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الصني تنضم إلى الطامعني 

في مياه »النيل«
معارضو ترشيح سمية اخلشاب 

للرئاسة يشنون حملة مضادة تتضمن 
مشاهدها مع غادة في »حني ميسرة« 

 »احلرية والعدالة«
أول حزب ميثل اإلخوان »رسمياً«

جناد للوفد الشعبي: مصر أكبر 
من أن »تشيعها« إيران

مخرج »صرخة منلة«: الثورة أنقذتني 
من حرب شرسة مع »الداخلية«

منع زوجة أحمد عز األولى 
من السفر إلى بيروت

صحيفة إيطالية: الثورة املصرية 
تتعثر في منتصف الطريق

أهالي شهداء الثورة املصرية 
ينظمون اعتصامًا أمام التلفزيون 

أبويحيى مفجر قضية 
كاميليا شحاته في قبضة األمن

بهذا العن����وان تناول الصحافي ماثيو كان في مقالته 
بصحيفة »كريستيان ساينس مونيتور« التهديد الذي قد 
متثله الصني بشرائها أرضا في السودان واثيوبيا لزراعة 
احملاصي����ل في خطوة تهدد مصادر مصر املائية اذ تقوم 
بعض الدول اآلسيوية منها الصني وكوريا اجلنوبية بشراء 
مساحات زراعية في دول افريقية منها اثيوبيا والسودان 
والكونغو في صفقات ذات مصاحلة مشتركة الستغالل 
تلك األراضي في زراعة احلبوب وش����حن محصولها الى 
الدول اآلسيوية غير ان تلك الصفقات تقلص املساحات 
التي توفر السلسلة الغذائية لدول افريقيا التي تعاني من 
اجلفاف والقحط وتثير غضب املزارعني احملليني ومتثل 

خطرا بالغا على مصر.

قال عصام سلطان � نائب رئيس حزب الوسط وعضو 
الوفد الشعبي املصري الذي زار طهران مؤخرا � إن إيران 
تخش���ى من تصدير الثورة املصرية إليه���ا، الفتا إلى أن 
الرئيس االيران���ي محمود أحمدي جناد قال لهم إن مصر 
أكبر من أن »تشيعها« إيران، ودعا سلطان للتخلص مما 
وصفه باملراهقة السياس���ية، مضيفا أنه يجب التعلم من 
جتربة طهران االقتصادية الناجحة رغم احلصار االقتصادي 
عليها. وأوضح س���لطان � خالل برنامج العاش���رة مساء 
األح���د- أنه يتمنى وجود مثلث احلل���م )مصر � تركيا � 
إيران( في منطقة الش���رق األوسط كقوة للمنطقة، مؤكدا 
أن الكثير من الدول التي تضغط الس���تمرار قطع عالقتنا 
مع طهران هي نفسها تقيم عالقات اقتصادية قوية معها 

بالرغم من احلظر االقتصادي.
وأوضح الشيخ جمال قطب رئيس جلنة الفتوى باألزهر 
سابقا أنه تلقى وعدا من وزير اخلارجية االيراني بتشجيع 
الس���ياح اإليرانيني إلى زيارة مصر في نفس شهر عودة 
العالقات. وردا حول م���ا أثارته بعض الصحف من قول 
الرئيس اإليراني أحمدي جناد بأن الثورة املصرية امتداد 
للثورة اإلس���المية اإليرانية أوضح د.مصطفى النجار � 
املتحدث اإلعالمي حلزب الع���دل � أنه لم يكن الكالم بهذا 
الوضوح الذي تناولته الصحف، لكنه استشعر تلميحا بأن 
25 يناير ثورة إسالمية، الفتا إلى أنه طلب الكلمة وقال إن 
ثورة 25 يناير ليست دينية بل شاركت بها جميع األطياف 

ومتفردة وتدرس في كل املراكز البحثية بالعالم.
وأشار النجار إلى أن إيران دولة استخباراتية ونظامها 
بوليس���ي، نافيا حدوث نوع من التحك���م في حتركاتهم 
بالبالد هناك، حيث أكد أنهم زاروا أكثر من مكان وبحرية، 
موضح���ا أن ذهاب الوفد املصري الش���عبي لطهران كان 

ملصلحة مصر.

