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طيب!!!

.. ال يشكك في تضحيات املصريني التي أوصلتهم الى نصر 
أكتوبر إال حاقد أو جاهل أو مغرض. فالدماء املصرية والعربية 
الت��ي روت بطهرها أرض الفيروز، مس��تعيدة كرامتنا التي 
أهدرت في نكبة 48 ونكسة 67.. وما تبعهما من »وكسات« لم 
تكن دماء مصطنعة، ولم يكن أصحابها من شهداء ومصابني 
يقدمونها ضمن اتفاق »سياسي« ولعبة دهاء يقوم بها السادات 

ل� »حتريك« املوقف، ومن ثم التفاوض على السالم.
الدماء الزكية � أيها السادة احمللالتية واملنظراتية � هي أطهر 
ما يبذل إنسان في سبيل قضية يؤمن بها، ال يجوز املتاجرة 
بها، وال حتويلها إلى ورقة تفاوض في لعبة السياسة، فزكاوة 

الدماء ال متتزج وقذارة السياسة متاما كالزيت واملاء.
واستتبع التضحية اجلليلة وصحبها، ما أسميناه وقتها روح 
أكتوب��ر.. روح النصر.. تلك ال��روح الراقية التي انبثقت في 
مصر.. وس��رت في أوصال األمة العربية من احمليط الهادر 

إلى اخلليج الهادئ.
42 عام��ا مرت على »نصر أكتوب��ر« 42 عاما ونحن نحتفل 
سنويا بالنصر املظفر، واقتحام أكبر عائق مائي، وتدمير خط 
بارليف أكبر خط دفاع صناعي صنعه اإلنسان، وخداع أذكى 
»جه��از« مخابرات في العالم.. وأس��ر وإذالل ضباط وجنود 

اجليش الذي ال يقهر.. و.. و..
غي��ر أننا ف��ي »غمرة« االحتفال نس��ينا أن ما صنع النصر 
تضحيات األبطال وروح أكتوبر، وجتاهلنا أننا »أضعنا« روح 
أكتوبر،.. روح النصر.. التي نحن أحوج ما نكون إليها اآلن، 
تلك »الروح« التي أعلت قيم العزة والشرف والكرامة والوطنية 

فوق غيرها من مغريات احلياة غاليها ورخيصها.
روح أكتوب��ر هي ما نحتاجه اليوم ملواجهة عدو جبان يعيث 
في األقصى فس��ادا بينما نحن نتقاتل ش��يعا.. وفصائل.. 
وجماعات.. والرصاص يتطاير من أس��لحة عربية مسلمة.. 
ليخترق صدور عربية مسلمة، دون أن تذهب رصاصة واحدة 
ولو باخلطأ إلى صدر »صهيوني« يبقر بطون نسائنا.. ونحن 

نتقاتل مشيحني الوجوه عن احلقيقة.
نحتاج »روح أكتوبر« ملواجهة تداعيات.. وارتدادات.. واهتزازات 
وتوابع »الربيع« الذي عاث في أرضنا جحيما.. ولم ميس��س 

صهيونيا بعصاه السحرية!
نحتاج »روح أكتوبر« في مصر، تلك الروح التي صهرت كل 
مكونات املجتمع في صورة »محمد أفندي اللي رفع العلم«.. 
و»عبدالعاطي صائد الدبابات«.. و»الشهيد احلي« و»إبراهيم 
الرفاعي«.. نحتاجها لنواجه فلول الفساد والتي حتاول اختطاف 
مستقبل مصر واحتالل البرملان املقبل.. نحتاجها لنتخلى عن 

األنانية والذاتية لنبني مصر بالعطاء والصدق والتآزر.
)إن اهلل ال يغي��ر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفس��هم( صدق 

اهلل العظيم.
.. وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

ريهام بتقول لفودة اشتهرت 
على قفايا اليومني دول 

يا بتاع اللغة العربية!

»ال مندوحة لإلحداثيات األخالقية عن ارتباطها 
طرديا ببوصلة ما تراه السلطوية وتزداد حدة كلما 

اقتربنا من حواف املستنقع«!.

