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وزارة  قبل  م��ن  ال��ص��ادر   ٢٠٩ ال��ق��رار  اث���ار 
التجارة والصناعة بمد فترة صالحية االسماك 
والكبدة المجمدة على  ان تكون فترة الصالحية 
أشهر  تسعة  ال��م��ج��م��دة  ل��أس��م��اك  بالنسبة 
من  أشهر  عشرة  المجمدة  للكبد  وبالنسبة 
تاريخ الذبح والذى صدر بناء على توصية من 
حفيظة  الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  قبل 
بالباطل  القرار  واصفين  البيطريين  االطباء 
والكارثى حيث ان القرار لم ينشر فى الجريدة 
الذين  االعمال  لرجال  مجاملة  وجاء  الرسمية 
ركدت بضاعتهم وانتهت صالحيتها أو شارفت 
على االنتهاء نتيجة ركود أعمال المطاعم بسبب 
حظر التجوال واإلغالق مطالبين نواب مجلس 
والتقدم  األم��ر  حقيقة  على  بالوقوف  الشعب 
عبد  على  الدكتور  الى   عاجلة  احاطة  بطلبات 
القانونية  وال��م��س��اءل��ة  المجلس  رئ��ي��س  ال��ع��ال 
لجميع الجهات المنوطة ومساءلتهم ومحاسبتهم 

نظرا الن القرار يهدد صحة الشعب المصرى.
بداية قالت شيرين زكى، رئيس لجنة سالمة 
وزارة  ان  للبيطريين،  العامة  بالنقابة  ال��غ��ذاء 
الصالحية  فترة  مد  ق��ررت  والصناعة  التجارة 
القرار  على  بناء  المجمدة  والكبدة  لأسماك 
تكون  أن  على   ٢٠٢٠ لسنة   ٢٠٩ برقم  الصادر 
المجمدة  لأسماك  بالنسبة  الصالحية  فترة 
عشرة  المجمدة  للكبد  وبالنسبة  أشهر  تسعة 
على  بناء  صدر  وال��ذى  الذبح  تاريخ  من  أشهر 
توصية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

فوجئوا  البيطريين  االطباء  ان  الى  واش��ارت 
بقرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية صادر عن 
وزارة التجارة والصناعة عن صالحية المنتجات 
ال��ق��رار  ك��ب��دة واس��م��اك واص��ف��ة  المجمدة م��ن 
بالغريب متسائلة : »كيف يطبق قرار بأثر رجعى 
كبدة  طن   ٢ تبلغ  لحوم  كمية  بعد ضبط  صدر 
فاسدة وحتى االن لم ينشر فى اى جريدة رسمية 

اذا ليس هناك قرار.
وتحرير  االداري��ة  النيابة  ابالغ  تم  واضافت: 
التى  المجمدة  واالسماك  الكبدة  محاضر ضد 
أص��در  م��ن  ان  إل���ى  الف��ت��ة  ان��ت��ه��ت صالحيتها 
التوصية على هذا القرار وزارة التموين والتجارة 
الداخلية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة 

ورفضنا تنفيذ القرار على المنتجات الموجودة 
وكذلك  المحلية  بالسوق  الثالجات  فى  حاليا 
خارج  أو  داخ��ل  بالموانئ  الموجودة  المنتجات 

الدائرة الجمركية.
يتم  وزارى  ق���رار  ي��ص��در  ك��ي��ف  وت��س��اءل��ت: 
معربة  الشأن؟  صاحب  طلب  على  بناء  تنفيذه 
البيطريين  االط���ب���اء  ل��ج��م��ي��ع  ام��ت��ن��ان��ه��ا  ع���ن 
برفض  قاموا  ممن  واألغذية  التموين  ومفتشى 
األسماك  صالحية  بمد  الخاص   ٢٠٩ ال��ق��رار 
والكبدة المجمدة وقاموا بتحرير محاضر لتلك 
تغيير  تم  أو  صالحيتها  انتهت  إذا  المنتجات 

تواريخ صالحيتها .
ال���ذى  ال��ص��ح��ة  وزارة  خ���ط���اب  وت���اب���ع���ت: 
بعموم  الصحية  الشؤون  مديريات  على  عممته 
الجمهورية ينص على أن الهيئة القومية لسالمة 
الغذاء خاطبتهم بأنه ال مانع من معالجة تواريخ 
الموجودة  المجمدة  الكبدة واألسماك  صالحية 
الشأن  طلب صاحب  حالة  ف��ى  األس���واق  ف��ى  
األغذية  لمراقبة  العامة  اإلدارة  إشراف  وتحت 
وأن يتم وضع عبارة منفصلة تتضمن بأال يؤخذ 
إال بتاريخ الصالحية الجديد المدون على العبوة 
وأن تكون مدونة بخط واضح ومقروء حتى ال يتم 
»المستهلك  تساؤال:  موجهة  المستهلك  تضليل 
الذى يقوم بشراء كيلو كبدة هينظر الى الكرتونة 

أم ختم يفيد بتعديل تواريخها؟
ولفتت إلى أن إبالغ لرقابة اإلداري��ة اكد ان 

المصرية  التجارية  الغرفة  عن  الصادر  البيان 
حاليا  الموجودة  البضائع  شمل  باالسكندرية 
حاليا  الموجودة  والبضائع  المحلية  باألسواق 
سويلم  سمير  ان  موضحة  المصرية  بالموانئ 
رئيس الغرفة التجارية أصدر البيان الخاص بمد 
األعمال  رج��ال  لمجاملة  المجمدات  صالحية 
صالحيتها  وان��ت��ه��ت  رك���دت  بضاعتهم  ال��ذي��ن 
أعمال  رك��ود  نتيجة  االنتهاء  على  ش��ارف��ت  أو 

المطاعم بسبب حظر التجوال واإلغالق .
ووجهت رسالة قائلة ان قرار ٢٠٩ باطل وال 
يراعى أغلب ظروف ثالجات التخزين فى مصر 
وال يراعى ظروف التخزين السليم التى تسببت 
قام  ضبطيات  عنها  نجم  منتجات  فساد  ف��ى 
اشتراطات  يراعى   وال  البيطريون  األطباء  بها 
النقل السليم أو العرض السليم للمواد الغذائية 
المجمدة مما يستحيل معه ان تصمد تلك المواد 
وتظل صالحة لمدة عشرة أشهر للكبدة وتسعة 
محتوى  ذات  أس��م��اك  ومنها  لأسماك  أشهر 

دهنى عال سريعة التأثر والفساد.
واوضحت ان الحرب ما زالت مستمرة لصالح 
هذا الشعب وهذا الوطن وحجة توفير مخزون 
فالرئيس  باطلة  خبيثة  حجة  استراتيجى  سلع 
بنفسه طمأن الشعب المصرى وذكر أن بالفعل 
مصر تمتلك مخزونا غذائيا يكفى  عدة أشهر.  
وطالبت نواب البرلمان بتقديم بيانات عاجلة 
ال���وزراء  رئيس  م��دب��ول��ى   مصطفى  للمهندس 

التجارية باالسكندرية  الغرفة  ومحاسبة رئيس 
والتحقيق معه الن ما يهدد صحة الشعب يعد 

قضية من قضايا االمن القومى.
اطباء  احد  ص��ادق  شريف  قال  جانبه  ومن 
على   تعقيبا  باالسكندرية  البيطرى  الحجر 
والصناعة  التجارة  وزارة  من  الصادر  القرار 
وخطاب الهيئة القومية لسالمة الغذاء بانه غير 
ملزم لنا كأطباء بيطريين ونحن لم ولن نشارك 
الصالحية  ت��واري��خ  وتغيير  الكارثة،  ه��ذه  ف��ى  
الى  القانونية مشيرا  المساءلة  تزوير يستوجب 
ان اطباء الطب البيطرى سيظلون خط الحماية 

لصحة الشعب المصرى.
واشار الى ان منشور الهيئة القومية لسالمة 
بالمحافظات  الهيئة  ف���روع  لمشرفى  ال��غ��ذاء 
واألسماك  الكبدة  رسائل  بخصوص  والموانئ 
المجمدة ينص أنه فى حال تقدم المستورد أو 
الصالحية  فترة  لمعالجة  بطلب  عنه  ينوب  من 
وبعد دفع رسوم جديدة تتم معالجة بالطبع على 
الصالحية  بتاريخ  ويؤخذ  الخارج  من  الكراتين 
الجديد ثم متابعة قرار المعالجة من قبل لجنة 

المعاينة الظاهرية بالفرع .
على صعيد متصل اكد هيثم جمعة المحامى 
ان ل��و ال��ت��واري��خ س��اري��ة واالس���م���اك وال��ل��ح��وم 
يعد  فذلك  صالحيتها  تاريخ  مد  تم  المجمدة 
الذى  المصرى  الشعب  حق  فى  كبرى  جريمة 
سوف يتناول هذه اللحوم واصفا القرار بالباطل 
لهذا  يعد  ال  باالحتجاج  التجار  ق��ام  ول��و  حتى 
االحتجاج اعتبارا، مضيفا انه قام بتقديم طعن 

ضد هذا القرار امام مجلس الدولة .

ول����ذا ت��ب��ذل ال���دول���ة ف��ى ت��ل��ك ال��ف��ت��رة، 
جهودا كبيرة الستنباط أصناف جديدة من 
المحاصيل الزراعية أكثر مقاومة للتغيرات 
ال��م��ن��اخ��ي��ة ال��ت��ى ت��ؤث��ر ب��ط��رق ش��ت��ى على 
للمياه،  استخداما  أقل  وتكون  المحصول، 
التى تستهلك  كما تحظر زراعة المحاصيل 

مياها بكميات كبيرة.
إجمالى  ف��إن  الرسمية،  البيانات  ووف��ق 
مليار   76.6 يبلغ  مصر  فى  المياه  م��وارد 
واألمطار  النيل  مياه  من  تقريباً  مكعب  متر 
الصحى  الصرف  ومعالجة  الجوفية  والمياه 
متر  مليار   55.5 منها  البحر،  مياه  وتحلية 
مياه  تقدر  بينما  النيل،  بنهر  خاصة  مكعب 
ومياه  الجوفية  والمياه  والسيول  األم��ط��ار 
الصرف الزراعى والصحى التى تم تدويرها 
المحالة،  البحر  ومياه  استخدامها  وإع��ادة 

بنحو ٢4.5 ملي�ار متر مكعب.
ويعد األرز وقصب السكر والموز وبعض 
ال��ص��ف��راء من  وال����ذرة  القمح  م��ن  األن����واع 
فى  بكثرة  مياهاً  تستهلك  التى  المحاصيل 
ال��م��زروع  ال��ف��دان  يستهلك  حيث  زراع��ت��ه��ا، 
ما  تتراوح  المياه  من  كمية  األرز  بمحصول 
سنويا،  مكعب  متر   7٠٠٠ إل��ى   6٠٠٠ بين 
آالف   ٩ نحو  السكر  قصب  يستهلك  بينما 
متر مكعب من المياه سنوياً، ويصل إجمالى 
أفدنة،  و٢٠5  ألفاً   84 المزروعة  المساحة 
 17 ويستهلك  طن،  ألف  و487  مليوناً  تنتج 

ألف متر مكعب من المياه سنوياً.
سنوات،  منذ  الزراعة،  وزارة  تقوم  ولهذا 
باتخاذ عدة إجراءات تنفيذية عاجلة لتوفير 
المياه، والحد من زراعة المحاصيل الشرهة 
ومنها  والموز،  السكر  قصب  وخاصة  للماء 
المياه،  ش��ره��ة  المحاصيل  زراع���ة  حظر 
وتحديد 53 صنفاً من تقاوى أصناف بعض 
للمياه،  الموفرة  االستراتيجية  المحاصيل 
والتى تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية، 

بحيث يتم التركيز على زراعتها مستقبالً.
وفى هذا السياق، قال حسين عبدالرحمن 
نقص  فى ظل  الفالحين،  نقيب  أبو ص��دام، 
اكتشفت  الزراعة  وزارة  فإن  المائية  الموارد 
بنفس  المحاصيل  تلك  من  جديدة  أصناًفا 

من  ب��دال  للمياه،  استخداما  وأق��ل  ال��ج��ودة 
استخدام  على  تعتمد  ال��ت��ى    المحاصيل 
كميات شرهة من المياه طوال موسم زراعتها 
رئيسًيا  غذاء  يعد  الذى  األرز  محصول  مثل 

لمعظم طبقات الشعب.
وتابع أبو صدام، نظرا لكون األرز محصواًل 
أكثر  ف��إن  المياه،  من  كبيرة  كميات  يتطلب 
تناول  عن  استغنى  العالم  سكان  نصف  من 

األرز يومًيا، وكان قد زاد اعتماد العالم على 
على  المصرى  والشعب  عامة  بصفة  األرز 
التى  المحاصيل  من  لكونه  الخصوص  وجه 
العالم، لكن المشكلة  ُتزرع فى جميع قارات 
استهالكا  المحاصيل  أكثر  من  يعد  األرز  أن 
ف��ى   حقول مغمورة  ع��ادة  ي��زرع  إذ  للمياه، 

بالمياه.
األم��ن  تحقيق  أن  ص���دام  اب���و  وأض����اف 
مرهونا  ب��ات  الطويل  المدى  على  الغذائى 
بإنتاج محاصيل رئيسية تتحمل نقص المياه 
فى  المياه  استخدام  وبكفاءة  آلخ��ر،  آن  من 
اتجاه  ف��إن  ل��ذا  الزراعية،  المجاالت  جميع 
المحاصيل  تلك  الستنباط  ال��زراع��ة  وزارة 
المناخية  للتغيرات  مقاومة  األكثر  الجديدة 
ب��ال��زراع��ة  ل��الرت��ق��اء  ل��ل��غ��اي��ة  خ��ط��وة مهمة 

وللحفاظ على اقتصاد البالد.
الدين،  نادر نور  الدكتور  من جانبه طالب 

القاهرة،  بجامعة  والمياه  األراض���ى  أستاذ 
بضرورة اإلنفاق على البحث العلمى، قائال: 
الزراعية،  البحوث  نتيجة النخفاض ميزانية 
سواء فى الجامعات أو مراكز البحوث لم تنتج 
واحداً من القمح أو الفول أو العدس  صنفاً 
منذ ٢٠ عاماً، وهذا أدى الستيراد 7٠% من 
الفول من الخارج، و1٠٠% من العدس، وزادت 
وارداتنا من القمح بعد ان كانت 5٠% تجاوزت 

.%7٠
البحث  على  اإلنفاق  الدين:  نور  وأض��اف 
من  بد  وال  للغاية،  أمر ض��رورى  هو  العلمى 
من  ج��دي��دة  أص��ن��اف  استنباط  ف��ى  التوسع 
الخضراوات والفاكهة والتى تتعايش مع ندرة 
يحتاج  وه��ذا  اكثر،  انتاجية  وتعطى  المياه 
لوجود برنامج علمى، وتوفير ميزانية للبحث 
مياه  استخدام  ترشيد  من  بد  وال  العلمى، 
طبيعية  م��وارد  فهناك  ال��رى،  ومياه  الشرب 
والتى  بديلة  كمصادر  استغاللها  م��ن  الب��د 
ومعالجة  والسيول،  االمطار  مياه  فى  تتمثل 
ان  والصحى، خاصة  الزراعى  الصرف  مياه 
 11٠ إلى  تصل  المياه  من  مصر  احتياجات 
مليارات متر مكعب، بينما يصل حجم مواردنا 
المائية من نهر النيل 55.5 مليار مكعب، فى 
مليار   64 تستهلك  وحدها  الزراعة  أن  حين 

متر مكعب.
ال��دك��ت��ور ج��م��ال ص��ي��ام، الخبير  وق���ال 
المناخية  التغيرات  نواجه  لكى   الزراعى: 
التطور  أمام  حائال  تقف  التى  والتحديات 
الزراعى ال بد من التوسع فى إنتاج محاصيل 
جديدة تكون أقل استهالكا للمياه، كما أنه 
ال بد من االهتمام بزراعة تقاوى أقل عمرا 
استهالك  فى  نرشد  وبالتالى  التربة،  فى 
محاصيل  إنتاج  فى  منها  ونستفيد  المياه 
جديدة أقل استهالكا للمياه، وبالتالى ننهض 
بالزراعة فى   مصر ونحقق االكتفاء الذاتى 

ونقلل من فاتورة االستيراد.
اهتمام  هناك  يكون  ب��أن  صيام  وطالب 
من  متطلباته  بكل  ومده  المصرى  بالفالح 
الفالح  أن  وتقاوى، خاصة  وأسمدة  مبيدات 
المصرى يعد عصب الزراعة فى مصر فيظل 
المقام األول  أن مصر تعد دولة زراعية فى 
واعتمادها على التصدير يكون من المنتجات 

الزراعية.
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تصدر عن شركة  الوقائع العربية
 للصحافة والنشر شركة مساهمة مصرية

أسبوعية- مستقلة- شاملة

شـــعـبــان خـلـيـفـة
رئيس التحرير التنفيذي:

شوكت عبد املجيد
مراجعة لغوية:  

هالة شيحة
اخلارجي:

صفوت بسطا 
شريف الريس
محمد كمال

اإلخراج الفني:

هالة عبداللطيف
اقتصاد:

محمد البنا
الديسك املركزي:

محمد لطفي
ماسبيرو:

عمر اجلزار
املستشار القانوني:

دينا  دياب
الفن:

البريد اإللكترونى اليومي:
naharsky1@gmail.com

البريد اإللكترونى للنهار:
alnnhar@yahoo.com

1065 كورنيش النيل - جاردن 
سيتي- القاهرة   تليفون: 
27926950 -27944085

فاكس: 27944085

محمد لطفى N

مرفت قدرى N

كيف تحل وزارة الزراعة 
أزمة نقص المياه؟

تغيير تواريخ صالحية األسماك والكبدة املجمدة تزوير وتالعب بصحة املصريني

بيطريون: القرار 209 باطل

انتهى األسبوع الجارى، موسم حصاد القمح، وبدأ الفالحون فى توريد المحصول 
وتخزينه، وهو ما أعاد طرح قضية استهالك المياه فى الزراعة من جديد، حيث 

تستهلك الزراعة فى مصر حوالى 61 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، وهى 
كمية تفوق حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، 

وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب ضرورة تغيير السياسات الزراعية المتبعة 
واتباع وسائل الرى الحديثة واستنباط سالالت جديدة من المحاصيل التى 

تتحمل ندرة المياه وتساهم فى زيادة حجم اإلنتاج وتتكيف مع الظروف البيئية 
والمناخية.

عزاء واجب
الكاتب الصحفى

أســـــــامـــــة شــــرشــــــر
عضو مجلس النواب

يتقدم بخالص التعازى 

للمهندس/ أسامة عبد احلميد نوار
والدكتور / محمد عبد احلميد نوار
واألستاذ/ عالء عبد احلميد نوار

فى وفاة والدتهم املرحومة 

احلاجة/ سعاد حسن محمد زهران 
للفقيدة الرحمة ولألسرة خالص العزاء.

مطالب بزيادة استنباط سالالت 

ميزانية البحوث الزراعية موفرة للمياه تتأقلم مع 

ملواجهة املشاكل بشكل علمىالظروف املناخية اجلديدة

شيرين زكى: مد صالحية املجمدات مجاملة 
لرجال األعمال ومت إبالغ الرقابة اإلدارية

القصير
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باألصول 

أسامة شرشر

كشف  أن  بعد  مياه  حرب  هى  القادمة  الحرب   
على  دول��ة  كل  اعتماد  أهمية  ك��ورون��ا  فيروس 
بل  أهمية  يكشف  وهذا  والمائى،  الغذائى  أمنها 
وضرورة الحفاظ على األمن المائى، ألن أثيوبيا 
تتوهم أنها تسابق الزمن وتستغل أحداث فيروس 
كورونا وانشغال دول العالم بهذه الكارثة وتحاول 
أنها  واألهم  األخطر  بل  السد،  ملء  تستكمل  أن 
إلقامة  السودانية  األراضى  بعض  على  استولت 

بعض السدود مقابل كهرباء رخيصة للسودان.. 
يا أثيوبيا.. الفولت المصرى عالى. 

***

قانون  وإق��رار  مناقشة  من  االنتهاء  أن  شك  ال 
البرلمان،  فى  القادم  األسبوع  المركزى  البنك 
البنك  الذى قدمه المقاتل طارق عامر محافظ 
المركزى وكتيبته الرائعة، والمكون من 242 مادة 
المصرية،  البنوك  بين  قوية  منافسة  سيخلق 
للعمالء  المصرفية  الخدمات  تطوير  وسيتم 
المركزى  للبنك  يعطى  القانون  هذا  أن  واأله��م 

محاسبة البنوك ومراقبة األداء. 
***

قضايا  تتوالى  الكريم،  رمضان  شهر  فى  حتى 
عن  األقنعة  وتسقط  المحليات،  فى  الفساد 
وجوه تدعى الشفافية والنظافة، وهى غارقة فى 
اإلدارات  فى  سواء  واألخالقى  الوظيفى  الفساد 
التسليم  فيها  يتم  التى  اإلشغاالت  أو  الهندسية 

والتسلم قبل مدفع اإلفطار. 
***

أع��ت��رض اع��ت��راض��ا ت��ام��ا ع��ل��ى أى إس����اءة أو 
على  بالذات  التوقيت  هذا  فى  هجوم  أو  تطاول 
ظروف  ظل  فى  يعملون  الذين  الطبية  األطقم 
اإلجرائية  الناحية  من  الحرب  بظروف  أشبه 

واالحترازية.. 
فارحموا مالئكة الرحمة.. يرحمكم الله. 

وعجبى.
***

التباعد  الثانوية  امتحانات  ف��ى  ش��ىء  أه��م 
والمسافات، وليس الحصول على الدرجات، هذا 

هو تحدى الثانوية العامة فى زمن كورونا.. 
تمنياتى ألبنائى الطلبة بالتوفيق والنجاح فى 

امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية
بعيدا عن فيروس الغش فهو أخطر من كورونا 

وأخواتها.

خواطر برلمانية 

بعد جتاوز اإلصابات الـ 10 آالف

عودة العالقني باخلارج..

تعليمات الرئيس السيسى للحكومة عودة كل عالق قبل 
عيد الفطر وفق جدول زمنى محدد وحجر صحى مناسب

مع وصول عدد اإلصابات  بفيروس " كورونا 
" فى مصر إلى 10 آالف مصاب هل تلجأ مصر 

إلى فرض الحظر الشامل لمواجهة الوباء؟ 
الشامل   الحظر  يؤدى هذا  أن  أمل  هذا على 
الحياة  عودة  تدريجياً  وتبدأ  اإلصابات  لتراجع 
لمواجهة  الحكومة  ماذا فى جعبة  الطبيعية..أم 

تطورات األزمة؟
 عالمات استفهام عديدة تفرض نفسها بقوة 
حتى  وصلت  والتى  اإلصابات  عدد  تصاعد  مع 
األحد الماضى إلى 9400 حالة، وكل المؤشرات 
تدل على أنها لن تتوقف عن الصعود فى القريب 

العاجل.
األمر مطروح على كل المستويات وهو ما برز 
فى اجتماع لجنة أزمة فيروس كورونا المستجد 
مع  التعامل  طريقة  بحثت  التى   ،"19 "كوفيد 
السابقة  األيام  فى  البالد  تشهده  الذى  الزحام 
السيسى  الرئيس  مستشار  كشفه  عما  فضالً 
للشئون الصحية، د. محمد عوض تاج الدين من 
تصاعد  استمر  إذا  مطروح  الشامل  الحظر  أن 

اإلصابات لحد معين.
زيادة اإلصابات 

ارت��ف��اع  إل��ى أن أس��ب��اب  ال��ب��داي��ة نشير  ف��ى 
ووصول  الزحام  أبرزها  لعل  متعددة  اإلصابات 
اللجنة  رئيس  أك��د  ما  حسب  ل��ذروت��ه  الفيرس 
وزارة  ف��ى  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  لمكافحة  العلمية 
أن  إلى  أشار  الذى  د.  حسام حسنى،  الصحة 
سبب ارتفاع معدالت اإلصابة فى األيام األخيرة 
الحظر  ساعات  المواطنين  اختراق  إل��ى  يعود 
المناطق  بعض  ف��ى  تحدث  التى  والتجمعات 

وسعى البعض للكشف المبكر عن الفيروس.
وأوضح أن مصر وصلت مرحلة ذروة انتشار 
الفيروس، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستمر 

معدالت اإلصابة فى الزيادة بحسب رأيه.

وزارة الصحة من جانبها تؤكد وبصورة يومية  
على ضرورة االلتزام بالتباعد االجتماعى وتقليل 
المخالطة وااللتزام باإلجراءات الوقائية، إضافة 
بين  المدة  فى  السوائل  ش��رب  من  اإلكثار  إل��ى 
نظام  اتباع  على  والحرص  والسحور،  اإلفطار 

غذائى صحى مما يقوى الجهاز المناعى.
ل��س��ان المتحدث  ال�����وزارة ع��ل��ى  وق���د دع���ت 
الرسمى إلى ضرورة تعديل السلوكيات، وضرورة 
وتقليل  للتسوق  ال��خ��روج  ف��ى  اإلس����راف  ع��دم 
التجمعات وعدم  الخروج إال  للضرورة، وفى كل 
الوقائية  اتباع كل اإلج��راءات  الحاالت البد من 
أو  باستمرار  األي��دى  وغسل  الكمامات  وارت��داء 
فركها بالكحول لتقليل فرص اإلصابة بالفيروس.

اإلزدحام والتكدس 
األس��واق  مشاهد  من  الحكومة  شكت  قد  و 
المزدحمة خاصة فى منطقتى الموسكى والعتبة 
بتقليل  إال  لألزمة  حل  ال  بأنه  الجميع  علم  مع 
الزحام  استمرار  أن  حيث  والتكدس  االزدح��ام 
فى الشوارع واألسواق  بحسب رأى المختصين 
سوءا  األكثر  الثالث"،  ل�"السيناريو  البالد  يقود  
فى أزمة فيروس كورونا المستجد، الذى تحول 
يقود  أن  إلى  وال��ذى من شأنه  عالمى  وباء  إلى 

لفرض حظر شامل...
فى أكثر من نداء وبيان أكدت وزيرة الصحة 
باتباع  المواطنين  الوعى لدى  على أهمية زيادة 
الدولة،  اتخذتها  التى  االحترازية  اإلج���راءات 

كما ناشدت كافة المواطنين فى حال ظهور أى 
مستشفيات  إلى  ف��ورًا  التوجه  عليهم،  أع��راض 
الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة 
طريق  عن  أو   105 الساخن  الخط  خ��الل  من 

خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة...
تحذير قوى 

تاج  عوض  محمد  الدكتور  وصف  جانبه  من 
الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة 
والوقاية، فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( 
بأنه شرس جًدا وعنيد وسريع االنتشار، مؤكًدا 
أن هذه الصفات تعد أحد أسباب زيادة أعداد 

اإلصابة.
إجراءات  التخاذ  تضطر  قد  الدولة  إن  وقال 
كورونا  فيروس  انتشار  لمواجهة  صرامة  أكثر 
لتجنب  الوقائى  الحل  أن  إلى  ولفت  المستجد، 
ال��ع��دوى وال��ق��ض��اء على "ك��اب��وس" ك��ورون��ا هو 

االلتزام باإلجراءات الوقائية.
زي���ادة  أن  ال���دي���ن  ت���اج  . ع���وض  د  ووض����ح 
إصابات فيروس كورونا متوقعة، وأنه يجب على 
التجمعات وإلزام كبار  التباعد ومنع  المواطنين 
فى  بالبقاء  المزمنة  األم��راض  وأصحاب  السن 

المنازل وعدم الخروج.
التى  األولوية  اإلنسان هى  وأوضح أن صحة 
أن  إلى  مشيًرا  مراعاتها،  على  الدولة  تحرص 
الشامل  الحظر  ف��رض  إل��ى  تضطر  قد  الدولة 
الدكتور  أك��د  كما  ال��وب��اء،  تفشى  أم��ام  للوقوف 
كافة  ف��ى  ال�����وزراء  رئ��ي��س  م��دب��ول��ى  مصطفى 
تصريحاته طوال الفترة الماضية بعد كل اجتماع 
له على إمكانية اتخاذ هذه اإلجراءات الصارمة.

