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بداية أكد محمد سعيد عمارة، مؤسس 
العام،  والمنسق  معاق  مليون   ١٥ حملة 
انه بعث رسالة الى عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية باسم ذوى االعاقة فى 
مصر، مشيرا الى ان الرئيس لن يرضى 
بتشريد الشباب وال تعطيل مسار حياة 
وبأقصى  يتدخل  ان  ونريد  الوطن  ابناء 
معاق  مليون   ١٥ انقاذ  اجل  من  سرعة 
١٠/لسنة/٢٠١٨  قانون  تنفيذ  بسرعة 
باألشخاص  الخاص  التنفيذية  والئحته 

ذوى اإلعاقة .
وزي��رة  القباج  نيفين  دك��ت��ورة  وناشد 
رئيس  باعتبارها  االجتماعى  التضامن 
للتأمين  القومية  الهيئة  اداره  مجلس 
االجتماعى والمعاشات فى اصدار قرار 
بحصول المعاقين على بطاقة الخدمات 
اصحاب  بزمالئهم  اس���وة  المتكاملة 
اتخاذ  ع��ن  ال��س��ي��ارات فضال  ج��واب��ات 
اجراءات ناجزة لحصول االشخاص ذوى 
االعاقة الصادرة لهم شهادة ثبوت عجز 
االبن او االخ فى صرف معاشات ذويهم 
من الدرجة االولى منوها بأن المعاقين 
معاق  مليون   ١٥ نحو  يمثلون  فى مصر 
يتحملون الغالء والفقر والمرض وكثيرا 

من المتاعب اليومية .
الدكتوره  من  نرجو  سعيد:  واض��اف 
العامة  االدارة  توجيه  ال��ق��ب��اج  نيفين 
بالوزاره الستخراج  االجتماعى  للتأهيل 
بطاقة الخدمات المتكاملة لنا وذلك الن 
قرارات العجز الخاصة بنا قاربت على 
دوامة  فى  ندخل  ان  نريد  وال  االنتهاء 
الكشف مرة اخرى حيث ان قرار االعاقة 
االصلى الذى يصدر للشخص من ذوى 
قرار   ١77 رق��م  النموذج  على  االع��اق��ة 
ويشمل   ٢٠٠7 لسنة   ٥٥4 رق��م  وزارى 
لالعاقة  وش��ام��ال  ال��دق��ي��ق  التوصيف 
لدى  المعاشات  ملف  فى  فعليا  موجود 
والمعاشات  للتأمين  القومية  الهيئة 
حيث اننا نعانى ثالثه اشهر عند توقف 
على  الحصول  لحين  ع��ام  كل  المعاش 

قرار جديد.
بسرعة  المنوطة  ال��ج��ه��ات  وط��ال��ب 
ال  والتى  العادلة  للمطالب  االستجابة 
تخرج عن نطاق توجيهات الرئيس عبد 
الفتاح السيسى فى رعايه ذوى االعاقه 

ناشد العديد من اصحاب ذوى االعاقة كال من عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتورة نيفين 
القباج وزيرة التضامن االجتماعى ضروة تنفيذ قانون ١٠/لسنة/٢٠١٨ والئحته التنفيذية الخاص 

باألشخاص ذوى االعاقة وإصدار كارت الخدمات المتكاملة الذى تصدرها وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة 
الصحة إلثبات اإلعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن مطالبين بسرعة االستجابة للمطالب العادلة 
والتى ال تخرج عن نطاق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى رعاية ذوى االعاقة والتخفيف عنهم فى 

ظل هذه الظروف التى تمر بها البالد .
 ويمثل ذوو اإلعاقة نحو ١١٪ من إجمالى المواطنين ويزيد عدد المعاقين بالحضر عن الريف حيث تمثل 

نسبة ذوى اإلعاقة فى حضر الجمهورية ١٢.٢٪ من العدد اإلجمالى للسكان، مقابل 9.7١٪ بالريف.

والتخفيف عنهم فى ظل هذه الظروف 
اإلس��راع  ون��رج��و  ال��ب��الد  بها  تمر  التى 
تتوقف مصالح  فى اإلج��راءات حتى ال 

الماليين فى ظل الروتين .
البندارى،  عبير  أك��دت  جانبها،  من 
مليون   ١٥ بحملة  المراة  شئون  مسئول 
الخدمة  بطاقة  اعطاء  ض��رورة  معاق، 
المتكاملة لكل من كشف تكافل وكرامة 

يثبت  م��ا  او  االب��ي��ض  الكارنيه  معه  او 
متاعب  اى  او  كشف  غير  م��ن  اعاقته 
اخرى الن مصالح ذوى االعاقة متوقفة 
ت��وق��ف��ا ك��ام��ال ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ال��خ��دم��ة 

المتكاملة وهذا مطلب جماعى.
او  البطاقة  هذه  البندارى:  واضافت 
ما يعرف لدى المعاقين بكارنيه الخدمة 
المتكاملة هى الوسيلة الوحيدة المعتمدة 

إلث���ب���ات اإلع���اق���ة ون��وع��ه��ا ودرج��ت��ه��ا 
الخدمات  على  الحصول  فى  وتساعده 
المختلفة والتسهيالت والمزايا المقررة 
له بموجب التشريعات السارية كما انها 
الحكومية  الجهات  جميع  ل��دى  ملزمة 
التى  بالبيانات  ويعتد  الحكومية  وغير 
تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات اإلعاقة 
الجهات  جميع  أم��ام  ودرجتها  ونوعها 

الشخص ذو اإلعاقة  يتعامل معها  التى 
بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة.
اإلعاقة  ذا  الشخص  أن  واوض��ح��ت 
غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى 
هذه  كافة  على  الحصول  فى  الحق  له 
الخدمات بموجب تلك البطاقة وتختص 
وزارة بالتضامن االجتماعى والمديريات 
التابعة لها بإصدار بطاقة إثبات اإلعاقة 
لمستويات  طبًقا  المتكاملة  والخدمات 
٣ من  بالمادة  ال���واردة  اإلع��اق��ة  درج��ة 
إعاقة  ذى  شخص  لكل  "ج"  ال��الئ��ح��ة 

إلثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة.
وب��س��ؤال��ه��ا ع��ن: م��ا ه��ى اإلج����راءات 
اإلعاقة  إث��ب��ات  بطاقة  على  للحصول 
يقدم  ق��ال��ت:  المتكاملة؟  وال��خ��دم��ات 
ط��ال��ب ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ب��ط��اق��ة إث��ب��ات 
تقريرا  المتكاملة  والخدمات  اإلعاقة 
مستشفيات  أح���د  م��ن  ص����ادرا  ط��ب��ي��ا 
أو  لها  التابعة  والهيئات  الصحة  وزارة 
المستشفيات الجامعية أو المستشفيات 
التابعة للقوات المسلحة والشرطة يوضح 
تؤكد  والتى  لحالته  الطبى  التشخيص 
وجود إصابة أو ضرر أو حالة مرتبطة 
باإلعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبى 
رقم ١ الفتة إلى ان البطاقة سارية لمدة 
سبع سنوات وال يتم تجديدها للحاالت 
حالة  فى  تغير  إذا حدث  إال  المستقرة 

إعاقته يقتضى إدراجه .
بطاقة  م��م��ي��زات  ت��ت��م��ث��ل  وت��اب��ع��ت: 
اعفاء  الهمم  لذوى  المتكاملة  الخدمات 
من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات 
»تأمين صحى لذوى اإلعاقة«  المجهزة 
وت��خ��ف��ي��ض��ا ف��ى ال��م��واص��الت ال��ع��ام��ة 
وخصما   ٪٥٠ تصل  بنسبة  والقطارات 
والمستندات  االوراق  اس��ت��خ��راج  على 
الحكومية فضال عن منح ذوى االعاقة 
معاش ضمان اجتماعى او تكافل وكرامة 
وفرص عمل ٥٪ قطاع عام أو خاص مع 
امكانية الحصول على شقة فى اإلسكان 

االجتماعى.
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أسبوعية- مستقلة- شاملة

شـــعـبــان خـلـيـفـة
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الكاتب الصحفى

أسامة شرشر
عضو مجلس النواب

يتقدم بخالص التعازى

للدكتور وليد ماهر
مدير عام االتصال السياسى

مبكتب وزير التربية والتعليم

فى وفاة املرحومة الفاضلة

والدته

للفقيدة الرحمة

 ولألسرة خالص العزاء

الكاتب الصحفى

أسامة شرشر
عضو مجلس النواب

يتقدم بخالص التعازى

للنائب املحترم

إبراهيم خليف
فى وفاة

املرحوم الفاضل والده

للفقيد الرحمة 

ولألسرة خالص العزاء

الكاتب الصحفى

أسامة شرشر
عضو مجلس النواب

يتقدم بخالص التعازى
لألستاذ عبد الرحمن عبد املحسن اجلمال

واألستاذ جالل سعد اجلمال
واحلاج ربيع عالم اجلمال

واحلاج جالل عبد العاطى اجلمال
واألستاذ نبيل سالمة اجلمال
واألستاذ ماهر سالمة اجلمال

واألستاذ جمال عبد اهلل اجلمال
فى وفاة املرحوم

احلاج عبد املحسن حسن اجلمال
للفقيد الرحمة ولألسرة خالص العزاء

الكاتب الصحفى

أسامة شرشر
عضو مجلس النواب

يتقدم بخالص التعازى
للواء أشرف محمد عبد احلميد نوير

واحلاج مهدى عبد احلميد نوير
واألستاذ جمعة عبد احلميد نوير
واألستاذ حمدى عبد احلميد نوير

والرائد سامح أشرف نوير
واملالزم حامت أشرف نوير
واألستاذ أمين مهدى نوير

واألستاذ حسن عبد احلميد نوير
فى وفاة املرحوم

األستاذ محمد عبد احلميد محمد نوير
للفقيد الرحمة ولألسرة خالص العزاء

محمد سعيد عمارة: نطالب باحلصول على بطاقة اخلدمات 
املتكاملة حتى ال تتوقف مصالح املاليني من ذوى اإلعاقة 

عبير البندارى: البطاقة الوسيلة الوحيدة إلثبات اإلعاقة 
وتساعدهم فى احلصول على املزايا املقررة لهم

مرفت قدرى N

أصحاب الهمم يناشدون »السيسى« 
إلنقاذ 15 مليون معاق

عزاء واجب
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باألصول 

أسامة شرشر

مصر كسرت شوكة اإلرهاب واستعادت مكانتها بين األمم

7 سنوات على ثورة استرداد الوطن

هو  البارون  قصر  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  افتتاح   
كورونا،  مع  تتعايش  المصرية  اآلثار  حتى  أنه  للعالم  رسالة 
المعمارى  المهندس  وأن  مصر،  ف��ى  أم��ان  حالة  هناك  وأن 
البارون، هو  الذى رسم ضاحية مصر الجديدة وقصر  البارون 
أسعد إنسان تحت األرض بإعادة تجديد وترميم هذا القصر 
التاريخى، الذى يعبر عن جمال مصر وحضارتها وأنها جزء من 

التاريخ والتاريخ جزء منها. 
وال أنسى الدور المكوكى الذى يلعبه باحتراف الدكتور خالد 
العنانى، وزير السياحة واآلثار، ومعه الدكتور مصطفى وزيرى، 
رئيس المجلس األعلى لآلثار، وكتيبة اآلثار والمرممين الذين 

أنجزوا هذا الحدث التاريخى فى زمن قياسى.
البارون  ه��ذا  عن  يتحدث  العالم  لكان  كورونا  ل��وال  والله 

الجديد فى سماء مصر الجديدة. 
للصحافة  سينحاز  الجمهورية  رئ��ي��س  أن  أعتقد    
القومى  األمن  عن  الدفاع  كتيبة  من  جزء  ألنهم  والصحفيين 
الذين  الصحفيين  صرخة  سيلبى  وأنه  مصر،  فى  اإلعالمى 
صاحبة  ب��الط  فى  حافلة  حياة  بعد  المعاش  على  خرجوا 
والذين  الظالمية،  األفكار  من  الوطن  عن  للدفاع  الجاللة 
فوجئوا بأنهم خارج استحقاق العالوات الخمس للمعاش، رغم 

أن هذا حق دستورى وقانونى؛ طبًقا للمادة 17 من الدستور.
زاي��د،  هالة  ال��دك��ت��ورة  م��ع  اختلفت  أو  اتفقت  س��واء    
وزي����رة ال��ص��ح��ة، ف��أع��ت��ق��د أن��ه��ا ال���وزي���رة ال��وح��ي��دة التى 
من  المجهول،  مواجهة  فى  واح��د  ط��رف  من  حرًبا  خاضت 
األبيض.  الجيش  م��ن  وكتيبتها  ه��ى  ك��وف��ي��د-19،   ف��ي��روس 

فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟!
المعز،  قاهرة  فى  مئذنة  أعلى  من  صوتى  بأعلى  لها  وأقول 
أن الله معك.. والقيادة السياسية تدعمك، ودعوات حر ضاق 
والشائعات  التشكيك  باألسر.. فأنت جبل يواجه كل حمالت 

بقوة. 
ويا دكتورة هالة.. يا جبل ما يهزك ريح. 
المفتعلة من قنوات تميم واإلخوان  الحملة  أن   أعتقد 
وأردوغان، على أخطر سفير فى العالم العربى اآلن وهو يوسف 
المتحدة،  بالواليات  اإلم��ارات  سفير  العتيبة،  سعيد  مانع 
سببها أنه كشف فى الصحافة واإلعالم األمريكى أبعاد الغزو 

