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المستشار  ال��ع��دل  وزي��ر  أعلن  أن  بعد   
عمر مروان أنه سيتم عودة جلسات الجنح 
كافة  ف��ى  بالمحاكم  المستأنف  وال��ج��ن��ح 
أنحاء الجمهورية لنظر القضايا المحبوس 
على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق 
ال��ح��ك��م وع��ق��د ج��ل��س��ات م��ح��اك��م األس���رة 
بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية 
كبير  عدد  رفض  باألحكام  للنطق  والكلية 
القرار  ه��ذا  ال��ى  االنصياع  المحامين  من 
خ��اص��ة ب��ع��د ظ��ه��ور ح����االت ع���دي���دة من 
المحامين  وسط  كورونا  بفيرس  االصابة 
فى  المحاكم  موظفى  من  البعض  وكذلك 
عدد  ارتفاع  الى  ادى  مما  األخيرة  الفترة 
مؤكدين  محاميا   ١٢ من  يقرب  ما  وفيات 
انه بالرغم من اتباع االجراءات االحترازية 
اال انها ال تمنع االصابة بالعدوى الفتين ان 
الحل يكمن فى تفعيل المنظومة االلكترونية 
للجلسات حتى االنتهاء من تلك االزمة التى 
يمر بها العالم حفاظا على ارواح المحامين 
ب��ض��رورة  مطالبين  والمجتمع  وأس��ره��م 
التقاضى  منظومة  تنفيذ  على  العمل  بدء 
عن  المحاكم  جلسات  وعقد  اإللكترونى 
الفتاح  الرئيس عبد  لتوجيهات  تنفيذا  بعد 
البشرية فى  التجمعات  السيسى للحد من 

ظل أزمة كورونا .
بداية أكد فتحى سعيد ابو العز المحامى 
بالنقض والدستورية العليا تعقيبا على قرار 
عودة جلسات الجنح والمستأنف بالمحاكم 
ان القرار غير مدروس تماما خاصة بعد أن 
ثبت علميا وواقعيا أن جميع هذه اإلجراءات 
االحترازية كاستخدام الكمامة والمطهرات 
ال تمنع من اإلصابة بالعدوى المؤكدة لهذا 
القرارات  مستنكرا جميع  القاتل  الفيروس 
الصادرة من الدولة التى تنادى بعدم النزول 
الحياة  مجريات  مع  وتناقضها  واالختالط 
اليومية فيجب غلق المحاكم كليا والبدء فى 

تفعيل المنظومة االلكترونية للجلسات .
كان  كورونا  فيروس  ازم��ة  قبل  وأض��اف 
ح��ض��ور ال��ج��ل��س��ات م��ه��زل��ة وال��وض��ع غير 
مرضى ازدحام على الرول وطرق وممرات 
جيده  تهوية  او  استراحة  يوجد  وال  ضيقة 
ووض���ع غ��ي��ر ادم���ى وغ��ي��ر الئ���ق ب��ال��س��ادة 
انتحار  بالمحاكم  العمل  فعودة  المحامين 
جميع  اتخذنا  مهما  عمليا  وليس  جماعى 
االحتياطات فعدم العودة لصالح المحامى 

وللصالح العام ايضا.
المحامى  شاة  محمد  بالرأى  معه  يتفق 
مذبحة  تعد  بالمحاكم  العمل  :"عودة  قائال 
المحامين حيث نحن مع عودة العمل وبقوة 
منا  تطلبوا  ال  للجميع  حماية  بنظام  ولكن 
العمل واالنتحار معا مشيرا الى ان بالرغم 
من ان مصالح الموكلين حملنها على كاهلنا 
وعلى انفسنا واجب الدفاع منذ ان اقسمنا 
اليمين واصبحنا محامين ولكن عودتنا الى 
ثالثة  من  يقرب  ما  تعطيل  بعد  المحاكم 
جماعية  مذبحة  ال��ى  ي��ق��ود  س��وف  ش��ه��ور 

للمحامين فى مصر .

واوض����ح ن��ح��ن م��ع ال���ع���ودة ال���ى العمل 
بالمحاكم ولكن مع وجود نظام معلن ومقنع 
مطالبا  الالزمة  للحماية  وموفرا  للجميع 
ك��ال م��ن وزي���ر ال��ع��دل وال��داخ��ل��ي��ة ونقابة 
العقارى  الشهر  ورئيس مصلحة  المحامين 
المحامون  معهم  يتعامل  من  وكل  والتوثيق 
السادة  اليومية مع  التعامل  باعالن طريقة 
تعليق  م��ع  ال��ق��ادم��ة  االي���ام  ف��ى  المحامين 
العمل حتى منتصف شهر يونيو حتى تتضح 

الرؤية.
وم���ن ج��ان��ب��ه ن��اش��د ن���ادر ن���ورى عضو 
عن  القاهره  شمال  محاميى  نقابة  مجلس 
المنظومه  بتفعيل  والنزهه  الجديده  مصر 
جميع  وف��ى  العدل  وزراه  فى  االلكترونيه 
بحيث يسهل  السرعة  المحاكم  على وجه 
رف��ع ال��دع��اوى وال��ح��ص��ول على االح��ك��ام 
والقرارات وخالفه من امور العمل االدارى 
وبذلك  االنترنت  طريق  عن  المحاكم  فى 
س����وف ي��ق��ت��ص��ر ع��م��ل ال��م��ح��ام��ى داخ���ل 
فقط  الجلسات  ح��ض��ور  على  المحكمه 
القانونى  العمل  منظومه  غرار  على  وذلك 

فى االمارات ودول الخليج .
ملحة  ب��ح��اج��ة  م��ص��ر  ان  ال���ى  واش�����ار 
تعديل  وأهمية  االلكترونى  التقاضى  ال��ى 
تجارب  من  واالستفادة  المرافعات  قانون 

التقاضى  حولت  التى  أفريقيا  ودول  دب��ى 
لتقاضى الكترونى مبينا اننا بمصر بحاجة 
للمحاكم  تحتيه  وبنية  تشريعى  تعديل  الى 
المختلفة  واإلدارات  للموظفين  وت��دري��ب 
تجبرنا  كورونا  أزم��ة  ان  حيث  والمحامين 
بعد  خصوصا  المراحل  إتمام  سرعة  على 
وموظفين  ن��ي��اب��ه  ووك����الء  ق��ض��اة  س��ق��وط 

وزمالء محامين ومن هنا لحد لما القيادة 
للوصول  انتقالية  مرحلة  تالقى  السياسية 

للهدف فأنا أدعم دعوة االستاذ والزميل..
واوضح يجب مد تعليق العمل بالمحاكم 
م���ع س��رع��ة ت��ف��ع��ي��ل م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ق��اض��ى 
اإللكترونى والذى تعكف وزارة العدل على 
وتطوير  لميكنة  الشاملة  خطتها  تنفيذ 
المحاكم والتى تأتى فى إطار توجه الدولة 
إنشاء  بغرض  الرقمى  المجتمع  نشر  نحو 
تسهم  موحدة  تكنولوجية  منظومة قضائية 
وتحقيق  التقاضى  إج����راءات  تيسير  ف��ى 

العدالة الناجزة.
الكامل  الحظر  تطبيق  الى ضرورة  ونوه 
والمغرب  اسبانيا  مثل  ال��دول  بعض  مثل 
وف��رن��س��ا وإن��ج��ل��ت��را وال��س��وي��د وف��ن��ل��ن��دا 
واألردن  األم��ري��ك��ي��ة  المتحدة  وال���والي���ات 
ولبنان حيث إن المصابين فى زيادة بمصر 

وعودة المحامين للعمل 
هو قرار كارثى بل انتحار بال تهاون؛ لذا 
االفضل العمل االلكترونى وال مانع من إنهاء 
عن  للقضية  مذاكرات  بتقديم  المرافعات 
طريق النت بكود يعلن عنه لكل قضية ويبدأ 

تبادل المرافعات أو التوقف والتأجيل .
واوضح انا ضد قرار العودة والكثير من 
من  ويستوجب  النزول  يرفضون  المحامين 

ال��ظ��روف وع��دم  المحاكم م��راع��اة  رؤس���اء 
شطب الدعاوى واستمرار العمل فقط فيما 
المحبوسين  الن  الحبس  تجديد  به  سمح 
غير  ال��ورق  على  والتجديد  مهوله  اع��داد 

قانونى واهدار لحق الدفاع .
وطالب بضرورة االسراع وتنفيذ توجيهات 
الجمهورية  رئيس  السيسى  الفتاح  عبد 
مشيرا  االلكترونى  التقاضى  نظام  بتطبيق 
الى ان األمر  ال يزال  قيد التجارب طبقا 
لما يثار من تصريحات عبر بعض المواقع 

االلكترونيه.
عمار  حسين  ال��ع��زي��ز  عبد  ق��ال  بينما 
محامى باالستئناف العالى ومجلس الدولة 
العمل  عودة  العدل  وزارة  قرار  من  اتعجب 
بالمحاكم لعدة أسباب يأتى على رأسها ان 
العام القضائى قد شرف على االنتهاء وهو 
المعمول به منذ زمن الذى ينتهى عمليا فى 
30 / 6 /٢0٢0 وتبدأ أجازات المحاكم وهو 
ما يدعو للتساؤل ما الهدف من عودة العمل 
رغم انتهاء العام القضائى فعليا والمتعارف 
عليه ان شهرى يوليو وسبتمبر تؤجل فيها 
القضايا الى العام القضائى الجديد وشهر 

اغسطس هو اجازة للمحامين .
واضاف الزحام الشديد الذى سينتج عن 
مثل هذا القرار وتالحم السادة المحامين 
سيؤدى  المحكمة  وموظفى  الجمهور  مع 
ال��ى زي���ادة االص��اب��ات ب��ال��ف��ي��روس وال��ذى 
سينتقل من اى من المتقاضين والمحامين 
وال��م��وظ��ف��ي��ن ال����ى أس���ره���م وج��ي��ران��ه��م 
مثل  من  الطائل  ما  والسؤال  وأصدقائهم 
وارتفعت  فيه  زادت  وقت  فى  القرار  هذا 
أعداد االصابة عن ذى قبل فخالل الشهور 
وكان  أق��ل  االص��اب��ة  اع��داد  كانت  السابقة 
والتالحم  التزاحم  سيؤدى  متوقفا  العمل 
الموظفين  بين  المشاحنات  من  كثير  الى 
مع  خاصة  المحامين  وال��س��ادة  والجمهور 
على  يخشى  فالكل  األع��م��ال  ان��ج��از  ع��دم 

نفسه من اآلخر .
وناشد نقابة المحامين حيث انها الممثل 
الشرعى للسادة المحامين ممثلة فى نقيبها 
العام ان يطلب وبحسم وقف العمل بالمحاكم 
الن اول من يتأثر به هم المحامين والكمامة 
والتعقيم لن تمنع االصابة بفيروس كورونا 
لذلك يجب المطالبة بتأجيل كافة القضايا 
العام  وان  خاصة   ٢0٢0 أكتوبر  شهر  الى 
ونظر  االنتهاء  فعليا على  القضائى شارف 
الدعاوى فى ذلك الوقت سيكون بال طائل 

النها ستؤجل بسبب أجازة المحاكم .
وتابع الكمامة والتعقيم لن تمنع االصابة 
المطالبة  يجب  ل��ذل��ك  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس 
أكتوبر  شهر  ال��ى  القضايا  كافة  بتأجيل 
شارف  القضائى  العام  وان  خاصة   ٢0٢0
فى  ال��دع��اوى  ون��ظ��ر  االن��ت��ه��اء  على  فعليا 
ذلك الوقت سيكون بال طائل النها ستؤجل 

بسبب أجازة المحاكم .

محامون: قرار عودة العمل بالمحاكم خطأ.. والتقاضى اإللكترونى هو الحل
بني شبح اإلفالس والعودة للعمل

عزاء واجب

محامون يطالبون 
بتفعيل املنظومة 

اإللكترونية حفاظا 
على األرواح 

وحقوق املتقاضني

فتحى سعيد أبو العز: غير مدروس 

وعودة العمل باملحاكم انتحار جماعى واإلجراءات 

االحترازية ال متنع اإلصابة بالفيروس

نادر نورى يطالب بتفعيل 

املنظومة االلكترونية بجميع 

املحاكم على وجه السرعة 

محمد شاه: يجب 

تعليق العمل حتى منتصف 

شهر يونيو حتى تتضح الرؤية

عمر مروان
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باألصول 

أسامة شرشر
الرئيس السيسى يطالب باستمرار التالحم فى 

مواجهة الوباء ومخططات أعداء الوطن

المنورة  المدينة  فى  الرسول)ص(  مسجد  فتح  بعد 
بطريقة احترازية وبأعداد معينة، الناس تتساءل متى 
اشتاقت  الناس  أن  وخاصة  مصر  فى  المساجد  فتح  يتم 
للصالة فى المساجد.. أعتقد أن وزير األوقاف ال بد أن 

يحسم هذا الموضوع فى أقرب وقت. 
***

أعداد المواطنين المصابين بفيروس كورونا فى زيادة 
كارثية وأصبحت األماكن الطبية ال تقبل أحدا. 

فهل ستقوم الحكومة برفع الحظر يوم 21 يونيو القادم 
كما هو مخطط له تحت بند التعايش؟ وأنا أتساؤل: هل 

هو تعايش أم موت وخراب ديار؟ 
***

يسابق  المنوفية،  محافظ  ليمون  أبو  إبراهيم  اللواء 
األيام والساعات فى مواجهة هذه الجائحة.

وكلمة حق لوجه الله أنه استطاع  فى زمن قياسى أن 
يحدث ثورة فى أداء المنظومة الصحية بالنسبة ألماكن 
الصحة  وزارة  بروتوكول  على  بالتعديل  وقام  العزل.. 
المسحات  إجراء  بضرورة  والمواطنين  األطباء  لصالح 
كما  الشديد..  لألسف  البروتوكول  خ��ارج  كانت  التى 
أعطى دفعة قوية للدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة 
اإلخوان  وفيروس  كورونا  فيروس  يواجه  الذى  الصحة 

وقناة الجزيرة. 
***

شيخ  بحبس  المنوفية  فى  العامة  النيابة  أحسنت 
الغفر بإحدى قرى مركز الشهداء الذى أقام حفل زفاف 
عرض  واإلج���راءات  والقواعد  بالقوانين  ضاربا  ابنته 
الحائط، ولألسف الشديد أن يكون المسئول عن األمن 

هو من يخترق القانون. 
***

إيه حكاية اإلعالنات التى لم تنقطع عن الفضائيات 
كل  من  التبرعات  لجمع  رمضان  شهر  خالل  المصرية 

الجهات.. 
التبرعات؟  هذه  أم��وال  تذهب  أين  البرىء:  التساؤل 
وهل  األماكن؟  هذه  موازنة  تدخل  وهل  من؟  ولحساب 
تعتبر من ضمن أصولها رغم أنها تبرعات أفراد وجهات؟ 

أفيدونا أفادكم الله. 
***

مهما  شيئا  كشفت  وأثيوبيا  السودان  بين  المواجهة 
جدا، وهو أن مصر كانت تسير فى االتجاه الصحيح.

وسلم لى على ملء سد النهضة إن تم. 
***

معركة النواب وفيروس كورونا أصبحت تتكاثر وتتزايد 
بالنسبة إلصابة أعضاء البرلمان.. أين الحصانة؟ 

البرلمان  ن��واب  أن  يدعون  من  على  رد  أبسط  ه��ذا 
محصنون. 

***
أعجبنى تعبير الدكتور على عبد العال رئيس مجلس 
النواب عندما قال لوزير المالية محمد معيط: أتمنى أن 
تكون الموازنات القادمة تعتمد على السياسة الضريبية 

وليس الجباية من المواطنين. 
***

يمثل  كان  ال��ذى  حسنى  حسن  بوفاة  الموت  فجعنا 
جيل آخر الرجال المحترمين فى الفن واألخالق واألداء 

غير المبتذل.. وسلم لى على )رامز مجنون رسمى(.
***

ط���الب ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ح���ائ���رون ب��ي��ن ك��ورون��ا 
واالمتحانات. 

أن  أعلن  التعليم  التربية  وزير  شوقى  طارق  والدكتور 
امتحانات الثانوية العامة فى موعدها، ولن يتم تغييرها 

ألن هذا قرار دولة وليس قرار شخص. 

خواطر برلمانية )3(

مع الوصول لـ

برزوا  العصور  كل  آفة  األزم��ات  وتجار  سماسرة 
وظهروا مع جائحة كورونا متحالفين مع أعداء الوطن 
شخصياً  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  حذر  الذين 
جهود  فى  للتشكيك  ك��ورون��ا  ألزم��ة  استغاللهم  من 
الشائعات  نشر  عن  فضالً  الوباء  لمكافحة  الدولة 
إعالن  يكن  ولم  واسع،  نطاق  الكاذبة على  واألخبار 
األجهزة المختصة قبل أيام، إحباط مخطط إخوانى، 
قالت إنه كان يستهدف بث أخبار كاذبة واإلساءة إلى 
هو  بل  مصادفة  تركى  قطرى  بدعم  البالد،  سمعة 

ثمرة الرصد والمتابعة.
أع��داء  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  اتهم  وق��د 
الوطن، بمحاولة التشكيك فى جهود الدولة لمواجهة 
تفشى فيروس »كورونا المستجد«، ما دفع الحكومة 
احتواء  إجراءات سريعة من شأنها  واتخاذ  للتحرك 
األزمة المحتدمة بين نقابة األطباء ووزارة الصحة، 
على خلفية مطالب النقابة بتعزيز حماية أعضائها، 
وتوفير التدابير الالزمة لضمان خضوعهم للفحص 

والعزل بشكل سريع 
ذروة كورونا 

توقع  م��ع  بالتزامن  أيضا  التحركات  ه��ذه  تاتى 
مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، الدكتور 
جائحة  ذروة  ت��ك��ون  أن  ال��دي��ن،  ت��اج  ع��وض  محمد 

)كورونا( المستجد خالل أسبوعين.
ورغم أن تصريحات الدكتور حسام حسنى رئيس 
ب��وزارة  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  لمكافحة  العلمية  اللجنة 
الصحة متطابقة مع ما قاله مستشار الرئيس، حيث 
حدد أيضاً، فى األسبوعين المقبلين موعداً الرتفاع 
الصحة،  وزي��رة  زايد  هالة  د.  أن  غير  اإلصابات، 
ذروة  موعد  تحديد  اآلن  تستطيع  ال  إنها  قالت 

تفشى فيروس كورونا فى البالد.
التى  اللحظة  السيسى  الرئيس  وصف  وقد 
لمواجهة  مهمة  لحظة  بأنها  ال��وط��ن  بها  يمر 
وباء )كورونا( الذى يتطلب من الجميع استمرار 
بسالم،  المحنة  هذه  لعبور  والتضامن  التكاتف 

والمحافظة على ما حققناه من نجاح فى مختلف 
المجاالت.

المتربصين«،  من  الوطن  »أع��داء  الرئيس  واتهم 
جهد  من  به  الدولة  تقوم  فيما  التشكيك  بمحاولة 

ال��وب��اء واالس��ت��م��رار فى  وإن��ج��از، لمواجهة ه��ذا 
االستقرار  على  والحفاظ  التنمية  خطط  تنفيذ 

االقتصادى فى أصعب الظروف.

وأكد الرئيس ثقته فى الشعب الذى يبرهن دائما 
معدنه  وأصالة  صالبته  على  الصعبة  الظروف  فى 

وقدرته على مجابهة هذه الحمالت والتصدى لها.
الحكومة تتحرك 

خيرى  الدكتور حسين  مع  لقاء  فى 
مصطفى  د.  أك��د  األط��ب��اء،  نقيب 
م��دب��ول��ى رئ��ي��س ال��������وزراء، دع��م 
األطقم  لجهود  الكامل  الحكومة 

الطبية فى مواجهة )كورونا(.
عليه  أك����دت  م���ا  ذات  وه���و 
وزي�����رة ال��ص��ح��ة ووج����ه رئ��ي��س 
ال������وزراء ال��ت��ق��دي��ر واالح���ت���رام 
من  الطبية  األطقم  لكل  والتحية 

مواجهة  فى  حالياً  العاملين 
أزم������ة ف���ي���روس 

)كورونا(، باعتبارهم خط الدفاع األول فى التعامل مع 
هذه األزمة، وجدد حرص الحكومة الدائم والمستمر 
على حماية األطقم الطبية من اإلصابة بالفيروس، 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ك��ل م��ا ي��ل��زم ل��ذل��ك، 
نسبة  من  تخصيصه  تّم  ما  إلى  مشيراً 
المستشفيات،  كل  داخ��ل  األس��ّرة  من 
لتكون مخصصة لألطقم الطبية حال 
توفير  على  التأكيد  م��ع  إصابتهم، 

مختلف أوجه الرعاية الالزمة لهم.
ون��وه رئيس ال���وزراء، إل��ى إج��راء 
ال��ت��ح��ال��ي��ل ال��س��ري��ع��ة ل��ك��ل األط��ق��م 
تحليل  إج���راء  ج��ان��ب  إل��ى  الطبية، 
ال������»PCR«، وق���ال إن��ه ت��ّم حتى اآلن 
 ،)PCR( تحليل   8900 نحو  إج���راء 
ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن 
اإلصابة بالفيروس لمختلف األطقم 

بكافة  الطبية 

المستشفيات.
المتابعة  ض���رورة  على  ال���وزراء  رئيس  أّك��د  كما 
المستمرة لمخزون المستلزمات الطبية، بما يضمن 
المناسب  الوقت  وفى  المطلوبة  بالكميات  توافرها 
مكلفاً  الجمهورية،  مستوى  على  المستشفيات  لكل 
هيئة الشراء الموحد بمتابعة هذا الملف، والتأكد من 
وجود رصيد ومخزون كاف ومستمر من المستلزمات 

الطبية بجميع المستشفيات.
يأتى هذا بالتزامن مع تطبيق اإلجراءات الجديدة 
لحظر التجول، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات .

تحرك برلمانى 
وفى  اآلن  الوباء  لمواجهة  التحركات  إط��ار  وفى 
»التحّول  بتسريع  المطالب  ت��زاي��دات  المستقبل 
أمًرا  بوصفه  الحكومة  مؤسسات  فى  اإللكترونى« 
حيث  الفيروس  ومواجهة  االجتماعى  للتباعد  مهما 
دعا نواب فى البرلمان وخبراء اتصاالت إلى »ضرورة 
وضع خطة زمنية للربط اإللكترونى، واالعتماد على 
لضمان  أساسى  بشكل  اإللكترونية  االتصال  وسائل 
سرعة اإلجراءات فى تنفيذ الخدمات«، مؤكدين أن 
الحكومية،  والمؤسسات  للقطاعات  الرقمى  التحول 
وأس��رع،  أفضل  خدمات  تقديم  فى  يساهم  س��وف 

وبأقل تكلفة للمواطنين.
خاصة أن لدى مصر بنية أساسية فى المعلومات 
من  والتخلص  اإللكترونية،  اإلدارة  بتطبيق  تسمح 

الروتين اإلدارى.
ويحظى هذا الملف"التحول الرقمى فى مصر« بد 
جائحة  بفعل  أهميته  ب��رزت  حيث  كبير  رئاسى  عم 

كورونا.

»ذروة كــــــورونا«

م��ا ه��ى "خ��ل��ي��ة األم����ل" ال��ت��ى أدرج��ه��ا القضاء 
المصرى ضمن قوائم اإلرهاب؟ ما قصتها، وما هو 
التى  األه��داف  وما  مخططها ومن هم عناصرها؟ 

سعوا لتحقيقها عبر استخدام العنف...
الدائرة  قرار  طرحها  عديدة  استفهام  عالمات 
بوضع  القاهرة  جنايات  بمحكمة  إرهاب  الخامسة 
13 عنصرا شكلوا ما يسمى بخلية األمل على قوائم 
فلسطينى  قيادى  نجل  بينهم  وأن  اإلرهاب خاصة، 
بارز هو نبيل شعث حيث تضمنت األسماء المدرجة 
رامى نبيل شعث ” وهو نجل السياسى الفلسطينى 
زياد  السابق  البرلمانى  وأيضاً  شعث،  نبيل  البارز 
المتهمين  م��ن  آخ��ري��ن   11 ج��ان��ب  إل��ى  العليمى، 
مخططاتها  وتنفيذ  اإلخ��وان  لجماعة  باالنضمام 

إلرباك البالد.
وشملت األسماء الصادر ضدها حكم قضائى من 
دائرة اإلرهاب كل من ”محمود محمد بدر، ومحمد 
عبد  أح��م��د  بطيخ،  على  رم��ض��ان،  الرحمن  عبد 
الجمال،  زكى  أحمد  عمار،  سمير  أحمد  الهادى، 
الرحمن  عبد  كامل حسان،  وأيمن  مدبولى،  سامح 

مليجى، محمد أبو هريرة، خالد أبو شادى“.
مخططات 

بإلقاء  هى  الخلية  ه��ذه  لمعرفة  البداية  كانت 
القبض على مجموعة ممن يطلق عليهم النشطاء، 
عرفوا إعالميا ب�اسم “ خلية األمل“، بعد رصدهم 
لعدة أشهر ونسبت النيابة العامة لهم تهم االنتماء 
قيادات  م��ع  والتعامل  قانونا،  محظورة  لجماعة 
الجماعة بالخارج لتنفيذ مخططات إلرباك البالد، 
ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وإذاعة 
ونشر بيانات ومعلومات كاذبة إلثارة البلبلة بما يضر 

باالقتصاد القومى وتكدير السلم العام.
وتطورت األحداث حتى وصلت لقرار قضائى من 
الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة 
»قوائم  على  متهماً  ب��إدراج 13  األسبوع  مطلع هذا 
المعروفة  القضية  فى  سنوات،   5 لمدة  اإلره��اب« 

الذى  اإلدراج  قرار  ووفق  األم��ل«،  ب�»خلية  إعالمياً 
اإلرهابية(  )اإلخوان  قيادات  فإن  المحكمة  أوردته 
فتحى،  محمود  بينهم  ومن  البالد،  خارج  الهاربين 
أحمد  السيد  وعلى  ال��ه��ادى،  عبد  محمد  وأحمد 
خاللها  وض��ع��وا  تنظيمية  ل��ق��اءات  ع��ق��دوا  بطيخ، 
ال��الزم  ال��م��ادى  ال��دع��م  لتوفير  ي��ه��دف  مخططاً، 
المصرية،  ال��دول��ة  ضد  العدائى  تحركهم  لتمويل 
االقتصادى،  واألمن  القومية  بالمصلحة  واإلض��رار 
وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش 
والشرطة، وتكليفهم لعناصر الجماعة فى الداخل، 
بينهم  من  قضايا،  ذمة  على  محبوسون  بينهم  من 
شعث،  نبيل  ورام��ى  مرسى،  الرحمن  عبد  محمد 
)إلى  أبو شادى،  أحمد  وخالد  أبو هريرة،  ومحمد 
جانب العليمى(، والذين اتفقوا خاللها على تفعيل 
من  )اإلخ���وان(،  لعناصر  المالى  الدعم  لجان  دور 
التابعة  االقتصادية  الكيانات  أرباح  استغالل  خالل 
من  الهاربة  القيادات  من  األم��وال  وتلقى  للجماعة 
الجماعة  عناصر  م��ن  التبرعات  وجمع  ال��خ��ارج، 

أسلحة  من  اللوجيستى  الدعم  لتوفير  بالداخل، 
ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.

