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إسماعيل يشيد بالرقابة اإلدارية في كشف وقائع الفساد
التقى رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل أمس رئيس هيئة الرقابة اإلدارية اللواء محمد 
عرفان، حيث أشاد إسماعيل مبا تقوم به الهيئة من الكشف عن وقائع الفساد مبنتهى 
الشفافية والتنسيق الدائم والناجح بني احلكومة والهيئة، والذي يؤكد تكاتف كل أجهزة 
الدولة في هذه املرحلة املهمة بتاريخ مصر احلديث، لالنطالق إلى آفاق جديدة 
وغير مسبوقة في إطار سيادة القانون ومبدأ احملاسبة والعمل للقضاء على 
الفساد بكل مظاهره.
٭ القاهرة - هالة عمران
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بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

في رده على سؤال عما إذا كانت أزمة سد النهضة قد انتهت، 
أجاب الرئيس السيسي: »لم تكن هناك أزمة في األساس«!!

.. لم أفهم هل قصد الرئيس ـ مجازا ـ أن اخلالف مع اثيوبيا 
لم يصل إلى مستوى »األزمة«؟.. أم أن سيادته يقصد أن 

اخلالفات مت حلها أثناء القمة الثالثية التي انعقدت في أديس 
أبابا؟

عموما، أثق في استيعاب وحكمة الرئيس في التعامل مع 
»أخطر« ملفات التحديات اخلارجية التي تواجه مصر، وأعلم 
أن لديه من »املعلومات« والتقارير ما ال يعرفه سواه، وأدرك 

أن األمر ليس »فنيا« أو تقنيا فقط وإمنا له أبعاد سياسية 
واقتصادية ومصالح دول، ومخططات ألنظمة.. باختصار 

هو شبكة متداخلة ومعقدة من املصالح والعالقات،.. لكنه في 
النهاية يتعلق بشربة املاء التي تقي املصريني العطش، ونقطة 

املاء التي تروي األرض وتخرج ثمارها لتسد جوع الناس.. 
وعندما يصل األمر إلى »نقطة املاء« يصبح األمر على رأس 
قمة أولويات احلاكم دون شك، وغير مسموح في التعامل 

معه بالتجارب أو األخطاء فما بالك باخلطايا!
ال شك أن القمة الثالثية التي عقدها السيسي والبشير 
ورئيس وزراء اثيوبيا، والروح التي حتدث بها الرؤساء 

الثالثة، وخروجهم متشابكي األيدي كل ذلك يدخل ضمن 
رسائل »الطمأنة« التي يبثها الرئيس لشعب مصر، وآخرها 

مقولته لشعوب الدول الثالث: »كونوا مطمئنني متاما، التقينا 
واتفقنا.. مفيش أضرار على حد«.

.. ويأتي دورنا كإعالميني، وضرورة استيعابنا للرسالة 
املباشرة للرئيس السيسي: »الدور عليكم كإعالميني 

فحافظوا على العالقات مع الدول، وال تعطوا رسائل للرأي 
العام تقلقه، وال رسائل تسيء لآلخرين، هناك آلية وجلان 

تعمل من أجل مباحثات القمة، هناك جلنة على أعلى مستوى 
من اخلارجية والري«.

إذن، علينا حتمل مسؤوليتنا، وعدم »تسخني« القضية 
»الشائكة« أصال، وعدم »اصطياد« ذوي اآلراء املعارضة ألي 
حترك بهدف جذب القراء واملشاهدين، على حساب مصلحة 
مصر العليا وعلى حساب »شربة« ماء املصريني، وأن نترك 

املسؤولني واخلبراء يعملون دون ضغوط إعالمية.
وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء. 

»سد النهضة«.. اطمئنوا!

..و350 نائبًا يطالبون مبناقشة 
انتهاكات حقوق اإلنسان في أميركا!

