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 هربان من التجنيد يصبح جنم جنوم احتفاالت ذكرى 
نصر أكتوبر العظيم!!

  حكمتك يااااا رب. 

 أخبار احملروسة 
 قرر مجلس النواب تقدمي أول شكوى رسمية إلى االحتاد 
البرملاني الدولي في ١٣ أكتوبر خالل مشاركة وفد برئاسة د.علي 
عبدالعال في اجتماعات املؤمتر البرملاني الدولي الذي يعقد في 
جنيڤ ضد ما وصفه البرملان بالتقارير املشبوهة ملنظمة «هيومن 
رايتس ووتش» والتي اعتادت نشر األكاذيب عن مصر في ملف 

حقوق اإلنسان خلدمة أهداف سياسية.
<<<  

  كشفت مصادر أمنية رفيعة املستوى عن تفاصيل القبض 
على أكبر شــبكات جتارة األعضاء بقطاع أمن جنوب القاهرة 
مبدينة حلوان، وأشارت إلى أن عاطلني ونقاشا قاموا باستئجار 
شقة مبنطقة املثلث شرق حلوان الستقطاب الشباب واألطفال 
بها إلمتام اتفاقيات إجراء عمليات جراحية واستئصال أجزاء 

من أجسادهم مبقابل مادي كبير بني ١٥ ألف جنيه و٢٥ الفا.
<<<  

  كشف وزير النقل د.هشــام عرفات انه سيتم إنشاء خط 
سادس ملترو األنفاق في القاهرة مواز للخط األول الذي سيتم 
إحالله وذلك لتقليل الضغط والزحام على اخلط األول، وأشار 
الى أن اخلط األول هو األكثر ازدحاما يوميا حيث وصلت نسبة 
اإلقبال عليه الــى ١٣٠٪، موضحا أن زيادة ٢٠ قطارا في ٢٠١٤ 
أنقذت اخلط من التوقف، كاشــفا ان مترو األنفاق خسر ٧٥ 
مليون جنيه بعد حترير سعر الكهرباء وأن تكلفة صيانة الكيلو 

متر الواحد ارتفعت لتصل إلى ١٢ مليون جنيه.
<<<  

  قررت وزارة الصحة اتخاذ إجراءات عاجله لسد النقص في 
نواقص بعض املســتحضرات الدوائية في األسواق من خالل 
استيراد مليون عبوة من األدوية من األصناف التي زاد الطلب 
عليها في الفترة األخيرة، وقالت إن هذه العبوات ستصل خالل 
أيام، ومشيرة إلى أن عدد نواقص األدوية التي ليس لها بدائل 

باألسواق يبلع ١٧ صنفا دوائيا فقط وليس ٤٢٠ كما يتردد.
<<<  

  تقرر استمرار احلجز في اإلعالن التاسع ملشروع اإلسكان 
االجتماعــي حملدودي الدخل إلكترونيا حتى منتصف أكتوبر، 
حيث أعلن عبداهللا رشدي، نائب رئيس صندوق دعم وضمان 
التمويل العقاري أن أكثر من ٧٤ ألفا من بني من سددوا مقدمات 
احلجز لإلعالن احلالي في الفترة من ٢٠ أغسطس إلى ٢٠ سبتمبر 
سجلوا بياناتهم بالفعل على املوقع اإللكتروني التابع للصندوق 
واملتبقي أقل من ٧ آالف شــخص وأمامهم مهلة محدودة قبل 

غلق باب التسجيل بشكل نهائي.
  إعداد: مجدي عبدالرحمن 

 احتفاالت كبيرة في الذكرى ٤٤ النتصارات أكتوبر.. واإلفراج بالعفو عن ٦٣٢ نزيالً و٨٥ شرطياً 