القاه����رة � العربية.نت: أكد املخرج املصري س����امح 
عبدالعزيز أن اندالع ثورة اخلامس والعشرين من يناير 
أنقذه من حرب شرسة مع وزارة الداخلية املصرية بسبب 
فيلمه األخير »صرخة منلة« الذي استقبلته دور العرض 
قبل أيام قليلة، والذي شكل مفاجأة كبيرة لكل من شاهده، 
كون����ه لم يتنبأ بالثورة فقط، لكنه كس����ر كل اخلطوط 

احلمراء التي لم يستطع أي فيلم سابق تخطيها. 
وأفصح عبدالعزيز عن السبب في جرأة محتوى الفيلم 
بأنه مت تصويره كامال دون أن يعرض على الرقابة ودون 
أن يأخذ تصريحا واحدا م����ن وزارة الداخلية كما جرت 
العادة، وأنه حينما كان س����يأتي وق����ت عرضه لم يكن 
ليوافق على حذف مش����هد واحد منه، مؤكدا بس����خرية: 
»كنت س����أعرضه في مترو األنفاق لو لزم األمر حتى ال 
يحذف منه مشهد واحد، لكن بحمد اهلل الثورة أنقذتني 

من هذه احلرب«. 
وفي سؤال »العربية.نت« له عن كيفية مرور الفيلم من 
حتت يد الرقابة ووزارة الداخلية في ظل محتواه اجلريء 
والصادم، والذي يحمل اتهامات فساد واضحة للحكومة 
السابقة، حيث إن الفيلم قد مت تصويره في عهد النظام 
السابق، كش����ف أنه قام بتصوير الفيلم دون أن يحصل 
على تصاريح من وزارة الداخلية، ودون أن يقوم بعرض 
السيناريو عليها كما جرت العادة مع األعمال التي تتضمن 

انتقادات للحكومة. 
يشار إلى أن »صرخة منلة« يبرز أهم املشاكل التي كان 
يعاني منها الشعب املصري في إطار كوميدي، ويناقش 
املش����اكل التي عانى منها الفقراء في عهد النظام السابق 
ورجاله، وتدور قص����ة الفيلم حول مواطن مصري كان 
يعمل في العراق ويظن أهله أنه قتل أثناء الغزو، لكنهم 
يكتش����فون أنه على قيد احلياة، وبعد عودته إلى مصر 
يصطدم بواقع احلياة البائسة ما يدفعه إلى اعتراض موكب 

الرئيس ليواجهه بحقيقة األوضاع املرة في وطنه.

منعت س���لطات مطار القاهرة اجل���وي عبلة فوزي، 
الزوجة األولى لرجل األعمال أحمد عز، من الس���فر على 

طيران شركة »الشرق األوسط«. 
وكانت عبلة ق���د تقدمت إلى إدارة اجل���وازات إلنهاء 
إجراءات سفرها إلى بيروت، على طائرة الشرق األوسط 
إال أن إدارة اجل���وازات أبلغتها بأنها مدرجة ضمن قوائم 
املمنوعني من السفر بناء على التحقيقات التي جترى معها 

من إدارة الكسب غير املشروع.

روما � د.ب.أ: رأت الصحيفة اإليطالية »كورير ديال سيرا« 
أن الثورة املصرية تعثرت في منتصف الطريق.

وكتبت الصحيفة اليمينية الليبرالية في عددها الصادر أمس: 
»عقب سقوط مبارك أصبحت القوى املدنية والدميوقراطية 
مسحوقة بني املجلس العسكري واجلماعة السياسية الوحيدة 
املنظمة، وهي اإلخوان املسلمني، وبذلك فإن هناك خطرا جتاه 
حدوث انقالب يقوده محور يضم القوات املسلحة واإلخوان 

املسلمني«.
وذكرت الصحيفة أن »القوى السياس���ية اجلديدة تريد 
تأجيل االنتخابات ألنه ال يوجد على ما يبدو أحد قادر على 
خوض االنتخاب���ات وألن الفائز ميكن حتديده وهو جماعة 
اإلخوان التي متتلك مبفردها إطارا منظما ونشطاء وجذورا 
في البالد وترابطا قويا«. ورأت الصحيفة أنه »لن يكون من 
اخلطأ إجراء انتخابات برملانية ورئاس���ية عندما يتم تبني 

ميثاق جديد يحدد األهداف احلقيقية للثورة«.

