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بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

حالوة شمسنا
أعتقد أن كلمات الرائع الراحل مأمون 
الشناوي «حالوة شمسنا وخفة ضلنا 
واجلو عندنا ربيع طول السنة»، والتي 
حلنها املوسيقار علي إسماعيل وأدتها 
فرقة رضا في فيلم «غرام في الكرنك» 
ينبغــي ان تتم ترجمتها بــكل اللغات 
األوروبيــة ونشــرها ضمن النشــرات 
السياحية لهيئة تنشيط السياحةـ  أفاقها 
اهللا ـ وتوزيعهــا على كل املواقع بدول 
أوروبا التي تنتظر شتاًء ال يعلم قسوته 
إال اهللا مع اســتمرار ضعف ضخ الغاز 
إلى أوروبا وتواصل احلرب الروســية 

ـ األوكرانية.
باألمــس، كتبــت عن الرعــب الذي 
يجتاح أوروبا خوفا من نقص التدفئة 
والشــتاء القارس، ونصائح حكومات 
القارة العجــوز ملواطنيها بالبحث عن 
بلد دافئ.. وتكلفة احلياة فيه رخيصة 

لقضاء شهور الشتاء الطويلة.
وأشرت إلى ان مصر هي ـ وبتجرد 
تــام ـ البلــد األكثر مالءمــة الحتضان 
واحتــواء و«تدفئة» ماليني األوروبيني 
الذين ســيبدأون «موســم الهجرة إلى 
اجلنوب» مع تدني درجات احلرارة شهر 

أكتوبر املقبل، فماذا نحن فاعلون؟
أوال: مصر لديها ميزة تنافسية ال يضاهيها 
فيها أي بلد منافس جاذب للسياحة، أال 
وهي شواطئ املياه الدافئة، ففي شمال 
أفريقيا كلها ال ينافس شــواطئ مصر 
على البحر األحمر بلد آخر، ال في جنوب 

أوروبا وال شمال أفريقيا.
ثانيا: مصر هي األقرب جغرافيا، وبالتالي 
األقل تكلفة بالنسبة ألسعار الطيران، 

سواء املنتظم أو العارض (شارتر).
ثالثا: مصر هــي «األرخص» بالنســبة 
ألســعار الغرف الفندقية في الظروف 
العاديــة، ويكفــي ان نعرف ان مجلس 

الــوزراء اضطر إلصدار قــرار بتحديد 
«احلد األدنى» ألسعار اإلقامة في املنشآت 
الفندقية لتكون ٥٠ دوالرا للخمس جنوم، 
و٤٠ لألربع جنوم، و٣٠ دوالرا في الليلة 
لفنادق الـ ٣ جنوم، وذلك تصديا لظاهرة 

«حرق األسعار»!
رابعا: مصــر لديهــا مئــات اآلالف من 
والشــقق  والڤيــالت  الشــاليهات 
واالســتديوهات التــي ال يســتخدمها 
أصحابهــا ســوى أســابيع قليلــة ثم 
يغلقونها بقية العام، إضافة إلى آالف 
القرى الســياحية التــي تغلق أبوابها 
شــتاًء، وال شك ان أجواء ساحل مصر 
الشــمالي الباردة هــي «صيف دافئ» 

بالنسبة ألهل شمال أوروبا.
لذا، على الدولة املصرية، وبخاصة 
احتاد الغرف السياحية، وهيئة تنشيط 
الســياحة، ووزارة السياحة، ووزارة 
الطيران املدني، واحتاد الفنادق والقرى 
الســياحية، وشــركة مصــر للطيران 
وشــركات الطيران اخلاصة، التحرك 
لوضع خطة شاملة تتضمن اتفاقيات 
خاصــة مــع دول االحتــاد األوروبــي 
والدول خارج االحتاد، تستضيف مصر 
مبقتضاها مواطني هذه الدول لفترات 
طويلة بأســعار مخفضة تتناسب مع 
طول الفترة، وبأسعار طيران معتدلة، 
وتشــارك في هذه احلملة القومية كل 
اجلهات السابق ذكرها، ويجب وضع هذا 
املخطط وتنفيذه بأسرع وقت ممكن، 
وان يحظى بالدعم من أعلى مستويات 
السلطة لضمان دقة التنفيذ وااللتزام 