خرابيش
يعكس ضعف احلياة السياسية واحلزبية في مصر ما تعانيه االنتخابات 
البرملانية من مجموعة ظواهر أصابت الكثيرين بحالة إحباط حقيقية 

ستؤثر بشكل مباشر على حجم املشاركة في انتخابات 2015.

نكشة
تردد مؤخرا خبر خطوبة الفنانة منة ش��لبي من املخرج ماندو العدل، 
الذي قدمت معه آخر أعمالها الدرامية »حارة اليهود«، ورغم أن »منة« 

و»ماندو« لم يؤكدا أو ينفيا اخلبر، اال انه انتشر بشكل الفت.

ياسين
بهية

أكد خالل احتفالية القوات املسلحة بالذكرى الـ 42 النتصارات أكتوبر أن العسكريني تنازلوا عن نصف رواتبهم ملدة 20 عاماً

السيسي: ال للمزايدة على جهود السعودية في خدمة احلجاج

حتى ال نسيء نحن املسلمني 
لهذا الدين.

وكشف السيسي أن رجال 
اجليش املصري ظلوا طوال 
20 عام����ا يتقاضون نصف 
رواتبهم فقط لتحقيق قدرة 
اقتصادية تساعد جيشهم، 
موجها التحية للمشير حسني 
طنطاوي وزير الدفاع األسبق 

صاحب الفكرة.
وأض����اف أن اجلي����ش 
الب����د أن تكون ل����ه القدرة 
االقتصادية للدفاع عن بلده 
ومنطقته، وتوجه السيسي 
بالتحية جليل أكتوبر الذين 
قدموا أرواحهم فداء ملصر، 
وحول����وا حالة االنكس����ار 
الى انتصار، مطالبا قوات 
العرض العس����كري بتحية 

هذا اجليل.
كم����ا توج����ه بالتهنئة 
للشعب املصري والعربي، 
قائال: »في تلك املرحلة كان 
املصري����ون يدافع����ون عن 
أرضه����م وعرضهم بجانب 
أش����قائهم الع����رب الذي����ن 
تواجدوا مع اجليش املصري 

وشكلوا ملحمة عظيمة جدا، 
ولذا نحت����اج للتوقف عند 
دروس كثي����رة م����ن حرب 

أكتوبر«.
وأكد السيس����ي أن وعي 
املصري����ني وتضحيته����م 
وجيشهم وعملهم لن يتسبب 
في ضياع بالدهم، مضيفا: 
»لن يح����دث ذلك أبدا، ولن 
يس����تطيع أح����د أن ميس 

مصر«.
وق����ال الرئيس املصري 
إن نكس����ة 1967 لن تتكرر 
ول����ن نع����ود م����رة أخرى 
لزمن االنهزام واالنكس����ار، 
مشيرا إلى أن أهم الدروس 
املستفادة من حرب أكتوبر 
الوطيدة بني  العالق����ة  هو 
اجليش والش����عب، مطالبا 
اجلميع بعدم نس����يان هذا 

الدرس.
هذا وناش���د السيسي، 
املصريني بالنزول واختيار 
م���ن يصلح���ون لتمثيلهم 
الن���واب، مضيفا:  مبجلس 
»يجب اختي���ار من ميكنه 
حتمل املس���ؤولية في ظل 

املرحلة الصعبة، بحيث يكون 
الكثير  قادرا على تعدي���ل 
القوانني والتشريعات،  من 
فانت���م تضع���ون حاضر 
ومس���تقبل مصر في يدكم 

مبن تختارونه«.
وتطرق في كلمته للحديث 
عن التعديل احلكومي األخير، 
مؤك���دا أنه ال يوجد ارتباط 
القادم وتقدمي  البرملان  بني 
احلكومة استقالتها، مشيرا 
إلى أنه كلف رئيس احلكومة 
اجلديد بإعداد برنامج لعرضه 

على البرملان بعد انتخابه.
وتابع: »احلكومة احلالية 
س���تقدم برنامجها للبرملان 
وإذا أقره سوف تستمر في 
عمله���ا، وجنته���د ونبحث 
عمن يس���تطيعون حتمل 

