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الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي متحدثا و�إىل جواره وزير الدفاع الفريق �أول �صدقي �صبحي ويف اخللف اللواء عبا�س كامل

م �ح��اف��ظ ج �ن ��وب سيناء:
ج � � � ��اه � � � ��زون ل� �ل� �م� ��ؤمت� ��ر
االق� � � � �ت� � � � �ص� � � � ��ادي 17

طالب الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�س��ي احلا�رضين ،يف حفل
افتتاح  19م�رشوعا للقوات امل�س��لحة مبقر قاعة منا�س��بات م�س��جد
امل�ش�ير طنطاوي بالتجم��ع اخلام���س ،بالوقوف دقيقة ح��دادا على
�أرواح �ش��هداء م�رص الذين �ضحوا ب�أرواحهم يف �س��بيل الوطن ،وذلك
عرفان��ا وتقديرا له��م يف ذكرى يوم ال�ش��هيد التي توافق التا�س��ع من
مار�س من كل عام.
و�أكد الرئي���س ال�سي�س��ي ،خالل حف��ل االفتتاح �أم���س االثنني� ،أن
م��صر جاهزة متام��ا للم�ؤمتر االقت�ص��ادي العاملي ،وعل��ى الرغم من
�أن هن��اك من يحاول �إعاقة �س�ير هذا امل�ؤمتر ال��ذي يعترب ذراع م�رص
ف��ى الفرتة الراهن��ة� ،أقول لهم« :حمد���ش هيقدر يع��وق تقدمنا �أبدا،
لأن احنا عاوزين نبني بلدنا لأوالدنا و�أحفادنا» .و�أ�ضاف« :حمد�ش
هيقدر يعطل امل�ؤمتر االقت�ص��ادي ،بف�ض��ل اهلل عز وجل� ،أو ي�ؤثر على
م�س�يرة م�رص االقت�ص��ادية من �أن تكرب وتنمو ،واحنا فاهمني كوي�س
وم�س��تعدين �أن نقدم لبلدن��ا كل غال ونفي�س ،و�أنا بق��ول الكالم دا يف
يوم ال�شهيد ،اللي النا�س بتقدم فيه روحها».
وحذر الرئي�س ال�سي�سي �أبناء ال�شعب امل�رصي من قوى التطرف
والإره��اب قائ�لا« :اوع��ى حد يه��ز معنوياتك��م يا م�رصي�ين ،وكل
اللي بت�ش��وفوه دلوقت كنا عارفينه من زم��ان ،لأن احنا عارفينهم

محيي ال��دي��ن اجل �ب��وري :صاحب
السمو جت��اوز بحنكته السياسية
م � �ن � �غ � �ص � ��ات ال� � �ت � ��اري � ��خ 7

م � ��ن أرض ال � �ف � �ي� ��روز  ..م� �ص ��ر ت �ن �ط �ل��ق ن� �ح ��و التنمية
من �أر�ض الفريوز �س��يناء ،الأر�ض التي كانت مع�برا لأنبياء اهلل ،يف طريقهم من
�أر�ض ال�ش��ام �إىل م�رص� ،أيام نبي اهلل يو�سف  -عليه ال�سالم  -حني كانت م�رص هي
«�س��لة خبز العامل» و«خزان قمحه» الذي �أنقذه من جماعة كربى ،وحني عربتها
�أي�ض��ا ال�سيدة مرمي العذراء وهي حتمل ابنها امل�س��يح  -عليه ال�سالم  -بحثا عن
مالذ �آمن ،وجدته بالفعل يف م�رص مهد الأمن وال�سالم منذ فجر التاريخ ،كما عربها
مو�سى  -عليه ال�سالم  -و�أتباعه �إىل فل�سطني.
من �س��يناء التي ظلت لآالف ال�س��نني مم��را للقوافل التجارية بني قارتي �آ�س��يا
و�أفريقيا ،وحتدي��دا من جنوبها يف �رشم ال�ش��يخ ،تلك املدينة الت��ي تعود لتجمع
الدنيا كلها يف قلبها ،حيث يلتقي على �أر�ضها الأ�سبوع املقبل الع�رشات من زعماء
العامل ،واملئات من كبار م�س���ؤوليه وخربائه االقت�ص��اديني ورج��ال �أعماله ،لكي
يعيدوا اكت�ش��اف م�رص من جدي��د ،ويروا على �أر�ض الواقع حج��م ما تتيحه �أمام
امل�س��تثمرين من فر�ص ،وما توفره من �إمكانات وت�س��هيالت ،لإجناح امل�رشوعات
التي ميكنهم �إقامتها على �أر�ضها.
لق��د مل�س��نا ب�أنف�س��نا ،م��ن خ�لال م�ش��اهداتنا ،وكذل��ك لقاءاتنا يف م��صر بكبار

