرائهم وأسئلتهم. 

 وللتواصل معنا راسلونا على فاكس رقم 24833609، 
أو على البريد اإللكتروني:

egyptianaffairs@alanba.com.kw 
إشراف: أحمد صبري

شيماء فاروق
في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير 
كمي���ات القمح الالزمة لالس���تهالك احمللي وأيضا 
لتنوع املناشئ التي يتم االس���تيراد منها، أجرت 
هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة الستيراد 
55 ألف طن من القمح األميركي بسعر 277.5 دوالرا 
للطن وس���يتم توريد هذه الكميات اعتبارا من 16 

إلى 30 سبتمبر املقبل.

55 ألف طن من القمح األميركي يتم تسليمها سبتمبر المقبل

من أول 
السطر

نقطة 

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

»المالية« و»الضرائب« تستعدان 
لتطبيق قانون الفاتورة اإلجبارية

تكثف وزارة املالية ومصلحة 
الضرائب اس����تعداداتهما حاليا 
لبدء تطبيق التعديالت األخيرة 
التي أجراها مجلس الشعب على 
قانون ضريبة الدخل خالل إقرار 
املوازنة العامة اجلديدة واخلاص 
بإلزام أصحاب األعمال التجارية 
والصناعية واملهن غير التجارية 
بإصدار فاتورة وتقدميها لكل من 
يشترى سلعة ما، أو كأتعاب أو 
عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير، 
على أن يوضح بالفاتورة تاريخ 
الشراء أو اخلدمة وقيمة املبلغ مع 
إلزام املمول بتقدمي سند التحصيل 
إلى مصلح����ة الضرائب عند كل 
طلب، اعتبارا من أول شهر يوليو 

املقبل. 
ووفقا ملا جاء بجريدة »املصري 
اليوم« قال الدكتور يوسف بطرس 
غالي وزير املالية: »إن هناك خطة 
كاملة س����يجري تنفيذها لنشر 
ثقافة الفاتورة عند شراء السلع أو 
احلصول على اخلدمات املختلفة، 
للحفاظ على حقوق املستهلكني 
واخلزانة العامة ملواكبة التعديل 

املمول����ني  بإل����زام  التش����ريعي 
بالفاتورة الضريبية«. 

وأكد محمد عبداخلالق رئيس 
املكتب الفني لقطاع مكتب رئيس 
مصلح����ة الضرائب، أن القانون 
سيطبق على كل املمولني بالنشاط 
الصناعي والتجاري واملهني بهدف 
ضبط املجتمع الضريبي، ومراعاة 
الس����وق املصرية فإن  لطبيعة 
املمول غير امللزم بإمساك الدفاتر 
مثل أصحاب األكشاك لن تطبق 
عليهم هذه التعديالت القانونية 
ولكنهم ملزمون بإصدار فواتير 

عن معامالتهم مع الغير. 
م����ن جهت����ه طالب أش����رف 
عبدالغني رئيس جمعية خبراء 
الضرائ����ب واالس����تثمار خالل 
ورش����ة عمل نظمتها اجلمعية 
آثار  الس����بت، ملناقش����ة  مساء 
التعديل التش����ريعي، بضرورة 
وضع ضوابط وإجراءات واضحة 
تساعد في تطبيق التعديل والتزام 
املجتمع الضريبي دون مشكالت 
وحتديد الفئات امللتزمة بالفاتورة 

بوضوح.

