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طيب!!!

.. لم يرن هاتفه فور اتصالي به، بل استغرق وقتا قبل 
أن يعطي إشــارة رنني تؤكد أنه خارج بالده، وقبل أن 
أغلــق الهاتف جاء صوته مرحبا ومهنئا بالعام امليالدي 
اجلديد، رددت تهنئته مبثلها ولم يفوت ذكاؤه الفرصة 
ليرد رجل األعمال اخلليجي الشاب: »مال صوتك؟ كما 
لو كنت غير سعيد بالعام اجلديد الذي تدق أيامه أبواب 
العمر!.. أجبته: وكيف تريدني أن أسعد وأتفاءل، وعام 
2017 يأبى إال أن يحمل معه أرواح شهداء جدد، وينثر 

دماء أبناء بلدي على بقايا أيامه؟
رّد صديقي رجل األعمال الشاب بحدة: يا أخي واهلل أنتم 
ال تعرفون قيمة وال قدر بلدكم.. هل تعلم أنني أرد على 
هاتفك اآلن من مصر؟.. وحتديدا من واحدة من أجمل بقاع 
األرض املطلة على البحر األحمر حيث الشمس والدفء 
وجمال الطبيعة والسماء الصافية والنجوم الساحرة؟.. 
ولست وحدي هنا بل حولي »بشر« من كل بقاع األرض 
يستمتعون مبا ال ترونه أنتم يا أهل مصر وأصحابها«.

واســتطرد دون أن مينحني فرصة الرد: »نعم شاهدنا 
ما فعله اإلرهابيون في حلوان، وأســفنا للدماء الزكية 
التي ســفكت، لكننا أيضا رأينا كيف تعامل املصريون 
احلقيقيون من أهل املنطقة مع احلدث، وكيف واجهوا 
اإلرهاب، وكذلك ما فعله رجال األمن، وشاهدنا في اليوم 
التالي مباشرة اعترافات تفصيلية إلرهابيني أحبط األمن 
مخططاتهم قبل وقوع الكارثة، وكما يحدث عندكم في 
مصر.. يحدث مثله في أقوى بالد الدنيا: أمريكاـ  روسيا 
ـ بريطانيا ـ فرنسا ـ إيطاليا ـ أملانيا ـ تركيا.. اإلرهاب 
األسود يا صديقي لم يترك بلدا وال دينا وال شعبا، لكنكم 
في مصر تسابقون الزمن إلصالح ما أفسدته عقود طويلة، 
هل تعلم أن مصر اآلن أصبحت )أكبر ورشــة عمل في 
العالم(؟..  أقول لك ذلك وأنا أعرف جيدا ما أقول بحكم 
اطالعي على األعمال سواء التي تشارك فيها مجموعتنا 
أو تنافس للفوز بها.. أو تتابع مناقصاتها وعروضها«.

.. واختتم رجل األعمال اخلليجي الشاب حديثه بقوله: 
»أنا أحتدث بلغة األرقام، ومشاريعكم في 2018 جتذب كل 
رجل أعمال جاد في املنطقة، ومصر كلها تنفض غبارها 
وتطلق مشــاريعها في قناة السويس واجلاللة واملدن 
اجلديدة والســاحل الشمالي ومرسى مطروح وسيناء، 

وتقيم محطات طاقة ستحولها ملركز إقليمي للطاقة..
يا أخي تفاءلوا باخلير جتــدوه.. والقادم أفضل كثيرا 

بإذن اهلل.. وإخالصكم وسواعدكم.
.. لم أجد تعليقا على ما قاله صديقي ســوى ان »القادم 