التركى على ليبيا وخطورته على مصر.
فى  اإلماراتى  السفير  أن  يقرأون،  ال  ألنهم  يعلمون،  ال  فهم 
واشنطن والدته من أفضل عائالت مصر، وهى عائلة دياب، وأن 

خاله كان من أنبل الصحفيين والكتاب المصريين. 
  أعجبنى موقف وليد المعلم، وزير الخارجية السورى، 
عندما قال فى مؤتمر صحفى عالمى إن سوريا تدعم الملف 

المصرى فى ليبيا ألنه جزء من األمن القومى العربى. 
فى  الشاغر  مقعدها  إل��ى  سوريا  ستعود  متى  والتساؤل: 

الجامعة العربية؟ 
ومتى سيعود السفير السورى إلى القاهرة والسفير المصرى 

إلى دمشق.. مفتاح البوابة الشرقية لألمن القومى العربى؟
الذين ينتقدون  العلماء  وأشباه  المزايدين  أتعجب من   
خادم الحرمين الشريفين، فى إعادة شعيرة الحج لهذا العام، 
وهى ركن من أركان اإلسالم، وتحديد 10 آالف حاج هذا العام 

وقصرهم على المقيمين فى السعودية وأبناء البلد. 
اإلسالم  على  كورونا  فيروس  من  أخطر  ه��ؤالء  أن  أعتقد 

والمسلمين. 
  التساؤل الذى يدور فى أذهان النواب والجماهير: متى 
أساس  على  سيكون  وهل  االنتخابية؟  الدوائر  تقسيم  سيتم 

الوزن النسبى للسكان أم ستكون هناك معايير أخرى؟!
التربية  وزير  شوقى،  طارق  للدكتور  القلب  من  دعوات   
فى  الجبهات  كل  على  ضروًسا  حرًبا  يواجه  الذى  والتعليم، 
األم��ور. أولياء  جبهة  وخاصة  العامة،  الثانوية   امتحانات 
الثانوية  ق��وات  بنصف  العبور  فى  اآلن  حتى  نجح  ولكنه 
ال��ن��ش��ط المخلص  ن��ائ��ب��ه  ب��ر األم����ان وم��ع��ه  إل���ى  ال��ع��ام��ة 
إدارة  ف��ى  نفسه  على  ت��ف��وق  ال���ذى  ح��ج��ازى  رض��ا  ال��دك��ت��ور 
للداخل  رس��ال��ة  ليعطى  ال��ع��ام  ه��ذا  العامة  الثانوية  ملف 
تدير  سيادية  وأجهزة  وطنية  عقواًل  هناك  أن  الخارج  قبل 
النظير.  منقطعة  وك��ف��اءة  باحترافية  الثانوية   منظومة 
أعتقد أن هذا العرس الذى سيكتمل يوم 21 يوليو هو رسالة أن 
مصر قادرة على مواجهة التحديات واألوبئة وفيروس كورونا 

وأى كورونا أخرى. 
 ف�����وز م��ح��م��د ص�����الح ك������أول م���ص���رى ب����ال����دورى 
الكرة،  باتحاد  الخماسية  اللجنة  إل��ى  رسالة  اإلنجليزى 
 أي���ن أن��ت��م م���ن اس��ت��ك��م��ال ال�����دورى أو ع���دم اس��ت��ك��م��ال��ه؟ 

وهل يعقل أن اتحاد الكرة يكون أداة فى يد األندية؟ 
القضاء  حكم  وراج��ع��وا  ال��ق��رار،  ويتخذ  يتحرك  العالم 
استكمال  رفض  ال��ذى  الشهيرة  األندية  أحد  ضد  الفرنسى 
الدورى، ولكن كان الحكم عنوان الحقيقة عندما أقر بأن هذه 
سياسة الدولة واتحاد الكرة هو صاحب الحق األصيل فى ذلك. 

عودة »البارون«
رســــالة إلى العــــــالم 

بالتعاون مع هيئة قناة السويس

مصر،  اإلخ���وان  جماعة  اختطفت 
ال��دول��ة،  م��ف��اص��ل  تفكيك  ف��ى  ب���دأت 
وسعت لضرب األمن القومى فى مقتل 
لتستعيد  ي��ون��ي��و«   ٣٠ »ث���ورة  ف��ج��اءت 
آفاق  وتفتح  المسار  وتصحح  الوطن 
الحلم واألمل أمام ماليين المصريين، 
الجيش  وس��ان��ده��م  خ���رج���وا  ال���ذي���ن 
مصر  وع�����ادت  ال��م��ع��ج��زة  فتحققت 
بجيشها  تصدت  الصحيح..  لمسارها 
شوكته  وكسرت  ل��إره��اب،  وشرطتها 
كقوة  األم��م  بين  مكانتها  واس��ت��ع��ادت 

إقليمية مؤثرة وفاعلة. 
7 سنوات مرت على ثورة ٣٠ يونيو 
وهيمنة  اإلخ����وان  ح��ك��م  ض��د   2٠1٣
السنوات  هذه  مرت  اإلرش��اد..  مكتب 
بكل ما فيها من أحداث جسام نجحت 
خاللها الدولة فى استعادة األمن وبناء 
االقتصاد فى معركة حياة أو موت فى 
فى  الجبهات..  على جميع  حب مصر 
جنود  المحافظات  كل  فى  بل  سيناء 
تحركهم العزيمة وحب الوطن من أجل 
من  مصر  نهضة  هدفهم  كل  البناء.. 

أجل مستقبل أفضل.
اإلرهاب

ل��ق��د وج����دت ث����ورة ٣٠ ي��ون��ي��و فى 
فى  نجاحها  بعد  نفسها   ،2٠1٣ ع��ام 
فى  اإلخ���وان  جماعة  بحكم  اإلط��اح��ة 
يمثل  ال���ذى  اإلره����اب  م��واج��ه��ة خطر 
تهدد  التى  األمنية  التحديات  أخطر 
قامت  بعدما  ال��ب��الد،  واستقرار  أم��ن 
جماعة اإلخوان فى السنوات السابقة 
العمليات  مسرح  بإعداد   2٠1٣ على 
فدعمتهم  اإلرهابية  الجماعات  لهذه 
ووفرت  والمعدات،  واألم��وال  باألفراد 
آمًنا الستخدامهم  ما ظنته مالذًا  لهم 
كنواة لميليشيات تابعة للجماعة بدياًل 
للجيس الوطنى، وما إن قامت ضدهم 
كتائب  ظ��ه��رت  حتى  يونيو   ٣٠ ث���ورة 
لتحرق  وت��ح��رك��ت  األس����ود  اإلره�����اب 
لها  فتصدى  وت��خ��رب  وتفجر  وتقتل 
وسقط  ق��وة  بكل  وال��ش��رط��ة  الجيش 

مئات الشهداء فداًء للوطن.
ولم يكن اإلرهاب فى الداخل فقط 
ضد  اإلرهابية  الجماعة  مارست  بل 
 ٣٠ ث��ورة  لتشويه  شرسة  حربًا  مصر 

تم  م��ا  أن  ب��زع��م  مصر  وش��ع��ب  يونيو 
فى  واستخدمت  مرسى  ضد  انقالب 
عالمية،  إع��الم  ووسائل  صحًفا  ذل��ك 
المغلوطة  المصطلحات  تلك  تداولت 
ف��ى ت��ق��اري��ر ع��دة إال أن��ه س��رع��ان ما 
مستوى  على  العالمية  النبرة  تغيرت 
ال���رؤس���اء وق���ي���ادات ال����دول ال��ك��ب��رى 
كله  العالم  ليعرف  إعالمها  ووس��ائ��ل 
الجيش،  ث���ورة ش��ع��ب س��ان��ده��ا  أن��ه��ا 
ل��ي��ف��ش��ل م��خ��ط��ط ج��م��اع��ة اإلخ����وان 
الفوضى  فى  مصر  إلغ��راق  الساعية 
ودوامة العنف فانكسرت شوكة جماعة 
على  القضاء  وتم  اإلرهابية،  اإلخ��وان 
عدد  ه��رب  فيما  قياداتها،  م��ن  ع��دد 
بها  ي��زال��ون  وال  تركيا  قطر  إل��ى  منها 

اإلخ��وان  جماعة  لتعيش  اآلن..  حتى 
خاصة  تأسيسها،  منذ  فتراتها  أس��وأ 
السياسى  وجودها  على  القضاء  بعد 
واالجتماعى فى مصر، وخضوع معظم 
قيادات مكتب اإلرشاد ومجلس شورى 
الجماعة ورؤساء المكاتب اإلدارية فى 
قضايا  فى  للمحاكمات  المحافظات 

عنف وإرهاب. 
مسار التنمية 

ولم يكن ملف مواجهة اإلرهاب هو 
التنمية  واص��ل��ت  مصر  إن  ب��ل  األب���رز 
ث��ورة ٣٠  م��رور 7 س��ن��وات على  وبعد 
والبيانات  لإحصاءات  ووفقا  يونيو، 
حدث  الدولية،  والمؤسسات  الرسمية 
المصرى،  االقتصاد  فى  كبير  تحسن 

كبيرة  ما حدث طفرة  أن  وأكد خبراء 
دولية  مؤسسات  بها  أش��ادت  وتجربة 
هذه  لتؤكد  كورونا  أزمة  وجاءت  عدة، 
الحقيقة حيث لم تشهد مصر أزمة فى 

أى سلعة.
وبرنامج  رؤي���ة  بفضل  ذل��ك  وك���ان 
إص����الح اق��ت��ص��ادى واج��ت��م��اع��ى، ثم 
للتنمية  »استراتيجية  إط��الق  أعقبه 
 ،»2٠٣٠ م��ص��ر  رؤي����ة  ال��م��س��ت��دام��ة: 
لبرامج الحكومات  العام  لتكون اإلطار 
الجهود  تضافر  لضمان  المستقبلية، 
على ال��م��دى ال��ط��وي��ل م��ن أج��ل وطن 

أفضل.
الرئيس  أك��د  السلطة  توليه  ومنذ 
عبدالفتاح السيسى أن مصر تسير على 

دولة  بتقديم  واعًدا  الصحيح،  الطريق 
 ،2٠2٠ يونيو   ٣٠ فى  مختلف  بشكل 
وقد صدق فيما وعد عبر مشروعات 
ضخمة فى الطرق والصناعة والزراعة 
وبناء مؤسسات الدولة بما يليق بمكانة 
على  الحفاظ  على  الحرص  مع  مصر 
يؤكد  وبما  السبل،  بكل  القومى  أمنها 
أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

رسالة المفتى
م���ن ج��ان��ب��ه واح���ت���ف���ااًل ب��ال��ذك��رى 
السابعة لثورة ٣٠ يونيو توجه الدكتور 
ش��وق��ى ع����الم، م��ف��ت��ى ال��ج��م��ه��وري��ة، 
بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح 
وجموع  الجمهورية،  رئيس  السيسى، 
ال��ش��ع��ب ال���م���ص���رى ال��ع��ظ��ي��م ب��ه��ذه 
يونيو   ٣٠ ث���ورة  ووص���ف  ال��م��ن��اس��ب��ة، 
من  الوطن  اس��ت��رداد  ث��ورة  تمثل  بأنها 
اإلرهابية  والتيارات  الجماعات  أيدى 
فى  ال��وط��ن  ن���داء  وتلبية  والمتطرفة 

مواجهة جماعات الغدر والضالل.
ودع����ا م��ف��ت��ى ال��ج��م��ه��وري��ة ج��م��وع 
روح  على  المحافظة  إل��ى  المصريين 
والعمل  واإلص���رار  العظيمة،  ثورتهم 
العظيم  وطننا  رفعة  أجل  من  واإلنتاج 
التنمية  درج����ات  أع��ل��ى  إل���ى  وص����واًل 
لتحقيق  المجاالت  جميع  فى  الشاملة 
الرفاهية واالستقرار فى مختلف ربوع 

وطننا الغالى مصر.
ثورة  أن  الجمهورية  مفتى  وأوض��ح 
٣٠ يونيو جاءت استجابة طبيعية إلرادة 
رفض  الذى  العظيم  المصرى  الشعب 
الخضوع لتهديدات جماعات التطرف 
أن  الجمهورية  مفتى  وأكد  واإلره��اب. 
ووض��ع  يونيو   ٣٠ ث��ورة  ب��روح  التحلى 
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم 
فى  بها  التمسك  يجب  التى  المبادئ 
حربنا القتالع جذور اإلرهاب والتطرف 
وقوى الشر، داعًيا المولى عز وجل أن 
يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها 
كل  م��ن  األرض  أج��ن��اد  وخير  العظيم 
مكروه وسوء، وأن تنعم مصرنا الغالية 

باألمن واألمان واالستقرار.

