
 السبت
  ١٥  يناير ٢٠١١ 

 40 
 مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  شؤون  شؤون  شؤون  شؤون  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  شؤون  شؤون  شؤون  شؤون  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  شؤون  شؤون  شؤون  شؤون  شؤون  شؤون  مصرية  مصرية  مصرية  مصرية  مصرية  مصرية  مصرية  مصرية  مصرية  مصرية  مصرية  مصرية 

من أول 
السطر

نقطة 

 ـ أكثر من ٧١ طلب إحاطة في مجلس 
الشــــعب حول أزمة أنابيب البوتاجاز 
وهجوم نيابي حاد على وزيري التضامن 
االجتماعي والبترول بسبب سوء توزيع 
أنابيــــب الغاز الطبيعي على املواطنني 
وترك األمر في يد الســــوق الســــوداء 
مبا يترتب عليه انتشار طوابير الغاز 
وتكدس املواطنني أمام املنافذ وارتفاع 

سعر األنبوبة.
  ـ في محافظة جنوبية أصيب ١٠ في 
مشاجرة بسبب أسبقية احلصول على 

األسطوانة مبنطقة التوزيع.
  ـ وفــــي أخرى قطع عدد من األهالي 
الطريق الســــريع أمام إحدى سيارات 
البوتاجاز التابعة ملستودعات احملافظة، 
واستولوا على حصتها، وبرروا تصرفهم 
بفشلهم في احلصول على أي أسطوانة 

منذ ١٥ يوما.
  طبعا، عندما تقرأ األخبار السابقة 
لن تندهش ألنها نســــخة طبق األصل 
ومكررة في نفس هذا التوقيت من كل 

عام، أليس كذلك؟
  أنبوبــــة البوتاجاز.. قضية تتجدد 
وتتكرر مع موســــم الشتاء في كل عام 
نتيجة زيادة استهالك الوقود.. القضية 
مســــتمرة بــــال حل منذ عدة ســــنوات 
وجتددت هذا العام مع وجود مقترحات 
بتنفيذ مشــــروع لتوزيع أنابيب الغاز 
بكوبونات لكل أسرة. لكن هذا املقترح 
لم مينع األنبوبة من الغالء املبالغ فيه 
كما انه لم يردع الســــوق السوداء من 
التمادي وإخراج لســــانها للمواطنني، 
ليقترح وزير التضامن االجتماعي علي 
مصيلحي اقتراحا جديدا، أال وهو حتديد 
الفئات املستهدفة من دعم الغاز ومتوسط 
االستهالك وشبكة التوزيع وعرضها على 
جلنة مشتركة تضم اللجنة االقتصادية 

والطاقة والدينية.
  نهاية، أيا كان املقترح..كوبونات أو 
حتديد توزيع األنابيب بناء على حتديد 
املستهلك، نتمنى أن يدخل علينا شتاء 
٢٠١٢ إذا كان هناك عمر، وال توجد أزمة 

في األنابيب. 

 أنابيب!

 أحمد صربي 
 masri77@hotmail.com 

 اإلسكندرية «تحت المراقبة»

 د.عمرو الباز 

 صرح اللواء عادل لبيب محافظ اإلسكندرية بأن احملافظة 
بدأت في تنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتغطية جميع الشوارع 
وامليادين الرئيسية والفرعية باملدينة عن طريق كاميرات 
مراقبة ثالثية األبعاد لتصبح غرفة عمليات متكاملة يطبق 
بها أحدث النظم العلمية باإلضافة إلى نظام إدارة األزمة.
  وقال لبيب ـ خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد السبت 
املاضي بديوان عام احملافظة ـ «إن املشــــروع يتم تطبيقه 
على عدة مراحل متتالية لتغطية جميع شــــوارع املدينة 
الرئيسية والفرعية والعشــــوائية». وأشار لبيب إلى أن 
املشــــروع يتم متويله من جانب محافظة اإلســــكندرية، 
موضحا أن الهدف من املشروع هو مراقبة وحتديد أماكن 
األزمة والعمل على عالجها فورا عن طريق غرفة التحكم 
والتي يديرها نخبة من الكوادر الشــــابة التي مت تدريبهم 