أفضل«.
وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

.. والقادم أفضل

تثبيت الدوالر اجلمركي خالل يناير 2018 عند 16 جنيهاً
أعلنت وزارة املالية استمرار تثبيت سعر الدوالر اجلمركي على معدالته احلالية 16 جنيها 
بداية من اليوم االثنني أول يناير 2018 حتى 2018/1/31. 
وأشار بيان وزارة املالية إلى أن قرار تثبيت سعر الدوالر اجلمركي يأتي اتساقا 
مع استقرار سعر العملة وذلك في احلدود التي تستهدفها وزارة املالية لتحديد 
سعر الدوالر اجلمركي خالل الفترة املاضية في ضوء حالة االستقرار التي 
يشهدها االقتصاد املصري.
القاهرة ـ ناهد إمام

دشنتها وكيلة لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان المصري بحضور وكيل الداخلية الفريق الدوسري

انطالق حملة »عشان تبنيها« لدعم السيسي في الكويت

أسامة أبوالسعود

»تســلم  أنغــام  علــى 
األيــادي.. تســلم يا جيش 
بــادي« وبحضــور وكيــل 
الفريــق  الداخليــة  وزارة 
محمود الدوســري دشــنت 
الشــؤون  جلنــة  وكيلــة 
اخلارجية في مجلس النواب 
املصري النائبة غادة عجمي 
حملة »علشــان تبنيها« في 
التوقيعات  الكويت جلمــع 
على اســتمارة احلملة، في 
احتفالية أقامها رجل األعمال 
العلمــي  املصــري م.علــي 
ود.داليا البيلي، مساء امس 
االول بفنــدق كــراون بازا 

بالفروانية.
وأكــدت عجمــي خــال 
االحتفــال ان مصــر كانــت 
أمام مفترق طرق بني البناء 
أو اإلرهاب ولكنها اختارت 
الرئيــس  بقيــادة  البنــاء 
عبدالفتاح السيسي بعد ان 
منحه الشعب املصري ثقته 

الكاملــة واســتعادت مصر 
قوتهــا وحققت طفــرة في 

مختلف املجاالت.
وشددت على ان الرئيس 
السيســي تعهد باســتعادة 
الدولــة املصريــة لهيبتهــا 
مع احلفاظ على مؤسســات 
الدولــة ومواجهة محاوالت 
هدمها مع التزام كل مؤسسة 
بدورها الوطني الذي أنشئت 
مــن أجلــه وجعــل محاربة 
الفساد توجها قوميا حاكما 
لعمــل هــذه املؤسســات، 
مضيفــة أن الرئيــس تعهد 
بالعمل مــن خال محورين 
أساســني أحدهمــا تدشــني 
مشروعات وطنية عماقة، 
والثاني توفير املوارد الازمة 
لدعم املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة، الفتــة إلى ان 
الرئيــس السيســي ســلح 
اجليــش املصــري بأحــدث 
األســلحة في العالم ســواء 
طائــرات حربيــة او حاملة 
طائرات وغواصات ومعدات 

ليصبح اجليش املصري من 
أقــوى اجليوش فــي العالم 
واجليش األقوى في الشرق 

األوسط.
وعددت عجمي اإلجنازات 
التي حتققت خال السنوات 
الـــ 4 املاضية، مضيفة انها 
»إجنازات على أرض الواقع 
وليست شعارات« ولم حتدث 
من قبل في تاريخ مصر بهذا 
احلجم ومنها بناء محطات 
كهربــاء عماقة في مختلف 
محافظــات مصــر والتــي 
بفضلها أصبحــت الكهرباء 
ال تنقطــع حلظة عن بيوت 
املصريني وليس كما كان في 

السابق.
وشددت على ان مشاريع 
التنميــة لم تتوقــف منذ 4 
سنوات الى اليوم مثل قناة 
السويس اجلديدة ومشروع 
العاصمــة اإلدارية اجلديدة 
الدائري  والطريق اإلقليمي 
وإنفــاق قنــاة الســويس 
لتسهيل ربط سيناء مع باقي 

املناطق املصرية واإلســراع 
في تنميتها وإنشاء مشاريع 
ضخمــة لاكتفاء الذاتي من 
احملاصيل واإلنتاج احليواني 
واألســماك وزراعــة مليون 
ونصف املليون فدان والقضاء 
علــي ڤيروس ســي بعاج 
عشرات اآلالف من املصريني 