األمانة«.
وناشد الرئيس، اإلعالميني 
العام،  والسياسيني والرأي 
بإعط���اء الفرصة للحكومة 
اجلديدة كي تعم���ل، قائال 
»مش عاوزين حد قلقان وهو 
بيشتغل حتى يستطيع تقدمي 
املزي���د للبلد والقضاء على 

املشاكل«، مشيرا في الوقت 
نفسه ألهمية استحداث وزارة 
جديدة للمصريني باخلارج، 
معربا عن أمله في جناح تلك 
ال���وزارة ف���ي حتقيق آمال 

وطموحات املصريني.
ورد السيس����ي، عل����ى 
ال����ذي تعرض له  الهجوم 
مشروع استصالح املليون 
ونصف املليون فدان، قائال: 
إنه م����ن أهم املش����روعات 
التي نس����عى بها  القومية 
للوصول للناس، مؤكدا أن 
املشروع تأخر، موضحا: أنه 
إلى الوصول لألكثر  يهدف 
احتياجا واألقل دخال، وبرغم 
جهودنا نحتاج لصبر أكثر 
وأداء أعل����ى لنخف����ف عن 
املواطنني. وأوضح أنه كلف 
احلكومة اجلديدة باالهتمام 
بهذه الفئة لنصل لهم ونخفف 

عنهم. 
وأشار السيسي، إلى أن 
هناك مشروعا قوميا جديدا 
يخص التعليم يتضمن تقدمي 
احملت����وى العلم����ي الدولي 

باملجان.

الفتاح  الرئيس عبد  أكد 
السيسي أنه ال ميكن أن يزايد 
أحد على دور السعودية في 
خدمة احلجيج، مضيفا »لدينا 

كل الثقة في إجراءاتها«.
ج���اء ذلك خ���الل كلمة 
السيس���ي، ف���ي احتفالية 
القوات املس���لحة بالذكرى 
ال� 42 النتص���ارات أكتوبر 
الت���ي اقيمت امس بحضور 
الرئيس التونس���ي الباجي 
قايد السبسي بالكلية احلربية 
والتي شهدت عرضا عسكريا 
ألحدث األسلحة التي تضمها 
القوات املسلحة والتي دخلت 
اخلدم���ة حديث���ا، وعرضا 
عسكريا لكافة أسلحة القوات 
املس���لحة الرئيسية املشاة 
الدفاع  البحري���ة،  اجلوية، 

اجلوي. 
واضاف السيس����ي إن 
السعودية تستحق التقدير 
نظرا للخدمات التي تقدمها 
حكومته����ا على مدار العام 
وليس أثناء موس����م احلج 
فقط، موضحا »ال ميكن أن 
نصدق أن أحدا آخر ينظم 

احلج غيرهم«.
وق����دم التعازي ألس����ر 
ش����هداء احل����ج، ولكل من 
استشهد في حادث التدافع 
مبش����عر منى أثن����اء أداء 

فريضة احلج.
وأك����د أن اللقاءات التي 
حدثت في نيويورك أثبتت 
أن مختل����ف الدول تفهمت 
ما يحدث في مصر، قائال: 
»حتدثت مع اجلميع أنه إذا 
لم يتم القضاء على منابع 
اإلرهاب، فس����وف يستمر 

اإلرهاب لفترة طويلة«.
وشدد على أنه البد من 
تطوي����ر وإصالح اخلطاب 
الديني باعتب����اره أمرا في 
غاي����ة األهمي����ة ويجب أن 
منارس ديننا مبا يليق به، 

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في منصة االحتفال بانتصار اكتوبر

خادم احلرمني يهنئ السيسي 
بذكرى انتصارات أكتوبر

القاهرة � أ.ش.أ: بعث خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح 

السيسي امس مبناسبة الذكرى ال� 42 النتصارات أكتوبر.
وذكرت وكالة األنباء السعودية أن األمير محمد بن نايف 

بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية بعث ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس 

السيسي، كما بعث األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة للرئيس السيسي 
مبناسبة العبور.