فى إطار دوره الفعال والمتنامى 
ن��ح��و دع����م س���ي���اس���ات ال���دول���ة 
لتطبيق سياسات الشمول المالى، 
فى  المواطنين  على  والتيسير 
وقع  إلكترونيا،  مدفوعاتهم  سداد 
اتفاقية  المصرى  األهلى  البنك 

تعاون مع هيئة قناة السويس.
ح��ي��ث ص���رح ه��ش��ام ع��ك��اش��ة، 
بأن  البنك،  إدارة  مجلس  رئيس 
توفير  ب��ه��دف  ت��أت��ى  االت��ف��اق��ي��ة 
وت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ك ك��اف��ة خ��دم��ات 
ال��الزم��ة  اإلل��ك��ت��رون��ى  التحصيل 
ل��س��داد رس��وم عبور األن��ف��اق فى 
ال��ق��ن��اة  بمنطقة  األن���ف���اق  ك��اف��ة 
باإلسماعيلية، بورسعيد، السويس 
مؤكدا  لها،  التابعة  الكبارى  وكذا 
أيضا  ت��ؤك��د  االت��ف��اق��ي��ة  ت��ل��ك  أن 
للبنك األهلى  الريادى  الدور  على 
التحصيل  م��ج��ال  ف��ى  ال��م��ص��رى 
البنوك  أكبر  باعتباره  اإللكترونى، 
المجال؛  ل��ه��ذا  دع��م��ا  المصرية 
أقل  مجتمع  ال��ى  للتحول  سعيا 
يسعى  حيث  النقد  على  اعتمادا 
ال��ب��ن��ك األه���ل���ى ال��م��ص��رى ال��ى 
التكنولوجية  الوسائل  كافة  إتاحة 
المتاحة لديه لتنفيذ استراتيجيته 
ل��ل��ت��ح��ول ال��رق��م��ى وال��ت��وس��ع فى 
خدمات الدفع اإللكترونية ودعًما 
لجهود الدولة فى تطبيق الشمول 

المالى.

وأك����د ال��ف��ري��ق اس���ام���ة رب��ي��ع، 
رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة ق���ن���اة ال��س��وي��س، 
مع  ال��ت��ع��اون  على  الهيئة  ح��رص 
البنك األهلى المصرى فى تفعيل 
اإللكترونى  التحصيل  منظومة 
البيع  نقاط  ماكينات  خ��الل  م��ن 
ال��م��ق��دم��ة  ل��ل��خ��دم��ات   )POS(
ل��ل��م��واط��ن��ي��ن ف���ى ك��اف��ة األن��ف��اق 
والكبارى والمعديات التى تديرها 
البطاقة  باستخدام  وذلك  الهيئة، 
قناة  هيئة  من  كل  بين  المشتركة 
السويس والبنك األهلى المصرى 
العميل  م��ع  بطاقة  أى  أو  وم��ي��زة 
الشاملة  ال��دول��ة  لخطط  تفعيال 
مشيدا  ال��رق��م��ى،  ال��ت��ح��ول  ف���ى 
التى  واإلم��ك��ان��ي��ات  ب��ال��خ��دم��ات 

لمنظومة  دع��ًم��ا  البنك  ي��وف��ره��ا 
السداد اإللكترونى. 

 واضاف يحيى أبوالفتوح، نائب 
رئيس مجلس إدارة البنك األهلى 
تتيح  االت��ف��اق��ي��ة  أن  ال��م��ص��رى، 
البطاقات  ان��واع  كافة  استخدام 
كمرحلة  م��ي��زة  ب��ط��اق��ة  وك���ذل���ك 
اضافة  الرسوم،  س��داد  فى  اول��ى 
المحفظة  استخدام  امكانية  الى 
اإللكترونية للبنك فى سداد رسوم 
مشيرا  ث��ان��ي��ة،  كمرحلة  ال��ع��ب��ور 
البطاقات  استخدام  إمكانية  الى 
لكافة  اإللكترونية  المحافظ  أو 
الكبارى  او  األن��ف��اق  مستخدمى 
سداد  فى  وسريع  ميسر  بأسلوب 
ماكينات  خالل  من  العبور  رس��وم 

ال�POS التى تم اتاحتها فى مقار 
األنفاق والمعديات والكبارى.

الرئيس  ك��ري��م س���وس،  وأش���ار 
المصرفية  للتجزئة  التنفيذى 
ال����ى سعى  ب��ال��ب��ن��ك،  وال����ف����روع 
أدوات  نشر  الى  المتنامى  البنك 
خاصة  وبصفة  اإللكترونى  الدفع 
"م��ي��زة"،  الوطنية  ال��دف��ع  بطاقة 
إص��دار  االتفاقية  تضمنت  حيث 
مسبقة  م���ي���زة  ب��ط��اق��ة  ال��ب��ن��ك 
الرمز  بنظام  الالتالمسية  الدفع 
المشتركCO-Branding  والتى 
لشريحة  أس��اس��ي��ة  بصفة  ت��وج��ه 
العمالء المترددين على أنفاق هيئة 
قناة السويس، حيث حرص البنك 
على توفير السهولة فى إجراءات 

للعمالء  يمكن  حيث  إص��داره��ا، 
استالم البطاقة وشحنها فوريا من 
المخصصة  الهيئة  منافذ  خ��الل 
لتوزيع البطاقات باألنفاق وبصورة 
مدار  على  القومى  الرقم  بطاقة 
من  أى  لزيارة  الحاجة  دون  اليوم 
حامليها  تمكن  كما  البنك،  ف��روع 
من سداد كافة المدفوعات داخل 
مثل  األمان  بأعلى معدالت  مصر 
رسوم عبور األنفاق التابعة للهيئة، 
المشتريات  ال��ن��ق��دى،  ال��س��ح��ب 
اآلمن  والتسوق  التجار  خالل  من 
عبر اإلنترنت وسداد المدفوعات 
ال��ح��واالت  واستقبال  الحكومية 
منظومة  ضمن  وذلك  الخارجية؛ 

البنك للدفع اإللكترونى.

30 يـــونيــــو 

البنك األهلى املصرى يتيح ميكنة جميع خدمات التحصيل 
املقدمة للجمهور فى كافة األنفاق والكبارى واملعديات

شعبان خليفة 
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متابعات

صندوق النقد الدولى يحرج اإلخوان ويرفض 
رسائلهم الرسمية المحرضة ضد مصر

واص���ل���ت ج��م��اع��ة اإلخ�����وان اإلره��اب��ي��ة 
محاوالتها المستميتة إلسقاط مصر بكافة 
إلى  تعود  ان  أم��ل  على  وال��وس��ائ��ل؛  الطرق 
س��دة الحكم م��رة أخ��رى، وم��ن ضمن هذه 
مجموعة  باسم  تعرف  ما  قيام  المحاوالت 
اإلرهابية  للجماعة  التابعة  الوطنى  العمل 
ب��ال��ت��واص��ل م��ع ال��ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ى 
لتعطيل القروض والمساعدات التى يقدمها 

الصندوق لمصر.
المفاجأة أن الجماعة اإلرهابية حرضت 
ثمانى منظمات لحقوق اإلنسان التابعة لها 
رايتس ووتش  رأسها منظمة هيومان  وعلى 
التنفيذيين  المديرين  إل��ى  رسالة  إلرس��ال 
الصندوق  داعين  الدولى"،  النقد  ل�"صندوق 
بقيمة  ق��رض  على  التصويت  تأجيل  إل��ى 
تم  والذى  لمصر  أمريكى  دوالر  مليار   5.2
التصويت عليه بالفعل وإعالن الموافقة على 

تقديمه لمصر.
 الرسالة التى وجهتها ما تعرف مجموعة 
المجلس  إل��ى  اإلخ��وان��ي��ة  ال��وط��ن��ى  العمل 
شهدت  ال��دول��ى  النقد  لصندوق  التنفيذى 
دعوة صريحة لرفض تقديم القرض لمصر 

محددة  معايير  فرض  بضرورة  متحججين 
بشأن القرض الجديد لتكون هناك تغييرات 
حقيقية وموضوعية تضمن أن هذه القروض 
تؤثر بشكل إيجابى على حياة الماليين من 
المصريين، ومن بين هذه المعايير اإلخوانية 
العمل  مجموعة  لها  دعت  التى  المزعومة 
الدولى  النقد  صندوق  يضغط  أن  الوطنى 

بقوة على مصر من أجل اإلفراج الفورى عن 
جميع سجناء اإلخوان، تماشيا مع توصيات 
لحقوق  المتحدة  ل��أم��م  السامى  الممثل 
جميع  إللغاء  السعى  بجانب  هذا  اإلنسان، 
الرئيس  عهد  فى  اعُتمدت  التى  القوانين 
السيسى، وخاصة قوانين مكافحة اإلرهاب، 

والمجتمع المدنى، والطوارئ.
جماعة  ال��دول��ى  النقد  ص��ن��دوق  أح���رج 
القرض لمصر وأرسل  اإلخوان ووافق على 
لعناصر اإلخوان رسالة أكد فيها أنه ملتزم 
المناسب  االستخدام  ضمان  على  بالعمل 
البلدان  مواطنى  مصالح  وحماية  لموارده 
وق��ال  لها،  المالية  المساعدة  يقدم  التى 
الدكتور  "ع��زي��زى  نصا:  الرسالة  ه��ذه  فى 
إثارة  وعلى  رسالتكم،  على  لكم  شكرا  نور، 
أن  ون��ود  القلق  تثير  التى  المهمة  القضايا 
فى  زم��الئ��ى  م��ع  بالعمل  ملتزم  أننى  تعلم 
الدولى  النقد  لصندوق  التنفيذى  المجلس 
لموارد  المناسب  االستخدام  ضمان  على 
الصندوق، وحماية مصالح مواطنى البلدان 

التى نقدم المساعدة المالية لها".

اإلفتاء فى ذكرى 30 يونيو: 
اإلخوان خوارج العصر نشروا 

الدمار والخراب
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ق��ال��ت دار اإلف��ت��اء امل��ص��ري��ة، إن 
خ��وارج  اإلرهابية  اإلخ���وان  جماعة 
الدمار  العصر وأعداء مصر نشروا 
واخل���راب ف��ى ال��ب��اد ب��اس��م إقامة 
لم  ال��غ��ب��راء  نشأتهم  فمنذ  ال��دي��ن، 
يخدم  ح��ض��ارى  منجز  أى  يقدموا 

بلدهم أو دينهم.
فيديو  فى  اإلف��ت��اء  دار  وأض��اف��ت 
الرسمية  صفحتها  ع��ب��ر  ج����راف 
االجتماعى  ال��ت��واص��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى 
مبناسبة  نشره  بوك”،أعادت  “فيس 
تاريخ اجلماعة  إن  يونيو،  ذكرى 30 
اجلوفاء  بالشعارات  ملىء  اإلرهابية 
واخل���ط���ب ال���رن���ان���ة وامل����ؤام����رات 
وفسروا  الشيطانية،  والتحالفات 
ال��ق��رآن ب��أه��وائ��ه��م أس��ق��ط��وا آي��ات 
امل��ؤم��ن��ن ع��ل��ى ج��م��اع��ت��ه��م وآي���ات 
ال��ش��رك واخل�����روج م��ن امل��ل��ة على 
من  كانوا  لو  حتى  باطلهم  مخالفى 

أهل القبلة.
وأوضحت الدار فى الفيديو الذى 
ح��م��ل ع��ن��وان “ج��م��اع��ات اخل���وارج 
أن  األوط������ان”،  وت��ب��ق��ى  زوال  إل���ى 
وصفوا  اإلرهابية  اجلماعة  عناصر 
بصفة  االس���ام���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
اجلاهلية، وحادوا عن طريق العلماء 
الدماء  وسفكوا  األول��ي��اء،  وس��ل��وك 
عن  يتورعوا  ولم  الكذب  استعحلوا 
خيانة املؤسسات وخيانة ما استؤمنوا 
مع  وحت��ال��ف��وا  معلومات،  م��ن  عليه 
اإلفتاء  دار  واختتمت  الباد.  أعداء 
املصرية الفيديو: “واهلل بيننا وبينهم 
وسهام  مواجهتهم  فى  مصر  وجند 
اهلل  ولينصرن  نحورهم  ف��ى  احل��ق 
وشرطتها،  جيشها  وشعبها  مصر 
مصر  أم��ن  بحفظه  اهلل  وسيحفظ 
كره  ول��و  وسمائها  أرض��ه��ا  وأمانها 
احل���اق���دون م��ن ج��م��اع��ة اإلخ����وان 

داعمة الضال”.

04
اإلخوان يترحمون على اإلرهابى الليبى 

عبدالرحيم المسمارى بعد إعدامه

المنصف المرزوقى يعود للتحريض ضد مصر برعاية أيمن نور

نجل الحوينى يعلن دعمه ليوسف الشريف بعد 
تصريحه عن المشاهد الساخنة

هاربو المحظورة يعترضون على محاكمة اإلرهابيين 
فى مصر ويؤيدون سجن المعارضين فى تركيا!