القاهرة � يو.بي.آي: تظاهر عشرات من اسر شهداء ثورة 
25 يناير التي اطاحت بالرئيس املصري املخلوع حس���ني 
مبارك في 11 فبراير امام مبنى التلفزيون املصري بالقاهرة 

أمس مطالبني باالسراع في محاكمة قتلة ذويهم.
وقال شهود عيان ان حوالي 100 من املتظاهرين افترشوا 
االرض متهيدا لبدء اعتصام امام املبنى احليوي احتجاجا 

على بطء محاكمة املسؤولني عن قتل شهداء الثورة.
وطالب املتظاهرون بسرعة محاكمة جميع املسؤولني عن 
قتل »شهداء« الثورة وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني 

مبارك ووزير الداخلية االسبق حبيب العادلي.
ووفقا لتقديرات وزارة الصحة املصرية فإن عدد شهداء 
الثورة التي اندلعت في 25 يناير املاضي واستمرت لنحو 
18 يوما بلغ 850 ش���هيدا  و6 آالف مصاب سقطوا ضحية 
القوة املفرطة التي اس���تخدمتها قوات الش���رطة في قمع 

املتظاهرين.
وتأتي مظاهرة اهالي ش���هداء ماسبيرو بعد يوم واحد 
من قرار محكمة مصرية بتأجيل محاكمة 13 ضابطا ورجل 
شرطة من قس���مي شرطة كرداسة وامبابة متهمني بقتل 6 

اشخاص وإصابة 18 آخرين خالل وقت الثورة.

ألقت أجهزة األمن القبض على الشيخ مفتاح محمد فاضل 
الشهير ب� »أبو يحيى« مفجر قضية كاميليا شحاته زوجة 
كاهن دير مواس التي قيل أنها اعتنقت االسالم وحتتجزها 

الكنيسة.
وقال���ت مصادر أنه متت إحال���ة أبويحيى إلى نيابة أمن 
الدولة العليا أمس للتحقيق معه، وفور وصول الشيخ أبو 
يحيى إلى القاهرة متجها إلى مقر مكتبه بالهرم فوجئ بقوة 
أمني���ة ألقت القبض عليه، في الوقت الذي متت فيه إحالته 

إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وأكد نشطاء بائتالف دعم املسلمني اجلدد أن الشيخ أبو 
يحيى لم يتواجد بالقاهرة وقت أحداث إمبابة لس���فره إلى 
مدينة املنصورة، في الوقت الذي أكد بعضهم أن أبو يحيى 
اتصل فور علمه باألزمة بقائد الش���رطة العسكرية حرصا 

على تدارك األمر.

بعد الشائعات حول نية الفنانة سمية اخلشاب الترشح 
لرئاسة مصر، انتش����رت على ال� »فيس بوك« احلمالت 
الساخرة من احتمال ترشحها.. وشنوا عليها حملة مضادة 
حيث نشر شباب الفيس بوك مقطع ڤيديو فاضح للفنانة 
سمية اخلش����اب مع غادة عبدالرازق. املقطع عبارة عن 
مشهد من فيلم حني ميسرة وفيه عالقة شذوذ بني غادة 

وسمية، وأشياء قبيحة.
ورغم ان الفنانة سمية اخلشاب نفت ترشيح نفسها 
للرئاسة وقالت انها لم تقرر هذا األمر لكن منذ ان فجرت 
»البش����اير« اخلبر لم تنقطع حمالت الهجوم على سمية 
اخلشاب وانشأ نشطاء حمالت لترشيحها وحشد املؤيدين 

ورشحوا غادة عبدالرازق لتكون نائبتها.
غادة عبدالرازق هي األخرى وبس����بب اعالنها تأييد 
الرئيس املخلوع مبارك تعرضت لنقد واسع وجتريح ومت 

إدراجها ضمن القائمة السوداء لثورة 25 يناير.