ورام�����ى ش��ع��ث، ه���و ن��ج��ل م��س��ت��ش��ار ال��رئ��ي��س 
الخارجية  ل��ل��ش��ؤون  ع��ب��اس  محمود  الفلسطينى 

والعالقات الدولية نبيل شعث.
مداهمات 

أيدت محكمة جنايات  الماضى،  وفى أغسطس 
هذه  فى  متهماً   83 أم��وال  على  التحفظ  القاهرة، 
القضية ومنعهم من التصرف فيها، وكذلك التحفظ 
النيابة  لهم  نسبت  فيما  ش��رك��ة،   19 أم���وال  على 
العامة تهمة االنضمام والمشاركة فى تمويل جماعة 

اإلخوان اإلرهابية.
يونيو  ف��ى  أعلنت  ق��د  الداخلية  وزارة  وك��ان��ت 
تبلغ  اقتصادياً،  كياناً   19« مداهمة  عن  الماضى، 
وذكرت  مليون جنيه.  المالية 250  قيمة معامالتها 
حيثيات قرار المحكمة الجديد بشأن خلية األمل أنه 
كان من المقرر قانوناً أن قوائم الكيانات اإلرهابية 
واإلرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر تجاه 
ميثاق األمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس األمن 
الملزمة، وهذا باإلضافة إلى ما نصت عليه المادة 
الدولة  التزام  بشأن  المصرى،  الدستور  من   237
وتعقب  وأش��ك��ال��ه،  ص��وره  بكل  اإلره���اب  بمواجهة 
باعتباره  زمنى محدد،  برنامج  وفق  تمويله  مصادر 
الحقوق  ضمان  م��ع  والمواطنين  للوطن  ت��ه��دي��داً 
والحريات، فضالً عن أن اإلدراج يتم بناء على معيار 

تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات.
القضية  فى  للمتهمين  وجهت  قد  النيابة  وكانت 
جماعة  مع  االش��ت��راك  جرائم  ارتكاب  منها،  تهما 
أخبار  ونشر  القانون،  أحكام  خالف  على  أنشئت 
عن  متعمد  نحو  على  ك��اذب��ة  وبيانات  ومعلومات 
بقصد  بالبالد  واالقتصادية  السياسية  األوض���اع 

تكدير السلم العام.
ال��م��ع��ل��وم��ات ف���إن خلية األم���ل ه��ذه  وب��ح��س��ب 
من  أشهر  ثالثة  قرابة  استمرت  لرقابة  خضعت 
الرصد والمتابعة قبل أن يتم القبض على أفرادها 
ضمن  إلدراجهم  انتهت  التى  للمحاكمة  وتقديمهم 
ق��وائ��م اإلره���اب ل��م��دة خمسة س��ن��وات وم��ص��ادرة 

أموالهم .

المجموعة اإلرهابية 
بتوجيهات إخوانية خططت 
لتنفيذ عمليات عدائية ضد 
ضباط وأفراد الجيش والشرطة

شعبان خليفة  N

تضم جنل قيادى فلسطينى بارز وقيادات إخوانية

التى أدرجتها مصر على قوائم اإلرهاب

أسرار »خلية األمل«
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حملة إخوانية جديدة 
لمحاولة تشويه الدولة 

المصرية عن طريق كورونا
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اإلرهابية  اإلخ��وان  جماعة  واصلت 
ك��ورون��ا  ف��ي��روس  جل��ائ��ح��ة  استغاللها 
حملة  أطلقت  حيث  سياسية  ألغ��راض 
ملحاولة  منصة  للجماعة  التابعة  باطل 
تشويه الدولة املصرية من خالل العمل 
الصحة  وزارة  أن  والزعم  تكذيبها  على 
املصرية تكذب فى األرقام التى تنشرها 
فيروس  ووفيات  إصابات  بشأن  يوميا 
ب  علميا  وامل��ع��روف  املستجد  ك��ورون��ا 

كوفيد ١٩.
بيانا  اإلخوانية أصدرت  باطل  حملة 
صحفيا حول ما تقدمه من تشويه للدولة 
املصرية من خالل فيروس كورونا قالت 
فيه: حملة باطل تطلق خدمة االبالغ عن 
االصابة أو الوفاة نتيجة فيروس كورونا، 
منصة  إط��الق  باطل  حملة  ف��ى  ونعلن 
تفاعلية عبر صفحتها على الفيس بوك 
نتيجة  الوفاة  أو   االصابة  عن  لالبالغ 
النظام  يقوم  حيث  ك��ورون��ا..،  فيروس 
األرقام  بتزوير  الصحة  ووزارة  املصرى 
وكذلك  والوفيات  لإلصابات  احلقيقية 
من  الوفيات  تقارير  نشر  وقف  بتعمد 
ديسمبر  منذ  واالحصاء  التعبئة  جهاز 

املاضى. 
وأض���اف���ت احل��م��ل��ة اإلخ��وان��ي��ة فى 
املصريني  جموع  احلملة  تدعو  بيانها: 
صفحتها  عبر  البالغات  مع  للتفاعل 
البالغات  عدد  بنشر  احلملة  وستقوم 
بالوضع  الشعب  توعية  أجل  من  يوميا 
كل  ألخ��ذ  الفيروس  النتشار  احلقيقى 
احلكومة  ولتضع  االحترازية  التدابير 
أمام مسؤولياتها وتفشل محاولتها إلقاء 
املصريني  وحتميل  الشعب  على  اللوم 

مسئولية تفاقم الوضع ال قدر اهلل .
احلمالت  من  باطل  حملة  أن  يذكر 
منذ  مصر  فى  ظهرت  التى  اإلخوانية 
املصرية  ال��دول��ة  لتشويه   ٢٠١٣ ع��ام 
الرئيس  ل��دع��م  للتظاهرات  وال��دع��وة 
املعزول محمد مرسى واملطالبة بعودته 

إلى سدة احلكم.
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الطرق  بكل  اإلرهابية  اإلخوان  جماعة  تحاول 
والوسائل استغالل أزمة كورونا ومشاكلها إلسقاط 
المخططات  هذه  ضمن  ومن  المصرية،  الدولة 
إفساد العالقة بين الدولة واألطباء بعد المشاكل 

األخيرة التى عانوا منها مؤخرا.
بجماعة  ال��ت��اري��خ��ى  ال��ق��ي��ادى  عيسى  محيى 
اإلخوان اإلرهابية كان أول من استغل هذه األزمة 
وبدأ يحرض أطباء مصر على التوقف عن العمل 
بحجة عدم توفر معايير األمان، وقال عيسى فى 
تصريحات نشرها على صفحته الرسمية بموقع 
وف��ورا  مطلوب  فيسبوك:  االجتماعى  التواصل 
نجدة أطباء مصر، عندما تحدثت قبل عن مذبحة 

االط��ب��اء ف��ى مصر خ��الل وب��اء ك��ورون��ا اعترض 
البعض واتهمونا بالمبالغة، االن اصبحت الصورة 
استشاريين  م��ن  االط��ب��اء  خ��ي��رة  اك��ث��ر وض��وح��ا 

ودكاترة واخصائيين يفقدون حياتهم كل يوم.
كالمه  موجها  قائال  تصريحاته  فى  وأض��اف 
لألطباء: ال تعتمدوا على الدولة فى توفير مسحة 
او غرف عناية لو كلفكم االمر االستقالة استقيلوا 
لكن ال تفرطوا فى حياتكم من يظن ان عمله غير 
تفقد مصر خيرة  ان  بيته حرام  فى  يجلس  امن 

ابنائها  فى هذا الوقت.
أما هيثم أبو خليل القيادى بالجماعة واالعالمى 
بقناة الشرق اإلخوانية فدعم صراحة بيان نقابة 

إلى ضرورة  األطباء  ودع��ا  به  وأش��اد  األطباء 
يحصلوا  حتى  أخ��رى  مرة  للعمل  النزول  عدم 

على كل حقوقهم.
زاي��د  هالة  ال��دك��ت��ورة  هاجم  خليل  أب��و 

وزيرة الصحة وشكك فى األرقام التى 
أعلنتها حول أعداد وفيات ومصابى 
أكثر  أنهم  وزع��م  الطبية  األط��ق��م 

فى  ال��وزي��رة  أعلنته  مما  بكثير 
بيانها.

»صبيان اإلخوان« يحرضون األطباء بمعلومات كاذبة

كواليس حملة اإلخوان للتشكيك فى منظومة الصحة

الغنوشى يهدد الصحافة التونسية 
بعد فضيحة تمويالت قطر

منشق يفضح طرق تربية الجماعة 
اإلرهابية لشباب التنظيم

تفاصيل حرب اإلخوان على نيبال دهبة التى 
فضحت الجماعة على مواقع التواصل االجتماعى

هجوم إخوانى شرس 
على حمزة نمرة بسبب الشهيد »منسى«

على  مشبوها  حسابا  اإللكترونية  اإلخ��وان  لجان  تداولت 
فى  لطبيبة  أن��ه  زاعمين  تويتر  االجتماعى  التواصل  موقع 
مستشفى حميات العباسية تنشر أخبارا تؤكد انهيار منظومة 
الصحة فى مصر بسبب فيروس كورونا وعدم قدرة األطباء 

على التعامل مع مرضاه.
بموقع  على حسابها  نفسها  تعرف  والتى  محمود  حكمت 
التواصل االجتماعى تويتر على انها أخصائية الطب الوقائى 
شمس،  عين  جامعة  وخريجة  العباسية  حميات  بمستشفى 
الصحة فى  وأكاذيب عن منظومة  ماكينة شائعات  أصبحت 
وحميات  العباسية  حميات  ومستشفى  ع��ام  بشكل  مصر 
إمبابة بشكل خاص، وكانت أبرز شائعاتها السوداء ما قالته 
فى تغريدة لها قلبت مواقع التواصل االجتماعى عن حميات 
الطب  أخصائية  محمود  حكمت  » أنا  قالت:  حيث  العباسية 
الوقائى بمستشفى العباسية والله الناس بتموت اعملوا حاجة 
على  السيطرة  فقدنا  الناس  الحقوا  عالم  يا  تنفس  اجهزة 
بتنط  الدكاترة  ناس..  بتجيب  مبتقفش  واالسعافات  الوضع 
واالمن  للناس  نقدمها  بتهرب مفيش حاجة  السور  على  من 
محاصر المستشفى بيرجعوا اللى يخرج من الطقم الطبى«.

ونشرت اخبارا كاذبة أيضا عن مستشفى حميات إمبابة 
من  انسحبوا  قالت:  «األطباء  حيث  السوداء  تغريداتها  فى 
حميات إمبابة بعد انهيار النظام الطبى بالمستشفى يالة كلنا 

أخوان 
»الناس بتموت وبيقولولنا مفيش أماكن هنا«.. استغاثات 
رفض  بعد  مستشفى  #حميات_إمبابة  أم��ام  للمواطنيين 

استقبالهم بحجة عدم وجود أماكن للمرضى«.
منذ  تويتر  على  بتغريداته  المشبوه  الحساب  هذا  ظهر 
الدولة  بين  الفتنة  زرع  البعض  محاولة  عقب  تقريبا  ايام   ٣
واألطباء بعد وفاة طبيب النسا والتوليد الشاب وليد يحيى 
بعد إصابته بفيروس كورونا حيث خرجت وعلقت على األمر 
فى عدة تغريدات تحريضية لألطباء ضد الشعب والحكومة 
أولها قالت فيه نصا:  «واللى مش عاجبه الدكاترة وموقفهم 

يجيب الحجة تعالج مرضى الكورونا صحيح الدنيا دوارة!«.
بفيروس  أصيب  شاب  قالت:  «طبيب  أخرى  تغريدة  وفى 
 #كورونا خالل عمله يموت وهو ال يجد غرفة عناية مركزة 
عمل  ويتم  االس��ع��اف  س��ي��ارات  لها  تتحرك  وممثلة  إلن��ق��اذه 
مسحات لفريق العمل الفنى المخالط لها بالكامل بتعليمات 
نقص  من  يعانون  مصر  أطباء  بينما  ال���وزارة  من  مباشرة 
خط  فى  وهم  بهم  الخاصة  الحماية  ومعدات  الفحوصات 

المواجهة«.
وشارك هذا الحساب المجهول أيضا فى تحريض األطباء 
المعروفة  لصاحبته  مزعومة  استقالة  فنشر  االستقالة  على 
باسم دكتورة حكمت محمود على تويتر وقالت نصا: » بعد ما 
يحدث من استخفاف الحكومة بحياة األطباء والكادر الطبى 
أعلن استقالتى وامتناعى عن العمل والجلوس فى بيتى حتى 
ومن  اه��م،  أسرتى  وحياة  فحياتى  إخوانى  بأنى  اتهمت  لو 

الوطنية فتح مستشفيات الجيش للمرضى«.
هوية صاحب هذا الحساب كشفها أحد مؤيدى المعزول 
بتاريخ  له  قديمة  تغريدة  فى  عليه  رد  بعدما  مرسى  محمد 

...احسنت  » نعم  نصا:  له  قال  حيث   ،٢٠١٩ عام  نوفمبر 
النشر أستاذنا الفاضل ابن الرئيس مرسى.. رحمه الله 

تعالى.. احسن الله اليك وجزاكم الله خيرا«.
وبهذا تأكد أن صاحب هذا الحساب هو أحد أبناء 

المعزول محمد مرسى، ولنتأكد أكثر تواصلت جريدة 
النهار مع دكتور بيتر وجبه مدير حميات العباسية 
حول الخطوات التى سيتخذها المستشفى تجاه 
جملة  فنفى  المزعومة  محمود  حكمت  دكتور 
مستشفى  داخ��ل  طبى  ك��ادر  وج��ود  وتفصيال 

حميات العباسية باسم حكمت محمود.
ل�  الخاصة  تصريحاته  ف��ى  وجيه  وأك��د 
النهار أن أطباء مستشفى حميات العباسية 
فيروس  مرضى  لخدمة  ق��وة  بكل  يعملون 
كورونا ولم يتقدم أى فرد منهم باالستقالة 
أطباء  هناك  بل  العمل  ت��رك  محاولة  أو 
أصيبوا بكورونا وعولجوا منه وعادوا إلى 

العمل مرة أخرى.
شائعات  وجيه  بيتر  الدكتور  ورف��ض 
جماعة اإلخوان اإلرهابية بشأن سقوط 
فيروس  بعد  المصرية  الصحة  منظومة 
كورونا مؤكدا أن المنظومة الصحية فى 
الدولة  من  ومدعومة  ج��دا  قوية  مصر 
ب��ك��ل ق���وة ح��ت��ى ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ف��ي��روس 

كورونا المميت.

أصدرت حركة النهضة التونسية إحدى 
أذرع جماعة اإلخوان بيانا صحفيا أكدت 
ورئيس  الغنوشى،  راشد  رئيسها  أن  فيه 
حكم  على  حصل  ال��ت��ون��س��ى،  ال��ب��رل��م��ان 
لصالحه من محكمة بريطانية ضد موقع 
البريطانية  العاصمة  من  يتخذ  إخبارى 
الثلب  ف��ى  وه��ى قضية  ل��ه  م��ق��را  ل��ن��دن 
وال��ت��ش��وي��ه ض��د م��وق��ع ال��ش��رق األوس��ط 
فيما  ال��زب��ي��دى  هيثم  وم��ال��ك��ه  أون��الي��ن 
حزيران  يوليو/   5 فى  نشر  بمقال  يتعلق 

إن  ف��ي��ه  ق����ال   »٢٠١٩
إيمانه  يدعى  الغنوشى 
حين  فى  بالديمقراطية 
ي��ق��ود ح��زب��ا يمثل  أن���ه 
واجهة لمنظمة إرهابية، 
اإلره���اب  م��ع  ويتسامح 
وي���ش���ج���ع���ه وي���دع���م���ه 
وفى  تونس  فى  بنشاط 
وأن�����ه سمح  ال����خ����ارج، 
أم��وال  باستالم  لحزبه 
من دولة قطر، مما سهل 
تأثير  ممارسة  للدوحة 
السياسة  ع��ل��ى  س��ل��ب��ى 

التونسية«.
الغنوشى وصله المقال وأنكر بشدة ما 
جاء فيه واصفا إياها باالدعاءات الكاذبة، 
نافيا  خطير،  بشكل  السمعة  تشوه  والتى 
أو  لشخصه  س��واء  مالى  دع��م  أى  تلقيه 

لحزبه من دولة قطر.
وقال البيان الصادر عن حركة النهضة 
فى هذا الصدد إن الغنوشى حصل على 
العدل  محكمة  من  لصالحه  نهائى  حكم 

العليا بلندن بعد فشل ميدل إيست أونالين 
وه��ي��ث��م ال��زب��ي��دى ف��ى ت��ق��دي��م دف���اع عن 
المقال  فى  ورد  ما  تثبت  ووثائق  القضية 
يوم ١٠  المحكمة عقد جلسة  كما قررت 
األضرار  لتقييم  المقبل  حزيران  يونيو/ 
مبلغ  وتحديد  الغنوشى  لها  تعرض  التى 
الغرامة التى سيتوجب على ميدل إيست 

أونالين وهيثم الزبيدى دفعها للغنوشي.
واحتفل الغنوشى بهذا القرار وقال فى 
تصريحات صحفية له: إن فشل المدعى 
دف��اع  ت��ق��دي��م  ف��ى  عليهم 
وق���راره���م ب��ع��دم ج��دوى 
الدفاع عن ادعاءاتهم أمام 
المحكمة دليل قاطع على 
كذب هذه االدعاءات وأنه 
ال أساس لها وأن نشر هذه 
االدعاءات دون دليل يثبت 
غ��ي��اب ال��ح��د األدن���ى من 
الفردية  الحقوق  احترام 
لدى  الصحفية  والمعايير 

الموقع والكاتب.
وأك�����د أن����ه ط��ل��ب من 
ش���رك���ة ال��م��ح��ام��اة رف��ع 
دعاوى أخرى ضد أى جهة إعالمية تعيد 
وصفها  التى  االدع���اءات  ه��ذه  مثل  نشر 
مقاضاة  فى  يتردد  لن  أنه  وأكد  بالكاذبة 

كل من يوجه األكاذيب ضده.
واح��ت��ف��ى م���ا ي��ع��رف ب��اس��م االت��ح��اد 
الحكم  بهذا  المسلمين  لعلماء  العالمى 
ال��ق��ض��ائ��ى وأع�����ادوا ن��ش��ره وك��أن��ه نصر 
عدم  على  وتأكيد  ككل  اإلخ��وان  لجماعة 

دعم الجماعة لإلرهاب.

اإلخوانى  القيادى  البشبيشى  طارق  فجر 
المنشق مفاجأة من العيار الثقيل حول طريقة 
بأعضاءهم  الخاص  التفكير  الجماعة  بناء 

وخاصة الجدد.
عن  البشبيشى  وت��ح��دث 
عن  اإلخ����وان  لحديث  م��ث��ال 
أعداءهم الموتى وكيف تكون 
ع��ادوا  ألن��ه��م  فقط  قبورهم 

الجماعة.
وق������ال ال��ب��ش��ب��ي��ش��ى ف��ى 
ه���ذا ال���ص���دد: ل��م��ا ك��ن��ا فى 
فى  بيحطوا  ك��ان��وا  التنظيم 
دم��اغ��ن��ا ك���الم أص��ب��ح ك��أن��ه 
لنا..  بالنسبة  المسلمات  من 
الجماعة  خصوم  ك��ل  فمثال 

ومواسير  المجارى  م��ات��وا؛  اللى  وأع��داؤه��ا 
زى  فغرقتها  قبورهم  ف��ى  ضربت  ال��ص��رف 
وك��ل زمالئه  ال��ن��اص��ر  ال��رئ��ي��س ج��م��ال  قبر 
كان  اللى  الثورة، و خاصة  فى مجلس قيادة 

اللى  السجون  مسئولى  االخ��وان  مع  بيحقق 
قبر  زى  الفنانين  برضه  ومعاهم  فيها  كانوا 
الناس  عشان  كلثوم  وام  حافظ  الحليم  عبد 
فى  كالم  ودا  بفنهم  ومرتبطة  بتحبهم  كانت 
الجرائم  م��ن  االخ���وان  ش��رع 
اللى الزم يتحب  الكبرى الن 

هما االخوان وبس.
تصريحاته  ف��ى  وأض���اف 
ق��ائ��ال: أم���ا رم���وز االخ���وان 
وأنصارهم والمدافعون عنهم 
ودا  ساجدون  وهم  فبيموتوا 
عليهم  الله  رض��ا  ف��رط  م��ن 
اللى  مثال  كشك  الشيخ  زى 
م��س��اب��ش ح���د م���ن خ��ص��وم 
بلسانه  ونهشه  إال  الجماعة 

وخاض فى سمعته وعرضه.
وتابع قائال:  كل الكالم ده كنا بنتغذى بيه 
ونطلع نروجه فى المجتمع ولالسف كتير من 

الناس السذج كانوا بيصدقونا...

وقناة  اإلره��اب��ي��ة  اإلخ���وان  جماعة  شنت 
ال��ج��زي��رة ال��ق��ط��ري��ة ح��رب��ا ض��روس��ا على 
اإلقليمى  ال��م��دي��ر  ده��ب��ة  ن��ي��ب��ال  ال��دك��ت��ورة 
لشركة سانوفى العالمية فى مصر والسودان 
وإريتريا بسبب هجومها على جماعة اإلخوان 
اإلرهابية ودعمها للدولة المصرية فى حربها 

على االرهاب.
لقطر  المهاجمة  تصريحاتها  وبسبب 
اإلخ��وان  وضع  اإلرهابية  وللجماعة  وتركيا 
خطة الزاحتها من منصبها وتشويهها بكافة 
لمنشوراتها  منها  انتقاما  والوسائل  الطرق 
التواصل  بموقعى  الشخصية  على صفحتها 

االجتماعى فيسبوك وتويتر.
المصرية  الدكتورة  اإلخوان ضد  مخطط 
وصل إلى حد تقديم شكاوى ضدها فى كل 
الدول التى تنشط فيها شركة سانوفى بحجة 
بالشركة  الخاص  العمل  ك��ود  خالفت  أنها 
وأدخلتها فى عالم السياسة مطالبين بعزلها 
عن منصبها واال مقاطعة األطباء فى العالم 
دعمت  وق��د  س��ان��وف��ى،  شركة  منتجات  ك��ل 
التى خصصت  الجزيرة  قناة  المخطط  هذا 

حلقات لها لتشويه دكتورة نيبال دهبة.
عدة تصريحات جنت جنون اإلخوان على 
اساءة  اعتبروه  ما  اولها  المصرية  الدكتورة 
للرئيس التركى رجب طيب اردوغان بوصفه 
تركيا  سانوفى  أن  مع  القرد  أى  »قردوغان« 
هى ثالث أكبر شركة دواء فى تركيا مما جعل 

اإلخوان يشكونها فى تركيا.
ان  االلكترونية  اإلخوانية  اللجان  وزعمت 
التونسى  الرئيس  أيضا  وصفت  دهبة  نيبال 
البنا«  أحد »خرفان حسن  بأنه  قيس سعيد 
ت��ون��س 4٠٠  أن���ه يعمل ف��ى س��ان��وف��ى  رغ���م 
من  بالمائة  ثمانين  تصنيع  ويتم  م��وظ��ف، 
أرض  على  التونسية  السوق  فى  منتجاتها 

تونس.
وما أغضب اإلخوان جدا أنها أعلنت مراراً 
دعمها لعمليات حفتر فى ليبيا ووصفت دولة 

والكويت  قطر  من  وسخرت  بالدويلة  قطر 
ب���أن جيوشهم  ب��م��ص��ر، وع��ّرض��ت  م��ق��ارن��ة 
الدائم  وصفها  بجانب  ه��ذا  المرتزقة،  من 
البنا«  ب�«خرفان  المصرى  النظام  لمعارضى 
كما أنها سخرت من إقامة الالعب المصرى 
محمد ابو تريكة فى قطر ورفضت التدخل 

التركى فى ليبيا.
كما أنها ايدت القبض على أحد المدونين 
اإلخ��وان  وهاجمت  مصر،  م��دى  موقع  ف��ى 
عن  الكشف  بعد  البغاء  بممارسة  واتهمتهم 
فى  ال��ج��رف  ع��زة  اإلخ��وان��ي��ة  القيادية  دور 
تسهيل تسفير النساء لعناصر تنظيم داعش 

اإلرهابى فى سيناء.
اإلخ��وان  أطباء  من  ع��دد  ق��ام  كله  ولهذا 
مخططهم   وك��ان  بها  لإلطاحة  بالتخطيط 
عمل حملة ضغط على الشركة األم لطردها 
تركيا  من  نشطاء  الحملة  لهذه  ينضم  وان 
المهتمون  وكذلك  والكويت  وقطر  وتونس 
كل  تجاوزت  أنها   بحجة  الصحافة  بحرية 

الخطوط الحمراء لواحدة فى منصبها.
بينها  الوقيعة  أيضا  اإلخ��وان  ح��اول  وقد 
بعد  لهم  مهاجمتها  بحجة  األط��ب��اء  وب��ي��ن 
بسبب  عملهم  م��ن  ب��االس��ت��ق��ال��ة  ت��ه��دي��ده��م 
أثناء  حقوقهم  بعض  على  حصولهم  ع��دم 
هذا  نفت  وق��د  ك��ورون��ا،  فيروس  مجابهتهم 

األمر وأصدرت بيانا اعتذرت فيه لألطباء.

اإلخ���وان  جماعة  شنتها  ض���روس  ح��رب 
بسبب  نمرة  حمزة  الفنان  على  اإلره��اب��ي��ة 
للشهيد  ودعائه  االختيار  بمسلسل  احتفائه 
من  العديد  جعل  الذى  األمر  منسى،  أحمد 
واح��دا  باعتباره  يهاجمونه  اإلخ��وان  شباب 

منهم.
نمرة  على حمزة  اإلخوانية  الحرب  بدأت 
عقب منشور له على صفحته الرسمية بموقع 
التواصل االجتماعى فيسبوك قال فيه: »اللى 
دور  هو  المصرى  الجيش  أبطال  بيه  بيقوم 
وطنى تاريخى حقيقى فى الحفاظ على كل 
والوقوف ضد  المصرية  األراض��ى  من  شبر 
عندها  تكفيرية  إرهابية  وجماعات  قوى  أى 
العربية  للمنطقة  خطير  ظ��الم��ى  م��ش��روع 
واألجيال  أوالدن��ا  وعلى  علينا  خطير  كلها.. 
واضحة  تكون  كلنا  بوصلتنا  الزم  الجاية، 
ومتوجهة تجاه مصلحة األمة المصرية.. ربنا 
منسى  يرحم  ربنا  األب��رار..  شهداءنا  يرحم 

ورجاله”.
هجوم شرس من لجان اإلخوان اإللكترونية 
له  واتهامات  المنشور  هذا  كتابته  بعد  عليه 
بالنفاق والجبن، وكان على رأس المهاجمين 
له فتى خيرت الشاطر المدلل أحمد المغير، 
األمر الذى أغضب حمزة نمرة وجعله ينشر 
من  منتقديه  فيه  يهاجم  صحفيا  تصريحا 

أدرس  محتاج  »أنا مش  فيه:  وقال  اإلخ��وان 
بديهى  ش��ىء  أك��ت��ب  ع��ش��ان  سياسية  ع��ل��وم 
جداً يفترض إن كل المصريين يتفقوا عليه! 
حكم  بنظام  وال  بسياسة  ال  ومالوش عالقة 
وال بمؤيد وال معارض! أكيد كلنا متفقين إن 
مش عايزين نصحى فى يوم نالقى علم أسود 
مرفوع على أول الشارع وناس ماشية تكفرك 
ندعم  الزم  تأكيد  وبكل  والجاية!  الرايحة  ع 
الجنان  بيحارب  مصرى  وطنى  إنسان  كل 

ده. فطبعاً تحية للجيش المصرى إنه واقف 
قصادهم بكل قوة بس إنه تتحول الردود إلى 
ُتقية وسقوط مدوى وقصدك  العجب!  هذا 
وتأويالت  ليه  بتطبل  وان��ت  دى  بالكلمة  إيه 
ما  المفروض  قلته  اللى  والله  وتحليالت! 
نختلفش عليه! مش محتاجين كل الحزق ده 
والله العظيم! ربنا يهدينى ويهدى الناس من 

كل هذا المورستان”.

أحمد ندا N

الغنوشي

البشبيشى

نيبال دهبة

حمزة نمرةأحمد منسى

هالة زايد
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خبراء: الكمامات القماش السوداء ال تحمى من كورونا .. 
وبيعها فى الشوارع يتسبب فى نقل األمراض

 وشدد الخبراء على ضرورة وضع الضوابط الالزمة لتصنيع 
الكمامات القماش، حيث إنه يجب اتخاذ إجراءات هامة وسريعة 
بالسوق  الخاصة  األقمشة  من  المصنعة  الكمامات  توفير  نحو 
أسعار  فى  تتحكم  التى  المافيا   محاربة  عن  فضالاً  المصرية، 
لم  ال��ذى  للمواطن  بيعها  سعر  على  يؤثر  ما  الطبية،  الكمامات 
يعد أمامه مفر من ارتدائها لحماية نفسه من العدوى بفيروس 

كورونا.
العليا  الفيروسات  لجنة  عضو  خطاب،  عادل  الدكتور  كشف 
بوزارة التعليم العالى، أن الكمامة القماش ال قيمة لها وال تحمى 
ا أن الماسك القماش األسود  من اإلصابة بفيروس كورونا، موضحاً
منتشر بكثرة ويباع فى المترو وعلى األرصفة يمنع ويحمى من 

التراب، لكن ال يحمى من البكتيريا أو الفيروسات. 
الماسكات  مرتدى  بين  الفيروس  انتقال  »احتمالية  وأضاف: 
صفر.. ويفضل الماسك األزرق.. الماسك يستخدم للوقاية.. وال 

يصح ان نجد كمامات مضروبة تباع على الرصيف«.