على قيادة تلك املنظومة.
  وأكد لبيب أن منظومة مراقبة اإلسكندرية متت جتربتها 
وأسفرت عن جناح التجربة، مشيرا إلى أن غرفة إدارة األزمة 
امللحقة باملنظومة تقوم بإبالغ جميع األجهزة املسؤولة عن 
األزمة فور حدوثها وبالتالي اتخاذ كل اإلجراءات املناسبة 
لعالجها. الى ذلك، أكد لبيب أنه ستتم إزالة أي عقار يهدد 
حياة ســــاكنيه، مشيرا إلى إنه ســــتتم متابعة العقارات 
الصادرة لها قرارات ترميم وإزالة من رؤساء األحياء املختلفة 

باإلسكندرية للتأكد من تنفيذ تلك القرارات.
  وأوضح لبيب حــــرص احملافظة علــــى مراعاة البعد 
االجتماعي ألصحاب تلك العقارات، مشيرا إلى أن احملافظة 
خصصت ١٢٠٠ شقة ســــكنية ألصحاب العقارات املنهارة 
والصــــادرة لها قرارات إخالء. وقــــال لبيب «إن احملافظة 

خصصت نحــــو ٤٥ مليون جنيه لترميم العقارات املطلة 
على كورنيش اإلسكندرية، إضافة إلى ٨ ماليني جنيه دعما 
من وزارة البترول لتنفيذ املشروع الذي يهدف إلى احملافظة 
على سالمة املباني املشيدة على الكورنيش للحفاظ على 
املظهر احلضاري للمدينة نظرا ألهمية الكورنيش كواجهة 
حضارية لإلسكندرية». وأكد محافظ اإلسكندرية أن احملافظة 
تقوم بدعم رواتب املدرسني باملدارس التي تعاني من عجز 
في أعداد املدرسني خاصة مبناطق «أبيس، وبرج العرب»، 
مشيرا إلى أنه سيتم عمل صناديق ملجالس األمناء اخلاصة 
باملدارس لعمل ترميمات وصيانة دورية لها، مناشدا رجال 
األعمال واملجتمع املدني باملشاركة في دعم تلك الصناديق. 
وأشــــار لبيب إلى بقاء أسماء املدارس التي صدر قرار من 
وزارة التربية والتعليم مؤخرا بتحويلها من مدارس قومية 

الى جتريبية كما هي، مؤكدا أن تلك املدارس ستستمر في 
نفس النهج العلمي الذي تسير عليه.

  وقال اللواء عادل لبيب: «إنه مت انتداب دكتورة من قسم 
اللغة اإلجنليزية (كلية اآلداب) بجامعة اإلسكندرية إلدارة 
مدرســــة كلية النصر للبنات ـ احدى املدارس الصادر لها 
قرار حتويل، مشيرا إلى انه سيتم عقد لقاء مع أولياء أمور 
طلبة تلك املدارس لطمأنتهم على مستقبل أبنائهم في تلك 

املدارس، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم».
  وأوضح محافظ اإلسكندرية أن كل التعديات التي حدثت 
على بحيرة «مريوط» متت إحالتها للنيابة، مشــــيرا إلى 
أن القانون يؤكد على أن «أي جزء يتم ردمه من البحيرة 
يعد تابعا ألمالك الدولة»، مؤكدا أنه ستتم دراسة مستقبل 

البحيرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة. 

 الباز لـ «شؤون مصرية»: بدء بيع الكتب للمتقدمين 
المتحانات «أبناؤنا في الخارج» في «فيصل»

 تيسيرا على أولياء امور الطالب 
املتقدمني المتحانات «أبناؤنا في 
اخلارج» وحرصــــا على مصلحة 
الطالب، وافــــق د.احمد زكي بدر 
وزير التربية والتعليم على فتح 
منفذ بيع الكتب الدراسية بقطاع 
الكتب بفيصــــل هذا العام ألولياء 
األمور وذلك اعتبارا من غد االحد 

وملدة خمسة عشر يوما.
البــــاز امللحق    وأكــــد د.عمرو 
الثقافــي في السفــارة املصــرية 
لـ «شؤون مصرية» حرص وزارة 
التربية والتعليم على مســــتقبل 
أبنائها وتذليل الصعاب لهم في كل 
مكان للوصول إلى النجاح والتقدم. 
إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة 
بوزارة التربية والتعليم، أن د.أحمد 
زكي بدر أصدر أوامر تنفيذية بإنهاء 
عمل ٣٠ موظفا داخل قطاع شؤون 
الكتب بالوزارة، ونقلهم دفعة واحدة 
إلى املديريات التعليمية باحملافظات 
وقطاعات أخرى بديوان «التعليم»، 