وزير التعليم يحذر المدارس 
الخاصة من زيادة المصروفات

الشريف: » الوطني« يعلن برنامجه االنتخابي 9 نوفمبر 
حدد الرئيس حس����ني مبارك موعد انعقاد املؤمتر السنوي للحزب 
الوطن����ي الدميقراطي خالل يومي 9 و10 نوفمب����ر املقبل بعد غلق باب 
الترشيح لالنتخابات الذي يعلنه وزير الداخلية، على أن يعلن احلزب 

برنامجه االنتخابي النتخابات مجلس الشعب في املؤمتر.
وأعلن صفوت الش����ريف األمني العام للحزب الوطني الدميقراطي � 
في تصريحات صحافية عقب اس����تقبال الرئيس مبارك له مبقر رئاسة 
اجلمهورية مبصر اجلديدة االربعاء املاضي أن اطالق البرنامج االنتخابي 
يأتى قبل بدء احلمالت االنتخابية بوقت كاف استعدادا لالنتخابات التي 

جترى في أواخر نوفمبر القادم. 
وأوضح الشريف أن املؤمتر السنوي للحزب الوطني سيقتصر هذا 
العام على طرح البرنامج االنتخابي النتخابات مجلس الشعب، باإلضافة 
إلى مناقشة املوضوعات اخلاصة بالقضايا التي تشغل الرأي العام ومتثل 

أولوية بالنسبة له. 
وأشار الشريف إلى أن الرئيس أكد أهمية أن يتسلح مرشحو احلزب في 
انتخابات مجلس الشعب القادمة مبالمح التطوير والتحديث الذي يشهده 
احلزب على مستوى السياسات أو التزامه بوعوده وبرنامجه االنتخابي 
ال����ذي خاض به االنتخابات في 2005، وقال إن من املهم أن يكون النواب 

واملرشحون مسلحني باجنازات تامة وأيضا برؤية مستقبلية. 
وأضاف الشريف ان الرئيس مبارك أكد أيضا أهمية الوفاء واالختيار 
اجليد ألفضل املرشحني من الكوادر احلزبية، وأن ذلك هو املدخل احلقيقي 

للحصول على ثقة وإرادة املواطنني. 
وأوضح أن الرئيس مبارك شدد على االلتزام بدميوقراطية االختيار، 
مشيرا الى أن ما سوف يتم من خالل مجمعات انتخابية موسعة أقرتها 
هيئة املكتب واألمانة العامة وهو ما وافق الرئيس على تفصيالتها وعلى 
خطة حتركها، حيث ستعقد تلك املجمعات في يوم واحد على مستوى 7 
آالف وح����دة حزبية في الدوائر االنتخابية و222 دائرة، أو تلك التي تتم 
بالنسبة الختيار 64 من السيدات خلوض املنافسة على مقاعد املرأة من 

الفئات والعمال والفالحني. 
وأشار الش����ريف إلى أن هذه اخلطوة ستكون خطوة غير مسبوقة 
في تاريخ العمل السياس����ي، وتعد أوسع انتخابات تتم بالنسبة حلزب 
أغلبية يقوم باستطالع رأى جميع أعضائه الذين يصل عددهم الى نحو 
3 ماليني عضو، ومن املتوقع أن يشارك في تلك االنتخابات داخل احلزب 
نحو 2 مليون عضو في اختيار املرش����حني، حتى يكون هناك جمع بني 
توافق القيادة احلزبية وبني توافق القاعدة العريضة من أعضاء احلزب 

الوطني الدميوقراطي. 
وأوضح صفوت الشريف أن ما شهدته مصر خالل السنوات األخيرة 
كان إصالحا سياس����يا تاريخيا منذ ع����ام 2005 وما تاله من إصالحات 

سياسية أخرى. 
وقال صفوت الش����ريف األمني العام للحزب الوطني الدميقراطي ان 
الرئيس مبارك اطلع أيضا على خريطة كاملة تتضمن مسحا كامال للدوائر 
االنتخابية، بالنسبة للحزب الوطني الدميقراطي وقوة وموقف نوابه، 
وكذلك بالنسبة للنواب املستقلني ونواب األحزاب األخرى، كانت هناك 
دراسة أعدت في هذا الش����أن، ألن احلزب يتحرك طبقا ألساليب علمية 

