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ممدوح الشناوى مذيع قناة احلياة قفز فى النيل من كوبرى قصر 
النيل ليختبر رد فعل »الناس«.. ووجدهم »صوروه« فقط!

٭ أنا شخصيا أعرف 5 مذيعني و3 مذيعات لو عملوا نفس التجربة.. 
الناس مش هيصوروا وبس.. دول هيزغرطوا ! صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية

وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

قضيت اليومني املاضيني فى »دبى« مدعوا من قبل القائمني 
على واحدة من أفضل املبادرات الفردية العربية الناجحة، 

وأعنى بها مبادرة »تكرمي« التى يرعاها رجل األعمال واإلعالمى 
اللبنانى الناجح »ريكاردو كرم«.

الفكرة على بساطتها، جعلتنى أحتسر على ما يفعله أغلب 
رجال األعمال عندنا فى مصر ملجتمعهم الصغير )مصر( أو 

مجتمعهم األوسع )الوطن العربى(.
تسعى مبادرة »تكرمي« إلى تسليط الضوء على أشخاص 

أبدعوا فى مجاالتهم، وتُعرِّف العالم بإجنازاتهم فى مجاالت 
الثقافة والتعليم والعلوم والبيئة والعمل اإلنسانى والتطوير 

االجتماعى واالقتصادى، وتستعرض »اإلبداعات« العربية لتلهم 
الشباب العربى بأمثلة رائدة حتتذى.

..وكانت النماذج العربية لهذا العام متثل أطيافا عدة، منها 
أول كفيفة عربية جنحت فى إنشاء مؤسسة إلطالق قصص 

صوتية لألطفال املكفوفني، وهى الشابة األردنية روان بركات 
التى أنشأت مؤسسة »روان« غير الربحية لتنمية مهارات 

التعلم والتواصل لدى األطفال فاقدى البصر، والتى جنحت فى 
افتتاح 150 مكتبة صوتية فى املدارس وصلت من خاللها ألكثر 

من عشرين ألف طالب مكفوف.
كما كرمت من الكويت وزير الصحة األسبق د.هالل الساير 
وزوجته مارجريت لتجربتهما اإلنسانية الفريدة فى إنشاء 
»اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال فى املستشفى«، والتى 

تعرف فى الكويت باسم »بيت عبداهلل«، وتهدف الى مساعدة 
األطفال الذين يصابون بالسرطان املتقدم وغيره من األمراض 

التى ينتظر أصحابها وذووهم املوت فى كل حلظة، فقاما 
بإنشاء مركز للعناية »التلطيفية« كما أسمياها لرعاية األطفال 

املهددة حياتهم، للتخفيف حتى عن ذويهم.
..ومن فلسطني مت تكرمي د.جمانة عودة التى حصلت على 

جائزة نوبل للطفولة عام 2008، وإحدى أبرز الناشطات فى 
مجال العمل املجتمعى واإلنسانى وحقوق الطفل فى فلسطني 

احملتلة.
..وكذلك النائبة فى البرملان العراقى د.فيان دخيل الكردستانية 

اليزيدية التى أبدت اهتماما فائقا مبشكلة النساء اليزيديات 
الالئى اختطفهن تنظيم »داعش« واساء معاملتهن.

وغيرهم الكثير من النماذج الناجحة واملتميزة على طول عاملنا 
العربى، لتبث رسالة إيجابية مفادها أننا مازلنا أمة يستطيع 

بعض شبابها إثبات انهم مميزون وقادرون على العطاء 
واالجناز.. بل واالبداع وحتدى الصعوبات.