احلظـــــــــر الشامــــــل 

 املحروسة ال تتخلى عن أبنائها

أزمة كورونا خلقت أزمات أخرى مثلت تحدياً كبيراً 
للدولة وأجهزتها.. ومن األزمات التى خطفت األنظار 
صاحبها  حيث  العالقين؛  أزم���ة  األن��ف��اس  وحبست 
مظاهر ومشاهد مقلقة، ومن جانبها سارعت الحكومة 
بالتحرك ونجحت فى بداية التعامل مع األزمة وأعادت 
على أفواج العالقين بدولة الكويت وحتى ندرك حجم 
يجب  م��ن  ع��دد  أن  ن��ع��رف  أن  يجب  العالقين  أزم���ة 

إعادتهم وفوراً حوالى 3378 مواطًنا مصرًيّا. 
كانوا فى زيارات مؤقتة لعدد من الدول وداهمتهم 
إج�����راءات ت��وق��ف ح��رك��ة ال��س��ف��ر وال��ط��ي��ران بسبب 
بغرض  سواء   مصر  خارج  سافروا  وهؤالء  كورونا..، 
أو نشاط  أو مهمة عمل  أو فى رحلة عالج  السياحة 
من  أو  بالخارج  مؤتمر  لحضور  أو  ثقافى،  أو  تجارى 
شريحة الطالب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة 
توقف  بسبب  إلى مصر  العودة  من  يتمكنوا  ولم  بهم، 

حركة الطيران.
ال����دول العربية  ي��ت��وزع��ون ع��ل��ى ع���دد م��ن  وه���م 
والواليات  وكندا،  واآلسيوية،  واألوروبية،  واألفريقية، 
وما  األزم��ة  صعوبة  يكشف  ما  األمريكية،  المتحدة 

تتطلبه معالجتها من جهد وتحركات. 
جدول زمنى

هذه  بشأن  للحكومة  السياسة  القيادة  تعليمات 
المواطن  وإنقاذ   "حماية  وشعارها  واضحة   األزم��ة 
الرئيس  المطلقة".  وتكليفات  لها األولوية  المصرى  
تتضمن  واض��ح��ة   للحكومة  السيسى  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
"أزمة  بسبب  بالخارج  العالقين  المصريين  كل  إعادة 
عيد  قبل  البالد  إلى  العودة  فى  والراغبين  كورونا"، 
هذا  فى  تتحرك  الحكومة  فإن  ولإلنصاف  الفطر.. 
الملف بتعقيداتها؛ سواء بإعادة هؤالء أو توفير أماكن 
تجاه  بمسؤلياتها  الدولة  من  إيماناً  لهم  حجر صحى 
الوطن،  أرض  وخ��ارج  داخل  مكان  كل  فى  أبنائها  كل 
واضح. زمنى  ج��دول   إط��ار  وفى  مدروسة  بخطوات 

والكل يتذكر أن الرئيس من بداية األزمة تدخل وأعاد 
توفير  م��ع  الصينية  ووه���ان  مدينة  م��ن  المصريين  
لعزل  وإخضاعهم  لهم   ال��الزم��ة  الصحية  الرعاية 
وهى  المحيطين  وسالمة  سالمتهم  لضمان  صحى، 
ذات اإلجراءات التى تتم مع كل من يتم إعادتهم اآلن.

ظروف خاصة 
وزي��ر  ش��ك��رى،  س��ام��ح  السفير  أك��د  جانبه  م��ن 
المصريين  عودة  على  تعمل  الدولة  أن  الخارجية، 
تنطبق  ممن   وق��ت،  أس��رع  فى  بالخارج  العالقين 
عليهم الشروط ويعطى لهم األولوية نظرا للظروف 
الخاصة بهم، مشيرا إلى أن الدول تراعى الظروف 
العودة  تتيح  التى  الطبية  واالع��ت��ب��ارات  الخاصة 
المنتظمة وتوفير الرعاية الصحية لهم عند العودة، 
أجهزة  على  أو  المضيفة  الدولة  على  التأثير  دون 

لهم  الصحية  الرعاية  توفير  فى  المصرية  الدولة 
وتوفير أماكن للحجر.

لحين  العالقين،  المصريين  لمتابعة  لجنة  وهناك 
عودتهم من الخارج، وتوفير الرعاية لهم لحين عودتهم 

بأمان إلى أرض الوطن.
الشهيد،  عبد  مكرم  نبيلة  السفيرة  قالت  وكما 
وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فإن 
هناك شائعات وجماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة 
المواطنين بالخارج فى الدولة المصرية، مشددة على 
أن الدولة ال تغلق وجهها أمام مواطن يرغب فى العودة 
إلى مصر، ولم ترفض استغاثات ومناشدات المصريين 
بأن  السيسى  الرئيس  إلى توجيهات  بالخارج، مشيرة 
المواطن على رأس أولويات الدولة وتأكيده على أهمية 

عودة العالقين بالخارج.

المصرية  الدولة  أن  على  الهجرة،  وزي��رة  وش��ددت 
العالقين  المصريين  ل��ع��ودة  زمنيا  ج���دوال  وض��ع��ت 

بالخارج، على أن يتم ذلك قبل عيد الفطر.
رحالت استثنائية 

تسيير  بدأ  قد  المدنى  الطيران  قطاع  وك��ان  هذا 
العالقين  المصريين  إلع���ادة  االستثنائية  ال��رح��الت 
العالم،  دول  بمختلف  كورونا،  فيروس  انتشار  بسبب 
السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  توجيه  إطار  فى  وذلك 
العالقين  المصريين  إع���ادة  على  العمل  ب��ض��رورة 
بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات "الخارجية 

والهجرة والسياحة.
المصريين  من  المئات  القاهرة  مطار  واستقبل 
لمصر  ط��ائ��رات  متن  على  الكويت،  بدولة  العالقين 
حيث  الحجرالصحى،  لمقر  نقلهم  وت��م  للطيران، 

يمكثون لمدة 14 يوما،
وبحسب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس 
المدن  ف��ى  تسكينهم  سيتم  م��ن  ك��ل  ف��إن  ال����وزراء، 
ستتحمل  الصحى  للعزل  الشباب  نزل  أو  الجامعية 
من  أما  بالكامل،  وإعاشتهم  إقامتهم  تكلفة  الدولة 
يرغب فى العزل الصحى فى أحد الفنادق فسيتحمل 

تكلفة إقامته بها.
وعلى مدى أسابيع مضت توالت الرحالت التى تقل 
العائدين، فى تأكيد على أن مصر ال تنسى أبناءها... 
الجوى  اإلغالق  رغم  استثنائية،  أقلعت رحالت  حيث 
المفروض بسبب جائحة كورونا، إلعادة العالقين من 
لبنان والسعودية  والبحرين والمجر واليونان وصربيا 
وواشنطن  وأسبانيا،  والجزائر  وهولندا،  والمغرب 
وجوانزوا والبحرين وبومباى وفرانكفورت، والمالديف، 

كما أقلعت رحلة إلى تايالند، وجنوب أفريقيا.
مطار  من  أقلعت  جوية  رحلة   22 تسيير  تم  حيث 
بسبب  العالقين  المصريين  إلع��ادة  الدولى،  القاهرة 
كورونا، من حوالى 20 دولة أوروبية وعربية وأمريكية.

هـــل تلجــــأ مصــــــر لفــــرض

لمواجهــــــة كورونـــــا ؟

شعبان خليفة  N
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خبير يفضح ميزانية 
اإلرهابيين لتخريب مصر
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أرق������ام م��رع��ب��ة ك��ش��ف��ه��ا ال��خ��ب��ي��ر 
ميزانية  عن  سمرة  إيهاب  االقتصادى 
مصر  لتخريب  ال��م��ص��روف��ة  اإلره����اب 
الماضية  القليلة  األي��ام  فى  وتدميرها 
التى شهدت عملية إرهابية مؤسفة فى 

سيناء فى شهر رمضان المعظم.
وق����دم س��م��رة دراس�����ة اق��ت��ص��ادي��ة 
للمتحدث  األخير  البيان  ح��ول  سريعة 
الهجمات  عن  تحدث  ال��ذى  العسكرى 
المصرى  الجيش  نفذها  التى  الناجحة 
اإلره��اب، وقال فى دراسته:  على قوى 
تم  العسكرى  المتحدث  بيان  واق��ع  من 
مجهزة  رباعى  دفع  سيارة   116 تدمير 
ب��أس��ل��ح��ة، ول��ل��ع��ل��م ف���إن س���ي���ارة دف��ع 
فى  يتحرك  الذى  المستوى  من  رباعى 
من  أقل  ليس  تكلفتها  بحرية  الصحراء 
كل  ف��ى  ول��و  جنيه  أل��ف  و200  مليون 
منهم  واح��د  كل  مع  إرهابيين   4 سيارة 
كالشينكوف ثمنه 50 ألف جنيه فتصبح 
جنيه  ألف  و400  مليون  السيارة  قيمة 
أنفسهم  اإلره��اب��ي��ي��ن  إع��اش��ة  ب��خ��الف 

ومرتباتهم وذخيرتهم.
وأضاف: إذا 116 سيارة دفع رباعى 
 160 من  تكلفتها  مصر  جيش  دمرها 
تقدير  أق��ل  على  جنيه  مليون   200 ل��� 
اإلرهابيين  وذخ��ي��رة  مرتبات  بخالف 
والتى تجعلنا نقول ربع مليار جنيه، هذا 
يعنى أنه فى أيام قليلة فقط تم صرف 
فمن  م��ص��ر،  لتدمير  جنيه  مليار  رب��ع 
يستطيع صرف هذه المبالغ الكبيرة إال 

كيانات كبرى ترغب فى تدمير مصر.
اإلره��اب��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  أن  ي��ذك��ر 
نفذت  قد  كانت  سيناء  فى  المتطرفة 
قامت  وقد  رمضان  فى  إرهابية  عملية 
الصاع  برد  المصرية  المسلحة  القوات 
ودمرت عددا  الجماعات  لهذه  صاعين 

كبيرا من أوكارها.
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الشيخ  السلفيون تصريحات  انتقد 
عن  فيها  تحدث  التى  كريمة  أحمد 
لم  حيث  ال��م��ص��رى  الجيش  ش��ه��داء 
المسلمين وشهداء  بين شهداء  يفرق 
المسيحيين حيث قال: »الشهادة تبنى 
والجنة  العقيدة  ال  المواطنة  على 

ليست حكرا على دين دون غيره”.
موجة  ف��ى  التصريح  ه��ذا  تسبب 
ه��ج��وم ش���رس ع��ل��ى ال��ش��ي��خ أحمد 
السلفيين  رأس  على  وك���ان  كريمة، 
المهاجمين للشيخ كريمة بسبب هذا 
التصريح الداعية السلفى عماد رفعت 
الذى نشر ردا موسعا على كريمة كى 
يحصر الشهادة على المسلمين فقط.

تداوله  ال��ذى  رده  فى  رفعت  وق��ال 
ح��ت��ى ال تضيع  وب���ق���وة:  ال��س��ل��ف��ي��ون 
فهذا  الشريعة  تمييع  ويتم  العقيدة 
الكالم الذى قاله أحمد كريمة يخالف 

عن  األدل���ة  وي��رد  عمد  ع��ن  العقيدة 
قصد ويفسد دين الناس عياذا بالله، 
والقول المحقق ان هذا الرجل وبهذا 
ال��ك��الم خ��ال��ف ال��ل��ه وخ��ال��ف ال��ق��رآن 
يخفى  ف��ال  اإلس���الم  وخ��ال��ف عقيدة 
فى  الشهيد  أن  كبير  وال  على صغير 

شريعة اإلسالم، هو من كان من أهل 
كما  الله  كلمة  وم��ات إلع��الء  اإليمان 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ودليل ذلك، عن أَبى ُموَسى األَْشَعرِى 
ِبى  رَِضى اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاَل أَْعَراِبى ِللنَّ
ُيَقاِتُل  ُجُل  الرَّ َوَسلََّم  َعلَْيِه  اللَُّه  َصلَّى 
َوُيَقاِتُل  ِلُيْذَكَر  ُيَقاِتُل  ُجُل  َوالرَّ ِللَْمْغَنِم 
ِلُيَرى َمكَاُنُه َمْن ِفى َسِبيِل اللَِّه ؟ َفَقاَل: 
اْلُعلَْيا  َكِلَمةُ اللَِّه ِهى  ِلَتكُوَن  َقاَتَل  »َمْن 

َفُهَو ِفى َسِبيِل اللَِّه.”
أعلى  من  الشهادة  قائال:  وأضاف 
اإليمان،  ألهل  إال  تكون  وال  المنازل 
محمد  النبى  دع���وة  بلغته  م��ن  وأم���ا 
عليها  فتكبر  وسلم  عليه  الله  صلى 
وبها  به  يؤمن  ول��م  ورده��ا  وجحدها 
فهو كافر ومادام كافرا فهو من أهل 
مات  أو  المعركة  فى  قتل  النار سواء 

أى ميتة كانت.

جماعة  انتابت  الغضب  من  حالة 
الهاربين  وقادتها  اإلرهابية  اإلخوان 
عاصم  اس��ت��م��رار  بسبب  تركيا  ف��ى 
ش��ورى  مجلس  عضو  الماجد  عبد 
الجماعة اإلسالمية الهارب فى تركيا 
والتقليل  الجماعة  على  الهجوم  فى 
منها كلما سنحت له الفرصة لذلك، 
ينشرها  منشورات  خالل  من  وذل��ك 
ع��ل��ى ص��ف��ح��ت��ه ال��رس��م��ي��ة ب��م��وق��ع 

التواصل االجتماعى فيسبوك.
هجوما  ش��ن  عبدالماجد  عاصم 
ش��رس��ا على اإلخ����وان م��ؤخ��را على 
بفشل  ص��راح��ة  واع��ت��رف  صفحته 
الجماعة اإلرهابية فى الحكم ونصح 
السماح  ب��ع��دم  اإلس��الم��ي��ي��ن  ج��م��وع 
يوم  اى  فى  لتمثيلها  الجماعة  لهذه 
الرئاسة،  انتخابات  ف��ى  االي���ام  م��ن 
األمر الذى يعد اعترافا مباشرا من 

عاصم عبد الماجد وألول مرة بفشل 
اإلخوان فى حكم مصر.

المنشور  فى  الماجد  عبد  وق��ال 
ال����ذى ج��ن ج��ن��ون اإلخ�����وان: ول��وال 
ضعف اإلخوان وإرجاؤهم لما عانت 

تخبط  م��ن  اآلن  تعانيه  مما  مصر 
الكفر،  وأه��ل  للزنادقة  وعلو  وه��وان 
وس�����واء ع��ش��ت أو م���ت ق��ب��ل ذل��ك 
تولوا  ال  وه��ى  ونصيحتى  فوصيتى 
ول��و صغر  بلد  أب���دا حكم  اإلخ����وان 
أمانة  فالحكم  المسلمين.  بالد  من 
ثقيلة جدا.. واإلخوان أضعف من أن 
تصريحاته  فى  وأضاف  بها.  يقوموا 
ق��ائ��ال: ال ت��ن��ظ��روا إل��ى ك��الم��ى من 
زاوية نقد اإلخوان.. ولكن من زاوية 
الحرص على هذه األمة كى ال تتكرر 

معها المأساة التى تحياها اآلن.
شهدت صفحة عاصم عبد الماجد 
بسبب  اإلخ���وان  من  شرسا  هجوما 
ازعجتهم  ال��ت��ى  التصريحات  ه��ذه 
على  تأكيدا  اعتبروها  حيث  وبشدة 
على  محسوب  شخص  م��ن  فشلهم 

معسكرهم.

هجوم سلفى على الشيخ أحمد كريمة 
بسبب حكم الشهادة فى سبيل اهلل

غضب إخوانى على عاصم عبدالماجد بسبب 
رفضه حكم الجماعة مرة أخرى

حالة من الغضب انتابت التيار السلفى 
فى مصر على مسلسل االختيار، فعلى 
يملك  المسلسل  ه��ذا  أن  م��ن  ال��رغ��م 
شعبية جارفة فى مصر نظرا لتجسيده 
ال��ق��وات  أب��ط��ال  م��ن  قصة ح��ي��اة بطل 
المسلحة المصرية وهو الشهيد أحمد 
منسى إال أنه شهد العديد من األحداث 
والتى  البطل  شخصية  ع��ن  البعيدة 
تسببت فى جدل كبير وغضب من بعض 

الدعاة وخاصة السلفيين.
سبب غضب السلفيين على مسلسل 
»االخ��ت��ي��ار« ه��و ذك��ر أح��م��د ب��ن تيمية 
الفقهاء  أح��د  باعتباره  المسلسل  فى 
والعمل  للعنف  الذين شرعنوا  القدامى 
الجماعات  استغلت  وال���ذى  المسلح 
فقهه  المتطرفة  اإلرهابية  والتنظيمات 
اإلرهابية  أعمالهم  تنفيذ  فى  وفتاواه 

وربطها باإلسالم.
رفض السلفيون فى مصر وصف ابن 
وفقيهه  اإلره��اب  رم��ز  أن��ه  على  تيمية 
األول واستغربوا من قيام مؤلف مسلسل 
وردوا  التشبيه،  بهذا  بتشبيهه  االختيار 
جميعا على المسلسل ودافعوا عن ابن 

تيمية.
ابن تيمية عند المستشرقين

ال��ش��أن  ف��ى  ال��ب��اح��ث  أي��م��ن  محمد 
اإلسالمى دافع عن ابن تيمية وقال إن 
عدد مؤلفات ابن تيمية رحمه الله 591 
مؤلًفا، منها 112 فى التفسير وعلومه، 
العقل  مع  اإللهى  الوحى  توافق  وبيان 
البشرى، فى مشروع هو األول من نوعه 
فى  كتابًا  و138  اإلسالمى،  الفكر  فى 
العربية  مع  يتقن  وكان  والفتاوى  الفقه 

العبرية والتركية والالتينية .
والمستشرقون  الغرب  أما  وأض��اف: 
فيعكفون على كتب ابن تيمية، وال سيما 
االنبهار  فى  ليشرعوا  األخيرة؛  الفترة 
بهذا الرجل، ويديروا المحاضرات التى 
تغفل  عبقرى  رج��ل  ع��ن  للناس  تشرح 
أمته عنه، لقد كتب المستشرق »هنرى 
تيمية  اب��ن  »نظريات  كتاب  الووس���ت« 
فى االجتماع والسياسة«، ويعتبر بعض 
فذ  رج��ل  تيمية  اب��ن  أن  المستشرقين 
حًقا، لم يتكرر فى تاريخ أمة المسلمين، 
بل لم يكن له شبيه فى أية أمة أخرى، 
يعتبر هنرى الوست أن كتاب »السياسة 
الشرعية« البن تيمية كان دستور »دولة 
وكان  »ق���الوون«،  عهد  فى  المماليك« 

النهضة  فيه حرفًيا، فى عهد  ما  ينفذ 
الكبيرة لدولة المماليك فى هذا الوقت.

وتدرس  قائال:  فى حديثه  واستطرد 
نقد  جلن«  »كوج  األلمانية  المستشرقة 
للمنطق  ل��ع��ص��ره  ال��س��اب��ق  تيمية  اب���ن 
األرسطي، وتدرس هل � فعاًل � الحضارة 
أنتج  ال��ذى  النقد  بهذا  تأثرت  الغربية 
عليه  ق��ام��ت  ال���ذى  التجريبى  المنهج 
المستشرق  ويقول  الغربية؟،  الحضارة 
»جوهن هوفر« بأن ابن تيمية شخصية 
بين  وس��ط  منطقة  فى  يقف  عصرية، 
بداية اإلسالم، وحاضره، وأنه صاحب 
اإلس��الم،  فى  األدي���ان  على  رد  أضخم 
من  موقف  ول��ه  الشيعة،  على  وكذلك 
له  عندها، سبب  وال��دع��اء  األض��رح��ة، 
المشكالت وقتها، ومن جامعة أكسفورد 
يتكلم كون عن ابن تيمية كأول من نقد 
فى  سببا  كان  الذى  األرسطى  المنطق 
تأخر النهضة األوروبية، قبل أن ينتقده 
األوروبيون أنفسهم، ويصفه فى البداية 
كأحد أعظم المفكرين وأكثرهم إنتاًجا 

فى العصر اإلسالمى.
كتاب  وي��ع��ّد  ق��ائ��ال:  وواص���ل حديثه 
للمّرة  الذى صدر  تيمية وعصره«  »ابن 
األولى سنة 2010 عن )مطبعة جامعة 

الله  عبد  بو  محمد  ونقله  أكسفورد(، 
إلى العربّية ليصدر حديًثا عن »الشبكة 
بتحرير  وال��ن��ش��ر«،  لألبحاث  العربّية 
من  أحمد؛  وشهاب  روب��وب��ورت  يوسف 
تيمية  اب��ن  تناولت  ال��ت��ى  الكتب  أب���رز 
الباحثين  لتنّوع  الغربّية،  األكاديمية  فى 
فى  والمخّتصين  ف��ي��ه،  المساهمين 
دراس����ة ال��ف��ق��ه اإلس���الم���ى وال��ع��ق��ي��دة 
اإلسالمى  الفكرى  والتاريخ  اإلسالمّية 

والرد على الفالسفة وسواهم.
ال��ب��اح��ث فى  أي��م��ن  واخ��ت��ت��م محمد 
مؤكدا  تصريحاته  اإلس��الم��ى  ال��ش��أن 
أن هناك جامعات غربية كبرى تدرس 
مهاجمته  يتم  الذى  تيمية  ابن  مؤلفات 
وجامعة  ت��اون،  جورج  جامعة  مثل  اآلن 
انديانا، ومكتبة جامعة كورنيل، وكذلك 
جامعة  وك���ذل���ك  ن��وت��ن��غ��ه��ام،  ج��ام��ع��ة 

ستانفورد.
رأى أزهرى

رشدى  الله  عبد  األزه���رى  الداعية 
هو  داف��ع  نفيسة  السيدة  مسجد  إم��ام 
فى  تشويهه  من  تيمية  اب��ن  عن  اآلخ��ر 
مسلسل االختيار، حيث قال نصا: ُسجن 
ابن تيمية سبع ِمرات بسبب كالمه فى 
الُمعظَّم،  القبر  وزيارة  المعلَّق،  الطالق 

وال��ت��وس��ل واالس��ت��غ��اث��ة، وم��ش��اح��ن��ات 
ابن  بسبب  المتصوفة  بعض  وبين  بينه 
وكالمه  ونحوهما،  سبعين  وابن  عربى 
ناقشه جماهير  والعرش،  الصفات  فى 
فقهاء عصره وخالفوه فيما ذهب إليه، 
المذاهب  فقهاء  لجمهور  ت��اب��ٌع  وأن���ا 
مسألة  عدا  فيه  خالفوه  فيما  األربعِة 
الطالق المَعلَِّق فآخذ بقوله فيها، وعدا 
مسألة ابن عربى وأضراِبه فأتوقف عن 

القول فيهم بكفٍر أو إيمان.
الكلمات؟  هذه  أكتب  لماذا  وأضاف: 
الذى  المتدين  المسلم  للشاب  أكتبها 
يريد الحق..اعلم يا أخى أن العلماء لم 
ينسبوا ابن تيمية لسفك دماء المسلمين 
وال اتهموه بإباحة دماء المعصومين، ولو 
كان فى كالمه شيٌء من ذلك لما سكتوا 
عنه، فالذين يزعمون أن ابن تيمية شيُخ 
الفهم،  عدمت  ُثلَّةٌ  هم  إنما  واع��ِش  ال��دَّ
محصها  ق��د  تيمية  اب��ن  نصوص  ف��إن 
شائبة  فيها  رأَوا  ول��و  قبلنا  السابقون 
سكتوا  لما  للدماء  واستحالاًل  إره��اٍب 
مسائل  فى  ناقشوه  رأيناهم  وقد  عنه، 
فهل  م��ث��الً،  كالتوسل  ذل��ك  م��ن  أه���ون 
الدماء  ِبِحلِّ  قائل  وهو  عنه  سيسكتون 
ما  أن  فالحاصل-أخى-  المعصومة!؟، 

فإن  إرهاباً  يحمل  نصوِصه  من  تظنه 
أضعاَفه موجوٌد فى كتب كافة الفقهاء، 
والحقيقة أن كالَمه ال يشوبُه ذلك وإنما 
والعلمانى،  الداعشى  فهِم  فى  الخلُل 
هذا مع وجود النية السيئة المتحاِملَِة 
على كالِمه فى كثيٍر من األحيان، تماماً 
كما وقع الخلل فى استدالل الدواعش 
بنصوص الكتاب والسنة، فيا ترى هل 
والسنة  ال��ك��ت��اب  ن��ص��وص  ف��ى  الخلل 
وغيرِه  تيمية  كابن  األمة  فقهاء  وكالم 
أم الخلل فى فهم الدواعش ومن رَِكَب 

طريقَتهم من العلمانيين الُجُدد؟.
مطالب بتدخل األزهر ومجلس 

النواب
الشيخ  السلفية  بالدعوة  القيادى 
قيل  ما  على  أيضا  علق  ه��الل  أحمد 
حيث  المسلسل  ف��ى  تيمية  اب��ن  ع��ن 
عن  تكلم  ال��ذى  السيناريو  كاتب  ق��ال: 
توجه  صاحب  يكن  ل��م  إن  تيمية  اب��ن 
التربح،  غرضه  ك��ان  أو  للسنة  مضاد 
البحث،  فمصدر معلوماتهما محركات 
يختطفون كل قول ساقط وحشو زائف، 
من أى موقع وأى باحث وأى كتاب دون 
األعمال  آفة  وهذه  وتحقيق...  تدقيق 
غير  فيها  للكتابة  ت��ص��در  إذا  الفنية 
وهنا  الدينى  الشأن  فى  للكالم  متأهل 
رقابية  رسمية  كجهة  األزه��ر  دور  يبرز 
تحال إليها هذه األعمال قبل تصويرها 
ال بعد عرضها على الشاشات فتحدث 
بلبلة فى المجتمع المسلم الذى يزعجه 
قطعا النيل من علماء المسلمين ورموز 

األمة.
وتابع قائال: ونتمنى أن يكون لألزهر 
وال��ع��ب��ث  ال��ت��الع��ب  ل��ه��ذا  ق��اط��ع  دور 
حول  األم��ة  لرموز  البغيض  والترصد 
اإلس��الم  شيخ  على  به  ويشنع  يثار  ما 
فهل  البخارى...  قبله  ومن  تيمية  ابن 
سيتحرك األزهر للدفاع عن ابن تيمية 
رغم موقفهم من ردوده على األشاعرة 
وعقيدته السنية السلفية، أم سيتركونه 
بسيرته  يتالعبون  والفنانين  للعلمانيين 
على  وينبغى  وف��اق��ا؟  ج���زاء  ومنهجه 
ال��ن��واب ف��ى ال��م��ج��ل��س، ت��ح��ري��ك ه��ذه 
القضية من خالل اللجنة الدينية دفاعا 
المتطاولين  من  المسلمين  علماء  عن 

عليهم إعالميا وفنيا.

أسرار حرب السلفيين على مسلسل »االختيار«

القصة الكاملة للشاب 
اإلخوانى المقبوض عليه فى 

أوكرانيا تمهيدًا لتسليمه لمصر

أحمد ندا N

أحمد ندا N

حالة من الرعب شهدتها األوساط 
السلطات  إع���الن  ب��ع��د  اإلخ��وان��ي��ة 
األوكرانية، مساء الخميس الماضى 
إخوانى مصرى هارب  القبض على 
مدان فى العديد من عمليات العنف 
ث��ورة 30  بعد  واإلره���اب فى مصر 
ي��ون��ي��و ال��م��ج��ي��دة وع����زل ال��رئ��ي��س 

اإلخوانى المعزول محمد مرسي.
ه���ذا ال��ش��اب اإلخ���وان���ى ه��و فى 
أبناء  ومن  عمره  من  الثالث  العقد 
محافظة الفيوم ويدعى معتز محمد 

ربيع.
أعضاء  أح��د  معتز  يعتبر 

محافظة  ف���ى  اإلخ�����وان 
الفيوم وهرب من مصر 
ب��ع��د ارت��ك��اب��ه أع��م��ال 
عدد  بمساعدة  عنف 
م���ن ق�����ادة اإلخ�����وان 
ال����ذي����ن س���ه���ل���وا ل��ه 
أوك��ران��ي��ا  إل��ى  السفر 

بل  بأوكرانية  وال���زواج 
كلية  فى  هناك  ال��دراس��ة 

طب األسنان.
فإن  األوكرانية  للسلطات  ووفقا 
المطلوبة  األس��م��اء  م��ن  ربيع  معتز 
قضايا  ف��ى  للمحاكمة  مصر  ل��دى 
ن��ش��رة  ف���ى  اس���م���ه  وورد  اره������اب 
الدولى  االنتربول  ل��دى  المطلوبين 
وتسليمه  عليه  ال��ق��ب��ض  أج���ل  م��ن 
السلطات  به  قامت  ما  وهو  لمصر 

األوكرانية بالفعل.
جماعة اإلخوان اإلرهابية كعادتها 
الحقوقية  الجمعيات  تحرض  بدأت 
على  للضغط  المختلفة  ال��دول��ي��ة 
الشاب  ه��ذا  تسليم  لعدم  أوكرانيا 
التحركات  ه���ذه  وق���اد  م��ص��ر  إل���ى 
القيادى  ال��دردي��رى  الموجود  عبد 
الهارب فى أمريكا والذى  اإلخوانى 
قام بتدشين حملة توقيعات للضغط 
اإلف��راج عن  اوكرانيا من أجل  على 

كما خرجت  اإلخواني،  الشاب  هذا 
تركيا  فى  اإلخ���وان  جماعة  قنوات 
بسبب  مصر  ليهاجموا  وإعالميوها 
ه����ذا ال���ش���اب. وك�����ان ع��ل��ى رأس 
هيثم  المصرية  للدولة  المهاجمين 
الشاب  هذا  اعتبر  ال��ذى  خليل  أبو 
فقط  سياسيا  معارضا  اإلخ��وان��ى 

وليس إرهابيا.
النهار تكشف فى السطور القليلة 
العديدة  اإلرهابية  االعمال  القادمة 
المتورط فيها هذا الشاب اإلخوانى 
فى  م��ط��ل��وب��ا  جعلته  وال��ت��ى 

مصر.
ه��������ذا ال����ش����اب 
اإلخ�����وان�����ى ك���ان 
ف�����������ى م����ص����ر 
بجامعة  ط��ال��ب��ا 
م���ص���ر ل��ل��ع��ل��وم 
 ، جيا لو لتكنو ا و
وق����������د أل����ق����ى 
ال����ق����ب����ض ع��ل��ي��ه 
م���ن ق��ب��ل األج���ه���زة 
األم��ن��ي��ة ب��ال��ف��ي��وم فى 
فى  لتورطه   2014 عام  يناير 
العديد من قضايا العنف واإلرهاب 
هذه  رأس  على  وكانت  بالمحافظة، 
ال��ش��اب  فيها  ال��م��ط��ل��وب  ال��ق��ض��اي��ا 
اإلخوانى القضية رقم 6939 إدارى 
اقتحام  بتهمة  الفيوم،  شرطة  قسم 
وسرقة  النجدة  إدارة شرطة  وحرق 
القوات،  على  والتعدى  محتوياتها 
هذا بجانب القضية رقم 280 إدارى 
قسم شرطة الفيوم، بتهمة التظاهر 
 17 عابدين،  رائد  الطالب  وإصابة 
سنة مقيم بالصوفى، بطلق نارى فى 

الفخذ اليمنى.
الشاب  اإلف��راج عن هذا  تم  وقد 
اإلخ���وان���ى ب��ع��ده��ا ل��ي��ق��رر ال��ه��رب 
قادة  بمساعدة  مصر  خارج  سريعا 

الجماعة.
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السالمة املهنية.. وعدم وجود الرقابة يسبب اإلهمال

الغش يشوه

حرائق الصيف..