القاهرة � أ.ف.پ: وافقت جلنة ش���ؤون االحزاب أمس 
على تأسيس حزب »احلرية والعدالة« الذي شكلته جماعة 
االخوان املس���لمني، بحس���ب وكالة انباء الشرق االوسط 

املصرية.
وهذه هي املرة األولى التي يصبح فيها لالخوان حزب 
سياس���ي معترف به منذ أسس حسن البنا اجلماعة عام 

.1928
وح���زب »احلرية والعدالة« هو اول حزب تتم املوافقة 
على تأسيس���ه بعد ان اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس 

املصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير املاضي.
  وقالت وكالة انباء الشرق االوسط ان »جلنة شؤون 
االحزاب وافقت خالل اجتماع )عقدته االحد( على تأسيس 
حزب احلرية والعدالة« الذي كان تقدم بطلب إنشائه القيادي 

في جماعة االخوان املسلمني سعد الكتاتني.
وكانت اجلماعة اعلنت في 30 ابريل املاضي انها ستنشئ 
حزبا سياسيا يشارك في االنتخابات النيابية في سبتمبر 
املقبل والتي تسعى من خاللها للفوز بنحو نصف مقاعد 

مجلس الشعب.
وأكد انذاك محمد مرس���ي الذي اختاره مجلس شورى 
جماعة االخوان رئيسا حلزب »احلرية والعدالة« ان احلزب 
اجلديد »ليس حزبا إس���الميا باملفهوم القدمي، ليس حزبا 
دينيا«، وامنا هو »حزب مدني« وسيعمل بصورة مستقلة 

عن اجلماعة.
واختار مجلس شورى االخوان كذلك د.عصام العريان 

نائبا لرئيس احلزب وسعد الكتاتني امينا عاما.
وأعلنت اجلماعة ان الترشيح ملجلس الشعب »سيكون 
ف���ي حدود 45 ال���ى 50%«، من املقاعد خ���الل االنتخابات 

التشريعية املقبلة.

العيسوي ينفي مماطلة »الداخلية« في نقل مبارك إلى طره

هل كان مبارك صاحب الضربة اجلوية في الـ 1973؟
45 طياراً شاركوا في حرب أكتوبر يقاضون هيكل

وحيد حامد: يستحيل تطبيق النموذج التركي في مصر

مازال مصير الرئيس السابق 
حسني مبارك مجهوال حتى اآلن 
ولم يتأكد بعد ما إذا كان س����يتم 
نقله من مستشفى شرم الشيخ الى 
مستشفى سجن مزرعة طره أم ال، 
ولكن تتوالى الشائعات واألقاويل 
كل يوم في هذا اخلصوص، حتى 
أن هناك اتهامات وجهها البعض 
لوزارة الداخلية مبماطلتها في نقل 

مبارك الى مستشفى طره.
وفي ه����ذا الصدد أك����د اللواء 
منصور العيسوي وزير الداخلية 
لبرنامج احلياة اليوم الذي يذاع 
على فضائية احلي����اة ان وزارة 
الداخلي����ة تلتزم بق����رار النيابة 
العامة وفقا للتقرير الطبي الذي 
مت االستناد إليه والذي يشير إلى 

عدم إمكانية نقل الرئيس السابق 
في الوق����ت احلالي نظرا لظروفه 
الصحية التي تس����تدعي تواجده 

في مستشفى شرم الشيخ.
وأك����د العيس����وي أن الوزارة 
مستعدة بجميع اإلجراءات سواء 
كانت تأمني نقل أو وجود مبارك 
في مستشفى مزرعة طره، وأضاف 
ان وزارة الداخلية هي جهة تنفيذ 
فقط، وتلت����زم بتنفيذ ما يصدر 
من النائب العام في هذا الش����أن 
أو صدور حك����م ضد مبارك أمام 
محكمة مختصة وفي هذه احلالة 
الداخلية بواجبها  س����وف تقوم 

التنفيذي أيضا.
ونفى الوزير ان يكون مسؤول 
في الوزارة قد صرح من قبل بعدم 

قدرتها على تأمني نقل مبارك أمنيا 
أو تأمينه في مزرعة طره.