: »القناع مش للمواطن العادى، ويفضل استخدامه  وتابع قائالاً
استخدامها  يكون  أن  يفضل  الفلتر  وكمامات  الطبية،  لألطقم 
داخ��ل  ال��م��رض��ى  أو  المستشفيات،  داخ���ل  الطبية  ل��ألط��ق��م 

المستشفيات، لكن ال يتم ارتداؤها فى الشارع«.
ورأى الدكتور إسالم عنان، أستاذ علم انتشار االوبئة، أن شراء 
يؤدى  الجائلين  الباعة  من  المصدر  مجهولة  القماش  الكمامات 
يكون  أن  المحتمل  من  ألنه  ا  نظراً والفيروسات  العدوى  النتقال 
من شخص  ألكثر  ينقله  وبالتالى  للمرض  حامال  الشخص  هذا 

مما يؤدى لتفشى كورونا.

موثوق  أماكن  من  الكمامات  ش��راء  من  البد  أنه  عنان  وتابع 
بها وتكون محكمة الغلق وعليها اسم الشركة المصنعة لها والتى 
تكون مصرحا بها من الجهات المعنية، وتتكون من ثالث طبقات، 
ا إلى أن الكمامات القماش أفضل من شراء الكمامات من  مشيراً

أرصفة المترو وغير معلومة المصدر. 
وأكدت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، أّنه ال يوجد معايير 
واضحة أمام المستهلك ليتحقق من صالحية الكمامات القماش 
وكأّنها  تبدو  رديئة،  خامات  من  يصنع  فبعضها  يشتريها،  التى 
منديل ورقى، والبعض اآلخر يباع بأسعار ال تزيد عن جنيهين فى 

وسائل المواصالت العامة والمترو، حتى وصل األمر إلى بيعها 
على األرصفة فى الميادين المزدحمة.

وأضافت »الشيخ« أن األمر الجيد فى الكمامات القماش أنه 
يمكن غسلها وتطهيرها بدال من التخلص منها عقب العودة من 
المنزل كما الحال فى الكمامة الطبية،  موضحة أن بيع كمامات 
مجهولة المصدر فى الشوارع، قد يكون سببا فى نقل األمراض 
والعدوى والفيروسات، ويهدر جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس 

كورونا منذ اللحظة األولى لوجود هذا الوباء العالمى.
بعدم  المواطنين  لتوعية  تنظيم حملة  على  »الشيخ«  وشددت 
شراء أدوات التعقيم بمختلف أنواعها من أماكن مجهولة المصدر، 
بير  مصانع  من  تخرج  المنتجات  هذه  أّن  مؤكدة  األرصفة،  أو 
السلم، كما أّنها بعيدة كل البعد عن الرقابة والشروط القياسية.

االقتصادية  اللجنة  عضو  غ���الب،  ع��م��رو  النائب  وت��س��اءل 
بمجلس النواب، عن وجود كمامات مصنعة من األقمشة بالسوق، 
فتحت  الذى  الوقت  فى  التليفزيون،  فى  منتجاتها  واإلعالن عن 
فيه وزارة الصناعة الباب لتلقى طلبات مصانع المالبس الراغبة 

فى التصنيع.
وقال غالب إن الحكومة اتخذت إجراءات هامة وسريعة نحو 
توفير الكمامات المصنعة من األقمشة الخاصة بالسوق المصرية، 
حيث قامت هيئة المواصفات والجودة بإصدار مواصفة صناعية 
للمنتج، بالتوافق مع وزارة الصحة، وتم عرض األمر على مصانع 
المصانع  طلبات  تلقى  بدء  الصناعة  وزارة  أعلنت  ثم  المالبس، 
الراغبة فى الحصول على الموافقات والتى تستوفى االشتراطات 
المطلوبة، على أن يتم إنهاء اإلج��راءات خالل 24 ساعة فقط، 

وهو أمر هام جدا فى اإلسراع بعملية بدء اإلنتاج.
منتشرة  مصنعة  قماش  كمامات  يوجد  أن��ه  غ��الب  وأوض��ح 
بالسوق بالفعل، وهو ما يطرح التساؤالت حول طبيعة المنتجات 
المطلوبة،  واالشتراطات  للمواصفات  مطابقتها  ومدى  المبيعة 
أنواع غير  تنتشر  للمستهلكين، حتى ال  يتم اإلعالن عنها  والتى 
مطابقة للمواصفات التى حددتها الجهات المختصة والتى تحد 
مرحلة  لبدء  الدولة  فى ظل خطة  الفيروس،  انتشار عدوى  من 

التعايش بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وتساءل النائب: هل الكمامات المصنعة من األقمشة التى يتم 
ترويجها بالسوق مطابقة للمواصفات واالشتراطات التى حددتها 
الجهات المختصة أم ال؟ وكيف بدأ تصنيعها قبل فتح باب تلقى 
الطلبات من وزارة الصناعة؟ وما هو دور وزارة التموين والتجارة 
الداخلية ممثلة فى جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الكمامات 
فى  اإلعالم  وزارة  دور  وما  عنها؟  والمعلن  األسواق  فى  المبيعة 
متابعة والتأكد من حصول أى جهة معلنة على التصاريح المطلوبة 
المستهلكين  تضليل  يتم  ال  عنه حتى  اإلع��الن  يتم  الذى  للمنتج 

بمنتجات غير مطابقة للمواصفات؟.

تخطى  بعد  المواطنين  انتابت  الهلع  من  حالة 
فى  تسبب  مما  ا  يومياً مصاب  األلف  حاجز  مصر 
الذهاب للمستشفيات  بالدم من  المتبرعين  خوف 
وبالتالى  العدوى،  يلتقطوا  ال  حتى  بدمهم  والتبرع 
ون��درة  ال��دم  نقص  م��ن  تعانى  ال��دم  بنوك  جميع 

المتبرعين.
هناك  ك��ان  كورونا  فيروس  انتشار  أزم��ة  وقبل 
إقبال من المواطنين على التبرع بالدم إال أن اآلن 
يعانى  لذلك  بالدم  التبرع  نقص  من  حالة  هناك 
الدم بشكل  الذين يحتاجون  بعض مرضى األورام 

يومى.
ينتقل  ال  كورونا  فيروس  فإن  األطباء  وبحسب 
مرضى  بالزما  استخدام  هو  والدليل  ال��دم  عبر 
بالفيروس  المصابين  لعالج  كورونا  من  المتعافين 
خاصة أصحاب الحاالت الخطرة، وهذا من وسائل 
ال  وبالتالى  مصر،  وف��ى  عالميا  المجربة  العالج 
يوجد خوف من انتقال الفيروس من خالل التبرع 

بالدم.
النواب،  مجلس  عضو  حسونة،  أنيسة  وأك��دت 
أن هناك أزمة بشأن نقص كميات الدم فى مراكز 
وذلك  كورونا  أزم��ة  بسبب  والمستشفيات  التبرع 
والتبرع  ال��ذه��اب  م��ن  المواطنين  خ��وف  بسبب 

واإلصابة بعدوى كورونا.
معه  يتم  ب��ال��دم  التبرع  أن  حسونة،  وأض��اف��ت 
اتخاذ كافة االجراءات لذلك ال داعى لهذا الخوف، 
موضحة أن هناك االالف من المرضى فى حاجة 
بسبب  حياته  يفقد  قد  البعض  إن  بل  ال��دم  لهذا 

ذلك.
ولفتت حسونة، إلى أن تراجع اإلقبال على التبرع 
بصورة ملحوظة، يأتى جراء خوف المتبرعين من 
خطر اإلصابة بالفيروس، رغم تأكيدات المسئولين 
االح��ت��رازي��ة  اإلج����راءات  ك��ل  باتخاذ  التبرع  على 

والوقائية التى تمنع ذلك.
وشددت على أن هذا األمر خطير للغاية خاصة 

مع وجود فئات كثيرة من المرضى حياتهم مهددة 
رأسهم مرضى  على  دم،  بكيس  ومرهونة  بالخطر 
األورام وأنيميا البحر األبيض المتوسط وغيرهم.

وط��ال��ب ج���ون ط��ل��ع��ت، ع��ض��و مجلس ال��ن��واب 
بضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية فى سيارات 
التبرع بالدم لكسر حاجز الخوف لدى المواطنين 
التعقيم  أهمية  على  للعدوى، مشددا  التعرض  من 
وتدريب  السيارات  لهذه  أفضل  بشكل  والتطهير 
العاملين بها على أعلى مستوى لطمأنة المتبرعين.

بنوك  تجهيز  م��ن  الب��د  أن��ه  طلعت،  وأض���اف 
الوقاية  الدم فى مختلف األقاليم ألقصى درجات 
ا أن توافر أكياس  للراغبين فى التبرع بالدم، مؤكداً
كبرى  أهمية  يمثل  المستشفيات  كافة  فى  ال��دم 
وعالج  المرضية  الحاالت  بعض  مع  التعامل  فى 
أزم��ات  فى  يتسبب  وتراجعه  بالبالزما  ال��ح��االت 
تحتاج  فئات  هناك  أن  إلى  طلعت،  وأش��ار  كثيرة. 
الدم بشكل يومى وهم مرضى األورام، وبعد انتشار 

م��ن��اش��دات عبر وسائل  ك��ورون��ا ظ��ه��رت  ف��ي��روس 
التواصل االجتماعى لدعم بنوك الدم بمستشفيات 
األورام، لتافدى النقص، ولمحاربة االستغالل الذى 
تبيع  التى  الخاصة،  ال��دم  بنوك  بعض  فى  يحدث 

الدم بمبالغ كبيرة.
التبرع  على  اإلقبال  تراجع  أن  طلعت  وأوض��ح 
بصورة ملحوظة، يأتى جراء خوف المتبرعين من 
خطر اإلصابة بالفيروس، رغم تأكيدات المسئولين 
ع��ن ال��ت��ب��رع ب��ات��خ��اذ ك��ل اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة 

والوقائية التى تمنع ذلك.
للغاية  األمر خطير  هذا  أن  على  وشدد طلعت 
خاصة مع وجود فئات كثيرة من المرضى حياتهم 
رأسهم  على  دم،  بكيس  ومرهونة  بالخطر  مهددة 
المتوسط  األبيض  البحر  وأنيميا  األورام  مرضى 

وغيرهم.
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مع بدء التعايش مع فيروس كورونا 
واإللزام بارتداء الكمامات وفرض 

غرامات فى حالة عدم ارتدائها، تزايد 
الطلب على شراء الكمامات المصنعة من 

القماش أو الكمامات التى يمكن إعادة 
استخدامها، إال أنه مع انتشار الكمامات 
القماش الطبية مجهولة المصدر، التى 

تباع على األرصفة وداخل محطات مترو 
األنفاق، وعدم وجود معايير محددة 

لشراء الكمامات الطبية، خاصة فى 
ظل انتشار بعض منها مجهول المصدر 

ويباع بأبخس األسعار،  حذر البعض 
من انتشار الكمامات القماش ألنها 

تمثل خطورة وتنقل العدوى من شخص 
آلخر فًضال عن أنها تحمل العديد من 

الفيروسات واألمراض أبرزها فيروس 
كورونا المستجد.

فى  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ل��ع��الج  خيالية  أس��ع��ار 
أدى لحدوث جدل  ، مما  الخاصة  المستشفيات 
كبير فى البالد وتزايد المطالب بضرورة تخفيض 
الخاصة،  بالمستشفيات  كورونا  ع��الج  تكاليف 
خاصة مع ارتفاع معدل اإلصابة اليومية بفيروس 
التابع  الطبى  اإلم���داد  قيام  ظ��ل  وف��ى  ك��ورون��ا، 
بأغذية  المستشفيات  ب��إم��داد  الصحة  ل���وزارة 
المرضى وتوفير الكمامات والمطهرات الكحولية، 
وبالتالى لن يسدد المريض إال الكشف واإلقامة 
ال��وزارة  تحددها  التى  الجبرية  للتسعيرة  وفقا 

والمتعارف عليها.
رئيس  م��دب��ول��ى  مصطفى  ال��دك��ت��ور  وك��لّ��ف 
الوزراء المعنيين بوضع ضوابط  الوزراء،  مجلس 
فى  تشارك  ب��دأت  التى  الخاصة  للمستشفيات 
عالج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون 
أن  والسيما  العالج،  لتكلفة  محدد  سقف  هناك 
فى  فيه  مبالغااً  ارتفاعااً  شهدت  األخيرة  الفترة 
تكلفة العالج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.
أصحاب  قيام  ضرورة  على  برلمانيون  وشدد 
باالستجابة  واالستثمارية  الخاصة  المستشفيات 

لهذا القرار والعمل على تخفيض أسعار الخدمات 
ك��ورون��ا،  بفيروس  للمصابين  المقدمة  الطبية 
وض��رورة  كبير،  بشكل  فيها  ُمبالغ  أنها  خاصة 
لمهنة  السامية  والرسالة  اإلنسانية  قيم  إع��الء 
الطب، وعدم استغالل الظرف وخوف المواطنين 

فى سبيل تحقيق مبالغ مالية مؤقتة.
العال،  أب��و  أيمن  الدكتور  ح��ذر  جانبه،  وم��ن 
عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من استمرار 
حالة التساهل واالستهتار فى التعامل مع فيروس 
نهاية  كورونا، قائال: بسبب األسبوع األخير قبل 
شهر رمضان والتدافع لشراء كحك ولبس العيد 
بدون اتباع اإلرشادات الوقائية قاربنا على األلف 

إصابة يوميا.
المستشفيات  ف��ى  ب��ال��ع��الج  يتعلق  وف��ي��م��ا 
باقتراح  تقدم  أنه  إلى  العال،  أبو  أشار  الخاصة، 
جبرية  تسعيرة  وض��ع  أج��ل  من  للبرلمان  برغبة 
الخاص حرصا على  القطاع  للعزل بمستشفيات 

عدم المغاالة بصورة كبيرة.
وقال أبو العال، إن وصول العدد إلى أكثر من 
٩٠٠ إصابة يعنى أننا فى حاجة إلى ٩ مستشفيات 

يوميا الستيعاب األعداد.
وفيما يتعلق بأعداد الوفيات، أشار أبو العال، 
إلى أننا ال زلنا فى المعدل المعقول، فضال عن 
فيروس  من  المتعافين  أع��داد  فى  مقبولة  زي��ادة 

كورونا.
 ن���اش���دت ال���دك���ت���ورة ش���ادي���ة ث���اب���ت، عضو 
الخاصة  المستشفيات  أصحاب  النواب،  مجلس 
واالستثمارية بضرورة العمل على تخفيض أسعار 
بفيروس  للمصابين  المقدمة  الطبية  الخدمات 
كبير،  بشكل  فيها  مبالغ  وأنها  خاصة  ك��ورون��ا، 
لها، ض��رورة إعالء قيم  بيان  النائبة فى  وأك��دت 
اإلنسانية والرسالة السامية لمهنة الطب، وعدم 
سبيل  فى  المواطنين  وخ��وف  الظرف  استغالل 

تحقيق مبالغ مالية مؤقتة.
دعم  يتطلب  الحالى  “الظرف  قائلة:  وشددت 
من خالل  المواطنين،  كاهل  إثقال  وعدم  الدولة 
تقديم الخدمات الطبية باألسعار المعقولة وعدم 
التى  االقتصادية  للظروف  نظرا  فيها،  المبالغة 
دعم  فى  ذل��ك  دور  بجانب  المواطنون  بها  يمر 

جهود الدولة لمواجهة الفيروس”.

محاربة  هدفها  مبادرات  تظهر  حين آلخر  من 
الذى أصبح يشكل خطورة  كورونا  فيروس  تفشى 
أع��داد  ارت��ف��اع  بعد  المصريين  حياة  على  بالغة 
إصابة،  ألف   2٠ على  يزيد  ما  إلى  به  اإلصابات 
وعدم قدرة المستشفيات على قبول حاالت جديدة 
أبرزها  وي��أت��ى  المرتفعة  األش��غ��ال  لنسبة  ن��ظ��رااً 
مقترح »شنطة كورونا« الذى دشنه عدد من رواد 

»السوشيال ميديا”.
وزارة الصحة  المبادرة على دعوة  ونصت هذه 
الج���راءات  تنفيذا  ال��ش��ارع  مقترحات  تبنى  إل��ى 
العزل المنزلى بصرف »شنطة أدوية« لكل مواطن 
ال��ل��زوم  وق��ت  المنزلى  ال��ع��زل  ف��ى  الستخدامها 
أو  الصيدليات  إلى  الذهاب  إلى  أن يضطر  ودون 

المستشفيات ونشر مزيد من العدوى.
وعلى الرغم من ترحيب البعض بهذه المبادرة 
عملية  غير  أنها  رأى  المتخصصين  بعض  أن  إال 
وم��ك��ل��ف��ة وي��م��ك��ن االس��ت��ف��ادة م��ن األم�����وال التى 
ستخصص لها فى إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة 

كورونا.
اع��ت��ب��ر ال��دك��ت��ور ث���روت ح��ج��اج، رئ��ي��س لجنة 

الصيدليات بنقابة الصيادلة المرشح السابق على 
مقعد نقيب الصيادلة،مقترح تجهيز »شنطة أدوية« 
مواجهة  فى  احترازى  كإجراء  مصرية  أسرة  لكل 
جائحة كورونا المستجد،غير علمى وشاق بالنسبة 
بهذا  العالم  فى  دولة  قامت  أن  يسبق  ولم  للدولة 

االجراء.
وأضاف حجاج، أن األدوية تختلف وفق حالة كل 
مريض، ولهذا السبب لن يستطيع الطبيب تحديد 
محتويات الشنطة إال بفحص المريض حتى اليضع 
أدوية ال فائدة منها وتصبح عبئا على الصيدليات 

التى تعانى مشكلة نقص األدوية.
الطب  ق��ط��اع  رئ��ي��س  غنيمة،  مصطفى  وأك���د 
األدوي��ة  توصيل  تم  أنه  الصحة،  ب��وزارة  العالجى 
لمنازل المخالطين لمصابى فيروس كورونا وذلك 

لمساعدتهمفى التصدى للمرض.
توزيع  تفعيل  فى  البدء  أن  إلى  غنيمة،  وأش��ار 
شنط االدوية الالزمة للحاالت البسيطة المصابة 
بفيروس كورونا وتوصيلها للمنازل، أصبح ضروريا 
ا  ليواكب تزايد أعداد المصابين بالفيروس، مضيفاً

أنه تم توزيع 2 مليون شنطة وذلك كمرحلة أولى.

بأسعار خيالية.. فيروس كورونا يكشف جشع المستشفيات 
الخاصة.. مطالبات بتخفيض تكاليف عالج كورونا

الهلع يقلل تبرع المواطنين بالدم بعد تخطى مصر حاجز 
األلف مصاب..

هل تحل “شنطة كورونا« أزمة المستشفيات؟

 ورئيس الوزراء يطالب بوضع ضوابط للمستشفيات اخلاصة منعًا للمبالغة فى تكلفة العالج والعزل

خبراء: مكلفة وغير عملية.. و«الطب 

العالجى” يوزع 2 مليون شنطة على املنازل

مدبولي
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املواطنني واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف 
للحفاظ على صحتهم، وشدد على رؤساء األحياء 
بالتنسيق مع األجهزة األمنية للمتابعة امليدانية لتنفيذ 
قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

قدم اللواء عبد املجيد صقر، محافظ السويس، 
دعمًا ماليًا ملديرية الصحة ومرفق االسعاف مبلبغ 

مليون جنيه اضافية لدعم العمل باملنظومة 
الطبية خالل الفترة الراهنة لتوفير أدوات 

ومهمات طبية وتعاقدات أطباء وصرف مكافآت فى 
إطار الدعم ملواجهة خطر فيروس كورونا.
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محافظ الفيوم يتابع 
تنفيذ اإلجراءات الوقائية 

بالمنشآت السياحية 
أص���در ال��دك��ت��ور أح��م��د األن��ص��ارى، 
لجنة  بتشكيل  ق��راراً  الفيوم،  محافظ 
برئاسة المهندس أيمن عزت السكرتير 
المنشآت  على  للمرور  المساعد،  العام 
االلتزام  من  للتأكد  والفنادق  السياحية 
باإلجراءات االحترازية والوقائية، وكذا 
وزارة  حددتها  التى  الضوابط  تطبيق 
التجريبى.  للتشغيل  واآلث��ار  السياحة 
الدكتور  قال  المحافظ،  لقرار  وتفعيالً 
م��ح��م��د ال��ت��ون��ى ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ى 
المشكلة  اللجنة  إن  الفيوم  لمحافظة 
ق���ام���ت خ����الل ال��ي��وم��ي��ن ال��م��اض��ي��ي��ن 
بالمرور على جميع المنشآت السياحية 
ق��ارون،  بحيرة  ساحل  على  الموجودة 
االلتزام  م��دى  لمراجعة  تونس،  وقرية 
طبقا  والوقائية  االحترازية  باإلجراءات 
للقواعد واالشتراطات المعلنة من قبل 

وزارة السياحة.
بتوزيع  ق��ام��ت  اللجنة  أن  وأض���اف 
منشور بالشروط العامة المتبعة من قبل 
التشغيل  على  للموافقة  السياحة  وزارة 
ال��ت��ج��ري��ب��ى، الف��ت��اً ال���ى ال���ت���زام بعض 
استخراج  وجار  باالشتراطات،  الفنادق 
بالتنسيق  للتشغيل  الالزمة  التصاريح 
الكامل بين المحافظة وغرفة المنشآت 

الفندقية ووزارة السياحة واالثار. 
اللجنة  أن  إل���ى  “ال���ت���ون���ى”  ول��ف��ت 
عمل  لمتابعة  أعمالها  تستمر  المشكلة 
السياحة  وزارة  اعتماد  بعد  الفنادق 
واآلثار، مشيراً الى التنسيق الكامل بين 
المحافظة ووزارة السياحة واالثار. يذكر 
انه من ضمن االشتراطات التى وضعتها 
اتباع  للفنادق،  واآلث��ار  السياحة  وزارة 
واإلج��راءات  االجتماعى  التباعد  سبل 
باب  من  الضيف  دخ��ول  منذ  الوقائية 
األمتعة،  تطهير  وإج����راءات  ال��ف��ن��دق، 
للضيوف،  ال���ح���رارة  درج����ات  وق��ي��اس 
منطقة  تعقيم  وكذلك  اليدين،  وتطهير 
التسكين  وإج��راءات  والبهو  االستقبال 
ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجوالت 
وحمامات السباحة، والممرات الداخلية 
الشاطئ.  ومنطقة  الخارجى  والممشى 
تضم اللجنة فى عضويتها كالً من مدير 
العام، وعضو من  بالديوان  البيئة  إدارة 
إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، 
السياحة  تنشيط  إدارة  م��ن  وع��ض��و 
ال��ع��ام، وع��ض��و م��ن اإلدارة  ب��ال��دي��وان 

المركزية لشئون مكتب المحافظ.

اللواء عبد املجيد صقر اللواء خالد عبد العال

شهدت قنا خالل األيام القليلة الماضية عددا 
من األحداث المهمة فى ظل تداعيات أزمة كورونا 
مجلس  عضو  طوبيا  ماجد  النائب  طالب  فقد 
ك��ورون��ا  أزم���ة  باستغالل  الحكومة  بقنا  ال��ن��واب 
استغالال حقيقيا وتحديد مواعيد ثابتة لفتح وغلق 
جميع االنشطة والمحال التجارية خاصه المقاهى 
الشارع  الى  االنضباط  إع��ادة  بهدف  والكافيهات 
فيروس  م��ع  التعايش  خطة  إط��ار  ف��ى  المصرى 

كورونا.
لعودة  متاحة  الفرصة  أن  إل��ى  طوبيا  ول��ف��ت 
االن��ض��ب��اط للشارع م��رة أخ��رى واس��ت��غ��الل أزم��ة 
فيروس كورونا وحزمة اإلجراءات الوقائية المتبعة 
فى الوقت الراهن والتى تنظم مواعيد غلق المحال 

العامة.
ما  إلى  لألوضاع  العودة  أن  إلى  طوبيا،  وأشار 
حيث  مقبول،  غير  أمر  كورونا  فيروس  أزمة  قبل 
كان هناك عشوائية فى عمل هذه األنشطة سواء 
نشاط  كل  كان  العامة، حيث  المحال  أو  التجارية 
يحدد لنفسه مواعيد عمله بدون أى قيد أو شرط، 
وهذا يعتبر جريمة فى حق المجتمع، وخاصة أن 
مواعيد المقاهى والكافيهات واألنشطة كانت تمتد 

للساعات األولى من الصباح.

انضباط 
هذه  باستغالل  النواب،  مجلس  عضو  وطالب 
الفرصة الذهبية والتى لن تتكرر مرة اخرى لعودة 
االنضباط العام للشارع المصرى من جديد، على 
التجارية،  األنشطة  كافة  مواعيد  تحديد  يتم  أن 
وخاصة تلك االنشطة التى كانت تعمل بال ضوابط 
فى  أساسيا  وم��ص��درا  ش��دي��داً  إزع��اج��ا  وتسبب 
المقاهى  مثل  المصرى  للمواطن  الصحى  التلوث 
والكافيهات التى تقدم الشيشة وخالفه مما يؤثر 
واصابتهم  المواطنين  صحة  على  سلبية  بطريقه 
باألمراض، مما سوف ينعكس إيجابيا على الشارع 

المصرى وعملية النظام العام للدولة.
غرائب 

من ناحية أخرى قام الدكتور حازم عمر نائب 
محافظ قنا بجولة تفقدية لمجمع المواقف بمدينة 
الوزراء  مجلس  رئيس  ق��رارات  تنفيذ  لمتابعة  قنا 
الجماعى  النقل  وسائل  جميع  سير  حركة  بحظر 
خالل فترة اجازة عيد الفطر المبارك على مدار 
العطونى  وليد  العقيد  الجولة  خالل  رافقه  اليوم 
المواقف  مجمع  ومسئولو  المرور  مباحث  رئيس 
تفقد  المحافظ  نائب  جولة  وشملت  قنا.  بمدينة 
موقف نجع حمادى والوقف وموقف دشنا وموقف 

البحر االحمر وموقف االتوبيس والتى تضم حركة 
للمراكز  قنا  مدينة  من  الجماعى  النقل  سيارات 
مشددا  المجاورة،  والمحافظات  والقرى  والمدن 
مجلس  تعليمات  بتنفيذ  االل��ت��زام  ض���رورة  على 
كما  المستجد.  كورونا  فيروس  لمجابهة  ال��وزراء 
بيع  منافذ  تجهيز  واعمال  النظافة  اعمال  تابع 
فى  وذل��ك  المواقف  مجمعات  داخ��ل  الكمامات 
على  الحصول  فى  المواطنين  على  التيسير  اطار 
خالل  من  مخفضة  وبأسعار  الوقائية  الكمامات 

المنافذ الثابتة بالمجمع.  
مستشفى  داخل  غريبة  واقعة  قنا  شهدت  كما 
ال��ح��م��ي��ات ح��ي��ث أخ��ب��ر ال��ط��ب ال��وق��ائ��ى اح��دى 
نتائج  ان  بالعزل  ع  ا  فاطمة  وت��دع��ى  السيدات 
التحاليل اثبتت سلبيتها وعليها االستعداد للخروج 
وعلى الفور اتصلت السيده بزوجها المقيم بقرية 
بالخبر السعيد لكن  اوالد عمرو مركز قنا تخبره 
على  ليتوجه  المكالمة  أثناء  فجأة  صمت  صوتها 
الفور للمستشفى ليكتشف ان زوجته فارقت الحياة 

أثناء المكالمة معه من شدة الفرحة.

