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 مصر صاحلت غزة والضفة 
  رغم جهود ومحاوالت اإلفشال.. 

  وليخسأ اخلاسئون!!

 الصندوق األسود 
 بقلم: أ.د . محمد المصري 

 قرارات مصيرية 
 في حياة كل منا تأتي فترة البد فيها من اتخاذ قرار 
مصيري.. وقد جتبرك احلياة على اتخاذ قرار قد ال 
يكون هو األسعد أو األمثل ولكنه هو األنسب لهذه 
الفترة.. قد متضي أياما تدرس وتفكر في معطيات 

هذا القرار حتى تعطي نفسك ما يبرر اتخاذه 
باعتباره هو احلل. 

  نعم قد نتخذ قرارا نعتبره هو األنسب بالنسبة 
للمعطيات الزمنية وقد نعود بعد فترة طويلة 

لنكتشف أن املعطيات قد تغيرت وما بدا لنا انه 
األنسب لم يكن هو األمثل.

  اتخاذ قرار مصيري يحتاج إلى شجاعة ملواجهة 
تبعات هذا القرار وهذا هو األهم. 

  اتخذت قرارات من عشرات السنني ونفذتها ومضت 
بي احلياة وما اعتقدته في ذلك الوقت انه األنسب 

قد يبدو لي اليوم انه لم يكن كذلك، ولكني حتملت 
تبعات كل قرار اتخذته، جنحت في البعض.. وفشلت 

في البعض، ولكنها هي احلياة يا عزيزي، صعود 
وهبوط هذه هي سنّة احلياة دائما. 

  ولذا دائما أقول ان كل جتربة إنسانية جتربة متفردة 
بسلبياتها وإيجابياتها ويصعب تكرارها دائما. 

  ودائما ما ندعو اهللا أن يلهمنا اختيار القرار األمثل. 

 أخبار احملروسة 
 حذر رئيس جلنة اإلسكان البرملانية م.معتز حسن 
في اول تصريح عقب فوزه برئاسة اللجنة لـ «األنباء» 
من املغاالة في أســعار الضريبة التي سيتم فرضها 
على الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الضريبة يجب 
تطبيقها منذ وصول املرافق لهذه الوحدات، مراهنا على 
أن حصيلــة الضريبة العقارية لن يقل عن ١٠٠ مليار 
جنيه إذا مت حتصيلها بالطريقة املطلوبة وبجدية، كما 
طالب باستغالل هذه العوائد في توفير الدعم النقدي 

للمواطن.
<<<  

  أعلن األمني العام للمجلس األعلى لآلثار د.مصطفى 
وزيري الكشف عن اجلزء العلوي من مسلة للملكة عنخ 
إس إن بيبي الثانية والدة امللك بيبي الثاني أحد ملوك 
األسرة السادســة، وذلك أثناء أعمال التنقيب األثري 
التي تقوم به البعثة األثرية الفرنسيةـ  السويسرية من 
جامعة «جنيفا» شرق هرم امللكة مبجموعتها اجلنائزية 
مبنطقة سقارة، وأكد أن أهمية هذا الكشف ترجع الى 
أنه يخص إحدى ســيدات البيت احلاكم خالل عصر 
الدولة القدمية، حيث إنها كانت وصية على العرش خالل 
الفتــرة األولى من حكم ابنها امللك بيبي الثاني والذي 

تولى العرش وهو في السادسة من عمره. 
<<<  

  أعلن رئيس الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف 
الصحي م.ممدوح رســالن تعميــم منظومة عدادات 
الكارت الذكي على ١٠ شركات ملياه الشرب والصرف 
الصحي، مشيرا لـ «األنباء» الى أن الشركة تستهدف 
تركيب العدادات في جميع احملافظات خالل ٦ اشهر وان 
تعميم هذه العدادات مرهون بنجاح التجربة وخلوها 