اإلخوان أخطر من »داعش« وقاتلوا مع هتلر

ب��ع��د إع�����الن ال���دول���ة ال��م��ص��ري��ة 
عبدالرحيم  الليبى  اإلره��اب��ى  اع��دام 
لعملية  ال��م��دب��ر  العقل  ال��م��س��م��ارى، 
عناصر  ترحم  اإلره��اب��ي��ة،  ال��واح��ات 
ج��م��اع��ة اإلخ������وان اإلره����اب����ى على 
ضباط  قتل  فى  ش��ارك  ال��ذى  الليبى 
اعترافه  رغم  إعدامه  رافضين  مصر 
العملية  بارتكاب  وال��ص��ورة  بالصوت 

اإلرهابية وفخره بها.
رأس  ع��ل��ى  ك����ان 
على  ال��م��ت��رح��م��ي��ن 
اإلره����اب����ى ال��ل��ي��ب��ى 
ع�����ب�����دال�����رح�����ي�����م 
اإلخوانى  المسمارى 
تركيا  ف���ى  ال���ه���ارب 
ه���ي���ث���م م��ح��م��دي��ن 
ال������ذى ق�����ال ع��ق��ب 
اع�����دام ال��م��س��م��ارى 
ع�����ل�����ى ص���ف���ح���ت���ه 
ال���رس���م���ي���ة ب��م��وق��ع 
االجتماعى  التواصل 

المسمارى،  عبدالرحيم  فيسبوك: 
عبدالرحيم  ف��از  وخ��س��رن��ا..  ف���زت.. 
ب��إي��م��ان��ه وث���ب���ات���ه ع��ل��ى م���ب���ادئ���ه.. 
إننا  ن��ق��ول  أن  ش���رف  نستحق  ه��ل 
أحببناك؟! ال أعتقد.. يمجدنا الناس 
ونحن ال نستحق، وكم من ممجد منا 
ستسعر به النار يوم القيامة. وكم من 
الرحمن.  عرش  سيظله  عبدالرحيم 
هذه الحقيقة شئنا أو استكبر طغيان 

انفسنا االعتراف بها.
أيضا  الليبى  اإلرهابى  على  ترحم 
القيادى  نجل  الصغير  عبدالرحيم 
الصغير  محمد  اإلسالمية  بالجماعة 

على  علق  وال���ذى  تركيا  ف��ى  ال��ه��ارب 
على  ق��ائ��ال  الليبى  اإلره��اب��ى  اع���دام 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته 
المذيع  سأله  فيسبوك:  االجتماعى 
ف��ى آخ��ر ل��ق��اء إن��ت م��ش خ��اي��ف من 
مش  نحنا  قاله  هيحصلك!!!،  اللى 
إعدام  تم  والله،  خالص  ُدنيا  عايزين 
يتقبله  ربنا  اليوم،  الليبى  عبدالرحيم 
األعلى  ال��ف��ردوس  فى 
له  ويجعل  الله  ب��إذن 
كل خطواته فى ميزان 
ح��س��ن��ات��ه، ف��روح��ك 
ف����ى ح����واص����ل ط��ي��ر 
خ��ض��ر ب���اذن ال��ل��ه يا 
عبدالرحيم، أما نحن 
يغفر  ان  الله  فأسأل 
لن ويعفو عنا ويلطف 

بحالنا.
ه��ي��ث��م أب��وخ��ل��ي��ل 
اإلع��الم��ى اإلخ��وان��ى 
مستعجبا  الخبر  نقل 
على صفحته الرسمية بموقع التواصل 
يعلق  أن  دون  فيسبوك  االجتماعى 
خوفا  األح���داث  على  واضحا  تعليقا 
من أن يتم توريطه هو وجماعته بدعم 
اإلرهاب حيث قال نصا: "تنفيذ حكم 
عبدالرحيم  على  مصر  فى  اإلع���دام 
محمد عبدالله المسمارى 28عاما من 
عليه  الحكم  بعد  ليبيا   - درنة  مدينة 
من محكمة الجنايات العسكرية!!! يوم 
الشتراكه  ب��اإلع��دام  17نوفمبر2019 
وقتل  ال��واح��ات  لمجزرة  التدبير  فى 
16ض���اب���ط���ا م����ن ق������وات ال��ش��رط��ة 

المصرية !."

عاد المنصف المرزوقى الرئيس التونسى السابق 
للظهور على  وأحد أنصار جماعة اإلخوان اإلرهابية 
له  المملوكة  ال��ش��رق  قناة  وخ��اص��ة  اإلخ���وان  ق��ن��وات 
بالشراكة مع أيمن نور للتحريض ضد مصر والهجوم 

عليها.
الموقف  بعد  وخ��اص��ة  للهجوم  ع��اد  ال��م��رزوق��ى 
ورف��ض��ه��ا سيطرة  ليبيا  ف��ى  ال��ح��رب  م��ن  ال��م��ص��رى 
ميليشيات االخوان المدعومة من تركيا على األوضاع 
فى البالد، األمر الذى جن جنون اإلخوانى المنصف 

المرزوقى وبدأ يشن هجوما شرسا على مصر.
اإلعالمى  بالهجوم  يكتف  لم  المرزوقى  المنصف 
المجلس  باسم  يعرف  ما  خالل  من  بيانا  أص��در  بل 
العربى الذى أسسه مع أيمن نور للهجوم على مصر 
المجلس  بيان  نصا:  ق��ال  حيث  ليبيا،  اخ��وان  ودع��م 
الحكومة  ضد  األجنبية  للتهديدات  رفضا  العربى، 
الشرعية الليبية، يعبر المجلس العربى عن استنكاره 
أيام  منذ  المصرى  النظام  أطلقها  التى  للتهديدات 
ليبيا الشقيقة، مع  الوفاق الشرعية فى  ضد حكومة 
التلويح بالتدخل العسكرى بعد اندحار قوات حفتر فى 
الغرب الليبى، معتبرا أن تلك التهديدات تشكل انتهاكا 
الشعب  ولسيادة  الدولية  للشرعية  صارخا  للقانون 
الليبى. وأضاف المرزوقى فى بيانه قائال: ويعتبر أن 
أى تشكيك فى شرعية الحكومة الليبية المنبثقة عن 

اتفاق الصخيرات، والمعتمدة لدى االتحاد اإلفريقى، 
التآمر  ب��اب  فى  يدخل  إنما  المتحدة،  األم��م  ول��دى 
المشاريع  فى  واالنخراط  الليبى  التراب  وحدة  على 
اإلقليمية التى تريد استدامة الحرب فى ليبيا وتعطيل 
المسار السياسى فيها واستغالل ثرواتها واستعمالها 
كمنصة لتنفيذ أجندات التصدى لموجات التحرر فى 
كامل المنطقة، ويدعو المجلس كل قوى األمة الحية 
جانبه  ال��ى  وال��وق��وف  الليبى  الشعب  صمود  لدعم 

ولحماية  التقسيم  لمخططات  للتصدى  مساعيه  فى 
الديمقراطية  المدنية  دولته  وبناء  الوطنية  سيادته 
عليه  يستفتى  توافقى  دستور  حكم  تحت  المستقرة 

عموم الشعب الليبى. 
يذكر أن المنصف المرزوقى كان صديق اإلخوانى 
بعد  برأسمال ضخم  المعزول محمد مرسى وشارك 
ثورة ٣0 يونيو المجيدة للتحريض ضد مصر من خالل 

تأسيسه قناة الشرق بصحبة أيمن نور.

أعلن حاتم الحوينى نجل الداعية 
السلفى الشهير ابو اسحاق الحوينى 
بعد  الشريف  يوسف  للفنان  دعمه 
عمل  ب��رف��ض��ه  ال��خ��اص  تصريحه 
ال��م��ش��اه��د ال��س��اخ��ن��ة ف��ى أف��الم��ه 
واش��ت��راط��ه ف��ى ك��ل أع��م��ال��ه بعدم 

وجود أى مشاهد من هذا النوع.
التمثيل  السلفيين  تحريم  ورغم 
اال ان نجل الحوينى خرج بتصريح 
بموقع  ال��رس��م��ي��ة  ص��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى 
يدعم  تويتر  االجتماعى  التواصل 
بعد  وخاصة  الشريف  يوسف  فيه 
إلصداره  له  كبرى  انتقادات  وجود 
اعتبره  وال��ذى  التصريح  ه��ذا  مثل 
ال��ب��ع��ض م��ن��اف��ي��ا ل��ل��ف��ن وم��ح��اول��ة 
قال:  حيث  الفضيلة  ث��وب  الرت���داء 
مهنته  رفضنا  مع  الشريف  يوسف 
إال أنه حاول أن يضع حدودا بعدم 

ل��م��س ال��ن��س��اء، ف��م��ا ك���ان م��ن  بنى 
علمان إال سّبه والتطاول عليه!

ي��ري��دون  العلمانيون  وأض����اف: 
ال��ض��واب��ط،  ك��ل  م��ن  منفلتة  ح��ري��ة 
ال��رخ��ي��ص  المرأة  وي��ح��ب��ون  اللحم 
ال��ذى  دي��ن  ال��الَّّ ي��ري��دون  المبتذلة، 
و خالد  عيسى  ب��ه  إبراهيم  ي��ن��ادى 

منتصر و إسالم البحيرى.
الحوينى  حاتم  صفحة  وشهدت 
ه��ذا  تصريحه  ب��ع��د  ك��ب��ي��را  ج���دال 
يوسف  ع��ن  لكالمه  مؤيد  بين  م��ا 
للدفاع  معارض  بين  وم��ا  الشريف 
عن الممثلين والتمثيل والتأكيد على 

حرمة هذا اللون من الفن تماما.

ي��وس��ف ال��ش��ري��ف وب��ع��د ت���داول 
السلفيين كلمته ودعمه لها خرج فى 
الرسمية  صفحته  على  له  تغريدة 
تويتر  االجتماعى  التواصل  بموقع 
ل��س��ان حاتم  ع��ل��ى  ورد  م��ا  ي��ك��ذب 
مخالطة  ب��رف��ض  ع��ن��ه  ال��ح��وي��ن��ى 
بتزوير تصريحه  إياه  متهما  النساء 
كلمة  ازاى  عارف  قال:  "مش  حيث 
)ال��م��ش��اه��د ال��س��اخ��ن��ة( ات��ح��ول��ت 
ل���)م��الم��س��ة ال��ن��س��اء(ع��م��وًم��ا الزم 
نفترض حسن النية وطبًعا المشهد 
بالكالم  اى عالقة  ملوش  ده أصاًل 
وتخيل  ج��ًدا  ع��ادى  مشهد  ده  ده. 
تصريح  بسبب  دى  الدوشة  كل  ان 
م��ن ح��س��اب م���زور، ك��ذب��وا الكذبة 
وص���دق���وه���ا"، وذل����ك ف���ى إش����ارة 
من  وأن��ص��اره  الحوينى  لحاتم  منه 

السلفيين.

اإلخ��وان  جماعة  عناصر  احتفل 
اإلرهابية الهاربون فى تركيا بإصدار 
 9 بالسجن  حكما  التركى  القضاء 
سنوات على المعارضة التركية جانان 
كافتانجى أوغلو رئيسة فرع اسطنبول 
التركى  الجمهورى  الشعب  حزب  فى 
اإلخوانى  التركى  للرئيس  المعارض 

رجب طيب أردوغان.
صابر  الشامتين  رأس  على  ك��ان 
المقيم  اإلخ��وان��ى  الصحفى  مشهور 

كان  وال��ذى  تركيا  فى 
دائ����م����ا م����ا ي��ه��اج��م 
ال���ن���ظ���ام ال��م��ص��رى 
عناصر  يسجن  كونه 
اإلخوان التى تحرض 
ع��ل��ى ال��ع��ن��ف وال���دم 
مصر  فى  والتخريب 
بحجة أنهم من حقهم 
أنفسهم  عن  التعبير 
اال أنه يرى أن انتقاد 
ال��رئ��ي��س اإلخ���وان���ى 
تعبيرا  أردوغان ليس 
ع��ن ال����رأى ب��ل أش��د 

من ذلك ويستحق العقاب.
ال��ع��دي��د م���ن ع��ن��اص��ر اإلخ�����وان 
قيام  يتداولون، محتفلين، خبر  بدأوا 
بتثبيت  التركية  االستئناف  محكمة 
ق��در ص��در على  ك��ان  ال���ذى  الحكم 
رئ��ي��س��ة ف���رع إس��ط��ن��ب��ول ف��ى ح��زب 
جانان  المعارض  الجمهورى  الشعب 
سنوات   9 بالسجن  أوغلو  كافتانجى 
و8 أشهر و20 يوًما بعد أن وجه لها 5 

تهم، هى اإلساءة للدولة التركية علًنا، 
عمله،  بسبب  حكومى  موظف  إهانة 
التحريض  الجمهورية،  رئيس  إهانة 
والدعاية  وال��ع��دوان،  الكراهية  على 

لمنظمة إرهابية.
االتهامات  هذه  كل  أن  والمفاجأة 
على  بتغريدات  معظمها  فى  متعلقة 
مضت؛  سنوات  منذ  ومعظمها  تويتر 
األمر الذى يؤكد أن أردوغ��ان تدخل 
على  للقضاء  ال��ت��رك��ى  ال��ق��ض��اء  ف��ى 
واح�������دة م����ن أش����رس 

معارضيه.
علق  ج��ان��ب��ه  م���ن   
ح������������زب ال����ش����ع����ب 
الجمهورى التركى على 
القضائى  الحكم  هذا 
وأكد أن القرار "انتقام" 
أوغلو  كافتانجى  م��ن 
بسبب دورها  فى فوز 
م��رش��ح ال��ح��زب إم��ام 
أوغلو ببلدية إسطنبول 
س��ي��م��ا  ال  ال���ك���ب���رى، 
فى  ص��در  الحكم  وأن 
اإلعادة،  النتخابات  السنوية  الذكرى 
معتبرين أن المحاكمة على تغريدات، 
بل تغريدات سابقة، ال تعطى انطباًعا 
حول  استفهام  عالمات  وتثير  جيًدا، 
ووجود  بالقضائى،  السياسى  تداخل 
قوانين فضفاضة وحمالة أوجه فيما 
يتعلق ببعض التهم فى تركيا مصممة 
على  للقضاء  أردوغ��ان  من  خصيصا 

معارضيه.