اآلن،  م���ن  ع���ام���ا   40 ن��ح��و  ق��ب��ل 
فكرة  ُط��رح��ت   1979 ع��ام  وت��ح��دي��دا 
ضفاف  على  اآلتونى  المتحف  إنشاء 
تنفيذا  المنيا،  النيل فى محافظة  نهر 
التفاقية التوءمة التى وقعت بين مدينة 
األلمانية  هلدسهايم  ومدينة  المنيا 
الثقافية  جوانبها  أه��م  أح��د  ليكون 
وفترة  ألخناتون  الدينى  الفكر  لعرض 
“أخ��ت  مدينة  قصة  ل��س��رد  التوحيد 
من  ج��زًءا  لكونها  العمارنة  بتل  أت��ون” 
فى  مصر  وعاصمة  المنيا  محافظة 
عديدة  وألسباب  أنه  إال  الوقت،  ذلك 
ملموس  واق��ع  إل��ى  الفكرة  تترجم  لم 
قطاع  مدير  أعلنت  حتى  اآلن،  حتى 
بعد   2019 فى  منه  االنتهاء  المتاحف 
 10 مبلغ  األل��م��ان��ي��ة  الحكومة  رص��د 

ماليين يورو.
مكشوفة 

 فى مطلع عام 2007، أعلن زاهى 
العمل  بدء  وقتها،  اآلثار  وزير  حواس، 
غضون  فى  افتتاحه  مع  المتحف  فى 
على  إنشائه  خ��الل  من  ونصف،  ع��ام 
شكل هرمى مكون من 5 طوابق، على 
بارتفاع  مسطح  متر  آالف   5 مساحة 
على  للترميم  وم���درس���ة  م���ت���ًرا،   52
وإقامة  مسطح،  متر   2500 مساحة 
مطاعم وكافيتريات على مساحة 500 
مساحات  متر   1500 عن  فضاًل  متر 
مكشوفة، حتى انتهت بالزيارة األخيرة 
األلمانى،  هيلدزهايم  متحف  لمديرة 
بعد  له،  الثالثة  المرحلة  بدء  لدراسة 

مرور 9 سنوات على بداية اإلنشاء.
أب��ري��ل 2015،  م��ن  ي���وم 12  وف���ى 
بزيارة  الثانية،  المرحلة  أعمال  بدأت 
ممدوح  الدكتور  السابق،  اآلث��ار  وزي��ر 
الدماطي، للمتحف، والذى أعلن وقتها 
متحف  مع  بالتعاون  اآلثار  وزارة  قيام 
برلين، بإنشاء المرحلة الثانية للمتحف 
بعد  جنيه،  مليون   100 قدرها  بتكلفة 
انتهاء المرحلة األولى التى تكلفت 102 

مليون جنيه.
تمويل 

وفى يوم 10 مارس من عام 2016، 
بحث اللواء طارق نصر محافظ المنيا 
شولز،  ريجينا  الدكتورة  مع  األسبق، 
األلمانى،  هيلدزهايم  متحف  مديرة 
ال���خ���ط���وات ال���خ���اص���ة الس��ت��ك��م��ال 
ال���م���راح���ل ال��م��ت��ب��ق��ي��ة ب��ال��م��ت��ح��ف، 

إن  هيلدزهايم  متحف  مديرة  وقالت 
الحكومة  لتقوم  خطوات  عدة  هناك 
األلمانية بتمويل المرحلة األخيرة فى 

المتحف.
وش��ه��د ال��م��ت��ح��ف ع���دة زي����ارات 
 ،2016 أبريل   30 يوم  منها  رسمية، 
افتتاح  وأك��د  اآلث��ار  وزي��ر  زاره  حين 
منها  االن��ت��ه��اء  التى ج��رى  ال��م��راح��ل 
دفع  على  تعمل  ال���وزارة  وأن  فعلياً، 
وفى  بالمتحف،  ال��ج��اري��ة  األع��م��ال 
زارت   ،2016 أك��ت��وب��ر  م��ن   31 ي���وم 
الدكتورة ريجينا شولز مديرة متحف 
المتحف  األل���م���ان���ى،  ه��ي��ل��دزه��اي��م 
اآلتونى، والتقت بمحافظ المنيا اللواء 
الخطوات  وبحثا  ال��ب��دي��وي،  ع��ص��ام 
الثالثة  المرحلة  باستكمال  الخاصة 
واألخيرة بالمتحف وتبع ذلك تشكيل 

لجان وخالفه.
تعثر 

أبو  ال��ل��ه  وع��د  المهندس  بحسب 
العال فإن األعمال اإلنشائية للمتحف 
ش��رك��ة  ب��م��ع��رف��ة   2002 ع���ام  ب����دأت 
العمل  توقف  ولكن  العرب،  المقاولون 
عام 2011 بعد أحداث ثورة يناير تأثرا 
بها  مرت  التى  االقتصادية  باألحوال 
وزارة  م��وارد  على  أث��رت  والتى  البالد 
إبراهيم  المهندس  اآلثار، حتى أصدر 
محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا عام 
جنيه  مليون   40 مبلغ  باعتماد   2015
الستكمال العمل بالمتحف ولكن حتى 
اآلن ال تزال مشاكل المتحف مستمرة  

كوالدة متعسرة منذ اربعين عاماً.

قنا تسعى الستغالل كورونا إلعادة االنضباط للشارع

المتحف اآلتونى فى المنيا حلم مؤجل منذ 40 عامًا

أحمد االنصاري

بعد إغالقها 3 أشهر بسبب كورونا

عودة الحياة إلى فنادق البحر األحمر
مدينة  وم��ن��ت��ج��ع��ات  ف��ن��ادق  ب����دأت 
ال���غ���ردق���ة ف���ى اس��ت��ق��ب��ال ال��س��ي��اح��ة 
المصريين  ال��س��ي��اح  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة 
أقرها  التى  والضوابط  باالشتراطات 
م��ج��ل��س ال������وزراء ب��ع��د ح��ص��ول تلك 
الفنادق على شهادة السالمة لها وفقا 
لتطبيقها الضوابط واالشتراطات التى 
لجان  وقامت  ال���وزراء،  مجلس  أقرها 
بالتأكد  والسياحة  الصحة  وزارتى  من 

من تلك التطبيقات داخل الفنادق.
السياحية  للمنتجات  الحياة  وبدأت 
بعد  تدريجيا،  تعود  األح��م��ر  بالبحر 
على  حصلت  التى  الفنادق  أعلنت  أن 
بتطبيق  السياحة  وزارة  م��ن  ش��ه��ادة 
الشروط واإلجراءات الوقائية الخاصة 
مع   ،%100 كورونا  فيروس  بمكافحة 

نسبة اإلشغال المقررة وهى %25.
شهادة سالمة 

اكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة 
النقل بغرفة شركات السياحة والسفر 
التى حصلت  األحمر  البحر  فنادق  أن 
إلعادة  الصحية  السالمة  شهادة  على 
النزالء،  استقبال  فى  ب��دأت  التشغيل 
الف��ت��ا إل���ى أن���ه ت��م ال��ت��ش��دي��د عليها 
الوقائية  اإلج����راءات  ات��ب��اع  ب��ض��رورة 
وق��ي��اس  األم��ت��ع��ة  تطهير  وإج�����راءات 
درجات الحرارة للنزالء وتطهير اليدين 

منذ الدخول على باب الفندق.
وأض������اف أن����ه ت���م ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان 
السياحة  وزارت��ى  من  مشتركة  فحص 
هذه  على  ال��دورى  للتفتيش  والصحة 

بتطبيق  التزامها  من  للتأكد  الفنادق 
صحيحة  ب��ط��ري��ق��ة  االش����ت����راط����ات 
فى  الفنادق  ه��ذه  استمرار  ولضمان 

استقبال النزالء.
الخبير  ال���ق���اض���ى،  م��اج��د  وق����ال 
ال��س��ي��اح��ى وم���ال���ك إح����دى ش��رك��ات 
السياحة، إن جميع الفنادق والمنتجعات 
السياحية طبقت الشروط واإلجراءات 
وزارة  اشترطتها  ال��ت��ى  االح��ت��رازي��ة 

السياحة لتشغيل الفنادق السياحية. 
وتابع القاضى أن من تلك اإلجراءات 
بين  اآلم��ن��ة  المسافة  على  ال��ح��ف��اظ 

والتعقيم  ال��وق��اي��ة  ووس��ائ��ل  ال��س��ي��اح 
والتطهير وانتشارها فى مختلف أجزاء 
الفندق مع التنبيه على السياح كل فترة 

بالتعقيم.
 وأش����ار ال���ى أن ال���ت���زام ال��ف��ن��ادق 
وال���م���ن���ت���ج���ع���ات ال���س���ي���اح���ي���ة ب��ت��ل��ك 
االشتراطات سيكون له مردود إيجابى 
للفنادق  االستيعابية  ال��ط��اق��ة  ل��رف��ع 
يونيو  شهر  من  اب��ت��داء   %  50 لتصبح 
ال��ج��ارى وذل���ك ل��ل��ف��ن��ادق ال��ت��ى تلتزم 
ال��ت��ى اع��ت��م��ده��ا مجلس  ب��ال��ض��واب��ط 

الوزراء باستقبال  المصريين.

تفتيش 
على  السياحى عصام  الخبير  وقال 
ب���وزارة  ال��خ��اص��ة  التفتيش  ل��ج��ان  إن 
الفنادق  أغ��ل��ب  على  م��رت  السياحة 
السياحية التى حصلت على الموافقات 
وتم فحص اإلج��راءات التى تتم خالل 
استقبال واستضافة السياح المصريين 

داخل الفنادق.
ال��رئ��ي��س��ى  ال���ه���دف  أن  وأض�����اف 
تطبيق  من  التأكد  هو  اللجان  لتلك 
المتفق  وال��ض��واب��ط  االش��ت��راط��ات 
عليها ومنها تسكين ثالثة أفراد فى 

الغرفة بحد أقصى وكذلك التأكد من 
إلغاء األوبن بوفيه وكذلك المسافات 
الطعام  وط��اوالت  الشازلونجات  بين 
فى  مكان  كل  فى  المطهرات  ووجود 
الفندق مع التأكد من ارتداء العمال 

الكمامات.
وتوقع على بعد نجاح هذه التجربة 
وزارة  تقوم  أن   %25 التشغيل  بنسب 
االستيعابية  الطاقة  بزيادة  السياحة 
األحمر  البحر  محافظة  ستقوم  كما 
النهاية  بفتح الشواطئ وكل هذا فى 

يتوقف على مدى االلتزام. 

واالث��ار  السياحة  وزارة  واك���دت 
ال��ص��ح��ي��ة  ال���س���الم���ة  ع���الم���ة  ان 
)Hygiene Safety( تتوافر بجميع 
شهادة  على  حصلت  التى  الفنادق 
مما  للتشغيل  الصحية  ال��س��الم��ة 
والشروط  للضوابط  تطبيقها  يفيد 
المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً 
لمعايير السالمة الصحية العالمية، 
واكدت الوزارة ان العالمة عبارة عن 
قرص الشمس المميز لمناخ مصر 
الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله 
هى  هيروغليفية  ع��الم��ات  ث��الث 
كلمات »عنخ، أودچا، سنب« بمعنى 

الحياة والرخاء والصحة. 
شروط

وكيل  مرعى  تامر  الدكتور  واك��د 
من  أنه  بالبحراألحمر  الصحة  وزارة 
بالفنادق  الصحية  السالمة  ش��روط 
لقياس  ح���رارى  قياس  جهاز  توفير 
درجة النزالء بمجرد الوصول، وتواجد 
وزارة  خ��الل  م��ن  م��درب��ة  طبية  أطقم 
الصحة على كيفية التعامل مع الحاالت 
المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، 
إلى جانب استخدام أدوات من المواد 
وال  فقط،  واح��دة  م��رة  تستعمل  التى 
يكون إشغال المطاعم بطاقته الكاملة، 
زائر  كل  بين  مترا  الفندق  يوفر  حيث 
وقائية ضد  ك��إج��راءات  وذل��ك  وآخ��ر 

فيروس كورونا المستجد.

قنا- محمد بشارى

المنيا - جمال علم الدين

الدقهلية األولى فى توصيل األدوية 
الالزمة لعالج حاالت العزل المنزلى

أي��م��ن م��خ��ت��ار، محافظ  ال��دك��ت��ور  اك���د 
قبل  م��ن  الكامل  االل��ت��زام  على  الدقهلية، 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ل��ت��ق��دي��م ك��اف��ة أوج����ه ال��دع��م 
العزل  بمستشفيات  للمرضى  وال��رع��اي��ة 
المحافظ  وقال  الدقهلية،  محافظة  بنطاق 
بالدقهلية  الصحية  ال��ش��ئ��ون  م��دي��ري��ة  إن 
كافة  ت��ق��دم  ب��ه��ا  الطبية  األط��ق��م  وج��م��ي��ع 
الخدمات الطبية والصحية لجميع المرضى 
بجميع مستشفيات العزل بالدقهلية وبتعاون 
المحافظة  اج��ه��زة  م��ع  متكامل  وتنسيق 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ى ب��ن��ط��اق 
الشخصية  متابعته  إلى  مشيرا  المحافظة، 
الصحة  وزارة  وكيل  مع  الساعة  مدار  على 
أية  تذليل  على  والعمل  بأول  أوال  الموقف 

عقبات طارئة.
وكيل  مكى  سعد  ال��دك��ت��ور  أوض��ح  فيما 
وزارة الصحة بالدقهلية أن مديرية الصحة 
وهيئات  اطباء  من  الطبية  اطقمها  بكافة 
وجه  اك��م��ل  على  واجبهم  ي���ؤدون  تمريض 
وبكافة االمكانات المتاحة والدعم المستمر 
والمساندة  وال��دع��م  بالقاهرة  ال���وزارة  من 

والمتابعة المباشرة لمحافظ الدقهلية.
المحافظة  إن  الصحة  وزارة  وكيل  وقال 
تبذل جهودا كبيرة معنا من أجل تقديم كافة 
أوجه الرعاية والعناية بالمرضى فى جميع 
من  خاصة  اإلقليم  بنطاق  المستشفيات 
خالل المجتمع المدنى والجمعيات األهلية، 
مشيرا إلى أنهم ال يدخرون جهدا فى سبيل 
المحافظة  بنطاق  كورونا  فيروس  مواجهة 

حفاظا على سالمة وحياة المواطنين.
إشادة 

وزارة  بجهود  ال��وزراء  أشاد مجلس  فيما 

الصحة فى مكافحة وعالج مصابى كورونا 
الصحية  الشئون  مديرية  بالذكر  وخ��ص 
وتقدمها  والبارز  الفعال  لدورها  بالدقهلية 
تخص  التى  المبادرات  كافة  فى  الملحوظ 
شرعت  حيث  المواطنين  وس��الم��ة  صحة 
فى  البدء  فى  بالدقهلية  الصحة  مديرية 
تفعيل “تطبيق صحة مصر” وإيصال األدوية 
الالزمة لعالج حاالت العزل المنزلى والتى 
للكورنا  إيجابية  تحاليلهم  نتيجة  ج��اءت 
ولكن تشهد حالتهم استقرارا ملحوظا حتى 
بالمستشفيات  شاغرة  اماكن  ترك  يتسنى 
الى  بحاجة  والتى  خطورة  األشد  للحاالت 

األجهزة وعناية خاصة. 
على  والسكان  الصحة  وزي��رة  أثنت  وقد 
الجهود المبذولة من الفرق الطبية بمديرية 
الكامل  دعمها  مؤكدة  بالدقهلية  الصحة 
ل��ج��ي��ش م��ص��ر األب���ي���ض ف���ى ح��رب��ه ال��ت��ى 

يخوضها ضد فيروس كورونا. 
من جانبه وجه الدكتور سعد مكى وكيل 
لرئاسة  الشكر  بالدقهلية  الصحة  وزارة 
والسكان  الصحة  ووزي���رة  ال���وزراء  مجلس 
العقبات  كافة  وتذليل  الكامل  على دعمهما 
قلب  على  تعمل  الدقهلية  صحة  أن  مؤكدا 
النهار من  الليل وأط��راف  آن��اء  رجل واح��د 
وجه  كما  المواطنين،  وسالمة  صحة  اجل 
الطبية  الفرق  لكافة  الشكر  ال��وزارة  وكيل 
الحثيثة  لجهودهم  ومعاونيهم  بالدقهلية 
وعملهم الدؤوب والمتواصل من اجل صحة 

وسالمة مواطنى الدقهلية. 

الدقهلية :هالة العوضي 

محافظ سوهاج:  تعليمات القيادة دعم 
كامل ودائم للجيش األبيض

ال��ف��ق��ى محافظ  ال���ل���واء ط����ارق  ت��ف��ق��د 
س���وه���اج ت��ج��ه��ي��زات اس��ت��راح��ة األط��ب��اء 
الشباب  لوزارة  التابع  القادة  بمركز إعداد 
وذلك  بسوهاج،  ناصر  بمدينة  والرياضة 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  لتوجيهات  تنفيذا 
لوزارة  التابعة  المقار  بعض  تسليم  بشأن 
تصرف  تحت  لتكون  وال��ري��اض��ة  الشباب 
ال��دول��ة  ف��ى إط���ار خ��ط��ة  ال��ص��ح��ة  وزارة 
محتملة  تداعيات  أى  لمواجهة  الشاملة 
لفيروس كورونا المستجد. وتفقد محافظ 
ب�60  المجهزة  اإلستراحة  غ��رف  سوهاج 
سريرا واألثاث الالزم للمعيشة، مؤكدا على 
أهمية التهوية الجيدة لالستراحة، وإجراء 

أعمال التطهير والتعقيم لها بشكل دورى.
ودعمها  ال��دول��ة  وق��وف  المحافظ  وأك��د 
أطباء  م��ن  األب��ي��ض  مصر  لجيش  ال��دائ��م 
وم��م��رض��ي��ن وم��س��ع��ف��ي��ن ألن���ه���م ال��ج��ن��ود 
األمامية،  ك��ورون��ا  جبهة  على  الحقيقيون 

أولى خطوات  بدأت  الدولة  أن  إلى  مشيرا 
لمحاصرته  الفيروس  م��ع  التعايش  خطة 
االلتزام  الجميع  وعلى  إنتشاره،  من  والحد 
الكمامات  وارت��داء  اإلحترازية  باإلجراءات 

خاصة فى التجمعات.

اللواء طارق الفقى

قصة سيدة ماتت من شدة فرحها بعدم اإلصابة بالوباء

N صالح عبدالله يس



  تعليم وعمل سيتبنى ابجديات جديدة بل 
وسيستم مختلف …

ن��ظ��ام ص��ح��ى مختلف  ب��ال��ق��ط��ع    
يعتمد على ) توقع لالسوأ ( مخالفا 

الطب االنتقائى فزمنه ولى…
  ت���ع���دي���ل ح�����اد ف����ى ن��ظ��ام 
رأسمالى ترك االنتاج والوفرة 
وسائط  الى  والتفت  والتنوع 
النظام  انظمة  من  جديدة 
كالبنوك  الريعى  المالى 
هى  اصبحت  ومثيالتها 

عنوانه الحالى…
  ح��ال��ة م��خ��ت��ل��ف��ة من 
معها  ال��ع��ل��م��ى  ال��ب��ح��ث 
منهكة  اولويات  ستذهب 

اخرى  لمجاالت  المجال  مفسحة  الجحيم  الى 
فشل فيها ما كان..، فقضايا االنسان أصبحت 

ٰملحة…
قول  حد  وعلى  مختلفه  انسانيه  دراس���ات    
)ان  النفسيين  المعالجين  اش��ه��ر  م��ن  اتنين 
مخاوف  تحمل  االن  يناظرونها  التى  الحاالت 

مستجده بل واحالم غريبه برده مستجدة(…
انتاج  المال ) مع غياب    استيعاب أن توافر 
توقف  فمشاكل  سواء،  والعدم  اصبح   ) حقيقى 

االن��ت��ق��االت اف����رزت م��خ��اوف 
مخيفة…

فى كالم منتشر على السوشيال ميديا 
بيأكد إن خالص يا جماعة كلنا هنتصاب 
حقيقى  مش  ده  الكالم  ك��ورون��ا،  بفيروس 
تماما، ومن هنا لحد ما الكيرف ينزل أكتر 
بس  سمع  هيكون  الشعب  من   ٪٩٩.٥ من 
ودى  وماجربهاش..  ك��ورون��ا  أع��راض  عن 

نسبة متشائمة كمان..
ده مش فتى، أمريكا الدولة األعلى فى 
عدد اإلصابات ماجابتش 1٪ من الشعب، 
وده حال أغلب دول العالم باستثناء الدول 
اللى عدد سكانها قليل جدا زى قطر، وده 

مش مقياس..
مش  أغ��ل��ب��ن��ا  إن  م��ع��ن��اه  ده  ال���ك���الم 
ناس  تعرف  إنك  بين  هيتصاب، وفى فرق 
تعرفهم  اللى  كل  إن  وبين  مصابين،  كتير 
نفسك  تحمى  إزاى  المهم  لكن  مصابين، 

وما تبقاش ضمن المصابين؟
الناس  اللى  بالعشوائية  مش  الموضوع 
قرايتى  خالصة  هقولك  وأنا  متصوراها، 
فى  واألبحاث  األطباء  كالم  من  ومتابعتى 

العالم..
العلمية  اآلراء  وأح��دث  األب��ح��اث  آخ��ر 
األسطح  من  الفيروس  انتقال  إن  بتقول 
مش بنفس القوة اللى كنا فاكرينها، وحتى 
لو هو احتمال قائم، لكن مش رئيسى وال 
أساسى وال هو طريقة االنتقال الرئيسية، 
السيطرة على األمراض  بيأكده مركز  وده 

األمريكى ومنظمة الصحة العالمية..
لكن كل الدراسات مجمعة إن الفيروس 
"المخالطة"،  المباشر  التعامل  من  بينتقل 
مع  بتترافق  اللى  دى  المخالطة  وتعريف 
لما  هو  للعدوى،  انتقال  خطر  نسبة  أكبر 
تكون مخالط لشخص إيجابى فى مساحة 

متر أو مترين لمدة 1٥ دقيقة فما فوق..
ده وضع مش هيحصل منطقيا غير فى 

مكان عمل - وسيلة مواصالت 
- بنك، وهكذا..

ب��األم��اك��ن  يتعلق  فيما 
فيها  يحصل  ممكن  اللى 
م��خ��ال��ط��ة، ف��ال��ك��م��ام��ة 
وسيلة لطيفة حتى اآلن 
لتقليل انتشار العدوى، 
وب��������ردو ال���م���وض���وع 
ب��ال��م��ن��ط��ق، ل���و ان��ت 
راك���������ب ع���رب���ي���ت���ك 
ل�����وح�����دك م��ف��ي��ش 
تلبس  يخليك  منطق 
الوقت  فى  الكمامة 

ده..
األه�����������������م م����ن 
ب��ق��ى، وده  ال��ك��م��ام��ة 
مهم جدا للبيوت إلننا 
مش هنقعد بالكمامات 

فى البيوت، هو التهوية 
ال���ج���ي���دة، ال���م���رض ده 

التهوية  ب��ال��رذاذ،  بينتشر 
ل����ل����رذاذ ده،  أك���ب���ر ع�����دو 

عدو  أك��ب��ر  المغلق  وال��م��ك��ان 
ليك انت..

النقط اللى فاتت ببساطة هى 
مهم  إلن  ومتابعتى،  قرايتى  خالصة 

اللى  العدو  طبيعة  فاهمين  نبقى  أوى 
#ك��ورون��ا  جاله  واح��د  ك��ل  م��ع��اه،  بنتعامل 
ما  كل  سبب،  فى  هيبقى  الزم  هيجيله  أو 

ن�����درس األس����ب����اب أك��ت��ر 
ه��ن��ف��ه��م ال���ع���دو أك��ت��ر 

ونقدر نتجنب..

عجبانى  م��ش  كتير  ح��اج��ات 
أهمها

جنيه   ٢ العادية  الكمامة  سعر 
نصيب  يعنى  اليومى،  لالستعمال 
لو  ده  جنيه،   ٦٠ الشهر  ف��ى  ال��ف��رد 

بيشتغل والزم ها ينزل كل يوم.
ارتفاع أسعار األدوية المطلوبة فى هذه 
وعرضها  بإخفائها  يقوم  والبعض  الفترة 
عندما تشتد األزمة كوسيلة جشعة للتربح.

أكمل  على  الدولة  ببناء  الدولة  اهتمت 
فى  تحدث  لم  وإنجازات  وجه مشروعات 
بناء  وهو  مهم  إلنجاز  اآلوان  آن  مصر..، 
آخر  إن��ج��از  أى  م��ن  أه��م  المستشفيات؛ 
مستقبلية  أو  حالية  ظ��روف  الى  تحسبا 
ال قدر الله..، واالهتمام بالطبيب وتوفير 

المناخ المالئم له للحياة الكريمة.
ميديا  السوشيال  على  اإلحباط  حالة 
اللى  السلبية  وال��ط��اق��ة  ال��ت��ش��اؤم  وك���م 
ب��ن��واج��ه��ه��ا ي��وم��ي��ا وال���ه���رى واإلش���اع���ات 

والنصائح الطبية دون وعى..
بطال  على  واالكل عمال  الطبخ  برامج 
المرحلة  هذه  فى  مصيبتنا  كانت  لو  كما 

الحرجة االكل والشرب..
م��اف��ي��ش أن��ش��ط��ة ري���اض���ي���ة.. ب��رام��ج 
هبد  المسألة  وال  ليه  معمولة  الرياضة 

واكل عيش..
على  مسلسل  كام  رمضان  مسلسالت 

اعلى مستوى والباقى سعيكم مشكور.
لمقدمى  ت��ح��ول��وا  ورياضيين  فنانين 
إلى  م��ن رس��ال��ة  ب��رام��ج فتحول اإلع���الم 
الدقون  على  وضحك  عيش  وأك��ل  سبوبة 

وفهلوة وهيافة عرض.
جرايد يومية لم يشترها أحد رغم أنها 
المعلومة  لتلقى  ج��ب��ارة  إعالمية  وسيلة 
ال��م��ف��ي��دة وال��ث��ق��اف��ة م��ن أق���الم ناضجة 

وأقصد الصحف المصرية المحترمة.
ال بد أن يهتم المعنيون بمراجعة المنهج 
الزم نذاكر كويس اوى عشان اللى بيذاكر 

بينجح.
دولة بحجم مصر يتعملها ألف حساب 
عيشتنا  نتحسرعلى  يوم  كل  معقول  مش 

واحنا نقدر نعمل كتير.
مصر دولة وليست نواة أمة، انتبهوا يا 
المسكوب  اللبن  على  نبكى  ما  قبل  سادة 

ي��اري��ت اللى ج��رى ما  ون��ق��ول 
كان.

دمتم بخير أحبائى 
تحافظ  الزم  الغالية  صحتك 
ع��ل��ي��ه��ا وت���ح���ت���اج م���ن���ك ت��ت��ب��ع 
وتطورات  واالخ��ب��ار  المعلومات 
االج���راءات  كل  وات��خ��اذ  المرض 
وداخله..  المنزل  خارج  الوقائية 
حريصا  تكون  ان  طبيعى  وش��ىء 
على نفسك واسرتك من االصابة 
معناه  ليس  ه��ذا  ولكن  وال��ع��دوى 
ويصيبنا  اعصابنا  نفقد  احنا  ان 
اتوترنا  اذا  ! النه ببساطة  الفزع 
للمرض  التصدى  نستطيع  فلن 
واتخاذ اجراءات الوقاية باالضافة 
الى ان التوتر الشديد قد يصيبنا 

اي��ذاًء كما  بامراض اخ��رى اش��د 
ان���ه ب��ي��ض��ع��ف م��ن��اع��ة االن��س��ان 
نكون  نعم  لالمراض..  ومقاومته 
اج��راءات  ونتخذ  جدا  حريصين 
الوقاية بالكمامة والتطهير وعدم 
بالطعام  المناعة  ورف��ع  التزاحم 
الصحى ونحمى انفسنا باذن الله، 
للخوف  االس��ت��س��الم  دون  ول��ك��ن 
والفزع… ابعدوا عن التوتر وخذوا 

خير  والله  باالسباب 
حافظ

من سنة فاتت كانت الناس تندهش 
وممكن  كمامة  واضع  حد  تشوف  لما 

تسخر منه تنمرا
ش���وف ي��ا أخ���ى أح����وال ال��دن��ي��ا.. 