من أي مشاكل أو أزمات.
<<<  

  قــرر محافظ البحر األحمر اللــواء أحمد عبداهللا 
إغالق ٢٠ صيدلية بالغردقة والقصير الســتغاللها ما 
يســمى بحمى «الضنك» وبيع أدوية لألهالي بطرق 
خاطئة وأسعار مبالغ فيها وتكليف الرائدات الريفيات 
بعمــل ندوات التوعية داخل املناطق العشــوائية في 
مدن احملافظة والتنبيه على مديري املدارس واإلدارات 

التعليمية بنشر الوعي الصحي بني التالميذ.
  إعداد: مجدي عبدالرحمن 

 أبناء اجلالية املصرية نظموا 
حملة للتبرع بالدم 

 اسامة ابوالسعود 
  

  في مبادرة إنسانية قام عدد من أبناء اجلالية املصرية 
في الكويت بتنظيم حملة للتبرع بالدم، حيث اكد منظم 
احلملة احمد ابوســتيت لـ«األنباء» عقب التبرع بالدم 
في بنك الدم مبنطقة اجلابرية أن الهدف هو إنقاذ حياة 
أي إنســان يحتاج إلى التبرع بالدماء، مشددا على ان 
«نقطة دم تساوي حياة». وأكد عدد من املشاركني في 
احلملة انها جاءت بهدف إنساني تأكيدا على ما يربطهم 
بوطنهــم الثاني الكويت، مؤكديــن أن هذه الدماء هي 
اقل ما ميكن تقدميه إلنقاذ حياة أي إنسان على ارض 
الكويت سواء كان مواطنا أو مقيما. وأضافوا أنها رمبا 
تكون املرة األولى التي يتبرع بعضهم بدمائه في بنك 
الدم الكويتــي لكنها لن تكون األخيرة، متمنني اخلير 

والسالم للكويت الغالية وملصر احلبيبة. 

 احمد ابوستيت وأحد املتبرعني خالل احلملة 

 السيسي في الذكرى الـ ٤٤ لنصر أكتوبر: مصر أثبتت دولة وشعباً قدرتها على مقاومة أي محاوالت للنيل منها 

ٍ مصرية»   شكري: «صفقة القرن ال تعني التنازل عن أي أراض
 القاهرة - خديجة حمودة ووكاالت

  
  بالتزامن مع بدء احتفاالت 
املســلحة  والقــوات  مصــر 
بالذكــرى الـــ ٤٤ النتصارات 
أكتوبر املجيدة، حضر الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي القائــد 
األعلى للقوات املســلحة امس 
اجتماعا للمجلس األعلى للقوات 

املسلحة بكامل أعضائه.
  وقد استعرض االجتماع آخر 
املستجدات على صعيد تطور 
األوضاع األمنية الداخلية، آخذا 
في االعتبــار الوضع اإلقليمي 
املتأزم وما يلقيه من ظالل على 
احلالة األمنية باملنطقة، حيث مت 
عرض اإلجراءات التي تتخذها 
القوات املســلحة على صعيد 
تأمني احلدود وإحكام السيطرة 
عليها، فضال عن التدابير التي 
تتــم مــن أجــل القضــاء على 
اإلرهــاب فــي شــمال ســيناء 
وترســيخ األمن واالســتقرار 

بهذه املنطقة.
  وأشــاد السيســي بجهود 
رجــال القــوات املســلحة في 
التصدي لإلرهاب وتدعيم األمن 
واالستقرار، وموجها مبواصلة 
التحلي بأقصى درجات التأهب 
واالستعداد القتالي بالنظر إلى 

دقة األوضاع اإلقليمية.
  وخالل كلمة متلفزة للشعب 
فــي ذكــرى ٦ أكتوبــر، وجــه 
السيسي، حتية تقدير لشهداء 
مصر الذين ضحوا بأرواحهم 
حفاظا على مكتسبات هذا البلد.
  وقال، إن حرب أكتوبر في 
األساس حرب من أجل السالم 
والتنمية، مضيفا: نصر أكتوبر 
ال ميثل مجرد انتصار عسكري 
ولكــن انتصــار علــى اليأس 