تشهد  الصيف،  ودخول فصل  الحرارة  درجات  ارتفاع  مع   
منطقة  خاصة  ع��ام  ك��ل  متكررة  ح��رائ��ق  المناطق  م��ن  ع��دد 
الموسكى والتى تسفر عن تدمير عدد من المحال وتصل فى 
بعض األحيان إلى خسارة فى األرواح البشرية وتفحم الجثث.

رقم  صدورالقانون  على  عام  نحو  م��رور  من  الرغم  وعلى 
العامة  المحال  عمل  بتنظيم  ال��خ��اص   2019 لسنة   )154(
وإجراءات شروط التراخيص ومباشرة العمل، إال أن األغلبية 
السالمة  لشروط  مخالفة  التجارية  المحال  تلك  من  العظمى 
المهنية واألمن وغير خاضعة للرقابة من قبل مسئولى األحياء 
التنفيذية المنوط بها مراقبة عمل تلك المحال من  والجهات 
تكرار  واألم��ان، وهو ما تسبب  فى  السالمة  إج��راءات  حيث 
العامة  المحال  عن  الناجمة  والحرائق  االنفجارات  ح��وادث 

الواقعة بنطاق الكتل السكنية.
ووضع الخبراء عددا من الخطوات لتجنب حرائق المحالت 
وإصالح  باستمرار،  مغلقة  الغاز  منافذ  إبقاء  من  الصيف  فى 
وإبعاد  كهربائى،  ماس  لحدوث  منًعا  الكهرباء  وصالت  جميع 
ووضع  الغاز،  أو  الكهرباء  منافذ  لالشتعال عن  القابلة  المواد 
لالشتعال،  قابل  ش��ىء  أى  ع��ن  بعيًدا  الكهربائية  األس���الك 

واالحتفاظ بمطفأة حريق مع التدريب على استخدامها.
وأكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدولى، أن هناك 
الكثير من القوانين التى صدرت ولم تطبق ومنها ما ولد ميتاً 

لعدم مراعاة تطبيقه من قبل الجهات المختصة والمعنية.
ولفت شوقى إلى أنه يجوز إلغاء رخصة المحل التجارى إذا 
بالمحل  العمل  أوقف  وإذا  بالمحل  العمل  له  المرخص  أوقف 
التى  للضوابط  وفقاً  مقبول  مبرر  بغير  متصلين  عامين  لمدة 
تحددها اللجنة، وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى 
حال ما إذا كان ثابتا، وإذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص 
به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا ألحكام هذا القانون.

وأضاف السيد، أنه إذا أصبح االستمرار فى إدارة المحل 

يتعذر  أو السالمة  أو األمن  يشكل خطرا داهما على الصحة 
التى  مستوفلالشتراطات  غير  المحل  أصبح  وإذا  ت��دارك��ه، 
يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها اإلضرار 
البيئة أو األمن فإنه بحسب  الجسيم بالصحة أو السالمة أو 

القانون يتم غلقه.
وأكد المهندس سيد فتحى، خبير األمن والسالمة المهنية، 
أن أى موقع عام كان أو خاص عليه أن يؤسس لكل االحتياطات 
للوقاية من حدوث حرائق أو مخاطر مع العاملين أو المتعاملين 
مع الموقع، سواء أكان مصنعا أم شركة أم مستشفى أم مدرسة.

يهتمون  ال  األعمل  أصحاب  معظم  أن  إلى  فتحى،  وأش��ار 
بهذه العناصر أو باألمن والسالمة المهنية إال إذا كانت شركة 
أجنبية، ونادرا ما يحدث بها خطأ أو حوادث طفيفة، مضيًفا أن 
إدارة الموارد البشرية مسئولة أيضا عن تطبيق هذه اإلجراءات 
البشرية  الموارد  تعمل  أن  فيجب  الفنى،  القسم  مع  باالتفاق 
الظروف  مع  التعامل  على  قادرة  مؤهلة  عناصر  توظيف  على 
واألحوال على اختالفها يحقق أرباحا ال تتخيلها أى مؤسسة 

فاالستثمار فى العامل البشرى هو األكثر ربحا.
الغربية  الدول  فى  المهنية  السالمة  مجال  أن  فتحى  وبين 
ضمانة  وأصبح  ال��دول،  من  العديد  تنتهجه  استثمارا  أصبح 
فى  ق��ص��ور  لدينا  مصر  وف��ى  م��ؤس��س��ة،  أى  لنجاح  رئيسية 
التفتيش، وقصور فى المتابعة بعد إصدار تراخيص السالمة 
ثم  اإلهمال  يحدث  ومتابعة  رقابة  وج��ود  عدم  ومع  المهنية، 
الصغيرة  المؤسسات  فى  منتشر  وهو  تعقبه،  التى  الحوادث 

والمتوسطة.
أسباب  لها  يكون  ما  غالبا  الحوادث  أن  إلى  فتحى  ولفت 
والتأهيل  الكفاءة  نقص  فى  وتتمثل  مباشرة،  غير  أو  مباشرة 
مع  التعامل  على  قدرتها  وع��دم  البشرية  للعناصر  والتدريب 
اإلهمال فى قطاع  إلى  يؤدى  أن كل هذا  إلى  األزم��ات، الفتا 

األمن الصناعى.

مطالبات برملانية باملواجهة الرادعة.. و»التعليم« عليها معاجلة اخللل 

 كارثة سنوية يمكن تجنبها

لتدخل  الحاجة  كشفت  اإلشكاليات  هذه 
من جانب وزارة التربية والتعليم لمعالجتها 
ب��ش��ك��ل ح��اس��م ح��ت��ى ال ت��ت��أث��ر ال��ت��ج��رب��ة 
عدد  تفعيل  وض��رورة  بالسلب،  اإللكترونية 
التابلت  عبر  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��ض��واب��ط  م��ن 
لكشف هذه األعمال المخالفة واإلشكاليات 

التى تضر المنظومة التعليمة فى النهاية.

 ال��ن��ائ��ب ط���ارق م��ت��ول��ى، ع��ض��و مجلس 
ظاهرة  مواجهة  على ضرورة  النواب، شدد 
اإللكتروني، كونها تمثل خطورة على  الغش 
النظام  تؤثر على  التعليمية، وقد  المنظومة 

التعليمى بشكل عام.
يتم عمل  أن  أهمية  »متولى« على  وشدد 
تقرير شامل ومفصل عن التجربة، يتم ذكر 
خطة  وض��ع  ويتم  والسلبيات،  اإليجابيات 
عملية  فى  والمتمثل  بها،  القصور  لمعاجلة 
الغش اإللكتروني، خاصة أن هذه الظاهرة 
تبذلها  التى  الجهود  ضياع  فى  تتسبب  قد 
الدولة لتطوير نظام التعليم، خالل السنوات 

وينتج  األمور،  أولياء  جهود  وُيهدر  األخيرة، 
عنه جيل بال نوابغ أو كوادر علمية.

ال��وس��ائ��ل  ت��ط��ب��ي��ق  أن  م��ت��ول��ى  وأك�����د 
المنظومة  ع��ل��ى  ال��ح��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
على  األول  ال��م��ق��ام  ف��ى  يعتمد  التعليمية 
الخدمة  وطبيعة  مؤهلة،  تحتية  بنية  وجود 
لمتلقى  ب��اإلض��اف��ة  تقديمها،  سيتم  ال��ت��ى 
بين  تنسيق  هناك  يكون  أن  والبد  الخدمة، 
أى  نجاح  لضمان  وتناغم  م��ح��اور  الثالثة 
تجربة جديدة، وما حدث من غش الكترونى 
النقاط،  ما فى بعض  أن هناك خلال  يؤكد 
الفكرة من  النظر فى هذه  إعادة  يستوجب 

جديد على أن يتم االستفادة من األخطاء.
وأوض���ح ال��ن��ائ��ب خ��ال��د م��ش��ه��ور، عضو 
تزايدت  الغش   النواب، أن ظاهرة  مجلس 
رغم االمتحانات االلكترونية التى تعتمدها 
وك��ذل��ك  للتعليم،  ج��دي��د  ك��ن��ظ��ام  ال�����وزارة 
لمواجهة جائحة كورونا بعد توقف الدراسة 

بالمدارس.
الغش  ه��ى  الكبرى  المشكلة  أن  وأك��د 
بنسبة  زاد  الغش  أن  موضحا  اإللكترونى، 
الطالب  ألن  الماضية  السنوات  عن  كبيرة 
يتعامل مع التكنولوجيا وبالتالى لديه القدرة 
أن  كما  وتسريبها،  األسئلة  تصوير  على 
الغش الجماعى أصبح عبر منصة يوتيوب 
السوشيال  منصة  من  وغيرهما  وتيرجرام 

ميديا.
وأشار إلى أن الغش كارثة تربوية تستلزم 
إصالح منظومة التعليم ويجب اتباع الطرق 
الختبار  االمتحانات  لوضع  التقليدية  غير 
قدرات الطالب واالبتعاد عن نمط الحفظ 
والتلقين لتالفى الغش، ويجب أن توضع له 
الغش  ح��االت  تقليل  تضمن  التى  القواعد 
أن  مؤكدا  والنزاهة،  المصداقية  وضمان 
التعليم  لنظام  الرافضين  المعلمين  بعض 
الغش  ح��االت  تسهيل  وراء  يقفون  الجديد 

وفشل النظام.

تجربة امتحانات نقل الثانوية
شهدت إجراءات امتحانات 

الصف األول والثانى الثانوى، التى 
أجريت بشكل إلكترونى، خالل 

العام الجارى فى ضوء المواجهة 
الشاملة النتشار فيروس كورونا، 

عددا من اإلشكاليات المتعلقة 
بالغش اإللكترونى، حيث يصطحب 

الطالب زمالءهم وأساتذتهم 
لمساعدتهم فى أعمال الحل، 
خاصة أنها تجرى من المنزل.

إيمان شعراوى N

وخبراء يحذرون من شراء الذهب »أونالين«: معظمه 

مسروق وغير مدموغ.. ويكبد املستهلكني اخلسائر

الذهب المغشوش

فى  انتشارا  تشهد  ج��دي��دة  احتيال  ط��رق 
بيع  وهو  كورونا  أزمة  مستغلة  األخيرة  اآلونة 
ب��وك،  الفيس  صفحات  عبر  مغشوش  ذه��ب 
حيث يستغل النصابون خوف بعض المواطنين 
ببيع  ويقومون  والشراء  للمحالت  النزول  من 
أو  أنه ذهب حقيقى  لهم على  ذهب مغشوش 

ذهب مسروق.
النفوس  ض��ع��اف  وسيلة  االح��ت��ي��ال  وي��ع��د 
وعرف  السريع،  الثراء  حلم  تحقيق  أجل  من 
ق��دي��م��اً وت��ط��ور عبر ال��ت��اري��خ، ب��ال��ت��وزاى مع 
التطور التكنولوجى وتطور المعامالت المالية 
األخيرة  الفترة  وفى  البشر،  بين  واالجتماعية 
انتشرت عدة حيل اتخذها أصحابها من أجل 

اإليقاع بضحاياهم.
القاهرة  غرفة  فى  الثمينة  المعادن  شعبة 
خالل  من  شراءالذهب  من  حذرت  التجارية، 
على  االجتماعى  التواصل  بمواقع  صفحات 
اجتماعى على  تواصل  أى وسيلة  أو  فيسبوك 
اإلنترنت، وذلك تجنبا لعدم تعرض المستهلكين 
على  ال��ش��راء  أن  م��وض��ح��ة  ال��ن��ص��ب،  لخطر 
للذهب تحديدا يحتوى على مخاطر  اإلنترنت 
عدة منها أن المستهلك قد يحصل على ذهب 
وكذلك  للمواصفات،  مطابق  وغير  مغشوش 
والموازين،  الدمغة  مصلحة  من  مدموغ  غير 

وهو ما يعرض المستهلكين لخسائر كبيرة.

على  ال��ب��ي��ع  أغ��ل��ب  أن  الشعبة  وأض��اف��ت 
وقد  مستعمال  ذهبا  يكون  ما  غالبا  اإلنترنت 
يكون مسروقا، ويتعرض حائزوه لعملية نصب، 
ال  ثم  ومن  معتمدة،  فواتير  وجود  لعدم  وذلك 
يستطيع من يشترى الذهب من على اإلنترنت 

إعادة بيعه مرة أخرى.
نائب  واص���ف،  إي��ه��اب  ح��ذر  جانبه  وم��ن 

رئ��ي��س ش��ع��ب��ة ال���ذه���ب، م��ن ش����راء ال��ذه��ب 
هذه  »إن  وق���ال  الفيسبوك،  صفحات  عبر 
أنها  على  أو  فواتير  ب��دون  تباع  المشغوالت 
وردت  أنه  إلى  مشيرا  للمواصفات«،  مطابقة 
الشكاوى من حاالت نصب  العديد من  إليهم 
للمواصفات  مطابقة  غير  مشغوالت  بيع  أو 
التى  الصفحات  هذه  طريق  عن  العيارات  أو 

الترويج  فى  النفوس  ضعاف  بعض  يستغلها 
المنتجات. وشدد واصف على كل من  لهذه 
يرغب فى التعامل لشراء أو بيع المشغوالت 
الذهبية، بضرورة التعامل من خالل المحال 
توضح  التى  وب�الفاتورة،  فقط،  المرخصة 

عيار المنتج ووزنه وقيمته.
عن دور القانون فى حماية المواطنين من 
أوضح  لها  يتعرضون  التى  النصب  عمليات 
ال  »القانون  القانونى،  الخبير  السقا  أحمد 
الكذب  أن  ال��ى  مشيرا  المغفلين«،  يحمى 
تسانده  أن  البد  بل  جريمة،  يعد  ال  المجرد 
أم��ا  ال��رس��م��ي��ة،  األوراق  م��ث��ل  أخ���رى  دالئ���ل 
اآلخرين  أموال  على  يستولى  الذى  الشخص 
العامة  األم����وال  لمباحث  وي��ذه��ب  ب��ال��ك��ذب 
الحبس  بعقوبة  إال  يعاقب  ال  ال��ن��ي��اب��ة،  ث��م 
المتهمين  أن  السقا  وأض���اف  االح��ت��ي��اط��ى. 
أحكام  على  الغالب  ف��ى  يحصلون  بالنصب 
بالبراءة أمام المحكمة، ولكنه من ناحية أخرى 
يقع تحت طائلة القانون بتهمة الغش والتدليس 
المجرد،  بالكذب  فيه  يكتفى  ال��ذى  واإلك���راه 
مضافا  المبلغ،  برد  عليه  المدعى  يلزم  وهنا 
لديه  إذا كانت  المادى واألدبى،  التعويض  إليه 
إذا  أما  المبلغ فى حوزته،  أو اليزال  ممتلكات 
كان ال يملك شيئا، فإن القضية تصبح منتهية، 

وليس هناك ما يبرر حبسه.

يغزو اإلنترنت ..والقانون ال يحمى المغفلين

واقعا  المستجد،  كورونا  فيروس  فرض 
جديدا، لم يتوقعه أحد، خاصة على مستوى 
الحقل التعليمى، الذى بات مهدداً باإللغاء أو 
تعليمية  وأشكال  آليات  بفرض  أو  التأجيل، 
األع��وام  عن  مطلق  بشكل  تختلف  ج��دي��دة، 
حضور  على  تعتمد  ك��ان��ت  ال��ت��ى  الماضية 
ال��دراس��ى، وم��ا كان  الفصل  إل��ى  ال��ط��الب 
الجميع خاصة  يعرفها  مشاكل  من  يستتبعه 
من  وغيرها  والتكدس  المدارس  بتجهيزات 
المشاكل المزمنة. ويبدو أن التفكير فى العام 
أن  قبل  حتى  مبكراً  بدأ  الجديد  الدراسى 
انتهى  والذى  الحالى،  الدراسى  العام  ينتهى 
محل  األبحاث  حلت  أن  بعد  مختلف  بشكل 
وزارة  نفت  الصدد،  هذا  وفى  االمتحانات. 

حول  تردد  ما  قاطع  بشكل  والتعليم  التربية 
الجديد  الدراسى  العام  لتأجيل  ال��وزارة  نية 
فى  س��ي��ب��دأ  أن���ه  م��ؤك��دة   ،"2021–2020"
موعده مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية 
الالزمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية 
من فيروس "كورونا المستجد"، حفاًظا على 
العاملين  وك��اف��ة  ال��ط��الب  وس��الم��ة  صحة 

بالمنظومة التعليمية. 
شوقى،  ط��ارق  الدكتور  قال  جانبه،  ومن 
إن  الفنى،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزي��ر 
هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها 
أزمة  الجديد فى ظل  الدراسى  العام  خالل 
انتشار فيروس كورونا الُمستجد، أبرزها أن 
فقط،  يومين  لمدة  الدراسى  األسبوع  يكون 

مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساًء، 
فضال عن االستعانة بالتعليم أون الين خالل 

باقى أيام األسبوع.
النظام سيصعب  هذا  أن  وأوضح شوقى 
المرحلة االبتدائية، خاصة أن  تطبيقه على 
هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر 
تطبيقه  أن  حين  فى  والُمعلم،  الطالب  بين 
على المرحلة اإلعدادية سيكون أكثر سهولة، 
الفتا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز 
آلية  وك��ذل��ك  المنهج  ك��ل  ب��ه  للطلبة  تابلت 
التواصل اإللكترونى مع الُمعلم، وكذلك شرح 

المواد مصحوبا بالفيديو.
 وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذا 
الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة 

تكاليف  توفير  وبالتالى سيتم  ابتدائى  رابعة 
هذا  "قبل  قائال:  المدرسية،  الكتب  طباعة 
والقلم  بالورقة  التعلم  يتم  أن  يجب  السن 
سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا 
مضيفا:  التعليمية"،  الناحية  من  مهم  أم��ر 
"من كى جى لثالثة ابتدائى مش هيكون فيه 
ويكتبوا  يحسبوا  الطالب  والزم  تكنولوجيا 
أن  م��وض��ح��ا  تعليمية"،  ألس��ب��اب  ب��أي��دي��ه��م 
لمنظومة  تطبيق  آخ��ر  سيشهد  العام  ه��ذا 
التعليم القديم، وأن نظام التعليم اإللكترونى 
وال��دروس  الخارجية  الكتب  على  سيقضى 

الخصوصية.

التربية والتعليم تبحث شكل العام الدراسى الجديد

محمد لطفى N



كافة 06 على  إنه  ال��وزراء  رئيس  مدبولى  مصطفى  د.  قال 
اجلهات واألجهزة املعنية للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" 
اإلج��راءات  مختلف  تطبيق  على  االطمئنان  املستجد، 
قبل  من  عنها  االع��ان  مت  التى  والوقائية  االحترازية 
احلكومة، والتى تستهدف ضمان سامة وصحة املواطنني، 

وعدم انتشار الفيروس.

اطمأن د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى 
اجلامعية  امل��دن  جاهزية  على  العلمى،  والبحث 
وذلك  اخل��ارج  من  العائدين  املصريني  الستقبال 
باخلارج،  العالقني  كافة  لعودة  الدولة  خطة  ضمن 
واتباع  الراحة لهم  التأكد من توفير كافة سبل  مع 
اإلجراءات االحترازية الازمة؛ لاطمئنان عليهم.
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محافظ مطروح: لن نتنازل 
عن استرداد حق الدولة

محافظ القاهرة يصدر 
قرارًا بإيقاف بناء العقارات 

الصادر لها تراخيص

مطروح  محافظ  شعيب  خالد  اللواء  كلف 
ع��ام  سكرتير  غنيمة  أب���و  محمد  ال��دك��ت��ور 
ال��م��ح��اف��ظ��ة، ب��ع��ق��د اج��ت��م��اع ب���دي���وان ع��ام 
بمناقشة  المعنية  الجهات  م��ع  المحافظة 
للتصالح  المواطنين  طلبات  فى  البت  سرعة 
فى بعض مخالفات المبانى وتقنين اوضاعهم 
والئحته   ،2019 لسنة   17 رقم  للقانون  وفقا 
التنفيذية وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، 
طبًقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، 
ال��دول��ة  ح��ق  واس��ت��رداد  الجمهورية،  رئ��ي��س 
وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ن��ي��ة األس��اس��ي��ة، وذل��ك 
المديريات  ومديرى  المدن  رؤس��اء  بحضور 

واالدارات المعنية والهندسية بكل مدينة .
بسرعة  المحافظة  ع��ام  سكرتير  ووج��ه 
حصر كافة الطلبات التى تقدم بها المواطنون 
الراغبون فى تقنين اوضاعهم منذ بدء تلقى 
مرسى  بمدينة  طلبا   166 وعددها  الطلبات 
مطروح ، و377 طللبا بمدينة العلمين، و216 
بمدينة  طلبا  و262  الحمام،  بمدينة  طلبا 
الضبعة، و37 طلبا بمدينة النجيلة، و33 طلبا 
بمدينة برانى، و5 طلبات بمدينة السلوم و25 
طلبا بمدينة سيوة مع انهاء المعاينات الالزمة 
االدارات  بين  التنسيق  ض��رورة  على  مؤكدا 
الهندسية بكل مدينة ومديرية االسكان بشأن 
المخالفات  لموقع  ميدانية  معاينة  إج���راء 
طلبات  فى  والبت  فيها،  التصالح  المطلوب 
ال��ت��ص��ال��ح، وف���ق االج�������راءات وال��ض��واب��ط 
المواطنين  واخطار  للقانون  وفًقا  المحددة 
التظلم  فترة  اعالن  مع  البت  لجنة  بقرارات 
استراداد  مع  بالقانون  االلتزام  على  ،مشددا 

حق الدولة والحفاظ على هيبتها.

ف��ى ض��وء ان��ش��اء م��ح��اور م��روري��ة جديدة 
وضرورة توفير أماكن انتظار للسيارات لتحقيق 
ال��م��رورى  التكدس  ومنع  ال��م��روري��ة  السيولة 
للعاصمة،  الحضارى  المظهر  على  والحفاظ 
صدر قرار محافظ القاهرة رقم 3194 لسنة 
الصادر  العقارات  بناء  أعمال  بإيقاف   2020
والتى  تعلية من األحياء  أو  بناء  لها تراخيص 
ما زالت تحت اإلنشاء بصفة مؤقتة لبيان مدى 
باالشتراطات  الترخيص  لهم  الصادر  التزام 
البنائية طبًقا للقانون وتوفير أماكن الجراجات 

بتلك العقارات.
اإليقاف  ه��ذا  أن  القاهرة  محافظ  وأك��د 
كافة  استيفاء  من  التأكد  الى  يهدف  المؤقت 
المرورية  وال��دراس��ات  البنائية  االشتراطات 
للسيارات  ان��ت��ظ��ار  أم��اك��ن  وت��وف��ي��ر  ال��الزم��ة 
"الجراجات" فى العقارات وذلك بأحكام قانون 
البناء رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية 
والقرارات األخرى ذات الصلة، كما أشار الى 
أن قرار إيقاف البناء لمدة 6 أشهر ال ينطبق 
على الحاصلين على تراخيص البناء أو التعلية 
من األحياء حيث سيسمح لهم باستثناء أعمال 
من  المكلفة  اللجنة  انتهاء  عقب  ف��ورًا  البناء 
اإلشارة  السابق  النحو  على  أعمالها  مراجعة 

اليه.
وأكد محافظ القاهرة على رؤساء األحياء 
لتلك  والمراجعة  الفحص  سرعة  ب��ض��رورة 
التراخيص واالفادة بنتائج الفحص وذلك فى 
السماح  يتم  حتى  األسبوعين  تتجاوز  ال  مدة 
ألصحاب الرخص الملتزمين باستكمال أعمال 
غير  الرخص  نحو  الالزم  واتخاذ  فورًا  البناء 
البناء  البنائية وقانون  المطابقة لالشتراطات 

على الفور.

خالد عبد  الغفار
مدبولى

جامعة جنوب الوادى بقنا تشارك 
فى أعمال مواجهة كورونا

الرمال المتحركة بالصحراء الغربية 
تُهدد طريق »البهنسا« بالغلق

تطهير وتعقيم جميع المدارس بالبحر األحمر الستالم األبحاث

فى  إطار دورها كمؤسسة علمية وتعليمية 
خدمة  ف��ى   الفعالة  مشاركاتها  منطلق  وم��ن 
المجتمع وتقديم العون والخبرة والمعرفة فى 
جامعة  قامت  الحياه  ونواحى  مجاالت  كافة 
جنوب الوادى بقنا بالمشاركة الفعالة فى ازمة 

كورونا المستجد.
وفى هذا السياق أشار د يوسف الغرباوى, 
مشاركة  ال��ى  ال����وادى،  جنوب  جامعة  رئيس 
الثانى  الطبى  بالفريق  ال��وادى  جنوب  جامعة 
لها بمستشفى العزل الصحى لمرضى فيروس 
جاهزية  على  مؤكداً  بإسنا  المستجد  كورونا 
جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بطب 
باألقسام  الجامعى  المستشفى  وأط��ب��اء  قنا 
مواجهة  بأعمال  المشاركة  ف��ى  المختصة 
تنسيق  خ��الل  من  المستجد  كورونا  فيروس 
العالى  التعليم  وزارة  بين  مستوى  أعلى  على 

ووزارة الصحة.
وأضاف الدكتور حمدى محمد حسين عميد 
كلية الطب بقنا أن فريقا طبيا من أعضاء هيئة 
مهمتهم  بدأوا  قد  بالكلية  ومعاونيهم  التدريس 
الدكتور  ضم  بإسنا  العزل  بمستشفى  بالفعل 
بقسم  ال��م��درس  اللطيف  عبد  فتحى  أح��م��د 
حجاجى  والدكتور  المركزة  والعناية  التخدير 
ال���م���درس بقسم األم���راض  ال�����راى   م��ن��ص��ور 
الصدرية والطبيب محمد جابر أحمد المدرس 
المركزة  والعناية  التخدير  بقسم  المساعد 
والطبيبة آمال شحات محمد المدرس المساعد 

بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي.
المدير  ي��وس��ف  محمد  ال��دك��ت��ور  أك��د  كما 
على  الجامعية  قنا  لمستشفيات  التنفيذى  
بقنا  الصحة  مديرية  م��ع  المستمر  التنسيق 
ال��خ��دم��ات الصحية  ع��ل��ى اس��ت��م��رار  ح��رص��اً 
بالمحافظة وتدريب جميع أطباء مستشفى قنا 

الجامعى على أساسيات العناية المركزة.
الهندسة  كلية  ناحيه أخرى قام طالب  ومن 

جامعة جنوب الوادى  بقنا بتصميم وتنفيذ بوابة 
تعقيم الكترونية وتقديمها لديوان عام محافظة 

قنا كهدية من طالب الجامعة 
وق��دم ال��ل��واء اش��رف ال���داودى محافظ قنا 
رئيس  غرباوى  يوسف  الدكتور  من  لكل  شكره 
جامعة جنوب الوادى والدكتور جمال تاج عبد 
إلهداء  وذل��ك  قنا  هندسة  كلية  عميد  الجابر 
الجامعة بوابة تعقيم الكترونية تستخدم لتطهير 
العام  ال��دي��وان  مقر  على  المترددين  وتعقيم 
للمحافظة وذلك فى إطار مجموعة االجراءات 
االحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من 
المستجد )كوفيد - 19( واطلع  فيروس كورنا 
التعقيم وقام بمعاينتها  بوابة  محافظ قنا على 
المنفذين  الطالب  وفريق  الكلية  يرافقه عميد 
لها  وأشاد الداودى بالدور التعليمى والمجتمعى 
من  تقدمه  وم��ا  البحثية  وم��راك��زه��ا  للجامعة 
استشارات فنية وخدمات مجتمعية للمواطنين 
برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة 

النواحى  ك��اف��ة  ف��ى  متميز  ب���دور  ي��ق��وم  ال���ذى 
المحافظة  مع  المستمر  والتعاون  المجتمعية 
فى كافة النواحى مؤكدا على أهمية االستفادة 
من أفكار الطالب وابتكاراتهم وتوظيفها لخدمة 

المجتمع القنائى .
عبد  ت��اج  جمال  الدكتور  اوض��ح  جانبه  من 
تنفيذه  ت��م   بالكامل  البوابة  انتاج  أن  الجابر 
قسمى  م��ن  الهندسة  كلية  م��ن  ط��الب  ب��أي��دى 
الكهرباء والميكانيكا هم ) محمد بركات – االء 
 – احمد  عصام   – محمد  اسماعيل   – سيد 
محمد ربيع – اسامة منصور -  حسن شعبان 
– احمد عبد الحميد – حسن مبارك( وتحت 
إشراف فريق كامل من األساتذة المتخصصين 
بالكلية ومتابعة من الدكتور فرج خضارى  وكيل 

الكلية.