املصابني بهذا الوباء.
وأشــارت عجمي الى ان 
الرئيس السيســي لم يعلن 
عــن برنامــج انتخابي قبل 
االنتخابــات الســابقة، ولم 
يتخيــل احــد ان حتدث في 
مصــر كل هــذه اإلجنــازات 
الضخمــة خال 4 ســنوات 
فقــط، مؤكــدة ان الرئيــس 
يتابع جميع التفاصيل ألي 
مشروع بنفسه شخصيا وال 
يسمح بأي تقصير او تهاون 
في اإلجناز في املوعد احملدد.
الــى  الشــكر  ووجهــت 
الكويت على دعمها املتواصل 
ومواقفهــا املخلصــة ملصر 
خاصة في ظل الظروف التي 

مرت بها حيث تواجه مصر 
اإلرهاب نيابــة عن املنطقة 
والعالم، كما وجهت شكرها 

إلى السعودية واإلمارات.
وعرضت في بداية اللقاء 
فيلما مــن إنتاج الشــؤون 
املعنوية للقوات املســلحة 
عــن وضــع مصر قبــل ٣٠ 
يونيو ٢٠١٣ وحالة االحتقان 
والغليان في الشارع املصري 
ومحاوالت تقسيم املجتمع 
من قبل جماعة االخوان وما 
حتقق بفضــل جيش مصر 
والرئيس السيسي من نزع 
فتيل هذا االحتقان واالنصياع 

إلرادة الشعب املصري.
كما وقف اجلميع دقيقة 
حدادا علــى أرواح شــهداء 
مصــر الذيــن ســقطوا في 
كنيســة حلوان قبل يومني 
بفعل اإلرهاب الغادر وايضا 
أرواح جميع شــهداء مصر 
من اجليش والشرطة الذين 
ســقطوا دفاعــا عــن أرض 
الوطن ضد اإلرهاب األعمى.

الفريق محمود الدوسري والنائبة غادة عجمي والشيخ حسن األزهري ود.داليا البيلي في مقدمة احلضور  )ريليش كومار(

السفيرالسابق عبدالكرمي سليمان والزمالء فوزي عويس وعبد املنعم السيسي وجانب من احلضور

عجمي: إجنازات 
السيسي في 4 
سنوات لم يكن 

يتخيلها أحد

نشكر للكويت دعمها 
املتواصل ملصر 
في حربها ضد 

اإلرهاب

السيسي يواصل 
جهوده لتطوير مصر 
من محورين رئيسيني

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

»النواب« يكرّم الحاج صالح ومأمور قسم حلون

مسيحيون ومسلمون يحضرون عزاء ضحايا الهجوم على الكنيسة
مجدي عبدالرحمن ووكاالت

أقام سكان وعائات ضحايا هجوم على كنيسة ومتجر ميلكه 
مســيحي في منطقة حلوان بالعاصمة املصرية )القاهرة( سرادق 
عزاء مســاء أول من أمس. وشارك مئات املسيحيني واملسلمني في 