 يتضمن إنشاء األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 

 العثور على سيارة مفخخة بجوار كنيسة العذراء في شبرا 

 غداً.. بدء مناقشة تعديل قانون هيئة الرقابة اإلدارية 
 القاهرة - مجدي عبدالرحمن

  
  تبدأ اللجنة التشــريعية مبجلس النواب غدا األحد مناقشــة 
التعديــالت اجلديدة لقانون هيئــة الرقابة اإلدارية بحضور 
ممثلني عن الهيئة في الوقت الذي اكد فيه البرملان أن مشروع 
القانون سيصدر في جلسة البرملان العامة الثالثاء املقبل، حيث 
تنص التعديالت اجلديدة على إنشاء األكادميية الوطنية ملكافحة 

الفساد بكل صوره وأشكاله.
  وأكد أعضاء البرملان تأييدهم ملشــروع القانون اجلديد على 
خلفية جناح الهيئة خالل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 
محاربة الفساد مبختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، وكشفت 
العديد من وقائع الرشوة واالختالس وأحالت مسؤولني كبارا 

وصغارا للنيابة وجترى محاكمتهم حاليا، مشــددين على أن 
محاربة الفساد مسؤولية اجلميع، وقال وكيل املجلس السيد 
الشريف ان مشروع القانون اكد ان هيئة الرقابة اإلدارية هيئة 
مســتقلة تتبع رئاسة اجلمهورية مما يزيل أي عقبات تواجه 

الهيئة خالل عملها ويكسبها االستقاللية.
  ومنح مشروع القانون الشــخصية االعتبارية واالستقالل 
الفني واملالي واإلداري، علــى أن يكون تعيني رئيس الهيئة 
بقرار من رئيس اجلمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، ملدة 

والية قدرها ٤ سنوات قابلة للتجديد.
  وبحســب التعديالت اجلديدة تتكون الهيئة من عدة أجهزة 
ملكافحة الفساد والعمل على منعه وإضافة اختصاصات جديدة 
للهيئة تتعلق بكشف وضبط اجلرائم التي تستهدف احلصول 

على ربح أو منفعة باســتغالل املنصب أو الوظيفة واجلرائم 
املتعلقة بتنظيم عمليات النقد األجنبي.

  وينص التعديل اجلديد ايضا على إنشــاء مركز متخصص 
بالهيئة يســمى «األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد» إلعداد 
وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات واألجهزة 
املتخصصة في مكافحة الفساد بالدول األخرى من خالل تنظيم 
دورات تدريبية ومؤمترات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم 
النزاهة والشفافية، وتبادل اخلبرات وإيفاد البعثات الدراسية 
والتدريبية ومنح درجتي الدبلوم واملاجســتير في مجاالت 
نظم مكافحة الفساد طبقـــا لألوضاع املقررة قانونا وذلك 
بالتنسيق مع املجلس األعلى للجـــامعات العتماد الدرجات 

العلمية املمنوحة. 

 القاهرةـ  وكاالت: استمرت 
جميع محافظات اجلمهورية 
في التعبير عــن فرحتها في 
الذكرى الـــ ٤٤ لنصر أكتوبر 
املجيد ومنها حتليق طائرات 
ومقاتــالت اجليــش املصري 
في سماء األقصر، ظهر امس، 
كما شــهد النصــب التذكاري 
للجندي املجهول توافد املئات 
من املواطنني يتقدمهم زوجة 
الزعيم الراحل أنور السادات 
لقراءة الفاحتة على روح القائد 
األول ملعركة النصر التاريخية.