محمد، وفيفي عبد الغني، وجمال 
قطب، وعماد مهدي، وشريف عبد 
إبراهيم، وفايزة  الوهاب، وإميان 
أحمد، وسامية فاروق، وعزة عبد 
السالم، وميرفت مصطفى، وأشرف 
السعدي، وسيد ســــعيد، ووفاء 
فيصل، ومحمــــد فاروق، وفوزية 
نبيل وإحسان حسن، وقد توزعت 

وفي الوقت نفسه سيطر الغضب 
على املنقولني ألنهم سيحرمون، 
حســــب قولهم، من مكافآت ومنح 
العاملني بقطاع الكتب، والتي تصل 

قيمتها إلى ٩٠٠ يوم كل عام.
  وأكــــدت املصــــادر أن الوزارة 
صنفت املنقولني إلى مجموعتني، 
األولى تضم ١٠ موظفني مت نقلهم 
إلى مديرية التربية والتعليم في 
القاهرة، وهم رشــــا محمد، وآمال 
رمزي، وســــوزي محمد، وأميرة 
أحمد، وماجد محمود، وعماد عيسى، 
وأســــماء محمد، وريهام البدوي، 
وحسني حسان وهبة حسن جنلة 
د.حسن سويلم، الرئيس األسبق 
لإلدارة املركزية لقطاع شــــؤون 
الكتــــب، والذي توفــــي عام ٢٠٠٨ 
في عهد د.يســــري اجلمل الوزير 
السابق. أما املجموعة الثانية فتضم 
٢٠ موظفا مت نقلهم من قطاع الكتب 
إلى إدارات أخرى داخل الوزارة، وهم 
هشام فهمي، وحازم عيسى، ونبوية 

هذه املجموعة على إدارات التعليم 
الصناعي، والتنســــيق اإلعدادي، 
والشــــؤون اإلداريــــة، والتعليم 
االبتدائي، واملكتبات، واملشتريات 
واملخازن. وقالت املصادر إن بدر 
وافق على نقل الـ ٣٠ موظفا قبل 
ســــفره إلى العاصمة البريطانية 
لندن حلضور اجتماعات املنتدى 
العاملي للتعليم، وأكدت املصادر 
أن املنقولــــني جتمعوا أمام مكتب 
وفاء عبد الفتاح، الرئيس احلالي 
لقطاع الكتــــب، إلبداء اعتراضهم 
علــــى قرارات بــــدر إال أنها أخلت 
الوزير  مسؤوليتها وأبلغتهم أن 
هو مــــن أمر بنقلهم. في ســــياق 
آخر، أصدر اللــــواء نبيل العزبي 
محافظ أسيوط اخلميس املاضي 
قرارا بإعفاء د.عبلة الفار مدير عام 
إدارة أسيوط التعليمية من مهامها 
الوظيفية وتكليف محمد رفعت 
كتبي بالعمل. يأتي هذا القرار بعد 
إيقافها عن العمل وحتويلها للنيابة 

اإلداريــــة للتحقيــــق عقب حادث 
أتوبيس رحالت مدرسة الوليدية 
للبنــــات اإلعدادية والذي جرفته 
الســــيول مبحافظــــة املنيا وأدى 
إلى مصرع ١١ شخصا وإصابة ٥٣ 
آخرين. وكانت التعليمات صدرت 
من محافظ أسيوط بإلغاء جميع 
األنشطة املدرسية قبيل احلادث 
بقرابة أســــبوع لســــوء األحوال 
اجلوية إال أن مديــــرة اإلدارة لم 
متتثل للتعليمات وصرحت بخروج 
الرحلة. من ناحية أخرى قدم النائب 
محمد الصحافــــي عضو مجلس 
الشعب بأسيوط طلب إحاطة حول 
احلادث وأســــباب وقوعه مشيدا 
مبوقف محافظ أسيوط الذي سارع 
إلى زيارة املصابني مبستشــــفى 
أبنوب املركزي وأسيوط اجلامعي 
وقيامه بصرف التعويضات الفورية 
وتقدميه التعازي ألسر الضحايا 
ومتابعته لعمليــــات البحث عن 

املفقودين حلني العثور عليهم. 