العزاء الذي أقامه ذوو ومحبو وجيران الضحايا.
وقــال القمص ميخائيل جرجس كاهن كنيســة رئيس املائكة 
ميخائيل بحلوان »األســباب األساسية وراء هذا اإلرهاب هو عدم 
نقاوة الفكر، لذلك أطالب املسؤولني بتنقية املناهج التعليمية التي 
حتض على البغض والكراهية. وأحب إن إحنا نعمل مادة اســمها 
مادة التسامح. نحب بعض ونقترب من بعض ونتعايش مع بعض. 
ونعيش كلنا قلب واحد وفكر واحد على أرض مصر اللي اتربينا 
فيهــا«. وقال شــادي محمد، ويعمــل معلما، »طبعا حــادث أليم.. 
كلنا زعانني )آســفني(.. ما كناش نتمنى يحصل حاجة زي كده. 
فبننعي كل إخواتنا طبعا وآسفني للي حصل ده كله. ونتمنى إن 
ربنا يهدي األحوال وتســتقر تاني مصر. وبنعزي كل الناس اللي 
موجودة. طبعا حالة احلزن باينة على كل الناس املوجودين.. إحنا 
كلنا إخوة عايشني في بلد واحدة مفيش حاجة بتفرق بيننا أبدا«.
فــي نفس الســياق، وبناء على طلب أكثر مــن ١٠٠ نائب، قرر 
مجلــس النواب تكرمي أبطال معركة حلوان املدنيني خال اجتماع 
خاص للجنة الدفاع واألمــن القومي، وفي مقدمتهم احلاج صاح 
الذي نزع خزنة الذخيرة من ســاح اإلرهابي وحال دون استمرار 
مواجهته مع رجال الشــرطة، كما تســتضيف اللجنة مأمور قسم 
شــرطة حلــوان الذي جنح فــي االحتفاظ باإلرهابــي حيا ليكون 
مصــدر معلومات مهم. من ناحية أخــرى، مت اإلعان عن مفاجآت 
جديــدة ألول مرة، حيث أكــدت املصادر األمنية ان القدر أنقذ 5٠٠ 
من األقباط كانوا داخل الكنيسة في صاتهم يوم اجلمعة بإغاق 
احلراس باب الكنيسة في وجه اإلرهابي الذي كان يحمل أكثر من 

٣٠٠ طلقة نارية إضافة الى قنبلة يدوية.
وعلمت »األنباء« انه سيتم إجراء حتليل دم لإلرهابي للكشف 
عن تعاطيه مواد مخدرة تأسيسا على ما أظهرته حركات اإلرهابي 
خــال ســيره في الشــارع رغم ماحقــة أجهزة األمن لــه، ووفقا 
ملعلومات خاصة أكدت املصادر األمنية انه قدم ألجهزة األمن كنزا 
من املعلومات وأن فرقا أمنية ســتنطلق خال ســاعات استهدافا 
وضبطا للعديــد من العناصر اإلرهابية بناء على املعلومات التي 

قدمها اإلرهابي ألجهزة األمن.
الى ذلك، أمر املستشــار خالد ضياء احملامي العام األول لنيابة 
أمن الدولة العليا، بحبس ١٠ إرهابيني من عناصر حركة »حســم« 
التابعــة جلماعة اإلخــوان اإلرهابية ملدة ١5 يومــا احتياطيا على 
ذمة التحقيقات التي جترى معهم مبعرفة النيابة، وذلك التهامهم 
بارتــكاب عمليات عدائية ضد االرتكازات األمنية، واإلعداد لتنفيذ 
عمليات إرهابية وتفجيرات ضد منشــآت عامة وأمنية وسياحية 

بالتزامن مع احتفاالت أعياد املياد.
وأسندت النيابة إلى املتهمني في التحقيقات، اتهامات باالنضمام 
إلى جماعة أنشئت على خاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى 
تعطيل أحكام الدستور والقوانني ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
العامــة من ممارســة أعمالهــا واالعتداء على احلرية الشــخصية 
للمواطنني واإلضرار بالوحدة الوطنية والسام االجتماعي، واعتناق 
أفكار تكفير احلاكم وشــرعية اخلروج عليه وتغيير نظام احلكم 
بالقوة واالعتداء على أفراد القوات املسلحة والشرطة ومنشآتهما 
بهــدف اإلخــال بالنظام العــام وتعريض ســامة املجتمع وأمنه 
للخطر، وكان اإلرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه اجلماعة 

في تنفيذ أغراضها. 