لمنظمة  ال���ع���ام  األم���ي���ن  ه��اج��م 
التعاون اإلسالمي، يوسف العثيمين، 
معتبرا  المسلمين،  اإلخ��وان  جماعة 

أن����ه����م “أخ����ط����ر” 
الدولة  تنظيم  من 
“داع�����ش”، وأن��ه��م 
الزعيم  مع  قاتلوا 
ال����ن����ازي أدول�����ف 

هتلر. 
وأع���������������������رب 
خ��الل  العثيمين، 
مع  أجراها  مقابلة 
نيوز  “سكاي  قناة 
الجمعة،  ع��رب��ي��ة” 
ع����ن اس���ت���غ���راب���ه 
م��ن ت��أخ��ر ال���دول 
“حظر  في  الغربية 

تنظيم اإلخوان، رغم وضوح جرائمه 
وفشله”.

المسلمين  اإلخ���وان  أن  ومعتبرا 
العثيمين  أخطر من “داعش”، أشار 

حديث  تنظيم  “داع�����ش”  أن  إل���ى 
العالم  دول  من  منحدرون  وعناصره 
أو  مخدرات  مدمنو  أو  سوابق  ولهم 
م��ن��ت��م��ون ل��ع��ائ��الت 
م����ف����ك����ك����ة، ف��ي��م��ا 
تنظيم  “اإلخ�������وان” 
لما  زمني  امتداد  له 
السبعين  على  يزيد 
في  ويضمون  س��ن��ة، 
برلمانيين  صفوفهم 
وأساتذة  وسياسيين 
ج���ام���ع���ات وأط���ب���اء 
وم���ح���ام���ي���ن، وه���م 
م���ن م��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات 
يتم  وم��ن  المجتمع، 

اعتبارهم ناجحين.
ووص����ف اإلخ����وان 
ب��أن��ه��م ي��م��ارس��ون “ال��ت��ق��ي��ة” و”ال 
يعترفون بالدولة القطرية بل يتبنون 
منهم  يجعل  ما  وذل��ك  أممية،  نظرة 

تنظيما دوليا”.

أحمد ندا N

مفاجأة.. الجماعة اإلسالمية تخطط لتأسيس 
حزب جديد بعد حل حزب البناء والتنمية

اإلسالمية  الجماعة  داخ��ل  مصادر  كشفت 
ب��ي��ن أع��ض��اء الجماعة  وج���ود اج��ت��م��اع ق��ري��ب 
قرار  بعد  سياسيا  الجماعة  مستقبل  لدراسة 
ال���ذراع  والتنمية  ال��ب��ن��اء  ح��زب  ح��ل  المحكمة 

السياسية للجماعة.
وأكدت المصادر التى رفضت نشر اسمها أن 
هناك اتجاها كبيرا داخل الجماعة بعمل حزب 
والتنمية  البناء  ح��زب  من  ب��دال  جديد  سياسى 
رئيس  حافظ  أسامة  وبقوة  االتجاه  هذا  ويقود 
خرج  الذى  اإلسالمية  الجماعة  شورى  مجلس 
بالفعل على صفحته بموقع التواصل االجتماعى 
والتنمية  البناء  حزب  حل  قرار  عقب  فيسبوك 
وقال نصا: سيتم العمل على انشاء حزب جديد 
االيجابيات  يطور  االنتخابات  قبل  الله  شاء  إن 
ويعالج السلبيات ويتم المسيرة نحو غد أفضل.

أوصى  حافظ  أسامة  ف��إن  للمصادر  ووفقا 
بعدم نشر أى رأى سياسى من قبل أعضاء وقادة 
حزب البناء والتنمية المنحل فى الفترة المقبلة 

وحتى إنشاء حزب سياسى جديد؛ وذلك خوفا 
من اتهام الحزب بالعودة إلى نشاطه بالمخالفة 

لقرارات القضاء.
والتنمية  البناء  نشر حزب  الصدد  هذا  وفى 
الرسمية  صفحته  على  صحفيا  بيانا  المنحل 

فيه  قال  فيسبوك  االجتماعى  التواصل  بموقع 
البناء  حزب  صفحة  وغلق  بتجميد  ق��رار  نصا: 
دائ��رة  م��ن  ال��ص��ادر  ال��ق��رار  على  بناء  والتنمية 
العليا  اإلداري��ة  بالمحكمة  السياسية  األح��زاب 
رئيس  الدين،  حسام  محمد  المستشار  برئاسة 
مجلس الدولة، بقبول طلب لجنة شئون األحزاب 
وتصفية  والتنمية  البناء  حزب  بحل  السياسية، 
عليه  وبناء  العامة،  الخزانة  إلى  وإحالته  أمواله 
نشاطها،  وتجميد  الصفحة  اي��ق��اف  ت��م  فقد 

وشكرا جزيال للمتابعين الكرام.
جدير بالذكر أن هناك أصواتا داخل الجماعة 
تأسيس حزب سياسى  فكرة  ترفض  اإلسالمية 
جديد وتطالب الجماعة بإعالن اعتزالها العمل 
حافظ  أس��ام��ة  رفضه  ال��ذى  األم��ر  السياسى؛ 
السياسى فى  العمل  االستمرار فى  وأصر على 

إطار قانونى وهو إنشاء حزب جديد.

أحمد ندا N

عبدالرحيم

جانان كافتاجنى

العثيمني
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جماعة بال شرف
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أصحاب الفراشات يستغيثون: »بيوتنا اتخربت وبنشحت« 
خبراء: فوائده االقتصادية واالجتماعية »غير مسبوقة«.. ويطبق فى دول العالم

جدل حول اإلغالق المبكر للمحال التجارية
مطالبات بـ»استثناءات جغرافية« 

سكينة فؤاد: مصر تقدر رغبة إثيوبيا
فى التقدم.. وعليها احترام حقنا فى الحياة

ال��م��ن��اورة  • ال ت��ت��وق��ف إث��ي��وب��ي��ا ع��ن 
فما  النهضة..  س��د  قضية  ف��ى  وال��خ��داع 
تقييمك لطريقة تعامل القيادة المصرية 

مع هذه األزمة؟
القيادة المصرية تعاملت مع ملف سد النهضة 
فى  وذل��ك  كبير،  بحزم  الملف  وأدارت  بحكمة 
الدولية  لألعراف  وتحديها  اثيوبيا  مراوغة  ظل 
سد  م��ف��اوض��ات  م��ل��ف  ف��ى  التعنت  ومسلسل 
التفاوض  فى  ترغب  بطبيعتها  ومصر  النهضة، 
وُتجيده وهناك تفاوض جاد وحسن نية من قبل 
يقرب من 10 سنوات  ما  المصرية منذ  الدولة 
الذى  الوقت  فى  حلول،  إل��ى  الوصول  يتم  ول��م 
النهضة موضوعا مصيريا،  تمثل فيه أزمة سد 
هذا  ينتهى  ب��أن  تسمح  ل��ن  المصرية  وال��دول��ة 
فى  مصر  حقوق  على  الحفاظ  دون  الموضوع 
للدولة  الحياة  شريان  يمثل  ال��ذى  النيل  مياه 
المصرية كما أن مصر تحترم رغبة إثيوبيا فى 
أن  اإلثيوبية  الدولة  على  لكن  والنهوض  التقدم 
آن  فإنه  لذلك  الحياة،  فى  مصر  رغبة  تحترم 
التى  المناورات  هذه  ينهى  جاد  لموقف  األوان 
تهدف اثيوبيا من خاللها إلى إطالة المفاوضات 
أمام  مصر  ووض��ع  ش��ىء  كل  من  االنتهاء  حتى 
المضى فى االجراءات  الواقع، والبد من  األمر 
كانوا  وإذا  الدولى  القانون  تطبق  التى  السلمية 

صادقين فلن يضيرهم شىء.
القومى..  لألمن  الخلفى  الباب  ليبيا    •
التى  ال��ت��ه��دي��دات  مواجهة  يمكن  كيف 

تمثلها الميليشيات بقيادة تركيا؟
ما تقوم به الدولة المصرية فى األزمة الليبية 
يدل على فهم وإدراك كبير لما تدبره بعض الدول 
ليبيا  فى  للحرب  سحبها  ومحاولة  مصر  ضد 
ومصر بمكانتها قادرة على حماية أمنها القومى 
من ناحية ليبيا بسبب امتالكها القوة العسكرية 
االض��ط��رار  ح��ال  ف��ى  حقوقها  لحفظ  الكافية 
الستخدام القوة، ويعتبر التدخل التركى فى ليبيا 
مرفوضا بكافة أشكاله، وذلك بسبب طموحات 
يعتبر  والذى  االستعمارية  أردوغ��ان  رجب طيب 

اداة من ادوات تنفيذ مخططات اشعال المنطقة 
ونهب  وإذالل شعوبها  ثرواتها  وسلب  وتقسيمها 
ف��إن  ل��ذل��ك  وث�����روات،  ممتلكات  م��ن  فيها  م��ا 
االتفاق  لتطبيق  التدخل  عليه  الدولى  المجتمع 
وجيشها  ومصر  القاهرة،  إليه  توصلت  ال��ذى 
ما  بكل  الراهن  الموقف  مع  سيتعامل  الوطنى 
يحفظ االمن القومى المصرى ومصر لن تسمح 
القومى  فاألمن  ليبيا  وتقسيم  الفوضى  بنشر 

المصرى لن يتم المساومة عليه .
•  م��ع اق���ت���راب إج����راء االن��ت��خ��اب��ات 
البرلمانية.. كيف يمكن مواجهة استخدام 

المال السياسى والرشاوى االنتخابية؟
القانون وحده هو القادر على الحد من ظاهرة 
شراء  ظاهرة  على  والقضاء  السياسى  المال 
األصوات ووضع عقوبات لها وتجريمها قانوًنا، 
فالمال السياسى مرفوض ويجب معالجة ظاهرة 
الرشاوى االنتخابية بكل حزم، فضاًل عن تكثيف 

من  ونبذ  برفض  للمواطنين  التوعية  حمالت 
يقدمون الرشاوى االنتخابية واختيار من يمثلهم 
فى البرلمان طبًقا للكفاءة والخبرة، لذلك يجب 
أن يفرض القانون سطوته ويطبق بجدية وعدم 
أهمية  من  التى ستحرم مصر  المصالح  تدخل 
قبة  تحت  الشعب  عن  حقيقيين  ممثلين  تواجد 

البرلمان.
• هناك مطالبات بتأجيل الحمل خالل 

أزمة كورونا.. فما رأيك؟
األم��ه��ات  لصالح  فهو  األم���ر،  ب��ه��ذا  أرح���ب 
تنتهى  أن  إلى  الحمل  تأجيل  يتم  ان  واالطفال 
جائحة كورونا بسبب ضعف مناعتهن حيث إنه 
الحمى  لخطر  األم  تعرض  تقليل  وسائل  إحدى 
وهى من أعراض فيروس كورونا، وقد تؤدى إلى 
تشوهات خلقية فى الجنين، قد تصل إلى وفاته 
لذلك فإنه من األفضل أن يتم حماية السيدات 
التعرض  من  الحالية  الفترة  خ��الل  وأطفالهن 

إطار  فى  المستجد،  كورونا  بفيروس  لإلصابة 
وبما  وسالمتهن،  األمهات  صحة  على  الحرص 

يساهم فى إنجاب جيل من األصحاء.
استهتر  لطبيعتها..  الحياة  ع��ودة  بعد 
فكيف  االحترازية..  باإلجراءات  البعض 

يمكن مواجهة ذلك؟
من  المقبلة  المرحلة  ب��خ��ط��ورة  االس��ت��ه��ت��ار 
المواطنين  فيروس كورونا أمر خطير، واعتقاد 
الحياة لطبيعتها  انتهى بمجرد عودة  الوباء  بأن 
بشكل جزئى أمر خاطئ، مع ضرورة زيادة الوعى 
االجتماعى واالنتباه الجيد أن عودة الحياة قرار 
اقتصادى بحت متعلق بمصالح المواطنين التى 
نزيف  ووقف  انقطعت،  التى  وأرزاقهم  توقفت، 
الفرد  محافظة  أن  كما  االقتصادية،  الخسائر 
يجب  بديهى  أمر  أسرته  وسالمة  صحته  على 
إنه فريضة  أال يحتاج إلى نصيحة من أحد بل 
وإال  بها  االل��ت��زام  الجميع  على  ويجب  إيمانية 

اللعين  الوباء  هذا  بسبب  كافة  أحباءنا  سنفقد 
التعامل  واستهتار البعض به، فضاًل عن ضروة 
بحزم وتطبيق قرارات التعايش بكل قوة وتوقيع 
من  إن��ه  حيث  المخالفين،  على  عقوبة  أقصى 
العشرات  يؤذى  بل  يؤذى نفسه فقط  يتهاون ال 
ممن ال ذنب لهم، موضحة أن التعايش مع كورونا 
وليست  طبقه  أجمع  والعالم  واقًعا  أمًرا  أصبح 
لذلك  ذل��ك،  تقرر  التى  الوحيدة  الدولة  مصر 
الوقائية  اإلج���راءات  اتباع  على  التأكيد  يجب 
فيروس  ألن  وذلك  كافة،  االحترازية  والتدابير 
عن  فضاًل  ل��ه،  لعالج  التوصل  يتم  ل��م  ك��ورون��ا 
امتالء المستشفيات بالمرضى، والحرص وعدم 
االنجراف للخروج من المنزل بغير داٍع سيحمى 