  وهنا البد من التذكير بأشهر 
الكلمــات اخلالــدة للرئيــس 
الراحل محمد أنور الســادات 
بطل احلرب والسالم، وقوله: 
«لست أظنكم تتوقعون مني 
أن أقف أمامكــم لكي نتفاخر 
معا ونتباهى مبا حققناه في ١١ 
يوما من أهم وأخطر بل وأعظم 
وأمجد أيام تاريخنا، ورمبا جاء 
يــوم جنلس فيــه معا ال لكي 
نتفاخــر ونتباهى ولكن لكي 
نتذكر وندرس ونعلم أوالدنا 
وأحفادنا جيال بعد جيل، قصة 
الكفاح ومشاقة ومرارة الهزمية 
وآالمها وحالوة النصر وآماله، 
نعم سيجيء يوم جنلس فيه 
لنقص ونــروي ماذا فعل كل 
منا في موقعه، وكيف حمل كل 
منا األمانة وكيف خرج األبطال 
من هذا الشعب وهذه األمة في 
فترة حالكة ليحملوا مشاعل 
النور وليضيئوا الطريق حتى 
نســتطيع أن نعبر اجلسر ما 

بني اليأس والرجاء».

  دور عربي كبير
  من جهة أخرى، ذكر تقرير 
نشرته «العربية» ان االنتصار 
املصري في حرب أكتوبر كان 
عبــارة عــن ملحمــة عربيــة 
خالصة شــارك فيهــا العرب 
بشكل عام والسعودية بشكل 
خاص لدعم ومساندة مصر في 

تلك احلرب، حيث كان الدعم 
الســعودي ملصــر متكامــال، 
وكان على رأسه قرار العاهل 
السعودي انذاك املغفور له بإذن 
اهللا امللك فيصل بن عبدالعزيز 
الذي أمر بقطع البترول العربي 
عــن الغــرب، ومن قبــل ذلك 
توجيهــه نــداء إلــى الزعماء 
العرب طالبهم فيه بضرورة 
تقدمي كل أنواع الدعم والوقوف 
بجانب الدول الشقيقة املعتدى 
عليها وتخصيص مبالغ كبيرة 
لتمكينها من الصمود، وعلى 
املســتوى العسكري شاركت 
القوات السعودية في احلرب 
ضد إســرائيل ضمن اجلبهة 
الســورية، فــي اجلوالن وتل 

مرعي.
  وتظهر صور نادرة حصلت 
عليها «العربيــة» من املؤرخ 
عــارف  والباحــث شــريف 
لقطات تعبر عن اهتمام القادة 
السعوديني ومشــاركتهم في 
التمهيد للحرب وتقدمي الدعم 

واملســاندة ملصر وجليشها، 
ومنها إحدى الصور للملك فهد 
بن عبدالعزيز وهو يتفقد مدينة 
السويس بعد تعرضها للتدمير 
على يد القوات اإلســرائيلية 
فــي احلرب، وصــورة أخرى 
للملك فيصل وهو يستعرض 
حرس الشرف للعبور للضفة 
األخرى من القناة، وتكشــف 
صورة ثالثة األمير ســلطان 
بن عبدالعزيز وهو يشاهد مع 
القادة املصريني حتصينات خط 
بارليف على اجلبهة املصرية.

  إفراج بالعفو
  هذا ومبناســبة االحتفال 
بذكرى الســادس من أكتوبر، 
فقــد خرج امس ٧١٧ ســجينا 
من سجن طرة، إعماال لتنفيذ 
قرار رئيــس اجلمهورية رقم 
٢٠١٧/٤٢٧ الصادر بشأن العفو 
عن باقي مدة العقوبة بالنسبة 
إلى بعض احملكوم عليهم، منهم 
٦٣٢ نزيــال ممن يســتحقون 

اإلفراج عنهم بالعفو و٨٥ نزيال 
شرطيا من مستحقي اإلفراج 
الشــرطي لبعــض احملكــوم 

عليهم.