الصارم بالقواعد 
أو  «فهلــوة»  دون  املوضوعــة 
«اســتذكاء» حتــى نحــول «محنــة» 

األوروبيني إلى «منحة» ملصر.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بروابطها مع الهند
القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكد 
مصــر  اعتــزاز  السيســي 
بالروابط التاريخية الوثيقة 
التي جتمعها بالهند، وحرصها 
على تعزيز مجاالت التعاون 
الثنائي، خاصة العســكرية 
والدفاعية والتطلع لتفعيل 
البلديــن  بــني  الشــراكة 
الصديقني مبا يتناســب مع 
إمكاناتهما في كافة املجاالت.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس السيسي امس وزير 
الهنــدي، راجنــاث  الدفــاع 
سينغ، وذلك بحضور وزير 
الدفــاع واإلنتــاج احلربــي 
الفريــق أول محمــد زكــي، 
وكذلك سفير الهند بالقاهرة 
أجيت جوبتيه، ووكيل أول 
وزارة الدفاع الهندية نيفيديتا 
شــوكال، وســكرتير خاص 
وزيــر الدفاع الهنــدي ألوك 

تيوارى.

على تعزيز مجاالت التعاون 
الثنائي، خاصة العســكرية 
التطلع  والدفاعيــة، وكذلك 
لتفعيل الشراكة بني البلدين 
الصديقني مبا يتناســب مع 
إمكاناتهما في كافة املجاالت.
مــن جانبه، نقــل وزير 
الدفــاع الهندي إلى الرئيس 
السيســي حتيــات رئيــس 

فضال عــن الــدور املصري 
احملــوري واحلاســم فــي 
مكافحة وقهر خطر اإلرهاب، 
األمر الذي ألقى بظالل األمن 
واالستقرار في مصر وعلى 
األمن اإلقليمي بأسره، وأكد 
الوزير تطلــع بالده لتبادل 
اخلبرات وترســيخ اجلانب 
العسكري واألمني في إطار 
عالقات التعاون املشترك بني 

البلدين.
وأضاف املتحدث الرسمي 
أن اللقاء شــهد بحث ســبل 
تعزيز التعاون العســكري 
واألمني بني البلدين، خاصة 
مــا يتعلــق بالتعــاون في 
التصنيــع املشــترك ونقل 
التكنولوجيــا،  وتوطــني 
بهــدف اســتغالل اإلمكانات 
والبنية التحتية املتاحة لدى 
البلدين، فضال عن التعاون 
في مجال التدريب والتأهيل 
والتدريبات املشتركة، وتبادل 

اخلبرات واملعلومات.

الهنــدي، معربــا  الــوزراء 
عن تقدير بالده ملا تشــهده 
العالقات املصرية- الهندية 
من تنــام وازدهــار، مؤكدا 
اهتمام الهنــد بتعميق تلك 
العالقات التاريخية في ظل 
الشــاملة  التنموية  الطفرة 
التــي تشــهدها مصر حتت 
الرئيس السيســي،  قيــادة 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ

وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضي بأن 
الرئيس طلــب نقل حتياته 
إلى رئيــس الوزراء الهندي 
نارينــدرا مــودي، مشــيرا 
إلى اعتــزاز مصر بالروابط 
التاريخيــة الوثيقــة التــي 
بالهنــد، وحرصها  جتمعها 