اإلنسان من اإلصابة بفيروس كورونا.
وما أبرز إنجازت ثورة ال�30 من يونيو؟

من  الدولية  والعالقات  التوازن  استعادة  تعد 
أهم إنجازات ثورة يونيو وتوابعها على اإلطالق 

المخطط  تنفيذ  تستهدف  كانت  أنها  خاصة 
وإلحاق مصر  الحدود  ترسيم  بإعادة  األمريكى 
بما جرى لدول شقيقة لها، لكن مصر استطاعت 
ُتعيد  أن  السيسى  الرئيس  بقيادة  جديد  م��ن 
السيادة للقرار المصرى، وإقامة عالقات دولية 
سيادة  واحترام  المتبادل  االحترام  على  قائمة 
الشعوب، كما استطاعت إعادة التوازن لعالقات 
استعادة  المقدمة  وف��ى  العالم  وشعوب  مصر 
افتتاح مصر  وإعادة  اإلفريقية،  بالقارة  مكانتها 

على جميع القوى العالمية.
 2013 يوليو   3 تاريح  يمثله  ال��ذى  وما   

للمصريين؟
فى  ف��ارق��ة  عالمة  سيظل   2013 يوليو   3  
تاريخ مصر، حيث كان هناك ترقب جماهيرى 
من الشعب المصرى إلسقاط جماعة اإلخوان 
مليئة  مصر  وميادين  شوارع  وكانت  اإلرهابية، 
عليها  ك��ان  المصرى  الشعب  ووج���وه  ب��ال��ث��وار 
وقتها  الجيش  قائد  ألن  الثورة  أثناء  الترقب 
من  أكثر  أعطى  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
طرح  أجل  من  وأجلها  اإلخ��وان  لجماعة  مهلة 
جديد  من  المصرى  للشعب  نفسها  الجماعة 
والشعب  المهلة،  هذه  يرفضون  كانوا  ولكنهم 
المصرى أدرك أن هناك استحالة فى استمرار 
مصر  حكم  فى  واح��ًدا  يوًما  اإلخ��وان  جماعة 
من جديد بعد ثورة 30 يونيو، وأنفاسهم كادت 
تحدث  أن  ينتظر  ك��ان  الجميع  وك��أن  تتوقف، 
الشعب  تحرك  ول��وال  إرادات��ه��م،  ُتحقق  معجزة 
المصرى ما كان يمكن أن يتحقق هذا االنتصار 
وأن يتم هزيمه الشرعية المدعاة، كما انتصرت 
الجيش،  م��ن  ب��دع��م  ال��م��ص��رى  الشعب  إرادة 
وخرج الماليين فى الشوارع، وأكدت الصحف 
العالمية أن الحشود التى نزلت فى الشوارع فى 
الثورات  تاريخ  كل  فى  مسبوقة  غير  يونيو   30

البشرية.

ما زالت أصداء قرار غلق المحال التجارية الساعة 
التاسعة مساًء يتردد فى سماء مصر المحروسة، فبين 
مؤيد يرى أن هذا القرار من أهم مكتسبات فيروس 
كورونا وذلك بسبب توفير استهالك الطاقة والطرق، 
الشق  ج��ان��ب  إل��ى  ال��ج��و،  ف��ى  التلوث  نسبة  وتقليل 
األب  وتواجد  األس��رى  بالترابط  المتعلق  االجتماعى 
ُيخرج نشئًا على قدر  بما  لوقت أطول وسط األسرة 
من التربية والوعى، ومعارض يرى أن هذا الطرح ال 
يتوافق مع طبيعة الشعب المصرى والطريقة الشرائية 
السياح  يأتى  التى  السياحية  المدن  عن  فضاًل  لهم 
التاريخية  بمعالمها  لالستمتاع  مكان  كل  من  إليها 
المناطق السياحية، لذلك فإن غلق  ليال والسهر فى 
المحال التجارية من الساعة 9 مساء يجب تخصيصه 

لمناطق محددة.
ضرورة  أكد  االقتصادى،  الخبير  اإلدريسى،  على 
مواعيد  ف��ى  ليال  التجارية  المحال  غلق  استمرار 
المستجد،  كورونا  فيروس  أزم��ة  انتهاء  بعد  محددة 
مشيرا إلى أن ذلك سيكون له فوائد كثيرة ستعود على 
التجارية  غلقالمحال  ساعات  تحديد  من  االقتصاد 
والسير على نهج الدول المتقدمة للحصول على أكبر 
أداء  أثناء  والموظفين  العمال  من  التركيز  من  ق��در 

أعمالهم بالنوم مبكرا، واالستيقاظ مبكرا.
وأضاف اإلدريسى أن الحكومة جادة فى تطبيق فتح 
فى  والمطاعم  والكافيهات  التجارية  وإغالقالمحال 
مواعيد محددة خالل أزمة فيروس كورونا وما بعدها، 
عوائد  له  وستكون  كبير  مكسب  ال��ق��رار  أن  مضيًفا 
وحوافز كبيرة خاصة بعد تخفيف الزحام وتقليل فاقد 
المرورى  الزحام  تخفيف  فى  والمساهمة  الكهرباء 

والحفاظ على الشكل الحضارى للدولة المصرية.
التجارية فى  المحال  إلى أن غلق  ولفت اإلدريسى 
وأث��ره  ال���دول  م��ن  كثير  ف��ى  مطبق  ليال  موحد  وق��ت 
يتضح فى كثير من النواحى إلى جانب تقليل استهالك 
الطاقة، ما يساعد على توفير استهالك شبكة الطرق 
لمدة  عليها  الحفاظ  فى  يساهم  بما  ساعات  لعدة 

أطول.
نسبة  تقليل  فى  يساهم  ال��ق��رار  ذل��ك  أن  وأوض��ح 
التلوث فى الجو بالوقت، إلى جانب الشق االجتماعى 
أطول  لوقت  األب  وتواجد  األسرى  بالترابط  المتعلق 
التربية  من  قدر  على  نشئًا  يخرج  بما  األس��رة  وسط 

والوعى، وفقا لقول الخبير االقتصادى.
مساعد  ال��وت��ي��دى،  عبدالله  ال��ل��واء  معه  وات��ف��ق   
القرار  هذا  أهمية  أكد  الذى  االسبق،  الداخلية  وزير 

بسبب األبعاد األمنية، موضًحا أن وباء كورونا فرصة 
للضوابط  مباشرة  كنتيجة  اإليجابيات  بعض  لتحقيق 
القرارات  المصرية من خالل  الحكومة  التى وضعتها 
على  للحفاظ  السلوكى  االنضباط  لتحقيق  الصائبة، 
الذى  الحظر  بفرض  المصرى  المواطن  حياة وصحة 

أدى لغلق المحال التجارية والمقاهى ليال.
الذى يسهر من 3  المواطن  أن  إلى  الوتيدى  ولفت 
إلى 4 فجرا ينتج عنه حالة من التخبط فى العلم من 
كثرة السهرة خارج المنزل، والشباب عندما يعمل فى 
الخارج يلتزم بكل ما تطبقه الدول من إغالق المحال 
فى وقت مبكر، موضًحا أن غلق المحال التجارية ليال 
فى توقيت محدد، له فوائد عدة، أولها تحقيق توفير 
أو  الكهربية  س��واء  الطاقة  استهالك  حجم  فى  كبير 

الوقود.
فى  التجارية  المحال  غلق  أن  إلى  الوتيدى  وأش��ار 
انتهاء أزمة فيروس كورونا،  مواعيد محددة ليال بعد 
ونوعية  طبيعة  مراعاة  مع  ولكن  جيدا،  أمرا  سيكون 
النشاط، أى ال يتم تعميم قرار تحديد المواعيد على 
نشاطها  المحال طبيعة  بعض  المحال، ألن هناك  كل 
أن  مفيًدا  ممكن،  وقت  ألطول  خدمتها  توفر  تقتضى 
تحديد مواعيد لغلق المحال ليال سيساعد على توفير 
الطاقة الكهربائية وترشيد استخدام المرافق من مياه 

وغيرها.
سالمة  على  والكافيهات  المقاهى  "تأثير  وت��اب��ع 
الناس فى الشارع من ناحية إنهم مزعجين، ومن ناحية 
إن دخان الشيشة والسجاير بيطلع للناس فى بيوتها، 
يحتاج  فاألمر  شديد،  لضرر  تتعرض  الناس  بالتالى 
لدراسة بشأن كيفية التطبيق والتنفيذ، ولكنه مفيد وله 
مكاسب عديدة منها توفير الطاقة الكهربائية والمياه، 

وعدم إزعاج المواطنين".
وقال: "الدول األجنبية لديها نظام فى مواعيد النوم 
واالستيقاظ مبكرا لذا هم فى صحة جيدة بسبب النوم 
الكافى" وعلى الحكومة أن تتخذ قرارا بإغالق المحال 

التجارية فى التاسعة مساء أسوة بالدول المتقدمة."
وأكد محمد كارم عز الدين، خبير سياحى، أن تعميم 
السائحين  أن  بسبب  وذل��ك  خاطئ  أم��ر  القرار  ه��ذا 
ليال  التاريخية  معالمها  لمشاهدة  القاهرة  إلى  يأتون 
والسهر فى المناطق السياحية، لذلك فإن غلق المحال 
التجارية من الساعة 9 مساء يجب تخصيصه لمناطق 

محددة.
وأوضح عز الدين أنه البد من دراسة لغلق المحال 
تعمل  التى  والمحال  األجانب  مع  تعمل  التى  التجارية 
مع المواطن المصرى، مضيفا أن المواطن المصرى ال 

مشكلة معه فى تطبيق غلق المحال مبكرا.

على  ك���ورون���ا  ف��ي��روس  اث���ار  تقتصر  ل��م 
ال��ن��واح��ى االق��ت��ص��ادي��ة وال��ص��ح��ي��ة فقط 
الشعب  وتقاليد  ل��ع��ادات  ذل��ك  تخطت  ب��ل 
المصرى، حيث إنه لم تعد إقامة األفراح من 
ولم  بها،  ُيسعد  والتى  بها،  المسموح  األم��ور 
يعد حضور حفل الزفاف واجبا على الجميع، 
أصبح  كوروونا  فيروس  تفشى  مع  إنه  حيث 
التى  األم��ور  وال��ع��زاءات من  األف���راح  إقامة 
بفيروس  اإلصابات  أعداد  زيادة  فى  تتسبب 

كورونا وباتت بمثابة "التفاحة المحرمة".
جزئى  بشكل  لطبيعتها  الحياة  عودة  ومع 
تطلع العاملون باألفراح والعزاءات كأصحاب 
الفراشات والمقرئين أن يصدر قرار بالسماح 
لهم بالعودة تدريجًيا بنسبة 25% مثلما حدث 
مع المطاعم والمقاهى والنوادى، وذلك لوقف 
خسروها  التى  وأموالهم  صرخاتهم  نزيف 
واللجوء  للتسول  بالبعض منهم  األمر  ووصل 
وم��واج��ه��ة  وف��راش��ت��ه��م،  مسلتزماتهم  لبيع 
تداعيات فيروس كورونا بكافة أشكالها التى 

أفسدت فرحتهم وحجبت عنهم الزبائن.
الفراشة  شعبة  رئيس  قال  حزينة  وبنبرة 
عددهم  إن  ف��وزى،  محمد  التجارية  بالغرفة 
فراشة  بين  ما  عامل  ماليين  ال���5  يتخطى 
على  ُت��خ��دم  مهن   7 ي��وج��د  وك��ه��رب��اء، حيث 
لوازمها  بجميع  ال��ك��ه��رب��اء  مثل  ال��ف��راش��ة، 
التى  والمصانع  والسفرجية  الفراشة  وعمال 
تمدنا بالسجاد والكراسى، فنحن قطاع كبير 
للغاية موضًحا أنهم يدفعون ضرائب وعمالة 

وأقساطا.
البداية  منذ  على حرصهم  ف��وزى،  وشدد 
أنه  موضًحا  الدولة،  بتعليمات  االلتزام  على 
التنبيه  يتم  س��وف  اش��ت��راط��ات  وضعت  إذا 
من  بالتعليمات  ي��ل��ت��زم  ب���أن  ال��ع��م��ي��ل  ع��ل��ى 
ارتداء الكمامة واتباع االجراءات االحترازية 
التباعد  وتطبيق  ال��م��ط��ه��رات  واس��ت��خ��دام 

االجتماعى.
رأى  لهم  كان  المتخصصين  بعض  أن  إال 
البدرى،  عبلة  الدكتورة  أكدت  حيث  مخالف 
أستاذ علم االجتماع، أنه من االستحالة عودة 
الفترة  تلك  خ��الل  وال��ع��زاء  األف���راح  مراسم 
لصعوبة السيطرة عليها وبالتالى سينتج عنها 
بيئة  التجمعات  أن  موضحة  للوباء،  انتشار 

خصبة النتشار كورونا.
ولفتت البدرى، إلى أنه من الصعب تطبيق 

والمآتم  األف��راح  فى  االحترازية  اإلج��راءات 
وذلك الرتباطها بعادات وتقاليد المصريين، 
الفتة إلى أنه رغم حاالت التضامن والتفانى 
م���ن ق��ب��ل ال��ب��ع��ض م���ن أج���ل ال���خ���روج من 
شعور  عليهم  يسيطر  آخرين  نجد  الجائحة، 

