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نيوز

استمرار نزيف السياحة خلل املوسم الشتوى

 »الوسواس القهرى«.. مرض خطير يهدد حياة املواطنني

إن الدولة املصرية ترفرف بأجنحتها لتضم أبنائها فى كل بقاع 
األرض وأسقاعها، فمصر أبًدا ال تخطئ نظرتها جتاه رعاياها 
خارج الديار، بل تتابعهم عن كثب، فهى أشبه باألم التى حتنو 
على أبنائها، سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه، فهى ال تنتظر من 
أحٍد أن يرد معروفها، أو يكثر الثناء عليها، أو يطريها بأى عبارة 
مدح أو عرفان، وذلك ألنها أخذت عهًدا على نفسها أال تترك 
أبنائها خارج أحضانها دومنا تسأل عنه وتطمئن على  ابن من 

أحواله.
جانحة  خالل  الدولة  به  قامت  ما  ذلك  على  دليل  أكبر  ولعل 
كورونا، فلقد حرصت كل احلرص أن تتابع عن كثب أبناءها فى 
مختلف دول العالم وال تهدأ حتى هيأت لهم الظروف واألسباب، 
اإلجراءات  صعوبة  كانت  مهما  الوطن  أرض  إلى  بالرجوع  أما 

وكثرة املعوقات، وأما باإلطمئنان على أحوالهم فى أماكنهم.
وذلك ليس باألمر الغريب على دولة بحجم مصر، فما حدث منذ أيام قليلة 
لهو خير شاهد على ذلك، حيث مت احتجاز واختطاف سفينة شحٍن كانت 
متجهة إلى الكاميرون من خالل عملية قرصنة قرب السواحل النيجيرية، 
يغمض  فلم  اثنني،  مصريني  بينهم  من  متعددة  جنسيات  متنها  على  وكان 
للدولة املصرية بكل أجهزتها املعنية جفٌن أو يهدأ لهم بال، حتى أنها واصلت 
الليل بالنهار ملتابعة تأمني سالمة املواطنني املصريني املختَطفني، والتنسيق 
اإلفراج  بغية  السبل  كافة  وطرق  اجلهود  لتكثيف  النيجيرية  السلطات  مع 

الفورى عنهما.
مواطنيها  على  املصرية  الدولة  حرص  يؤكد  ما  هذا  فى  ولعل 
إيجابًيا على  آثاره  الذى تنعكس  األمر  أعينها،  ووضعهم نصب 
خلفهم  بأن  ُيطمئنهم  أن  شأنه  من  فهذا  باخلارج،  املصريني 
فى  جهًدا  تألو  وال  مصاحلهم،  وُتراعى  بشؤونهم،  تهتم  قيادًة 
األولى  احلادثة  تكن  لم  وهذا  سالمتهم،  على  احلرص  طريق 
ولن تكون األخيرة، فكثير ما هبت مصر دفاعا عن أبنائها فى 

اخلارج والعمل على حمايتهم.
أصدق  والواقع  فيها  مراء  ال  حقيقةٌ  ألبنائها   املصرية  الدولة  متابعة  إن 
دليل، فاألمر لم يقتصر على املصريني فى الداخل فقط وإمنا فى الداخل 

واخلارج على السواء. 
إن الدولة املصرية متمثلة فى القيادة احلكيمة للسيد الرئيس 
كافة  توفير  على  احلرص  كل  لتحرص  السيسى  الفتاح  عبد 
التى  اخلبز،  منظومة  رأسها  وعلى  االستراتيجية،  السلع 
ميكن  ال  حياتية،  بل  رئيسية  سلعة  للمواطن  بالنسبة  تعد 
االستغناء عنها فى يومه، وعيشته، لذلك كان توجيه السيد 
الرئيس احلكومة بسرعة تطوير منظومة املخابز على مستوى 
اجلمهورية وحتويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وما ذلك إال إرضاًء 
لعيون املواطن املصري،  وسعًيا لضمان الصحة الغذائية له قبل 
الطاقة  ترشيد  عن  فضاًل  اإلنتاج،  جلودة  وحتسيًنا  شيء،  كل 
الطبيعية  الثروات  من  املثلى  االقتصادية  االستفادة  وحتقيق 

والتى على رأسها بالطبع الغاز الطبيعي.
للجهود  متابعة  من  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  به  قام  ما  عن  ناهيكم 
املبذولة فى عدٍد من مشروعات القطاع الزراعى واإلنتاج احليواني، فضاًل 
عن اهتمام سيادته بتطوير املشروع القومى إلنشاء وتطوير مراكز جتميع 
اعتماد  على  املراكز  هذه  حصول  تكلفة  الدولة  بتحمل  وتوجيهه  األلبان، 
اجلودة - والتى قد تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز منها- فى إطار دعمها 
الرئاسية  والتوجيهات  واالهتمامات  األمور  هذه  كل  واملزارعني،  للمربني 
ينعكس  مما  األلبان  مبنتجات  اخلاصة  اإلنتاج  جودة  حتسني  إلى  تتطلع 
مردوده إيجابًيا على املواطن املصري، وتلبية احتياجاته األساسية التى تعد 

الشغل الشاغل للدولة املصرية.
التطور  تنشد  املصرية  الدولة  أن  القول  نافلة  من  كان  وإذا 
والتغيير، فإن خطواتها امللموسة فى الفترة األخيرة ُتثبت يوًما 

بعد يوٍم أنها قطعت أميااًل على طريق التقدم واالزدهار.
فى  للمواطنني  الدولة  من  تقدم  التى  اجلبارة  اجلهود  مدى  يعكس  ومما 
مختلف املجاالت وامليادين، ما صدق عليه السيد رئيس الوزراء من زيادة 
احلد األقصى لصافى الدخل الشهرى للمواطنني متوسطى الدخل املسموح 
متوسطى  محور  ضمن  االجتماعي،  اإلسكان  وحدات  حلجز  بالتقدم  لهم 
ليكون بصافى دخل 10 آالف جنيه شهريا  الدخل »سكن لكل املصريني«؛ 
وذلك مبا يضمن  لألسرة،  ألف جنيه شهرياً   14 وبصافى دخل  لألعزب، 
وذلك  لها،  االجتماعى  اإلسكان  وحدات  إتاحة  املستهدف  الشريحة  زيادة 

وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مسكن  توفير  من  سيادته  به  وعد  ما  لتنفيذ  إال  ذلك  وما 
األعمال  وتتوالى  دخله،  مع  يتناسب  مبا  مواطن،  لكل  مناسب 
لتكون  نواحيها  املواطن فى كافة  التى متس حياة  واملشروعات 

شاهد عيان ملدى اجلهود التى تبذل من أجل املواطن املصري.
ومنائه،  املجتمع  استقرار  فى  تصب  تبذل  التى  اجلهود  هذه  أن  شك  وال 

وصواًل إلى ما يصبوا إليه كل مصرى من حياة طيبة ومستوى كرمي.
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