..بالصدفة، جلست بجوار د.منى مكرم عبيد، التى شاركت فى 
النقاشات بحيوية وعمق، وسألتها: فى رأيك ما هى »خالصة« 

حل مشكالتنا فى مصر والعالم العربى؟ وكم سعدُت عندما كان 
ردها كلمة واحدة »التعليم«، فجودة التعليم الذى نقدمه ألبنائنا 

هى احلل القاطع ألغلب مشاكلنا فى مصر واملنطقة.
..أين رجال أعمالنا فى مصر من مشروع وطنى نهضوى 

شامل لتطوير التعليم فى مصر؟
..أال توجد لدينا آفاق تفكير أوسع ليدرك رجال األعمال عندنا 
أن »استثمارهم« فى مشروع مصرى وطنى لتطوير التعليم 

هو استثمار حقيقى سيعود عليهم بالنفع املباشر؟
وبانتظار صحوة ضمائرهم.. في القريب.. يا رب..

يا رب احفظ مصر وأهلها من كل سوء.

..»تكرمي«

القاهرة تتعهد بتقدمي إجراءات أمنية خاصة للطائرات وتلوّح بتجميد رحالتها إلى موسكو

اجتماع مصري ـ روسي ملناقشة تعليق الرحالت
العربية.نت: أفاد وزير الطيران املصري، حسام كمال، بأنه 
إزاء عدم حتديد موعد من قبل اجلانب الروس���ي الستئناف 
الرحالت، ستقوم »مصر للطيران« بتعليق رحالتها املجدولة 
إلى موسكو خالل الفترة املقبلة وحتى إشعار آخر. وستقوم 
الشركة بإبالغ عمالئها بأي مستجدات. وقال كمال إنه عقد 
مساء السبت اجتماعا مبقر الوزارة، حضره رئيس سلطة 
الطيران املدني املصري، محمود الزناتي، وممثلون عن وزارتي 
اخلارجية والداخلية واألمن القومي مبطار القاهرة وممثلون 
من اجلانب الروسي والسفارة الروسية بالقاهرة، ملناقشة 
القرار الذي أعلن من اجلانب الروسي بتعليق الرحالت بني 
مصر وروسيا، والذي أبلغت به الشركة يوم اجلمعة املاضي 

عن طريق سلطات مطار دوموديدوفو مبوسكو.
كما لفت إلى أن االجتماع تناول تبادل وجهات النظر في 
اإلجراءات األمنية التي تتم على الطائرات الروسية املغادرة 
من املطارات املصرية، إضافة إلى القرار الروس���ي بتعليق 
رحالت مص���ر للطيران إلى موس���كو، حيث طلب اجلانب 
املصري موافاته باألس���باب التي أدت إلى هذا القرار ومدة 

تعليق الرحالت.
من جانبه، قال اجلانب الروسي إن سلطات طيران بالده 
تقوم اآلن بدراس���ة الوضع في ظ���ل الظروف التي متر بها 
املنطقة، وسيتم الرد بشكل رسمي في أسرع وقت.  وقد أوضح 
الوزير تفهم مصر موقف موس���كو واإلجراءات االحترازية 
االستثنائية التي تتخذها نظرا للظروف احلالية التي مير 
بها العالم وتصاعد وتيرة التهديدات اإلرهابية، مشيرا إلى 
»أننا نقدم كل العون للجانب الروس���ي ولشركات الطيران 
التي تطلب إجراءات أمني���ة خاصة على طائراتها في إطار 
القانون املصري وتشريعات سلطة الطيران املدني املصري 
والقوانني الدولية املنظمة لذلك، ومبا ال ينتقص من السيادة 

املصرية الكاملة على أراضيها«.
كما أعلنت وزارة الطيران املدني وصول 23 طائرة روسية 
و3 طائرات إجنليزية بدون ركاب لليوم العاشر على التوالي 

إلجالء السياح من شرم الشيخ والغردقة.
وقالت إن هذه الرحالت تتضمن9 رحالت أوكرانية على 
متنها 1350 س���ائحا و8 رحالت إيطالية عل���ى متنها 1200 
س���ائح ورحلتني من أملانيا ورحلة واحدة من كل من تركيا 
وجورجيا والس���عودية وإس���تونيا على متنها مجموعات 
سياحية و11 رحلة داخلية، باإلضافة إلى 7 رحالت روسية 
و3 رح���الت إجنليزية من دون ركاب لليوم العاش���ر على 