المتحركة  الرملية  الكثبان  زح��ف  تسبب 
طريق  تهديد  فى  بالمنيا  الغربية  بالصحراء 
»البهنسا / البويطى« بالصحراء الغربية بالغلق، 
بسبب تراكمها بكميات كبيرة بالمدخل الشرقى، 
ب��ط��ول واح���د كيلو م��ت��ر، وت��خ��ط��ى ال��ح��واج��ز 
متعددة  ح��وادث  وقوع  عنه  نتج  ما  الخرسانية، 

بالطريق أدت إلى مصرع وإصابة العشرات. 
 وأكدت التقارير الصادرة عن جهاز التعمير 
بنى  بمركز  المحلية  والوحدة  اإلسكان،  ب��وزارة 
تراكم  بالمحافظة،  ال��ط��رق  وم��دي��ري��ة  م���زار، 
بطول  الطريق  جانبى  على  الرملية  الكثبان 
أكثر  إزالتها  محاوالت  وفشل  كيلومتر،  واح��د 
من مرة لعودتها بقوة، وطالبت التقارير المكتب 
بإعداد  الطريق  بتصميم  قام  الذى  االستشارى 
الدراسة للقضاء على المشكلة من خالل إقامة 
بدائل  أو  الطريق  جانبى  على  شجرية  غابات 

بتلك المسافة لوقف زحف الرمال.
إزالة الرمال 

من جانبه، قال المهندس ناجى محمد بدوى، 
مدير مديرية الطرق بالمحافظة، إن »الطريق تم 
تنفيذه من خالل جهاز التعمير بوزارة اإلسكان، 
وتم  والكبارى،  للطرق  العامة  للهيئة  تابع  وهو 
مناقشته بالمجلس التنفيذى ألكثر مرة«، مشيًرا 
إلى قيامه بصفة دورية بإزالة الرمال من خالل 
معدات الوحدة المحلية لمركز بنى مزار ومقاول 

المشروع.
تقرير  ب��إع��داد  المحافظ  »ب���دوى«  وط��ال��ب 
المختصة  األج��ه��زة  لمخاطبة  الطريق  بوضع 

مركزيا إلزالة العوائق.
ب���وزارة  التعمير  بجهاز  م��س��ؤول  ق��ال  فيما 
اإلسكان إنه »تم إنشاء المشروع عام 2013 ضمن 

االستراتيجية  الطرق  لشبكة  القومى  المشروع 
للتنمية، بطول 160 كم إنشاء جديدا، من مركز 
أسيوط«  »القاهرة-  من طريق  بداية  مزار  بنى 
الصحراوى الغربى، حتى قرية البويطى، ويمتد 
الواحات  كم على طريق  إلى 200  ليصل طوله 
من  كفاءة  رف��ع  كم   40 إل��ى  باإلضافة  الجيزة، 
قرية البويطى حتى طريق سيوة / الواحات، كما 
يبلغ القطاع العرضى للطريق 13.5 متر، وتبلغ 

تكلفته حوالى 700 مليون جنيه«.
أنه »تم استالم الطريق  وأشار المصدر إلى 
يتم  أن  المفترض  وم��ن   ،2015 ف��ى  اب��ت��دائ��ى 
استالمه نهائى فى 2018، إال انه لم يتم تسليمه 
للطرق والكبارى خوفا  العامه  للهيئة  حتى اآلن 
م��ن دخ��ول��ه ال��ص��ي��ان��ة«، م��ؤك��ًدا »ال��ت��واص��ل مع 
الكثبان  رف��ع  بأعمال  للقيام  المنفذة  الشركة 
بالطريق  ال��م��روري��ة  الحركة  وتسيير  الرملية 

تمهيدا لتسليمه خالل الشهور المقبلة«.

تقرير
القاضى،  أس��ام��ة  ال��ل��واء  طالب  جانبه،  م��ن 
محافظ المنيا، مسؤولى الطرق وجهاز التعمير 
بإعداد  التنفيذى  المجلس  اجتماعات  خ��الل 
للرمال  تعرضه  الطريق ومدى  تقرير عن حالة 
المتحركة، وطرق العالج لمخاطبة وزير اإلسكان 
للتدخل إلزالة العوائق، واستالم الطريق بشكل 

نهائى.
يذكر أن الطريق كان من بين أوليات الدكتور 
لإلسكان،  وزيًرا  كان  حينما  مدبولى،  مصطفى 
به  العمل  إلنجاز  م��رة  من  ألكثر  بتفقده  وق��ام 
ال��واح��ات  بين  يربط  لكونه  الخدمة  ودخ��ول��ه 
البحرية ومحافظات شمال الصعيد وصوال إلى 
و500  المليون  مشروع  ويخدم  األحمر،  البحر 

ألف فدان غرب المنيا.

بدأت مدارس البحر األحمر فى استقبال طالب 
لتسليم  اإلعدادى  واألول  االبتدائى  الثالث  الصف 
بشكل  إع��داده��ا  ت��م  التى  البحثية  المشروعات 

ورقى.
األح��م��ر  ال��ب��ح��ر  محافظة  م����دارس  وال��ت��زم��ت 
التربية  وزي���ر  ش��وق��ى  ط���ارق  ال��دك��ت��ور  بتعليمات 
والتعليم، التى أوصى خاللها بضرورة منح أصحاب 
إت��م��ام عملية  تثبت  إي��ص��االت  ال��ورق��ي��ة  األب��ح��اث 

التسليم.
والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  منير،  هشام  وقام 
بالبحر األحمر، بجولة تفقدية للمدارس للتأكد من 
سير استالم األبحاث طبقا لتعليمات الدكتور وزير 
االحترازية  اإلج���راءات  أخذ  من  والتأكد  التعليم 
العمل  وسير  المستجد  كورونا  فيروس  لمواجهة 

طبقا لجدول تسليم الصفوف الدراسية. 
تسليم باليد 

ال��دك��ت��ور ط���ارق ش��وق��ى، وزي���ر التربية  وك���ان 
الفنى، قد أكد أن على الطالب  والتعليم والتعليم 
المضطرين لتسليم أبحاثهم فى المدارس، تقديم 
أو  فلوسكاب  ورق  على  اليد  بخط  مكتوبا  البحث 

ورق عادى وبأى قلم.
من  ب��د  ال  أن��ه  والتعليم  التربية  وزي��ر  وأوض���ح 
وض���ع ال��ب��ح��ث ال��خ��اص ب��ه��م ف��ى ظ���رف ويكتب 
وتحديد  الدراسية  والسنة  التعريفى  الرقم  عليه 
ويسلم  جيدا  الظرف  هذا  ويغلق  الطالبية،  الفئة 
للمدرسة، مع التشديد على ضرورة منح الطالب أو 

ولى أمره وصل االستالم.
إرش��ادات  أى  أن  والتعليم  التربية  وزي��ر  وأك��د 

تخالف ذلك هى إرشادات غير قانونية وسنعاقب 
مروجيها بالقانون.

من  االنتهاء  بالغردقة،  األح��م��ر  ال��ه��الل  أعلن 
فى  البدء  قبل  المدينة،  م��دارس  وتعقيم  تطهير 

استالم األبحاث من التالميذ.
وأوضح أحمد عبدالباسط، رئيس لجنة اإلغاثة 
بالهالل األحمر المصرى بمحافظة البحر األحمر، 
رئيس  سيد،  أحمد  خالد  توجيهات  على  بناًء  أنه 
المصرى  األح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية  إدارة  مجلس 
بالهالل  المتطوعين  شباب  توجه  بالمحافظة، 
رش  بحملة  األح��م��ر  بالبحر  ال��م��ص��رى  األح��م��ر 
والتعليم  التربية  م��دارس  بعض  وتطهير  وتعقيم 
بالغردقة استعداًدا لتلقى طلبات األبحاث المطلوبة 

إلى  مشيًرا  الطلبة،  من 
استمرار الحمالت فى باقى مدن المحافظة.

إجراءات 
وأكد اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، 
أنه خالل اليوم األول الستالم المشروعات البحثية 
من طالب الصف الثالث االبتدائى والصف األول 
االعدادى، قامت الوحدة المحلية بمتابعة مدارس 
والتزامهم  اللجان  تواجد  على  للتأكيد  المدينة، 
الكمامات  وارتداء  االحترازية  باالجراءات  الكامل 
وال��ق��ف��ازات ووج����ود ال��م��ط��ه��رات وم��س��اف��ات فى 

ساحات االنتظار.
التعليمية،  وأشار البدرى إلى أن إدارة القصير 
األبحاث،  استالم  لتنظيم  متكاملة،  خطة  وضعت 

الطالب  ح��رص��ا على س��الم��ة  ال��ت��زاح��م،  وع���دم 
والعاملين بالمدارس، مؤكدا أن الجميع يعمل من 
أجل منع تفشى اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
هناك غرفة  أن  القصير  مدينة  رئيس  وأوض��ح 
عمليات تعمل على مدار الساعة، إلى حين انتهاء 
وتنتهى  9مايو  اليوم  من  بدأت  التى  التسليم  فترة 

يوم 16 مارس.
تغقيم 

مدينة سفاجا،  رئيس  المغربى،  واك��دت هدى   
على انتهاء الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالتعاون 
مع اإلدارة التعليمية من تطهير وتعقيم ورش جميع 

المدارس استعدادا الستالم االبحاث. 
أوضحت "رئيس المدينة" أنه تم وضع خطة مع 

مدير اإلدارة التعليمية بكافة اإلجراءات االحترازية 
لمواجهة فيروس كورونا من خالل مواصلة تعقيم 
مناقشة  إلى  إضافة  والمدارس  المبانى  وتطهير 
آليات تنفيذ تسليم المشروعات البحثية وفًقا لما 
والتعليم  والتعليم  التربية  وزي��ر  تعليمات  من  ورد 

الفنى.
التأكيد على  ت��م  أن��ه  إل��ى  وأش��ارت"ال��م��غ��رب��ى" 
تسليم  عملية  ع��ل��ى  ل���إلش���راف  ل��ج��ان  تشكيل 
المشروعات بكل مدرسة، وتنظيم طريقة االستالم 
وتوفير مقاعد الستقبال الطالب وأولياء األمور مع 
البحوث وعدم ربط  أماكن استالم  تطهير وتعقيم 
تسليم المشروعات بأية مصروفات، وعملية تقدير 
الثالث اإلعدادى من  المشروعات البحثية للصف 

خالل لجنة النظام والمراقبة.
 وأضافت "رئيس المدينة" أنه تم تشكيل لجنة 
البحثية  المشروعات  استالم  تتولى  مدرسة  بكل 
الورقية، والتأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم 
البحثى،  المشروع  على  الطالب،  ك��ود  التعريفى 
بقيامه  يفيد  م��ا  أم���ره  ول��ى  أو  الطالب  وتسليم 
إع��داد  وت��م  للمدرسة  البحثى  المشروع  بتسليم 
األصل  يعطى  وص��ورة  أصل  من  لالستالم  نماذج 
وذلك  بالمدرسة،  بالصورة  ويحتفظ  األم��ر  لولى 
للتزاحم  منعا  ال��وزارة  من  المحدد  للجدول  طبقاً 

حفاظاً على سالمة المواطنين والطالب.

المنيا: جمال علم الدين

قنا: محمد بشارى N

المنيا- جمال علم الدين N

صالح عبدالله N

تعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية 
وأماكن التجمعات بسوهاج

الجيزة تزيل إشغاالت المنيب 
وتطارد الباعة الجائلين

أعمال  استمرار  عن  سوهاج  محافظة  أعلنت 
وال��ط��رق  الحكومية،  المصالح  وتعقيم  تطهير 
التجمعات،  وأماكن  والفرعية،  العامة  والشوارع 
مكبرة  حمالت  ضمن  الماضى،  االسبوع  خ��الل 
تنفيذا  المختلفة،  المحلية  ال��وح��دات  شنتها 
سوهاج،  محافظ  الفقى  طارق  اللواء  لتوجيهات 
اتخاذ  بشأن  ال���وزراء،  مجلس  رئيس  وتعليمات 
الالزمة ضد فيروس كورونا  الوقائية  اإلج��راءات 
المستجد. حيث قام مركز ومدينة طهطا بأعمال 
القروية  والمجالس  بالمدينة  والتعقيم  التطهير 
ونزلة  وبنجا  والصفيحة  والصوامعة  )ش��ط��ورة 
القاضى(، كما يتم التطهير والتعقيم بكافة األماكن 
التابعة للمجالس القروية وفق جدول زمنى محدد، 
وأحمد  سالم  وصالح  بورسعيد  شارع   ( وتطهير 
وميدان  الجيش  وش��ارع  المحكمة  وش��ارع  عنبر 
الشعبية  والساحة  نصير  الشيخ  وميدان  الساعة 
وغيرها من شوارع المدينة(، وتم استهداف شارع 
رفاعة  تمثال  وأم��ام  المحطة  وم��ي��دان  المحطة 
الطهطاوى، وشارع الثورة، وأمام البنك الزراعى، 
والبنك  بنات،  الثانوية  ومدرسة  الدينى،  والمعهد 

االهلى، والطريق الدائرى للمدينة.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة 
أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالقرى والمدينة، 
المحكمة،  الخدمية،  المصالح  وتطهير  رش  وتم 
البريد، التأمينات، كذلك تم رش وتطهير الشوارع 
بسيارات  والعمور  وبهتا،  والوقدة،  البطاخ،  بقرى 
ساعات  فترة  استغالل  تم  كما  المدينة،  مجلس 
الحظر الليلى فى تكثيف أعمال الرش والتطهير 
وتطهير  رش  تم  المدينة، حيث  بشوارع  والتعقيم 
منطقة النزلة بالمراغة، وباهوق، وشارع عبدالمنعم 
رياض، وشارع عمر بن الخطاب، وشارع الشباب، 
وشارع عرابى، ونجع الحاكم، ونجع خليفة، كما تم 
تطهير  تم  حيث  اسماعيل،  اوالد  بقرية  التطهير 
مبنى الوحدة المحلية للقرية، ومكتب بريد القرية، 
وتمت  الميكانيكية،  والحملة  الصحية،  والوحدة 
اعمال التطهير باالشتراك مع الجمعيات االهلية، 
كما تمت اعمال الرش والتطهير، بقرية البهاليل، 
والعطوة، بالتنسيق مع إدارة الصحة، وادارة الطب 
وتطهير  رش  وت��م  الزراعية،  واالدارة  البيطرى، 
معرض اهالً رمضان، ومكاتب البريد، والمواقف، 

والكبارى، والبنك االهلى وبنك مصر.

نفذت محافظة الجيزة سلسلة حمالت مكبرة 
والمدن،  والمراكز  األحياء  مستوى  على  بالتوازى 
حيث تمكنت المحافظة خاللها من رفع العديد من 
المواطنون  منها  يعانى  كان  التى  اإلشغال  حاالت 
مسبقا طوال 15 عاماً سابقة. وأكد اللواء أحمد 
راشد محافظ الجيزة أن الحمالت التى تم شنها 
العام  الطريق  م��ن  اإلش��غ��االت  إزال���ة  استهدفت 
نالت  الحمالت  أن  مضيفاً  االنضباط،  لتحقيق 
سيولة  إح��داث  فى  وساهمت  المواطنين  رض��اء 
ولفت  بالمحافظة.  الحيوية  الشوارع  فى  مرورية 
بحى  اإلشغاالت  لرفع  تنفيذ حمالت  تم  أنه  إلى 
المنيب وشوارع  الجيزة استهدفت منطقة  جنوب 
الداخل  من  المنيب  وميدان  والمدبح  المدرسة 
وساهمت فى استعادة الميدان من تعديات الباعة 
حيث  سنوات  مدار  على  استمرت  التى  الجائلين 
أسفرت عن إزالة 35 حاله إشغال وبائعين جائلين 
ومفترشين للطرق حيث تم رفع ترابيزات حديدية 

وأقفاص  المنتجات  لعرض  واستاندات  وخشبية 
للمحالت  وتعديات  ك��ارو  وع��رب��ات  غذائية  سلع 

والمنشآت التجارية من نهر الطريق.
االنتهاء  ف��ور  أن��ه  إل��ى  الجيزة  وأش��ار محافظ 
إجراء  فى  البدء  تم  االشغاالت  إزال��ة  أعمال  من 
السيولة  لتحقيق  ال��م��ن��ي��ب  ب��م��ي��دان  ت��وس��ع��ات 
رئيس حى جنوب  على  للطريق مشدداً  المرورية 
عدم  من  للتأكد  المنطقة  على  ال��دورى  بالمرور 
وشملت  م��ج��دداً.  والتعديات  اإلش��غ��االت  ع��ودة 
مجهودات ضبط الشارع تشميع 20 محال تمارس 
النشاط أثناء فترات حظر التجوال بأحياء جنوب 
والعمرانية والطالبية والهرم وشمال، كما تم شن 
والملكة  والعشرين  ناهيا  بشوارع  مماثلة  حمالت 
وعبد العال بحى بوالق الدكرور للتأكد من التزام 
المحال بالغلق. وفى أحياء الهرم وشمال تم ضبط 
ملتزمة  وغ��ي��ر  النشاط  ت��م��ارس  ومطاعم  م��ق��اه 
بقرارات الغلق الصادرة لمجابهة فيروس كورونا.

بعد 15 عامًا من التعديات



دعاء

إعداد:
محمد البنا الله  الله صلى  قال رسول  قال:  الله عنه  أبى هريرة رضى  عن 

دت الشياطين  عليه وسلم: »إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ُصِفّ
حت  وُفِتّ باب،  يفتح منها  النار، فلم  أبواب  وُغِلّقت  الجن،  ومردة 
أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادى مناد: يا باغى الخير 
أقبل، ويا باغى الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة«.

)رواه الترمذى وصححه األلبانى(.

َن اْلُهَدٰى  َناٍت ِمّ اِس َوبَِيّ "َشْهُر رََمَضاَن اَلِّذى أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِلّلَنّ
ْهَر َفلَْيُصْمُه { َوَمن َكاَن َمرِيًضا أَْو َعلَٰى  َواْلُفْرَقاِن { َفَمن َشِهَد ِمنكُُم الَشّ
اْلُعْسَر  ِبكُُم  ُيرِيُد  َوَل  اْلُيْسَر  ِبكُُم  اللَُّه  أَُخَر {ُيرِيُد  أََيّاٍم  ْن  ِمّ ٌة  َفِعَدّ َسَفٍر 

ُروا اللََّه َعلَٰى َما َهَداُكْم َوَلَعلَّكُْم َتْشكُُروَن" َة َوِلُتكَِبّ َوِلُتكِْملُوا اْلِعَدّ
صدق الله العظيم

نسألك يا ربنا من الخير كله؛ عاجله وآجله، ما عِلمنا 
منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله؛ عاجله 
وأجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا ربنا العفو 
رب  يا  والدنيا،  الدين  فى  الدائمة  والمعافاة  والعافية 
العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. 
يا  اللهم  عنا.  فاعف  العفو  تحب  كريم  عفو  إنك  اللهم 
رحمن يا معلم القرآن يا خالق اإلنسان ومعلمه البيان، 
يا رب نكذب، فلك  يا رب ال بشىء من آالئك  سبحانك 
الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك 
شىء  كل  على  إنك  وس��ره،  عالنيته  كله،  األم��ر  يرجع 
قدير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم يا غنى يا حميد، 
معصيتك،  عن  وبطاعتك  حرامك،  عن  بحاللك  أغننا 
عمل  من  اللهم  سواك.  عمن  وكرمك  وجودك  وبفضلك 
على  عمل  ومن  فأعزه،  والمسلمين  اإلس��الم  عزة  على 
الدنيا  فى  أذله  اللهم  فأذله.  والمسلمين  اإلسالم  ذلة 
وسلم  صل  اللهم  جبار.  يا  وجبروتك  بقوتك  واآلخ��رة 
األولين وفى اآلخرين، وفى كل  على سيدنا محمد فى 

وقت وحين، وفى المأل األعلى إلى يوم الدين.

المعظم  الثلث األخير من شهر رمضان  فى 
جعل  فقد  المناسبات  وتتعدد  الحسنات  تتضاعف 
الله تبارك وتعالى فى العشر األواخر ليلة القدر التى 
محمد  ألمة  الله  من  إكراًما  شهر  ألف  من  خير  هى 
عليه الصالة والسالم حتى تكثر حسناتها ول تسبقها 
األمم األخرى، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: )من قام ليلة القدر إيمانا 

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه( متفق عليه.
أن تحرص عليها فى  التى عليك  من أهم األعمال 

العشر األواخر من رمضان
1- إحياء الليل: فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره ومعنى 
بالسهر فى الصالة والذكر  الليل: أى استغرقه  إحياء 
وهذه  الكريم  الشهر  الليل فى هذا  وقيام  وغيرهما.  
الليالى الفاضلة ل شك أنه عمل عظيم جدير بالحرص 

والعتناء حتى نتعرض لرحمات الله جل شأنه .
2- العتكاف: مما ينبغى الحرص الشديد عليه فى 
كان  فقد  التى،  المساجد  فى  العتكاف  العشر  هذه 
هدى النبى صلى الله عليه وسلم المستمر العتكاف 
فى العشر األواخر حتى توفاه الله كما فى الصحيحين 

عن عائشة .
التى تطلب فيها  وإنما كان يعتكف فى هذه العشر 
وتخلياً  للياليه  وتفريغاً  لنشغاله  قطعاً  القدر  ليلة 
لمناجاة ربه وذكره ودعائه, وكان يحتجز حصيراً يتخلى 

فيه عن الناس فال يخالطهم ول ينشغل بهم .
ومما يجب التأكيد عليه أن شهر رمضان هذا العام، 
فى  العتكاف  يجعل  مما  كورونا  جائحة  بها  ظهرت 
المساجد به تهديدا لصحة الناس؛ وبالتالى كان اتباع 

الشتراطات الصحية والتعليمات التى تقى الناس من 
وكان  الله،  إلى  العبد  به  يتقرب  مما  والمرض  األذى 

العتكاف فى المساجد غير واجب. 
إن  إذ  وال��روح  القلب  العتكاف صفاء  أس��رار  ومن 
وإن  »أل  الحديث  فى  كما  القلب  على  األعمال  م��دار 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 

فسدت فسد الجسد كله؛ أل وهى القلب ".
الصوارف  مغبة  من  للقلب  وقاية  الصيام  كان  فلما 
والنكاح،  وال��ش��راب  الطعام  ف��ض��ول  م��ن  الشهوانية 
فكذلك العتكاف ينطوى على سر عظيم وهو حماية 
العبد من آثار فضول الصحبة وفضول الكالم وفضول 
القلب  التى تفرق أمر  النوم وغير ذلك من الصوارف 

وتفسد اجتماعه على طاعة الله .
3- قراءة القرآن: ومن أهم األعمال فى هذا الشهر 
تالوة  الخصوص  وجه  على  منه  األواخ��ر  العشر  وفى 
وأمره  معانيه  واعتبار  وخشوع,  بتدبر  الكريم  القرآن 
ونهيه قال تعالى: )شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان(، فهذا شهر 

الله علية  النبى صلى  وقد كان  القرآن, 
وسلم ي��دارس��ه جبريل ف��ى ك��ل ي��وم م��ن أي��ام 

وفى  القرآن،  من  عليه  أن��زل  ما  يتم  حتى  رمضان 
السنة التى توفى فيها قرأ القرآن على جبريل مرتين .

إلى فضل  عليه وسلم  الله  النبى صلى  أرشد  وقد 
بكل  لكم  فإن  القرآن  )اق��رءوا  فقال:  وتالوته  القرآن 
حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها أما إنى ل أقول 
"ألم" حرف، ولكن ألف حرف ولم حرف وميم حرف( 
رواه الترمذى وإسناده صحيح، وأخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم أن القرآن يحاج عن صاحبه يوم العرض 
األكبر فقال: »يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين 
وآل  البقرة  سورة  تقدمه  الدنيا  فى  به  يعملون  كانوا 

عمران تحاجان عن صاحبهما « رواه مسلم
4- الزكاة: وفى سبيل أن يعظم الله األجر ويجزل 
اختتام  وتعالى  تبارك  الله  ق��رن  للصائمين  ال��ث��واب 
الله  الرسول صلى  وبّين  الزكاة  بأداء  فريضة الصيام 
عليه وسلم المغزى منها حيث روى ابن عباس رضى 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
“صدقة الفطر طهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمة 
المساكين، فمن أداها قبل الصالة فهى زكاة مقبولة 
الصدقات”  من  فهى صدقة  الصالة  بعد  أداه��ا  ومن 

رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم.
وزكاة الفطر تجب على الغنى والفقير فعن عبد الله 
الله  أبيه رضى  أبى صغير عن  بن  ثعلبة  أو  ثعلبة  بن 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “صاع 
من بر أو قمح على كل صغير أو كبير حر أو عبد، ذكر 
وأما  الله،  فيزكيه  غنيكم  أما  فقير،  أو  غنى  أنثى  أو 
أكثر مما أعطى” رواه أحمد  الله عليه  فقيركم فيرد 

وأبو داوود.

فضل العشر األواخر من رمضان وتحرى ليلة القدر

عالمات ليلة القدر وكيفية االستدالل عليها

االعتكاف فى زمن كورونا

األعمال المستحبة فى العشر األواخر من رمضان

اختص الله سبحانه وتعالى ليلة القدر دون غيرها من الليالى، 
حيث وردت آية فى القرآن الكريم باسمها، كما أنه -جل وعال- 
جعل العمل والعبادة فى هذه الليلة أفضل من العمل أللف شهر، 
ولكن ما هى عالمات ليلة القدر الصحيحة وكيف يمكن الستدلل 

عليها. نتعرف إلى ذلك فى التالى..
عالمات ليلة القدر الصحيحة

اْلَقْدِر  َلْيلَِة  ِفى  أَْنَزْلَناُه  “ِإَنّا  القدر:  تعالى فى سورة  الله  يقول 
)1( َوَما أَْدرَاَك َما َلْيلَةُ اْلَقْدِر )2( َلْيلَةُ اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر 
وُح ِفيَها ِبِإذِْن رَِبِّهْم ِمْن ُكِلّ أَْمٍر )4( َساَلٌم  ُل اْلَماَلِئكَةُ َوالُرّ )3( َتَنَزّ
ى َمْطلَِع اْلَفْجرِ )5(“، صدق الله العظيم، واستناًدا للقرآن  ِهى َحَتّ

الكريم، والسنة النبوية، نتعرف إلى أهم عالمات ليلة القدر:
ولكن كيف يمكن أن نستدل على ليلة القدر، وفًقا لسنة رسول 
عن  القدر  ليلة  تميز  التى  العالمات  أهم  يلى  فيما  نقدم  الله، 

غيرها من الليالى.
* هى ليلة هادئة ينير فيها كل ظالم

روى عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
: "إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً، 
ساكنة ساجية، ل برد فيها ول حر، ول يحل لكوكب أن يرمى به 

فيها حتى تصبح".
* تكون فى آخر شهر رمضان

القدر عند  ليلة  تذاكرنا  قال:  الله عنه  أبى هريرة رضى  عن 
طلع  حين  يذكر  “أيكم  فقال:  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رس��ول 

القمر وهو مثل شق جفنة”
* "تطلع شمسها فى صبيحة يومها بيضاء ال شعاع لها 

وال حرارة" 
وهى من العالمات التى تأتى بعد انقضاء ليلة القدر، أى بعد 
انتهائها، وما أن يدركها المؤمن يطمئن قلبه بإدراكه ليلة خير من 

ألف شهر.
ى َمْطَلِع اْلَفْجرِ )5(” “َساَلٌم ِهى َحَتّ

* تكون فى ليلة وتر من العشر األواخر 
اللَّْيلَةَ  هِذه  رَأَْي��ُت  )َوَق��ْد  وسلّم-:  عليه  الله  -صلّى  النبى  عن 

َفأُْنِسيُتَها، َفاْلَتِمُسوَها فى الَعْشرِ األَواِخرِ، فى ُكِلّ ِوْتٍر.)
متى هى ليلة القدر 2020 

نلتمس ليلة القدر فى العشر األواخر من رمضان، والتى تبدأ 
الليالى  فى  القدر  ليلة  نلتمس  كما   ،1441 رمضان   21 ليلة  مع 

الوترية من العشر األواخر.
كيفية إحياء ليلة القدر 

عليك أن تأخذ قسطا كافيا من الراحة ليعينك على قيامها.
أحسن صيامك.