البرملان يهاجم 
محرضي مقاطعة االنتخابات

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

عمال باملثل »العني بالعني والسن بالسن«.. وفي مفاجأة مدوية 
تعتبر األولى من نوعها، أعلن أعضاء في مجلس النواب عقد جلسة 
استماع ملناقشــة حقوق اإلنســان في الواليات املتحدة األميركية 
والســلبيات التي يعاني منها الشــعب األميركي ردا على ما يقوم 
به الكونغرس االميركي جتاه هذا امللف في مصر وإصداره تقارير 
مليئة باملغالطات واألكاذيب عن حقوق اإلنســان في مصر، حيث 
حصل النائب بدوي النويشــي على تأييــد اكثر من ٣5٠ نائبا من 
املســلمني واألقبــاط لعقد هذه اجللســة بعد أن قــدم طلب إحاطة 
لكل مــن رئيس الوزراء ووزير اخلارجيــة ورئيس الهيئة العامة 
لالستعالمات، للمطالبة بعقد جلسة استماع حول أوضاع حقوق 
اإلنسان في الواليات املتحدة األميركية بحضور ممثلني عن منظمات 

حقوق اإلنسان الدولية.
واشار النويشي الى انتهاء جلنة العالقات اخلارجية بالبرملان 
برئاسة طارق رضوان من اعداد مذكرة للرد على املزاعم الواردة في 
تقرير الكونغرس األميركي عن أوضاع حقوق اإلنســان في مصر 

انطالقا من مبدأ »املعاملة باملثل«.
بدوره، أكد أمني سر جلنة العالقات اخلارجية طارق اخلولي حق 
البرملان مناقشــة هذا املوضوع للرد بقوة على التدخل السافر من 
جانب الكونغرس األميركي في الشأن املصري، كما أكدت وكيل جلنة 
العالقات اخلارجية سامية رفلة، أن أميركا والدول األجنبية دائما 
ما تركز مع األوضاع في مصر وتستحدث إشكاليات ألوضاع غير 
صحيحة، الفتة إلى أنه إذا ما أردنا فتح طريقة التعامل اخلارجية 

مع قضايا بعينها سنجد أن هناك انتهاكات عدة حتدث.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وصف املتحدث باسم مجلس النواب صالح حسب اهلل مصدري 
بيان مقاطعة انتخابات الرئاسة وهم عبداملنعم أبوالفتوح وحازم 
حســني ومحمد أنور السادات واملستشــار هشام جنينة وعصام 

حجي بـ»منتهي الصالحية«.
وأضاف حسب اهلل أن البيان الصادر عن هذه املجموعة هو بيان 
غير صادر من الشعب ولكنه موجه ألطراف خارجية هم أعوانهم 
بعد أن اختلقوا أمورا غير حقيقية لنقل صورة مغايرة للواقع إلى 

اآلخر، وقال انهم مجموعة من املتآمرين على مصر.
وأوضح أن الرد على هذا البيان يكون من الشعب املصري نفسه، 
عبر نزول املاليني للوقوف أمام جلان االنتخابات واإلدالء بأصواتهم، 
الفتا إلى أن مثل هذه البيانات لها أثر إيجابي عن املصريني، فاملصري 
يشعر بأنها متس كرامته، وسيخرج في االنتخابات وبدال من املليون 

سيخرج 5٠ مليونا.
وقــال رئيس حزب املصريني األحرار النائب د.عصام خليل إن 
البيان الصادر بعنوان »مصادرة حق املصريني في انتخابات رئاسية 
حرة« يضعهم حتت طائلة القانون، مضيفا أنهم منحوا ألنفســهم 
مناصب وألقابا ليس لهم احلق فيها مثل لقب »مرشح سابق« وغيره.

تقنين أوضاع 2000 كنيسة
من جهة أخرى، أعلن القمص ميخائيل انطون نائب رئيس جلنة 
تقنني أوضاع الكنائس غير املرخصة التابعة للكنيسة األرثوذكسية أن 
اللجنة بدأت تقنني أوضاع أكثر من ٢٠٠٠ كنيسة مبختلف احملافظات، 
مضيفــا أن قانون تنظيم دور العبادة يتكــون من ١5 مادة منها ٣ 
مواد لتقنني أوضاع الكنائس واملواد السبع األخرى لبناء الكنائس 
اجلديدة، مشــيرا الى ان القانون اشترط لتوفيق أوضاع الكنيسة 
ان تكون األرض املقام عليه مســجلة ولها ســند ملكية وان يصدر 
بيان من مكتب هندســي بصالحية املبنى وان يكون قد أقيمت به 
الشعائر الدينية بها بشكل منتظم منذ سنوات قبل صدور القانون.