واضحة حتكم حتركه. 
وفي السياق ذاته، شدد الش����ريف على أنه ال استثناء أبدا بالنسبة 
لقواعد الترش����يح، وان أي ترشيح ألي قيادات حزبية أو وزراء البد أن 
يخوضوا املجمع االنتخابي ويخوضوا االنتخابات العامة املفتوحة للحزب 
الوطني، ولن توجد ترشيحات على املستوى املركزي، وجميع الترشيحات 
البد أن تكون نابعة من قواعد احلزب، وأن تكون محل استطالعات رأي 

ورضا جماهيري من الناخبني.
وأشار الشريف إلى أن الرئيس مبارك أكد خالل اللقاء أن مصر تعيش 
حياة دميوقراطية، وأن األحزاب السياس����ية البد أن تدخل في منافسة 
ش����ريفة، وفى انتخابات يلتزم فيها احلزب الوطني واألحزاب األخرى 

بالدستور وبسيادة القانون. 

مليار جنيه لتوريد  11  قطارا لـ»المترو« 

حذر وزير التربية والتعليم 
د.أحم���د زك���ي بدر م���ن رفع 
مصروفات املدارس اخلاصة بأي 
نسبة دون احلصول على موافقة 
صريحة رسمية معتمدة من وزير 
التربية والتعليم، مؤكدا أنه لم 
يصدر أي قرار حتى اآلن بزيادة 
املصروفات ألي مدرسة خاصة. 

وأكد الوزير أن الوزارة شكلت 
جلانا ملتابعة مصروفات املدارس 
اخلاص���ة في العام الدراس���ي 
اجلديد، وأنه س���يتم التحقيق 
في اي ش���كوى واردة ضد اي 
مدرس���ة تتقاضى مصروفات 
إضافية عن املصروفات املعتمدة 
وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة 

القاهرة ـ شيماء فاروق
وقعت مصر ثالثة بروتوكوالت 
للتعاون مع شركة ميتسوبيشي 
اليابانية منها عقدان بني الهيئة 
القومية ملترو األنفاق  والشركة 
اليابانية لتوريد أربعة قطارات 
مكيفة للخط الثاني للمترو  وسبعة 
قطارات للمرحلة الثانية من اخلط 
الثالث، باإلضافة إلى عقد تعاون 
بني الشركة املصرية ملهمات السكك 
احلديدية  وميتسوبيشي . وتبلغ 
قيمة العقود الت����ي مت توقيعها 

نحو مليار جني����ه يتم متويلها 
م����ن املوازنة العامة ،   وس����يتم 
توريد القطارات خالل  24  شهرا . 
وأعل����ن وزير النقل أن القطارات 
س����تكون األولى من نوعها التي 
يتم تشغيلها ، مشيرا إلى أنه من 
املنتظر أن يتم تصنيع قطارات 
املت����رو اجلديدة بأي����د مصرية، 
وس����يتم توريد القط����ع الالزمة 
لقطارات املرحلة الثانية من اخلط 
الثالث من الشركة املصرية ملهمات 

السكك احلديدية سيماف.

500 مليون جنيه إنفاق المصريين على »موائد الرحمن«
ليس غريبا أن ينفق املصريون أكثر من 500 مليون جنيه على موائد 
الرحمن في رمضان، بعد أن وصل عدد »املوائد« املرخصة فقط خالل العام 
املاضي أكثر من 13.5 ألف مائدة، واقترب عدد املترددين عليها من املليوني 

مواطن يوميا، أي ما يزيد على 50 مليون شخص على مدار الشهر.
وفي الوقت الذي خرجت فيه العديد من التقارير تشير إلى زيادة إنفاق 
املصريني على الطعام والش��راب بش��كل كبير في شهر رمضان الكرمي، 
والت��ي قدرها البعض بأكثر من مليار جنيه يوميا، أكد خبير مصري أنه 
رغم ما تكشفه هذه اإلحصاءات من ظواهر فإنها جتهل ظواهر أخرى، فهي 
تشير إلى حجم اإلنفاق الرهيب في رمضان، وتتجاهل التوزيع القطاعي 
لهذا اإلنفاق، ولم حتدد ش��رائح لإلنفاق، مشيرا إلى انه ليس حقيقيا أن 