واإلحباط.
  كما وجه التحية للشــعب 
املصري على مــا يبذلونه من 
جهــد فــي معركتــي اإلرهاب 
والتنمية، قائال: «التحية واجبة 
للمصريني على ما يبذلونه من 
جهــد وتضحيات في معركتنا 
ضد اإلرهاب األسود ومن اجل 

إعادة بناء بلدنا معا».
  وأكد السيســي أن املعركة 
التي نخوضهــا جميعا ال تقل 
في شراستها عما واجهه اآلباء 
واألجداد على مدار تاريخ أمتنا، 

مضيفا: «هــذه املعركة تلزمنا 
أن نكــون جميعــا علــى قلب 
رجل واحد حول الوطن نحمي 
مقدراتــه ونصون مقدســاته 
واألحفــاد  لألبنــاء  ونبنــي 
املســتقبل كما بنى لنا األجداد 

احلاضر».
  وذكر أن مصر أثبتت دولة 
وشــعبا علــى مــدار أكثر من 
٤٠ عامــا قدرتهــا على صيانة 
الســالم ومقاومة  مكتســبات 
أي متغيــرات تســعى للنيــل 
منها لتقويض أهداف التنمية 

واالستقرار.
  وأضاف أن الدولة املصرية 
استطاعت بكل مؤسساتها أن 
تتجاوز كل العقبات واملعوقات 
التي هددتها حضاريا، ومؤكدا 
أن مصــر حافظت على مبادئ 
العدل والسالم والسعي دوما 

لتحقيق التنمية واالزدهار.
  وأوضح السيســي، ان هذا 
الوطــن العظيم يســتحق منا 
أن نبذل لــه كل غال ونفيس، 
وأضــاف: «عازمــون معا على 
أن نستلهم من روح وعبقرية 
أكتوبر ما يدفعنا نحو حتقيق 
املزيد من االنتصارات، سواء في 
مواجهة أعداء احلياة واإلنسانية 
أو مــن أجل حتقيــق االزدهار 

والتنمية».

  وأعــرب عن ثقتــه الكاملة 
في عبقرية الشــعب املصري، 
قائال: «ثقتي فــي عبقرية هذا 
الشــعب بال حــدود، ويقيني 
فــي قدرته مطلقــة، وأملي في 
املستقبل كبير، وحلمي ملصرنا 
العزيزة ال يقل عن حلمكم بها، 
وطموحنا نحو الغد سنصنعه 

بأيدينا اليوم».
  وكان السيســي قد قام في 
وقت ســابق مــن صباح امس 
بوضــع أكاليــل الزهــور على 
النصب التذكاري لشهداء القوات 
املسلحة مبدينة نصر بحضور 
الفريــق أول صدقــي صبحي 
القائد العام للقوات املســلحة 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربي 
والفريق محمود حجازي رئيس 
أركان حرب القوات املسلحة، كما 
قام بوضــع إكليل من الزهور 
على قبر الرئيس الراحل محمد 
أنور السادات ومصافحة عدد 
من أفــراد أســرته، إلى جانب 
التوجه ملسجد جمال عبدالناصر 
بكوبــري القبة لوضــع إكليل 
الزهور على قبر الزعيم الراحل 
جمــال عبدالناصر ومصافحة 

عدد من أفراد أسرته.