 نقل ٣٠ موظفًا خارج قطاع الكتب.. وإعفاء مديرة إدارة أسيوط من منصبها

 ١٠٠٪ زيادة في مرتبات ٦٫٢ ماليين موظف
 القاهرة ـ شيماء فاروق ووكاالت 

  أكد د.أحمد درويش وزيــــر الدولة للتنمية اإلدارية أنه 
ستتم مضاعفة مرتبات املوظفني بنسبة ١٠٠٪ خالل السنوات 

اخلمس املقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك.
  وأشار درويش في تصريحات صحافية على هامش ندوة 
جمعية اإلدارة إلى أن موظفي اجلهاز اإلداري البالغ عددهم 
٦٫٢ ماليني موظف سيشعرون بتحسن ملموس في رواتبهم 
خالل العام احلالي متضمنا صرف عالوات جديدة لتحسني 
مستوى معيشتهم. وأوضح وزير الدولة للتنمية االدارية أن 
احلكومة رصدت أكثر من ٨٥ مليار جنيه لرواتب املوظفني 
للعام احلالي مع مراعاة معدالت التضخم املرتفعة في السوق 
املصري وحتى يشعر املوظف بالزيادة املتحققة في راتبه. 
وأكد درويش أن البرنامج االنتخابي األخير للرئيس مبارك 
٢٠٠٥-٢٠١١ شهد حتقيق معدالت زيادة وصلت الى ١١٤٪ في 
رواتب املوظفني، موضحا ان الفترة املقبلة ستشهد العديد 
مــــن النقاط اإليجابية للموظفني ســــتظهر مع اقرار قانون 

الوظيفة العامة في الدورة البرملانية احلالية.
  الى ذلك، أطلقت وزارة املالية مبادرة جديدة باسم «حقق 

أحالمك» خلدمة االقتصاد القومي واملواطن والصناعة واإلنتاج 
احمللي، بهدف متكني املوظف من حل بعض مشاكله.

  وأكد د.يوســــف بطرس غالي وزير املالية في االحتفال 
بتوقيع بروتوكول التعاون بني وزارة املالية و٥ بنوك جتارية 
وشركة مصر لتأمينات احلياة، أن وزارة املالية تفاوضت مع 
البنوك نيابة عن املوظف لتقليل سعر الفائدة وان الوزارة 
استخدمت القدرة الكسبية للموظف في احلصول على قرض 
من اجلهاز املصرفي وقد اســــتجابت ٥ بنوك فقط في حني 

رفضت البنوك األخرى االشتراك في املبادرة.
  وقال إن املفاوضات التي اســــتغرقت أكثر من ٦ اشــــهر 
أسفرت عن عدد من الضوابط التي وضعتها املالية منها أال 
يزيد قسط القرض عن ٣٠٪ من إجمالي دخل املوظف، كما 
وصلت الفائدة إلى ٥٫٧٪ شاملة قسط التأمني، بحيث يكون 

السداد من ٥ إلى ٧ سنوات حسب رغبة املوظف.
  وأكد أنه ال إرغام للموظف للحصول على هذا القرض، 
مشــــيرا إلى أن إجراءات احلصول على القرض ال تتطلب 
سوى ملء استمارة واحدة من صراف اجلهة التي يحصل 
منها املوظف على راتبه، والذي يرســــلها مباشــــرة للبنك 

وخــــالل أيام قليلة يصدر البنك موافقته على منح القرض 
ويصرف املوظف من نفس الصراف مبلغ القرض بحيث ال 

يتعامل مع البنوك إطالقا.
  وأشار إلى أن وزارة املالية أنشأت صندوقا لتحمل مخاطر 
عدم سداد املوظف للقرض في حالتي الفصل أو االستقالة، 
أما بالنســــبة للموظف الذي يحصل على قرض ثم يحصل 
على إجازة بدون مرتب، فإنه سيطلب منه كتابة إقرار بسداد 

القرض في مواعيده.
  ومن أهم شروط االستفادة من املبادرة أن يكون املوظف 
معينــــا بعقد دائم لدى جهة عملــــه، وتوقع د.غالي أن يتم 
صرف قروض من خالل هذه املبادرة في حدود ١٠ مليارات 
جنيه كقروض جديــــدة حتى يونيو املقبل، وتصل إلى ١٥ 

مليارا خالل عامني.
  وقال إن القروض املتاحة ألقل مرتب وقيمته ٣٥٨ جنيها 
شــــهريا تصل إلــــى ٥ آالف جنيه في حالة الســــداد على ٥ 
سنوات والى ٦٣٠٠ في حالة السداد على ٧ سنوات، وأضاف 
ان برنامج التمويل اجلديد سيبدأ تنفيذه فورا، متوقعا أن 

تشهد الفترة املقبلة إقباال متدرجا مع التنفيذ. 