 ) رب��ن��ا  خليها  أح��س��ن  وال   ( ك��ورون��ا 
ال   .. الكمامة  أنصف 

وإيه؟ من َوسع

ف����ى االي�������ام ال���س���اب���ق���ة ت����م ت��غ��ي��ي��ر 
فى  المشتبه  م��ع  الصحة  وزارة  تعامل 
كثير  ض��م  حيث  ب��ال��ك��ورون��ا..  إصابتهم 
والتعامل  للتشخيص  المستشفيات  من 
م��ع ح���االت االش��ت��ب��اه ب��ال��ك��ورون��ا ليست 
 .. فقط  والحميات  الصدر  مستشفيات 
وستزداد المستشفيات مع زيادة الحاالت

ما  كل  بها  دواء  يتم صرف شنطة   •
المرض  م��راح��ل  ف��ى  المريض  يحتاجه 
اكلينيكية..  اعراض  اى  على  بناء  االولى 

بدون انتظار لعمل المسحه.. لذلك
الكورونا  ادوي���ة  ل��ش��راء  حاجة  ال    •
للزمالء  ورج��اء  الصيدلية..  من  نهائيا 
حتى  ل��ذل��ك..  ال��ن��اس  تنبيه  ال��ص��ي��ادل��ة 

تنتهى حالة الهلع من اختفاء االدوية من 
الصيدليات

•  ال حاجة لسماع وصفات طبيه عبر 
وسائل التواصل

• ف���ى ح�����االت ض��ي��ق ال��ت��ن��ف��س او 
استمرار درجة الحرارة المرتفعة بعد او 
فى خالل االسبوع األول بعد تلقى شنطة 
العالج .. التوجه للمستشفى المذكور فى 

تطبيق صحة.. او االتصال 
تليفونيا

مالمح ما بعد كورونا قادمة
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مصير  يتحدد  فيها  حربا  تخوص  مصر 
منطقتنا

 توقفوا عن احلوار مع املختلفني اآلن
 وطهروا صفحاتكم من اإلخوان واملتعاطفني 

واثبتوا

محمد مصطفى

خلف الكلمات حكايات

االختيار

كلمة  وراء  ال��ح��ق��ي��ق��ة  م���ن  ك��ث��ي��ر 
........... ) كنت بهزر (

ك��ل��م��ة  وراء  ال���غ���ي���رة  م����ن  وك���ث���ي���ر 
............ )ال عادى (

وكثير من األلم وراء كلمة ............. 
) مفيش مشكلة (

كلمة  وراء  ال���ح���اج���ة  م���ن  وك��ث��ي��ر 
........... ) شكرا مش عايز (

كلمة  وراء  ال���ع���ذاب  م���ن  وك��ث��ي��ر 

............. ) أنا كويس (
وك��ث��ي��ر م��ن اإلج��ب��ار وال��ع��ج��ز وراء 

كلمة..... ) براحتك (
وك�����ث�����ي�����ر م���ن 
ال����ع����ذاب واالل�����م 
والعجز  واالحتياج 

وراء ) الصمت(

ع��ل��ى ف��ك��رة االخ��ت��ي��ار ده م��ك��ن��ش بين 
المنسى وعشماوى بس..

كلنا بنختار
انا اخترت أقول تحيا مصر وأنت اخترت 

تقول ' مااااسرر'
أنا اخترت أقول الجيش المصرى وأنت 

اخترت تقول عسكر
أنا اخترت أقف فى صف بلدى وجيشها 
فى صف  تقف  اخترت  وان��ت  مهما حصل 

تركيا و قطر.
من  واع��ل��ى  ببلدى  افتخر  اخ��ت��رت  ان��ا 
منها  وتقلل  تشتمها  اخترت  وان��ت  قيمتها 

ومن نفسك.
انا اخترت ادعمها بكل ما املك عشان 
عشان  تفضحها  اخ��ت��رت  وان���ت  اق��وم��ه��ا 

توقعها.
ونجاحى  بنجاحاتها  اف��رح  اخترت  ان��ا 

فشلك  تعلق  اخترت  وان��ت  رجالتها  ونجاح 
وخيبتك على شماعتها

انا اخترت ادعى انى اموت واتدفن فيها 
وانت اخترت تدعى اللهم هجرة

وامدحها  بلدى  ع��ن  اداف���ع  اخ��ت��رت  ان��ا 
حتى لو شتمتونى وانت اخترت تسب بلدك 

وتشتمها علشان يمدحوك و يصقفولك
انا اخترت ارفع راسى واقول فى كل حته 

انا مصرى
وقليل��  م��وط��ى  تعيش  اخ��ت��رت  وان���ت 

نفسك  ع��ل��ى  وت���ق���ول 
رخيص

ان���ا اخ��ت��رت اق��ول 
تحيا مصر

إذا قال لك أحد: خير الكالم ما قل ودل.
فقل له: كال.. 

وإن  الخير..  على  دل  ما  الكالم  خير  بل 
كُثَر .

د. محمود السماسيرى 

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

قراءة عجلى فى 
المشهد االمريكى

المتظاهرون ... فوضويون ؟
أم معارضون للعنصرية ؟

أم طابور خامس ؟
هو  بلد  ف��ى  ي��ج��رى  مما  تعجب 
ب���االس���اس ب��ل��د م��ه��اج��ري��ن م��ن كل 
حدب وصوب.. حتى رئيس الواليات 
ترامب  الحالى  األمريكية  المتحدة 

أصوله ليست أمريكية..!
هل هذه المظاهرات صنيعة قوى 

دولية كبرى ؟
يعنى..

هل سنسمع عن دور صينى ؟
روسى ؟
إيرانى ؟

ه���ن���اك م��ص��ل��ح��ة ف���ى ان��ت��ش��ار 
لقوى  النحو  ه��ذا  على  التظاهرات 

دولية كثيرة..
ال أص��دق أن مقتل ج��ورج فلويد 
) االسود ( على يد شرطى )أبيض( 
يؤدى الى كل ما رأيناه أمس فى ٢٥ 
البيت  حتى  امتد  أمريكية..،  والي��ة 

االبيض..!!
شرطى  بيد  أس��ود  مواطن  مقتل 
غريبا  أو  حادثا جديدا  ليس  أبيض 
على المجتمع األمريكى الذى يعانى 

من عنصرية بغيضة ضد األمريكيين 
م���ن أص����ول أف��ري��ق��ي��ة..، ك���ل ع��ام 
ضحايا  األشخاص  عشرات  يسقط 

العنصرية المقيتة..، عادى .
العنصرية فى عهد ترامب اتسعت 
ونالت من معظم الفئات المجتمعية 
 ٢٥ لتشتعل  الجديد  فما  والثقافية، 

والية مرة واحدة ؟
ت���رام���ب فى  إس���ق���اط  أن  أظ����ن 
للدول  ه��دف  القادمة  االنتخابات 

الثالث ؟
بمشكالت  امريكا  شغل  أي��ض��ا، 
عنصرية داخلية ، لتعطيل مشروعات 
للقطب  المجال  والف��س��اح  الهيمنة 

الصينى الجديد ؟؟
أم���ري���ك���ا ت��ع��ي��ش ع��ل��ى ص��ن��اع��ة 
حان  فهل  للدول  الداخلية  القالقل 

دورها لتشرب من نفس الكاس ؟
المهم..

الصهيونى  اللوبى  هل 
يسمح بازاحة ترامب 
أكبر  وه���و  ح��ال��ي��ا 

داعم السرائيل ؟

د. حسن على 

كن برعما فى غصن "محمد" 

ناس وناس 

كتب محمد إقبال فى كتابه " أسرار الذات": "وقع على بابنا 
سائل وقوع القضاء، ورفع صوته كأنه نعيب غراب، وأخذ يهز 
فأهويت  إليه..  خرجت  وإلحافه،  تصايحه  آلمنى  ولما  الباب! 
على رأسه بضربة بعثرت ما بيده، مما جمعه طول يومه، فلما 
رأى والدى تلك الحادثة اصفر وجهه األحمر، وانحدرت الدموع 

نهرا على خديه وقال:
تذكر يابنى جالل المحشر!.

يوم تجتمع أمة خير البشر...
وأرجع البصر كرة إلى لحيتى البيضاء!.

ون��ح��ول ج��س��م��ى ال��م��رت��ع��ش ب��ي��ن ال��خ��وف 
والرجاء!.

كن يابنى من البراعم فى غصن "محمد" !..
وكن زهرة يحييها نسيم ربيع 

"المصطفى" !.." 

يميل المرء إلى من يحنو عليه...
يبكى فيضحكه.. يحزن فيواسيه..

يفرح فيشاركه الفرحة.. يكون له كظله..
ليحرسه من أخطائه.. ويحميه من شيطانه..

عنه  أستغنى  الذى ال  فأنت  كذلك..  كنت  إذا 
أبدا

د. صالح الدين السرسى 

زبيدة ثروت 

د. نجوى كامل 

هنا وفيق 

منى الحسينى

د. صالح الراوى د . هانى الناظر 
د. وليد إسماعيل 

بكير 

محمد شبارة

زمن الكمامة 

ال داعى للهلع وال لسماع 
وصفات مواقع التواصل

ابعدوا عن التوتر 
وخذوا باألسباب

فى كام حاجة مهمين كده أعتقد إن الزم 
التأكيد عليهم بدل الخوف من كورونا

هرى وإشاعات ونصائح طبية دون وعى
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المدعومة  الحوثى  ميليشيا  انتهاكات 
اي����ران����ي����ا ت���ت���ص���اع���د ب���ح���ق ال��ش��ع��ب 
الوحشية  األعمال  تعدت  اليمنى، حيث 
وج����رائ����م ال���ح���رب ل��ت��ص��ل ال����ى نهب 
لليمنيين  الممنوحة  الطبية  المساعدات 
العالمية وإخفاء  الصحة  منظمة  م��ن 
ك��ورون��ا،  لمرضى  الحقيقية  األع����داد 
وفى هذا الصدد قررت منظمة الصحة 
العالمية فتح تحقيق فى سرقة الحوثيين 
للقطاع  تقدم  التى  الطبية  للمساعدات 
عسكرية،  ألغ��راض  وتحويلها  الصحى 
نافية فى الوقت ذاته اتهامات الميليشيا 
والتشخيص  الفحص  م��واد  كفاءة  بعدم 

المتعلقة باإلصابات بفيروس "كورونا".
توثيق  وبعد  العالمية  الصحة  وقالت 
ميليشيا  مسلحى  الستخدام  ناشطين 
منحها  ت��م  إس��ع��اف  ل��س��ي��ارات  الحوثى 
فيروس  جائحة  لمواجهة  للمستشفيات 
توفير  على  ب��دأب  تعمل  »كورونا« إنها 
لألرواح  المنقذة  والمعدات  اإلم��دادات 
لصالح الصحة والناس، وإنها تدين بشدة 
اختصاص  خارج  تبرعات  أى  استخدام 
النظام الصحي، ألن هذا انتهاك لقانون 
فى  تحقق  إنها  وقالت  الدولى  الصحة 

هذا األمر.
فى  الصحة  وزي���ر  تبرير  على  ورداً 
ضحايا  أعداد  إخفاء  الحوثيين  حكومة 
كفاءة  ع��دم  بسبب  »ك���ورون���ا«  ف��ي��روس 
المحللين واألدوات التى قدمتها الصحة 
العالمية، قالت المنظمة إنه من المحبط 
الوباء  الحرج خالل  الوقت  أنه فى هذا 
العالمى، بدالً من وضع صحة الناس فى 
تركيزنا من خالل  يتم تحويل  المقدمة، 
االدعاءات الكاذبة، مؤكدة أن الوقت هو 

للتضامن وليس االنقسام.
أن  فى  املها  عن  المنظمة  واع��رب��ت 

يكافح الجميع لمواجهة كورونا.
ضغط  وتحت  الميليشيا  ق��ادة  وك��ان 
اإلعالم أقروا بانتشار الوباء فى مناطق 
وزارتهم  باسم  الناطق  لكن  سيطرتهم 
ي��وس��ف ال��ح��اض��رى ق��ال إن االع��ت��راف 
الناس  يقوم  لكى  ك��اف  ال��وب��اء  بانتشار 

بأخذ االحتياطات.

"الصحة العالمية"
 تحقق فى نهب 

الحوثيين مساعدات طبية
 لمواجهة "كورونا"

ت��ل��ك  ت����ؤث����ر  اال  ض����������رورة  واك�����������دوا 
الحدود  حول  المتجددة"  التوترات "القديمة 
الجهود  م��س��ار  على  اإلث��ي��وب��ي��ة  ال��س��ودان��ي��ة 
النهضة  سد  مفاوضات  الستئناف  الرامية 
االم��ن  لمجلس  ل��ج��أت  م��ص��ر  وأن  خ��اص��ة 
فى  اإلثيوبية  والمماطلة  االنتهاكات  لفضح 
تلك المفاوضات التى وصلت لطريق مسدود. 
خ��روج  الماضية  األس��اب��ي��ع  ش��ه��دت  كما 
تقوم  وتمرده على ما  صمته  ع��ن  ال��س��ودان 
االن��دث��ار  م��ن  م��خ��اوف��ه  وإع���الن  اثيوبيا  ب��ه 

حال انهيار سد النهضة االثيوبى. 
محمد  عامر  دكتور  الركن  العميد  وك��ان 
المسلحة  للقوات  الرسمى  الناطق  الحسن 
أن  الماضى  الخميس  أعلن  قد  السودانية 
واصلت  بالجيش  مسنودة  إثيوبية  ميليشيات 
تعديها على أراضى وموارد بالده مما اعتبره 
السياسى  الحوار  لجهود  انتكاسة  مراقبون 
لبحث  مؤخرا  أبابا  أدي��س  فى  انطلق  ال��ذى 

القضايا الحدودية العالقة بين البلدين.
وكان السودان وإثيوبيا قد شهدا فى إبريل 
الدبلوماسى  ال��ن��ش��اط  م��ن  ح��ال��ة  ال��م��اض��ى 
بترسيم  المتعلقة  العقبات  لتجاوز  المكثف 
الحدود فى إطار االتفاق والتفاهم المشترك.

واج������رى رئ���ي���س ال��������وزراء ال���س���ودان���ى 
عبد ال��ل��ه ح��م��دوك ون��ظ��ي��ره اإلث��ي��وب��ى آبى 
حول  الفائت  الشهر  مطلع  أحمد مناقشات 
ركزت  البلدين،  بين  الحدود  ترسيم  قضية 
تلك  إلنهاء  فنية  لجنة  تشكيل  ض��رورة  على 

المهمة فى أقرب وقت.
وأكد آبى أحمد أن العالقات بين البلدين 
ب��أى  تسمح  ال  بحيث  ب��م��ك��ان  ال��م��ت��ان��ة  م��ن 
ت��وت��رات، وأى ات��ج��اه م��ن ه��ذا ال��ن��وع سيتم 
حسمه من خالل التواصل المباشر، والحوار 
السياسية  البلدين  ق��ي��ادات  بين  الشفاف 
النية  حسن  أبابا  أديس  وأبدت  والعسكرية، 
منتصف مايو على  الخرطوم  مع  بتوافقها 
ضرورة تعزيز األمن فى المناطقة الحدودية 
العليا  السياسية  اللجنة  اجتماع  ختام  فى 

المعنية بقضايا الحدود بين البلدين.
وفى غضون ذلك أعلن الجيش السودانى، 
الجمعة، أن حكومة البالد تخوض اتصاالت 
دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا الحتواء التوتر 
ع��ل��ى ال���ح���دود، م��ح��ذرا م��ن "ان����دالع ح��رب 

شاملة" بين البلدين.
الحسن،  محمد  ع��ام��ر  العميد  وك��ش��ف 

ان "االت���ص���االت ب��ي��ن ال���س���ودان وإث��ي��وب��ي��ا 
الشريط  على  األوض���اع  متواصلة  لتهدئة 

الحدودى".
وأوض���ح أن "االع���ت���داءات األخ��ي��رة على 
األراض������ى ال��س��ودان��ي��ة م���ن ق��ب��ل ال��ج��ي��ش 
والميليشيا اإلثيوبية عمل مخالف التفاقيات 

سابقة بين البلدين".
ودعا الحسن الجانب اإلثيوبى إلى تنفيذ ما 
تم االتفاق عليه سابقا بشأن ترسيم الحدود 
بين البلدين، وانتشار قوات من الطرفين على 
جانبى الحدود، ولفت إلى أن األوضاع على 

الحدود حاليا "هادئة بشكل حذر. 
السودانية،  الخارجية  كما استدعت وزارة 
قبل اّيام، القائم باألعمال اإلثيوبي، لالحتجاج 
من  مسنودة  إثيوبية  ميليشيات  توغل  على 

المواطنين  على  واعتدائها  اإلثيوبى  الجيش 
والقوات المسلحة السودانية داخل األراضى 
وإصابة  استشهاد  إلى  أدى  مما  السودانية، 
المسلحة  ال��ق��وات  وأف���راد  ع��دٍد من ضباط 

ومواطنين سودانيين من بينهم أطفال.
ونقل مدير إدارة دول الجوار بالوزارة للقائم 
الحكومة  ورف��ض  إدان��ة  اإلثيوبي،  باألعمال 
السودانية لهذا االعتداء اآلثم، الذى يأتى فى 
وقٍت كانت االستعدادات تجرى فى الخرطوم 
لعقد االجتماع الثانى للجنة المشتركة رفيعة 

المستوى لقضايا الحدود .
مصير مفاوضات سد النهضة 

جدد  النهضة  س��د  ب��أزم��ة  يتعلق  وفيما 
اتفاق  إل��ى  التوصل  على  حرصه  ال��س��ودان 
مرٍض بشأن سد النهضة وبما يحمى حقوق 

األطراف الثالثة.
المائية  وال���م���وارد  ال����رى  وزارة  ون��ف��ت 
السودانية تقارير صحفية تحدثت عن اتساع 

حدة الخالف حول استئناف المفاوضات.
وأكدت الوزارة أن اللقاء األخير بين وزير 
المصرى  نظيريه  م��ع  ع��ب��اس  ي��اس��ر  ال���رى 
التكليف  بموجب  وجاء  مثمرا  كان  واإلثيوبى 
الوزراء السودانى  الصادر من لقاءات رئيس 
المصرى  نظيريه  م��ع  ح��م��دوك  ال��ل��ه  عبد 
واإلثيوبى بالترتيب الستئناف مفاوضات سد 

النهضة بأسرع ما يمكن.
وح���ول رؤي��ت��ه ل��الش��ت��ب��اك��ات ال��س��ودان��ي��ة 
اإلث��ي��وب��ي��ة وت��داع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى أزم�����ة سد 
فى  الخبير  عيسوى  عطية  اك��د  النهضة. 
من  اث��ي��وب��ي��ا  ه���دف  االفريقية ان  ال��ش��ئ��ون 

م��زارع  حماية  ١٨٠٠  هو  االشتباكات  ه��ذه 
السودانية  االرض  تلك  فى  إثيوبى يزرعون 
الخصبة منذ عام ١٩٥٧، وهذه ليست المرة 
تدخل  فقد  االثيوبى  الجيش  لتدخل  االول��ى 
من قبل  فى عام ١٩٩٣ وفى عام ١٩٩٥ وِفى 
االمهرة  ميليشيات  لحماية  مناسبة  من  اكثر 
التى تحمى المزارعين او لحماية المزارعين 
مباشرة منتهكا االتفاقيات التى تقضى بإبعاد 
وتقسيم  عن المنطقة  البلدين  جيشى  قوات 
المزارعين  بين   ١ ال��ى   ٢ بنسبة  المنطقة 
السودانيين واإلثيوبيين وفقا التفاقية ١٩٩٤ 
فى  وتوسعوا  اإلثيوبيين  حجم  من  زاد  مما 
المنطقة  هذه  فى  وتواجدهم  استثماراتهم 
ترسيمها  اعادة  على  البلدين  بين  اتفق  التى 
بدًءا من اكتوبر المقبل وحتى مارس ٢١٢١ .

اثيوبيا  ان  اوض���ح  النهضة  س��د  وب��ش��أن 
فى  السودان لها  تأييد  خ��س��ارة  تخشى  ال 
مفاوضات سد النهضة ألن السودان يحتاجها 
كبيرة  فوائد  وينتظر  كثيرة  أم��ور  فى  ايضا 
الثيوبيا  يدين  فالسودان  السد،  من  ايضا 
بحل الخالف بين المجلس العسكرى وحركة 
التغيير بجهود رئيس الوزراء ابى احمد، كما 
ان السودان ال يريد ان يعادى اثيوبيا حتى ال 
والنيل  كردفان  جنوب  فى  المتمردين  تدعم 
األزرق كما ان السودان يريد ايضا ان يستفيد 
من كهرباء سد النهضة التى يعانى من نقص 

منها بشكل كبير يصل الى ٤٠ بالمائة .
الفيضانات  سيمنع  ال��س��د  ان  ي��رى  كما 
السودانية  ال��م��دن  ع��ن  ال��م��دم��رة  السنوية 
السنوية  المياه  وص��ول  تنظيم  الى  وسيؤدى 
للسدود السودانية لتشغيلها على مدى العام 
بالفيضان  الخاصة  اشهر  األربعة  من  ب��دال 
كما سيمكنه السد من استخدام نسبته كاملة 
من  المياه  من  مكعب  متر  مليار   ١٨.٥ وهى 
مصر  بين   ١٩٥٩ التفاقية  وفقا  النيل  مياه 

والسودان 
كما ان اثيوبيا تخشى ايضا دعم السودان 
للمتمردين اإلثيوبيين من األمهرة أو االورومو 

على الحدود اإلثيوبية السودانية  .
يكون للسودان موقف  ان  الب��د  هنا  وم��ن 
المفاوضات  هذه  فى  السياسى  للحل  داعم 
لحماية المصالح المشتركة للدول الثالث كما 
المدير  نائب  إبراهيم  محمد  ال��ل��واء  يؤكد 
وال��دراس��ات  للفكر  المصرى  للمركز  العام 
التوصل  ضرورة  على  مشددا  االستراتيجية 
إلى الحل العادل والمتوازن والمنصف الذى 
بما يحقق مصالح األطراف  به مصر  تنادى 

الثالثة )مصر وإثيوبيا والسودان(.

العالمى  المشهد  ارتباك  من  بالرغم 
العالم بمكافحة  وان���ش���غ���ال دول 

انه  اال  المتفشى  الكورونا  وباء 
الكويت  كورونيات  ان  يبدو 

واق��زام��ه��ا أق���وى واش��د 
مصر  ض���د  ش���راس���ة 
ل��ص��ال��ح  ال��دن��ي��ا  ام 
دوي����������الت ت���دع���م 
م���ن���ه���ج���ه���م ل��ب��ث 
والقطيعة  الفتنة 
ب���ي���ن ال���ك���وي���ت 
متخذين  ومصر 
م�������ن�������ص�������ات 
ال�������ت�������واص�������ل 
بوًقا  االجتماعى 
ل���ب���ث س��م��وم��ه��م 
وه��و م��ا اك��د معه 

ومحللون  مراقبون 
وإعالميون  ونشطاء 

ب���ض���رورة وج�����ود رد 
كويتى رسمى رادع لهذه 

عناصر  قبل  م��ن  اإلس���اءة 
كويتية ضد مصر.

كويتية  طلت فتاة  اّي���ام  فمنذ 
عبر  لتهاجم  ال��ش��ام��رى  ري���م  ت��دع��ى 

االجتماعى العمالة  ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل 
المصرية فى الكويت، بلهجة حادة عبر 
الشخصية  فيديو نشرته على صفحتها 
على  ت��داول��ه  تم  وال��ذى  "تويتر"  بموقع 
مصريين  "ي��ا  قائلة:  ب��وك،  فيس  موقع 
الكويت،  الوطن  فى   شركاء  مش  أنتوا 
لهم  أن  نفسهم  مصدقين  المصريين 
ناس تشتغلوا  انتوا مجرد  حقوق معانا، 

عندنا وتأكلون من الزبالة".
جاءت اإلساءة على نفس نهج النائبة 
ضد  شهر  منذ  الهاشم  صفاء  الكويتية 
المصريين الُمقيمين بالكويت، فى عدة 
تدنيا   عكست  وال��ت��ى  لها،  تصريحات 
واستخدام  والجسد،  ال��ح��وار  لغة  ف��ى 

تعبيرات لم نعهدها من دولنا العربية 
وي���رى م��راق��ب��ون ون��ش��ط��اء ان ه��ذه 
ال��ع��ن��اص��ر ه��ى اذن����اب ل��ق��ط��ر وت��رك��ي��ا 
ويعملون على تنفيذ أجندات ومخططات 
سياسية ضد مصر مقابل مبالغ مالية، 
الشياطين ومخططاتهم  لبث  كاالخوان 

الفتن والصراعات فى دول المنطقة .
وتسعى كتيبة صفاء الهاشم والفنانة 
ح��ي��اة ال��ف��ه��د وغ��ي��ره��م م��ن ال��ش��راذم 
التركية  األجندات  تنفيذ  الى  واألق��زام 

القطرية، 
العربى،  الحضن  ع��ن  الكويت  بإبعاد 
أنقرة"،   - "الدوحة  حلف  من  وتقريبها 
الذى  الكويتية  الدولة  لموقف  استغالالً 
العربى  الرباعى  أزمة  بداية  منذ  فّضل 
أمالً  الحياد،  على  يكون  أن  مع  قطر، 
مخططاتها  ع��ن  ق��ط��ر  يحيد  أن  م��ن��ه 
الجماعات  بنار  المنطقة  إش��ع��ال  ف��ى 
اإلره��اب��ي��ة، ل��ك��ن األم���ر ي��ب��دو أن���ه من 

المستحيالت.
وت��ت��زع��م ال��ن��ائ��ب��ة ص��ف��اء ال��ه��اش��م، 
ه���ؤالء ال��ش��رذم��ة وه���ى ال��ت��ى اع��ت��ادت 
مستمر،  بشكل  تركيا  فى  التواجد  على 
مصر  على  الهجوم  دائمة  السيدة  وهى 
ال  الذى  البغيلى،  مبارك  الكاتب  ومعها 
يفوت فرصة للهجوم على مصر وشعبها 
وق��ي��ادت��ه��ا، ووص���ل ب��ه األم���ر إل��ى تبنى 
الغذائية  المنتجات  لمقاطعة  دع��وات 
المصرية التى تصل إلى الكويت بشكل 
أدي��س  صريح  بشكل  دع��ا  ب��ل  مستمر، 
واصفاً  مصر،  ع��ن  المياه  لقطع  أب��اب��ا 
سد  أزم���ة  ف��ى  ب���"األش��ق��اء"  اإلثيوبيين 
ريم  األق����زام  ه���ؤالء  وض��م��ن  النهضة. 
الشمرى المدرسة، التى اعتادت الهجوم 

على مصر منذ نحو 3 أشهر، منذ بداية 
أزمة انتشار فيروس كورونا، لكنها خالل 
المزيد  سكبت  الماضيين  اليومين 
من البنزين على تصريحاتها ضد 

مصر.
ن��ش��ط��اء ان ه��ذه  وي����رى 
ال����ش����رذم����ة ع����ب����ارة ع��ن 
مجموعة واحدة، تتحرك 
ب��ت��ن��س��ي��ق وت��خ��ط��ي��ط، 
أن  ول����ي����س غ����ري����ب����اً 
الكتيبة  ه���ذه  تنشط 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ى ظل 
ن����ش����اط اق���ت���ص���ادى 
وع��س��ك��رى ت��رك��ى فى 
ال��ك��وي��ت، وك��ذل��ك فى 
إخ��وان  مقترحات  ظل 
ت���ك���ون  أن  ال����ك����وي����ت 
عسكرية  قاعدة  لتركيا 
سقطرى  م��ح��اف��ظ��ة  ف���ى 
ناصر  طالبت  إذ  اليمنية، 
اإلخ��وان��ى  الناشط  ال��دوي��ل��ة، 
لتأكيد  الكويت،  إخوان  بجماعة 
ال���رواي���ات ال��ت��ى ت��ت��ح��دث ع��ن أن 

لتركيا اطماعا فى سقطرى باليمن.
"اقترح  له  تغريدة  فى  الدويلة  وق��ال 
جزيرة  فى  لها  قاعدة  تركيا  تمنح  أن 
س��ق��ط��رى ت��دي��ر م��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ات دع��م 
الشرعية فى اليمن والصومال، وتضبط 
االمن فى بحر العرب بالتنسيق مع دول 

المنطقة".
ق��ال��ت سفيرة  ال��س��ي��اق  وف���ى ه���ذا 
إن  كويتاك،  عائشة  الكويت،  لدى  تركيا 
ماليين   10 ب���  الكويت  زودت  ب��الده��ا 
قناع للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة 
أن أنقرة تتعاون مع الكويت فى المجال 
أيضا  هناك  "ك��ان  وأض��اف��ت  الصحى، 
أرادت  التى  الطبية  اإلم����دادات  بعض 
وتم نقل  الكويت استيرادها من بالدنا، 
المعنية،  الجهات  إل��ى  الطلبات  ه��ذه 
حيث تقوم السلطات بإجراء التقييمات 

الالزمة".
وام�����ام اش��ت��ع��ال م���واق���ع ال��ت��واص��ل 
ب��ض��رورة  م��ط��ال��ب  االجتماعى هناك 
الكويت  وج��ود رد رسمى من قبل دول��ة 
المخطط  اذن��اب  إس��اءة  استمرار  على 
للوقيعة  ونهجهم  مصر  ضد  االخوانى  

بين مصر والكويت .