زخم باجتاه تشكيل حكومة قبل نهاية والية عون.. 
وأسماء رئاسية في سلة التغييريني

بيروت ـ عمر حبنجر

تزايــد املؤشــرات علــى 
احتمــال تشــكيل حكومــة 
جديدة قبل نهاية والية رئيس 
اجلمهورية ميشال عون، او 
اســتمرار احلكومة احلالية 
بعد تعديلها، باستبدال وزير 
املهجرين عصام شرف الدين، 
الــذي تصــرف فــي وزارته 
بتفرد أساء لعالقته برئيس 
احلكومة، ووزير املال يوسف 
اخلليل الذي شعر بأنه يغرد 
خارج الســرب فــكان خيار 
مرجعــه السياســي، رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري، 
اســتبداله بالنائب الســابق 

ياسني جابر.
وطبعــا، ال كالم حول كل 
ذلك، قبل عودة الرئيس املكلف 
من نيويورك التي ســينتقل 
اليها من لندن، بعد أن شارك في 
مراسم تشييع امللكة اليزابيت 

الثانية.
في هذه االثناء، اســتأنف 
النواب التغييريون، مشاوراتهم 
الرئاسية أمس، والتي خصصت 
جلوجلة األســماء املطروحة 
أو املتداولة، الختيار الرئيس 
املالئــم واملقبــول، والبعيــد 
السياســية  عن االصطفافات 
احلــادة، بعدما حصلوا، على 
اجماع الكتل النيابية، مبا فيها 
كتلة نواب حزب اهللا (الوفاء 
للمقاومــة) علــى املواصفات 

لكننــا رأينــا ما حــل بالبلد، 
مع الرئيــس صاحب القاعدة 

الشعبية.
من جهته، النائب التغييري 
غسان سكاف اشار الى محاولة 
لتنفيس االحتقان الشــعبي، 
«بتركيبة» حكومية، حيث بدا 
لــه ان تعومي احلكومة يتقدم 
اليوم علــى انتخــاب رئيس 
اجلمهورية، ورأى ان السعي 
الى احلكومة اآلن، قبل انتهاء 
العهد، سيعزز ظروف الفراغ 
الرئاســي، ومن هنــا يتنادى 
التغييريون واملستقلون وحتى 
االحزاب لتقدمي ســلة اسماء 
النيابية  الكتــل  تعرض على 
للتوصــل الى اســم توافقي، 

مــن  املصــارف  مقتحمــي 
املودعني.

وطغى احلضور الشمالي 
علــى احملتجــني املطالبــني 
بإطالق الناشطني عبدالرحمن 
زكريــا ومحمــد رســتم في 
قضية اقتحــام «بلوم بنك» 
داعمني للمودعة سالي حافظ. 
وعلمــت «األنبــاء» ان ملف 
هؤالء أحيل الى املدعي العام 
في بيــروت زياد ابو حيدر، 

إلطالق سراحهما.
فــي هــذا الوقــت، كانت 
املصــارف اللبنانيــة اقفلت 
ابوابهــا منذ صبــاح أمس، 
ولليومني املقبلني، احتجاجا 
على االقتحامات املنظمة من 
املودعني الغاضبني، واقتصر 
العمل اســتثنائيا من خالل 
عــدد محــدد مــن املوظفني، 
على تأمني مستلزمات منصة 
صيرفــة، وضمن الســقوف 
الشهرية احملددة، كما لتغذية 

الصرافات اآللية.
الى ذلــك، توقع الرئيس 
الســابق للجنة الرقابة على 
املصارف، ســمير حمود، أن 
يكون سعر صرف الدوالر بـ 
٦ أصفار خالل فترة ١٠ أشهر، 
عازيا السبب إلى انتهاء والية 
رئيس اجلمهوريــة، العماد 
ميشال عون، وانتهاء والية 
حاكم «مصرف لبنان»، رياض 
سالمة، معربا عن خشيته من 

زوال العملة اللبنانية.