  «مفخخة» قرب كنيسة 
  الى ذلك، عثــرت األجهزة 
األمنية امس األول، على سيارة 
مفخخــة بالقرب من كنيســة 
مبنطقة شبرا شمال القاهرة، 
حيث عثرت قوات األمن على 
ســيارة حمراء اللون بجوار 
كنيسة العذراء مبنطقة مسرة 
بشــبرا، والتي وجد بداخلها 
عبــوات ناســفة ومتفجرات 
وبندقيتان آليتان، وعلى الفور 
مت استدعاء خبراء املفرقعات، 
حيث مت تفكيك العبوات وإبطال 
مفعولها وحتريز املضبوطات.
  مبــوازاة ذلــك، متكنــت 
قوات إنفاذ القانون باجليش 
الثالث امليدانــي من ضبط ٣ 
تكفيريني شــديدي اخلطورة 
بوسط سيناء، كما قال املتحدث 

العسكري العقيد تامر الرفاعي 
انه مت ضبط سيارة مالكي مخبأ 
بها كمية مــن مادة الكوكايني 
املخــدر بنفق الشــهيد أحمد 

حمدي.

  حادث طعن
  مــن جهــة أخــرى، ألقت 
السلطات االمنية امس القبض 
على مواطن أميركي اجلنسية 
أصاب مصريا بعد طعنه، إثر 
خالف وقع بينهما في محافظة 
األقصر، حسب ما ذكر مصدر 

أمني.
  وقال املصدر، مفضال عدم 
ذكر اســمه كونه غير مخول 
للحديث مع اإلعالم، إن «األجهزة 
األمنية ألقت القبض على سائح 
أميركي طعن مواطنا بسالح 
أبيض في محافظة األقصر»، 
موضحا أن السائح األميركي 
اعتدى على املواطن إثر وقوع 
مشاجرة وقعت بينهما، بسبب 
أولوية مرور السيارة في قرية 
البعيرات، مما أدى إلى إصابته 
في احــدى ذراعيه»، وقد نقل 
املواطن املصاب إلى مستشفى 
األقصر احلكومي لتلقي العالج، 
فيما تولــت النيابة التحقيق 

في احلادث.

  فترة رئاسية ثانية 
  فــي غضون ذلــك، تصدر 
هاشــتاج (#حملة_علشان_
أطلقــه  والــذي  تبنيهــا) 
مســتخدمو موقــع التواصل 
االجتماعي الشــهير «تويتر» 
الرئيــس عبدالفتــاح  حلــث 
السيسي على الترشح لفترة 
رئاســية ثانيــة قائمة األكثر 
نشاطا وتداوال في مصر على 
املوقع، حيث شــهد الهاشتاج 
تفاعال كبيرا من قبل مستخدمي 
املوقع بنسبة جتاوزت ٦٠ ألف 
تغريدة خالل ســاعات قليلة 

منذ إطالقه.

 لقطة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز وهو يتفقد مدينة السويس بعد انتهاء حرب ٧٣ 

 ضبط ٣ تكفيريني 
بوسط سيناء

  
  القبض على سائح 

أميركي طعن 
مواطنًا باألقصر

  
  هاشتاج «حملة 
علشان تبنيها» 

يتصدر تويتر حلث 
السيسي على 

الترشح لفترة ثانية 

 شكري ونظيره الفرنسي بحثا تعزيز التعاون 

 القاهرة - خديجة حمودة
  

  عقد وزير اخلارجية سامح شكري خالل 
زيارته احلالية للعاصمة الفرنسية باريس، 
جلســة محادثات امس مع نظيره الفرنسي 
جان ايف لو دريان، تناولت سبل دعم وتعزيز 
العالقــات املصرية - الفرنســية، وعدد من 
امللفات اإلقليمية التي تهم البلدين الى جانب 
العالقات الثنائية بــني البلدين، والتي تعد 
منوذجا للعالقات التاريخية املتميزة وذات 

التشعب في العديد من املجاالت.
  وقد عبر شكري عن اهتمام مصر بإعطاء 
دفعة قوية للعالقات الثنائية خالل املرحلة 
القادمة كما حرص شكري علي إحاطة لودريان 
علــى التطــورات اخلاصة بتنفيــذ برنامج 
اإلصــالح االقتصادي واملالــي واالجتماعي 
في مصر، موضحا ان مصر تتطلع الي دعم 

الــدول الصديقة لهــا ملواجهة كل التحديات 
املرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج.