 قروض شخصية للعاملين بالدولة تسدد على ٧ سنوات 

 الرقابة المصرية تجيز فيلم «اللعبة العادلة»
   دون مالحظات وتنفي عنه تهمة التطبيع 

 القاهــــرةـ  د.ب.أ: أنهى رئيس جهاز الرقابة على 
املصنفات الفنية املصري، سيد خطاب، جدال واسعا 
دار في الوســــطني الفني واإلعالمي طيلة األسبوع 
املاضي حول الفيلم األميركي ـ اإلماراتي املشــــترك 
«اللعبة العادلة» الذي كان من املقرر أن يتم عرضه 
الثالثــــاء املاضي، لكن الرقابة أجلت منحه تصريح 

العرض بال مبرر.
  وقال خطاب في لقاء مطول مع برنامج «استوديو 
مصر» على قناة «نايل سينما» املصرية احلكومية 
مســــاء أمس االول، إن الفيلــــم حصل على تصريح 
بالعرض، وأن التصريح لم يضم أي مالحظات ألن 
الفيلم ينتصر لقضايا العرب وال يسيء لهم حسبما 

روج البعض ممن طالبوا بوقف عرضه.
  وأضاف أنه من املقرر أن يعرض الفيلم في مصر 
للجمهور األربعاء املقبل، مشيرا إلى أنه يقدم موضوعا 
متميزا يعرض وجهة النظر العربية في قضية الغزو 
األميركي للعراق بدعوى وجود أسلحة دمار شامل.
وضم البرنامــــج إلى جانب رئيس الرقابة املنتجني 
محمد حسن رمزي وهشام عبد اخلالق واإلعالمية 
فريدة الشوباشي والناقد عصام زكريا الذين ناقشوا 
طويال فكرة «التطبيع» التي مت وصم الفيلم بها بسبب 
ظهور ممثلة إســــرائيلية هي ليزار شارهي في دور 
ثانوي خالل األحداث، حيث اعتبروا التطبيع تهمة 

مطاطة بال تعريف محدد حتى اآلن.
  وربط عصــــام زكريا بني اتهــــام الفيلم واملمثل 
املصري خالد النبوي املشــــارك فيه بالتطبيع وبني 
اتهام مهرجان أبوظبي السينمائي مؤخرا بالتطبيع 
بسبب منحه جائزة ملنتجة إسرائيلية، قائال إن على 
النخبة املثقفة من إعالميني وسينمائيني وأدباء العمل 
على إيجاد تعريف واضح للتطبيع بدال من إطالق 

االتهامات في كل االجتاهات بال ضوابط.
  وشهد اليومان األخيران صدور بيانني من غرفة 
صناعة الســــينما املصرية واحتاد النقابات الفنية 

تطالبــــان فيهما الرقابة مبنع عــــرض الفيلم كونه 
يروج للتطبيع الذي ترفضه كل الكيانات الثقافية 
املصريــــة معلنني رفضهم التــــام للفيلم وألي فيلم 

يضم ممثال إسرائيليا.
  وأظهرت تلك البيانات أن املؤسستني املصريتني 
حريصتان على القيــــام بدور فيما يخص التطبيع 
دون أن يكــــون لهم دور في حتديد مفهومه، كما أن 
اجلميع نازع جهاز الرقابة في صالحياته القانونية 
وطالب باملنع دون حتى أن يطلب مشــــاهدة الفيلم 

أو يعرف فحواه.
  وبينمــــا التمس رئيس الرقابة العذر ملن طالبوا 
باملنع بال حق فان املنتج واملوزع محمد حسن رمزي 
قال في البرنامج إن منيب شافعي رئيس غرفة صناعة 
السينما وممدوح الليثي رئيس احتاد النقابات الفنية 
اللذان لم يشاهدا الفيلم أصدرا بيانات رافضة له بناء 
على غيرتهما على السينمائيني املصريني وحرصا 
من الوقوع في فخ التطبيع وأن هذا موقف أعضاء 
الغرفة وكل أعضاء النقابات رغم أن القرار النهائي 
للرقابة وحدها.وتعرض قناة «نايل سينما» منذ أكثر 
من شهرين بشكل متكرر تقريرا مصورا حول أعمال 
املمثل خالد النبوي من إنتاجه الشــــخصي ويركز 
على دوره في فيلم «اللعبة العادلة» لكن القناة لم 
تتناول األزمة طيلة األسبوع املاضي، الذي ثار فيه 
الكثيــــر من اجلدل، إال في حلقة امس االول التي مت 