  تفسيرات خاطئة
  الى ذلك، أكد وزير اخلارجية 

سامح شكري ان صفقة القرن 
ال تعني التنازل عن أي أراض 
مصريــة، ومــا أثيــر حولهــا 
«تفسيرات خاطئة هدفها اجلدال 

واللغط».
  تصريحات شــكري جاءت 
في عدد جريدة «األهرام» امس، 
وذلــك ردا علــى ســؤال حول 
تصريحــات تدور بــأن مصر 
مســتعدة ملنح الفلســطينيني 
أراضــي فــي منطقة ســيناء، 
مضيفــا «كثيرا ما تطلق أمور 
على أساس أنها بالونات اختبار 
لقياس مدى إمكان أن تأخذ زخما 
وقوة لطرحها على الســاحة، 
ويكون الهدف منها التشــاحن 

واجلدال».
  وأكــد علــى أنــه «ال ميكن 
للرئيس عبدالفتاح السيســي 
مــن  ذرة  عــن  يتخلــى  أن 
تــراب الوطــن، فــاألرض دفع 
ثمــن باهــظ لتحريرهــا على 
املستوى العسكري والقانوني 
والديبلوماسي»، واوضح «البد 
أن نزيــل اللغط في هذا األمر. 
مــا طرحــه السيســي أن حل 
الفلســطينية وإقامة  القضية 
الدولة والوصول حلل للصراع 
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي يعد 
إجنــازا ضخما على مســتوى 
العالم، وبالتالي ميكن وصفه 

بقضية القرن».
  مــن جهــه اخــرى، وقبيل 
بدء عمليــة التصويت االثنني 
املقبــل على تعيــني مدير عام 
جديد ملنظمة اليونسكو خلفا 
للبلغارية ايريكا بوكوفا التي 
تنهي واليتهــا الثانية، توجه 
شــكري إلــى باريــس إلجراء 
العديــد من اللقاءات مع الدول 
أعضاء املجلس التنفيذي ملنظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) من أجل 
الترويــج لترشــيح الوزيــرة 
مشــيرة خطاب ملنصب مدير 
عام املنظمــة والوقوف خلفها 
خــالل املرحلــة األخيــرة من 

احلملة االنتخابية.
الزيــارة  هامــش    وعلــى 
ســيلتقي شــكري مــع وزيــر 
خارجيــة فرنســا جــون إيف 
العالقــات  لودريــان لبحــث 
الثنائية بني البلدين والتطورات 
اإلقليمية السيما األوضاع في 

ليبيا وسورية والعراق.

  تعاون عسكري بريطاني
  في غضون ذلك، وصل إلى 
القاهرة كبير مستشاري رئيس 
أركان الدفاع البريطاني لشؤون 
الشــرق األوســط الفريق توم 
بيكيت في زيارة رسمية لبحث 
الفرص املتاحة لتوسيع نطاق 
التدريبات العسكرية املشتركة 
بــني اململكة املتحــدة ومصر، 
فضــال عــن مناقشــة قضايــا 
مكافحــة اإلرهاب والشــواغل 

اإلقليمية ذات الصلة.
للســفارة  بيــان    وذكــر 
أنــه  البريطانيــة بالقاهــرة 
من املقــرر أن يلتقــي الفريق 
تــوم بيكيت مــع اللواء محمد 
الكشــكي مســاعد  عبدالفتاح 
وزير الدفاع للعالقات اخلارجية 
واللــواء أركان حــرب ناصــر 
محمد إبراهيــم عاصي رئيس 
هيئة التدريب من أجل تعزيز 
خطط توسيع نطاق املشاركات 
العسكرية بني اململكة املتحدة 
ســيناقش  حيــث  ومصــر، 
التطــورات املتعلقــة بجهــود 
مكافحــة اإلرهاب وخاصة في 
شبه جزيرة سيناء الى جانب 
القضايا اإلقليمية األخرى مثل 

األوضاع في ليبيا واليمن. 

 الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر اجلندي املجهول احتفاال بالذكرى الـ ٤٤ حلرب أكتوبر  

 كبير مستشاري 
الدفاع البريطاني 

في القاهرة
  لبحث التعاون 

العسكري
  

  «اليونسكو» تبدأ 
إجراءات انتخاب 

مدير جديد.. 
ومشيرة خطاب 

تقترب من املنصب 

 تفاصيل جديدة عن خطة السادات الغتيال موشيه ديان وإسقاط أخطر جاسوسة إسرائيلية 
 القاهرة ـ العربية: تفاصيل جديدة تتكشــف من حــني آلخر عن حرب أكتوبر التي حتتفل مصر 
بذكراها الـ ٤٤ هذه األيام، حيث كشــف اللواء فؤاد نصار مدير املخابرات احلربية خالل احلرب عن 
معلومات مهمة وخطيرة تنشر ألول مرة عن كواليس احلرب من خالل كتاب صدر امس في القاهرة 

بعنوان «مقاتلون وجواسيس» للكاتب الصحافي شريف عارف.
  وكشف نصار في الكتاب عن خطة اغتيال وزير الدفاع اإلسرائيلي خالل حرب أكتوبر 

موشيه ديان والتي وافق عليها الرئيس الراحل أنور السادات وكيف أنقذته شجرة 
تعلق بها، كما كشــف عن تفاصيل مهمة خلطة القبض على اجلاسوســة 

اإلسرائيلية هبة سليم التي تدخلت رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير 
إلنقاذها من حبل املشــنقة، وضغطت على أميركا للتدخل وإقناع 

الســادات بالعفو عنها، لكن السادات سارع بإعدامها، ومت إنتاج 
فيلم سينمائي عن قصتها بعنوان «الصعود إلى الهاوية» للفنانة 

الراحلة مديحة كامل ومحمود ياسني.
  ويقول مدير املخابرات احلربية املصرية انه كانت هناك عدة 
قرارات ومواقف مهمة حدثت خــالل أيام احلرب، وكان يهمنا 

التأكد من عدم معرفة إسرائيل الستعداداتنا باحلرب، لذلك عندما 
وردت إلينا املعلومات تؤكد معرفة إسرائيل الستعدادنا، فقد أخطرت 

املشــير أحمد إسماعيل وزير الدفاع والرئيس السادات فورا، ووقتها 
قال السادات لي «جيد إنهم عرفوا اآلن وليس قبل» ولذلك كان الوقت صعبا 

بالنســبة لهم، فالوقت احملدد لقدومهم للجبهة عقب معرفتهم مبوعد احلرب لن 
يقل عن ٧٢ ساعة ومن جانبنا لم يكن لدينا إال ساعات قليلة وتبدأ احلرب.

  ويضيف مدير املخابرات قائال «حتضرني معلومة مهمة تلقيناها من مصادرنا وهي حتريك رؤوس 
الكباري اإلســرائيلية ليلة ١٧ أكتوبر املعروفــة بالثغرة وقتها وردت لنا معلومات مؤكدة حول وجود 

موشيه ديان وزير الدفاع اإلسرائيلي في إحدى املناطق بالضفة الغربية للقناة أثناء مروره على القوات 
اإلسرائيلية بالثغرة، وعلى الفور أخطرت الرئيس السادات بذلك فقال لي: تقدر حتدد املنطقة، وقمت 
بتحديدها في مســاحة ٢٠٠×٢٠٠م٢، وعلى الفور أمر السادات بتوجيه ضربة طيران إلى هذه املنطقة 

لقتل ديان، وبالفعل شنت الطائرات املصرية غارة على املنطقة وقصفتها قصفا شديدا».
  ويكمل نصار «علمت من مصادرنا أن املنطقة احترقت بالكامل وبعدها جلســنا ننتظر 
نبأ مقتل ديان، وفي اليوم التالي وصلت إلينا إحدى الصور الفوتوغرافية ملوشيه 
ديان وهو متعلق بإحدى أشجار النخيل ومن حوله النيران في منطقة تبعد 
قليال عن املنطقة التي مت توجيه الضربة، وقمت بوضع الصورة أمام 