التوالي إلجالء السياح.
من جهة اخرى، اس���تقبل مطار شرم الشيخ الدولي عدد 
من الرحالت الدولية والداخلي���ة بينها 9 رحالت أوكرانية 
على متنها 1350 سائحا و8 رحالت إيطالية على متنها 1200 
سائح، ورحلتني من أملانيا، ورحلة واحدة من كل من تركيا 
وجورجيا والسعودية وإستونيا و11 رحلة داخلية باإلضافة 
إلى وصول سبع رحالت روسية، وثالث رحالت بريطانية 
بدون ركاب لليوم العاشر على التوالي.  كما استقبل مطار 
الغردق���ة الدولي امس 77 رحلة دولي���ة وداخلية بينها 23 
رحلة أملانية على متنها 3500 س���ائح و7 رحالت منساوية 
على متنها 1050 س���ائحا و6 رحالت سويسرية على متنها 
900 س���ائح، وثالث رحالت تركية على متنها 300 سائح، 
ورحلت���ني من كل من بلجيكا والتش���يك وأوكرانيا ورحلة 

واحدة من كل من فرنسا وكينيا ولتوانيا واملجر 
وصربيا وتنزانيا و10 رحالت داخلية باإلضافة إلى وصول 

16 رحلة روسية بدون ركاب لعودة السائحني الروس.

)ا.ف.پ( طفل روسي يرسم علم مصر على وجهه تضامنا مع حملة دعم السياحة في شرم الشيخ  

القاهرة � أ.ش.أ: تس���تضيف مكتبة مصر اجلديدة 
مس���اء اليوم القناع الذهبي للملك »توت عنخ آمون« 
من خالل عرض مجسم ثالثي األبعاد للقناع باستخدام 
تقنية »الهولوجرام« يستعرضه م.محمد فاروق مدير 
مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي وذلك ضمن 
فعاليات الندوة التي تنظمها املكتبة حتت عنوان »توت 

عنخ آمون في ضيافة مكتبة مصر اجلديدة«. 
وصرح د.نبيل حلمي س���كرتير عام جمعية مصر 
اجلديدة بأن العرض، الذي يس���تضيفه مسرح مكتبة 
مصر اجلديدة، ه���و يحاكي العرض الذي ينفذه حاليا 
مركز توثيق التراث لقناع امللك توت عنخ آمون داخل 
القاعة املخصصة لعرضه باملتحف املصري في التحرير، 

بعد أن مت نقل القناع إلى معمل الترميم. 

القاهرة � أ.ف.پ: أعلنت 
أمنية ومس����ؤول  مصادر 
طبي األح����د العثور على 
جثث 15 مهاج����را افريقيا 
مقتولني برصاص مجهولني 
في مدينة رفح في ش����به 
جزيرة سيناء على احلدود 

مع إسرائيل.
وقالت املصادر األمنية 
ان الس����لطات عثرت على 
15 مهاجرا افريقيا مقتولني 
برصاص مجهولني باالضافة 
ل� 8 مصاب����ني آخرين في 
جنوب مدينة رفح، وأضافت 
املصادر انه لم يتم حتديد 
مالبس����ات مقت����ل هؤالء 
املهاجري����ن أو اجلهة التي 
قامت بقتلهم، مشيرة الى 
انه لم تتضح جنس����يات 

القتلى بعد. 
وأف����اد وكي����ل وزارة 
الصحة املصرية في شمال 
سيناء طارق خاطر بأن��ه 
»مت العث����ور فج����ر امس 

»توت عنخ آمون« في ضيافة مكتبة مصر اجلديدة اليوم

العثور على جثث 15 مهاجرًا أفريقيًا في سيناء 
على احلدود مع إسرائيل

مواطن أملاني يعيد قناعا أثرياً
أ.ش.أ:   � القاه���رة 
استعادت وزارة اآلثار قناعا 
أثريا من أملانيا يعود للعصر 
اليوناني الروماني فيما بني 

أعوام 300 - 500 ق.م. 