األنانية واالستهتار.
وأكدت البدرى أن إقامة األفراح فى ظل 
زمن الكورونا تعد إنكارا للواقع وذلك مرض 
عليهم  يسيطر  البعض  أن  موضحة  نفسى، 
يفضلون  ولذلك  واالستهتار؛  األنانية  شعور 
حساب  على  والمظاهر  الخاصة  مصالحهم 

حياتهم وحياة اآلخرين.
وشددت البدرى، على ضرورة زيادة الوعى 
بعض  لتغيير  المواطنين،  ل��دى  والتثقيف 
بتعليمات  وااللتزام  والمعتقدات،  الموروثات 
م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة واإلج������راءات 
التى اتخذتها الحكومة  االحترازية والوقائية 
طريق  عن  المرض  انتشار  لمنع  المصرية 
والمآتم  األف���راح  مناسبات  ف��ى  االخ��ت��الط 
الرغم  على  ع���زاء،  إق��ام��ة  بسبب  إن��ه  حيث 
اإلصابات  ع��دد  وص��ل  ك��ورون��ا،  فيروس  من 
بمحافظة  المعتمدية  قرية  فى  بالفيروس 
تم  كما  وف��اة،  وحالتى  حالة   14 إلى  الجيزة 
عمل حجر صحى ل�200 حالة كانت مخالطة 

للحاالت المصابة.
وفاة 3 وإصابة أهل القرية

الرحمانية  قرية  شهدتها  مأساوية  واقعة 
الشرقية،  بمحافظة  كبير  أبو  لمركز  التابعة 
حيث توفى 3 أشقاء بسبب فيروس كورونا، 
يشتبه  متوفى  بدفن  المتوفين  عائلة  وقامت 
س��رداق  وأقامت  ك��ورون��ا،  بفيروس  بإصابته 

األهالى،  من  العشرات  فيه  ش��ارك  له  ع��زاء 
كورونا،  بفيروس  الشقيقان  توفى  أيام  وبعد 
خاصة  القرية  ألهالى  العدوى  انتقال  وسط 

أن منهم من شارك فى العزاء.
شاب يعدى المعزين بالشرقية

لمركز  التابعة  »بحطيط«  قرية  شهدت 
غريبة  واقعة  الشرقية،  بمحافظة  حماد  أبو 
األهالى،  نفوس  فى  والقلق  الرعب  أث��ارت 
بفيروس  م��ص��اب  ش��اب  ه���روب  بعد  وذل���ك 
كورونا المستجد، من الحجر الصحى بأحد 
القرية  إل��ى  وق��دوم��ه  ال��ع��زل،  مستشفيات 
ل��ح��ض��ور ع���زاء ع��م��ه، وف���ور ن���زول ال��ش��اب 
للقرية لم يكن يعلم األهالى بإصابته، وصافح 
العديد منهم أثناء العزاء، إال أنه وبعد وقت 
قصير من وجوده بالقرية، تبلغ أحد المشايخ 
أن ق��وة م��ن م��رك��ز أب��و ح��م��اد ف��ى طريقها 
من  لهروبه  نظرا  الشاب  ألخذ  القرية،  إلى 
بالعزاء،  تواجده  وخطورة  الصحى،  الحجر 
وبالفعل  المواطنين،  وس��الم��ة  صحة  على 
الشاب  اصطحاب  م��ن  األم��ن  رج��ال  تمكن 
إل��ى الحجر الصحى م��رة أخ��رى، وت��م فض 
قام  كما  والتجمعات،  التجمهر  ومنع  العزاء، 
تواجد  ال��ذى  المكان  بتطهير  القرية  أهالى 
بالكامل  المحيطة  والمنطقة  المصاب  ب��ه 

بالكلور، والمطهرات الالزمة.
فرح فى اإلسكندرية يعدى المعازيم 

بكورونا
بمحافظة  األف����راح  أح���د  إق��ام��ة  تسبب 
بفيروس  المواطنين  بإصابة  اإلسكندرية 
األشخاص  أحد  بعد مخالطة  وذلك  كورونا، 

المصابين الذى كان حاضًرا للفرح.

هل أصبحت األفراح »تفاحة آدم المحرمة«؟ 

إيمان الشعراوي

تطبيق القانون 

دون متييز يقضى 

على املال السياسى

الرشاوى االنتخابية آفة العصر.. وزيادة وعى املواطن ضرورى للقضاء عليها

مستشار  السياسية،  الشئون  فى  الخبيرة  ف��ؤاد،  سكينة  أكدت 
رئاسة الجمهورية األسبق، أن القانون وحده هو القادر على الحد 
األصوات  شراء  ظاهرة  على  والقضاء  السياسى  المال  ظاهرة  من 
السياسى  المال  أن  موضحة  قانوًنا،  وتجريمها  لها  عقوبات  ووضع 
حزم  بكل  االنتخابية  الرشاوى  ظاهرة  معالجة  ويجب  مرفوض 
من  ونبذ  برفض  للمواطنين  التوعية  حمالت  تكثيف  عن  فضاًل 

يقدمون الرشاوى االنتخابية.
وأضافت فؤاد، فى حوارها ل�"النهار" أن مصر لن تسمح بأن تنتهى 

أزمة سد النهضة دون الحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل الذى 
رغبة  تحترم  مصر  أن  كما  المصرية،  للدولة  الحياة  شريان  يمثل 
إثيوبيا فى التقدم والنهوض لكن على الدولة اإلثيوبية أن تحترم 
رغبة مصر فى الحياة، لذلك فإنه آن األوان لموقف جاد ينهى هذه 
المفاوضات  إطالة  إلى  خاللها  من  اثيوبيا  تهدف  التى  المناورات 
حتى االنتهاء من كل شىء ووضع مصر أمام األمر الواقع، والبد من 
وإذا  الدولى  القانون  تطبق  التى  السلمية  االج��راءات  فى  المضى 

سكينة فؤادكانوا صادقين فلن يضيرهم شىء.. وإلى نص الحوار...



قام محافظ اإلسكندرية اللواء محمد الشريف بعدة 06
جوالت مفاجئة على عدد من الكافيهات واملقاهى للتأكد 
من تنفيذ الضوابط االحترازية بها، ووجه املحافظ 
رواد الكافيهات واملقاهى بااللتزام بالتباعد االجتماعى 
واإلجراءات االحترازية حفاظا على سالمتهم.

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 
كتاًبا دورًيا كلف فيه رؤساء األحياء واملديرين 
بديوان عام املحافظة بتنظيم سير العمل مبا 

يكفل احلفاظ على صحة وسالمة العاملني وعدم 
انتشار فيروس كورونا.
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اجتماع لجنة مراجعة 
تراخيص أعمال البناء 

بسوهاج
ال��ذى  ب��رج جرجا  على وق��ع إزال���ة 
شغل الرأى العام هذا األسبوع ترأس 
ال��دك��ت��ور أح��م��د س��ام��ى ال��ق��اض��ى، 
ن��ائ��ب م��ح��اف��ظ س���وه���اج، اج��ت��م��اع 
طارق  اللواء  بقرار  المشكلة  اللجنة 
الفقى، محافظ سوهاج، بشأن وضع 
أعمال  لمراجعة  والمعايير  الضوابط 
تنفيذها،  ال��ج��ارى  للعقارات  البناء 
بحضور اللواء عصام حسين، مساعد 
م��دي��ر أم���ن س���وه���اج، وال��م��س��ت��ش��ار 
الحسينى الجندى المستشار القانونى 
عطية  أحمد  وال��دك��ت��ور  للمحافظة، 
للمحافظة،  ال��ه��ن��دس��ى  المستشار 
مدير  العال،  عبد  حيدر  والمهندس 
وأعضاء  بسوهاج،  اإلسكان  مديرية 

اللجنة.
االجتماع  أن  "ال��ق��اض��ى"  وأوض���ح 
ن���اق���ش م���وق���ف ب��ع��ض ال��ت��راخ��ي��ص 
المحلية  ال��م��ج��ال��س  م��ن  ال���ص���ادرة 
وحى  والبلينا،  وال��م��راغ��ة،  "ج��رج��ا، 
شرق، وطهطا"، مشيرا إلى أنه سيتم 
المحلية  ال���وح���دات  ك��اف��ة  مخاطبة 
رسمى  ببيان  اللجنة  موافاة  بسرعة 
ع��ن ت��ل��ك ال��ت��راخ��ي��ص. ك��م��ا ناقش 
الفرعية  اللجان  عمل  آلية  االجتماع 
واللجنة الفنية، وتقرر التنبيه بسرعة 
قيام اللجان الفرعية بأعمال الفحص 
للعقارات،  الطبيعة  على  والمعاينة 
على أن يتم إعداد تقرير مفصل لكل 
ترخيص، وترفعه اللجنة الفنية للجنة 
العليا لتتولى بدورها المراجعة الفنية 
ع��ل��ى ال���رخ���ص. وأوص����ى االج��ت��م��اع 
ب��ت��ك��ل��ي��ف ع��ض��و ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��م��ال��ى 
ب��االش��ت��راك  بالمحافظة  واإلدارى 
الورقية  للمراجعة  الفنية  اللجنة  مع 
محل  الرخص  لملفات  والمستندية 
تشكيل  اللجنة  رأت  كما  ال��ف��ح��ص، 
كافة  بتلقى  تختص  إداري����ة  أم��ان��ة 
األوراق المطلوب عرضها على اللجنة 
العليا وتنفيذ قراراتها وكافة ما يتعلق 

بأعمال اللجنة من شئون إدارية.

محمد الشريف خالد عبد العال

تفتيش المنيا يكشف تردى 
األوضاع بمستشفى »مطاى«

قامت  التى  التفتيش  عمليات  أس��ف��رت 
بمحافظة  وال���م���رور  ال��م��ت��اب��ع��ة  إدارة  ب��ه��ا 
ال��م��ن��ي��ا ع��ن س���وء ح��ال��ة ق��س��م االس��ت��ق��ب��ال 
مطاى  مركز  بمستشفى  الداخلية  واألقسام 
االشتباه  ح��االت  متابعة  بها  المنوط  العام 

واإلصابات المؤكدة لمرضى كورونا.
اللجنة تقريًرا بما اسفرت  وقد اصدرت 
عدم  اللجنة  وأك��دت  التفتيش  عمليات  عنه 
توافر األدوية الخاصة بمرضى كورونا وكذا 
كافة األدوات والمستلزمات الطبية واالجهزة 

بمخازن المستشفى.
 ك��ش��ف ال��ت��ق��ري��ر ع��ن م��ف��اج��أة خطيرة 
المساءلة  تستوجب  لو صحت  "باالستقبال" 
القانونية وهى أن طبيب االستقبال المسئول 
د٠ "احمد عمر" كما ورد اسمه بالتقرير غير 
هو  عنه  نيابة  بالعمل  يقوم  من  وأن  موجود 
ولم  الطب  بكلية  السادسة  بالسنة  )طالب( 
يتخرج بعد وهذا الطالب الذى يتولى مهمة 
على  للمترددين  واالشتباه  والفرز  الكشف 
المخالفات  أول��ى  وه��ذه  مطاى،  مستشفى 

وأهمها طبقا لمعايير وزارة الصحة.
أوضاع خطيرة 

إمكانيات  ك��ل  أن  ب��ال��ت��ق��ري��ر  ج���اء  وق���د 
رديئة"،  "كمامات  هى  بمطاى،  االستقبال 
وأن  للطبيب،  الفحص  أث��ن��اء  و"ج��وان��ت��ى" 
ه���ذا خ��ط��ر ش��خ��ص��ى ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ب، بل 
للعدوى  ناقال  نفسه مصدرا  الطبيب  يجعل 

للمرضى والمترددين والعاملين.
أضاف أن المستشفى يتسلم ]5٠[ مسحة 
ف��ق��ط أس��ب��وع��ي��ا، وه���ذا غ��ي��ر ك���اف تماما 
للمشتبه  اليومى  التردد  بحاالت  بالمقارنة 

بهم.
االستقبال  غرفة  أن  اضاف  انه  الخطير 
تخلو تماما من أى مصدر أكسجين أو حتى 
بغرفة  الحال  وكذلك  أكسجين،  أسطوانة 
)المالحظة( مما يشكل خطورة على حاالت 
الحاالت  تلك  إلحالة  يدفعنا  مما  ال��ت��ردد، 
التى "األقسام" باألدوار العليا فى ظل تعطل 
وه��ذا  أكسجين  "ج��ل��س��ة"  لتلقى  المصعد 

يشكل خطورة على المرضى.
قياس  جهاز  من  أيضا  االستقبال  يخلو   
حرارة عن بعد أو حتى ترمومتر زئبقى وال 
باالستقبال  الطبيب"  "سماعة  سوى  يوجد 
الدقيق  للفحص  صالحة  وغ��ي��ر  متهالكة 

للحاالت وتحديد مدى االصابة٠
أجهزة معطلة 

المتابعة،  شاشات  أو  )مونيتور(  عن  أما 
فقد أثبت التقرير أن هناك )2( منها بغرفة 

المالحظة إحداهما معطلة.
ال��ط��وارئ(  أدوي���ة  )دوالب  ف��ى  وبالبحث 
تماما  أنه يخلو  تبين  بغرفة االستقبال فقد 