  من جانبه، أعرب وزير خارجية فرنســا 
عــن تطلع بالده للزيــارة املرتقبة للرئيس 
عبدالفتاح السيسي إلى باريس، مشيرا إلى 
أهمية اإلعداد اجليد للزيارة من جانب وزارتي 
خارجية البلدين سعيا لتحقيق نقلة نوعية 
في مستوى التعاون بني البلدين والتنسيق 
بشأن العديد من املوضوعات ذات االهتمام 
املشــترك. كما أكد ان بالده تنظر إلى جناح 
مصر واســتقرارها كحجر زاوية الستقرار 
الشــرق االوسط، وان فرنســا ستظل دائما 
داعمة ملصر، وان الزيارة املقبلة للرئيس إلى 
باريس، وما سيجريه من حوار مع الرئيس 
ماكرون حول مجاالت وسبل تعزيز عالقات 
التعاون بني البلدين، من شــأنها أن تعطي 

دفعة قوية للعالقات. 

 وزير اخلارجية الفرنسي مستقبال سامح شكري 

 اللجنة «املصرية - التونسية» تلتئم في نوفمبر 

 القاهرة - ناهد إمام
  

  التقت، وزيرة االستثمار والتعاون الدولي 
د.سحر نصر بســفير تونس لدى القاهرة، 
الســفير جنيب املنيف مبقر الوزارة، حيث 
ناقش اجلانبان، اإلعداد للدورة الـ ١٦ للجنة 
العليا املصريةـ  التونسية املشتركة، واملقرر 
عقدها في نوفمبر املقبل بالقاهرة، برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، 
ونظيره التونسي يوسف الشاهد، كما بحث 
اجلانبان، االتفاقيات املنتظر توقيعها خالل 
أعمال اللجنة، كآلية من آليات تفعيل التعاون 

بني البلدين في العديد من املجاالت.
  وأوضحــت نصر ان الهدف مــن اللجان 
العليا املصرية ـ التونســية املشــتركة هو 
العمل املستمر والدائم على تطوير وتنمية 
عالقات التعاون بني مصر وتونس في املجاالت 

االقتصادية والتنمويــة مبا يخدم مصلحة 
الطرفني، ومشــيرة إلى ضرورة أن يشــمل 
التعاون والدعم الفني بني البلدين املجاالت 
االقتصادية والفنية ذات االهتمام املشترك، 
وذلك لالســتفادة من اخلبرات املتوافرة في 
كل منهما، إضافة إلى ضرورة تنسيق الرؤى 
املشتركة فيما يخص التعاون املشترك بني 
البلدين في القارة األفريقية، خاصة في إطار 
املنظمات والتجمعات االقتصادية األفريقي.
  وناقــش االجتمــاع، اإلعــداد والتجهيز 
للمنتدى االستثماري املصريـ  التونسي املقرر 
عقده على هامش اللجنة العليا والذي ميثل 
فرصة لتالقي كل املستثمرين ورجال األعمال 
مــن البلدين في كافة القطاعات االقتصادية 
املشتركة، مبا يســاهم في تعزيز العالقات 
االستثمارية بني البلدين والعمل على زيادة 

االستثمارات التونسية في مصر. 

 سحر نصر ملتقية السفير التونسي جنيب املنيف  

 إنذار أخير من احلكومة:
  الفصل النهائي للموظف املدمن 

 القاهرة تبحث إعادة
  إعمار العراق مقابل النفط 

 القاهرة - مجدي عبدالرحمن
  

  فّجرت تصريحات حكومية بإصدار قرارات ال تقبل الطعن بفصل 
املوظف املدمن في الوزارات ودواوين احلكومة موجة من اجلدل 
داخل جلنة القوى العاملة في مجلس النواب التي قررت برئاسة 