كل املصريني قادرون على اإلسراف والبذخ في رمضان.
ولع��ل أكبر دليل على ذلك هو اس��تقطاب »موائد الرحمن« في مصر 
قرابة مليوني صائم، كمؤشر قوي جدا على ازدياد عدد الفقراء في مصر 

والذين ال يستطيعون إنفاق تلك املبالغ بالطبع.
وحتت عنوان »املصريون ينفقون أكثر من 500 مليون جنيه على موائد 
الرحم��ن في رمضان«، نقلت صحيف��ة »املصريون« عن رئيس أكادميية 
السادات للعلوم اإلدارية سابقا د.حمدي عبد العظيم، »أن املصريني أنفقوا 
أكثر من 516 مليون جنيه في رمضان املاضي على موائد الرحمن، أي ما 

يعادل 100 مليون دوالر تقريبا«.
وأضاف عبد العظيم أن عدد موائد الرحمن العام املاضي بلغ نحو 13555 
مائدة، ووصل عدد املترددين عليها ما بني 1.8 و1.9 مليون مواطن يوميا، 
أي ما يزيد على 50 مليون ش��خص على مدار الشهر، حسب التقديرات 

الرسمية ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء. 

وأوضح تقرير صادر عن مرك��ز املعلومات التابع ملجلس الوزراء أن 
78% م��ن رواد موائد الرحمن هم م��ن الذين يعملون في القطاع اخلاص، 

بينما يعمل قرابة 15% منهم في القطاع احلكومي. 
وبلغ متوسط التكلفة الكلية للمائدة الواحدة 1269 

جنيها يوميا، فيما يبلغ متوسط تكلفة الوجبة 
للفرد الواحد نحو 9 جنيهات يوميا، فيما 

يرجح عبد العظيم ارتفاع اإلنفاق 
على موائ��د الرحمن هذا العام 

إلى 600 مليون جنيه، بينما 
تقدر دراسات أخرى- غير 
رسمية- إنفاق أكثر من 
مليار جني��ه على تلك 
املوائد.  ويفس��ر هذا 
الكبير بأن  التف��اوت 
املعلوم��ات ال  مرك��ز 
يحصي إال املوائد التي 
حصلت على تراخيص 

من األحياء واحملافظات، 
بينما هناك العديد من موائد 

الرحمن التي ال حتصل على 
موافقة اجلهات املختصة، خاصة 

في احملافظ��ات اإلقليمية بعيدا عن 
العاصمة والقاهرة الكبرى، ليصل عدد رواد 

املوائد وفق تقدير تلك الدراسات يوميا إلى نحو ثالثة ماليني مواطن. 
وق��ال عبدالعظيم إن عدد القائمني والعامل��ني على تنظيم هذه املوائد 
يزيد على نحو عش��رة آالف مواطن واصفا موائد الرحمن بأنها 
صورة فريدة من نوعها في مصر دون سائر البالد 
العربية واإلسالمية التي بدأت مؤخرا تقليد 
املصريني بهذا الشأن حيث تنتشر موائد 
الرحمن في جميع الشوارع واألحياء 
وامليادين املصرية، حيث يعتبر 
املصريون أن إطعام الصائم 
مغنمة كبيرة يتسابقون 

على اكتسابها. 
وتأتي أهمية تنظيم 
إلى  الرحم��ن  موائ��د 
الفقراء  ارتفاع ع��دد 
حسبما أش��ار تقرير 
التنمية البشرية العربية 
وإلى وجود نحو 47% من 
السكان في البالد يعانون 