داعيا حلماية لبنان من الشغور 
الرئاسي، قبل أن حتل الكارثة 

الفراغية.
وردا على ســؤال إلذاعة 
«صوت لبنان»، عن اسم قائد 
اجليش العماد جوزاف عون 
كمرشح رئاسي، قال: بعد قول 
األمني العام حلزب اهللا السيد 
حسن نصر اهللا بوجوب ان 
يكون لدى املرشح الرئاسي 
قاعدة شعبية وكتلة نيابية، 
اعتقد ان العماد جوزاف عون، 

اليزال داخل السباق.
فــي غضون ذلك، حاصر 
محتجــون غاضبون مداخل 
قصــر العــدل في بيــروت، 
مطالبــني بإطــالق ســراح 

أهالي املوقفني في قضية اقتحام املصارف خالل وقفة أمام مدخل قصر العدل  (محمود الطويل)

الرئاسية التي طرحوها.
وقدم التغييريون ملخصا 
عن مشــاوراتهم فــي اجلولة 
األولى. ويقــول أحدهم وهو 
النائــب وضاح الصــادق، ان 
الصفة األبرز املطلوب توافرها 
لضم اســم املرشح الى السلة 
الرئاسية، هي قدرته على تأمني 
٨٦ صوتــا، أي ثلثي اصوات 
املجلس النيابي. وأشــار الى 
ان حزب اهللا وافق على رئيس 
باملواصفــات التي وضعناها، 
وتختلف عن مواصفات الرئيس 
ميشال عون. وباألمس، السيد 
حسن نصر اهللا أضاف صفة 
جديدة للرئيس املرغوب، وهو 
ان يكون لديه قاعدة شعبية، 

«الكوليرا» يصل شمال غرب سورية 
وحتذيرات من تفشٍّ كاسح يصيب اآلالف

«املركزي السوري» يرفع سعر الدوالر 
للصرف واحلواالت والبدل العسكري

وكاالت: أفادت تقارير نقال عن مصادر 
طبية، بتسجيل أول إصابة مبرض الكوليرا 
في شمال غربي سورية، بعد انتشاره في 
معظم األراضي السورية، وقد سجلت أعلى 
احلاالت املعلنة في مناطق سيطرة األكراد 

شمال شرق سورية.
وأعلن فريق «منسقو استجابة سوريا» 
اإلغاثي رصد أول حالة إيجابية في مشفى 
جرابلس شرقي حلب بعد نقلها من إحدى 
القرى. ودعا الفريق قاطني املنطقة املقدرين 
بنحــو ٤ ماليني، لتوخي احلذر الشــديد، 
معتبــرا أن وضع في املنطقة مهيأ بشــكل 
خاص النتشار املرض بشكل كبير، محذرا 

من أن تفشــي املرض سيكون كاسحا لدى 
آالف األشخاص في حال انتشاره، خاصة 
القاطنني في املخيمات الذين تتعرض حالتهم 
الصحية للخطر أصال بسبب نقص الغذاء 
واملياه النظيفة. وشدد على ضرورة تأمني 
الدعم الالزم للمخيمات بشكل خاص، خاصة 
فيمــا يتعلق بتأمــني امليــاه والعمل على 
إصالح شــبكات الصرف الصحي وتوفير 

مياه الشرب. 
ونقــل موقــع تلفزيون «ســوريا» عن 
مصــادر طبية أن أول حالة مؤكدة مبرض 
الكوليرا سجلت في منطقة جرابلس، وهي 

ملريض عمره ٤٠ عاما.

وكاالت: قال البنك املركزي السوري في 
بيان إنه خفض سعر الصرف الرسمي لليرة 
إلــى ٣٠١٥ ليرة للــدوالر بعد أن كان ٢٨١٤

ليرة، في حني بلغ ســعر السوق السوداء 
املستخدمة في معظم األنشطة االقتصادية 

نحو ٤٤٤٠ ليرة.
وباخلفض الذي أقدم عليه البنك املركزي 
أمس تكون العملة السورية قد فقدت نحو 

٧٪ من قيمتها.
وحدد املصرف ســعر صرف اليورو أمام 

الليرة بثالثة آالف و١٢ ليرة.
كما رفع املصرف سعر شراء الدوالر لتسليم 
احلواالت الواردة من اخلارج بالليرة السورية 
ليصبح ثالثة آالف ليرة بدال من ٢٨٠٠ ليرة.