قمة مصر والسودان وأثيوبيا تتفق على حل القضايا الخالفية بشأن سد النهضة خالل شهر

السيسي عقب القمة الثالثية: »ال مشكلة بشأن املياه«
أديــس أبابــا - وكاالت: 
الرئيــس عبدالفتاح  غــادر 
السيســي والوفد املرافق له 
العاصمــة األثيوبية أديس 
أبابــا امــس بعد مشــاركته 
في القمــة األفريقيــة الـ٣٠ 
والتــي مت خاللهــا انتخاب 
مصر رئيسا للدورة القادمة 
للقمــة األفريقية عام ٢٠١9، 
وقبيل مغادرته عقدت القمة 
الثالثية بني مصر والسودان 
واثيوبيا لبحث تطورات أزمة 

سد النهضة.
وعقب اجتماع القمة، خرج 
الرئيس السيسي والرئيس 
البشــير  الســوداني عمــر 
ورئيس وزراء أثيوبيا هيالي 
ميريام ديســالني متشابكي 
األيدي في إشــارة من جديد 
على التضامن وروح التعاون 
اإليجابي، كما طمأن السيسي 
جميع املواطنــني في مصر 
والســودان واثيوبيا متاما 
العالقــات  حســن  علــى 
والتعاون بني الدول الثالث 
قائال: »نحن نتحدث كدولة 

واحدة وكصوت واحد«.
وأضــاف: »لن يحدث أي 
ضــرر ملواطني أي دولة من 
الــدول الثــالث فيما يتعلق 

بقضية املياه«.
وردا على سؤال صحافي 
عما إذا كانت أزمة سد النهضة 
قد انتهت، أجاب السيسي: »لم 
تكن هناك أزمة من األساس«.
وأعلــن أن هنــاك جلنة 
على أعلى مســتوى مشكلة 
من وزراء اخلارجية والري 
واجلهــات املعنيــة للــدول 
الثــالث مصــر والســودان 

واثيوبيــا، ملتابعة تنفيذ ما 
مت االتفــاق عليه فــي القمة 

الثالثية.
وردا علــى ســؤال حول 
عــودة الســفير الســوداني 
إلى مصر، قال السيسي: »هو 

حتصيل حاصل«.
ودعا السيســي، وسائل 
اإلعالم إلــى التعامل بوعي 
مع القضايا املتعلقة بالدول 
الثالث، قائال إن على اإلعالم 
مسؤولية كبيرة لعدم تصدير 
رســائل مقلقة للرأي العام 
أو مسيئة ألي طرف، وهذه 
مسؤوليتكم ورسالتكم جتاه 

الرأي العام.
مــن جانبــه، قــال وزير 
اخلارجية سامح شكري إن 
القمــة الثالثية بــني زعماء 
مصر والســودان واثيوبيا 
اتفقــت علــى حــل القضايا 
اخلالفية بشأن سد النهضة 

خالل شهر واحد من اآلن.
وردا على ســؤال حول، 
هل يوجد طرف وسيط في 
املفاوضات؟ أكد شكري أنه 
ال يوجد طرف وســيط في 

هذه املرحلة.
وكانت مصر قد اقترحت 
قبل شهر دخول البنك الدولي 

كوسيط إلعداد تقارير فنية 
عن مشروع سد النهضة وهو 
األمر الــذي لم يحظ بقبول 

اثيوبيا.
وكان السيسي قد اختتم 
لقاءاته مســاء امس األول 
بلقاء رئيس أجنوال خواوو 
لوريســنو، حيــث صرح 
املتحدث الرســمي باســم 
رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي بأن السيسي 
وجه للرئيس لوريسنو، 
التهنئة النتخابه رئيســا 
ألجنوال، متمنيا أن تشهد 
أجنوال خالل فترة رئاسته 

كل تقدم وازدهار، ومؤكدا 
اهتمــام مصــر بتطويــر 
الثنائيــة مــع  العالقــات 
أجنوال في جميع املجاالت، 
التبــادل  خاصــة زيــادة 
التجاري واستكشاف فرص 
االســتثمار املتبادلــة مبا 
يحقق املصالح املشتركة.