»اخلارجية«: سنحصل على حق 
مواطننا املعتدى عليه باألردن

ناهد عشري تنفي توقيفها أو التحقيق معها

شعبوال أمام القضاء ل� »ازدراء اإلسالم«

24 نوفمبر نهاية العمل بجواز السفر اليدوي

العربية: أعلنت اخلارجية املصرية أن املواطن املصري املعتدى 
عليه في األردن من جانب شقيق نائب أردني سيحصل على حقه 
كامال. وقال املستشار أحمد أبوزيد املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية إنه وفور ورود معلومات عن تعرض املواطن املصري 
خالد الس����يد ميني عثمان، والذي يعم����ل مبطعم مبدينة العقبة 

األردنية، العتداء من جانب عدد 
من األش����خاص األردنيني من 
ضمنهم عضو مبجلس النواب 
األردني، فقد مت حترير محضر 
لدى الشرطة بالواقعة، وتوكيل 
محام لضمان حصول املواطن 

على حقوقه القانونية.
وأوض����ح املتحدث باس����م 
اخلارجية، أن القنصلية املصرية 
في العقبة تتابع بشكل حثيث 
اإلج����راءات القانونية التي مت 
الواقعة، وأن  اتخاذها حي����ال 
املعلومات املتوفرة لديها تشير 
إلى قيام ش����رطة إقليم العقبة 

بتعميم بيانات من قاموا باالعتداء في كافة أنحاء اململكة لضبطهم 
وإحضارهم. هذا ونفى القنصل املصري في العقبة أحمد رياض 
األنباء التي حتدثت عن إمتام مصاحلة بني العامل املصري خالد 
السيد عثمان وأشقاء النائب زيد الشوابكة، قائال: إن هناك مساعي 

ومحاوالت للمصاحلة لكن لم تتم حتى هذه اللحظة.
وأض����اف رياض: »إن العامل املصري خالد الس����يد عثمان قد 
أدلى اليوم بشهادته أمام احملكمة وطالب مبجازاة املعتدين عليه 
بش����كل قانوني«. وتابع: »إن العامل املصري ال ميانع من تكفيل 
املشتكى عليهم في حال أمرت احملكمة بتوقيفهم على أن يحتفظ 
بكافة حقوقه اجلزائية واملدنية، أي ال إسقاط للحكم«، مشيرا إلى 
أن محافظ العقبة فواز أرش����يدات أبلغه بأن أشقاء الشوابكة مت 

إيقافهم إداريا ومازالوا في مركز إصالح وتأهيل العقبة.

العربية: نفت الوزيرة املصرية السابقة ناهد عشري القبض 
عليها أو التحقيق معها بتهمة »إهدار مال عام«.

وفي تصريحات إعالمية، قالت عشري، التي شغلت منصب وزير 
القوى العاملة في احلكومة املصرية السابقة التي ترأسها إبراهيم 
محلب، إن خبر القبض عليها »مجرد إشاعات لتخويف الشرفاء 
من أداء مهامهم«، مشيرة إلى أنها 
»سلمت 15 ملف فساد للرقابة 

من داخل الوزارة«.
وتابعت عشري: »من لديه 
مستندات ضدي فليتقدم بها إلى 
اجلهات املختصة، سواء النائب 
العام أو مباحث األموال العامة«. 
وب����دوره نفى الل����واء أبوبكر 
عبدالكرمي، املتحدث الرس����مي 
لوزارة الداخلية في تصريحات 
له القبض على عشري، قائال: 
»لم نقم بإلقاء القبض عليها، 
ولس����نا معنني باألمر، اسألوا 
الرقابة اإلدارية«. وكانت تقارير 
إعالمية ذكرت في وقت س����ابق نقال عن مصادر أمنية، أنباء عن 
التحقيق مع وزيرة القوى العاملة في احلكومة السابقة عقب توقيفها 
لدى عودتها من أداء فريضة احلج باألراضي املقدسة بالسعودية، 

السبت املاضي، لتورطها في قضايا »إهدار مال عام«.