وطــال الرفع أيضا، النشــرة املخصصة 
لدفع البدل العســكري، إذ حدد سعر صرف 

الدوالر فيها بـ ٢٨٠٠ ليرة ســورية، بدال من 
٢٥٢٥ ليرة.

ويعتبر هذا الرفع الثاني هذا العام، بعد أن 
رفع املصرف سعر صرف الدوالر في نشرة 
املصارف والصرافة في أبريل املاضي، لكنه 
األول بالنســبة لنشرة البدل العسكري بعد 

أن ضاعفه مطلع ديسمبر ٢٠٢٠.
وجلأت احلكومة السورية في السابق إلى 
خلق أسعار صرف متعددة للعمالت األجنبية 
أمام الليرة الســورية ألســباب عديدة، منها 
محاولة السيطرة على قيمة الليرة، واالستفادة 
من فروقات أسعار الصرف. وبحسب النشرات 
الصادرة عن مصرف سورية املركزي، توجد 
في ســورية أربعة أسعار يعلن عنها بشكل 
يومي، باإلضافة إلى سعر إضافي غير رسمي 

هو سعر السوق السوداء.

أوكرانيا تستعد لتحرير املدن الرئيسية..
وروسيا تتعهد بـ «الرّد املناسب» حلماية «القرم»

عواصــم ـ وكاالت: تعهد 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي باستعادة جميع 
األراضي التي حتتلها روسيا 
فــي بالده، فــي الوقت الذي 
تواصــل  القوات األوكرانية 
التقدم فــي األقاليم الواقعة 

شرقا.
وقــال زيلينســكي فــي 
خطابه اليومي املصور أمس: 
«رمبا يبدو لشــخص ما أنه 

استعادة األراضي التي كان 
يســيطر عليها قبل أن يبدأ 
الغزو الروسي، ولكن أيضا 
األراضي في دونباس وشبه 
جزيــرة القــرم التــي كانت 
حتت ســيطرة االنفصاليني 
املدعومني من موســكو منذ 

عام ٢٠١٤.
في املقابل، تعهد املتحدث 
باســم الرئاســة الروســية 
«الكرملني» دميتري بيسكوف 

استجابة مناسبة».
وشــدد على أن «منطقة 
دونباس تتكون من دولتني 
مســتقلتني تعترف روسيا 
باســتقاللهما وأنهما طلبتا 
املساعدة من روسيا لضمان 

أمنها»، على حد وصفه.
في غضون ذلــك، أفادت 
البريطانية بأن  املخابــرات 
سالح اجلو الروسي يتعرض 
لضغوط متزايدة في احلرب.

بتقــدمي مــا وصفــه بـ«الرد 
املناســب» من موســكو في 
حالة وجود أي مزاعم تتعلق 
بأراضي روسيا، مبا في ذلك 

شبه جزيرة القرم.
فــي  بيســكوف  وقــال 
تصريــح صحافــي أمس إن 
«شــبه جزيرة القرم جزء ال 
يتجزأ من روســيا، ومن ثم 
فــإن أي مطالبات ذات صلة 
بأراض روســية ستستلزم 

بعد سلسلة من االنتصارات 
أن لدينــا بعــض الهــدوء»، 
مضيفا أن هذا كان في الواقع 
املدن  «استعدادا» الستعادة 
الرئيســية مثل: ماريوبول 
وميليتوبول وخيرسون، في 
املرحلــة التالية من الهجوم 

املضاد.
وتابع «ألن أوكرانيا يجب 
أن تتحــرر .. بأكملها»، فإن 
جيشها لن يسعى فقط إلى 

توفير كافة اخلدمات املقدمة للمصريني باخلارج في تطبيق هاتفي واحد
القاهرة - ناهد إمام