األقزام.. صفاء الهاشم وحياة الفهد 
والبغيلى  والشمرى "كورونا العصر"!
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ال��والي��ات  ف��ى  السرية  الخدمة  ق��وات  أص���درت 
البيت  بإغالق  الماضى،  الجمعة  ق��رارا،  المتحدة 
على  البوابات  خ��ارج  االحتجاجات  بسبب  األبيض 
أصل  م��ن  األمريكى  المواطن  فلويد  ج��ورج  مقتل 

إفريقى.
وقالت وسائل إعالم أمريكية، وفق روسيا اليوم، 
إنه ومع وصول المتظاهرين إلى شارع بنسلفانيا - 
باإلضافة  األبيض،  البيت  تم إغالق  بارك،  الفاييت 
إلى قاعة المؤتمرات الصحفية ومكاتب الصحفيين.
وأضافت أن ضباط الخدمة السرية لم يسمحوا 

ألحد بالخروج من البيت األبيض.
قوات  من  عناصر  ب��أن  اإلع��الم  وسائل  وأف��ادت 
من  األق���ل  على  شخصا  أوق��ف��ت  السرية  الخدمة 
مشيرة  األب��ي��ض،  البيت  من  بالقرب  المتظاهرين 

لتفريق  الفلفل  رذاذ  استخدمت  الشرطة  أن  إل��ى 
المحتجين.

عدة  فى  واسعا  فلويد غضبا  جورج  مقتل  وأجج 
تظاهرات  خرجت  حيث  المتحدة،  بالواليات  أماكن 
كما  الفيديو،  ت��داول  إثر  على  عنيفة  واحتجاجات 
اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين وأحرقت 

العديد من السيارات والمنشآت.
األصل  اإلفريقى  األمريكى  المواطن  أن  يذكر 
من  عليه  القبض  إلقاء  بعد  المستشفى  فى  توفى 
قبل الشرطة بطريقة قاسية فى مدينة مينيابوليس 
بوالية مينيسوتا، وتناقلت مواقع التواصل االجتماعى 

مقاطع فيديو للحادث.

حصار البيت األبيض

أبى أحمد حمودك السيسي

طبول الحرب تدق بين السودان وإثيوبيا

حذر مسئولون وخبراء استراتيجيون 
من التداعيات الخطيرة للتوتر المتصاعد على الحدود 

السودانية اإلثيوبية خالل االيام الماضية، خاصة مع 
تهديد السودان بشن حرب شاملة بين البلدين، معتبرين 

ان االشتباكات على الحدود بين البلدين تشكل انتكاسة 
فى مسار الحوار السياسى الذى انطلق فى أديس أبابا قبل 

حوالى أسبوعين لبحث القضايا الحدودية العالقة بين 
البلدين.

هالة شيحة
Hala4shiha@yahoo.com
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خالل  م��ن  المنطقة  دول  استفزاز  تركيا  ت��واص��ل 
إصرارها على استمرار أعمال التنقيب غير القانونية 

بمنطقة شرق المتوسط.
وتمضى أنقرة فى إجراءات تنقيب 
ج��دي��دة وف���ق ات��ف��اق غ��ي��ر شرعى 
الليبية  الوفاق  حكومة  مع  وّقعته 

فى طرابلس.
وب���ح���س���ب م���راق���ب���ي���ن ف���إن 
تدفع  قد  التركية  االس��ت��ف��زازات 
عسكرية  ل��م��واج��ه��ة  ال��م��ن��ط��ق��ة 
التحذيرات  أن  خاصة  ج��دي��دة، 
السياسية قد استنفدت مفعولها، 

األطماع  مع  نفعاً  تجدى  تعد  ول��م 
التركية.

دونماز  فاتح  التركى  الطاقة  وزير 
صرح بأن تركيا تخطط لبدء عمليات 
تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية 
موضحا  المتوسط،  البحر  شرق  فى 
نبدأ  ق��د  ليبيا  م��ع  ات��ف��اق  "ب��م��وج��ب 

أربعة  أو  ثالثة  غضون  ف��ى  أنشطتنا 
أشهر". وأشار دونماز إلى أن سفينة الحفر 

قبرص  سواحل  قبالة  موجودة  "يافوز"  التركية 
منذ أبريل الماضى، مضيفا: "يجب أاّل يعتقد أحد 

أننا سنوقف نشاطاتنا فى البحر المتوسط".
"الفاتح"  سفينة  أن  التركى  الطاقة  وزي��ر  وأض��اف 
التركية أكملت 4 عمليات حفر فى شرق البحر األبيض 
بتفكيك  قامت  الحكومة  إن  وق��ال  بنجاح.  المتوسط 
بالكامل  أمتار  ارتفاعها 103  يبلغ  التى  الفاتح  أبراج 

حتى تتمكن من عبور مضيق البوسفور.

اتفاقا  الماضى  نوفمبر  نهاية  فى  أنقرة  ووّق��ع��ت 
مثيرا للجدل حول ترسيم الحدود البحرية مع حكومة 
الميليشيات فى طرابلس، يمنحها حقوقا فى 

مناطق شاسعة فى شرق المتوسط.
واليونان  قبرص  م��ن  ك��ل  وت��ع��ارض 
واالتحاد األوروبى والواليات المتحدة، 
التنقيب  أنشطة  ال��دول  من  وغيرها 
فى  تركيا  تجريها  التى  الطاقة  عن 

شرق المتوسط.
وق��ب��ل ن��ح��و أس��ب��وع��ي��ن أص��در 
االت��ح��اد األوروب����ى إدان���ة جديدة 
المتوسط  تركيا فى شرق  ألنشطة 
قبالة  ال��غ��از،  حقول  عن  للتنقيب 

سواحل جزيرة قبرص.
ال�����دول  خ���ارج���ي���ة  وزراء 
األع��ض��اء ب��االت��ح��اد األوروب���ى 
قالوا فى بيان مشترك "نأسف 
لعدم تجاوب تركيا مع النداءات 
لوقف  األوروب��ى  لالتحاد  العديدة 

مثل هذه النشاطات".
ألن  دعوتنا  "نجدد  البيان  فى  وأض��اف��وا 
تبرهن تركيا على ضبط النفس، وتتخلى عن هذا 
النوع من التحركات وتحترم سيادة قبرص وحقوقها 

السيادية".
الخارجية  للسياسة  األعلى  ممثل  طالب  جهته  من 
تركيا  بوريل،  جوزيف  األوروب��ى  االتحاد  فى  واألمنية 
اإلقليمية  المياه  فى  السيادة  حقوق  احترام  بضرورة 
وفى مناطق السيادة البحرية الخاصة بالدول األعضاء 

باالتحاد. 

تركيا تواصل استفزازاتها فى "المتوسط"

أردوغان
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ال ح��دي��ث ي��ع��ل��و خ���ال ه���ذه األي����ام س��وى 
الحديث عن  تنفيذ وزارة المالية أكبر إصدار 
دولى للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دوالر، 
تزايًدا مستمًرا  بدايته  منذ  الطرح  حيث شهد 
المستثمرين  قبل  من  ال��ش��راء  لطلبات  وق��وًي��ا 
األجانب من جميع المناطق والدول حيث وصل 
المستثمرين  قبل  من  االكتتاب  طلبات  حجم 
بعد  دوالر  مليارات   9 من  أكثر  إل��ى  األجانب 
ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء االكتتاب 

واإلعان عن الطرح من القاهرة.
وعلى الفور تعالت التساؤالت حول هل بات 
هذا التوقيت مناسبا للعودة لألسواق الدولية؟، 
االستثمار  م��ن��اخ  ال��ط��رح  ه��ذا  سيدعم  وه��ل 
السيما فى ظل حالة الكساد االقتصادى تزامنا 

مع انتشار جائحة الكورونا؟. 
أحمد  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ذل���ك،  ع��ل��ى  وتعليقا 
الكيانات  كافة  إن  المصرفى،  الخبير  شوقى، 
تشهد  بالعالم  المالية  واالس���واق  االقتصادية 
نتيجة ع��دم  وال���رك���ود  االن��ك��م��اش  م��ن  ح��ال��ة 
حيث  كورونا،  جائحة  تداعيات  بسبب  اليقين 
والهيئات  ال��م��ؤس��س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  خفضت 
ال��دول��ى ومنظمة  ال��ن��ق��د  ك��ص��ن��دوق  ال��دول��ي��ة 
بشأن  توقعاتها  الدولى  والبنك  المتحدة  االمم 
فيروس  انتشار  نتيجة  العالمى  االقتصاد  نمو 
تبعه من خسائر اقتصادية يصعب  كورونا وما 
أبرز  وم��ن  مقبول،  بشكل  توقعها  أو  حصرها 
على  السلبى  التأثير  كورونا  فيروس  تداعيات 
انخفاض  نتيجة  للدول  العاملة  الموازنة  عجز 
من  العديد  أداء  وانخفاض  لتوقف  ايراداتها 
السياحة  كقطاعات  االقتصادية  القطاعات 

والبترول والطيران بشكل رئيسى واصبح امام 
الدول تحد غير محدد مداه متمثل فى تغطية 
هذا  سيكون  ه��ل  متسائاً:  ال��م��وازن��ة،  عجز 
العجز على المدى الطويل نظراً لعدم الوصول 
لعاج لهذا الفيروس أم على المدى القصير فى 

حالة ظهور المصل قبل نهاية العام الحالى؟.
قد سعت  خال  أن مصر  وأوض��ح شوقى 
بمبلغ  ق��رض  على  للحصول  الماضى  الشهر 
2.77 مليار دوالر لمدة عام من صندوق النقد 
نتيجة  الموازنة  لتغطية جزء من عجز  الدولى 
انخفاض االحتياطى حيث سددت مصر جزءا 
بالمديونية  الخاصة  الدولية  االلتزامات  من 

مليار   1.6 بنحو  ت��ق��در  للدولة  الخارجية 
دوالر خال الشهر قبل الماضى 
الدولى  االحتياطى  على  معتمدة 
م��ن ال��ع��م��ات األج��ن��ب��ي��ة وال��ت��ى 
دولية  سندات  استحقاق  شملت 

دوالر،  مليار  بقيمة 
وكذلك خروج بعض 
من  المستثمرين 
البنك  آلية  خ��ال 
لتحويل  المركزى 
أموال المستثمرين 

األجانب.
وأوض������ح أن��ه 
الموارد  لتعزيز 
ال������دوالري������ة 

للدولة  فقد 
ت���وج���ه���ت 

نحو  ال��دول��ة 

الدولية  للسندات  دول��ى  إص���دار  أكبر  تنفيذ 
بقيمة 5 مليارات دوالر على ثاث شرائح ) 4 
-12- 30 سنة( وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار 
دوالر، و1.75 مليار دوالر، و2 مليار دوالر على 
أن هذا اإلص��دار سيساهم  إلى  التوالى، الفتاً 
للموازنة  إضافية  تمويل  م��ص��ادر  توفير  ف��ى 
باإلضافة  القادمة  الفترة  خال  للدولة  العامة 
المصرية  السندات  محفظة  م��دة  إطالة  إل��ى 
عمر  متوسط  على  الحفاظ  إل��ى  وب��االض��اف��ة 
الدين المصرى، كما ان تغطية االصدار بقيمة 

 4 م��ن  اك��ث��ر  اض���ع���اف ف���ى ظل تمثل 

المالية  األس����واق  تشهدها  ال��ت��ى  ال��ت��ق��ل��ب��ات 
وارتفاعها  المخاطر  مستويات  وحدة  العالمية 
وحالة عدم اليقين من المستثمرين، تعكس ثقة 
المستثمرين فى االقتصاد المصرى واستمرار 
فى  العامة  المالية  أوض��اع  استدامة  وتحسن 
مصر.  وستساهم ايضا فى تغطية االحتياجات 
االستيرادية من السلع، باإلضافة إلى  المضى 
ق��دم��ا ن��ح��و دع���م ت��س��ري��ع ج��ه��ود االق��ت��ص��اد 
المصرى فى تحقيق التنمية المستدامة وحماية 
فئات المجتمع المصرى األكثر تضررًا، ولتأمين 
موارد الدولة من النقد األجنبى فى ظل األزمة 
المستقبل،  فى  أكبر  أزم��ة  ولتافى  الحالية، 
تعوق  قد  سلبية  تأثيرات  أى  من  وللتحوط 
قدرة االقتصاد المصرى على 
وعودة  التعافى 

النمو االقتصادي.
وشدد شوقى على الحكومة بضرورة التوجه 
نحو استغال األزمة الحالية للتوجه نحو تقديم 
للقطاعات  والتيسيرات  ال��دع��م  م��ن  المزيد 
اإلنتاجية بمختلف أنواعها وعلى رأسها القطاع 
الصناعى والقطاع الزراعى لتنويع موارد الدولة 
بعد أن توقفت الموارد الدوالرية من السياحة 
الخارج  من  المصريين  تحويات  وانخفاض 
الصمود  والستمرارية  السويس  قناة  وم��وارد 
العالم  أص��اب��ت  وال��ت��ى  الحالية،  األزم���ة  أم��ام 
والركود وللحفاظ على  اليقين  بحالة من عدم 
مكتسبات المرحلة األولى من برنامج اإلصاح 

االقتصادى.
ف���ى ح��ي��ن ق��ال��ت ي��م��ن ال��ح��م��اق��ى، اس��ت��اذ 
االق��ت��ص��اد ب��ج��ام��ع��ة ع��ي��ن ش��م��س، إن ط��رح 
رسالة  التوقيت  ه��ذا  ف��ى  ال��دول��ي��ة  ال��س��ن��دات 
لهم  الطمأنينة  لبث  للمستثمرين  صريحة 
وال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك وص����ول ح��ج��م طلبات 
المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دوالر فى 
المراحل النهائية للطرح وقبل اإلغاق، لتتعدى 
نسبة التغطية 4 مرات قيمة الطرح، علماً بأنه 
قد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء 
واالكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 
60 مستثمًرا جديًدا يكتتبون للمرة األولى فى 
السندات الدولية المصرية، الفتة إلى أن نجاح 
طرح السندات الدولية يعكس ثقة المؤسسات 

االستثمارية فى اقتصاد مصر.

أع��ل��ن بنكا األه��ل��ى وم��ص��ر ارت��ف��اع 
االدخ��اري��ة  الشهادات  من  حصيلتهما 
المائة  ف��ى   15 ال��ث��اب��ت  ال��ع��ائ��د  ذات 
لتتجاوز 150 مليار جنيه منذ إطاقها 
أكثر  منها  استفاد  شهرين،  نحو  قبل 
من 820 ألف مواطن، تتراوح بين 105 
و45  األه��ل��ى،  بالبنك  جنيه  م��ل��ي��ارات 

مليار جنيه فى بنك مصر.
طرحا  وم��ص��ر  األه��ل��ى  بنكا  وك���ان 
ش��ه��ادات  ال��م��اض��ى  م���ارس  منتصف 
 %15 ثابته  بفائدة  عام  لمدة  ادخارية 

تصرف شهريا.
فى  الجديدة  الشهادة  إص��دار  يأتى 
إطار سعى البنكين لتوفير وعاء ادخارى 
من  الس��ي��م��ا  للمدخرين  ج��ي��د  ب��ع��ائ��د 
بعد  الدولرة  ومواجهة  العائلى  القطاع 
الفائدة  بخفض  المركزى  البنك  قرار 

بنسبة 3% خال مارس الماضى .
البنك  محافظ  عامر،  ط��ارق  وق��ال 
المركزى، إن البنوك ثبتت العائد على 
 21 منها  ليستفيد  الثاثية  الشهادات 
م��دخ��رات  على  ح��رًص��ا  عميل  مليون 

المواطنين.

التعمير  بنك  أعمال  نتائج  أظهرت 
قبل  البنك  أرب���اح  ت��راج��ع  واإلس��ك��ان، 
جنيه  مليون   758.3 إل��ى  ال��ض��رائ��ب 
مقابل   ،2020 من  األول  الربع  بنهاية 
773.9 مليون خال الربع المقارن من 

العام السابق عليه.
للبنك،  المالية  القوائم  وأوض��ح��ت 
ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 614.5 
الماضي،  م��ارس  بنهاية  جنيه  مليون 
بنهاية  جنيه  مليون   612.1 مقابل 

مارس 2019.
إجمالى  ت��راج��ع  إل��ى  البنك  وأش���ار 
 39.8 إلى  األول  الربع  بنهاية  الودائع 
مليار جنيه مقابل 412.8 مليار جنيه 
بنهاية 2019، وبانخفاض 3.6% خال 

الفترة.
إجمالى  ارت��ف��اع  إل��ى  البنك  ول��ف��ت 
الربع  بنهاية   %5.5 بنسبة  ال��ق��روض 
جنيه  مليار   20.8 إل��ى  لتصل  األول 
مقابل 19.7 مليار جنيه بنهاية 2019.

هيام توفيق
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N هالة عبد اللطيف

األهلى ومصر يجذبان 150 مليار 
جنيه ودائع من شهادة الـ15 %

قروض بنك التعمير واإلسكان 
ترتفع إلى 20.8 مليار جنيه 

بنهاية الربع األول

حالة من الجدل سادت بين األوساط االقتصادية 
هشام  العام  األعمال  قطاع  وزي��ر  تصريحات  عقب 
توفيق بأن حجم خسائر قطاع الغزل والنسيح يقدر 
سنويا ب�2.5 مليار جنيه نتيجة ألكثر من 30 سنة من 
اإلهمال وعدم التطوير وترك األمر وعدم المساهمة 
فى تحقيق اإلصاح فى هذه الشركات وغيرها، مع 
العلم أن وزارة المالية تقدم دعم سنويا بقيمة مليار 

و300 مليون جنيه.
والتساؤالت حول  االتهامات  تزايدت  الفور  وعلى 
االسباب  وماهى  الخسائر؟،  تلك  عن  المسئول  من 
وراء استمرار الخسائر؟، ما هى روشتة اإلنقاذ التى 
والنسيج النقاذها من  الغزل  ان تقدم لشركات  البد 
شبح الخسائر المتتالية والتى تهدد بإغاقها كغيرها 

من شركات قطاع األعمال العام؟.
راش��د،  محمد  الدكتور  ق��ال  ه��ذا،  على  وتعليقاً 
بجامعة  واالقتصاد  السياسة  بكلية  االقتصاد  أستاذ 
مصر  فى  والنسيج  الغزل  شركات  إن  سويف،  بنى 
تعتبر ثروة كامنة وكنزا مدفونا يتعين استغاله كما 
أن مصر من أقدم الدول التى لها باع كبير فى صناعة 
أن هذه  األزل فضا عن  منذ قديم  والنسيج  الغزل 
الصناعة تصنف من الصناعات كثيفة العمالة أى أنها 
لديها قدرة كبيرة على خلق فرص عمل كثيرة بقدر 
قليل من االستثمارات بالمقارنة بالصناعات االخري.

التابعة  والنسيج  الغزل  أن صناعة  راشد  وأوضح 
سنوات  منذ  لخسائر  تتعرض  العام  األعمال  لقطاع 
الزائدة  العمالة  أب��رزه��ا  من  متعددة  أسباب  ج��راء 
وعدم مواكبة التطور التكنولوجى باستمرار االعتماد 
التكلفة  ع��ال��ي��ة  األع��ط��ال  ك��ث��ي��رة  ب��ال��ي��ة  آالت  ع��ل��ى 
وضعف  حديثة  تصميمات  وج��ود  ع��دم  على  ع��اوة 
استراتيجيات التسويق إن وجدت من أساسه فى ظل 
المنافسة الشديدة من قبل شركات القطاع الخاص 
الصناعة  الذى أصاب هذه  اإلدارة  ناهيك عن سوء 
االرتفاعات  وكذلك  واالضمحال  بالضعف  الحيوية 

أسعار  فى  الماضية  السنوات  خال  حدثت  التى 
الطاقة والتى أضافت إليها أعباء جديدة أثقلت 
التى  الشركات  ه��ذه  تحتاج  وبالتالى  كاهلها، 
هيكلية  مشاكل  من  طويلة  سنوات  منذ  تعانى 
إل��ى ح��ل��ول ج��ذري��ة إلي��ق��اف ن��زي��ف الخسائر 
المستمر من خال مشرط جراح وليس مجرد 

مسكنات للتعايش مع ما تعانيه هذه الصناعة 
االستراتيجية من أمراض حيث يتم البدء 
أربعة  أو  ثاثة  فى  الشركات  هذه  بدمج 
أى  فنى  أساس  على  األكثر  على  كيانات 
بعض  بيع  مع  المنتج  نوعية  أساس  على 
عليها  ما  لسداد  المستغلة  غير  األص��ول 
من مديونيات مع ضخ استثمارات جديدة 
الخصخصة  عائد  من  الشركات  هذه  فى 

الجزئى لبعض شركات قطاع األعمال 
وزارة  أج��ن��دة  ع��ل��ى  ال��م��درج 

العام  األعمال  قطاع 
يث  لتحد

فى هذه  التوسع  مع  اإلنتاج  أساليب  وتطوير  اآلالت 
من  االستفادة  ويتم  العمالة  توزيع  إلع��ادة  الشركات 
خبراتهم بدال من أن يكونوا عبئا على هذه الشركات 
مع وضع خطة تدريبية متكاملة للموارد البشرية بهذه 
الشركات لارتقاء بجودة المنتج النهائى مع ضرورة 
اتباع اسلوب خصخصة اإلدارة من خال تولى إدارة 
يتم  معينة  مستهدفات  وفق  الشركات  لهذه  محترفة 
عليها   االت���ف���اق 
م���ن خ��ال 
خ���ط���ط 

تلك  تعود  المدى حتى ال  ومتوسطة وطويلة  قصيرة 
نتائج  تعلن  أن  على  أخ��رى،  مرة  للخسارة  الشركات 
يكون  حتى  أشهر  ثاثة  كل  الشركات  ه��ذه  أعمال 
فى  تسير  أنها  من  والتأكد  مستمرة  متابعة  هناك 
الشركات على  أن تقف هذه  وبعد  الصحيح  المسار 
قدميها مرة أخرى يمكن بيع أجزاء منها للجمهور فى 
المبيعة 49% على  النسبة  البورصة بحيث ال تتعدى 

اقصى تقدير حتى تظل مملوكة للدولة.
"وفى  ق��ائ��اً:  ل�"النهار"  تصريحاته  راش��د  وتابع 
هذه الحالة سترتفع القيمة السوقية لهذه الشركات 
بشكل كبير وتدر عائد بيع للدولة أكبر بكثير من أى 
أموال تم ضخها فيها إلعادة هيكلتها وتطويرها وفى 
الوطنى من  انقذنا صرحا هاما لإلنتاج  الوقت ذاته 
الدمار واالندثار وكذلك أهلنا هذا الصرح للمنافسة 

المحتدمة فى السوق المحلية".
الخبير  أح��م��د س��ع��ي��د،  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ب��ي��ن��م��ا 
الغزل  لقطاع  المستمرة  الخسائر  إن  االقتصادى، 
كثيفة  القطاعات  اه��م  أح��د  يعد  وال���ذى  والنسيج 
تحقق  التى  القطاعات  اهم  ومن  العمالة  استهاك 
ربحية وكذلك من اهم القطاعات فى التصدير، تعد 
للفشل  واضحا  انعكاسا  وتعد  المقاييس  بكل  كارثة 
االدارى، موضحاً أن الخسارة قد تكون جراء ارتفاع 
تكلفة االنتاج بسبب عدم تحديث طرق االنتاج وكذلك 
قد تكون الخسارة بسبب عدم تطوير مهارات العمال 
تكون بسبب  تدريبية، وقد  من خال منحهم دورات 
للمستهلك  العام  ال��ذوق  مع  المنتجات  تناسب  عدم 
اشكاال  لها  ان  والمنسوجات  المابس  طبيعة  فمن 
وف���ى كل  ف��ص��ل س��ن��وى آلخ���ر  م��ن  تتغير 
لون  من  المستهلك  ذوق  يتبدل  ع��ام 
يقوم  م��ن  على  فيجب  اخ��ر  ال��ى 
بتصميم تلك المنتجات ان يتميز 
م��ج��اراة  ليستطيع  بالحرفية 
سمات  من  هو  ال��ذى  التغيير 
تلك الصناعة، واخيرا وليس 
اخرا يأتى الفشل فى تسويق 
فالتسويق  المنتجات،  تلك 
ف���ى ه����ذه ال��ص��ن��اع��ة من 
يقدم  الن��ه  العناصر  اه��م 

مباشرة للمستهلك.
ابدا  تخسر  ال  الصناعة  هذه  أن  سعيد  وأوض��ح 
ال���دول االخ���رى لذلك  ف��ى  او  ال��خ��اص  القطاع  ف��ى 
فإنه يكفى على من يديرها ان يقلد ما تفعله مصانع 
القطاع الخاص فقط، بأن يتبع طرق االنتاج الحديثة 
مهارات  تطوير  على  يحرص  وان  التكلفة  رخيصة 
الطلب فى  التى عليها  المنتجات  العمالة وان يختار 
تحديثه  يتم  ال��ذى  العام  ال��ذوق  يراعى  وأن  السوق 
بشكل مستمر ثم التسويق، الفتاً إلى ان التسويق أمر 
مهم جدا وال يجب تركه بدون حساب بل يجب وضع 
المبيعات  من  ادن��ى  حد  لها  المامح  محددة  خطة 
هذا  على  فيجب  يتركه،  تنفيذه  يستطيع  ال  وم��ن 
الحكومية  الجهات  مع  للتعاون  قنوات  فتح  المسوق 
التى لها طلب عالى على المنسوجات كالمستشفيات 
يجب  كما  والشرطة،  والجيش  والمدارس  والمصانع 
ماحظة  هنا  ول��ى  المحلية.  السوق  فى  المنافسة 
المنتجات  ف��ى  المصريين  ث��ق��ة  اس��ت��غ��ال  فيجب 
المصرية،  المنزلية  والمنسوجات  المصرية  القطنية 
واق��ت��ح��ام ه��ذا ال��م��ج��ال ب��ل االس��ت��ح��واذ على هذه 
السوق، واالكثر من ذلك هناك مجال عظيم لتصدير 
المنتجات القطنية المصرية فهى ذات شهرة رائجة 
فى امريكا وفى الدول االوروبية، فعندما تطبع عبارة 

منتج مصنوع من القطن المصرى فهذه العبارة سبب 
جودة،  فى  لثقتهم  المنتج  على  االجانب  تهافت  فى 

فكيف ال نستغل هذه الميزة.
الخبير  ال���ج���رم،  رم����زى  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ب��ي��ن��م��ا 
االق��ت��ص��ادى، إن��ه م��ن منطلق اص���رار ال��دول��ة على 
تطوير شركات قطاع األعمال العام، وتعويم المصانع 
ال��م��ب��ادرات  م��ن  العديد  ط��رح  خ��ال  م��ن  المتعثرة 
الفترة  المصرى، خال  المركزى  البنك  تبناها  التى 
القليلة الماضية، إلنقاذ الصناعات االستراتيجية فى 
والنسيج  الغزل  شركات  كانت  المصرى؛  االقتصاد 
بهدف  الشركات،  تلك  قائمة  رأس  على  والمابس 
إستعادة َعرش الذهب األبيض من جديد، فضاً عن 
وجود توجه ودعم غير محدود من القيادة السياسية 
لعودة تلك الشركات بقوة، لكى تساهم بنصيب أكبر 
فى أرقام الناتج المحلى االجمالي، باعتبارها قاطرة 

النمو الحقيقى فى االقتصاد القومى.
  وتابع الجرم تصريحاته ل�"النهار" قائاً: "وعلى 
الغزل  لشركات  ُمرحلة  خسائر  وج��ود  م��ن  ال��رغ��م 
جنيه، فضا  مليار   2.5 نحو  قيمتها  تبلغ  والنسيج 
عن دعم وزارة المالية لهذا القطاع بما قيمته 300 
مليون جنيه سنوياً؛ إال أن الحكومة قامت بخطوات 
دفعة  إح��داث  نحو  الحالية،  الفترة  خ��ال  ناجحة 
دمج  تفعيل  خ��ال  م��ن  ال��ش��رك��ات،  لتلك  حقيقية 
ونسيج  وغزل  اقطان  وتجارة  حليج  شركة   31 نحو 
ومابس، بتكلفة ُنقدر بنحو 21 مليار جنيه، بهدف 
تكون كيانات جديدة ضخمة، تتمثل فى 10 شركات 
قوية، عبارة عن 9 منها غزل ونسيج، وشركة واحدة 
بهدف  االق��ط��ان؛  وت��ص��دي��ر  وت��ج��ارة  لحليج  فقط 
إحداث نقلة نوعية ومضاعفة للطاقة اإلنتاجية اربع 
مرات، فضاً عن تركيب اول محلج ُمطور فى الفيوم 
بمساحة 10 افدنة ملك شركة مصر لحليج االقطان، 
وكفر  الكبرى  المحلة  فى  شركات  ثاث  تحويل  مع 
وزيادة  متكاملة،  صناعية  قاع  إلى  وحلوان  ال��دوار 
رأسمال الشركة القابضة للغزل والنسيج بنحو 1.7 
ل��وزارة  الشركة  على  مستحقات  كانت  جنيه،  مليار 
مع  جنيه،  مليار   9.1 نحو  رأسمالها  ليبلغ  المالية، 
موافقة رئيس الوزراء على الحصول على عقد قرض 
المعدات  أح��دث  لتوريد  ي��ورو؛  مليون   540 بقيمة 
واآلالت الازمة لمواكبة التطورات التى طرأت على 

تلك الصناعة".
البيئة المائمة  وشدد الجرم على ضرورة توفير 
من خال  الشركات،  تلك  أعمال  تطوير  َتدعم  التى 
إجراء تعديات تشريعية وتنظيمة، والتى تدعم  عمل 
حتى  الخاص،  القطاع  بآليات  الشركات  تلك  وإدارة 
أخرى،  مرة  السقوط  إلى  الشركات  تلك  تتعرض  ال 
فضاً عن تقديم الدعم المالى من خال االستفادة 
لدعم  المركزى  البنك  يتبناها  التى  المبادرات  من 
اسعار  دعم  مع  ميسرة،  بفائدة  الصناعى،  القطاع 
اإلنتاجية،  العملية  فى  المستخدمة  والغاز  الطاقة 
اإلنتاجية،  العملية  ب��دء  م��ن  األول���ى  ال��م��راح��ل  ف��ى 
بهدف تحقق طفرة إنتاجية، ُتغطى التكاليف الثابتة 
فى  طائلة  مبالغ  ُتمثل  م��ا  ع���ادًة  وال��ت��ى  الباهظة، 
فى  الشركات،  تلك  فى  االنتاج  عجلة  دوران  بداية 
مليار   2.5 بنحو  يقدر  أرب��اح  استهداف صافى  ظل 
االقتصاد،  فى  الصناعة  تلك  ألهمية  نظراً  جنيه، 
والمتمثلة  محلية،  إنتاج  مستلزمات  على  العتمادها 
اإلنتاج  فى  دفعة  ُيحدث  مما  المصرى،  القطن  فى 
فى  النهائى  المنتج  استخدام  عن  فضاً  الزراعي، 
كفاية االسواق المحلية، والتصدير للخارج، مما يدفع 

االقتصاد من االمام والخلف معاً.