طهر قلبك بذكر الله.
أكثر من الثناء والحمد.

أكثر من الصالة على رسول الله.
أكثر من قول: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا."

صل الفروض الخمس فى مواعيدها.
تهجد فى الليل.

تصدق ولو بالقليل.
ساعد أهل بيتك.

صل رحمك ولو بمكالمة هاتفية.
أدعية ليلة القدر 

رُوى عن السيدة عائشة -رضى الله عنها- أّنها سألت النبى 
-صلّى الله عليه وسلّم- فقالت: )يا رسوَل اللِه، أرأَْيَت إْن عِلْمُت 
أى ليلٍة ليلةَ القدِر ما أقوُل فيها؟ قال: قولى: اللَّهَمّ إَنّك عُفٌوّ كريٌم 

ى(. ُتِحُبّ العْفَو، فاْعُف عِنّ

فيروس  انتشار  ومع  الراهن  الوقت  فى ظل 
واض��ط��رار  ال��ع��ال��م،  بقاع  مختلف  ف��ى  ك��ورون��ا 
مختلف  ف��ى  المساجد  غلق  إل��ى  الحكومات 
هل  المسلمين  من  العديد  يتساءل  المناطق، 
فيروس  بسبب  المنزل  ف��ى  الع��ت��ك��اف  يمكن 
ال��س��ؤال خالل  ه��ذا  ؟، وسنجيب ع��ن  ك��ورون��ا 

السطور التالية.
الفقهاء  األساس فى العتكاف عند جمهور 
المسجد  المسلم فى  يتمثل فى ضرورة مكوث 

بنية العبادة، والتضرع للمولى عز وجل.
الفقهاء أن  ول يجوز فى األصل عند أغلب 
يقوم الرجل المسلم بالعتكاف خارج المسجد، 
َوأَْن��ُت��ْم  ُت��َب��اِش��ُروُه��َنّ  “َول  تعالى:  لقوله  وذل��ك 
أيًضا:  تعالى  قال  اْلَمَساِجِد”، كما  ِفى  َعاِكُفوَن 

َرا بَْيِتى ِللَطّاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن." “أَْن َطِهّ
ف��األص��ل ف��ى الع��ت��ك��اف ه��و ب��ق��اء اإلن��س��ان 
الشهوات،  مختلف  ع��ن  نفسه  مانًعا  منعزل، 

مستغرًقا فى مختلف العبادات.
أمين  السميع  عبد  محمد  الشيخ  وأوض���ح 
العتكاف  أن  المصرية،  اإلفتاء  دار  الفتوى فى 
فى المنزل بالنسبة للمرأة جائز، ويتمثل هذا فى 

مكوثها داخل حجرة بمفردها مستغرقة ومعتكفة 
تلك  فى  القرآن  وت��الوة  والصالة  الله  ذكر  على 

الغرفة. 
أما فيما يتعلق بالعتكاف فى المنزل بالنسبة 
أن  إلى  أش��ار  الحالية،  األوض��اع  بسبب  للرجل 

شهر  خالل  العتكاف  على  اعتاد  الذى  الرجل 
ينوى  وك���ان  المساجد،  ف��ى  ال��م��ب��ارك  رم��ض��ان 
العتكاف فى المسجد هذا العام أيًضا سيحصل 
اعتكافه  الثواب، فى حالة  الله على نفس  بإذن 

وبقائه فى مكان الصالة داخل المسجد.

األعمال المستحبة فى العشر األواخر من رمضان ميز الله عز وجل 
العظيمة  والمميزات  الخصائص  من  بمجموعة  المبارك  رمضان  شهر 
النتصارات  شهر  فهو  الهجرى،  التقويم  شهور  من  غيره  مع  مقارنة 
والخيرات، فيه يتقرب المسلم من ربه من خالل الصيام والقيام وتالوة 
القرآن، فى شهر رمضان روحانيات ونسائم من اإليمان ل يوجد لها نظير 
فى باقى الشهور، فالمسلم يجد نفسه مطمئن البال مستقر الحال وصافى 

الروح وهادئ النفس.
شهر رمضان فيه تحل البركة والخير والجود فكل مسلم يظهر أحسن 
ما عنده من أخالق ومعامالت لعل الله يكتب له بها حسنات، وفى ليالى 
لشهر  جعل  الله  أن  حيث  النار،  من  عتقاء  وتعالى  سبحانه  لله  رمضان 
رمضان أيام  مفضلة ومميزة هى العشر األواخر من هذا الشهر التى هى 

أفضل أيام شهر رمضان.
يتعامل المسلمون مع العشر األواخر من هذا الشهر بشكل خاص حيث 
الله عليه وسلم والسلف الصالح كان يخصصون لهذه  أن الرسول صلى 
فى  بها  القيام  يستحب  التى  األعمال  بعض  وإليكم  معينة،  أعمال  األيام 
الله  من  والتقرب  والثواب  األجر  لنيل  رمضان  من شهر  األواخ��ر  العشر 

عز وجل.

• اإلعتكاف فى المسجد اقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم الذى 
كان يحرص عليه فى هذه األيام.

• إحياء الليل من خالل القيام وتالوة القرآن.
• اإلكثار من الدعاء وخاصة فى ليلة القدر.

• مشاركة األهل فى أداء العبادات من خالل إيقاظ المتعبد ألهله.
اعتزال  مثل  الحياة  ملذات  عن  واالبتعاد  بالطاعات  النفس  شغل   •

النساء.
• اإلكثار من ذكر الله من خالل االستغفار والتهليل.

• تالوة القرآن الكريم بخشوع وختمه.
• الحرص على تبادل الزيارات وصلة األرحام.

• اإلكثار من الصدقات ورفع الديون عن اإلخوة المسلمين الذين هم 
فى ضيق.

• اإلحسان إلى المحتاجين والفقراء والرفق باليتامى.
• الرجوع والخضوع إلى الله وإظهار التوبة والندم.

األواخر من رمضان؛  العشر  المستحبة فى  األعمال  كانت هذه بعض 
حيث أن أى عمل خير حثنا اإلسالم عليه يمكننا القيام به فى هذه األيام 

المباركة لنيل رضا الله عز وجل.

حديث

آية
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بها  يمر  التى  واألزم��ات  الجسام  التحديات  برغم 
الكاظمى  مصطفى  لحكومة  الثقة  منح  ج��اء  ال��ع��راق 
لتشكل نقلة نوعية يأمل العراقيون ان تسهم بقوة فى 
خالل  لألفضل  العراقيين  حياة  وتغيير  العراق  إنقاذ 
بقوة  وإعادته  العراق  سيادة  وحماية  المقبلة  الفترة 
لمحيطه اإلقليمى والدولى وتقديم الخدمات للمواطنين  
التى  التجاوزات  فى  والتحقيق  تطلعاتهم  يلبى  بشكل 

طالت المتظاهرين منذ اكتوبر الماضى.
البرلمان  ثقة  نيل  بعد  ل��ه  تصريحات  اول  وف��ى 
لحكومته الجديدة قال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى 

الكاظمى، »إن حكومتنا شفافة 
وليست حكومة غرف مظلمة«، 
معلناً عن أوامر بإطالق سراح 
المتظاهرين  م��ن  المعتقلين 
تعيين  وإع�����ادة  ال��ع��راق��ي��ي��ن، 
عبد الوهاب الساعدى رئيساً 

لجهاز مكافحة اإلرهاب.
كان رئيس الوزراء السابق، 
أقال  قد  المهدى،  عبد  عادل 
فى  منصبه  م��ن  ال��س��اع��دى 
س��ب��ت��م��ب��ر ال���م���اض���ى، وخ���رج 
رافعين  بعدها،  المتظاهرون 
إلى  بإعادته  تطالب  شعارات 

منصبه.
وأوضح الكاظمى أنه سيتم إطالق سراح المعتقلين 
ومحاسبة  العراقيين،  ب��دم��اء  المتورطين  باستثناء 
أن  مؤكداً  للمتضررين،  تعويضات  وتقديم  المقصرين 
عراقية  انتخابات  إج��راء  أج��ل  من  ستعمل  حكومته 

شفافة.
كان مجلس الوزراء العراقى قد عقد جلسته األولى 

برئاسة مصطفى الكاظمى.
وفى بداية الجلسة، دعا الكاظمى أعضاء الحكومة 

إلى »العمل الجاد« فى خدمة الشعب العراقى.
وبشأن  االنتخابات، أكد الكاظمى أن من أولويات 
إلج��راء  وسليمة  آمنة  ظ��روف  تأمين  الحكومة  ه��ذه 
المفوضية  لعمل  داعمون  »نحن  وأضاف:  االنتخابات. 
حقيقى  شريك  وه��ى  لالنتخابات،  المستقلة  العليا 

للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة.”
واألوض���اع  عمله  آل��ي��ات  ال����وزراء  مجلس  ون��اق��ش 

االقتصادية والصحية.

ال��ق��رارات  ال����وزراء على ع��دد م��ن  وواف���ق مجلس 
التصويت  استكمال  النواب  مجلس  من  »الطلب  منها 
رئاسة  إلى  وإرساله  الجديد  االنتخابات  قانون  على 
التنفيذ بعد نشره فى  الجمهورية لغرض إدخاله حيز 
الجريدة الرسمية«، و«تقديم الدعم اللوجستى وتوفير 
المستقلة  العليا  للمفوضية  المتاحة  اإلمكانات  كافة 
بعد  االنتخابات  إج��راء  من  يمكنها  بما  لالنتخابات 

تحديد موعدها.”
ك��م��ا واف���ق مجلس ال�����وزراء ع��ل��ى »ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
لعمل  القانونى  الوضع  تنظيم  إلى  يؤدى  بما  األحزاب 
األح�����������زاب ع���ل���ى أس���س 
تضمن  ديمقراطية  وطنية 
ال���ت���ع���ددي���ة ال��س��ي��اس��ي��ة 

والتحول الديمقراطى«.
فى سياق آخر، استقبل 
ال���ك���اظ���م���ى ب��م��ك��ت��ب��ه ف��ى 
ال��ح��ك��وم��ى سفير  ال��ق��ص��ر 
ماثيو  المتحدة  ال��والي��ات 

تولر.
للسفير  الكاظمى  وأكد 
التعاون  »ضرورة  األمريكى 
فى  البلدين  بين  والتنسيق 
ال���م���ج���االت االق��ت��ص��ادي��ة 
اإلرهاب  ومواجهة  واألمنية 
والعمل  البلدين  بين  االستراتيجى  للحوار  والتحضير 
على حفظ األمن واالستقرار فى المنطقة وإبعادها عن 

المخاطر.”
لتصفية  ساحة  يكون  لن  »ال��ع��راق  أن  إل��ى  وأش��ار 

الحسابات واالعتداء على أية دولة جارة أو صديقة.”
من جهته، هنأ تولر الكاظمى بمناسبة نيل حكومته 
ب��الده  اس��ت��ع��داد  م��ؤك��داً  ال��ن��واب،  مجلس  ف��ى  الثقة 
الجانب  خصوصاً  كافة،  المجاالت  فى  العراق  لدعم 

االقتصادى ومواجهة جائحة كورونا.
بغداد،  فى  اإليرانى  السفير  الكاظمى  استقبل  كما 
أو مقرا لإلرهاب  يكون ممرا  لن  »العراق  أن  له  وأكد 
لتصفية  ساحة  أو  دولة  أى  على  لالعتداء  منطلقاً  أو 

الحسابات.”

دى  بيل  ن��ي��وي��ورك  مدينة  عمدة  ق��ال 
بالسيو إن 38 طفالً فى المدينة أصيبوا 
يعتقد  والتى  جديدة  التهابية  بمتالزمة 
مسئولو الصحة إنها مرتبطة باالستجابة 

. 19-COVID�المناعية ل
فإن  تايمز  نيويورك  لصحيفة  ووفقا 
ال�  العدد يعتبر أكثر من ضعف الحاالت 
15 التى حذرت منها إدارة صحة المدينة 

فى بيان للعاملين بالرعاية الصحية.
مثيًرا  جانًبا  الجديد  المرض  ويمثل   
نجا  ال��ذى   ،  19-COVID لوباء  للقلق 
أندرو  الوالية  حاكم  وقال  األطفال،  منه 
ت��وف��وا بسبب  أط��ف��ال  ث��الث��ة  إن  ك��وم��و 
وإنه  نيويورك  فى  طفل  بينهم  االلتهاب 

جارى التحقق من 85 حالة محتملة.
وقال د. هوارد زوكر، مفوض الصحة 
بالوالية ، إنه من بين األطفال الثالثة اثنان 
وأحدهما  االبتدائية  المدرسة  سن  فى 
مقاطعات  ث���الث  ف��ى  ع��اش��وا  م��راه��ق، 
مختلفة ولم يكن لديهم تعقيدات صحية 

موجودة مسبًقا.
وبحسب التقرير تم اكتشاف المتالزمة 
ألول مرة فى نيويورك األسبوع الماضى 
لكن مفوض الصحة فى المدينة  قال إن 
وزارة الصحة قد حذرت منها فى األول 
المملكة  فى  حاالت  ظهور  بعد  مايو  من 

المتحدة.
نيويورك  ف��ى  الصحة  م��ف��وض  وق���ال 
ما  المرض  إن هذا  فى مؤتمر صحفى  
الفيدرالية  الحكومة  يتطور. ودعت  يزال 
الفيروسات  اختبار  زيادة  فى  للمساعدة 
فى  للمساعدة  المدينة  مستوى  على 

تحديد األطفال المعرضين للخطر.
يذكر ان��ه ت��م اإلب���الغ ع��ن ع��دد قليل 
فى  االطفال  فى  المشابهة  الحاالت  من 
لويزيانا  والية  من ضمنها  أخرى  واليات 
تم اإلبالغ  وميسيسيبى وكاليفورنيا، كما 
عن 50 حالة على األقل فى دول أوروبية 
وسويسرا  وفرنسا  بريطانيا  ضمنها  من 

وإسبانيا وإيطاليا.

وجه  قد  شكرى  سامح  الخارجية  وزي��ر  ك��ان 
خطابا، منذ أّيام إلى أعضاء مجلس األمن بشأن 

تطورات قضية سد النهضة.
الخطاب  أن  ال��م��ص��ري��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  وأك����دت 
اشتمل على تطورات قضية سد النهضة ومراحل 
اتخذته مصر من مواقف مرنة  وما  المفاوضات 

ومتسقة مع قواعد القانون الدولى.
اإليجابى  االنخراط  ب�«أهمية  مصر   وطالبت 
الملف بشكل  بغية تسوية هذا  إثيوبيا  من جانب 
مصر  الثالثة،  المعنية  لألطراف  ومتوازن  عادل 
األمن  استدامة  يضمن  وبما  وإثيوبيا،  والسودان 

واالستقرار فى المنطقة”.
وحذرت مصر من تداعيات ملء السد، من دون 
األمن  على  والسودان،  مصر  وموافقة  استشارة 

والسلم فى المنطقة.
وذكرت الخارجية المصرية أنه على الرغم من 
أن  إال  المصب،  دول  موافقة  دون  السد من  بناء 
لم يمنع مصر من دخول مفاوضات “جادة”  هذا 
اتفاق  منها  كان  مستويات،  عدة  عبر  إثيوبيا  مع 
والذى  الثالث  الدول  رؤساء  وقعه  الذى  المبادئ 
نص فى بنوده على “عدم اإلض��رار” بمصالح أى 

دولة جراء أى مشروعات تقام على النيل.
وط��ل��ب��ت م��ص��ر م���ن م��ج��ل��س األم�����ن ت��ق��دي��م 
على  التوقيع  على  وحثها  إثيوبيا  إل��ى  المشورة 
االتفاق اإلطارى، الذى تم التوصل إليه فى ختام 
والبنك  المتحدة  الواليات  رعتها  التى  المباحثات 

الدولى، ووقعته مصر فى فبراير الماضى.
النهضة  س��د  لمفاوضات  سابق  اجتماع  ك��ان 
الماضى،  فبراير   14 فى  واشنطن  فى  انتهى  قد 
على مصر  نهائيا  اتفاقا  واشنطن  تطرح  أن  على 
وإثيوبيا والسودان فى اجتماع جديد نهاية الشهر، 
وهو االجتماع الذى أعلنت إثيوبيا عدم المشاركة 

فيه قبل وقت قصير من انعقاده.
وبدأت إثيوبيا فى 2011 فى إنشاء سد النهضة 
على النيل األزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد 
 55.5 تبلغ  والتى  النيل،  مياه  من  حصتها  على 
من  أغلبها  على  تحصل  مكعب سنويا،  متر  مليار 

النيل األزرق.
علق  االم����ن  ل��م��ج��ل��س  م��ص��ر  خ��ط��اب  وازاء 
إنهم  بقوله  اإلثيوبية  الخارجية  باسم  المتحدث 
على علم بتقديم الشكوى لكنهم يعتقدون أن مصر 
أساس  ال  ادعاءاتها  ألن  نظرا  منها  تستفيد  “لن 
الرد عليها إلى مجلس  لها”، كما أنهم سيقدمون 

األمن.
دبلوماسية  مصادر  عبرت  ذل��ك  غضون  وف��ى 
ل��وص��ول م��ف��اوض��ات سد  ل���«ال��ن��ه��ار« ع��ن اسفها 

اثيوبيا  م��راوغ��ات  بسبب  مسدود  لنفق  النهضة 
ومماطلتها مما افشل سبل الحل السياسى معربين 

عن تطلعهم النصياع اثيوبيا للحل السياسى.
ومن جانبه اكد اللواء محمد ابراهيم نائب مدير 
المركز المصرى للفكر والدراسات االستراتيجية 
التى  النهضة  مفاوضات سد  فى  أبدت  أن مصر 
استمرت حوالى 9 سنوات كل المرونة الالزمة التى 
من شأنها إنجاح المفاوضات من أجل التوصل إلى 
اتفاق شامل ودائم يحقق مصالح األطراف الثالثة 

»مصر والسودان وإثيوبيا”.
لكن فى ظل مراوغات ومماطالت اثيوبيا فمن 
حق مصر أن تنتهج كافة الوسائل المتاحة لديها 
والتى يكفلها لها القانون الدولى لحماية حقوقها 
ومصالحها المائية خاصة وان امن مصر المائى 

أَى  تقبل  ول��ن  القومى  أمنها  من  يتجزأ  ال  ج��زء 
مساس به .

مساعد  ال��دك��ت��ور  المستشار  اك��د  جهته  م��ن 
عبد العاطى شيتوى عضو مجلس إدارة الجمعية 
سد  ألزم��ة  المتتبع  أن  الدولى  للقانون  المصرية 
 ،2011 إبريل  فى  رسميا  بدايتها  منذ  النهضة 
يكشف أن هناك تعسفا إثيوبيا ومراوغات تتنافى 
مع »مبدأ حسن النية« وهو من المبادئ الحاكمة 
األمم  بميثاق  عليه  ومنصوص  الدولية  للعالقات 
الملزمة  اآلم��رة  »القواعد  من  هو  بل  المتحدة، 

للجميع”.
وأكد  »شيتوى« أهمية التحرك المصرى للدفاع 
االقليمية  المنظمات  أم��ام  المائية  الحقوق  عن 
زاخ��ر  المصرى  الملف  ان  موضحا  وال��دول��ي��ة، 
تخالف  التى  االثيوبية  االنتهاكات  من  بالعديد 
قانونيا  ملفا  تملك  فمصر  النية،  حسن  م��ب��دأ 
به  وتسرد  والقانونية  الفنية  الناحية  من  ممنهجا 
كل المراوغات والتصرفات االثيوبية ما قبل 2011 
وحتى اآلن فى ضوء قواعد القانون الدولى لألنهار 
وقواعد القانون الدولى العام، وبالتالى من حقها 
اإلفريقى  واالتحاد  االوروب��ى  االتحاد  الى  التوجه 
العامة  للجمعية  وال��ذه��اب  ب��ه،  الفاعلة  وال���دول 
لألمم المتحدة ومجلس األمن السيما أن الجانب 
المصرية  ال��ت��خ��وف��ات  م��ع  يتعاطى  ال  االث��ي��وب��ى 

والمبادرات التى قدمتها القاهرة بحسن نية.
ومن جانبه اعتبر الدكتور أحمد المفتى، الخبير 
القانونى السودانى، ان خطاب مصر إلى مجلس 

األمن بشأن سد النهضة يعد تطورا خطيرا. 
بلغة  األم��ن،  مجلس  أخطرت  مصر  ان  وق��ال 

محكمة،  قانونية  وصياغة  رفعية،  دبلوماسية 
مبرراتها الستخدام القوة العسكرية .

ما  خطابها  فى  أوضحت  مصر  ان  الى  ولفت 
» قواعد  اتخذته من مواقف مرنة، ومتسقة مع  
اإليجابى  االن��خ��راط  وأهمية  ال��دول��ى«  القانون 
»عادل،  بشكل  الملف  لتسوية  إثيوبيا،  جانب  من 
يضمن  ال��ذى  هو  تطلبه مصر  ما  وان  وم��ت��وازن« 

استدامة األمن واالستقرار فى المنطقة  .
مجلس  رئيس  استونيا،  اع��رب��ت  جهتها  وم��ن 
تطلعها  عن   ،2020 مايو   الحالى،  للشهر  األم��ن 
السلم  دعم  سبيل  »فى  مصر  مع  الوثيق  للتعاون 

واألمن الدوليّين«  .
 ونوه  إلى أهمية اال تصرف اللغة الدبلوماسية 
التى  المحكمة،  القانونية  والصياغة  الرفيعة، 

استخدمتها مصر فى خطابها، كال من السودان 
للخطاب  الحقيقى  المعنى  فهم  ع��ن  واثيوبيا 
فى  الحق  لها  أصبح  مصر  ان  وه��و  ال��م��ص��رى، 
يتدخل مجلس  لم  ما  العسكرية،  القوة  استخدام 

االمن ويحل المشكلة.
فى  ه��و   الخطاب  ذل��ك  ان  المفتى  واوض���ح 
تسبق  التى  القانونية،  الخطوات  أول��ى  حقيقته 
اثيوبيا،  استخدام القوة العسكرية، وهى تحذير  
ما  كل  فعلت  قد  ب��أن مصر  االم��ن،  عبر مجلس 
هو  امامها،  الوحيد  الحل  وأن  منها،  هو مطلوب 

استخدام القوة، ما لم يتدخل مجلس األمن .
وقال اننا نبنى هذا االعتقاد، على اآلتى: أواًل 
تخلى مصر فى خطابها عن »اللغة الفنية«، الملء 
األول والتشغيل، والذى كان هو مضمون خطابها، 
المطالبة  ع��ن  مصر  تخلى  ثانيا  م��ض��ى.  فيما 
أنها  اعتبار  على  »المفاوضات«،  لطاولة  بالعودة 
م��ف��اوض��ات منذ 2011،  م��ن  م��ا ج��رى  أن  ت��رى 
كاف جدا. ثالًثا عدم اإلشارة إلى أمريكا والبنك 
الدولى، على اعتبار أن »الوساطة الدولية«، على 
إثيوبيا.  مع  مجدية  تكن  لم  المستويات،  اعلى 
رابعا استخدام لغة »القانون الدولى« فقط، والتى 
عام 2005،  المفاوضات  بدء  قبل  منذ  بها  نادينا 
التالية التى وردت فى  والتى تمثلت فى العبارات 

الخطاب المصرى، وهى :
»ق��واع��د  م��ع  يتسق  مصر  ات��خ��ذت��ه  م��ا  ان  ا- 

القانون الدولى«.
ب- أهمية تسوية إثيوبيا للملف، ليس بتحديد 
كميات مياه الملء االول، والتشغيل السنوى، ولكن 

بشكل »عادل، ومتوازن .”
ج- ان الطلب المصرى هو االمر الوحيد الذى 
يضمن »استدامة األمن واالستقرار فى المنطقة«، 

وليس االتفاق على قواعد الملء والتشغيل .
الرسالة،  استونيا  استوعبت  ولقد  خامسا: 
وخاطبت مصر بنفس اللغة، وذلك بتطلعها للتعاون 
واألمن  السلم  دعم  سبيل  »فى  مصر  مع  الوثيق 

الدوليين .
ال��س��ودان  يفطن  أن  ه��و  أملنا،  وك��ل  س��ادس��ا: 
المصرى،  الموقف  إليه  وص��ل  ما  إل��ى  وإثيوبيا، 
التخاذ الموقف المناسب، قبل فوات األوان، وفق 

خيارات ثالثة، وهى:
ينص  ما  وف��ق  الموضوع  بحسم  -االقتناع   1  
المائية  الحقوق  بحفظ  ال��دول��ى،  القانون  عليه 
للدول الثالث، على نحو ما نصحنا به منذ 2011، 

قبل بدء المفاوضات .
اإلثيوبى،  العرض  بقبول  مقترحنا،  -قبول   2
بإدخال دول حوض النيل، واالتحاد اإلفريقي، فى 

المفاوضات.
أحد  ال  عسكرية،  لمواجهة  -االس��ت��ع��داد   3
يستطيع أن يتكهن، بتاريخها، أو بنتائجها الكارثية.

نيويورك تحقق فى إصابة 85 
طفال بمتالزمة مرتبطة بكورونا.. 

ومسئول: الوباء يتطور

مصر تفضح مراوغات إثيوبيا بشأن سد النهضة فى مجلس األمن!

بعد نيل ثقة البرملان
الكاظمى يتعهد بحكومة عراقية 

شفافة وليس حكومة »غرف مظلمة«

رسالة ترامب الجديدة فى ظل كورونا

العمال المُهاجرون فى قطر يتسولون للحصول على الطعام
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خبراء: أمن مصر 
مخاطبة املنظمات املائى جزء ال يتجزأ 
الدولية حلماية من األمن القومى وكل 
حقوقها املائيةالسيناريوهات مفتوحة!
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إن  ت��اي��م��ز«  »ن��ي��وي��ورك  صحيفة  ق��ال��ت 
ظل  فى  ترامب،  دونالد  األمريكى  الرئيس 
مواجهة أمريكا أسوأ أزمة صحية منذ عقود، 
واآلن  الحرب.  زمن  فى  رئيسا  نفسه  أعلن 
بدأ فى فعل ما كان القادة السابقون يفعلونه 
االنتصار  إعالن  وهو  الحرب،  تسوء  عندما 

أو العودة للوطن.
تنته  لم  الحرب  أن  الصحيفة  وأضافت 
رغ��م ذل��ك. ف��خ��ارج ن��ي��وي��ورك، الي���زال وب��اء 
وال  يتزايد،  المتحدة  ال��والي��ات  فى  ك��ورون��ا 
يتراجع. وكان آخر تقدير لعدد الوفيات أكثر 
أسابيع.  قبل  ترامب  به  تنبأ  ما  ضعف  من 
العام  ال��رأى  أن  ال��رأى  استطالعات  وتظهر 
ليس مستعدا الستعادة الحياة العادية. إال أن 
منطق ترامب بأن »العالج ال يمكن أن يكون 
يمكن  ما  وبقدر  واض��ح؛  المرض«  أسوأ من 
أن يكون الفيروس سيئا، فإن تكلفة اإلغالق 

الوطنى قد أصبحت كبيرة للغاية.