صرح بذلك د.ممدوح 
اآلثار،  الدماط���ي وزي���ر 
مشيرا الى أن القناع كان 
بحوزة أحد املواطنني األملان 
وقام بتس���ليمه للمكتب 

الثقافي ببرلني بناء على 
وصية والدت���ه بإعادته 
ملصر بع���د وفاتها، األمر 
الذي يؤكد أهمية مراعاة 
أخالقيات حيازة املمتلكات 

الثقافية وضرورة إعادتها 
إل���ى موطنها األصلي مبا 
يس���اهم في احلفاظ على 
تاريخ وهوية الش���عوب 

كافة. 

عودة رجال األعمال إلى البرملان.. 
زواج السلطة باملال

تسليم 1200 وحدة سكنية
 مبدينة بدر نهاية األسبوع

القاهرة تنجز تطوير 
منظومة الصرف نهاية نوفمبر

5 ماليني جنيه لتطوير أرضيات 
»خان اخلليلي« و»الصنادقية«

تشهد االنتخابات البرملانية احلالية عودة ظاهرة تزاوج السياسة 
باملال، نظرا لوجود العديد من رجال األعمال والصناع املرشحني 
للمجلس النيابي، وهو ما أثار املخاوف ويعيد إلى األذهان ذكريات 
عهد مضى فسدت فيه السياسة عندما اختلطت باملال. وعلى رأس 
رجال األعمال املرشحني لعضوية مجلس النواب، محمد السويدي 
رئيس احتاد الصناعات، ومحمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري 
برج العرب، وهاني العسال، وحسني مجاور، وخالد صالح رئيس 
ش����ركة احمليطات احلديثة، وأكمل قرطام رئيس شركة صحاري 
للبترول، وأشرف رشاد عثمان. وزادت التخوفات ليس فقط من 
ترش����ح رجال األعمال بل زيادة توجه رجال األعمال لتأس����يس 
وترؤس األحزاب، فمثال يرأس حزب الوفد رجل األعمال الس����يد 
البدوي، وجنيب ساويرس يرأس حزب املصريني األحرار، وأحمد 

أبو هشيمة الداعم الرئيسي حلزب مستقبل وطن.

القاهرة � أ.ش.أ: قال محافظ القاهرة د.جالل سعيد إنه سيتم 
تسليم 1200 وحدة سكنية نهاية األسبوع املقبل معظمها حلاالت 
الزواج احلديث مبدينة بدر، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع ألف وحدة 

سكنية بداية كل شهر على مدار ال� 6 أشهر القادمة. 
وأشار إلى أن احملافظة قامت األسبوع املاضي بتسليم عقود 
1000 وحدة سكنية مبدينة بدر حلاالت الزواج احلديث واحلاالت 
القاسية واخلطورة الداهمة واإلخالء اإلداري وذوي االحتياجات 
اخلاصة ضمن مش����روع احملافظة لإلسكان القومى إلنشاء 8688 
وحدة س����كنية بواقع )362 عمارة( يصل صافى مساحة الوحدة 
إلى )65 م2(.  وأشار جالل إلى أنه مت االتفاق مع مسؤولي جهاز 
مدينة بدر على تخصيص 40 باكية ضمن السوق الرئيسي للمدينة 
تخصص فقط ألبناء محافظة القاهرة الذين مت انتقالهم للس����كن 

باملشروع اإلسكاني اجلديد.