وزير الدفاع يؤكد استعداد اجليش
لتنفيذ جميع املهام حتت مختلف الظروف

بدء سحب كراسات أراضي مقابر
للمسلمني واملسيحيني بالنوبارية اجلديدة

القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الفريــق أول صدقي صبحي 
القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع 
واإلنتاج احلربي أول من أمس جاهزية 
واســتعداد مقاتلي اجليش لتنفيذ كل 
املهام التي تسند إليهم من القيادة العامة 
للقوات املسلحة حتت مختلف الظروف.
وقال وزير الدفاع، خالل لقاء له مع 
عدد من القادة والضباط والصف واجلنود 
والصناع العسكريني من مقاتلي اجليش 
الثالث امليداني: »إن ما نواجهه من حتديات 
ترتبط باقتالع جذور اإلرهاب والتطرف 

تزيدنا عزمية وإصرارا على الوفاء باملهمة 
املقدســة املكلفني بها«، مشددا على أن 
القوات املســلحة لن تتهاون في حربها 
ضد العناصر اإلرهابية الغادرة بالتعاون 

مع رجال الشرطة البواسل.
وأضاف: »إن احلفاظ على التدريب 
اجلاد والكفاءة القتالية العالية واالستعداد 
ملواجهة كل التحديات والتهديدات الداخلية 
واخلارجية هي الضمانة احلقيقية ألمن 
مصر القومي في ظل ما متوج به املنطقة 
بتداعياتها  من أحداث ومتغيرات تهدد 
األمن واالستقرار جلميع الشعوب«، مؤكدا 
أن الشعب املصري بتماسكه وتالحمه 

القوات املســلحة والشرطة  مع رجال 
قادر على مواجهه املخاطر والتحديات 
واستكمال البناء والتنمية في كل ربوع 
مصر. وأعرب عن اعتزازه بجهود مقاتلي 
اجليش الثالث فــي التصدي للعناصر 
اإلجراميــة مبناطق مكافحة النشــاط 
لقناة  اإلرهابي وتأمني املجرى املالحي 
السويس والتعاون مع الشرطة املدنية في 
تأمني اجلبهة الداخلية في نطاق املسؤولية، 
اعتزازه بشيوخ وعواقل وسط  مؤكدا 
وجنوب سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم 
الوطني املشرف ودعمهم الكامل للقوات 

املسلحة في حربها ضد اإلرهاب.

القاهرة- ناهد إمام 

صرح نائب رئيس هيئة املجتمعات 
التجارية  العمرانية اجلديدة للشؤون 
والعقارية م. طارق السباعي، بأنه بدأ 
أمس األول سحب كراسات شروط حجز 
60 قطعة أرض مقبرة للمسلمني، و7 قطع 
أراضي مقابر للمسيحيني، مبساحة 28م2 
للقطعة، مبدينة النوبارية اجلديدة، بنظام 
حق االنتفاع. وقال م.طارق السباعى: 
يتم احلصول على كراســة الشروط 

واملواصفات من جهاز مدينة النوبارية 
اجلديدة، ويتم تقدمي استمارة بيانات 
احلجز واملستندات الالزمة طبقا للوارد 
بداية  الطرح للحجز،  بكراسة شروط 
من اليوم، حتى يــوم الثالثاء املوافق 
2018/1/30، بجهــاز املدينة في مواعيد 

العمل الرسمية.
وبخصوص شروط احلجز، أضاف 
التجارية  الهيئة للشؤون  نائب رئيس 
والعقارية: يشترط في املتقدم حلجز 
قطعة أرض املقبرة أن يكون شخصا 

طبيعيا )مواطن مصري اجلنسية(، وليس 
شــخصا معنويا )شركة أو مؤسسة(، 
ومن قاطني املدينة، وأال يكون قد سبق 
تخصيص مقبرة )مبنى أو أرض( له أو 
ألحد أفراد أســرته )الزوج، والزوجة، 
واألوالد القصر(، وطبقا للوارد بكراسة 
الشــروط، وال يحق لألسرة الواحدة 
)الزوج، والزوجة، واألوالد القصر( التقدم 
حلجز أكثر من مقبرة، موضحا أنه سيتم 
التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية ملن 

تنطبق عليهم الشروط.