شخص  مليون   30 من  أكثر  ابتعاد  فمع 
عن العمل وانهيار شركات كل يوم، فإن إبقاء 
وفى  مستداما.  يبدو  ال  المنزل  فى  البالد 
توفر  وعدم  الفيروس  انتشار  استمرار  ظل 
تقدير،  أق��ل  فى  المقبل،  العام  حتى  لقاح 
فإن الرئيس ورغم ذلك قرر استئناف الحياة 

للعديد، والبعض قد يموت.
وقال ترامب يوم األربعاء ردا على سؤال 
إلع��ادة  نتيجة  الوفيات  ع��دد  زاد  إذا  عما 
الفتح، إنه يأمل أال يكون الوضع هكذا، لكنه 
نفتح  أن  علينا  لكن  كذلك.  يكون  أن  يمكن 
البالد مجددا، فالناس ترغب فى العودة إلى 
نفعل  لم  لو  مشكلة  أمامنا  وسيكون  العمل، 

ذلك.
بالنسبة  إنه  قائلة  تايمز،  نيويورك  وتتابع 
اقتصادى  بسجل  إرث��ه  ره��ن  ال��ذى  للرئيس 
يبدو  قد  قدما  المضى  فإن  األزم��ة،  مزقته 
أف��ض��ل ط��ري��ق��ة إلن��ق��اذ ف��رص��ه ف��ى إع���ادة 
اإلش��ارة  ح��اول  وقد  الخريف.  هذا  انتخابه 
إلى ذلك هذا األسبوع بالقول إن فريق عمل 

كورونا سيتم تفكيكه قريبا.

البريطانية،  »الجارديان«  صحيفة  قالت 
يتسولون  قطر  فى  المهاجرين  العمال  إن 
ال��ذى  ال��وق��ت  ف��ى  ال��ط��ع��ام  على  للحصول 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  فيه حاالت  تزداد 
اليأس  تزايد حالة  إلى  فى اإلمارة، مشيرة 
والخوف بعدما أصبح آالف العاملين بدون 

عمل أو مال وبدون مخرج.
ونقلت الجارديان عن العمال المهاجرين 
تعد  التى  قطر،  فى  المتدنية  األج��ور  ذوى 
أجبروا  إنهم  العالم،  دول  أغنى  من  واح��دة 
على التسول للحصول على الغذاء، حيث إن 
التداعيات االقتصادية لوباء كورونا تتسبب 
فى خسائر مدمرة بعد زيادة تفشى المرض، 
أربعة  كل  بين  واح��د  إصابة  شهدت  حيث 

أشخاص بالفيروس.
وقالت الجارديان إن أكثر من 20 مقابلة 
منشآت  بناء  مواقع  فى  العمال  مع  أجرتها 
إحساس  ع��ن  فيها  تحدثوا  ال��ع��ال��م،  ك��أس 
وقال  والخوف.  واإلحباط  باليأس  متزايد 
كثيرون منهم للجارديان إنهم أصبحوا فجأة 

بال عمل وبدون وسيلة أخرى لكسب العيش. 
غير  لكن  يائسون  إنهم  آخ��رون  ق��ال  فيما 
وبعضهم  وطنهم.  إلى  العودة  على  قادرين 
المناشدة للحصول على الطعام  أجبر على 

من أرباب عملهم أو الجمعيات الخيرية.
وقال رفيق، عامل نظافة من بنجالديش 
فقد عمله فى مارس، إنه لم يعد لديه الكثير 
وال��ع��دس.  األرز  بعض  فقط  ال��ط��ع��ام،  م��ن 
سيبقى معه أليام قليلة. فماذا يحدث عندما 

ينتهى هذا الطعام.
وتقول الجارديان إن قطر، التى يوجد بها 
المهاجرة قد  العمالة  مليونين من  أكثر من 
معدالت  أعلى  من  واحد  اآلن  لديها  أصبح 
ألف   18 بحوالى  العالم  فى  للفرد  اإلصابة 
السكان،  من  فقط  مليون   2.8 بين  حالة 
اختباراتهم  نتائج  ج��اءت  الذين  من  و%25 
إيجابية األسبوع الماضى، والغالبية العظمى 

من المهاجرين.

أكد دبلوماسيون وخبراء سياسيون أهمية  تحرك 
مصر دوليا فى مجلس األمن لحماية حقوقها المائية 

وفضح االنتهاكات اإلثيوبية ومراوغاتها فى ملف 
سد النهضة، مشددين على ان مصر اتخذت كافة 

السبل من اجل التوصل لحل سياسى لألزمة الراهنة 
عبر المفاوضات وآخرها مفاوضات واشنطن برعاية 
الواليات المتحدة االمريكية والبنك الدولى اال ان 

مراوغات الجانب اإلثيوبى افشلت كل فرص التفاوض.

من حق مصر 

ترامب
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عقب  االقتصادية،  األوس���اط  بين  س��ادت  ال��ج��دل  م��ن  حالة 
موافقة البرلمان على تعديل  قانون »فرض رسم تنمية الموارد 
من  فهناك  األم��ر،  هذا  حول  اآلراء  تباينت  إذ  الدولة«،  المالية 
مع  تماشياً  الدولة  خزانة  لدعم  الموارد  تنمية  رسوم  زيادة  أيد 
وهناك  الكورونا،  جائحة  انتشار  ظل  فى  البلد  اقتصادات  دعم 
المواطن  أنه عودة ألسلوب جباية  من اعترض على ذلك مؤكداً 

وتمهيد الطريق لزيادة قادمة فى االسعار .
وزيادة رسوم تنمية الموارد قد شملت زيادة الرسوم المفروضة 
خدمات  رس��وم  فى  تمثلت  فعالً،  القائمة  الخدمات  بعض  على 
والحفالت  الحرة  االسواق  من  الشراء  وعمليات  العقارى  الشهر 
والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال السياحية، 
ع��ن اس��ت��ح��داث رس���وم ج��دي��دة على اج��ه��زة المحمول  ف��ض��الً 
قيمتها، بجانب فرض رسوم  بواقع 5% من  انتاجها  ومستلزمات 
والمنشأة  للشركات  االنترنت  فواتير  قيمة  من   %2.5 بمعدل 
ورسوم على التبغ الخام، كذا فرض رسوم بمعدل 10% من قيمة 
عقود انتقاالت الرياضيين ، ورسوم تراخيص شركات الخدمات 
باإلضافة  االليفة،  والطيور  والقطط  الكالب  وأغذية  الرياضية 
الى فرض رسم على البنزين بواقع 30 قرشا للتر الواحد، ورسم 

على السوالر بواقع 25 قرشا .
وعلى الفور تزايدت التساؤالت حول مدى تأثير رسوم تنمية 
الموارد على األسعار فى القريب العاجل؟، وهل تلك الرسوم تعد 

أحد أساليب جباية المواطن؟.
الخبير  خ��زي��م،  أح��م��د  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ذل���ك،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
أثبتت  والتعافى  االقتصادى  للعالج  التجارب  كل  إن  االقتصادى، 
تقترض  ال��دول  تجعل  اإليرادية  المدرسة  خالل  من  الجباية  ان 
أدى  ذل��ك  كل  ب��أن  علماً  ال��دع��م،  وترفع  األس��ع��ار  وتحرر  كثيرا 
الفقر  نسبة  زي��ادة  إلى  وأدى  الموازنة  فى  العجز  من  مزيد  إلى 
االقتصاد  يدار  أن  األوان  آن  وقد  المتوسطة،  الطبقة  وانحسار 
بمدرسة التنمية بالقيمة المضافة لموارد مصر من خالل تبسيط 
ومضاعفة  وزي��ادة  لرفع  اإلنتاجية  المنشآت  لكافة  اإلج���راءات 
الناتج القومى واالعتماد على الذات فى االهتمام ودعم القطاع 
الزراعى والصناعى وهى المصدر الرئيس لالكتفاء ومن بعدها 

واالستخدام  المصرية  للعملة  القيمة  مخزون  لرفع  التصدير 
األمثل للموارد، وهذا يحتاج إلى المشاركة فى القرار االقتصادى 
مصرية  رؤي��ة  لوضع  الجميع  يضم  اقتصادى  مؤتمر  خالل  من 
طبقا للظروف المحلية والدولية التى دخلت اقتصاد الصدمة او 

اقتصاد التراجع، وهذا أصبح إجراء احترازيا ضروريا.
وأوضح خزيم أن المزيد من الجباية لن يؤدى إال إلى مزيد من 
عجز الموازنة ومزيد من االقتراض األمر الذى يأكل اى عوائد 
أمر  وهو  القروض  تلك  عوائد  فى  التهامها  إلى  وي��ؤدى  للتنمية 
والتضخم  الركود  ويزيد  الفقيرة  الطبقات  تزيد  وبالتالى  مؤكد 

ولالسف سيؤدى ذلك إلى اهالك الكثير من أصول الدولة سواء 
فى  حتما  تصب  الجباية  فى  زي��ادة  وكل  بيعها  او  خسارتها  فى 
االقتصاد  إضعاف  نهايتها  جهنمية  دائ��رة  وهى  األسعار  ارتفاع 

المصرى.
بينما قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير االقتصادى، ال شك أن 
التداعيات السلبية لكورونا قد طالت كافة االقتصادات العالمية 
دون استثناء، بل إن انعكاساتها كانت أكثر حدة على كثير من الدول 
الصناعية الكبرى؛ بالمقارنة بالدول األخرى ن التى يتدنى فيها 
حجم االنتاج والتصنيع والتصدير؛ مما دعا كافة الحكومات نحو 

البحث عن موارد سيادية؛ لتعويض النقص الحاد فى الحصيلة 
انخفاض  أو  ال��ش��رك��ات،  م��ن  الكثير  توقف  نتيجة  الضريبية؛ 
معدل انتاجها بشكل ملحوظ؛ مما كان له تأثير كبير على َتدنى 
صافى الربح الخاضع للضريبة، فضالً عن تأجيل االستحقاقات 
الضريبية لألفراد والشركات؛ لحين َتحسن األوضاع االقتصادية 
فى البالد؛ ولم َتكن مصر بعيدة عن ذلك؛ حيث َسجلت ايرادات 
الدولة انخفاضا ُيقدر بنحو 75 مليار جنيه، أغلبها من حصيلة 
اي��رادات  من   %75 نحو  ُتمثل  والتى  انواعها،  بكافة  الضرائب 
طرف  االجنبى  النقد  احتياطى  قيمة  تآكل  عن  فضالً  الدولة، 
البنك المركزى ، بنحو 8 مليارات دوالر أمريكي، باإلضافة الى 
انفاق نحو 40 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمواجهة 
الخسائر  من  وغيرها  جنيه،  مليار   100 بنحو  والُمقدر  كورونا، 
وتابع  للدولة.  العامة  بالمالية  لحقت  التى  والمالية  االقتصادية 
جزء  ولتعويض  ذلك؛  »وإزاء  قائالً:  ل�«النهار«  تصريحاته  الجرم 
من َتقلص االيرادات الضريبية المتوقع استمرار تراجعها خالل 
الفترة المقبلة؛ َتقدمت الحكومة بمشروع فى شأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد 
المالية للدولة؛ والتى  من المتوقع أن توفر للخزانة العامة نحو 

15 مليار جنيه )955 مليون دوالر أمريكى(.
أوضح الجرم أن َتبنى الحكومة لطائفة من السلع والخدمات، 
نفس  وف��ى  الضريبية؛  الحصيلة  فى  النقص  عن  تعويضاً  ك��ان 
تأثير على  لها  والخدمات ليس  السلع  اختيار طائفة من  الوقت 
زيادة حدة التضخم، خصوصاً وأن السوق تعانى من حالة شديدة 
والخدمات،  السلع  اسعار  فى  التدريجى  والتراجع  الركود  من 
مما قد ال يؤدى إلى حدوث أى زيادات فعلية فى المستوى العام 
ألسعار السلع والخدمات، فيما عدا أجهزة المحمول ومستلزمات 
انتاجها؛ فسوف يكون لها تداعيات سلبية تتمثل فى ظهور حالة 
من الركود فى انتاج وبيع تلك االجهزة بشكل ملحوظ؛ وما له من 
انعكاسات على زيادة حدة البطالة فى هذا القطاع الحيوي. أما 
أن  إلى  المالية  وزير  أشار  فقد  والسوالر؛  بالبنزين  يتعلق  فيما 
فارق  بين  التسوية  ألغراض  كان  الرسوم  تلك  زيادة  من  الهدف 

السعر العالمى لبرميل البترول؛ وبين تقديرات الموازنة.

ال حديث يعلو خالل هذه الساعات سوى الحديث 
ع��ن اإلع����الن ع��ن ت��ح��ال��ف 2M  ال��م��ك��ون م��ن خط 
ميرسك الحاويات وخط MSC، أكبر خطين مالحيين 
فى العالم، تحويل مسار سفن تابعة له، لرأس الرجاء 
آسيا  بين  للمرور  السويس  لقناة  بديل  كخط  الصالح 

وأوروبا.
يأتى ذلك بعد إعالن خط CMA- CGM الفرنسى 
سفينة  سير  خط  تحويل  عن  الماضى  إبريل  مطلع 
خفض  بهدف  الصالح،  الرجاء  رأس  لطريق  واح��دة 
أصبح  أطول  لمسافات  اإلبحار  ألن  التشغيل  تكاليف 
احتساب  بعد  الوقود،  أسعار  انخفاض  بعد  أرخ��ص 
رسوم عبور قناة السويس، علماً بأن الخطوط الثالثة 
تمثل أكثر من 26.5% من إجمالى حجم التجارة، وتم 
دمج غالبية خدمات خطى ميرسك وإم سى إس فى 

.»2M« تحالف
فؤاد،  محمد  البرلمانى  النائب  تقدم  الفور  وعلى 
بشأن  ال���وزراء،  مجلس  لرئيس  موجه  إحاطة  بطلب 
بالغ  له  سيكون  السير  خط  تغيير  وأن  خاصة  ذل��ك، 
األثر على حجم إيرادات قناة السويس والذى سيؤثر 
الدولة،  القومى، وميزانية  الدخل  بالتبعية على حجم 
السويس عن  بقناة  المرور  إي��رادات رسوم  بلغت  فقد 
العام المالى 2018 - 2019 قيمة 5 . 9 مليار دوالر، 
وبالتالى وبسبب هذا القرار الذى اتخذه التحالف من 
أكثر من 26.5% من  السويس  قناة  تفقد  أن  المتوقع 
حجم إيراداتها أى حوالى 1.5635 مليار دوالر تقريبا، 
لهذا البد من البحث عن كيفية جذب هذه الخطوط 
مرة أخرى وتقديم حوافز تضمن استمرارية عبورها 
من قناة السويس خاصة فى ظل الظروف االقتصادية 

الراهنة التى يشهدها العالم.
وعلى الفور تزايدت التساؤالت حول ما مدى تأثير 
هذا األمر على إيرادات قناة السويس؟، وكيف يمكن 

تقليل خسائر ذلك القرار على قناة السويس؟.
المتحدث  صفوت،  ج��ورج  قال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
تصمت  لم  الهيئة  إن  السويس،  قناة  لهيئة  الرسمى 
على االطالق جراء هذا القرار، حيث تم خالل االيام 
الماضية تخفيض رسوم عبور سفن الحاويات القادمة 
من شمال غرب أوروبا والمتجهة إلى الشرق األقصى 
بنسبة 17% بعدما كانت 6% من رسوم العبور العادية، 
وإم سى إس«،  وذلك من أجل دعم تحالف »ميرسك 
المالحية  الخطوط  طلبات  دراسة  يتم  أنه  إلى  الفتاً 
بأول وتنفيذها، السيما وأنه يتم مقارنة تكاليف  أوالً 

اإلبحار فى الممرات األخرى.
زيادة نسبة  وأوضح صفوت أن الهيئة قررت أيضاً 
القادمة  ال��ح��اوي��ات  لسفن  الممنوحة  التخفيضات 
إلى  ومتجهة  األمريكى  الشرقى  الساحل  من  موانئ 
 60 م��ن  آس��ي��ا،  ش��رق  وج��ن��وب  آسيا  منطقتى  جنوب 
فى  تهدف  الزيادات  تلك  أن  إلى  مشيراً   ،%75 حتى 
المقام األول لجذب الخطوط المالحية التى ترى أن 

لقناة  كبديل  األول  خيارها  »بنما«  قناة 
تستهدف  الهيئة  أن  بجانب  السويس، 

خ��الل جذب  م��ن  م��ص��ادره��ا  تنويع 
وذلك  أص��الً،  تعبرها  ال  خطوط 

مواجهة  فى  استباقية  كخطوة 
وتداعياتها،  ك��ورون��ا  أزم���ة 

مثل تراجع حجم التجارة 
الفتاً  ال��ب��ت��رول،  وأس��ع��ار 
الهيئة قد وضعت  إلى أن 

س��واء  السيناريوهات  ك��اف��ة 
االيجابية أو السلبية قيد الدراسة.

فى حين قال الدكتور محمد راشد، أستاذ 

بنى  بجامعة  واالقتصاد  السياسة  بكلية  االقتصاد 
سويف، إن إيرادات قناة السويس ستنخفض فى جميع 
بسبب  الدولية  التجارة  حجم  بتراجع  تأثرا  االح��وال 
أزمة فيروس كورونا وانخفاض الطلب على الواردات 
ومن أهمها واردات البترول والغاز ولكن التراجع الكبير 
فى أسعار البترول سيزيد من الخسائر المتوقعة حيث 
  CMA- CGM جعل بعض الخطوط المالحية كخط
المالحية  أكبر الخطوط  ثالث  يعتبر  الفرنسى والذى 
رأس  ح��ول  ال����دوران  ف��ى  تفكر  العالم  مستوى  على 
الرجاء الصالح لخفض تكاليف التشغيل إلى النصف 
من  بالرغم  السويس  بقناة  العبور  برسوم  بالمقارنة 
فى  القناة  هيئة  منحتها  التى  والتخفيضات  الحوافز 

ظل الظروف الراهنة.
واس���ت���ط���رد راش������د- ت��ص��ري��ح��ات��ه 
االنخفاض  ق��ائ��الً:«ه��ذا  ل���«ال��ن��ه��ار«- 
سيكون  ال��ب��ت��رول  أس��ع��ار  ف��ى  الشديد 
م��ؤق��ت��ا وف���ى غ��ض��ون ال��ث��الث��ة أشهر 
االقتصاد  دوران  القادمة ستبدأ عجلة 
أن  بعد  جديد  م��ن  تدريجيا  العالمى 

بسبب  القلبية  السكتة  أصابتها 
األمر  إن  كورونا حيث  فيروس 
النزيف  بعد  حتميا   أص��ب��ح 
االق��ت��ص��ادى ال��ه��ائ��ل ال��ذى 
ال��دول  أغ��ل��ب  ل��ه  تعرضت 

العاطلين  نطاق  وات��س��اع 
واستمرار األمر بهذا 

الشكل أصبح ينذر 
ب��ق��ن��ب��ل��ة م��وق��وت��ة 

سينعكس  م��م��ا 
على  إي��ج��اب��ا 

ت�����ن�����ام�����ى 
ح���رك���ة 

التجارة الدولية تدريجيا وكذلك التعافى النسبى ألسعار 
الجدوى  يعيد  بما  المتدنية  مستوياتها  عن  البترول 
والحاويات عبر  السفن  لمرور  االقتصادية مرة أخرى 

قناة السويس«.
هيئة  إدارة  ع��ل��ى  يتعين  أن���ه  راش����د  وأوض����ح 
ق��ن��اة ال��س��وي��س ت��ك��وي��ن خ��ل��ي��ة أزم����ة ووض��ع 
أسعار  على  بناء  متوقعة  سيناريوهات 
التواصل  مع  المنتظرة  البترول 
المالحية  ال��خ��ط��وط  م��ع 
وال�����ت�����ع�����رف ع��ل��ى 
خ�����ط�����ط�����ه�����م 

إضافية  ح��واف��ز  إعطائهم  إمكانية  م��ع  المستقبلية 
مؤقتة بناء على الحوار معهم مع الوضع فى الحسبان 
يوما  يوفر نحو عشرين  السويس  قناة  المرور فى  ان 
التفاوضية لحلول وتعريفات  بالطرق  الوصول  فيمكن 
هذه  انقشاع  لحين  األط��راف  لكافة  وعادلة  مرضية 
األزمة. وأعتقد أن هيئة قناة السويس لديها من الكوادر 
لتقليل  باحترافية  األزمة  إدارة  على  القادرة  البشرية 
ال��خ��س��ائ��ر ال��م��ت��وق��ع��ة 

ألدنى حد ممكن.
فى حين قال الدكتور 
حسانين،  ال��دي��ن  ع��ز 
االق��ت��ص��ادى،  الخبير 
إن أزمة كورونا تسببت 
ف���ى ان���غ���الق ال��ع��ال��م 
وتوقف حركة الطيران 
وال���م���الح���ة ال��ب��ح��ري��ة 
ف����ى ال���ع���ال���م اج���م���ع، 
فى  تسبب  الذى  االمر 
لحركة  كبيرة  خسائر 
ال��ط��ي��ران وال��م��الح��ة 
البحرية، إذ عانت تلك 
توقف  م��ن  ال��ش��رك��ات 

السياحة وانخفاض حركة التجارة العالمية.
ال��ت��داع��ي��ات واآلث���ار  م��ن  أن  إل��ى  وأش���ار حسانين 
انخفاض سعر برميل غرب تكساس  لكورونا  السلبية 
غير  بشكل  برنت  بعد خام  العالم  فى  أهم خام  ثانى 
زياد  بسبب  دوالرا،   37 سالب  الى  ووصوله  مسبوق 
المعروض النفطى بأكثر من الطلب عليه ووصول سعه 
التخزين فى معظم دول العالم المنتجة والمصدرة على 
حد سواء الى الطاقة القصوى وانخفاض سعر البترول 
السلع  اسعار  من  بداية  الحياة  مناحى  كل  فى  يؤثر 
والمالحة  الطيران  حركة  فى  استخدامه  الى  االولية 
مالحيتين  شركتين  ان��دم��اج  مع  ذل��ك  ج��اء  البحرية، 
ميرسك  هما  العالم  فى  المالحة  شركات  اكبر  من 
وشركة ام اس سىMSC  لتحقيق اكبر استفادة ممكنة 
حاكمة  سوقية  حصة  على  واالستحواذ  االندماج  من 
الشركة  ق��ررت  إذ  والبترول،  البضائع  نقل  سوق  فى 
الجديدة اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح بديال عن 
قناة السويس على اساس تخفيض التكلفة واالستفادة 
من انهيار اسعار البترول عالميا، حيث إن المرور 
مع  اوف��ر  سيكون  الصالح  الرجاء  راس  حول 

انهيار تكلفه الوقود .
وتابع حسانين تصريحاته ل�«النهار«- قائالً: 
المالحة  ش��رك��ات  اتبعت  ل��و  ان��ه  »بالتأكيد 
سلبيا  ال��ت��أث��ر  سيكون  االستراتيجية  ه��ذه 
تشهد  وقت  فى  السويس  قناة  عائدات  على 
مصر والعالم انخفاضا حادا فى موارد النقد 
على  التأثير  وبالتالى  مصادره  من  األجنبى 
االحتياطى الدوالرى. لذا وجب على القائمين 
ع��ل��ى ال��ت��س��وي��ق ل��ق��ن��اة ال��س��وي��س 
تسعير  عن  والمسئولين 
التحرك  ال��م��رور  حركة 
س��ري��ع��ا الي���ج���اد ال��ي��ات 
ل��ج��ذب خطوط  ج��دي��دة 
بعيدا عن رأس  المالحة 
بتقديم  الصالح،  الرجاء 
ع�����روض ت��س��ع��ي��ري��ة اف��ض��ل، 

وخدمات مالحية أفضل.

١3 / ٥ / 2020العدد: 6٥١

N هالة عبد اللطيف

إلى أين تتجه األسعار فى مصر؟
خبراء: زيادة رسوم تنمية املوارد بداية جديدة للجباية وإنذار ملزيد من غالء األسعار إذا لم يتم تشديد الرقابة على األسواق

إيرادات قناة السويس بين شقى الرحى
التحالفات وانخفاض أسعار الوقود يهددان بنقص اإليرادات

القروض  إجمالى  إن  ال��م��رك��زى  البنك  ق��ال 
بالبنوك سجل نحو 1.892 تريليون جنيه بنهاية 
جنيه  تريليون   1.866 مقابل  الماضى،  فبراير 
بنهاية يناير السابق عليه بزيادة نحو 25.8 مليار 

جنيه.
وأش����ار ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زى إل���ى أن ال��ق��روض 
للحكومة سجلت نحو 519.2 مليار جنيه بنهاية 
جنيه  مليار   509.04 مقابل  الماضى،  فبراير 
مليارات   10 بزيادة  عليه،  السابق  يناير  بنهاية 

جنيه تقريًبا، ونسبتها %2.
المحلية  بالعملة  الحكومية  القروض  وبلغت 
نحو 288.3 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، 
السابق  يناير  بنهاية  جنيه  مليار   273.2 مقابل 
األجنبية  بالعمالت  القروض  بلغت  بينما  عليه، 
مقابل  فبراير  بنهاية  جنيه  مليار   230.8 نحو 
235.9 مليار جنيه بنهاية يناير، بانخفاض قدره 

5.02 مليار جنيه .
وعلى مستوى القروض غير الحكومية سجلت 
نحو 1.373 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، 
مقابل 1.357 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق 

عليه بزيادة 15.7 مليار جنيه .
بالعملة  الحكومية  غ��ي��ر  ال��ق��روض  وب��ل��غ��ت 
المحلية نحو 1.116 تريليون جنيه، بينما سجلت 
القروض بالعمالت األجنبية 256.7 مليار جنيه.

البنك المركزى: 25.8 مليار 
جنيه زيادة فى قروض 

البنوك خالل فبراير

يقود البنك األهلى المصرى تحالفا مصرفيا 
كل  وبمشاركة  مصر،  اجريكول  كريدى  بنك  مع 
قناة  وبنك  المصرى  اإلسالمى  فيصل  بنك  من 
األجل  طويل  مشترك  ق��رض  إلتاحة  السويس، 
ميدور  شركة  لصالح  ي��ورو  مليون  ثالثين  بقيمة 

للكهرباء »ميداليك«.
هشام  ص��رح  ال��ق��رض،  عقد  توقيع  وع��ق��ب 
األه��ل��ى  ال��ب��ن��ك  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ع��ك��اش��ة، 
ال���م���ص���رى، ب�����أن  ال��ت��ع��اق��د ي���أت���ى ف���ى ض��وء 
استراتيجيات البنوك المشاركة التى يتم انتهاجها 
الطاقة  لمشروعات  الالزمة  التمويالت  لتوفير 
أهمية  من  لها  لما  واألجنبية  المحلية  بالعمالت 
فى دفع عجلة التنمية ودعم االقتصاد المصرى 
فى شتى المجاالت، كما يأتى ترتيب ذلك القرض 
ودوره  المصرى  األهلى  البنك  نجاح  على  تأكيداً 
الرائد فى المشاركة الفعالة فى تلك المشروعات 
التنمية  ف��ى  تسهم  ال��ت��ى  ال��ق��وم��ى  ال��ب��ع��د  ذات 
البنوك  من  كواحد  ل��دوره  وتأكيداً  االقتصادية 
الوطنية الرائدة فى السوق المصرفية المصرية.

وأشار إلى قدرة البنوك المشاركة على ترتيب 
هذه النوعية من التمويالت ذات الطبيعة الخاصة 
قطاعات  لمختلف  التمويلية  االحتياجات  وتلبية 
والذى  الطاقة  قطاع  ومنها  المصرى  االقتصاد 
أشاد  كما  االقتصادية،  القطاعات  أهم  من  يعد 
بين  المثمر  والتعاون  المبذول  بالمجهود  عكاشة 
العمل  بفريق  وكذا  والشركة  المشاركين  البنكين 
المعنية  القطاعات  فى  العاملين  من  المحترف 
بالبنكين اللذين كان لهم دور فعال فى توقيع هذا 

التمويل فى مختلف مراحله.
وأضاف يحيى ابو الفتوح، نائب رئيس البنك 
األهلى المصرى، أحصة البنك األهلى المصرى 
بلغت 12 مليون يورو، كما بلغت حصة بنك كريدى 
حصة  بلغت  فيما  ي���ورو،  مليون   12 اج��ري��ك��ول 
السويس وبنك فيصل  مشاركة كل من بنك قناة 
مشيرا  منهما،  لكل  ي��ورو  ماليين   3 اإلس��الم��ى 
الى ان المدة الكلية للتمويل تصل الى 9 سنوات 
للسحب،  المتاحة  الفترة  تمثل  عامين  تتضمن 
بحيث يتم بعد انتهاء تلك الفترة البدء فى سداد 

التمويل خالل 7 سنوات.