وأكــد السيســي حرص 
مصر على مواصلة التعاون 
مــع أجنوال في مجــال بناء 
القــدرات من خــالل برامج 
التدريب التي تقدمها الوكالة 
املصرية للشــراكة من أجل 
التنمية في مختلف املجاالت.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ممسكا بيد الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا هيالي ميريام ديسالني عقب القمة الثالثية 

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

تشكيل جلنة 
مشتركة على أعلى 

مستوى ملتابعة 
تنفيذ ما مت االتفاق 

عليه بالقمة

.. وأخيراً ظهر مرشح اللحظة األخيرة لالنتخابات الرئاسية

10 مليارات جنيه إلقامة مشروع استثماري متكامل بالضبعة

قبل حلظات قليلة من غلق 
الهيئة الوطنيــة لالنتخابات 
الترشــح لالنتخابات  لبــاب 
الرئاسية امس والتي ستجرى 
مــارس املقبل، تقدم مرشــح 
اللحظــة االخيــرة، رئيــس 
حزب الغد موســى مصطفى 
موسى بأوراق ترشحه، عقب 
حســم الهيئة العليا للحزب 
قرارها رســميا باملشاركة في 
االنتخابات، مؤيدة ترشــيح 

موسى لرئاسة اجلمهورية.
وقــد وصــل ملقــر الهيئة 
بشارع القصر العيني، سمير 
عبد العظيــم احملامي، وكيل 
موسى، للتقدم بأوراق ترشحه 
خلوض ســباق االنتخابات، 
وذكر أن احلزب جمع توقيع 
نحــو ٢6 نائبــا مــن أعضاء 
البرملــان، اضافة الى نحو 4٨ 

توكيال شعبيا.
وموســى رئيس املجلس 
املصــري للقبائــل العربيــة، 
انفصل في سبتمبر ٢٠٠5 عن 
حزب الغد الذي كان يترأسه 
حينها أمين نور، حيث كان أحد 
األربعة املفصولني من احلزب 
بقرار من نور، وفي مايو ٢٠١١ 
اعترفت جلنة شؤون األحزاب 

مبوسى رئيسا حلزب الغد.

القاهرة ـ ناهد إمام

شهدت وزيرة االستثمار 
والتعــاون الدولي د.ســحر 
نصر ووزير التنمية احمللية 
اللواء أبو بكر اجلندي، توقيع 
اتفاق استثماري بني محافظ 
مطــروح اللــواء عــالء أبو 
زيــد، ورئيس مجلس إدارة 
شركة مدار القرى السياحية 
واالستثمار السياحي محمد 
بشته، بغرض إقامة مشروع 
استثماري باحملافظة، حيث 
نص االتفاق على تخصيص 
احملافظــة قطعة أرض على 
مساحة ٢.١4 مليون متر مربع 
بقرية غزالة مبركز الضبعة 
للشركة بغرض إقامة مشروع 
استثماري متكامل بقيمة ١٠ 
مليــارات جنيه على أن يتم 
البدء في تنفيذه خالل 6 أشهر 

على ٣ مراحل.
وأكدت نصر أن املشروع 
يعد أكبر مشروع استثماري 
مصري بعــد إقــرار قانون 

وعن سبب القرار املفاجئ 
الذي اتخذه احلزب بترشيح 
رئيســه خلوض االنتخابات 
رغم تدشــينه حلمالت تأييد 
للرئيس السيسي حتت مسمى 
»مؤيدون« و»كلنا معا« و»كمل 
يا سيسي«، قال نائب رئيس 
احلزب محمود موسى، إن األمر 
لم يكن مفاجئا، وما نفعله هو 
الدولة املصرية وليس  لدعم 
الرئيــس السيســي مبفرده، 
مضيفــا بالقــول إن احلــزب 

االستثمار والئحته التنفيذية 
وتعديل بعض أحكام قانون 
شركات املساهمة وشركات 
التوصية باألسهم والشركات 

ذات املسؤولية احملدودة.
مــن جهــة أخــرى، وقع 
الشــباب والرياضة  وزيــر 
م.خالد عبدالعزيز بروتوكول 
تعــاون  مــع كل من وزيرة 

يستعد منذ فترة للدفع مبوسى 
مرشحا رئاسيا، وذلك لتكريس 
الدميوقراطيــة،  العمليــة 
وترسيخ مبدأ التنافس، وتقدمي 
صورة مشرفة للدولة املصرية 

في الداخل واخلارج.
الدليــل علــى  وقــال إن 
استعداد احلزب للتقدم بأوراق 
الترشــح لرئيســه منذ فترة 
هو حصول موسى مصطفى 
موســى علــى 4٨ ألف توكيل 
شــعبي، وتأييــد وتزكية ٢6 