التزال قضية تالوة ش����عبان عبد الرحيم القرآن تتفاعل بعدما 
قدم محاميان بالغا إلى النائب العام اتهما فيه عبد الرحيم ب�»ازدراء 
اإلسالم واالس����تهزاء بالقرآن«، بعدما أظهر ڤيديو عبر »يوتيوب« 
عدم حفظ عبد الرحيم تالوة سورة الفاحتة، كما أنه لم يقرأ القرآن 
بلغ����ة عربية صحيحة.  وأضاف البالغ أنه اختتم تالوته بعبارته 

الشهيرة التي ينهي بها أغانيه »بس خالص« بدال من »ڈ«.

أهابت القنصلية املصرية، وباإلشارة إلعالن السلطات الكويتية 
املعنية اعتزامها تفعيل ربط اإلقامة بتاريخ صالحية اجلواز اعتبارا 

من 2016/1/1، بجميع أبناء اجلالية الى القيام مبا يلي:
1- مراجعة تواريخ صالحية جوازات سفرهم وااللتزام بالتعليمات 

اجلديدة.
2- ضرورة التقدمي على جواز سفر جديد ملن قاربت تواريخ جتديد 
إقامتهم على االنتهاء ونقل صالحية جواز سفرهم عن مدة اإلقامة 

التي يرغبون في وضعها.
3- ض���رورة تقدم جمي���ع من يحوز جواز الس���فر اليدوي فورا 
للقنصلية الستخراج اجلواز املميكن في ضوء انتهاء العمل باجلواز 

اليدوي نهائيا في 2015/11/24.
4- توج���ه املواطنون العائدون من مصر واس���تخرجوا جوازات 

جديدة لنقل اإلقامة خالل شهر من تاريخ الدخول.
5- احلرص على مراجعة املوقع الرسمي للقنصلية ملعرفة التعليمات 

اخلاصة بإجناز املعامالت ومعرفة أي مستجدات
.www.facebook.com/egyconskwt 

املواطن املصري املعتدى عليه باألردن 

السفيرة هويدا عبدالرحمن ناهد عشري

هويدا عبدالرحمن ل� »أنباء مصرية«: 
إجناز جوازات سفر األطفال خالل أسبوعني فقط

أسامة أبو السعود

احلسم والقرار الفوري 
سالحها في حّل أي مشكلة 
مهما كان حجمها لصالح 
أبناء بلده���ا املقيمني في 

وطنهم الثاني الكويت.
الس���فيرة هويدا  إنها 
عبدالرحمن قنصل مصر 
التي قررت  الكوي���ت  في 
اال يقف عملها عند حدود 
مكتبها فنزلت الى األسواق 
تتفقد احوال أبناء جلدتها 
التي اؤمتنت على خدمتهم 
والتقت بعضهم ومنهم »عم 
العام���ل املصري  صابر« 
البس���يط الذي يعمل في 
احد األسواق املتخصصة 
في بيع مستلزمات العائلة 
والذي يرس���ل لها يوميا 
اي مصري لديه مش���كلة 
او يطل���ب املس���اعدة في 
اجناز معامالته. السفيرة 
هويدا عبدالرحمن أكدت 
في لقاء اختصت به »أنباء 
مصر« ان مكتبها مفتوح 
ابناء اجلالية  امام جميع 
املصرية في الكويت ودون 
مواعيد مسبقة. وأكدت انها 
حتترم مشاكل الناس مهما 
كانت بسيطة او صغيرة 
قائلة »عملن���ا هو خدمة 
الناس ولي���س اجللوس 

في املكاتب«.
انها تتابع  وأوضحت 
يوميا منذ اخلامسة فجرا 
اي مشكلة ترد إليها عبر 
صفحتها على الفيسبوك، 