القاهرة � أ.ش.أ: صرح د.مجدي شريف رئيس غرفة عمليات 
محافظ���ة القاهرة ب���أن هناك ما يقرب م���ن 7900 بالعة على 
مس���توى جميع أحياء القاهرة بينهم 82 بالعة حتت األسفلت 
حتت���اج إلظهارها، و284 بدون غطاء، و15 حتتاج إلى تطهير، 
و15 بالعة بدون »مداد«، أي وصلة مواسير. كما أعلن م.عصام 
ب���دوي رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن وضع برنامج 
متكامل لتطوير منظومة النق���ل واملواصالت باملدينة، وذلك 

ضمن اخلطة العامة لتطوير املدينة.
وأوضح ان البرنامج يشمل استبدال »التوك توك« وسيارات ربع 
النقل التي يستخدمها املواطنون في تنقالتهم الداخلية بسيارات 
»فان« 7 ركاب بجانب خطوط »نقل عام« بني جميع أحياء املدينة 
واجليزة، مش����يرا إلى أنه يوجد باملدينة نحو 2000 »توك توك« 
تتمركز في املناطق اآلتية )محور الكفراوي باألحياء من األول إلى 
اخلامس، املنطقة الصناعية، منطقة األولى بالرعاية، مدخل املنطقة 
السياحية السادسة، واحلي السادس(، كما يوجد نحو 400 سيارة 
»ربع نقل« تتواجد في )مدخل املناطق الصناعية، محور الكفراوي 

باألحياء من األول حتى اخلامس، بجانب احلي السابع(.

القاهرة � أ.ش.أ: بدأت وزارة اآلثار أولى خطوات العمل مبشروع 
تطوير أرضيات منطقتي خان اخلليلي والصنادقية، وذلك استكماال 
للعمل مبشروع التطوير احلضري ملنطقة اجلمالية والذي يشمل 
ش����ارع املعز لدين اهلل الفاطمي وش����ارع اجلمالية. وصرح وزير 
اآلث����ار د.ممدوح الدماطي بأن تكلفة هذا املش����روع تبلغ حوالي 5 
ماليني جنيه بتمويل مشترك مع وزارة السياحة، حيث من املقرر 
أن يستغرق العمل عاما ونصف العام، مشيرا إلى أن هذا املشروع 
يأتي ضمن مشروع تطوير وتأهيل القاهرة التاريخية باعتبارها 

أحد أهم مواقع التراث العاملي.
من جانبه، قال معاون وزير اآلثار لش����ؤون اآلثار اإلس����المية 
والقبطية محمد عبدالعزيز، إن أعمال الصيانة اشتملت على تكسير 
األرضيات القدمية املتهالكة وتركيب أرضيات جديدة من البازلت، 
باإلضافة إلى عمل غرف تفتيش صرف صحي وغيرها. وأضاف أن 
املشروع يهدف إلى صيانة واحد من أهم األحياء التاريخية في مصر 
مبا يتناس����ب مع قيمته األثرية والتي متتد لنحو 600 عام، حيث 
يرجع تاريخ إنشائه لعصر املماليك، األمر الذي يساهم بشكل كبير 

في إعادته لسابق عصره باعتباره واحدا من املعالم السياحية.

عل����ى 15 افريقيا مقتولني 
بالرص����اص جنوب رفح. 
وعثرنا أيضا على 8 أفارقة 
مصابني وحالتهم مستقرة«. 

وأشار خاطر الى أن وزارة 
الصحة دفع����ت بعدد من 
سيارات اإلسعاف الى موقع 

احلادث.

خرابيش نكشة
مصر من األوائل على العالم فى مش���اهدة األفالم اإلباحية.. 
وعل���ى رأى الزعيم فى »التجرب���ة الدمناركية«.. ومصنفة قبل 

األخير فى مستوى جودة التعليم!
انفجارات فى باريس وسقوط أكثر من 180 قتيال وجريحا.

٭ يا ابن احملظوظة ياللى فى بالى!

املصرى يفضل رابط املناسبات باألكل من 
أول ما يتولد فى السبوع لغاية ملا ميوت.

أل.. وملا ميوت إحنا بناكل عليه قرص!

ياسين
بهية

أحد املهاجرين االفارقة أصيب خالل إطالق النار بالقرب من احلدود مع إسرائيل خالل نقله الى مستشفى 
مبدينة العريش                                                                                                 )رويترز(