إمكاني����ة قيام  وحول م����دى 
الش����رطة بتأم����ني االنتخاب����ات 
البرملانية القادمة، قال العيسوي 
»هذا الكالم يس����بق أوانه خاصة 
ان االنتخابات س����وف جترى في 
س����بتمبر املقبل وحينها ستكون 
الشرطة قد استعادت كامل قواها 

وتستطيع تأمينها بشكل كامل.
ورأى ان االنتخاب����ات القادمة 
سوف تكون أسهل من التي سبقتها 
نظرا لالحتقان الذي شهدته عبر 
السنوات املاضية بسبب التدخل 
والتزوير السافر والفاضح، وهو 
ما سوف يتم القضاء عليه بشكل 
نهائي في االنتخابات القادمة نظرا 

ألن التصويت س����يتم عن طريق 
الرقم القومي  واملواطن ليس له 
إال صوت واحد ف����ي املكان الذي 

يقيم فيه.
لذا لن يتم التزوير الذي يسبب 
االحتق����ان بني املواط����ن وأجهزة 
الش����رطة، وأشار الى ان الشرطة 
سوف تكون مس����ؤولة فقط عن 
تأمني اللجان من اخلارج أما داخلها 
فهو أمر يخص القاضي أو املستشار 
الذي يرأس اللجنة وتدخل الشرطة 
داخل اللجان يتم في حالة استدعاء 
القاضي في حالة وجود جتاوز دون 
أن تتجاوز الشرطة املهام التأمينية 
التي تستدعى من أجلها وهو مما 
يترتب عليه سهولة االنتخابات 

ويسرها.

أش����ار الكاتب والسينارسيت 
وحيد حام����د في بداي����ة حديثه 
لبرنامج »360 درجة« املذاع على 
فضائية احلياة إلى أن اجلزء الثاني 
من مسلسل اجلماعة قيد العمل وان 
اجلزء األول قد اس����تغرق منه ما 
يزيد على العامني ومت تنفيذه في 
عام ثالث، مشيرا إلى انه ومبجرد 
انتهائه من كتابة حلقات املسلسل 
ال� 30 سيبدأ العمل في تصويره 

على الفور.
وأش����ار الى أن اجلزء الثاني 

سيبدأ منذ تولي حسن الهضيبي 
لإلرشاد خلفا حلسن البنا انتهاء 

بإعدام سيد قطب. 
إمكانية  وس����خر حامد م����ن 
مساهمة اجلماعة من خالل شركات 
اإلنتاج اخلاصة بهم في إنتاج اجلزء 
الثاني من املسلسل مؤكدا في الوقت 
نفسه استحالة مساومته على فكره 
وإبداعه وان »الكاتب ال يغير رأيه 

إال عندما يغير فكره«.
وأض����اف الكات����ب أن الثورة 
املصرية لم تغي����ر من رؤيته أو 

تصوره بالنسبة انه مختلف مع 
فكر اجلماعة ألنها جماعة تستغل 
الدين في خدمة أغراضها السياسية 
وه����و كمواطن مس����لم ومصري 
يرفض الدولة الدينية وان ما يزعمه 
اإلخوان بأن دولتهم ستكون دولة 
مدنية مبرجعية إسالمية ما هو إال 

متييع لألمور.
وأوضح حامد انه ضد العنف 
مدافعا عن »اخلزعبالت« التي يتم 
إلصاقها بالدين رافضا جر الدولة 
إلى بوتقة العنف الديني � كما انه 

ضد احلكم العسكري أو استمراريته 
نظرا لتحوله لديكتاتورية مبرور 

الوقت.
واس����تبعد حام����د وجود أي 
إمكانية لتطبيق النموذج التركي 
في مص����ر الن تركيا دولة مدنية 
واجليش فيها يحمي مدنيتها وبها 
جميع أن����واع احلريات بداية من 

املالهي إلى النقاب.
في حني أن التيارات اإلسالمية 
في مص����ر هتفت ضد الس����ياح 

والسياحة في ميدان التحرير.