الفقر وسوء التغذية.
وعلى اجلانب اآلخر، أكد 
د.محم��د عبداحلليم عمر مدير 
مرك��ز »صال��ح كام��ل« لالقتصاد 
اإلسالمي بجامعة األزهر، أنه رغم ضخامة 

مبلغ املليار جنيه إنفاق املصريني على الطعام »يوميا« في رمضان إال أن 
ه��ذا الرقم »طبيعي جدا«، موضحا أنه نظريا بقس��مة املليار جنيه، وهو 
حجم اإلنفاق اليومي على 80 مليون شخص، وهم عدد سكان مصر فإن 
الن��اجت يكون 12 جنيها ونصف ف��ي اليوم، أي ما يوازي دوالرين للفرد، 

وهو مبلغ متواضع عامليا.
وأضاف عمر أن املش��كلة ليس��ت في املليار جنيه، الذي ينفق يوميا 
على الغذاء لكن املشكلة في كمية الفاقد، التي تتراوح بني 60 و75%، وهو 
مؤشر خطير يكشف سوء توزيع الدخل، ألن هذا الفاقد يحدث من جانب 
شريحة محدودة للغاية، وهي شريحة األغنياء، في الوقت الذي تعاني فيه 

شرائح واسعة من الفقراء ومحدودي الدخل.
ومن جانبه، قال أستاذ االقتصاد بجامعة األزهر د.صالح الدين فهمي 
إن معدل إنفاق املصريني خالل الشهر الفضيل يتزايد بنسبة تتراوح بني 
50 و100% باالختالف من أس��رة ألخرى، مؤكدا أنه رغم ما تكش��فه هذه 
اإلحصاءات من ظواهر فإنها جتهل ظواهر أخرى، فهي تش��ير إلى حجم 
اإلنف��اق الرهيب في رمضان، وتتجاهل التوزي��ع القطاعي لهذا اإلنفاق، 
ولم حتدد ش��رائح لإلنفاق، مشيرا إلى انه ليس حقيقيا أن كل املصريني 

قادرون على اإلسراف والبذخ في رمضان.
وكان مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء املصري 
قد كش��ف مؤخرا أن األس��رة املصرية تنفق 44.9% م��ن إجمالي إنفاقها 
السنوي على الطعام، فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن يتضاعف هذا الرقم 
في الس��نوات املقبلة، خصوصا في األس��ر الفقيرة واملتوس��طة بسبب 
االرتفاع احلاد في أس��عار الس��لع الغذائية املصرية والذي بلغ نسبا غير 

معقولة تتراوح بني 100% و%250.

مع اس����تمرار انقطاع الكهرباء، عاش املاليني في 10 
محافظات س����اعات طويلة خالل االيام املاضية وكأنهم 
في القرون الوسطى، حيث جلأوا إلى الشموع و»ملبات 
اجل����از« لتبديد ظالم الليل، كما انقطعت املياه عن آالف 
املنازل بعد توقف مواتير رفع املاء عن العمل، واضطر 
آخرون إلى النوم في الش����وارع هربا من احلر الشديد، 
أو إلى االستيقاظ ملواجهة انتشار حاالت سرقة املنازل 
التي زادت مع زيادة عمليات قطع الطرق في الش����وارع 

املظلمة.
ففي مركزي البداري وساحل سليم بأسيوط، أبدى 
األهالي � كما نقلت جريدة »الشروق« املصرية � استياءهم 
من عملية انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، األمر الذي 
دعا العديد منهم إلى تقدمي شكاوى إلى مديرية الكهرباء، 
مطالبني فيها بعدم قطع التيار الكهربائي بهذه الصورة 
العشوائية. قال محمود علي من ساحل سليم إن انقطاع 
التيار أصاب بعض األهالي بحاالت إغماء واختناق، وخاصة 
كبار السن منهم الذين يعانون أمراض القلب والصدر. 
وأضاف عبدالراضي البداري أن انقطاع التيار الكهربائي 
بهذا الشكل يهدد أمن املواطنني في القرى، ويتسبب في 
انتشار جرائم القتل والسرقة، وعودة قطاع الطرق من 