جانب من اللقاء كما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات املسلحة على »الفيسبوك«

»مصر للطيران« تقدم هدايا للمسافرين 
احتفاالً بالعام اجلديد

40 سيارة لشباب شمال سيناء

»البترول«: توقيع 83 اتفاقية باستثمارات 
15.5 مليار دوالر خالل 4 سنوات

العريشـ  أ.ش.أ: قال م.ســليمان العماري، مدير فرع جهاز 
املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شمال 
ســيناء، إنه مت تخصيص 4٠ سيارة ربع نقل حمولة ١.5 طن 
للمحافظة لتوزيعها على الشباب بشروط ميسرة، وذلك لتوفير 
فرص عمل لهم. وأكد العماري، أن املشروع يستهدف املساهمة 
في احلد من نسبة البطالة وزيادة العائد االقتصادي لألسرة، 
مشيرا إلى أنه يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 
لتمكني الشباب، وبتمويل مشترك من صندوق حتيا مصر وجهاز 

تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بدوره، أشار محمد سامة، رئيس قسم التنمية املجتمعية 
والبشــرية ووحدة اإلقراض متناهية الصغر باجلهاز، إلى أن 
تقدمي الطلبات للحصول على الســيارة سيكون مبقر اجلهاز 
بالعريــش، بدءا من امــس حتى اخلميس املقبل، مشــيرا إلى 
وجود تيســيرات للشباب من اجلهاز، وســداد قيمة السيارة 
على أقســاط ملدة 6 ســنوات بواقع 7١ قسطا شهريا متساويا 

وفترة سماح ملدة شهر.

القاهرة - أ.ش.أ: ذكرت وزارة البترول والثروة املعدنية أن 
الفترة من نوفمبر ٢٠١٣ حتى ديسمبر ٢٠١7 شهدت توقيع ٨٣ 
اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عاملية من مختلف 
اجلنسيات باستثمارات حدها األدنى حوالي ١5.5 مليار دوالر.

وأشارت الوزارة، في بيان امس إلى أن عام ٢٠١7 شهد البدء 
في تنفيذ اســتراتيجية متكاملــة لتحويل مصر ملركز إقليمي 
لتــداول وجتارة الغاز والبترول مبا متتلكه من املقومات التي 
تؤهلها للقيام بهذا الدور، كما شهد العام صدور قانون تنظيم 
أنشــطة ســوق الغاز مبا يتيح مرونة كبيرة في ســوق الغاز 
الطبيعي وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكني 
بالســوق احمللي، وإنشــاء جهاز تنظيم الغــاز وقرب صدور 

الائحة التنفيذية للقانون.

القاهرة - ناهد إمام

قدمت شــركة مصــر للطيران امس لركابها املســافرين من 
مطار القاهــرة على منت رحاتها الصباحية العديد من الهدايا 

واملفاجآت لعمائها احتفاال بالعام اجلديد. 
وقــد تضمن االحتفال تقدمي الشــركة لعديــد من املفاجآت 
والهدايــا، ومنهــا عدد مــن التذاكر املجانية مــن خال اختيار 
عشوائي بني املسافرين، كما فاجأت الشركة الركاب من أعضاء 
برنامــج املســافر الدائم بتعلية مســتوى بطاقــات العضوية 
للعديــد من عماء برنامج EGYPTAIR Plus من الكارت الذهبي 

إلى الباتيني ومن الفضي إلى الذهبي.
كما قامت الشركة بتعلية درجة السفر لعدد من الركاب من 
الدرجة االقتصادية إلى درجة رجال األعمال، فضا عن طرحها 
لتخفيضات هائلة وتوزيعها لقسائم شراء على بعض السلع 
املتاحة باألسواق احلرة التابعة للشركة مبطار القاهرة الدولي.