رئ� � � � � � �ي � � � � � ��س
م � � � �ج � � � �ل� � � ��س
ال� � � � �ش� � � � ��ورى
اإلي� � � ��ران� � � ��ي
علي الريجاين

يزورالكويت

و�ص��ل �إىل الكويت� ،أم���س االثنني ،رئي�س جمل�س ال�ش��ورى
الإي��راين عل��ي الريجاين ،يف زي��ارة ر�س��مية ت�س��تغرق يومني،
يلتقي خاللها بعدد من امل�س���ؤولني يف البالد .وت�أتي الزيارة يف
�إطار تعزيز العالقات وتو�سيع �أوجه التعاون بني البلدين.

التبرعات في رمضان فقط
�ش��ددت وزارة الأوقاف وال�ش���ؤون الإ�س�لامية على ايقاف
التربعات يف امل�ساجد ،على �أن تفتح يف �شهر رم�ضان فقط.
واجتمع��ت جلن��ة املنا�ص��حة الت��ي �ش��كلها وزي��ر العدل
وزير الأوقاف وال�ش���ؤون الإ�س�لامية يعقوب ال�ص��انع مع 11
�إماما وخطيب��ا للتحقي��ق معهم ،ومنا�ص��حتهم بع��دم تكرار
جتاوزاته��م ،ومتت مواجهة ه���ؤالء الأئمة بت�س��جيل اخلطب
التي جتاوزوا فيها ،على �أن تدقق اللجنة يف �إجراءات القرارات
التي �صدرت بحقهم من قبل جلنة ال�ش�ؤون الدينية.

امل�س���ؤولني و�ص��ناع القرار بها ،كيف �أعدت م�رص لعقد ه��ذا امل�ؤمتر ،وكيف وفرت
ل��ه كل الإمكانات والق��درات ،ليك��ون الأكرب والأك�ثر فعالية من نوعه ،ولي�ص��بح
�أي�ض��ا واحدا من �أهم و�أبرز امل�ؤمترات االقت�ص��ادية يف العامل كله ..وقد ظهرت �أوىل
ثمار امل�ؤمتر حتى قبل �أن يبد�أ ،حيث �أبدت معظم دول العامل رغبتها يف امل�ش��اركة
فيه ،ف�ض�لا بالطبع عن مئ��ات ال��شركات والتكتالت االقت�ص��ادية وامل�س��تثمرين
م��ن كل �أقط��ار الأر���ض ،خ�صو�ص��ا م��ن دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي الت��ي
�س��تكون م�ش��اركتها هي الأكرب والأبرز� ،إميانا منها ب�رضورة موا�ص��لة دعم م�رص،
وم�ساعدتها على ا�ستعادة مكانتها ودورها �إقليميا ودوليا.
و�إذا كانت العقب��ة الك�ؤود الدائم��ة �أمام الراغبني يف اال�س��تثمار يف م�رص
ه��ي البريوقراطي��ة املعق��دة والقوان�ين البالية ،فق��د ا�س��تبقت احلكومة
امل�رصية م�ؤمتر �رشم ال�شيخ ب�إ�ص��دار عدد من الت�رشيعات التي تزيح كل
العقبات القائم��ة تقريبا ،وتنهي متاما التخوفات املوهومة من امل�س��تثمر
الأجنبي ،وت�شعره بالطم�أنينة ،ومتنحه احلرية التامة يف حتويل �أرباحه
�إىل اخلارج ،وال تقيده �أي�ض��ا يف جمال ت�ش��غيل العمال��ة ،مبا يتيح لقوانني