جديد، خاصة أن قرى الصعيد مش����هورة بعادة األخذ 
بالثأر، »واللي متغاظ من حد يقتله ويتاويه، ومحدش 
يشعر بيه«، لذا فإن عملية انقطاع التيار الكهربائي لها 
عواقب وخيمة، وال يشعر أحد به إال عند وقوع الكارثة. 
وفي قنا، عاشت قرى اجلزيرية والشيخ عيسى ومدينة 
جنع حمادي يوم االثنني املاضي في ظالم دامس استمر 
ألكثر من 5 ساعات بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها، 
وهو م����ا أدى بدوره إلى انقطاع املي����اه عن هذه القرى 

العتماد مرشحات املياه على الكهرباء.
وأكد االهال����ي أن التيار الكهربائي انقطع عن القرى 
الكثر من 5 ساعات مبا فيها املنازل وطريق مصر � أسوان 

الرئيسي ما هدد بوقوع الكثير من احلوادث.
وفي السويس، زادت الشكاوى من تعرض االجهزة 
الكهربائية في البيوت للتلف بس����بب االنقطاع املفاجئ 
للتي����ار وعودته، وهو ما دفع ع����ددا من املواطنني يوم 
الثالثاء املاضي إلى حترير محاضر بأقسام الشرطة ضد 
وزارة الكهرباء بعد أن اتهموها بأنها املسؤولة عن إتالف 

املئات من األجهزة الكهربائية مبنازلهم.
وفي محافظة الش����رقية، اشتكى األهالي من تعرض 
األجهزة الكهربائية ف����ي منازلهم للتلف، باإلضافة إلى 

اضطرارهم للعودة إلى استخدام »اللمبة اجلاز«، ويقول 
املواطن محمد اجلندي إن والدته تعاني ضيقا في التنفس 

ومع انقطاع الكهرباء اضطر لنقلها إلى املستشفى.
واضاف أنه عندما ذهب إلى مقر شركة الكهرباء مع 
عدد من املواطنني لتقدمي شكوى من االنقطاع املتكرر في 
الكهرباء، وجدوا سماعات الهواتف ملقاة على األرض ملنع 
استقبال االتصاالت، وكان املوظفون يجلسون وسط غرفة 

مكيفة، فيما الكهرباء مقطوعة عن قريته بالكامل.
وفي دمياط، مازال مسلسل انقطاع التيار الكهربائي 
مستمرا لالسبوع الثاني في العديد من مناطق احملافظة، 
وقال م.محمد الشرقاوي مدير عام امالك دمياط السابق 
ان التيار الكهربائي دائم االنقطاع في قريته كرم ورزوق، 
مما أضر بأغلب االجهزة الكهربائية ألهالي القرية، خاصة 
أجهزة الكمبيوتر، وأكد أنه في حالة توصيل التيار يكون 
في العادة ضعيفا، موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي 

يحول دون وصول املياه إلى املنازل.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة كوم أمبو 
وضواحيها ملدة تقارب اخلمس ساعات بني الساعة الثانية 
صباح اول من امس إلى خروج املواطنني إلى الشوارع 
لتناول سحورهم على ضوء القمر، كما جلأ الرجال للنوم 