228 طي����ارا مصريا في العمل من 
أجل تنفيذ الضربة اجلوية األولى، 
ومن أجل حماية الطائرات من قصف 
العدو لها أثناء وجودها على األرض 
مت إنشاء حواجز حماية »دشمة«. 
وه����و االبتكار ال����ذي انفردت به 
مصر في هذا الشأن وكان اختراعا 
عبقريا اش����ترك في بنائها مئات 
اآلالف من العمال والفالحني وحمل 
الشباب والصبية مواد البناء من 
أجل استكمال هذه »الدشم« وبهذا 
يكون اجلميع قد شارك في الضربة 
اجلوية األولى وميلكها الش����عب 
املصري. وقال اللواء عكاشة أثناء 
احللقة وقد بدا عليه التأثر الشديد 
»دماء الناس اللي راحت في بناء 
احلواجز كيف ميكن مواجهتها يوم 
القيامة بعد ان حاول البعض حذف 
دورهم من تنفيذ الضربة اجلوية 

التي حققت االنتصار«.
انه من  ورأى محمد عكاش����ة 
البعض  األفض����ل حينما يري����د 
التعرف على وقائع حرب أكتوبر 
فعليه التوجه إلى مراكز الدراسات 
اخلاصة بالقوات املسلحة بدال من 
االستماع إلى اخليال الذي يردده 
بعض الكتاب عن حرب لم يسمعوا 

عنها.

وأجانب حول دور القوات اجلوية 
في املعركة«. وفي السياق تردد على 
مدار 30 عام����ا مضت أن الرئيس 
السابق حسني مبارك هو صاحب 
الضربة اجلوية التي اس����تطاعت 
أن تشل حركة العدو اإلسرائيلي 
حينها ليتحقق بعدها نصر غالي، 
وجاءت ثورة 25 يناير التي أطاحت 
بنظام الرئيس السابق مبارك ليتم 

احلديث مجددا عن هذا امللف.
وفي هذا الصدد أكد اللواء طيار 
محمد عكاش����ة لبرنامج العاشرة 
مساء على فضائية درمي 2 أن جميع 
ضباط سالح اجلو خرجوا من حرب 
67 وأمام أعينهم ضرورة رد الهزمية 
واالنتصار »البد من االنتصار من 
منطلق اإلحساس للواجب، ولذا 
اس����تطاعوا في ظل هذه العزمية 
أن يحققوا النصر في حرب 1973. 
وحول الترويج ملبارك خالل فترة 
رئاسته عن طريق نسب الضربة 
اجلوية له، قال عكاشة »الضربة 
اجلوية ليست ملك ألحد وال ميكن 
أن تنس����ب لفرد، فهي ملك مصر 
والقوات املسلحة بالكامل والقوات 
اجلوية التي نفذتها، واشترك فيها 
الشعب املصري بأكمله عن طريق 
5 آالف فنيا و500 مهندس شاركوا 

القوات املسلحة  اس����تطاعت 
املصرية بعزمية رجالها أن حتقق 
نصرا غاليا على العدو اإلسرائيلي 
عام 1973، وكانت الضربة اجلوية 
األول����ى بداية االنتصار فهي التي 
أعادت كرامة املصريني بعد نكسة 
1967، ومؤخ����را خرج����ت بعض 
األص����وات عقب ث����ورة 25 يناير 
لتشكك في األهداف اإلستراتيجية 
للضرب����ة ومنها الكات����ب الكبير 
محمد حس����نني هيكل في حواره 
الذي أجراه لصحيفة األهرام في 

الشهر املاضي.
وترتب على تصريحات هيكل 
حول الضربة اجلوية قيام 45 طيارا 
من القوات املسلحة ممن شاركوا 
في حرب أكتوبر بتقدمي بالغ ضد 
القوات  اتهموه فيه بإهانة  هيكل 
التي  املسلحة بسبب تصريحاته 
ذكر فيها انه لم تكن هناك ضربة 
جوية في احلرب ولكن ما حدث ال 
يخرج إال عن كونه مظاهرة جوية 
أعادت الروح املعنوية للمقاتلني، 
لكن الطيارين قالوا في البالغ »انه 
من غير املعقول إرس����ال مائتني 
وعش����رين طائرة للعدو املتفوق 
على مصر لتحقيق هدف نفس����ي 
مستشهدين بآراء خبراء عسكريني 

حسني مبارك

السعيد يقوم بزيارات ميدانية لالطمئنان 
على األوضاع األمنية باملدن السياحية

الغردقة واألماكن التي يتمركز بها 
الكويتيون.