اجلبالي املراغي استدعاء وزيرة 
التخطيط واملتابعة د.هالة السعيد 
ورئيس اجلهاز املركزي للتنظيم 
واإلدارة املستشار محمد جميل 
إلى اجتمــاع عاجل مع اللجنة 

ملناقشة هذا امللف.
  وقد أكد رئيس اجلهاز املركزي 
للتنظيم واإلدارة املستشــار 
أن قرار مجلس  محمد جميل 
الــوزراء بفصــل أي موظف 
في الدولة يثبت إدمانه للمواد 
املخدرة جاء بعد تشكيل جلنة 
التخاذ جميع اخلطوات القانونية 
وعدم الطعن في تلك القرارات. 

وأضاف أنه من ضمن الشروط التي مت وضعها لفصل املوظف 
الذي يثبت تعاطيه للمواد املخدرة ال بد أن تكون بنسبة ١٠٠٪ 
مــع مراعاة األدوية التي قد تتســبب في إحداث بعض اآلثار 

املخدرة على اإلنسان.
  وأشار إلى أن الدولة بها ٥٫٧ ماليني موظف، مشيرا الى أن توقيع 
الكشوفات على املتعاطني ستتم بصفة دورية من خالل العينات 
التي سيتم توقيع الكشف عليها والتي سيتم تطبيقها على أي 
منصب أو مسمى وظيفي بني العاملني في اجلهات احلكومية.
  وقال ان القرار اجلديد يأتي تنفيذا لنص املادة ١٧٧ من الالئحة 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية، مبينا انه سيتم إجراء التحاليل 
بصورة عشوائية وسيشمل ٨ أنواع من املخدرات وفى حالة 
ثبوت تعاطي املوظف سيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد ٦ اسابيع 
للتأكد من اقالعه عنها وإذا جاء التحليل إيجابيا في املرة الثانية 

سيتم إنهاء خدمته فورا دون إنذار. 

 القاهرة - ناهد إمام
  

  التقى، وزير اإلســكان واملرافق واملجتمعــات العمرانية، 
د.مصطفى مدبولي نظيرته العراقية م.آن نافع األوســي، 
لبحث أطر التعاون املشترك، في قطاعات اإلسكان واملرافق 
والتنمية العمرانية، حيث استعرض الوزير جهود احلكومة 
املصرية في توفير وحدات سكنية حملدودي الدخل، واستعداد 
الدولة للمشــاركة في إعادة إعمار املدن العراقية سواء من 
خــالل الوزارة، أو عن طريق شــركات املقاوالت واملكاتب 

االستشارية املصرية.
  وطلبت الوزيرة العراقية االطالع على التجربة املصرية في 
توفير وحدات سكنية حملدودي الدخل، إلمكانية نقل التجربة 
إلى املدن العراقية، التي دمرها تنظيم داعش، وكيفية متويلها.
  وكانت الوزيرة والوفد املرافق لها، قد التقى في لقاء سابق 
مع مساعد رئيس اجلمهورية للمشروعات القومية، م.إبراهيم 
محلب ومت طرح فكرة إعادة اإلعمار مقابل حصول القاهرة 
على النفط، وهو األمر الذي ميكن االتفاق عليه خالل املرحلة 

املقبلة.
  هذا، وقد أكد مدبولي، ان مصر شهدت طفرة في اإلسكان 
االجتماعي خالل الســنوات الثالث املاضية، حيث مت تنفيذ 
أكبر مشــروع إسكان على مستوى الشرق األوسط، حيث 
يتم تنفيذ نحو ٦٠٠ ألف وحدة سكنية، على مراحل مختلفة 
من اإلنشــاء، وموضحا أنه ألول مــرة يتم تنفيذ مثل هذا 
املشروع الضخم عن طريق التمويل العقاري والبنوك، من 
خالل مبادرة للبنك املركزي املصري، لتقليل قيمة الفائدة 

وجعلها متناقصة لتناسب محدودي الدخل.

 املستشار محمد جميل  