فيها اإلعالن عن التصريح بعرض الفيلم.
  وتدور أحــــداث الفيلم الــــذي كتبه جيد وجون 
بيتروثويسرد حول معلومات استخباراتية اعتمدت 
عليها اإلدارة األميركية السابقة في تبرير غزو العراق 
بترويج مزاعم حول برنامج صدام حسني النووي، 
ويقوم بالبطولة فيه شــــون بــــني وناعومي واتس 
بينما يجســــد املصري خالد النبوي شخصية عالم 
نووي عراقي يكشف األكاذيب األميركية والفيلم من 

إخراج دوج ليمان.  

 «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 ٢٤٨٣٣٦٠٩، 
  أو على البريد اإللكتروني:

egyptianaffairs@alanba.com.kw   
  إشراف: أحمد صبري 

 قال طه جادو نائب رئيس جمعية «ابني بيتك»، إن املنطقة رقم ١ قطاع «ج» 
باملشروع، تعرضت للسرقة يوم االثنني املاضي، وقام الذين سرقت منازلهم 
بتحرير محضر برقم ٣٧٩ لســــنة ٢٠١١ جنح أول أكتوبر. وأضاف جادو، أن 
عدد املنازل التي متت سرقتها بلغت ١٦ منزال، بالرغم من وجود نقطة شرطة 
بالقرب من هذه املنطقة، إال أن ذلك لم مينع حدوث الســــرقة. وأوضح نائب 
رئيس اجلمعية أن الســــرقة متثلت في كسر أبواب املنازل وسرقة البوابات 

احلديدية والشبابيك، مطالبا بزيادة عناصر األمن بهذا املشروع. 

 نجوم اإلعالم
   في زفاف حفيدة

   آخر حاكم مصري لغزة
ــن االعالميني   حرص عدد كبير م
والشخصيات العامة على مشاركة العميد 
عمرو حسني وحرمه االعالمية سحر 
ــات القناة الثالثة،  عباس، كبيرة مذيع
ــنت»  االحتفال بزفاف كرميتهما «بس
على د.محمد الليثي اخصائي امراض 
ــاء والوالدة وجنل اللواء طبيب  النس
عاصم الليثي وحرمه ماهيتاب عباس. 
جدير بالذكر بحسب موقع «أخبار مصر» 
ان العروس بسنت هي حفيدة الفريق 
ــني آخر حاكم مصري  عبداملنعم حس
ــزة، وأقيم احلفل داخل قاعة  لقطاع غ
صالح الدين بفندق شيراتون القاهرة، 
وهي القاعة التي شهدت زفاف والدي 

 «طيران اإلمارات» تنّظم 
  «حملة توظيف» جديدة  في مصر

 اعلنـــت «طيران االمارات» عن عزمها تنظيم حملة توظيف 
جديدة في مصر تهدف الى استقطاب الكوادر املصرية الشابة 

من الراغبني في العمل كمضيفات ومضيفني جويني.
  وسوف تنظم الناقلة يوما مفتوحا بعد غد االثنني من التاسعة 
صباحا في فندق فيرمونت هوليوبوليس، طريق العروبة في مصر 

اجلديدة، وذلك ملقابلة الراغبني في العمل وتسلم طلباتهم.
  من جانبه، قال خالد السركال املدير االقليمي لطيران االمارات 
فـــي مصر: تتمتع اطقم الضيافة واخلدمات اجلوية في طيران 
االمارات بأعلى املســـتويات املهنية التي تقدم ارقى مستويات 
خدمة العمالء. نحن نولي عناية خاصة في اختيار هذه الكوادر، 
لنضم لعائلـــة طيران االمارات املوهوبني من الشـــباب، ذوي 
الثقافـــات املتعددة، االمر الذي يعزز ريـــادة الناقلة في مجال 
الضيافة اجلوية وكذلك جـــودة خدماتها احلاصلة على ارقى 

اجلوائز العاملية. 

 سرقة ١٦ منزًال بمشروع «ابني بيتك»