حي���ث تق���وم بإرس���ال 
الش���كاوى )كما هي( إلى 
القاهرة الفتة إلى أن اغلب 
ه���ذه الش���كاوى بالطبع 
تخص إص���دار جوازات 
الس���فر والتي ايدت حق 
جميع املصريني في الكويت 
في ضرورة استخراجها في 
اقرب مدى زمني واال يتجاوز 
ذلك شهرا. وزفت السفيرة 
هويدا عبدالرحمن بشرى 
بإجناز جمي���ع جوازات 
األطفال خ���ارج الدور في 
مركز اص���دار اجلوازات 
في القاهرة، مضيفة »بعد 
مطالبات عديدة استجاب 
لنا املسؤولون في مركز 
اصدار اجلوازات في القاهرة 
بإصدار جوازات االطفال 
خارج الدور حتى ال تقع 
عليهم غرامات وهنا البد 
ان اشيد بجهودهم واألعباء 
الكبيرة التي يواجهونها، 
والفض���ل يع���ود لهم في 
العدد الضخم  اصدار هذا 

من جوازات السفر يوميا 
ليس للمصريني في الكويت 
فقط ولكن جلميع املصريني 
املقيمني في مختلف دول 

العالم«.
وقالت القنصل املصري 
انها تؤم���ن بأهمية تأدية 
اخلدمة املستحقة جلميع 
املصري���ني مضيفة القول 
»قب���ل ان احص���ل م���ن 
املصريني في الكويت على 
رسوم اصدار جواز السفر 
فعلي ان أوفيهم حقوقهم 
فورا بإجن���از معامالتهم، 
الوقت ذاته  مش���يدة في 
بجهود القناصل وموظفي 
القنصلية والذين يعملون 
بجهد خارق إلجناز معامالت 
املقيمني في  ابناء مص���ر 
الكويت واصدار التأشيرات 
وغيرها من االمور اليومية 

املهمة.
وردا على س���ؤال عن 
البع���ض بزيادة  مطالبة 
القنصلية  البعثة  اعضاء 
إلجناز املعامالت بش���كل 
اس���رع قالت عبدالرحمن 
»مصر تعطينا دعما على 
قدر ما تستطيعه ونحن في 
حاجة لنترفق ببلدنا، وكل 
موظفي القنصلية يعملون 
وهّمهم اوال واخيرا خدمة 
بلدنا التي تق���دم لنا كل 
ان  الدعم، وعلينا جميعا 

نرفق مبصر«.
وعلى جان���ب تطوير 
العمل داخل القنصلية قالت 
عبدالرحمن انه مت تطوير 

الداخل وهناك  املبنى من 
العديد من االجراءات التي 
مت اتخاذها الجناز املعامالت 
بأسرع وقت ممكن، الفتة 
الى انها تتابع العمل على 
مدار الساعة »وباب مكتبي 
مفت���وح للجميع دون اي 
او مواعي���د  س���كرتارية 
مسبقة وسأس���تقبل اي 
مواطن مصري لديه مشكلة 
وسأعمل على حلها فورا ان 

شاء اهلل«.
وعن تعاونها مع رجال 
االعم���ال املصري���ني في 
الكويت قالت ان اي رجل 
اعمال مصري في الكويت 
مرحب به ولكن سأوجه 
له اوال عددا من االس���ئلة 
مثل: كم مصريا يعمل في 
ش���ركته؟ وسأسأله عن 
حج���م الرواتب املتدنية؟ 
وه���ل وقف م���ع العامل 
املصري في مشكلة غرامات 
جوازات السفر؟ وهل نبهه 
عن هذه املش���كلة؟ وهل 
اعطاه وقتا كافيا الستخراج 
جواز سفره؟ وكم مصريا 
توفي وقام صاحب الشركة 
املص���ري بإعالة اس���رته 

والنفقة عليها؟.
واضاف���ت »يهمنا أن 
يكون العامل املصري مقدرا 
وان يحصل على حقوقه 
كامل���ة، وأي رجل اعمال 
مرحب ب���ه في القنصلية 
م���ا دام يعط���ي العم���ال 
املصريني حقوقهم كاملة 

غير منتقصة«.

القنصل املصري تؤمن بأهمية تأدية اخلدمة املستحقة جلميع املصريني