االستثمار والتعاون الدولي 
د.سحر نصر ووزير الدولة 
لإلنتاج احلربي اللواء محمد 
العصار، يقضي بإنشاء مركز 
شباب األسمرات بحي املقطم 
مبحافظة القاهرة على مساحة 
١١.5 فدانــا، حيث من املقرر 
االنتهاء من جميع اإلنشاءات 
وافتتاح املركز خالل عام من 

نائبا برملانيا الستيفاء أوراق 
ترشــحه، مؤكــدا أن احلزب 
ورئيســه لديهمــا برنامــج 
انتخابــي ســيتم اإلعالن عن 
تفاصيله في املؤمتر الصحافي 
املزمع عقده اليــوم الثالثاء، 
مبينــا ان البرنامج يعبر عن 
جميع فئات الشعب، وبه رؤى 
وحلول لكل القضايا التي تهم 

املواطنني.
مبوازاة ذلــك، فقد تراجع 
حــزب الســالم الدميوقراطي 
وفي اللحظات األخيرة ايضا 
رافضا ترشيح رئيس احلزب 
الفضالــي  املستشــار أحمــد 

خلوض االنتخابات.
الهيئــة  رئيــس  وكان 
البرملانيــة للحــزب النائــب 
سعيد حساسني قد أعلن مساء 
أمس االول ترشيح الفضالي 
خلــوض االنتخابــات، معلنا 
أن الفضالي سيتقدم بأوراق 
ترشــحه امــس االثنــني بعد 
موافقة قيــادات احلزب على 
ذلك، مضيفا أن احلزب تواصل 
مع عدد من النواب للحصول 
على تأييدهم لدعم الفضالي 
واســتيفاء إجراءات الترشح 

في االنتخابات.
ولكن اجتماع الهيئة العليا 

اآلن بدعم ومتويل من وزارة 
االستثمار والتعاون الدولي.

وأكد عبدالعزيز ان تكلفة 
املشروع تبلغ نحو ١5٠ مليون 
جنيه باستثمار ومتويل من 
قبل وزارة التعاون الدولي، 
وتقوم وزارة اإلنتاج احلربي 
التــي  بتنفيــذ اإلنشــاءات 
وضعــت تصميمهــا وزارة 

للحــزب الــذي انعقــد امس، 
اعتذر وباإلجماع عن ترشيحه 

الفضالي لالنتخابات.
وكان املتحدث باسم احلملة 
االنتخابية للرئيس عبدالفتاح 
السيسي محمد أبوشقة قد ذكر 
في تصريح امس االول أن إدارة 
الرئيس تأمل في وجود تنافس 
حقيقي ومتعدد في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة، وأنها ليست 
مسؤولة عن غياب املرشحني، 
واضاف: »نرغب في وجود عدد 
من املرشحني في االنتخابات 
الرئاسية لتعزيز الدميوقراطية 
التي تســعى اإلدارة املصرية 
وتكريســها..  لترســيخها 
ولكن غياب املرشــحني ليس 

مسؤوليتها«.
وذكر أن الدستور احتاط 
لوجــود مرشــح وحيــد في 
الســباق الرئاســي، ووضــع 
مادة تعالج هــذا الوضع من 
الناحية القانونية، كما عاجلت 
مواد قانــون االنتخابات هذا 
الوضع، مضيفا أن الدستور 
نص كذلك علــى ضرورة أن 
تبدأ االنتخابات قبل 4 أشهر 
من انتهاء الفترة الرئاســية، 
وبالتالي ما يتردد عن تأجيل 

االنتخابات ليس في محله.

الشباب، مضيفا أن مشروع 
إنشاء مركز شباب األسمرات 
يعد مشروعا متكامال يخدم 
أبناء حي األسمرات اجلديد 
ويقدم خالله جميع األنشطة 
واالجتماعيــة  الثقافيــة 
والرياضيــة، ومن املقرر أن 
يوفر املركز نحو ٣٠٠ فرصة 

عمل جديدة للشباب.

جانب من توقيع بروتوكول تعاون إنشاء مركز شباب األسمرات

املرشح الرئاسي احملتمل موسى مصطفى موسى

جانب من توقيع االتفاقية

3 وزارات توقع 
بروتوكول تعاون 

إلنشاء مركز شباب 
األسمرات

حزب السالم 
يوافق على 

املشاركة
ثم يعتذر