البنك األهلى يقود تحالفًا 
يضم أربعة بنوك لتوفير تمويل 

مشترك لصالح »ميداليك«

بعد زيادة رسوم تنمية الموارد

مدبولي

عامر

محمد فؤاد

مهاب مميش
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تدير  التي  اخلماسية  اللجنة  قامت 
اجلنايني  عمرو  برئاسة  ال��ك��رة  احت��اد 
ال���دوري  ب��ط��ول��ة  إل��غ��اء  ق���رار  بتسريب 
من  كنوع  مصر  كأس  ببطولة  واالكتفاء 
امل��وال��ن  بعض  وخ���رج  االخ��ت��ب��ار  بالونة 
ببطولة  االكتفاء  قرار  بأن  للقول  للجنة  
الكأس نظرا لضيق الوقت وهو كالم على 
الدول ببحث استئناف  كافة  عكس قيام 
واالب��رز  األه��م  البطولة  ال���دوري  بطولة 
ذات العوائد التسويقية والبث التلفزيوني 

لألندية .
قررت  كونها  إذ  اخلماسية   فاللجنة 
اتباع إجراءات السالمة وإقامة مباريات 
لكنه قرار منقوص فال هي ألغت املوسم 
طبيعي  بشكل  املوسم  تستأنف  ولم  ككل 
وقررت إلغاء البطولة األهم والتي يترتب 
عليها الصعود والهبوط  والفرق املشاركة 
يف املنافسات القارية فإقامة مباراة مثل 
ق��رار  م��ب��اراة مم��ا يعني أن  إق��ام��ة ١٠٠ 
هو  فقط  الكأس  ببطولة  النشاط  عودة 

والعدم سواء.
اجلبالية  داخ��ل  مطلع  مصدر  وأك��د 
الغعالن  املزمع  اجلنايني  جلنة  قرار  أن 
عنه يهدف خلدمة أشخاص على حساب 
وخ��راب  دم���ار  ومبثابة  كاملة  منظومة 
نادي    ١٨ يقضي حرمان  لألندية حيث 
م��ن ح��ق��وق��ه��م امل���ادي���ة مم��ث��ل��ة يف عقد 
الرعاية والبث الفضائي وتعريض األندية 
حلافة الى اإلفالس وما يترتب على ذلك 
يف  العاملن  تسريح  من  بالغ  ض��رر  من 
تلك األندية من أجهزة فنية وإدارية مبا 
يتعارض مع تعليمات الدولة بعدم املساس 
بالعاملن إلى جانب األضرار الفنية التي 
ستعود على األندية يف الدرجات املختلفة 
التي تترتب على استئناف بطولة الكأس  
يف ادورها األخيرة وبنظام خروج املغلوب 
باقي  مما يعني مشاركة ٨ فرق ووقوف 
فرق املمتاز والدرجات األدني باملشاهدة 
يترتب عليه  ال��دوري  الغاء  أن  فقط كما 
أو  القادم  املوسم  يف  الفرق  ع��دد  زي��ادة 
إقامته  استحالة  يعني  مم��ا  يليه  ال��ذي 
ب��ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي وال���ل���ج���وء إل����ى دوري 
وهو  املسابقة  يضعف  الذي  املجموعتن 
ما ينعكس على مستوى املنتخب الوطني 
أغلب  اختيار  على  يعتمد  ال��ذي  األول 
وحرمان  املحلية  البطولة  من  عناصره 
األدوار  يف  امل��ش��ارك��ة  امل��ص��ري��ة  ال��ف��رق 
من  األفريقية  البطوالت  من  احلاسمة 
منافسات  خوض  قبل  ال��الزم  االحتكاك 
قبل نهائي دوري األبطال والكونفدرالية .
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تزوير

مجلس  ع��ض��و  س��ل��ي��م��ان  أح��م��د  أك����د 
انتخابات  خسر  أن��ه  الزمالك  ن��ادي  إدارة 
بالتزوير   2017 ع��ام  في  البيضاء  القلعة 
انتخابات  ف��ي  أف��ش��ل  ل��م  سليمان  وق���ال 
وكسب  »سقطني  مزورة  الزمالك النها كانت 
هو ومن كتر ما تركيزه في نفسه نسي ابنه 

اللي سقط«.

في الزمالك على مسئولية سليمان
الغرامة  رف��ع  الزمالك  ن��ادي  رئيس  ق��رر 
املوقعة على طارق حامد العب وسط الفريق 
األول لكرة القدم بالنادي على خلفية ظهوره 
أمير  وك���ان  رس��م��ي  مجنون  رام���ز  ب��رن��ام��ج  يف 
الفريق  على  العام  املشرف  منصور  مرتضى 
األول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أعلن يف 
رامز  مع  يظهر  الع��ب  أي  تغرمي  سابق  وق��ت 
وغلظ  جنيه  ألف   300 برنامجه  يف  جالل 
حامد  طارق  عقوبة  الزمالك  نادي  رئيس 
إلى 500 ألف جنيه قبل أن يتراجع عن 
رامز  لقن  الالعب  أن  بداعي  تنفيذها 
جالل »علقة« يف األستوديو وأثبت 

أن كل ما هو زملكاوي رجل.

يسعى للتخلص من جونعن العقوبة
لإلطاحة  بيراميدز  ن��ادي  داخ��ل  اتجاه  يسود 
فترة  خالل  الفريق  مهاجم  أنطوي  جون  بالغاني 
مطلع  لمصدر  ووفقا  المقبلة  الصيفية  االنتقاالت 
أنطوي  لبيع  اتجاه  هناك  أن  كشف  النادي  داخ��ل 
في  منه  المنتظر  ال��ع��رض  يقدم  ل��م  وأن��ه  خاصة 
الموسم الماضي مع الفريق السماوي وقيادة الفريق 
النادي  إدارة  أن  المصدر  وأوض��ح  األمثل  بالشكل 
تبحث عن مهاجم من العيار الثقيل لتدعيم الفريق 
هناك  أن  إلى  الفتا  المقبلة  االنتقاالت  فترة  في 
الحالية  الفترة  في  مطروح  مهاجم  من  أكثر 
ويجرى المفاضلة بينهم خالل الفترة الحالية 
وأكد المصدر أنه سيكون هناك اجتماع بين 
اإلدارة والجهاز الفني لتقييم كل األمور 

بشأن بعض الالعبين.

التراجع

أزمات »اإليجيبشن ليج« ال تتوقف بني املاضي واحلاضر واملستقبل

الالعب اتهم  الثنائي بالتهديد بقتله وخطف جنله..

ومحامي املتهمني ينفي الواقعة ويقدم أدلة جديدة

بيراميدز

لجنة الجنايني تسرب خبر 
إلغاء الدوري واإلكتفاء 

ببطولة كأس مصر

الجنايني

أزم����ة ك��ب��ي��رة ش��غ��ل��ت ال���ش���ارع ال��ري��اض��ي 
بطلها  المضاية  ال��س��اع��ات  خ��ال  المصري 
منتخب  وم��درب  الزمالك  العب  نبيه  أسامه 
لألرجنتيني  الفني  الجهاز  في  السابق  مصر 
السخط  من  حالة  هناك  جعل  كوبر  هيكتور 
الكبير على نبيه الذي وصف البعض ما صرح 
به أنها ذلة لسان في حين أكد البعض اآلخر 
بعد سنوات  للنور  التي خرجت  الحقيقة  أنها 
عديدة وقد تضع قائلها تحت طائلة عقوبات 

اللوائح والقوانين.
تفتح  نبيه  أسامه  من  صادمة  تصريحات 

ملف التفويت
وب����دأت األزم����ة ع��دن��ا أدل���ى أس��ام��ة نبيه 
بشأن  الرياضي  للشارع  صادمة  بتصريحات 
ن��ادى  أم��ام  المحلة  غ��زل  فريق  م��ع  م��ب��ارات��ه 
نهائي بطولة كأس مصر  الزمالك في نصف 
عام 2002 والتي حقق خالها الفارس األبيض 
الفوز علي غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل 
في  المحلة  بلدية  على  الفوز  حقق  ثم  هدف 
مباراة النهائية وتوج باللقب حيث قال نبيه أنه 
خال المباراة سنحت له العديد من الفرص 
أمام المرمى إال أن قلبه لم يطاوعه لتسجيل 
هدف وفي إحدي المرات قال في كرة مشتركة 
مع إبراهيم حسن شتت الكرة من أمامي حت 

ال يحرظ هدفا.
عيد عبدالملك يسير على نفس النهج

من  ال��م��ص��ري  ال��ش��ارع  غضب  على  وردا 
بالتفويت  صراحة  وإعترافه  نبيه  تصريحات 
عبدالملك  عيد  أحمد  ق��ام  الزمالك  لصالح 
العب نادي الزمالك بالدفاع عن أسامة نبيه 
بموقع  الشخصي  حسابه  عبر  فيديو  ونشر 
في  ك��ان  عندما  تويتر  االجتماعي  التواصل 
الزمالك  أم��ام  ويلعب  ال��ح��دود  ح��رس  فريق 
أم��ام  ال��ف��رص  م��ن  العديد  يضيع  ه��و  وظ��ه��ر 
بنلعب  وإح��ن��ا  عليها«  وكتب  األب��ي��ض  مرمى 

براحة قدام الزمالك«.
المحلة تنتفض وتدرس مقاضاة المدرب

العارم  الغضب  من  حالة  س��ادت  وبالطبع 
واالستياء الشديد فى المحلة ما جعل مجلس 
على  ال��رد  ي��درس  المحلة  غ��زل  ن��ادي  إدارة 
السابق  الزمالك  نجم  نبيه  أسامة  تصريحات 
بشأن  السابق  مصر  لمنتخب  العام  والمدرب 
بتعويض  النادي  التفويت كما سيطالب  واقعة 
مالي ورد كل الراتب الذي تقاضاه أسامة نبيه 
خال فترة تواجده في نادي غزل المحلة كما 
سيتم تصعيد األمر إلى كل الجهات المختصة 
الجماهير  طلب  بعد  ذلك  يأتى  فيه  للتحقيق 
من إدارة النادي التدخل لحفظ حقوق النادي 
الكبير الملقب بزعيم الفاحين والذي يمتلك 
شعبية كبيرة في مصر ومحافظة الغربية على 

وجه الخصوص كما أن لديه تاريخ كبير.
اللوائح ال تنصف محبي الغزل

الله  محمد فضل  الدكتور  أكد  جانبه  ومن 
تصريحات  أن  الرياضية  اللوائح  مستشار 
لمنتخب  السابق  العام  المدرب  نبيه  أسامة 
مصر ليست في محلها وغير مناسبة في الوقت 
الحالي وأضاف محمد فضل الله المباراة مر 
عليها تقريبا 20 عام والقانون استنفذ وسيكون 
علي غزل المحلة تقديم شكوى التحاد الكرة 
بشأن التصريحات الصادرة من مدرب منتخب 
القانوني  ال��وض��ع  أن  ال��س��اب��ق  حيث  مصر 

هناك  يكون  ولن  االس��اءة  شكوى  هو  الوحيد 
مجال ألكثر من ذلك ويعود السبب انه سيدافع 
عن نفسه ويقول ليس قصدي الكام المنتشر 
المستحقات  استرجاع  النادي  يريد  كان  وإذا 
المالية سيكون عليه تقديم اوراق ومستندات 
نادي  مع  مثلما حدث  ان هناك تاعب  تثبت 
يوفنتوس موضحا أن الكام اإلعامي ال يعتد 
غزل  ن��ادي  وعلى  الدولية  المنظمات  في  به 
الغير  فقط  اإلس���اءة  شكوى  تقديم  المحلة 
وسيكون علي االتحاد معاقبة مدرب المنتخب 

السابق أما بااليقاف او الغرامة المالية .

موقف اتحاد الكرة
اتحاد  داخ���ل  مطلع  م��ص��در  كشف  فيما 
الكرة  اتحاد  إن  قائا  الجباية  موقف  الكرة 
تقع عليه مسئولية المحاسبة واتخاذ قرارات 
صارمة فور تلقيه شكاوى من قبل األندية التى 
نبيه  أطلقها  التى  التصريحات  من  تضررت 
ألنها تثير البلبلة بين األندية رغم أن االتحاد 
اللحظة عن محاسبة  ليس مسئول حتى هذه 
أحد عناصر اللعبة السابقين الفتا إلى أنه فى 
حالة ورود أي شكوى إلى لجنة القيم واألخاق 
ضد أى العب يدلى بتصريحات مسيئة أو تثير 

وإص��دار  الشكوى  دراس��ة  سيتم  واسعا  جدال 
العقوبات الازمة حيال المخطئ.

استياء مدرب الفريق
وأعرب خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل 
المحلة عن استيائه الشديد من التصريحات 
التى صدرت من أسامة نبيه بالتفويت لفريق 
 2002 ع��ام  مصر  ك��أس  بطولة  فى  الزمالك 
موضحا أن ما قاله أسامة نبيه عيب يطلع من 
مسئول زى أسامة نبية و كان مدرب منتخب 
هذة  على  ق��وى  رد  ف��ى  ي��ك��ون  الزم  و  مصر 

التصريحات.
رمضان يعنف مدرب المنتخب السابق

وش���ن ع��م��رو رم��ض��ان الع���ب ف��ري��ق غ��زل 
المحلة السابق هجوما الذعا على أسامة نبيه 
قائا أسامة نبيه سيعمل مدربا خال الفترة 
المقبلة كيف سيواجه العبيه وهو خان فريقه 
في  التسجيل  ورف��ض  الكروي  مشواره  أثناء 
األمر  هذا  في  سيفكر  وكيف  القديم  فريقه 
وأن  خاصة  نبيه  أسامة  من  توضيحل  ونريد 
وجماهيره  قليلة  ليست  المحلة  غ��زل  قلعة 

كبيرة.
إكرامي يحمل نبيه مسئولية ضياع مجهود 

جيل كامل
غزل  مهاجم  العزيز  عبد  اكرامي  وأع��رب 
تصريحات  من  اندهاشه  عن  السابق  المحلة 
جيدا  المباراة  هذه  اتذكر  قائا  نبيه  أسامة 
وأه���در  ب��ج��واري  بيلعب  ك���ان  نبيه  وأس��ام��ة 
ف���رص ك��ث��ي��رة ل��ك��ن ل��م ن��ش��ك أن���ه أه��دره��ا 
متعمدا   وأضاف مهاجم المحلة السابق  ان 
وكنا  المباراة  بهذه  للفوز  األقرب  كان  المحلة 
لو  مصر  ك��أس  بطولة  تحقيق  م��ن  قريبين 
صعدنا للنهائي  موضحا أن أسامة نبيه دمر 
جيل كامل بالمحلة كان يأمل أن يحقق بطولة 
البطولة  أن  خاصة  النادي  تاريخ  في  تسجل 
كانت حلم لجميع الاعبين في وقتها  وواصل 
نبية  اس��ام��ة  م��ن  ح��زي��ن  أن��ا  المحلة  مهاجم 
ان يضيع  وحزين عليه وكيف يسامح ضميره 

مجهود فريق بالكامل.
حسن ينفي الواقعة

المصرية  الكرة  نجم  حسن  إبراهيم  ونفى 
الزمالك  العب  نبيه  أسامة  قاله  ما  السابق 
السابق من مطالبته بتشتيت الكرة من أمامه 
ك��ي ال يسجل ال��ه��دف وق��ال إب��راه��ي��م حسن 
الحديث  عن  نبيه  أسامة  رواه��ا  التي  القصة 
معي أثناء المباراة لكي أشتت الكرة من أمامه 
هذا  مثل  يحدث  ول��م  مطلقا  صحيحة  غير 
األمر بتاتا ولم يتحدث معي خال اللقاء عن 

األمر.

التفويت واقع أم خيال

ال  القاري  الهيكل  إن  األفريقي  االتحاد  رئيس  أحمد  أحمد  ق��ال 
المسابقات  استئناف  موعد  بخصوص  الرؤية  وضوح  إلى  يفتقر  يزال 

الصحية  للجوانب  تبقى  األولوية  أن  إلى  مشيرا  األفريقية  والمباريات 
والكونفدرالية  أفريقيا  أبطال  دوري  استئناف  موعد  وعن  واإلنسانية 
قال أن كاف يفتقر إلى الرؤية لذلك علينا أن ننتظر قبل صدور هذا 
القرار وبصفتي رئيسا لاتحاد القاري أدعو الجميع إلى توخي الحذر 
أن  أريد  العالمي حيث ال  الوبائي  الوضع  استقرار  وانتظار  الشديد 
التي  العازلة  اإلج��راءات  استقرار  لزعزعة  القدم مصدرا  كرة  تكون 
تتخذها الحكومات المختلفة للتعامل مع هذا الوباء إذا استمرت هذه 
األزمة فاألولوية للصحة ولحياة اإلنسان فرد فعلنا األول هو التأكد 
من أن الموظفين الذين يعملون في المقر يمكنهم العمل من المنزل 
ثم مثل أي مكان في العالم اتخذنا خطوات لوقف أنشطة كرة القدم 

تماما حتى يأتي ما يخالف ذلك.

النقاز  حمدي  عن  اإلف��راج  بسوسة  االبتداية  المحكمة  رفضت 
العب الزمالك السابق المتهم بالتعدي لفظيا على إحدى الدوريات 
المحكمة  باسم  الرسمي  المتحدث  إن  أن  حيث  بتونس  األمنية 
اإلبتدائية سوسة 1 محمد حلمي الميساوي أكد أنه جرى تحديد 
جلسة للنظر في قضية الاعب الدولي حمدي النقاز في الطور 
الميساوي  وأش��ار  مايو   15 الموافق  الجمعة  ليوم  االستئنافي 
إلى أنه جرى تقديم طلب لإلفراج عنه اليوم الجمعة من قبل 
الجناحية  ال��دائ��رة  ط��رف  من  بالرفض  قوبل  ولكنه  محاميه 
الثانية للمحكمة االبتدائية بسوسة بعد الحكم عليه ب�4 اشهر 
وتعود  األمنية  ال��دوري��ات  إح��دى  مع  خافات  بسبب  سجنا 
الواقعة إلى يوم 22 أبريل الماضي حيث جرى ضبط النقاز 
على مستوى منطقة مساكن على متن سيارة وتبين أنه غير 
حاصل على رخصة جوالن وبمطالبته بأوراق السيارة رفض 

واعتدى لفظيا على الدورية.

بين  كبيرة  أزم��ة  المضاية  الساعات  شهدت 
اتهمهما  حيث  أصدقائه  من  وثنائي  جابر  عمر 
ب��م��ح��اول��ة إلي����ذاء أس��رت��ه وط��ل��ب ام����وال كنوع 
حبس  العامة  قررت النيابة  حيث  اإلب��ت��زاز  من 
المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي 
تجري معهما التهامهما بتهديد الاعب عمر جابر 
بالقتل وخطف ابنه عن طريق رسائل على واتس 
آب وذلك بعد حجزهما على ذمة التحريات ورود 
التحريات التي أثبتت صحة الواقعة وسماع شهادة 

الضابط مجرى التحريات.
 في حين أوضح  المحامي عماد عويان الموكل 
عبدالقادر  محمد  وأحمد  ناصر  أحمد  قبل  من 
ما  أن  السابقين  الزمالك  نادي  بميدو العبا  الشهير 
المذكرة  في  بيراميدز  ن��ادي  العب  جابر  عمر  ق��رره 
الجيزة  شمال  لنيابات  العام  للمحامي  منه  المقدمة 
صحيح  وغ��ي��ر  م��رس��ل  ك��ام   2020/420 رق��م  تحت 
ومفبرك وال أساس له من الصحة وأضاف أن ميدو 
من  مبالغ  أي  طلب  على  يعتادوا  ل��م  ناصر  وأح��م��د 
المستشار  أمام  مذكرته  في  ذكره  ما  وأن  جابر  عمر 
المحامي العام غير صحيح وأن ميدو يداين عمر جابر 
بمبلغ 14 مليون جنيه وأكد المحامي خال التحقيقات 
ناد  له عن  البحث  اتفق مع ميدو على  أن عمر جابر 
خاف النادي األمريكي الذي كان يلعب به كمحترف 
وأنه وكله بموجب تفويض للبحث عن فرصه في نادي 
بيراميدز وبالفعل اتفق ميدو مع النادي األمريكي على 
إنهاء تعاقد الاعب معه مقابل مبلغ 200 ألف دوالر 

بمبلغ 90  السماوي  النادي  التعاقد مع  وبالفعل جرى 
مليون جنيه وذلك بواسطة ميدو فأصبح مستحق له 
المتفق عليها إال أن الاعب  العمولة  9 مايين جنيه 

تنصل من اتفاقه.
اضطر  أنه  التحقيقات  في  قرر  ميدو  أن  وأوض��ح 
الذي  ل.د  وه��و  لعمر  المقربين  بأحد  االتصال  إل��ى 
أقر  الجلسة  ه��ذه  وف��ي  الصلح  لجلسه  ميعادا  ح��دد 
الاعب بالدين إال أنه قال إنه ال يستطيع دفعه وأنه 
أحمد  أن  إال  ألف جنيه  بمبلغ 200  للترضيه  مستعد 
ناصر رفض العرض هو وميدو وبدأ االثنان في اتخاذ 
مطالبه  دع��وى  إلقامه  الازمة  القانونية  اإلج���راءات 
لهما وبالفعل حرر االثنان محضرا  المستحق  بالمبلغ 
بالواقعة بقسم أكتوبر يوم 10 أبريل وعندما علم جابر 
طريق  ع��ن  الكيدي  المحضر  ه��ذا  ح��رر  بالمحضر 

استخدام نفوذه وعاقاته ضد أصحاب الحقوق.
وأشار المحامي إلى أن عمر جابر قرر في شكواه 
أن  موضحا  ميدو  لصالح  عقار  ش��راء  في  أنه ساهم 
الشقة من  المقولة كاذبة ألن ميدو اشترى هذه  هذه 
حر ماله وأكد المحامي أن المفاجأة هي الرقم الذي 
أورده عمر جابر بالشكوى مسجل باسمه مشيرا إلى 
أن الاعب استشهد بأخيه وزوجته وبواب العمارة على 
الرغم من أن شهادة شقيقه وزوجته مجروحة وال يعتد 
بها ألن بها شبهة المحاباه إال أن المفاجأة المدوية ما 
قرره البواب من أن ميدو وأحمد ناصر جاءوا للسؤال 
عن الاعب في العمارة إال أنهم لم يقابلوه أو يهددوه 

كما قال جابر.

مصير المسابقات األفريقية يفتقد للرؤية الواضحة

النقاز ممنوع من الخروج 

لعبة القط والفار بين عمر جابر وأصدقائه.. من 
الجاني ومن المجني عليه؟

عبدالحميد جالل N

عيد عبدالملك

اسامة نبيه
إبراهيم حسن

محمة فضل

خالد عيد

عمر جابر

أحمد أحمد

حمدي النقاز
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نفت الفنانه ياسمني عبدالعزيز تشابه 
مع  ليه«  تانى  »ونحب  مسلسلها  احداث 
جلمهورها  وقدمت  الشخصية  حياتها 

رسالة قائلة: متربطوش.
وع���ل���ى ج���ان���ب اخ�����ر ك���ت���ب م��ؤل��ف 
ال��ع��م��ل، ع��م��رو م��ح��م��ود ي��اس��ني، ينفى 
ك��ت��اب��ة ال��س��ي��ن��اري��و م��ن ت��ف��اص��ي��ل حياة 
تأليف  ب��دأ  أن��ه  موضًحا  »عبدالعزيز«، 
خالفات  قبل  أى  عامني،  منذ  املسلسل 

الفنانة العلنية.
وق����ال ي��اس��ني »أن����ا ك��ات��ب م��ع��اجل��ة 
وك��ان  ع��ام��ني،  م��ن  أك��ث��ر  منذ  املسلسل 
التشابه  وبالتالى  آيات(،  )الست  بعنوات 
)بني املسلسل وحياة الفنانة( ال يشغلنى 
ألنى ال أكتب إال الذى ينبع منى وباملناسبة 
أنا ال أجد تشابه إال إذا كان القصد أن 
سيدة اتطلقت وحبت مرة ثانية واعتقد 
هذا ُمتشابه مع 172725738 حالة فى 

حياتنا«.
وي���وج���ه امل���ؤل���ف ك��ل��م��ات إل���ى ك��ات��ب 
السؤال، الذى قال »قصة املسلسل تقريبا 
الواقع..  فى  البطلة  قصة  مع  متشابهة 
السطور؟«،  بني  رسالة  نسميها  ممكن 
»أن��ا مش كاتب مالكى  »ي��اس��ني«:  وي��رد 
السطور ألحد،  ابعت رسائل بني  عشان 
جدا  بعتز  أن��ا  ك��ده،  تقولى  مايصحش 

بقلمى ومهنتى«.
ف��ى ح���ني، أك���د أن���ه ل��ي��س ه��ن��اك أى 
مشهد  على  ق��ائ��اًل  بالسيناريو،  تدخل 
بكتابة  »عبدالعزيز«،  ل�  »فهمى«  مفاجأة 
اليخت،  على  »غالية«  باملسلسل  اسمها 
ال�15: »ال يتدخل أحد فيما  فى احللقة 
أعمله  أن��ا  عمل  أى  تفاصيل  من  اكتب 
مراد  ملا  احل��م��دهلل،  عنى  معروف  ه��ذا 
الياخت  سمى  فهمى(  )ك��رمي  السويفى 
غالية، بإيعاز منى أنا، ليس هناك طرف 
ثالث له عالقة بهذا، الرسالة وصلت؟.. 

ماحدش بيملينى أكتب إيه؟«.
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ياسمين عبدالعزيز تنفى 
تشابه قصة مسلسلها مع 

حياتها الشخصية

في  أجرًا  تتقاضى  لم  أنها  جنات    الفنانة  أكدت 
إعالن مؤسسه مستشفي الكبد، مشيرة أنها تفاجأت 
بعدم وجود شكر لها على االعالن، وهو جعل هناك 
لم  وه��ذا  الغناء  مقابل  أج��رًا  تقاضت  أنها  تساؤالت 
كما  المرضي  لكل  الشفاء  متمنية  بالمرة  يحدث 
أطباء  من  المستشفي  على  للقائمين  الشكر  وجهت 
كتبت  قد  جنات  وكانت  مجهوداتهم.  على  وإدارة 
فيس  االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحتها  على 
مستشفى  مرضى  لكل  بالشفاء  بوك:”تمنياتي 
بالمستشفى  والعاملين  الدكاتره  ولجميع  الكبد 
أتمنى  والتوفيق..كنت  النجاح  م��ن  بمزيد 
م��ن جميع  م��ه��دى  ال��ع��م��ل  ه���ذا  أن  ت��وض��ي��ح 
مع  ولكن  انجازه  على  القائمين  الفنانين 
عرض العمل في هذا الشهر الكريم على 
الف  أق��ول..ال��ف  أحب  الفضائيات 

مبروك”.

لم أتقاض أجرًا فى إعالن مؤسسة الكبد  
كالركسون  كيلي  العالمية  النجمة  أن  يبدو 
أن  بعد  ذلك  و  حياتها  في  جدا  صعبة  فترة  عاشت 
توقعت أن ابنها ولد أصم وهو ما أكده موقع “ اوليان 
ابنها  “ أن   I Dare You “ فقد اشارت مغنية ، تايمز” 
من  يعاني  كان  سنوات   4 العمر  من  البالغ  رمينجتون 
تراكم  عن  نتجت  والتي   ، والكالم  السمع  في  مشاكل 

شمع األذن ، و هو ما جعلها تشعر وكأنه طفل اصم .
“ كان لديه مشكلة   : فقد قالت كيلي كالركسون 
األذن  في  مشكلة  من  يعاني  كان  ألنه  الكالم  في 
هناك  كان  أذنيه  أعماق  في   ، طفال  كان  عندما 
أنه  تقريبا   ، اعتقدنا  حيث  الشمع  من  الكثير 
بطريقة  تحدث  كان  انه  الي  إضافة  أصم  كان 

غير واضحة وكأنه تحت الماء “.

يسرا أجمل ست فى الدنياتوقعت أن ابنها ولد أصم
من  كبيرة  نسب  عهد”  “خيانة  مسلسل  حقق 
وذلك  كبيرا،  جماهيريا  نجاحا  وأيضا  المشاهدة، 
التى  الشخصية  عهد  م��ع  الجمهور  تعاطف  بعد 
خيانة  بسبب  المسلسل  أحداث  فى  يسرا  تجسدها 
صبرى،  عبير  ابنها.  وفاة  بسبب  وأيضا  لها،  أشقائها 
مع  تجمعها  صورة  نشرت  المسلسل،  نجمات  إحدى 
يسرا، وعلقت عليها: “أجمل ست في الدنيا.. يسرا.. 
يعرض  عهد”  “خيانة  مسلسل  وراه��ا”.  أهو  وهشام 
من  وهو  والنصف  السادسة  فى  الحياة  قناة  على 
عبير  م��راد،  جومانا  شيحة،  حال  يسرا،  بطولة 
إخراج  من  أن��ور،  وخالد  مهنى  هنادى  صبري، 
سامح عبد  العزيز، تأليف أحمد عادل وأمين 
جمال ، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة 
العدل  ج��م��ال  للمنتج  ج���روب  ال��ع��دل 
للخدمات  ال��م��ت��ح��دة  وال��ش��رك��ة 

اإلعالمية.