في الشارع وذلك هربا من حرارة اجلو داخل املنازل.
وفي املني����ا، تقدم 300 تاجر مبذكرة لرئيس الغرفة 
التجارية باملنيا م.هشام مهني لرفعها إلى رئيس مجلس 
إدارة شركة كهرباء مصر الوسطى حلل مشكلة انقطاع 
الكهرباء باحملافظة، حتى تنتظم األمور ويتمكن التجار 
من سداد ما عليهم من ديون خالل شهر رمضان، مؤكدين 
تعرضهم خلسارة كبيرة بسبب ضعف وانقطاع التيار 
الكهربائي املستمر باملدينة. وتشهد مدن وقرى محافظة 
سوهاج حالة غريبة من نوعها فبدال من انقطاع التيار 
الكهربائي فإنه يكون ضعيفا للغاية، حيث يؤكد املسؤولون 
بش����بكة الكهرباء أن ذلك يرجع إلى انخفاض اجلهد في 
الشبكات للتقليل من انقطاع التيار الكهربائي، في حني 
أن األهالي قاموا بعدم تشغيل أجهزتهم الكهربائية خوفا 
من تعرضها للتلف، كما أن املواطنني يقومون اآلن بشراء 
الشموع واجلاز لتشغيل ملبات اجلاز. وفي كفر الشيخ، 
س����ادت حالة من الظالم الدامس عشرات القرى واملدن 
لثمانية ايام على التوالي. وس����اد السخط بني مواطني 
احملافظة بسبب انقطاع املاء أيضا العتمادهم على املواتير 
الت����ي تعمل بالكهرباء في رفعه����ا، وكذلك األمر في حي 

اجلامعة مبدينة الفيوم.

انقطاع الكهرباء 
يعيد سكان

10 محافظات 
إلى »العصور الوسطى«

في العاشر من رمضان سنة 1393 ه� ، 
املوافق يوم السبت السادس من أكتوبر 
1973، وفي متام الساعة الثانية وخمس 
دقائق ظهرا، انطلقت أول شرارة حلرب 
الع��زة والكرامة للمصري��ني والعرب 
جميعا، حرب عرف��ت بأسماء ع��دة: 
»ح��رب أكتوب��ر«، »حرب تش��رين«، 
»حرب يوم الغفران«، ح��رب استطاع 
فيه�����ا اجلي����ش املص��ري عبور 
قناة الس��ويس وحتطيم خط بارليف 
واس��تعادة ش��به جزيرة س��يناء من 
يد احملت��ل اإلس��رائيلي، ليجمع قادة 
جيوش العالم على أن القوة املس��لحة 
املصرية قد جنحت في قهر املستحيل، 
بهزميتها جلي��ش الغاصب الصهيوني 

الذي كان يزعم أنه »ال يقهر«.
 قبل بداية العمليات بأيام قليلة كان 
ميكن لقوات العدو اإلسرائيلي مشاهدة 
القوات املصرية والتي ال يفصلها عنه 
س��وى قناة السويس بعرض 180 مترا 
فقط، وهي بكامل أس��لحتها ومعداتها 
على اجلبهة تعد زوارق العبور وجتهز 
الفتاحات على اجلسور، غير أن سلوك 
القوات اإلسرائيلية في الساعات األولى 
من احلرب كان دلي��ال عمليا على أنها 
أخذتها املفاج��أة التامة، وقد تضاربت 
أق��وال العدو وأدلته وش��هادات قادته 
بع��د ذلك ح��ول هذه النقط��ة تضاربا 
ش��ديدا، ففي مرحلة ساد القول بأنهم 
»رأوا ولكنه��م لم يفهم��وا« وفي رأي 
آخر بأنهم »رأوا وفهموا ولكنه��م لم 
تفسير ه������ذا  وما  يصدق����وا«، 
إال أن اهلل عز وجل قد وقف إلى جانب 
املؤمن��ني املدافع�����ني ع��ن أرضهم، 
املستعينني به في الشه���ر الفضيل، 
ش��هر رمضان الك��رمي، والذين بدأوا 
معركته��م وهم يهتف��ون كالرعد: اهلل 
أكب��ر.. اهلل أكبر، وهن��ا زلزلت قلوب 
احملتلني ول��م يفهموا ما ي��رون، قال 
تعال��ى: )وجعلنا من بني أيديهم س��دا 
ومن خلفهم س��دا فأغشيناهم فهم ال 

يبصرون(. 

العاشر من رمضان