للهجرة وشؤون  الدولة  استعرضت وزيرة 
املصريني باخلارج ســها جندي، جهود الوزارة 
خالل الفتــرة احلالية لتوفيــر كافة اخلدمات 
املقدمة للمصريــني باخلارج في تطبيق هاتفي 
واحد، لضمان أقصى استفادة ممكنة للمصريني 
باخلارج، بجانب فتح البــاب لتلقي مقترحات 
واستفســارات املصريني باخلارج والعمل على 

تنفيذها مع اجلهات املعنية.
جاء ذلك خــالل عقدها لقاء تفاعليا مع عدد 
من املصريني باململكة في إطار مبادرة «ساعة مع 
الوزيرة»، وذلك لالستماع إلى مقترحات املصريني 
باخلارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، 

حيث شــارك في اللقاء مساعد وزيرة الهجرة 
لشؤون اجلاليات عمرو عباس، والقنصل العام 
بالرياض طارق املليجي، ورئيس قطاع الشؤون 
الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي د.أشرف 
العزازي، ومدير إدارة «أبناؤنا في اخلارج» بوزارة 
التربية والتعليم إلهام فتحي، ومساعد القنصل 
علي خطاب، بسفارة مصر في جدة، إلى جانب 
٣٥ من رموز اجلالية في اململكة يعكسون مختلف 

املناطق التي يتمركز بها املصريون.
وقالت الوزيرة - في بيان لوزارة الهجرة امس 
- إنها تضع اململكة العربية السعودية ضمن أولى 
الدول التي تعتزم زيارتها خالل جولة خارجية 
بسبب استضافتها ألكبر جالية مصرية باخلارج، 
موضحة أن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» تهدف 

إلتاحة الفرصة للقاء مباشر من املصريني باخلارج، 
وتلقي مقترحاتهم واستفســاراتهم واالستماع 

ملطالبهم دون حواجز.
وأضافت أن مؤمتر الكيانات املصرية باخلارج 
في نسخته الثالثة، الذي عقد في الشهر املاضي، 
أثمر العديد من التوصيات التي مت التنسيق مع 
وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشددة على 
حرص وزارة الهجرة على استكمال تلك اجلهود.
وتابعت وزيرة الهجــرة أن الفترة املاضية 
شــهدت جوالت مكثفة لعدد من الوزارات في 
مصر، لتنفيذ توصيات مؤمتر الكيانات املصرية 
باخلارج، سواء فيما يتعلق باإلسكان أو الطيران 
أو االســتثمار أو املالية أو التعليم وغيرها من 

اخلدمات املقدمة للمصريني باخلارج.

الصني تستنكر تصريحات بايدن «اخلطرة» 
حول الدفاع عن تايوان

بكــني - أ.ف.پ: نــددت الصــني أمــس 
بتصريحــات الرئيس األميركي جو بايدن 
الذي أكد أن بالده ســتدافع عن تايوان في 
حال تعرضهــا لغزو صيني، معتبرة أنها 
تشكل «انتهاكا خطرا» لتعهدات واشنطن 

جتاه بكني.
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
الصينية ماو نينغ للصحافيني إن تصريحات 
بايدن «توجه رســالة خاطئة وخطرة إلى 
القوى االنفصالية الناشطة من أجل استقالل 

تايوان».
وكان الرئيس األميركي قد رد على سؤال 
خالل مقابلة عبر محطة سي بي إس عما إذا 

كان «األميركيون سيدافعون عن تايوان في 
حال حدوث غزو صيني»، قائال «نعم، إذا 
حصل هجوم غير مسبوق». لكن متحدثا 
باســم البيت األبيض أكــد لوكالة فرانس 
برس مساء أمس األول أن سياسة الواليات 
املتحدة جتاه تايوان «لم تتغير». وتعتبر 
الصني أن تايوان البالغ عدد سكانها نحو ٢٣

مليون نسمة جزء من أراضيها لم تتمكن 
من ضمه منذ نهاية احلرب األهلية الصينية 
في عام ١٩٤٩. وشدد الرئيس األميركي خالل 
املقابلة على أنه «ال يشجع» اجلزيرة على 
إعالن استقاللها الرسمي. وقال «هذا القرار 

يعود لهم».