الرئيس السادات وقلت له: ربنا لسه كاتب له عمر».
  كما كشف مدير املخابرات املصرية تفاصيل جديدة في واقعة 
القبض على أخطر جاسوســة إسرائيلية وهي هبة سليم وكان 
االسم احلركي لها عبلة كامل قائال «خالل فترة اإلعداد للحرب، 
الحظنا أن هناك خطابات باحلبر السري يتم إرسالها إلى خارج 
مصــر، ومتكنت عناصر املخابرات من اكتشــافها، وبفحصها 
وجدنا فيها عددا من اخلطط اخلاصة بتحركات القوات املسلحة 
واخلطط التي ستقوم بتنفيذها في املستقبل القريب. وعلى الفور 
ذهبت إلى املشير أحمد إسماعيل وأخبرته واستأذنته في مراقبة بعض 
األشــخاص وأراد اهللا أن يكشف هذا اجلاسوس من خالل أحد اخلطابات 
التي كان يرسلها والتي كان منها خطاب قال اجلاسوس فيه: قمت بتركيب هوائي 
على سطح العمارة، واستطيع اآلن استقبال إشاراتكم وأوامركم، فأرسلوا اإلشارة بالالسلكي 
وهو االمر الذي ساهم في الوصول اليه وعندها اعترف لنا بعالقته باجلاسوسة هبة ومن ثم مت وضع 

خطة اسقاطها كما جاء في الفيلم الشهير «الصعود إلى الهاوية». 
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 مؤمتر املستثمرات العرب ناقش التعاون التجاري العربي - األفريقي 
 الغردقة - ناهد إمام

  
  واصل مؤمتر ومعرض نحو 
تنمية مستدامة «النداء العربي 
األفريقي.. تكتالت اقتصادية 
وتعــاون دولي» الــذي يعقد 
حتت رعاية الرئيس عبدالفتاح 
السيســي وينظمــه احتــاد 
املســتثمرات العرب برئاسة 
د.هدى يســي بالتعــاون مع 
املجلس القومي للمرأة برئاسة 
د.مايا مرسي فعاليات اليوم 
الثالث في الغردقة، بجلســة 
عمل حتت شعار التعاون بني 
مؤسســات العمــل التجاري 
العربــي - األفريقــي وقطاع 
الصناعة واالســتثمار، حيث 
أكــدت رئيــس إدارة التنمية 

املســتدامة والتعاون الدولي 
بجامعة الدول العربية د.ندى 
العجيزي ان املجتمع العربي 
غني مبصادر الطاقة والقوى 
البشرية وميكن استغاللها في 
دعم أفريقيا لتمويل اخلطط 
التنموية، حيث  واملشــاريع 
متتلك املنطقة ١١٪ من البترول 
و٦٪ من الغــاز. وفي كلمتها 
أكدت رئيســة جلنة سيدات 
األعمال في غرفة صناعة تبوك 
بالسعودية، اجلوهرة املاضي، 
ان خادم احلرمني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز، 
يعطي أولوية كبيرة ملشروعات 
التنمية االقتصادية في إطار 
احلرص على تعزيز التعاون 
االســتثماري واالقتصــادي، 

وأشــارت إلى ان حتقيق ذلك 
كان مــن خالل توقيع اململكة 
للعديد من مذكــرات التفاهم 
والشــركات مــع مجموعــات 
عاملية لبناء االقتصاد املستدام.
  وأعلنــت ان منطقة تبوك 
ستشهد إطالق مشروع البحر 
األحمر كوجهة سياحية عاملية 
ضمن رؤية ٢٠٣٠ الذي سيقام 
على مساحة ٣٤ ألف متر مربع 
يهدف إلى تطوير منتجعات 
سياحية استثنائية على أكثر 
من ٥٠ جزيرة طبيعية ويوفر 
املشروع ٣٥ ألف فرصة عمل، 
ويصبح املشروع بوابة البحر 
األحمــر أمام العالم وســيتم 
تطويره وفقا ألعلى املعايير 

العاملية. 
 جانب من جلسات اليوم الثالث للمؤمتر 