وأشار الس����عيد الى ان مصر 
لها طابع خ����اص عند الكويتيني، 
الفتا الى ان هناك عالقات اجتماعية 

وعائلية بني الشعبيني.
وشدد الس����عيد على ضرورة 
االلتزام مبواعيد احلظر والقوانني 
والتواص����ل مع الس����فارة وعدم 
او  اماكن مش����بوهة  التواجد في 
عشوائية او غير معروفة حفاظا 
على أمنهم وس����المتهم. وأكد ان 
الس����فارة لم تتلق أي شكوى او 

تعرض احد املواطنني للسرقة.
وقال السعيد ان الكويت داعمة 
دائم����ا ملصر في جمي����ع املجاالت 
وواجب علينا الوقوف بجانب مصر 
الشقيقة ونتطلع الى عودة مصر 
العربية وان يعود كذلك  للقيادة 
األمن واالستقرار وتوجة السعيد 
بالشكر للمسؤولني القائمني على 

تأمني وسالمة املواطنني.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

باإلضافة الى العقيد خالد فاروق 
مدير مباحث شرطة السياحة ومت 
اطالعنا على اس����تعدادهم االمنى 
املكثف حلماية وتأمني السياح وقمنا 
بزيارة ميدانية للفنادق والتقينا 
عددا من ابنائنا من السياح وكذلك 

عدد من األسر الكويتية 
ودعا السعيد األسر الكويتية 
لالستمتاع بالس����ياحة في شرم 
الرئيس  الش����يخ. وحول وجود 
الس����ابق والقلق االمنى هناك قال 
السعيد انه طرح تلك األسئلة على 
املسؤولني الذين أكدوا ان الوضع 
األمني مستتب ومت تكثيفه بشكل 
اكبر باإلضافة الى ان كل العاملني 
واملقيم����ني بها حريصون على ان 
يستتب األمن وان تستقر األوضاع 

ألنها مصدر رزق لهم جميعا.
وأشار الى ان القسم القنصلي 
يستعد اآلن للزيارة القادمة وهى 
ملين����اء نويبع لبح����ث إجراءات 
الس����ياح  اس����تخراج س����يارات 
والطلبة كذلك هناك زيارة ملدينة 

أكد القنصل بسفارتنا بالقاهرة 
مشعل السعيد حرص دولة الكويت 
على دع����م وانتع����اش االقتصاد 
املصري وذلك من خالل االستثمارات 
الكويتية في مصر وزيادة حجمها 
وضخ استثمارات جديدة، وتشجيعا 
لعودة السياحة الى مصر جاءت 
زيارة القنصل مش����عل الس����عيد 
ومس����اعد القنصل وليد املسعود 
الى ع����دد من املدن املصرية وذلك 
لالط����الع على األوض����اع األمنية 
واالطمئنان على مواطنينا سواء 

من الطلبة او السياح.
وقال السعيد ان زيارة مدينة 
شرم الشيخ كانت احملطة الثالثة في 
جدول الزيارات التي اعدها القسم 
القنصلي من خالل متابعة األوضاع 
األمنية مبصر وأشار السعيد الى 
ان الزي����ارة األول����ى كانت ملدينة 
االسكندرية ولقاء الطلبة من أبنائنا 
الدارس����ني هناك ولقاء املسؤولني 
األمنيني وذكر انه قام بزيارة مدينة 
6 اكتوب����ر والتقى ايضا بالطلبة. 
واوضح ان جنوب سيناء ومنتجع 
شرم الش����يخ يعد احد املصايف 
الهامة بالش����رق االوسط ومحطة 
هامة جلذب الس����ياحة الكويتية 
خاصة العائلية منها واملح الى ان 
هناك 7 رحالت اس����بوعية لشرم 
الشيخ تاتى مباش����رة من مطار 
الكويت منها 3 رحالت للكويتية 
ورحلتان لطيران اجلزيرة ورحلتان 
من مص����ر للطيران مما يدل على 
كثافة تواجد املواطنني مبدينة شرم 
الشيخ وجنوب سيناء على مدار 
العام التي تتمتع مبناظر خالبة.

وأملح الس����عيد الى انه التقى 
مبدينة ش����رم الش����يخ بعدد من 
املس����ؤولني بجهاز الشرطة منهم 
مدير مباحث جنوب سيناء وشرم 
الشيخ العميد طارق عالمي ومأمور 
شرطة شرم الشيخ العميد احمد 

القنصل مشعل السعيد ومساعده وليد املسعود مع الزميلة هناء السيد    )ناصر عبدالسيد(
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