اقتصاديون 

لـ"النهار": ال بد من طرح 

أجزاء منها بالبورصة 

لرفع قيمتها السوقية..

بعد انتشار جائحة الكورونا وهروب المستثمرين

هل طرح سندات دولية بـ5 مليارات 
دوالر يجذب المستثمرين للسوق المصرية؟

اقتصاديون: جناح طرح السندات الدولية يعكس ثقة املؤسسات االستثمارية فى 

اقتصاد مصر.. وهناك 60 مستثمًرا جديًدا يكتتبون للمرة األولى فى السندات الدولية املصرية

وزير قطاع األعمال: حجم اخلسائر يقدر سنويًا بـ2.5 مليار جنيه
خسائر بالمليارات تالحق شركات الغزل والنسيج

محمد معيط
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أزال نادى الزمالك المصرى الفتة “الزمالك 
أيام  قبل  علقها  التى  الحقيقى”   القرن  نادى 
اللقب  عن  دفاعه  حملة  ضمن  أس���واره  على 
الذى  ذهب لغريمه األهلى قبل 20 عاماً فى 
عهد رئيس الكاف السابق الكاميرونى عيسى 
البيضاء  القلعة  تتويج  من  الرغم  على  حياتو 
بتسع بطوالت قارية فى القرن الماضى مقابل 

سبع لألهلى.
المستشار  برئاسة  الزمالك  مجلس  ووج��ه 
مرتضى منصور تحذيرا إلى بعض المغرضين 
القلعة  تجاه  سمومهم  يبثون  الذين  الحاقدين 
البيضاء م��ن وق��ت آلخ��ر وك��ان آخ��ره��ا نسب 
اإلفريقى  لالتحاد  المزورة  الخطابات  بعض 
الزمالك  لنادى  تحذيرات  بشأن  القدم  لكرة 
قام  التى  الحقيقى  القرن  ن��ادى  الفتة  بسبب 
النادى بنشرها فى األيام الماضية قبل أن يقوم 
أجل حذف شعار  الالفتة من  بإزالة  المجلس 
الكاف فقط منها بناء على االتفاق مع مسئولى 
الكاف كونه عالمة تجارية لكن لم يصل األمر 
إلى أى خالفات أو تحذيرات للنادى  بشأن أى 
عقوبات أو تهديدات. وأوضح مرتضى منصور 
ي��وج��د خ��الف م��ع االت��ح��اد اإلفريقى  أن��ه ال 
برئاسة أحمد أحمد وإنما مع الرئيس السابق 
القرن  ن���ادى  لقب  منح  ال���ذى  حياتو  عيسى 

اإلفريقى  لمن ال يستحق، على حد وصفه.
األه��ل��ى مكتوف  ال��ن��ادى  يقف  ل��م  وب����دوره 
الدائر منذ 20 عاما على  النزاع  اليدين تجاه 
اختياره من قبل االتحاد االفريقى بطل القرن 
النقاط  احتساب  بنظام  السمراء  القارة  فى  
وليس البطوالت حيث يدرس األهلى التصعيد 
على  العتدائه  الزمالك  ضد  شكوى  بتقديم 
الشكوى  به مدعما  الخاصة  التجارية  العالمة 
ب��ص��ور وف��ي��دي��وه��ات ل��الف��ت��ات ال��زم��ال��ك على 
أس���واره وف��ى ال��ش��وارع فضال عن رف��ع دعوى 

إدارة  التهام  الزمالك  مسئولى  ضد  قضائية 
األهلى بتقديم رشاوى إلى موظفين فى االتحاد 

اإلفريقى لمنحه لقب القرن.

المستشار  ال�����رازق  ع��ب��د  ح��ل��م��ى  وص����رح 
القانونى للنادى األهلى بأن النادى سيجهز ردا 
قويا حول ما يثار حاليا حول لقب نادى القرن 
األهلى  منح  اإلفريقى  االتحاد  ألن  اإلفريقى 
نادى  هو  فاألهلى  وبالتالى   القرن  نادى  لقب 
 20 منذ  األمر  وتم حسم  بشكل رسمى  القرن 
عاما واألهلى  ليس طرفا فيما يدعيه الزمالك 
نادى   لقب  بتسجيل  األهلى   قام  حيث  حاليا 
القرن اإلفريقى  كعالمة تجارية وملكية فكرية 
الزمالك  الفتة  فإن  وبالتالى  بالنادى،  خاصة 
الوقت  فى  سيرد  واألهلى  مرفوضا  أمرا  تعد 
المناسب للحفاظ على كافة حقوقه خاصة أن 
القضية سقطت بالتقادم بعد عامين من صدور 
قرار أحقية األهلى باللقب، وبالتالى لن يتمكن 
المحكمة  ف��ى   بشكوى  التقدم  م��ن  الزمالك 

الرياضية.

مجلس  رئيس  مدبولى  مصطفى  تصريحات  رغ��م 
الوزراء بأن الحياة الرياضية ستعود بشكل تدريجى من 
فى  بات  ال��دورى  بطولة  ان مصير  إال  يونيو  منتصف 
اللجنة  رئيس  الجناينى  عمرو  قال  حيث  الريح  مهب 
المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة إنه حتى اآلن لم يتخذ 
أى قرار رسمى بخصوص مصير المسابقات الرياضية 
بنسبة 100% وحتى  دول��ة  ق��رار  أنه  فى مصر خاصة 
اآلن القرار ليس معروفا ولم يتخذ فإذا قررت الدولة 
وإذا  لذلك،  تماما  جاهزون  فنحن  ال��دورى  استئناف 
قررت إلغاء المسابقة فنحن مستعدون أيضا ووضعنا 
سيناريوهات هذا األمر حيث إن الرغبة لدى الجميع 
هى استئناف الدورى إال إذا لم تسمح الظروف بذلك 
تكون  لن  المباريات  فإن  ال��دورى  استئناف  حالة  وفى 
على كل المالعب وفى كل المدن بل ستكون فى مالعب 
نهدف  ألننا  محددة  بمواصفات  معينة  ومدن  محددة 

لتقليل الحركة.

قال وليد العطار، املدير التنفيذى الحتاد 
املدير  سعد  محمود  الدكتور  إن  القدم،  كرة 
الفنى لالحتاد املصرى لكرة القدم قد جرى 
باحلجر  لوضعه  املستشفيات  أحد  إلى  نقله 
بفيروس  إصابته  من  التأكد  بعد  الصحى 
كورونا وحاليا تتحسن حالته بشكل ملحوظ. 
وأض���اف ال��ع��ط��ار أن��ه ج��رى حصر 12 من 
موظفى االحتاد تعاملوا مع سعد قبل معرفته 
لم  اآلن  لهم وحتى  الفحص  مبرضه وأجرى 
تظهر أى أعراض إصابة بالفيروس موضحا 
ف��ى مقر  وقائية ص��ارم��ة  إج����راءات  ات��خ��اذ 
االحتاد منذ منتصف شهر مارس املاضى مع 
إلزام زائرى املقر بارتداء الكمامات. وأكد أن 
التطهير يجرى فى االحتاد كل ساعة وبشكل 
تعقيم  إج���راءات  اتخاذ  وج��رى  يوميا  دورى 

مكثفة خالل إجازة عيد الفطر املبارك.

الكرة  مدير  احلفيظ  عبد  سيد  ق��رر 
مالية  غرامة  توقيع  األهلى  النادى  فى 
أجايى  جونيور  النيجيرى  اجلناح  على 
العب املارد األحمر بسبب ظهور الالعب 
مع  تليفزيونية  حلقة  وتسجيله  إعالميا 
الرجوع  دون  الفضائية  القنوات  إح��دى 
للوائح  مخالفة  يعد  مم��ا  ال��ك��رة  مل��دي��ر 
ال���ن���ادى وخ��ص��وص��ا م��ع إع����الن مدير 
عدم  سابق  وق��ت  فى  األهلى  فى  الكرة 
البرامج  الفريق فى  ظهور أى العب من 

التليفزيونية واإلذاعية.

الفنى  امل��دي��ر  تشاتشيتش  انتى  ال��ك��روات��ى  طلب 
طبى  جهاز  توفير  النادى  إدارة  من  بيراميدز  لفريق 
على أعلى مستوى خالل الفترة املقبلة ملرافقة الفريق 
لها  العودة  املقرر  من  التى  اجلماعية  التدريبات  فى 
منتصف يونيو املقبل بخالف اجلهاز الطبى األساسى. 
وأكد مصدر داخل النادى أن املدرب الكرواتى حتدث 
املاضية  القليلة  الساعات  خ��الل  ال��ن��ادى  إدارة  مع 
وطلب توفير جهاز طبى ملرافقة الالعبني فى املران 
وجتهيز وتعقيم امللعب واألدوات الرياضية واالهتمام 
داخل  وج��وده  خالل  الفريق  مع  وصغيرة  كبيرة  بكل 

ملعب الدفاع اجلوى ألداء التدريبات.
بعض  مع  حاليا  االتفاق  يتم  أنه  املصدر  وأوض��ح 
املالبس  غ��رف  تعقيم  أج��ل  من  اخلاصة  الشركات 
واإلدارية  الفنية  األجهزة  وغرف  بالالعبني  اخلاصة 

بيراميدز  فريق  العب  حمودى  أحمد  تلقى 
أك��ث��ر م��ن ع���رض خ���الل ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة من 
فى  بيراميدز  عن  للرحيل  الدورى  أندية  بعض 
بيراميدز  داخل  مصدر  وكشف  املقبل.  املوسم 
وكالء  بعض  من  ترشيحات  تلقى  حمودى  أن 
الالعبني يعرضون عليه اهتمام بعض أندية فى 
من  بداية  أحدها  إلى  لالنتقال  املمتاز  الدورى 
املوسم املقبل. وأوضح املصدر أن الالعب قرر 
تأجيل حسم هذه العروض خالل الفترة احلالية 
حلني معرفة األوضاع احلالية واملتعلقة بإيقاف 
فيروس  انتشار  خلفية  على  الرياضى  النشاط 
كورونا املستجد الذى ضرب العالم بعدها ميكن 
إلى  انتقل  حسم هذا امللف خاصة أن الالعب 
يتم  لم  ولكن  احلالى  املوسم  مطلع  بيراميدز 
قيده فى قائمة الفريق ليغيب عن املشاركة فى 

املباريات مع فريقه طوال املوسم.
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الراتب السنوى

اشترط األنجولى جيرالدو دا كوستا جناح 
فريق األهلى الحصول على نفس الراتب الذى 
للموافقة  الحمراء  القلعة  من  عليه  يحصل 
على االنضمام ألى ناد تونسى خالل الميركاتو 
من  مقرب  مصدر  وكشف  المقبل.  الصيفى 
جيرالدو أن هناك بالفعل وكيل العبين عرض 
عليه االنضمام ألحد ناديى النجم الساحلى 
الصيف  خللالل  الصفاقسى  أو  التونسى 
فى  ممانعته  بعدم  الالعب  وأبلغه  المقبل 
يقرب  ما  على  الحصول  مشترطا  ذلك 
وهو  سنويا  دوالر  مليون  نصف  مللن 
نفس الراتب الذى يحصل عليه من 
األهلى وأبدى الالعب ترحيبه 

بالرحيل..

أزمة جيرالدو
قال مصدر مقرب من حسام عاشور كابنت 
إن  األهلى  بالنادى  القدم  لكرة  األول  الفريق 
صالة االستخارة حسمت قرار اعتزال الالعب 
بعد أن أبلغ خالل الساعات املاضية إدارة النادى 
يقترب  حيث  احلالى  املوسم  نهاية  باالعتزال 
الالعب من إقامة مهرجان اعتزاله بني األهلى 
النشاط  عودة  بعد  االسبانى  امليريا  ون��ادى 
الرياضى املعلق حاليا بسبب فيروس كورونا 

املستجد.

صانع ألعاب األحمرحسام عاشور
الالعبين صالح جمعة، صانع  عرض أحد وكالء 
األهلى،  بالنادى  القدم  لكرة  األول  الفريق  ألعاب 
اآلونللة  فى  العرب  المقاولون  نللادى  مسئولى  على 
الموسم  من  بداية  خدماته  على  للحصول  األخيرة 
رينيه  السويسرى  قرار  بعد  خاصة  المقبل،  الكروى 
عن  االستغناء  األحمر  للفريق  الفنى  المدير  فايلر 
خدماته إال أن عماد النحاس المدير الفنى لفريق 
التعاقد مع صالح جمعة وطلب  الجبل رفض  ذئاب 
من إدارة نادى المقاولون البحث عن العب آخر فى 

مركز صانع األلعاب.

اعتزال

الرئيس الشرفى يهاجم اإلدارة احلمراء.. ومجلس 

الزمالك يزيل شعار كاف بسبب املخاطبة الرسمية.. واألهلى  

اخلطيب يواصل الصمت.. واجلماهير تطالب برد االعتبار

يتوعد بسبب تسجيل اللقب كملكية فكرية وحقوق جتارية

النحاس يرفض

غرامة النسر النيجيرى

عزل 12 شخصًا باتحاد الكرة 
انتظارًا لظهور نتيجة العينة

فرمان خاص من مدرب بيراميدز 
قبل العودة للتدريبات

عروض لحمودى

وليد العطار

آل الشيخالخطيب

سيد عبد الحفيظ

الخطيب وآل الشيخ
مسلسل أزمات

ال ينتهى

استضافة تركيا لنهائى 
الشامبيونزليج مهددة.. ولشبونة 

البديل األمثل لالتحاد األوروبى

الفتة الزمالك سلسلة جديدة فى 
صراع لقب نادى القرن اإلفريقى

رغم تأكيد مدبولى على عودة الحياة الرياضية تدريجيًا
مصير الدورى المصرى غامض

لنهائى  تركيا  استضافة  أصبحت 
بعد  م���ه���ددة  أوروب�����ا  أب���ط���ال  دورى 
األزمات التى أحاطت بنهائى البطولة 
األوروبية بسبب إقامته خلف األبواب 
المادى  بالعائد  يضر  قد  ما  المغلقة، 
المنشود من استقبال المباراة النهائية 
فى اسطنبول كما كان مقررا فى وقت 
األوروب��ى  االتحاد  يدرس  حيث  سابق 
لكرة القدم يويفا نقل المباراة النهائية 
إلى  أوروب���ا  أبطال  دورى  بطولة  من 
ملعب آخر وذلك بعد اجتماع سيعقده 
الحقا للوقوف على عواقب هذا القرار 
التى  المقبلة  الفترة  خالل  وتداعياته 
أخرى  م��رة  المباريات  ع��ودة  ستشهد 
شهرين،  م��ن  ألك��ث��ر  دام  ت��وق��ف  ب��ع��د 
يونيو   17 يوم  يشهد  ان  المقرر  ومن 
الوجهة  عن  النهائى  اإلع��الن  المقبل 
البطولة  ن��ه��ائ��ى  فيها  س��ي��ق��ام  ال��ت��ى 
البرتغال بنسبة كبيرة  والتى قد تكون 
لشبونة  مدينة  أن  االت��ح��اد  ي��رى  إذ 

ستكون االختيار األنسب إلقامة نهائى 
تركيا  من  سحبه  بعد  التشامبيونزليج 
وذل���ك ب��ع��دم��ا أش���ار م��س��ؤول��و ملعب 
أتاتورك التركى إلى وجود أزمات فى 
االستاد  وتحسين  المباراة  استقبال 
الس��ت��ق��ب��ال ال���ح���دث ف���ى ظ���ل غ��ي��اب 
كان  الذى  الضخم  والعائد  الجماهير 

سيخلفه ذلك.

تظهر  الخالفات من جديد  عادت 
على السطح بين مجلس إدارة األهلى 
برئاسة محمود الخطيب والمستشار 
الترفيه  هيئة  رئيس  الشيخ  آل  تركى 
للنادى  الشرفى  والرئيس  السعودية 
شهور  بعد  الماضية  الساعات  خالل 
من  أكثر  عالقات  سادته  الهدوء  من 
ودية بين الطرفين وكانت العالقة قد 
بدأت بين مجلس الخطيب وآل الشيخ 
من االنتخابات الماضية حيث حصل 
الخطيب على دعم مالى كبير ساهم 
فى فوزه وقائمته بالكامل متفوقا على 
وبعد  السابق  الرئيس  طاهر  محمود 
نجاح الخطيب استمر دعم آل الشيخ 
مشروع  له  وجهز  الخطيب  لمشروع 
ال��ت��ى وصفها  ال��ري��اض��ي��ة  ال��م��دي��ن��ة 
األهلى بأنها مشروع القرن ولكن هذا 

المشروع لم يخرج للنور حتى اآلن.
وب���م���رور ال��وق��ت ت��واص��ل ال��دع��م 
المالى واستقدم تركى لألهلى صالح 
جنيه  مليون  ب���35  إنبى  م��ن  محسن 
األهلى  لمساعدة  الشيخ  آل  وتدخل 
السعيد  الله  عبد  عقد  تجديد  ف��ى 
وأحمد فتحى قبل سنتين رغم توقيع 
األول للزمالك واتفاق الثانى مع البيت 
بعد عرض  األزم��ة  وتفجرت  األبيض 
بعد  للبيع  السعيد  عبدالله  األه��ل��ى 
تأكده من توقيعه للزمالك حيث رفض 
وتدخالته  تركى  تصرفات  الخطيب 
كونه  وأن  الحمراء  اإلدارة  عمل  فى 

يمنحه  ال  فهذا  للنادى  رئيسا شرفيا 
أى ح��ق��وق ف��ى ال��ت��دخ��ل ب��أك��ث��ر من 
المساعدة وبعد أن وصلت الخالفات 
مداها أعلن تركى آل الشيخ استقالته 
وق��رر  الشرفى  الرئيس  منصب  م��ن 
واشترى  الخطيب  مع  عالقته  قطع 
نادى األسيوطى وحوله إلى بيراميدز 
لفترات طويلة  العالقة متوترة  وظلت 
السيما بعدما قام تركى بتدعيم نادى 

الزمالك ماديا وبصفقات.
ع��ادت  القطيعة  م��ن  شهور  وبعد 
تركى  وت��ب��ادل  مجاريها  إل��ى  المياه 
واستعد  الودية  ال��زي��ارات  والخطيب 
لكنه  جديد  من  األهلى  لدعم  تركى 
أكثر من  األهلى فى  برفض  اصطدم 
بأموال  س��واء  الدعم  فى  رغبته  مرة 
التجديد  أو  العبين  م��ع  التعاقد  او 
طائرة  استئجار  او  آخرين  لالعبين 
خاصة للفريق فى المباريات اإلفريقية 
مما جعله يعلن مؤخرا قطيعة جديدة 
الخطيب  سياسة  رافضا  األهلى  مع 
إلى  الشديد  الجدل  ليعود  ومجلسه 
األم��ور  ول��ت��زداد  جديد  م��ن  المشهد 
توترا مرة اخرى كما كان متوقعا منذ 
طالبت  حيث  الطرفين  بين  الصلح 
الخطيب  مجلس  االه��ل��ى  جماهير 
حدث  مثلما  الصمت  ال��ت��زام  ب��ع��دم 
الشرفى  الرئيس  على  وال��رد  سابقا 
وت��ج��ري��ده م��ن ه���ذا ال��ل��ق��ب وإع���الن 

القطيعة معه.

مرتضي

انتي تشاتشيتش
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على  ال��ع��ش��رات  ت���داول  الثانية  للمرة 
عن  أن��ب��اء  االجتماعى  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع 
التى أصيبت  الفنانة رجاء اجلداوى  وفاة 

بفيروس كورونا بداية هذا األسبوع.
الفنانة  تخضع  الشائعات  هذه  ووسط 
رجاء اجلداوى فى أحد مستشفيات العزل 
مبحافظة اإلسماعيلية وذلك بعد إصابتها 
ابنتها  وإع��ان  التاجى  ك��ورون��ا  بفيروس 
فوجئت  أنها  موضحة  اإلصابة،  تفاصيل 
ال���39  وتخطيها  بشدة  حرارتها  بارتفاع 
وعلى الفور قامت بإجراء مسحة لتكتشف 

أنها مصابة بالفيروس التاجى.
ول���م ت��ك��ن ال��ش��ائ��ع��ات ت��اح��ق رج���اء 
ان��ت��ش��ار بوستات  ب��ل وس���ط  اجل�����داوى، 
عن وف��اة الفنانة رج��اء اجل��داوى الحقت 
الذى  موسى  احمد  اإلعامى  الشائعات 
كورونا  بفيروس  مصاب  أن��ه  الكثير  أك��د 
يحدث  ما  أن  وأك��د  الفور  على  رد  ولكنه 
األكاذيب  نشر  هدفها  شائعات  إال  ليس 
موعدها  ف��ى  احللقة  ف��ى  سيظهر  وأن���ه 

الرسمى.

متابعيه  حسنى  ت��ام��ر  ال��ن��ج��م  ط��ال��ب 
وجمهوره على حسابه على موقع التواصل 
التخلص  االجتماعى فيس بوك، بضرورة 
االنتهاء  بعد  “الكمامات” املستخدمة،  من 
أى  أم��ام  الطريق  لقطع  استخدامها،  من 

شخص يحاول استخدامها مرة أخرى.
ونشر تامر حسنى مجموعة من الصور 
لبائعى كمامات فى الشوارع، وعلق عليها 
تامر قائا، “مهم جدااا..جدااا .. مبا إن 
من النهاردة الدولة طبقت لبس الكمامات 
اجباري وده هيعلي الطلب علي الكمامة... 
اكيد اللي بيلملموا احلاجات من القمامة 
من  املستخدمة  الكمامات  يلموا  هيبدؤا 
ويبيعوها  استخدمها  وي��ع��ي��دوا  ال��ش��ارع 
للناس بسعر أقل.. ارجوكم نقطع الكمامة 
بأي طريقة  بوظها  او  منها  التخلص  قبل 

متنع إعادة استخدامها”.
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شائعة وفاة رجاء الجداوى 
األسوأ فى الوسط الفنى

تامر حسنى يحذر متابعيه: 
أرجوكم نقطع الكمامة 

قبل التخلص منها

جوه  سايحة  »ش��وك��ات��ة  م��ه��رج��ان  حقق 
شاكوش  حسن  المهرجانات  لمطربى  كيك« 
طرحه  منذ  كبيرا  نجاحا  كمال  عمر  والمطرب 
»يوتيوب«. الشهير  الفيديوهات  موقع   عبر 

كيك«  جوه  سايحة  »شوكاتة  مهرجان  وتصدر 
موقع  على  الرائجة  للمحتويات  األول  المركز 
نسبة  وت��خ��ط��ت  »ي��وت��ي��وب«  ال��ف��ي��دي��وه��ات 
المليون  ونصف  مليون   2 المهرجان  مشاهدة 

مشاهدة فى 24 ساعة منذ طرحه.
فى  كمال  وعمر  شاكوش  حسن  وتعاون 
األغنية مع كل من مصطفى حدوته فى 
كتابة الكلمات، والملحن إسام ساسو،  
باندا. الله  عبد  ومونتاج   وديزاين 
الثالثة  ه��ى  األغنية  وتعد 

تجمع  ال��ت��ى 

تنافس »بنت الجيران«
فيلمه  فكرة  أن  فهمى  أحمد  النجم  أك��د 
الجديد "حلم سوسن" الذى يستعد الستكمال 
تصويره خال الفترة المقبلة، خارج الصندوق 
فى  قدمه  م��ا  غ��رار  على  المعتاد  ع��ن  وبعيدة 
وشهير  و"سمير  الثالثة"  العالمية  "ال��ح��رب 
تم  ال��ت��ى  المشاهد  أن  إل��ى  م��ش��ي��رًا  وب��ه��ي��ر"، 
تصويرها خرجت فى المونتاج بشكل مبهر من 

ناحية الصورة والتنفيذ.
فى  كاماً  أسبوع  صور  أن  إلى  فهمى  وأش��ار 
االنتاج  مدينة  باتوهات  داخ��ل  الفيلم 
انشغاله  بسبب  توقفه  قبل  االعامى، 
األخير  الرمضانى  مسلسله  بتصوير 
مرة  يعود  أن  على  البيت"،  "رجالة 

أخرى خال الفترة المقبلة.