ال�س��وق �أن تفر�ض نف�س��ها ،ولآليات التجارة �أن تدور دورانا طبيعيا ،من
للي �أعناقها يف اجتاه معني.
دون تع�سف �أو حماولة ّ
يف ه��ذ املناخ املنفت��ح واملواتي متاما للعم��ل واال�س��تثمار ينعقد امل�ؤمتر
االقت�ص��ادي الأه��م يف تاري��خ م��صر ،بح�ض��ور ورعاي��ة الرئي���س امل�رصي
عبدالفتاح ال�سي�سي ،وم�ش��اركة عدد كبري من زعماء دول جمل�س التعاون
اخلليجي والعامل ،ليفتح الطريق وا�سعا �أمام عودة قوية ومتدفقة حلركة
اال�س��تثمار يف م��صر ،ولتعود معه��ا �أي�ض��ا ـ وبالق��وة ذاتها اي�ض��ا ـ حركة
ال�سياحة والعمل والإنتاج ،واالزدهار يف كل مناحي احلياة.
من �رشم ال�شيخ تعود م�رص رائدة وقائدة ،يف االقت�صاد وال�سيا�سة،
ولي�ستعيد التاريخ م�س��اره ال�ص��حيح ،ويتوج �أر�ض الكنانة جمددا
زعيمة ملنطقتها ،وملتق��ى للأديان واحل�ض��ارات والثقافات ،وميدانا
للتالق��ي والتواد والتوا�ص��ل ..تعود م�رص
�ص��انعة لل�س�لام واال�س��تقرار يف املنطق��ة
والعامل كله.

اف���ت���ت���ح م��ل��ت��ق��ى «ال����ع����رب����ي» ب���ع���ن���وان ث���ق���اف���ة ال���ت���س���ام���ح وال���س�ل�ام

معا إليقاف نزف الدم واستعادة إنسانية العالم
احلمود :لنعمل ً

�أك��د وزي��ر الإع�لام وزي��ر الدولة ل�ش���ؤون ال�ش��باب
ال�ش��يخ �س��لمان احلمود �أن املنطقة العربية متر بفرتة
ع�ص��يبة تدمي م�ش��اهدها القلوب ،ويع��اين فيها �أخوة
لنا �رش ال�ش��تات واحل��روب ووط�أة االره��اب والتخلف
الفكري ،داعيا �إىل «العمل معا من �أجل وقف هذا النزف،
ومن �أجل ا�ستعادة �إن�س��انية العامل» ،مو�ضحا �أن ذلك
لن يحدث �إال حني ن�س��تعيد الوع��ي بحب الوطن وحب
الإن�سان من دون متييز �أو تع�صب».
و�أ�ش��ار احلمود ،يف كلمته مبلتقى «جملة العربي»
الرابع ع�رش «ثقافة الت�س��امح وال�س�لام» الذي افتتح
�أم���س االثنني� ،أ�ش��ار �إىل �أن عن��وان امللتقى «م��ا هو �إال
تكري�س لر�س��الة الكويت و�ص��احب ال�س��مو ال�ش��يخ
�ص��باح الأحم��د» �إىل الع��امل ،ولف��ت �إىل ان م�س��عى
الكويت ،حكومة و�ش��عبا ،خالل �أكرث من �س��تة عقود
دليل على تبن��ي اجلميع ه��ذه املبادرة التي تف�ص��ح

ال �ن��واب َّ
سلموا
أس � � �ل � � �ح � � �ت � � �ه� � ��م
غ�ي��ر املرخصة

ع��ن نف�س��ها يف مب��ادرات �إن�س��انية �أهلي��ة ور�س��مية
«لتحقيق ال�سالم والرخاء والتنمية لأبنائنا يف الوطن
و�إخوتن��ا يف املنطقة و�أ�ص��دقائنا يف الع��امل» ،وهو ما
توجت��ه منظمة الأمم املتحدة بتكرمي فريد من نوعه يف
تاريخها بت�سمية الكويت مركزا �إن�سانيا عامليا ومنح
�سمو الأمري لقب «قائد للعمل الإن�ساين».
ودعا احلمود �إىل تبني ميثاق ثقايف م�ش�ترك يتخذ من
ر�س��الة الكويت يف الت�س��امح وال�س�لام منهجا ونربا�سا،
وي�ؤكد ال��دور التنم��وي والتنويري للثقافة ب�ش��كل عام
وثقافة الت�س��امح ب�ش��كل خا���ص ،وهو ما نحت��اج �إليه
كميثاق ثقايف عربي جتتمعون عليه كل يف حمراب عمله؛
ليتحول على ايديكم جتربة حية يف ن�رش ثقافة الت�سامح
وال�س�لام «انطالقا من وطنن��ا العربي الكب�ير �إىل جميع
�أرجاء العامل لتطوير ر�ؤى ثقافة الت�سامح وال�سالم لدى
قطاعات النا�شئة وال�شباب ب�صفة خا�صة».
ال�شيخ �سلمان احلمود يكرم د .عادل �سامل العبداجلادر رئي�س حترير جملة العربي