عبير صبرى: كيلي كالركسون جنات: 

نادية الجندى: عملى مع نبيلة عبيد تأخر.. 
و»سكر زيادة« كوميديا رايقة للجمهور

للمنافسة من جديد،  الجندى  نادية  النجمة  تعود 
كما  الرايقة،  الكوميديا  روح  على  يعتمد  بمسلسل 
وصفتها، يجمعها مسلسل »سكر زيادة« بالنجمة نبيلة 

عبيد وتقدمان معا عمال ينافس فى مكانه وحده.
تميزها  عن  بقوة  للدراما  العائدة  النجمة  حاورنا 

هذا العام، والمنافسة التى تخوضها فقالت:
مسلسل  ترين  كيف  سألتها..  البداية  فى 

سكر زيادة بعد عرضه؟
الصباح  ص��ادق  المنتج  علّى  عرض  أن  بمجرد   -
فكرة الجمع بينى وبين الفنانة نبيلة عبيد، بعد مشوار 
طويل وتاريخ من المنافسة، تحمست جًدا، وكانت هذه 
البداية، وانتظرنا بعدها وقتا حتى استقر على  هى 
الحدوتة، وحصل على حقوق فورمات أمريكى، لتبدأ 
بالنسبة  الكتابة، وهو تجربة غريبة وجديدة  مرحلة 
لى، وكذلك العمل مع المخرج وائل إحسان، الذى 
بالعديد  الكثير، االستعانة  وللمسلسل  لى  أضاف 
من ضيوف الشرف فى كل حلقة كان من عوامل 
الجذب أيًضا بالنسبة لى، إضافة لوجود قامة 

كبيرة فى حجم الفنانة سميحة أيوب.
قبل  تخوفات  أى  لك  كانت  هل   ■

انطالق التصوير؟
كل  ف��ى  ك��ل تجربة ج��دي��دة  م��ع   -
وهو  بالخوف،  أشعر  كنت  تجاربى 
المخرج  وص��راح��ة  إي��ج��اب��ى،  شعور 
»الموود«  فى  أدخلنى  إحسان  وائ��ل 
»كريمة«  كاركتر  وأحببت  سريًعا، 
ال��ت��ى أج��س��ده��ا ض��م��ن األح����داث 
وتعايشت معها، وظروفها، ومع أول 

أسبوع لم تعد الرهبة موجودة.
■ هل كان لديك أى متطلبات 
من اإلنتاج قبل بدء التجربة؟

- لم يكن لدى أى طلبات، واإلنتاج لم يبخل على 
تلك  فى  صراحة  الكثير  وتحمل  ش��ىء،  ب��أى  العمل 
التصوير بسبب  إقامة ووقف  التجربة من مصاريف 
حظر التجوال المطبق فى لبنان، وكان يبحث دائًما 

عن راحتنا.
■ المسلسل مأخوذ عن فورمات، كيف ترين 
ذلك، وهل أسلوب ورشة الكتابة جيد من وجهة 

نظرك؟
- معه بدون شك، شرط أن يتم »تمصيره« ووضع 
والحدوتة  الشخصيات  على  الكتابة  ف��ى  لمسات 
ال��ذى  المجتمع  وتقاليد  ع���ادات  م��ع  تتوافق  حتى 
تمت  أمريكى،  أجنبى  الفورمات  وألن  عليه،  تعرض 
بشخصية  الخاصة  التفاصيل  بعض  وحذف  إضافة 
»كريمة« ألنها كانت مختلفة بعض الشىء فى النسخة 
األصلية، وهى تجربة جديدة أول مرة أخوضها، وأنا 
كنت اعتدت فى كل أعمالى على الكتابة من األدب، 

والمميز فى »سكر زيادة« أنها اليت كوميدى.
■ كيف استعددت للشخصية؟

- قدمت أكثر من 86 فيلما سينمائيا، حققت فيها 
مثل  كاركتر  ينقصنى  كان  لكن  بالشخصيات،  التنوع 
تركيبة  قبل،  من  أجسده  أو  له  أتطرق  لم  »كريمة«، 
زوجها  م��ع  قصتها  األح���داث  وستكشف  مختلفة، 
قراءتى  ومنذ  ث��ري��ة،  شخصية  وتاريخها،  وابنتها، 
الحركة  فى  »الزم��ة«  خلق  حاولت  للسيناريو  األول��ى 
ل�»كريمة«، ودربت نفسى عليها، وضمن الحلقات تجد 
أن »كريمة« تحرك كتفها عفويا لألمام عند الكالم، 
وتتحدث بتعال، فيها طفولية، تمزج بين حياء األنثى 
لها،  معايشتى  من  ج��اءت  الحركة  تلك  والطفولية، 

وتخلق ضحكا.
تعاملت  كيف  حدين،  ذو  سالح  الكوميديا   ■

مع هذا األمر فى ظل اختالف أذواق المتلقى؟

- الموضوع فى »سكر زيادة« قائم على الكوميديا، 
شرط عدم االستخفاف، والفورمات األمريكى ناجح 
فى بلده، وبالتالى هذا يمنحك ثقة فى شكل الضحك 
مميز  أسلوب  خلق  حاولت  األح���داث،  تخلقه  ال��ذى 
فى األداء، وكنت دائًما أسأل المخرج وائل إحسان، 
يتناسب  بما  المشاهد،  بعض  للسيناريو  نضيف  أن 
الكوميديا  أرف���ض  وك��ن��ت  »ك��ري��م��ة«،  شخصية  م��ع 
الفارس فى غير مكانها، والضحك كله من المواقف 

والشخصيات.
■ هل كان للعمل رسائل يحملها للجمهور؟

- بالتأكيد وهذا هو الهدف من الفن، فمثال فى 
»إنتى  لها  يقول  »كريمة«  اب��ن  ظهر  األول��ى  الحلقة 
تفكيرك بقى قديم«، وهذا موجود فى الحياة حالًيا، 
كيفية تعامل االبن مع والدته، وفى المقابل تقرر ترك 
لتعيش  إدارت��ه  عن  وتتنازل  فيه  تعيش  الذى  القصر 
فى فيال صغيرة، وكذلك يرصد كيفية عدم اهتمام 
البعض بالسؤال عن أهاليهم وآبائهم وأمهاتهم وتأثير 

ذلك عليهم نفسًيا.
■ كيف ترين فكرة الجمع بين4 نجمات كبار 
المتلقى  يعتد  لم  أمر  وهو  واحد  مسلسل  فى 

عليه.. أال يعتبر مغامرة؟
- التحدى كان فى لقائى مع نبيلة فى عمل واحد، 
لكن بدون شك األستاذة الكبيرة سميحة أيوب قامة 
بالعمل معها، ودورها مكتوب جيًدا وقدمته  نتشرف 
جسدته  الذى  »كريمة«  كاركتر  وكذلك  ب�»أستاذية«، 
نبيلة اجتهدت عليه جًدا، والجمهور فى النهاية يقول 
كلمته والحمد لله، أنا أكن لمدام »نبيلة« كل احترام، 

وكل منا يعلم تاريخ اآلخر، وبيننا احترام متبادل.

N دينا دياب

الجمهور  اصابت  الشديد  االستياء  من  حالة 
تقدم  التى  المقالب  برامج  نوعية  من  المصرى 
بعقل  باالستخفاف  البعض  اتهمها  العام،  هذا 
يقدمها  من  بمعاقبة  طالبوا  وآخ��رون  الجمهور، 
بتهمة اهانة الضيوف معه حتى لو كانوا موافقين 

على اجراء المقلب.
المائدة  على  كانت  البرامج  من  نوعيات   5
برنامج »رامز مجنون رسمى«،  الرمضانية وهى 

و«خ��ل��ى ب��ال��ك م��ن ف��ي��ف��ى«، 
حاجة«،  فاهم  و«م��ح��دش 
و«ال��ب��روف��ة ف��ى رم��ض��ان«، 
انتهاء  ومع  و«المهزراتية«، 
الشهر  من  األول  النصف 
ال����ك����ري����م، ف����ق����دت ه���ذه 
البرامج رونقها لما تحتويه 
من اذالل ومهانة لضيوفها، 
ينصرف  الجمهور  ما جعل 
ع��ن��ه��ا، م��ن��ه��ا م���ن ع��رف 
مع  باالتفاق  انه  المشاهد 
هى  م��ا  والحلقة  الضيف 
حبكها  يتم  لم  تمثيلية  اال 
ج��ي��دا، وأخ����رى اس��ت��ه��زاء 
ب��ال��ج��م��ه��ور ب��إه��ان��ت��ه فى 

الشارع.
المشاهد  ه��ذه  اع���ادت 

الكبير  الفنان  اذهاننا  ال��ى 
عاما   17 م��دار  على  قدم  وال��ذى  نصر  ابراهيم 
حلقات برنامج »الكاميرا الخفية«، ورغم ان هذه 
التى  التكنولوجية  بالوسائل  تلتحق  لم  الحلقات 
تستخدم اآلن فى البرامج اال انها كانت مضحكة 
والجمهور ظل يتذكرها رغم انتهاء عرضها منذ 
فترة طويلة، حاورنا الفنان الكبير ابراهيم نصر 
ونصيحته  اآلن  البرامج  نوعية  فى  رأيه  لنعرف 
المقالب باعتباره رائدا فى  لمن يقدمون برامج 

هذا النوع.
لألسف  ق��ال:  المقالب  برامج  فى  رأي��ه  عن 
الشباب الذين يقدمون الحلقات »جامدين« على 
الناس، بيذلوهم ويبهدلوهم بالضرب والسباب، 
اننى  بمعنى  الضحك،  به  المقصود  ليس  وهذا 
العام،  المقالب هذا  برامج  تابعت بعض حلقات 
وجدتها محرجة للناس، من من الجمهور يتقبل 
او  ويجرى،  يضربه  او  بالطعام،  احدا  يلقيه  ان 
فتاة تظل تصرخ طوال الحلقة، تابعت بعضا من 
البرامج ضحاياها االجمهور ولم تعجبنى، فهذه 
ليست برامج مقالب لكنها اهانة للضيوف وهذا 

مخالف تماما إلضحاك الجمهور.
وع���ن ب��رن��ام��ج رام���ز م��ج��ن��ون رس��م��ى قال:  
البرنامج صعب فى احداثه، فهذه ليست احداث 
برنامج، لكنها احداث مسلسل رعب يذاع الرهاب 
ماكينات  احضر  ان  الفائده  ما  لكن  الجمهور، 

ب�10 ماليين جنيه لكى اخيف الفنانين والجمهور 
يشاهدهم؟، ما المصلحة العائدة على الجمهور 
فى هذا الشأن؟ ليس مضحكا بالنسبة له ان يرى 
الفنان متذلال امامه ويقول له »والنبى نزلنى«، ما 
مصدر البهجة، المنتج دفع كل هذا المال ليعطى 
فهل  زم��الئ��ه،  م��ن  يسخر  لكى  ل��رام��ز  الفرصة 
يجب ان يشاهد الجمهور العب الكرة المحبوب 
لهم شخصا هايف وتافه، هل يمكن ان يستهزأ 
ب��ك��ري��م��ة ال��م��ج��ت��م��ع ب��ه��ذا 
والرسام  »الممثل  الشكل 
والعب  والزجال  والشاعر 
متأثر  شخصيات   « الكرة 
بها الجمهور فكيف يسخر 
الجمهور  فقد  وهنا  منها، 
وتأثرت  الفنان  مصداقية 
عنه،  النمطية  ال���ص���ورة 
ان  الدولة  اتمنى من  ولذا 
سريعة  اج�����راءات  تتخذ 
ض���د ه����ذه ال��ن��وع��ي��ة من 

البرامج.
البد  ق��ال:  الحل  وع��ن 
من  ع��ام  موقف  يتخذ  أن 
تقديم  ألن  نفسها،  الدولة 
برامج بهذا الشكل مضرة 
مستوى  على  بالخصوص 
يفعلها  من  وبالتالى  النشء، 
ان  للدولة  ويمكن  ك��ام��ل،  ن��شء  بتدمير  يحاكم 
تحدد غرامة على المتجاوز فى هذا الشأن، او 
باخالقياتنا،  القواعد  نصنع  من  ونحن  الحبس. 
الفنان عليه مسئولية، يعرف الصح من الخطأ، 
يعرف ان رسالته موجهة لناس بعينها، ال يمكن 
للضحك ان يبنى على دم وبكاء وسكاكين واهانة 
كيف  الجمهور،  واضحاك  بالسعادة  يأتى  لكنه 
اسعد وانا اشعر بالذل. وعن نجاحه فى تقديم 
برامج المواهب قال: لمدة 17 سنه قدمت فيها 
فكرة برنامج مختلفة فى كل عام منذ عام 1996، 
كنت اظل ابحث عن الفكرة لشهور طويلة، بشرط 
المقلب،  فيه  اج��رى  ال��ذى  الشخص  تحترم  ان 
السينمات،  تذاكر  فى  عاملة  زكريا  زكية  فكرة 
من  افكار  كلها  دليفرى،  وهوم  ممرضة  واخ��رى 
الشارع لكنها فى االساس ال تلمس الضحية وال 
تهينه، فى كل حلقاتى كنت احترم الضيوف، ألن 
الحلقات، وينفذون  يتأثرون كثيرا بهذه  االطفال 
زم��الئ��ه��م،  م��ع  ال���م���دارس  ف��ى  اح��ي��ان��ا  المقلب 
فاألسرة ال تدفع مبلغا طائال فى المدارس حتى 
يخرب عقول االطفال ببرنامج تليفزيونى، لذلك 
كان هدفى الوحيد هو اضحاك الجمهور بشياكة 
دون وضع قواعد اسير عليها، فأخالقياتى هى 
التى تسيرنى، لذلك ظل الجمهور يتذكر البرنامج 

حتى االن.

ابراهيم نصر: يجب معاقبة مقدمى برامج 
المقالب إلهانتهم الذوق العام

نجوم »االختيار«: المشاركة فى المسلسل واجب وطنى
الدراما  تاريخ  فى  استثنائية  درامية  حالة  »االختيار«  مسلسل  يمثل 
لمشاهدة  جميعهم  األسرة  أفراد  يجمع  ان  استطاع  والمصرية،  العربية 
صفوف  الى  مشاهديهم  العمل  فريق  بها  نقل  حقيقية،  وطنية  ملحمة 
كانوا  التى  الحرب  حالة  يعيشون  وجعلوهم  المسلحة،  القوات  رج��ال 
يسمعون عنها عبر وسائل االعالم، فى كل حلقة من حلقات العمل يؤجج 
فترة  عاصروا  من  خاصة  الجميع،  لدى  الوطنية  مشاعر  صناعه  بها 
لم يطلع عليها  العمل لحقائق كثيرة  ليوثق  المحظورة،  الجماعة  حكم 
الجمهور من قبل، فى إطار زمنى متزامن مع حياة الشهيد أحمد المنسى، 
كشف فيه  صراع اإلرهاب ضد الشعب والجيش لحماية الوطن، وفرضت 
العسكرية  العمل ضيوف شرف فى كل حلقة، كأعضاء للعمليات  طبيعة 
لحماية  الغالية  دماءهم  فيها  يبذلون  المسلحة  القوات  رجال  كان  التى 

أرض الوطن.

عبدالمنعم  صبرى  الكبير  الفنان 
الشهيد ضمن احداث  جسد دور والد 
لكنه  للقلوب،  مدم  مشهد  فى  العمل، 
يعبر عن اهالى ابناء القوات المسلحة 
باستشهاد  وف��رح��ت��ه��م  وم��ش��اع��ره��م 
ابنائهم. الفنان القدير عبر عن سعادته 
بالمشاركة فى العمل، وقال »)االختيار( 
أع��ادن��ا لزمن رأف��ت ال��ه��ج��ان، ك��ل من 
شارك فيه استعاد روح الوطنية التى لم 

ننسها ابدا.
تصوير  وقت  حالته  ووص��ف صبرى 
وكأننى  ف��رح��ان  كنت  وق���ال:  المشهد 
لم أشارك سوى  اننى  فى معركة، رغم 
بمشهد واحد، لكننى شعرت اننى اجسد 
حال كل اباء الشهداء الذين دفع ابناؤهم 

حياتهم فداءا للوطن.
واشار صبرى إلى أن »االختيار« من 

شارك  انه  الفنان  يكفى  التى  األعمال 
حياته، شعرت  مدار  على  فيها  بمشهد 
علّى  وسيطرت  مشاهدته،  بعد  بالفخر 
مشاعر الدموع مع السعادة، واتمنى لو 
يتم تقديم عمل على االقل فى كل عام 
بلدنا  فى  يحدث  ما  تاريخ  لنا  يوضح 
حتى نعرف قيمة من يضحون بحياتهم 

من اجل الوطن.

أوضح  الفنان نور حمدى: أنه يجسد شخصية 
القائد محمد درويش، قائد كمين »الفرافرة« الذى 
أثناء التصدى لهجوم  استشهد فى واقعة شهيرة، 

إرهابى فى سيناء.
بطل  دور  بتجسيد  سعادته،  مدى  عن  وأع��رب 
لى  ش��رف  ق��ائ��اًل:  المصرى،  الجيش  أبطال  من 
حتى  مآلسل«االختيار«،  فى  المشاركة  فنان  وألى 
يجسد  العظيم  العمل  ه��ذا  ألن  ب��دور صغير  ول��و 
الشهيد  بطولة  وهى  الجيش  بطوالت  من  بطولة 

»المنسى«.

 الفنان الشاب عصام السقا، جسد 
شخصية الشهيد محمد محمود هرم، 
وهو شخصية مؤثرة ضمن األحداث، 
الذى  للمنسى  الصدوق  الصديق  فهو 

الزمه فى كتيبته.
 السقا أكد على سعادته بالمشاركة 
فى العمل وقال: أتمنى أن يكون العمل 
بقدر اصحابه، وأن يكون على مستوى 

الوطنية التى نجسد مسيرة ابطالها.
المنسى  عن  سمعناه  ما  واض��اف: 
يقول ان كل ما نقدمه ال يصل الى 4 
فى المائة من انسانيته ووطنيته التى 

تدرس.
وعن شخصية هرم قال: كان هدفى 
ان يظهر العمل من لحم ودم، وهو ما 
الكبير  الكاتب  سيناريو  فيه  ساعدنى 
ميمى،  بيتر  والمخرج  دوي���دار  باهر 
كبير،  فخر  المسلسل  فى  والمشاركه 
وأى ممثل فى مصر هيبقى له الشرف 
الشهداء..  من  بطل  أى  تجسيد  فى 
وهم  مثيل،  لهم  ليس  الوطن  فشهداء 
كمين  عن  وما سمعته  الحق،  دار  فى 

البرث، مرعب.

قال الفنان ماجد المصرى 
عمل  االخ��ت��ي��ار  مسلسل  إن 
وسعدت  وكبير،  ومهم  محترم 
ك���ث���ي���را ب���ال���م���ش���ارك���ة ف��ي��ه، 
من  وك��ل  العمل  فريق  وأشكر 
العمل  ه��ذا  إنجاح  فى  ساهم 
لله  والحمد  الوطنى،  الشريف 
شافها،  ال��ك��ل  األف��ع��ال  ردود 
أرواح  ع��ن  نتكلم  أننا  ويكفى 
شهدائنا، ليس فقط فى سيناء 
كل  فى  شهدائنا  أرواح  ولكن 
جميعا. يرحمهم  الله   مكان، 

األعمال  أن  أعتقد  وأض���اف: 
أس��رع،  للناس  تصل  الوطنية 
باإلضافة إلى أنها تسهم بقدر 
كبير فى وعى للناس، والجميع 
يعرف مدى ما يحدث لجنودنا 
التضحيات  وك��م  سيناء،  ف��ى 
أن  سبيل  فى  يقدمونها  التى 

نحيا جميًعا فى أمان.

صبرى عبدالمنعم : كواليس التصوير 
ذكرتنى برأفت الهجان

نور حمدى: استشهاد محمد درويش لحظة صعبة

عصام السقا .. »ظل 
المنسى« الشهيد هرم

ماجد المصرى: 
المشاركة فى 

االختيار فخر



بناء على اتصال بالنائب أسامة شرشر

»تار بايت«..

أهالى املصابني بـ»حادث املنوفية« يستغيثون 
باملحافظ: ال ميكننا حتمل تكاليف العالج 

مبستشفى خاص ونريد نقلهم ملستشفى حكومى

ملاذا يهاجم إعالم اإلخوان عمرو أديب؟

ت���ق���دم م��ج��م��وع��ة م���ن األه���ال���ى 
ب��ج��وار  ال��ع��ق��ر  س��ك��ة  أول  بمنطقة 
أسامة  للنائب  بشكوى  على  مصرب 
لم  التى  القمامة  تراكم  من  شرشر 
شهور،   3 م��ن  أكثر  منذ  رفعها  يتم 
لهذه  تصل  ال  النظافة  عربات  وأن 

المناطق المكتظة بالناس.
وق�����ام ال���ن���ائ���ب أس���ام���ة ش��رش��ر 
ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ن���واب ع��ن دائ���رة 
مطلب  بتلبية  الليان  وس��رس  منوف 
المواطنين من أهالى هذه المنطقة، 
هذه  لبحث  بنفسه  الموقع  وزي���ارة 
النائب  يتخيل  ولم  ميدانيا،  الشكوى 
ب��ش��اع��ة ه���ذا ال��م��ن��ظ��ر م���ن ت��راك��م 
منذ  والملوثات  والمخلفات  القمامة 
بيئية. ك���وارث  يسبب  مما  ش��ه��ور، 
وتساءل شرشر: أين قسم اإلشغاالت 
الليان؟  ب��س��رس  المحلية  ب��ال��وح��دة 
وماذا يفعل؟ وهذا فى حد ذاته كارثة 

من الكوارث.
األده����ى  أن  ش���رش���ر  وأض������اف 

وال  مظلمة  المنطقة  أن  واألع��ج��ب 
ل��إن��ارة،  كهرباء  أع��م��دة  بها  ت��وج��د 
على  بخوفهم  المواطنون  وأبلغنى 
وجود  عدم  بسبب  وأوالده��م  بناتهم 
األعمدة  أن  إل��ى  باإلضافة  أع��م��دة 
بها  الكشافات  المقابل  االتجاه  فى 
الكشافات  فأين  ومعطلة،  محروقة 
ال���م���وج���ودة ف���ى م���خ���ازن ال���وح���دة 

المحلية؟!..
من  أخ��رى  شكوى  إل��ى  باإلضافة 
أهالى المنطقة خلف الوحدة المحلية 
الذى  الشارع  بجوار  الليان  بسرس 
يقطن به الدكتور فوزى تركى رئيس 
جامعة كفر الشيخ السابق ومجموعة 

من أهالى الشارع الشرفاء، يشتكون 
أي���ض���ا ع��ل��ى ص��ف��ح��ات ال��ت��واص��ل 

االجتماعى من تراكم القمامة.
وأك����د ش��رش��ر أن���ه ق���ام ب��إرس��ال 
المحترم  للواء  والمستندات  الصور 
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 
المواطن،  لمصلحة  دائما  المنحاز 
والصور خير دليل يغنى عن أى كالم، 
رئيسة  الفاضلة  لألستاذة  وك��ذل��ك 
يحدث هذا  لماذا  متسائال:  المدينة 
فى هذا التوقيت الهام الذى تمر به 
كورونا؟  فيروس  انتشار  من  البالد 
ف��ال��ق��م��ام��ة وال��ت��ل��وث أح���د أس��ب��اب 
اليوم  زيارتى  وبعد  األوبئة..  انتشار 
وعدت  المغرب  أذان  قبل  للمنطقة 
األهالى بإنهاء هذه المشكلة فورا من 
أننا  حيث  التنفيذى،  الجهاز  خ��الل 
جميعا فى خدمة المواطن المصرى 
ومحافظ  المصرية،  للدولة  ودعما 

المنوفية..
اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

شرشر يستجيب لصرخة املواطنني مبنطقة العقر وخلف مجلس املدينة 
بسرس الليان بسبب انتشار القمامة وعدم وجود أعمدة إنارة
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استنجد أهالى عدد من المصابين 
فى حادث الطريق اإلقليمى بالمنوفية 
إبراهيم  باللواء  الماضى،  األحد  يوم 
أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور 
نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة 
إح��دى  إل��ى  ذوي��ه��م  لنقل  بالمنوفية، 
المستشفيات الحكومية لتلقى العالج.

وت���واص���ل أه��ال��ى ال��م��ص��اب��ي��ن مع 
ال��ن��ائ��ب أس���ام���ة ش���رش���ر ل��ت��وص��ي��ل 
المصابين  ذوي��ه��م  ونقل  استغاثتهم 
وهم من عمال اليومية، من مستشفى 
إليها  نقلهم  تم  التى  بأشمون  العربى 
على  يقدرون  ال  ألنهم  الحادث،  بعد 
ولذلك  ب��ه��ا،  ال��ع��الج  تكاليف  تحمل 
إبراهيم  اإلنسان  باللواء  يستنجدون 
لنقل  المنوفية  محافظ  ليمون  أب��و 
ذويهم إلحدى المستشفيات الحكومية 

لتلقى العالج الالزم.
والمصابون المتواجدون بمستشفى 
هم  ال��م��رك��زة  العناية  بقسم  العربى 
بهواش،  قرية  م��ن  و)أ.س(  )ع.ب(، 
و)ج.ج( من قرية دمليج، باإلضافة إلى 

حالتين تتلقيان العالج أيضا.
أباظة،  ناجى  محمد  ال��ل��واء  وك��ان 
مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا 
من إدارة البحث الجنائى بقيادة اللواء 
المنوفية  مباحث  محمد عمارة مدير 

مباحث  رئيس  فتحى  والعميد محمد 
عامال   20 بإصابة  ُيفيد  المنوفية، 
آخرين  ثالثة  ووف��اة  باليومية  وعاملة 
على  نقل  نصف  سيارة  إنقالب  إث��ر 
الطريق اإلقليمى المار بمركز أشمون 
"نزلة مؤنسة"، انتقل إلى مقر الحادث 
رئيس  الصمد،  عبد  محمد  المقدم 
مباحث أشمون، وتم تحرير المحضر 
المصابين  نقل  وتم  بالواقعة،  ال��الزم 

للمستشفى.

هذا  بالحجارة،  يلقى  المثمر  الشجر 
أديب،  الكبير عمرو  هو واقع اإلعالمى 
اآلن  بين  اإلخ��وان  إعالم  يتصيده  الذى 
ألنه  نظرا  واللكمات،  بالكلمات  واآلخر 
فى  اإلعالميين  بين  مشاهدة  األك��ث��ر 
التيارات  مواجهة  فى  واألعنف  مصر، 

المتشددة فى العالم العربى.
معركة جديدة يخوضها إعالم الباطل 
من تركيا وقطر ضد أديب بسبب مواقفه 
األخيرة والتى أكد فيها أن الدولة تبذل 
قصارى جهدها فى استعادة المصريين 
على  م��ش��ددا  ال���خ���ارج،  ف��ى  العالقين 
تتحملها  المغتربين  إقامة  تكاليف  أن 
الجامعية  المدن  فى  كانت  إذا  الدولة 
أراد  إذا  أم��ا  العامة،  المستشفيات  أو 
الشخص إقامة خمس نجوم فى الفنادق 
فيجب عليه أن يتحمل نفقاتها، وهو أمر 

منطقى بطبيعة الحال.
وأبواقهم  اإلخ��وان  خونة  التقط  وقد 
أديب، معتقدين  الموقف وهاجموا  هذا 
ال��ف��ن��ادق على  أق��ام ف��ى أح��د  أن نجله 
حساب الدولة، وهو ما قام بنفيه بشكل 
قاطع مؤكدا أن نجله أقام على حسابه 
الخاص، مما أوق��ع إع��الم اإلخ��وان فى 
م��أزق جديد أم��ام ال���رأى ال��ع��ام، ال��ذى 

بعد  تحصى،  ال  م��رات  كذبهم  اكتشف 
ألنفسهم  ي��ث��أرون  س��وف  أنهم  ظنوا  أن 
من الواقعة األولى التى كشفهم خاللها 

أديب منذ عدة أشهر.
مواقع  السخرية  م��ن  ح��ال��ة  وع��م��ت 
التواصل االجتماعى بعد ما نجح أديب 
قنوات  إعالمى  مهنية  عدم  إثبات  فى 
اإلخوان التى تبث من تركيا، ب�"اشتغالة 
خلف  انسياقهم  بها  كشف  بسيطة" 
منها  التحقق  انتظار  دون  معلومة،  كل 
على  هجوماً  فيها  وج��دوا  أنهم  لمجرد 

مصر.
وكان "أديب" ،قد أعلن فى حلقة من 
برنامج "الحكاية" على قناة "إم بى سى 
اإلخوان  جماعة  تنظيم  إلعالم  مصر"، 
اإللكترونية  وميليشياته  اإلره��اب��ي��ة، 
فقرة  فى  السيسى،  محمود  استضافة 
ت��ال��ي��ة ح��ي��ث ه��رع��ت أب����واق اإلخ����وان 
للهجوم  ن��اص��ر،  محمد  اإلره��اب��ى  مثل 
ومحمود  أدي��ب،  وعمرو  البرنامج  على 
نجل  أن��ه  اعتقادهم  لمجرد  السيسى، 
الضيف  ك��ان  بينما  السيسى،  الرئيس 
أحد مؤسسى سلسلة شهيرة من سالسل 
الصيدليات، وهكذا ندرك أن هناك "تار 

بايت" بين أديب وإعالم اإلخوان.
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