الحياة تحتاجها بشدةفكرة "حلم سوسن" خارج الصندوق 
العاجل  ال��ش��ف��اء  أص��ال��ة،  الفنانة  تمنت 
بفيروس  إصابتها  بعد  نبيل  نهال  للمطربة 
كورونا هي و والدتها، ونشرت أصالة صورة لنهال 

عبر حسابها على انستجرام.
وكتبت أصالة، على الصورة قائلة:" صباح حلو 
نهال  الغالية  القريبة  صديقتي  كوجه  طيب 
أدعوا لها معي كّي تمّر مّن محنتها .. ألّن الحياة 
تحتاجها بشّدة ... ألّنها نقّيه وفّيه طموحة 
نجاح  وشريكة  وغاليتى  أختي  هي  ُمحّبة 
أّن  رّب��ي  أرج��و  ثانيه  كّل  في   ... وحنونه 
ُيعيدك ووالدتك الغالية بيتكم ليزين 
والعافية  الصحة  بتمام  وأنتوا  بكم  

يارب العالمين".

أصالة لـ نهال نبيل: أحمد فهمى: »شوكالتة سايحة« 

N دينا دياب

أحمد جمال: »إحنا مش بتوع حداد«
هزت الشعب المصرى بسبب مصداقيتها

بسبب الكورونا.. خسارة غير مسبوقة 
لموسم عيد الفطر السينمائى

كغيرها من القطاعات التى أصيبت بالكساد 
المستجد،  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  م��ن  الهلع  بسبب 
مادًيا  الخاسرين  أكبر  المصرية  السينما  باتت 
من توقف الصناعة للشهر الرابع على التوالى 
وإغاق دور السينما وغياب النشاط اإلنتاجى.

للجمهور  كبير  بشكل  ملموًسا  األمر  يكن  لم 
المصرى خال الفترة المنقضية والتى انشغلت 
أن  غير  الرمضانية،  بالدراما  الجماهير  فيها 
فى  المقفلة  السينمائى  العرض  دور  مشاهد 
نفوس  فى  الُحزن  بعثت  الفطر  عيد  أي��ام  أول 
الجماهير التى اعتادت أن تكون السينما جزًءا 

ال يتجزأ من احتفاالت عيد الفطر المبارك.
المنقضي،  العام  من  الوقت  ه��ذا  مثل  فى 
كانت طوابير رواد دور السينما تمتد ألمتار أمام 
شبابيك التذاكر والمنافسة تشتد بين عشرات 
الفطر،  عيد  موسم  فى  السينمائية  األعمال 
على عكس مشهد السينما الصامتة خال أزمة 

كورونا.
وخال العام الماضى تنافست أفام أبرزها 
نصار،  وإي��اد  ك��رارة  أمير  بطولة  »كازابانكا 
والممر بطولة أحمد عز، وسبع البرمبة بطولة 
رامز جال، وحملة فرعون بطولة عمرو سعد، 

ومحمد حسين بطولة محمد سعد”.
وحققت األفام المتنافسة خال عيد الفطر 
2019 إيرادات بلغت فى مجملها ربع مليار جنيه 
المتوسطة  القيمة  وه��ى  فقط،  أي��ام   4 خ��ال 

ألرباح موسم عيد الفطر.
أزمة  خ��ال  السينما  صناعة  توقف  ويعنى 
كانت  إضافية  جنيه  مليار  ربع  كورونا، خسارة 

متوقعة خال موسم عيد الفطر.
ال��ع��ام أن  وك���ان م��ن المفترض خ��ال ه��ذا 

اإلنتاج  صاحبة  األف��ام  من  مجموعة  تعرض 
متوقعا  وكان  مصر،  فى  النجوم  ألبرز  الضخم 
أن تحقق تلك االفام طفرة فى اإليرادات خال 

الموسم الحالى.
العنكبوت،  فيلم  األع��م��ال،  تلك  أب��رز  وم��ن 
منذ  بعد غياب 3 سنوات  السقا  أحمد  للفنان 
إلى  باإلضافة  اضطراري،  هروب  فيلم  تقديم 
فيلم »العارف« ألحمد عز والذى تكلف إنتاجه 

80 مليون جنيه مصرى.
»كيرا  فيلم  ع��رض  أيًضا  عز  أحمد  وخسر 
والجن« الذى يقوم ببطولته مع الفنان كريم عبد 
العزيز، الذى لم تتح له الفرصة مجدًدا لعرض 

فيلمه »البعض ال يذهب إلى المأذون مرتين”.
كان مقررًا عرض فيلم أشباح أوروبا للفنانة 
هيفاء وهبي، لكنه لم يحظ بتلك العودة إلى دور 
السينما بسبب فيروس كورونا، أما الفنان كريم 
بسبب  الثانية  للمرة  الحظ  سيئ  فكان  فهمى 

تأجيل طرح فيلم »ديدو”.
العرض  دور  ت��وق��ف  أن  للبعض  ي��ب��دو  وق��د 
السينما  ن��ج��وم  يصيب  السينمائى  واإلن��ت��اج 
ف��إن  الحقيقة  ف��ى  ل��ك��ن  ف��ق��ط،  وال��م��ن��ت��ج��ي��ن 
فلكه  فى  ي��دور  كلى  اقتصاد  السينما  صناعة 
اإلن��ت��اج  وع��م��ال  موظفى  م��ن  العاملين  آالف 
التصوير  ومجاميع  والمكياج  واالستوديوهات 
من  العرض  دور  فى  العاملين  ال��ى  باإلضافة 

الموظفين وغيرهم من العمال.
ع��دد  يبلغ  ق��د  ال��ت��ق��دي��رات  لبعض  ووف��ق��ا 
واح��د  سينمائى  فيلم  صناعة  ف��ى  العاملين 
 2000 فيه  المشاركين  الممثلين  إل��ى  إضافة 
وينفقون  الصناعة  تلك  من  يتربحون  شخص، 

من خالها على أسرهم.

“إحنا مش بتوع حداد« أصبحت االغنية االكثر شهرة فى الشارع 
منسى  احمد  حمزة  ظهور  بسبب  األخ��ي��رة،  اآلون��ة  فى  المصرى 
فيها. االغنية التى تحكى قصة استشهاد البطل منسى اعادت 
لاذهان االغانى الوطنية النها عن ذكرى شخصية يعشقها 
المصريون.. الفنان احمد جمال يرصد لنا كواليس 

تصوير االغنية ونجاحها بهذا الشكل:
بتوع  مش  »إحنا  أغنية  كواليس  ■ ما   

حداد«؟
-  فكرة تصوير األغنية اقترحها المقدم 
فتحى بدر، وكتب كلماتها الرائد محمد وديع 
أحمد  البطل  استشهاد  عقب  سنتين  قبل 
بكل  شعرت  علّى  عرضت  وعندما  منسى، 
تلحينها  فى  بدأت  الفور  وعلى  قرأتها  كلمة 
وأنا سعيد جًدا  وأنجزتها فى وقت قصير، 

بها، ولى الشرف بغنائها وتلحينها.
 ■ كيف جاءت فكرة الكليب؟ وكم من 

الوقت استغرق تسجيلها وتصويرها؟
أح���داث  بسبب  ك��ان��ت  الكليب  - فكرة   
ال��ذى  الكبير  والتفاعل  »االخ��ت��ي��ار«  مسلسل 
الفور،  على  نصورها  أن  وقررنا  حدث خاله، 
ولم يستغرق تصويرها سوى أسبوعين أو أقل، 
خاصة أننا كنا حريصين على االنتهاء منها قبل 

نهاية الشهر الكريم.
واقترح الرائد محمد وديع أن يكون المشاركون 
المتقاعدين  الصاعقة  أب��ط��ال  م��ن  الكليب  ف��ى 
الذين تعاونوا معه فى  أو  سواء أصدقاء »منسى« 
الشهيد،  البطل  أوالد  ظهور  إلى  إضافة  الخدمة، 

والحقيقة لم يتردد أحد فى الموافقة على هذه المشاركة، وهو ما 
جعل األمر أكثر جمااًل.

 ■ كيف استقبلت نجاح أغنية »تحيا مصر« واستخدامها 
بتحدى »تيك توك«؟

-  سعيد جًدا بردود األفعال تجاه األغانى الوطنية التى قدمتها 
الشهيد«،  »أخو  أو  ح��داد«  بتوع  »إحنا مش  أو  »تحيا مصر«  سواء 
واألغانى الوطنية بالنسبة لى فخر كبير، وأحبها جًدا، حيث أشعر 
بأننى أفعل شيئًا ولو صغيًرا لبلدى الحبيب مصر وللشباب واألجيال 
الصغيرة القادمة، خاصة أنهم يستخدمونها فى تحدى مقاطع فيديو 
»التيك توك«، فهذا األمر يدخل السرور إلى قلبى، وجعلنى أشعر 
ودورى  دون قصد،  أو  بقصد  الشباب سواء  تجاه هذا  بالمسئولية 
ينتهى من وقت طرح األغنية التى تصبح ملكًا للجميع، والهدف منها 

أن يرددها الناس.
■  ما رأيك فى األغانى الوطنية بشكل عام؟

 - األغنية الوطنية جزء أساسى من شخصيتى، وسأظل أغنيها 
فى  وأنها  منى  مسئولة  بأنها  أشعر  حيث  الفنية،  مسيرتى  ط��وال 
المنطقة المفضلة لى، وأحب تلحينها بنفسى جًدا حتى أكون أكثر 
شخص يشعر بكلمات األغنية، وينعكس ذلك على غنائى لها لشعورى 
بالموقف نفسه الذى تحكى عنه الكلمات، فالرؤية الموسيقية أثناء 
فيه  تعاونت  الذى  الموسيقى-  والتوزيع  مهمة،  لألغنية  تحضيرى 
حسام  وأحمد  دهيمة  إلهامى  مع  ح��داد«  بتوع  مش  »إحنا  بأغنية 
وسبق أن تعاونا فى »تحيا مصر«- أيًضا مهم، وهى من األغانى التى 
الراقى تامر  رشحنى لها الملحن المبدع عمرو مصطفى، وكلمات 
حسين، وحققت نجاًحا كبيًرا، وأحضر ألغنية وطنية جديدة، ولكن 

أفضل عدم اإلفصاح عنها حالًيا لتكون مفاجأة للجمهور.
 ■ الحظنا طرحك أغانى منفردة طوال الفترة الماضية.. 

لماذا؟

أن  برغم  مطرب،  ألى  الغنائى  األلبوم  عن  غنى  ال  - بالطبع   
األغانى »السينجل« تعيش لفترة أطول وتؤثر أكثر وهى اللون الشائع 
واألقوى حالًيا، ولكنى أفضل التنويع بين األمرين، بمعنى أن تطرح 

أغانى منفردة فى توقيت تحضيرك لأللبوم.
■  ماذا عن تفاصيل ألبومك الجديد؟

-  تم تأجيل األلبوم أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا، 
وال أعلم مصيره حتى اآلن، ولكن من المقرر أن يطرح خال موسم 
الصيف إذا تحسنت األحوال، ويتضمن األلبوم 10 أغنيات طرحت 
ثمانى  وتتبقى  وأنت طيب«،  و»كل سنة  »قصاد عيونى«  اثنتين  منه 
أغنيات، وأتعاون فى األلبوم مع عدد من الملحنين والشعراء الكبار 

ومتفائل بالتعاون معهم ومتحمس لطرح باقى األلبوم قريًبا.
ألبوماتك  إلن��ت��اج  ج��دي��دة  ش��رك��ة  م��ع  تعاقدت  ■ ه��ل   

وأغانيك؟
العام  وه��ذا  عامين  منذ  مزيكا  شركة  مع  تعاقدت  بالطبع    -
الثالث لى معها، ولى الشرف بالتعاون مع المنتج محسن جابر ونجله 
إنتاج  ستتولى  التى  نفسها  الشركة  وهى  الجزار،  وهشام  محمد، 

ألبومى الجديد.
 ■ ما المعايير التى تختار على أساسها أغانيك؟

إذا  التى  األضلع  هذه  الغناء..  ثم  والتوزيع  واللحن  - الكلمات   
توفرت فى أى أغنية سوف تكون أغنية كاملة متكاملة النجاح، وإذا 
اختفى ضلع منها سوف يحدث الخلل، ومن أهم العناصر بالنسبة 
أستطيع  ال  الذى  الوحيد  الضلع  أنها  خاصة  القوية،  الكلمات  لى 
توفيره بنفسى، ألننى ال أجيد كتابة الشعر الغنائى، ولكن بإمكانى 

التلحين والتوزيع وبالطبع الغناء.

رحيل الفنان حسن حسنى.. تميمة الفنانين 
وقشاش السينما ومنشار الدراما

الماضى وسط  السبت  القدير حسن حسنى صباح  الفنان  رحل 
العربى عن عمر  العالم  فى  الفن  وقيادات  بين جمهوره  كبير  حزن 
ناهز 89 عاما، ليكتب برحيله نهاية تاريخ طويل من النجاح والتألق 
نجًما  فيه  ك��ان  طويل  فنى  مشوار  فى  قضاها  عاما   69 والتميز، 
الحظ«،  »تميمة  اطلقوا عليه  الشباب حتى  للنجوم  بأدواره، وسنًدا 
وص��ف��ه ال��ك��ات��ب ال��راح��ل م��وس��ى ص��ب��رى ب��أن��ه »ق��ش��اش« السينما 
المصرية المتاكه القدرة والتفوق على نفسه فى أى دور يسند إليه 
حتى يقنعك بأنه صاحب الشخصية التى يجسدها بالفعل، كما أطلق 
عليه المخرج خيرى بشارة لقب »المنشار«، إشارة إلى الكم الكبير 
من األعمال التى يشارك فيها لدرجة أنه عرض له 4 مسلسات فى 

شهر رمضان فى إحدى السنوات.
رحل الفنان القدير بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة 

مساء  المستشفى  دخوله  إلى  أدت  مفاجئة  قلبية 
داخ��ل  ساعة  ال����24  م��دار  على  وظ��ل  الجمعة، 

وشيعت  الحياة،  ف��ارق  حتى  المركزة  العناية 
فى  جثمانه  ال��راح��ل  الكبير  الفنان  أس��رة 
الحادية عشرة صباح السبت من مستشفى 
مباشرة  األس���رة  مقابر  إل��ى  ال��ف��ؤاد  دار 
صاة  أداء  وت��م  ال��ف��ي��وم،  مصر  بطريق 
عدد  بحضور  المقابر  فى  عليه  الجنازة 

قليل من األسرة واألقارب.
ولد الفنان فى عام 1931 فى منطقة 
وفى سن  مباٍن،  مقاول  يعمل  القلعة ألب 
ما  وال��دت��ه،  رحلت  عمره،  من  السادسة 

أض��ف��ى ع��ل��ى ح��ي��ات��ه ط��اب��ع��ا م��ن ال��ح��زن، 
فى  خاص  واتجاه  منحنى  له  كان  وبالتالى 

حياته، حيث عوض حرمانه من األم فى 
والتشخيص  التمثيل  ف��ى  ال��غ��وص 
ليصبح من أهم المؤدين على خشبة 
ال��م��س��رح ال��م��درس��ى، وال����ذى لفت 
المهتمين بصقل مواهب  أنظار  إليه 

الطلبة آنذاك.
السينما  ف��ى  العمل  حسنى  وب��دأ 

بمشاركته بدور صغير بفيلم الكرنك عام 
1975، وهو دور جرسون قهوة الكرنك، لكنه 

األتوبيس  سواق  فيلم  فى  أكبر  دور  على  حصل 
يعتبر  والذى   ،1982 عام  الطيب  عاطف  للمخرج 

به  استعان  ذلك  وبعد  النجومية،  بوابة دخوله عالم 
البدروم،  البرىء،  ومنها  أفامه،  من  عدد  فى  الطيب 

الهروب.
ال��درام��ا  اختطفته  ذل��ك  وم��ع  مسرحى،  كممثل  لمع  فنان  ه��و 
التليفزيونية، فمع نهاية السبعينيات اشترك مع الراحل عبد المنعم 
وتتابعت  شكرا«،  األع��زاء  »أبنائى  الشهير  المسلسل  فى  مدبولى 
األدوار الدرامية منها »البشاير«، و«العار«، »مزاج الخير«، و«وعد«، 
و«أرابيسك«، و«رأفت الهجان«، و«بوابة الحلواني، حلم الجنوبي، أم 
كلثوم، بوابة الحلوانى، العار، سمارة، عفاريت السيالة، األبطال، أيام 
المنيرة، ساعة ولد الهدى، المال والبنون، وداعا قرطبة، السبنسة، 
واخر  جبل“،  و”أب��و  رحيم،  الهجان،  رأفت  والحب،  والوهم  الكهف 
ُتعد  حيث  ال��رازق  عبد  غادة  مع  المعز«  »سلطانة  مسلسل  أعماله 

أعماله من روائع الدراما.
كانت  سواء  الفنية  األدوار  من  العديد  فى  الكوميديا  نجم  أبدع 

شخصيات  خالها  ق��دم  التلفزيون،  شاشة  على  درام��ا  أو  سينما 
متعددة فى مسلسات اجتماعية ودينية وتاريخية.

صك نجومية الشباب وتميمة حظهم
فقد  ودرام��ي��ا،  مسرحيا  والتألق  باالنتشار  حسنى  يكتف    لم 
التى  األعمال  من  عدد  فى  األكبر  النصيب  السينما  لشاشة  كانت 
نال  التى  المبهرة  تألق من خالها، حيث قدم سلسلة من األعمال 
عليها العديد من الجوائز، فهو من الممثلين األكثر نشاطا، خصوصا 
بين  ما  المتنوعة  األدوار  فى  لتميزه  وذلك  األخيرة،  السنوات  فى 
الكوميدى والتراجيدي، وكانت مساندته للشباب األمر األكثر تميزا 
فى مشواره الفنى، حتى اطلقوا عليه »تميمة الحظ » لقدرته على 
حتى  االعمال،  كافة  فى  لهم  سندا  واعتباره  دور،  اى  فى  التالق 
ان بعضا منهم كان يرفض تصوير الفيلم اال بحضور 

حسنى حسنى.
لذا  لهم،  روحيا  أب��اً  اعتبروه  النجوم  كل 
ب��ج��واره  ال��ظ��ه��ور  ع��ل��ى  جميعا  ح��رص��وا 
ليمنحهم صك النجومية والشهرة، ومنهم 
ال��ف��ن��ان ال��راح��ل ع��اء ول��ى ال��دي��ن فى 
و“الناظر  الحدود“  على  ”عبود  أف��ام 
الفنان محمد  وبجانب  الدين“،  صاح 
ه��ن��ي��دى ال����ذى ش���ارك���ه ال��ع��دي��د من 
أنا  ”يا  ومنها:  والمسرحيات  األف��ام 
المعسكر“،  فى  و“عسكر  خالتى“،  يا 
من  وغيرها  يا“  ”حزمنى  ومسرحية 
أح��م��د حلمى فى  اي��ض��ا  أع��م��ال“، 
فى  رم��زى  وهانى  مشاكل“،  ”ميدو 
فيلم ”غبى منه فيه“، ومحمد سعد 
بالك“،  بالى  و“اللى  ”اللمبي“،  فى 
وحمادة هال فى ”عيال حبيبة“، 
ورام��ز ج��ال فى ”أح��ام الفتى 
عشرات  من  وغيرها  الطائش“، 
حسن  الفنان  فيها  ك��ان  األعمال 
حسنى سندا لجيل كامل من الشباب 
من  فمنحهم  كتفه  على  استندوا  الذين 

نجوميته وخبرته.
وروى ”حسنى“ خال لقاء تلفزيونى له، أن 
الفنانين كانوا يصرون على وجوده فى  بعض 
األفام رغم انشغاله الشديد وارتباطه بأعمال 
كثيرة، وأكد أن من بينهم الفنان رامز جال الذى 
نام أمام بيته لثاثة أيام متواصلة، وأقسم أنه لن يصور 

أى مشهد فى فيلم ”مراتى وزوجتى“ دونه.
تمثال حسن حسنى

أعرب الفنان الكبير حسن حسنى عن سعادته بما القاه من حفاوة 
كبيرة عقب نشر النحات الشاب محمود فؤاد صورًا لتمثال صنعه 

خصيصاً له، كنوع من التكريم، متمنياً أن يسلمه إياه بنفسه.
الصور  اإليجابية على  التعليقات  نابعة من  الفنان  وكانت سعادة 
وعمليات البحث التى جعلت الصور تحتل المرتبة األولى من تريند 

موقع التواصل االجتماعى “تويتر”.
وأكد حسنى أن هذا التمثال يعد من أهم تكريمات حياته، ألنه 
جاء من قبل شاب فنان ال ينتمى لجيله ولكن لديه وعى بمقدار الفن 
لجمهوره  يقدم  حتى  الفنان  يبذله  الذى  المجهود  ومدى  الحقيقى 

أفضل شىء.



قام الكاتب الصحفى أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن دائرة 
منوف وسرس الليان، يرافقه األستاذ المحترم النشط رجب النقيدى 
مقلب  بزيارة  الزرقانى  محمد  الميدانى  ونائبه  منوف  مدينة  رئيس 

القمامة بمدينة منوف واالطالع على أحواله.
المشاكل  كل  أن  المنطقة  أهالى  من  المواطنين  شرشر  وطمأن 

المتعلقة بمقلب قمامة مدينة منوف سيتم حلها فى القريب العاجل.

شرشر يتفقد مقلب القمامة فى مدينة منوف برفقة رئيس املدينة 
ونائبه.. ويعلن: حل كافة املشاكل املتعلقة باملقلب قريبا جدا
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النائب أسامة شرشر يهنئ محافظ املنوفية 
بعيد الفطر املبارك ويبحث معه عددا من 

امللفات اخلاصة مبنوف وسرس الليان

فرج فودة يأبى الرحيل
 بعد اغتياله بثالثة عقود

ق����ام ال���ك���ات���ب ال��ص��ح��ف��ى أس��ام��ة 
شرشر عضو مجلس النواب عن دائرة 
م��ن��وف وس���رس ال��ل��ي��ان ب��زي��ارة ال��ل��واء 
المنوفية  محافظ  ليمون  أبو  إبراهيم 
بديوان  مكتبه  فى  الماضى  األس��ب��وع 
الفطر  بعيد  لتهنئته  المحافظة،  عام 

ال��م��ب��ارك، ب��ح��ض��ور األس��ت��اذ محمد 
موسى نائب المحافظ.

المحافظ وشرشر عددا من  وبحث 
الملفات الخاصة بمدينة منوف وسرس 
تخص  التى  المشكالت  وبعض  الليان، 

المواطنين للعمل على حلها. 

والعربية،  المصرية  الثقافة  ذاكرة  تنس  لم 
ف��رج  ال��راح��ل  االس��الم��ى  المفكر  إس��ه��ام��ات 
فودة، والذى حفرت مناظراته مكاناً يأبى على 
أشهر  بعد  اغتياله  تم  أن  بعد  حتى  الرحيل، 
الكتاب ونقابة  قليلة من مناظرتيه فى معرض 

المهندسين.
وق��د ج��اوز ه��ذا األس��ب��وع؛ ع��دد مشاهدات 
المناظرة التاريخية لفرج فودة التاريخية خالل 
مشاركته بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 
١٩٩٢ ، إلى ٩٠ ألف مشاهدة؛ حسبما سجلتها 

قناة وزارة الثقافة على يوتيوب.
ان����دالع مناظرة  ال��م��ن��اظ��رة،  ش��ه��د ع���رض 
جديدة بين الجمهور، الذى شهد تباينا واضحاً 
فى  ف��ودة  طرحها  التى  لألفكار  تقييمه  ف��ى 
يطرحه  لما  ومعارض  مؤيد  بين  ما  المناظرة، 

من أفكار.
ك��ب��ي��راً من  كما ش��ه��دت ال��م��ن��اظ��رة إق��ب��االً 
مشاهدتها،  إلعادة  مترقبا  بدا  الذى  الجمهور 
بعدما تم إرجاء بثها بسبب اختراق موقع الهيئة 
العامة للكتاب من قبل متشددين ال يريدون بث 
المناظرة، وفق تصريحات سابقة للدكتور هيثم 

الحاج على، رئيس الهيئة.
وقدمت الوزارة ضمن المبادرة، مناظرة فرج 
كوثيقة  حساس؛  توقيت  فى  التاريخية،  ف��ودة 
مسجلة تكشف نوايا وتوجهات جماعات أقرت 
بها قياداتها قبل نحو ثالثة عقود، حيث تعكس 
رسالة  تعنيه  م��ا  ب��ال��ض��رورة  المناظرة  إت��اح��ة 
كلمة  سيادة  على  المؤكدة  التنويرية  المبادرة 
والمجابهة  الرافضة  دولته  ومؤسسات  الشعب 

ألفكار وجرائم اإلرهاب المسلح.
وت���ف���اع���الت آالف  ت��ع��ل��ي��ق��ات  وش����ه����دت 
تأييدا  يوتيوب  على  للمناظرة  المشاهدين 
إيجابيا لمحتواها؛ بشكل يؤكد وقوف المتابعين 
التطرف  أفكار  ونبذ  الدولة  مؤسسات  خلف 
والعنف حيث شكلت نسبة التعليقات اإليجابية 

ما يقترب من نسبة ٩5% .
تيارين  بين  آراء متضادة  المناظرة  وشهدت 
حول علمانية ومدنية الدولة فى مقابل مفهوم 
تبنته جماعات  الذى  والخالفة  الدينية  الدولة 
ضجة  وأث��ارت  إليها،  منتمون  ومفكرون  دينية 

واقعة  تلتها  ال��م��ش��ارك��ي��ن،  آراء  ح��ول  كبيرة 
اغتيال الدكتور فرج فودة على أيدى متشددين 

مسلحين.
الدولى  ال��ق��اه��رة  معرض  مناظرة  أقيمت 
يناير ١٩٩٢ تحت عنوان: مصر  للكتاب فى 7 
بين الدولة الدينية والدولة المدنية، وكان فرج 
مع  المدنية  الدولة  أنصار  جانب  ضمن  ف��ودة 
على  بينما  الله،  خلف  أحمد  محمد  الدكتور 
الجانب المقابل كان شارك فيها الشيخ محمد 
مرشد  الهضيبى  مأمون  والمستشار  الغزالى، 
محمد  والدكتور  المسلمين،  اإلخ��وان  جماعة 
عمارة الكاتب اإلسالمى، وحضر المناظرة نحو 

٢٠ ألف شخص.
ألف   ٢٠ ال��ت��ى حضرها  ال��م��ن��اظ��رة،  ك��ان��ت 
طرفين  بين  ساخنة  ب��م��ب��اراة  أش��ب��ه  ش��خ��ص، 
استهل  بعدما  أحدهما،  فوز  الجمهور  ينتظر 
الدكتور محمد الغزالى أن االستعمار ألغى آية 
التراث  وأنه أجهز على  القرآن،  القصاص من 
وأن  السماء،  ش��رائ��ع  تحكمنا  وأال  السماوى 

تحكمنا أهواء الناس.
فيما ألهب المفكر الكبير فرج فودة، األجواء 
بعبارات نارية حمل خاللها األنظمة اإلسالمية، 

ما وصل إليه اإلسالم من تدٍنّ وواقع سىء.
سرحان  سمير  الدكتور  ح��اول  جانبه  م��ن 
الحضور  يجبر  أن  وقتها،  الكتاب  هيئة  رئيس 
التعليق، والكف  بالتحضر فى  يلتزموا  على أن 
فعلق  الرنانة،  الشعارات  وترديد  الهتاف  عن 
فرج فودة على هذا األمر بقوله، إن التصفيق 
يبدى  االع��ت��راض،  أو  للتأييد  س��واء  والهتاف، 
المنصة،  على  يمثله  بمن  الجمهور  ثقة  ع��دم 

وأعتقد أن هذا غير وارد.
المناظرة الثانية التى كانت سببا مباشرا فى 
المهندسين  نقابة  نادى  اغتيال فودة كانت فى 
باإلسكندرية يوم ٢7 يناير ١٩٩٢ تحت عنوان: 
المدنية،  وال��دول��ة  الدينية  ال��دول��ة  بين  مصر 
وشارك فرج فودة ضمن أنصار الدولة المدنية 
فى  جانب  كان  بينما  زكريا،  فؤاد  الدكتور  مع 
محمد  ال��دك��ت��ور  الدينية:  ال��دول��ة  أأأأأن��ص��ار 
وشارك  العوا،  سليم  محمد  والدكتور  عمارة، 

فيها نحو 4٠٠٠ شخص.

النائب أسامة شرشر يتفقد مقلب قمامة مدينة منوف بصحبة األستاذ رجب النقيدي واألستاذ محمد الزرقاني

النائب أسامة شرشر مع اللواء إبراهيم أبوليمون بحضور األستاذ محمد موسى

فرج فودة
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