ا�ست�ض��اف جمل�س الأمة� ،أم���س االثنني ،فريقا �أمني��ا من وزارة
الداخلية ليت�س��لم �أ�سلحة لدى النواب� ،ض��من عملية دعم قانون
جمع ال�سالح.
وقال مدي��ر ادارة العالقات العام��ة والتوجيه املعن��وي مدير �إدارة
الإع�لام الأمني باالنابة يف وزارة الداخلية العميد عادل احل�ش��ا�ش :ان
وزارة الداخلي��ة «تلق��ت دعوة من نواب االمة لت�س��ليم ا�س��لحتهم غري
املرخ�صة وما لديهم من ذخائر» .و�أ�ض��اف :ان «وزارة الداخلية لديها
طرق و�أ�ساليب متعددة يف �إدارة حملة جمع ال�سالح ،مبا ي�ضمن قاعدة

كبرية من امل�ش��اركة اجلماهريية» ،حمذرا من «�ش��دة القانون وحزمه
جتاه من ميتلكون ا�س��لحة غري مرخ�ص��ة عقب انتهاء فرتة ال�س��ماح،
وهي �أربعة �أ�ش��هر» ،و�أو�ض��ح ان��ه «حت��ى الوقت احل��ايل مت جمع ما
يقارب  560قطعة �س�لاح متنوعة ،و�أكرث من طن ون�ص��ف طن ذخائر
ومفرقعات غري مرخ�ص��ة» ،ولفت �إىل �أن «امل�ؤ�رش منذ انطالق احلملة يف
 22فرباي املا�ضي حتى الوقت احلايل ي�شري �إىل التجاوب مع احلملة».
وعن الت�رصف يف اال�سلحة والذخائر املت�س َّلمة قال احل�شا�ش« :هناك
�آليه مع وزارة الدفاع واحلر�س الوطني للت�رصف يف هذه اال�سلحة».

دول �أع��داء احلي��اة والإن�س��انية و�أع��داء الدي��ن ،وخل��وا بالك��م...
واحنا �ص��ناع احلياة والإن�س��انية ،والدين احلقيق��ي اللي بيحرتم
النا���س ويحاف��ظ عليهم ،والل��ي بيحرتم حري��ة النا���س و�إرادتهم
واختياراته��م ولي���س القت��ل والتخري��ب والتدم�ير ،و�إن �ش��اء اهلل
من�صورين ،وحمد�ش هيقدر يرجعنا ورا �أبدا».
و�أك��د الرئي�س ال�سي�س��ي �أن الأمن القومي م�ص��طلح �ش��امل ،وال
يقت�رص فقط على مدى اال�س��تعداد الع�س��كري للدولة ،ولكنه ي�شمل
امل�س��اهمة يف حرك��ة التنمي��ة واال�س��تثمار الت��ي تقوده��ا الدول��ة،
مو�ض��حا �أن هذا يتطلب �أن تكون معدالت التنمية �ضخمة وم�ؤثرة،
خا�ص��ة �أن م�رص حتل��م بالتقدم من��ذ �س��نوات طويلة ،و�أن��ا اليوم
�أحت��دث لكل مواطن م��صري« ،نحن نعي�ش معرك��ة كبرية جدا من
�أجل البقاء» .و�أ�ض��اف «التنمية ال�ش��املة لن تقوم على يد �شخ�ص
واحد �أو م�ؤ�س�س��ة واح��دة ،ولكنها حتت��اج �إىل ت�ض��افر كل اجلهود
وعم��ل كل �أبناء ال�ش��عب امل�رصى يف �ص��ف واح��د ،وكل واحد يحب
م�رص وبيحب ربنا وبيحب دينه عليه �أن يقف بجوار الدولة يف بناء
م�ستقبلها» .وقال« ،القتل والتخريب والتدمري لي�ست �أبدا من �شيم
الأدي��ان ،وم�ش ممكن �إن ربنا يقبل ب�رش يتحدثوا با�س��مه ،ويقوموا
بهذا احلجم الكبري من التخريب والدمار».

االفتتاحية

اق � �ت � �ص� ��اد م � �ص ��ر أول

لعل من �أب��رز الق�ض��ايا التي �أثريت ،خ�لال الفرتة
الأخرية ،ق�ض��ية م�س��تقبل التعاون ب�ين دول اخلليج
وم��صر ،وكيف ميكن الو�ص��ول �إىل �أف�ض��ل الأ�س��اليب
التي تط��ور من هذا التعاون ،وجتعل��ه مفيدا ومنتجا
للطرفني وللمنطقة ب�أ�رسها.
وقد انق�س��م املحلل��ون الإ�س�تراتيجيون �إىل ر�أيني
يف ه��ذا ال�ص��دد� :أحدهم��ا ي��رى ��ضرورة التواف��ق
على ت�ش��كيل قوة ع�س��كرية م�شرتكة ،ت�ض��من الأمن
واال�س��تقرار ل��كل دول منطقتن��ا ،وت�س��اعد يف �إنه��اء
الأزمات املعق��دة التي �رضبت العديد من دولها ،فيما
ذهب الر�أي الآخر �إىل �أن الأه��م والأجدى الآن هو دعم
م�رص اقت�ص��اديا ،حتى ت�ستطيع �أن ت�س��تعيد قوتها
ومكانته��ا ال�سيا�س��ية واالقت�ص��ادية ،وتتخل�ص من
الأزمات التي تعانيها يف الوقت احلايل.
ومن دون تردد ف�إننا ننحاز �إىل الر�أي الثاين ،لأكرث
من �س��بب ،ذلك �أن ت�ش��كيل قوة ع�س��كرية م�شرتكة
ميكن �أن يكون هدفا بعيد املدى ،وهو يحتاج �أوال �إىل
حتديد ر�ؤية وا�ضحة لدور هذه القوة و�إ�سرتاتيجية
عملها ،ف�ض�لا عن كيفية ت�ش��كيلها ومراكز وجودها
الرئي�س��ية والفرعية ،وغري ذلك من التفا�صيل التي
حتتاج �إىل وقت طويل للتوافق ب�ش���أنها واال�ستقرار
على ت�صور موحد �إزاءها.
لك��ن م��ا حتت��اج �إلي��ه م��صر الآن وف��ورا ،ه��و
م�س��اندتها اقت�ص��اديا ،ع�بر ا�س��تثمارات �ض��خمة
ُت�ضخ يف �رشايني اقت�ص��ادها ،وت�سهم بدرجة كبرية
يف �إنعا�ش��ه ..ويف اعتقادن��ا �أن ه��ذا اخلي��ار ه��و م��ا
باتت تف�ض��له م��صر وت�ؤثره عل��ى �أي خي��ار �آخر..
ولي�س �أدل على ذلك من امل�ؤمتر االقت�صادي العاملي
ال��ذي �س��ينعقد يف �رشم ال�ش��يخ خالل �أي��ام ،والذي
ال تتح��دث حماوره ع��ن قرو�ض �أو معون��ات ،بقدر
ما تتحدث ع��ن فر�ص ا�س��تثمارية كب�يرة تطرحها
م�رص على امل�ش��اركني يف امل�ؤمتر� ،س��واء �أكانوا دوال
�أم حكومات �أم �رشكات �أم �أف��رادا ،وتعلن من خالله
�أي�ضا عن ت�سهيالت غري م�س��بوقة تقدمها احلكومة
امل�رصية لكل راغب يف اال�ستثمار على �أر�ضها.
نتفق متاما كذلك م��ع الر�أي الذي ي�ؤك��د �أن «م�رص
قوية» تعن��ي «خليجا قوي��ا»  ،و�أن �أول و�أهم عنا�رص
القوة هو �أن يكون لديها اقت�صاد قوي ومتني ،لأن ذلك
�سيفتح �أمامها الطريق حلل �سائر م�شكالتها الأخرى،
ال�سيا�س��ية والأمنية واالجتماعية ،و�سيجعلها قادرة
عل��ى التف��رغ ملعاجل��ة تل��ك امللف��ات ،و�س��يجمع كل
القوى الوطنية بها على غاية واحدة ،يلتفون حولها،
ويعمل��ون بج��د و�إخال���ص عل��ى حتقيقه��ا ..وهذا ما
نتمناه مل�رص الآمنة امل�ستقرة ..واملزدهرة �أي�ضا.
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