من أدوية ومستلزمات إسعاف المرضى،
األي��دى  لتطهير  كحول  به  يوجد  ال  كما 
سواء للطبيب، أو العاملين باالستقبال، وهذا 
اما عن حالة  الوقائية.  لإلجراءات  مخالف 
األسّرة ودورات المياه باالستقبال فهى غير 
صالحة لالستخدام اآلدمى، وفقا لما ذكره 

التقرير.
يستدعى  التقرير  هذا  أورده  كما  األم��ر 
تدخال عاجال لنفيه أو إثباته ومناقشة مدى 
المسئولين  جانب  من  خاصة  موضوعيته، 
على جميع المستويات، ال سيما أن التقرير 
وسائل  على  واس��ع  نطاق  على  ت��داول��ه  يتم 

التواصل االجتماعى.
أعلن  التى  التبرعات  أهمية  تبرز  وهنا 
أصحابها عنها او مازلنا بحاجة إلى المزيد 
الضخمة  االحتياجات  قائمة  لمواجهة  منها 

التى رصدها التقرير.
محمد  الدكتور  تفقد  آخ��ر  جانب  على 
سير  المنيا،  محافظ  نائب  أبوزيد،  محمود 
العمل فى مستشفى مطاى المركزى، وذلك 
ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتى 
محافظ  ال��ق��اض��ى،  أس��ام��ة  ال��ل��واء  شكلها 
مصطفى  الدكتور  لتكليفات  تنفيًذا  المنيا، 
للمرور  ال����وزراء،  مجلس  رئ��ي��س  م��دب��ول��ى، 
التى  المستشفيات  جميع  على  والمتابعة 
كورونا،  بفيروس  االشتباه  ح��االت  تستقبل 
ضمن خطة المحافظة التخاذ كافة التدابير 
ال���الزم���ة وت��ط��ب��ي��ق اإلج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 
بفيروس  العدوى  انتشار  لمنع  واالحترازية، 

كورونا المستجد. 
الطبى  بالطاقم  المحافظ،  نائب  والتقى 
بالمستشفى  العمل  سير  وتابع  والتمريض، 
كما  الفعلية،  االح��ت��ي��اج��ات  على  ل��ل��وق��وف 
تفقد مخازن المستشفى للتأكد مدى توافر 
وصالحيتها  والوقائية  الطبية  المستلزمات 

للعمل.
المستشفى  المحافظ، مدير  نائب  ووجه 
وإدارة  الصحة  مع مديرية  التنسيق  بسرعة 
لمركز  المحلية  والوحدة  العدوى،  مكافحة 
نفايات  أو  مطاى، برفع أى مخلفات خطرة 
أواًل بأول والتخلص اآلمن منها، مع تكثيف 

أعمال النظافة والرش والتطهير والتعقيم.

العدد: 657

أهالى الدقهلية يطالبون بمحاكمة عاجلة وقصاص عادل من َقتَلة »إيمان«
قضية هزت الرأى العام فى مصر لبشاعتها فنحن 
أمام زوج مريب وغريب وشرير ومريض اتفق مع عامل 
الغتصاب زوجته للتشهير بها وتطليقها، فانتهى األمر 

بجريمة قتل بشعة. 
القضية أصابت الرأى العام بصدمة فلم يكن أحد 
يتوقع أن الزوج وراء التحريض على الجريمة البشعة، 
صاحبة  العلوم،  كلية  طالبة  إيمان،  بقتل  انتهت  التى 
األخالق العالية، التى تقيم فى قرية ميت عنتر بمركز 

طلخا بمحافظة الدقهلية.
التخطيط للجريمة 

لها  فضيحة  عن  البحث  زوجها  حاول  البداية  فى 
حتى يتمكن من االنفصال عنها، لكى يتزوج من أخرى 
إال أن تفاصيل الجريمة كانت أكثر بشاعة، حيث اتفق 
الزوج - حسين - 24 سنة مع عامل يدعى - أحمد 
 1٠٠ مبلغ  مقابل   - الجريمة  تنفيذ  على  سنة   33  -

ألف جنيه.
طوابق   7 من  المكون  العقار  مفتاح  ال��زوج  أعطى 
الذى يقيم فيه وهو زوجته بقرية ميت عنتر للمتهم، 
وترك له مفتاح الشقة فى الباب، وعقب مغادرة الزوج 
نقابا  مرتديا  المتهم  دقيقة، صعد   45 بقرابة  الشقة 
إلى العقار وبالتحديد إلى الشقة التى تقع فى الطابق 
 - الضحية  فيها  وتقيم   - الجريمة  مسرح   - الثالث 
بهدوء  ال��ب��اب  فتح  ال��ب��اب..  ف��ى  المفتاح  على  وعثر 
النوم.  فى غرفة  نائمة  آنذاك  الضحية  كانت  ودخل، 
الشقة  حمام  إلى  وتوجه  بهدوء  الشقة  داخل  تحرك 
وعثر فيه على روب الضحية أخذ منه الرباط واقتحم 
األزواج  معاشرة  عاشرها  ثم  وخنقها،  النوم  غرفة 
يكمل  لم  ال��ذى  رضيعها  من  صراخات  وسط  مرتين 
ال�8 أشهر وفر هاربا تاركا باب الشقة مفتوحا، وبعد 
ما  نفذ  وأنه  بما حدث  وأخبره  الزوج  مع  تقابل  ذلك 

اتفقا عليه.
تحريات

هكذا سجلت تحريات وتحقيقات األجهزة األمنية 
مدير  سلطان  سيد  اللواء  إش��راف  تحت  جرت  التى 
رئيس  ك��م��ال  مصطفى  والعميد  الدقهلية  مباحث 
مباحث المديرية التحريات التى جرت بشأن الواقعة، 
التحقيق  باشرت  التى  العامة  للنيابة  إرسالها  وت��م 
ذمة  على  ي��وم��ا   15 ل��م��دة  المتهمين  حبس  وق���ررت 

التحقيقات. 
هى  ال��زوج  شقيقة  أن  التحريات  فى  أيضا  وج��اء 
التى اكتشفت الواقعة، بعد أن فوجئت بأن باب شقة 

شاهدت  الشقة  إلى  دخلت  وعندما  مفتوح،  شقيقها 
تحتضن  وه��ى  نومها  غرفة  داخ��ل  مقتولة  الضحية 
الجيران  وح��ض��ر  ال��ص��رخ��ات  وانطلقت  رضيعها.. 
العقل  ال��زوج  ش��ارك  الفترة  تلك  وخ��الل  والشرطة، 
المدبر للجريمة فى تشيع الجنازة والدفن، وسقط فى 
حالة إغماء إلبعاد الشبهة عنه، واستمر على ذلك حتى 
أيام   6 قرابة  بعد  الجريمة  لغز  األمن  أجهزة  كشفت 
من البحث والتحرى. ورصدت الكاميرات الجانى أثناء 
"نقاب"،  مرتديا  منه مسرعا  العقار وخروجه  صعوده 
تمكنت  حتى  الكاميرات  تتبع  فى  القوات  واستمرت 
من تحديد هوية المتهم وأيضا صاحب المحل الذى 

اشترى منه المتهم النقاب والترزى الذى قام بتقصيره 
على مقاسه.

بعدها ورد بالغ من الزوج إلى مركز شرطة طلخا 
بإخطار للعميد جهاد الشربينى، مأمور مركز طلخا، 
بعثور شخص على زوجته مقتولة داخل مسكنها بقرية 
ميت عنتر. وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة 
المباحث،  مفتش  خضر،  على  العقيد  بقيادة  طلخا 
المباحث،  رئيس  مصطفى،  السادات  أحمد  والرائد 
جثة  على  العثور  تبين  وبالفحص  البالغ،  مكان  إلى 
بالفرقة  طالبة  21 سنة،  "إيمان.ع.ح.ا"  تدعى  لسيدة 

الثالثة بكلية العلوم، وبها آثار خنق حول العنق.

وجرى تشكيل فريق بقيادة العميد عصام أبو عرب، 
مركز  مباحث  ومفتش  الجنائى،  البحث  إدارة  وكيل 
مصطفى  وال��رائ��د  المباحث،  ورئيس  طلخا،  شرطة 
لكشف  الفنية،  ال��م��س��اع��دات  قسم  وك��ي��ل  م��واف��ى، 
مالبسات الواقعة وظروفها وتحديد هوية المتورطين 
مباحث  ضباط  وتمكن  المراقبة،  كاميرات  وفحص 
مقتل  لغز  كشف  من  بالدقهلية  طلخا  شرطة  مركز 
طالبة كلية العلوم داخل مسكنها فى قرية ميت عنتر، 
وتم القبض على المتورطين فى مقتل الطالبة داخل 
تبين  بعدما  عنتر  ميت  بقرية  رضيعها  أمام  مسكنها 
اتفاق الزوج مع عامل لديه للتخلص منها لرغبته فى 

والتعدى  بقتلها  الجريمة  منفذ  وقيام  بأخرى  ال��زواج 
عليها جنسيا.

مفاجأة 
أم��ام  مفاجأة  عنتر  ميت  قرية  قتيلة  زوج  فجر 
نيابة طلخا، مؤكدا  المستشار محمد هدايات، مدير 
القاتل على اغتصاب زوجته وتصويرها  اتفق مع  أنه 
بينهما  االنفصال  ليتم  فقط  جنسية،  مخلة  بأوضاع 
القرية، إال أن  الزواج من فتاة أخرى من  لرغبته فى 
أسرته رفضت االنفصال كون القتيلة من أسرة طيبة 
وأشار  عال،  خلق  وصاحبة  متدينة  والطالبة  األصل، 
معه  يتفق  لم  أن��ه  إل��ى  أجريت  التى  التحقيقات  فى 
على قتلها وإنما كان االتفاق على عمل فضيحة لها، 
يتمكن من خاللها من االنفصال دون أن تحصل على 

مستحقاتها وجهازها.
مسرح الجريمة

الحادث،  مسرح  عاينت  قد  العامة«  »النيابة  كانت 
وج��وَد  عليها  المجنى  جثمان  مناظرة  م��ن  وتبينت 
سحجاٍت برقبتها وجرٍح بوجهها، وعَثَر خبراُء »اإلدارة 
»النيابة  انتدبتهم  ال��ذي��ن  الجنائية«  ل��أدل��ة  العامة 
العامة« لرفع اآلثار من مسرح الواقعة على آثاٍر شبيهة 
الخاص  االستحمام  بعد  ما  رداء  رباط  على  بالدماء 
بمنديل  ال��رج��ال  َمنى  ُتشبه  وآث���اٍر  عليها،  بالمجنى 
يد  م��ن  أظ��اف��ر  ُق��الم��ات  وأخ���ذت  قماشية،  وقطعة 

المجنى عليها لفحصها.
الذى  المحِلّ  صاحبة  العامة«  »النيابة  سألت  كما 
فيه،  ى  تخَفّ الذى  النقاب  المتهم  العامل  منه  اشترى 
فشهدت بذلك وأنه أجرى اتصااًل بشريكه عقب إتمام 
العامة«  »النيابة  وشاهدت  فعل،  بما  الشراء إلعالمه 
كاميرات المراقبة بالمحل وتبينت منها تواجد العامل 

المتهم فيه.
الذى  المحل  العامة« صاحب  »النيابة  وكذا سألت 
الذى  النسائى  الجلباب  منه  المتهم  العامل  اشترى 
ر لديه الجلباب، اللذين  تخفى فيه، والخياط الذى قَصّ
ا إلعالمه  أكدا تواُصَل العامل المتهم مع شريكه هاتفًيّ

بما يفعله.
بعدها قرر المستشار محمد هدايات، رئيس نيابة 
طلخا، حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
ال��ع��ام بين مواطنى  وس���ادت ح��ال��ة م��ن االس��ت��ي��اء 
الدقهلية، وطالبوا بمحاكمة عاجلة وقصاص عادل من 

الجناة.

هالة العوضى 

محمد بشارى

جمال علم الدين

طارق الفقى

غضب واستياء فى قنا بسبب ارتفاع درجات 
القبول بالتعليم الثانوى

وصول 562 راكبا مصريا من السعودية إلى ميناء سفاجا البحرى

تشهد قنا حالة من الغضب واالستياء بعدما اعتمد 
العام  المقترح  قنا،  محافظ  ال��داودى،  اش��رف  اللواء 
للقبول بالتعليم الثانوى والفنى للحاصلين على الشهادة 
ان  التالميذ  أم��ور  أولياء  وق��ال  العام  هذا  االع��دادي��ة 
القبول  درج��ات  فى  مسبوق  غير  ارتفاعا  قنا شهدت 
بالثانوى العام مقارنة باالعوام السابقة والمحافظات 

األخرى. 
النائب محمود عبدالسالم الضبع،  من جانبه قدم 
عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، طلًبا للواء اشرف 
بدرجات  النزول  فيه  يطلب  قنا،  محافظ  ال���داودى، 
للنزول  وطلبا  العام  الثانوى  االول  بالصف  القبول 
بدرجات القبول بالصف االول الثانوى بمدارس التعليم 
الفنى وذلك لتحقيق رغبات الطلبة والطالبات واولياء 

االمور. 
الموضوع  ه��ذا  مناقشة  سيتم  ان��ه  النائب  وق��ال 
الثانى  ال��دور  نتيجة  ظهور  عقب  حاسم  قرار  واتخاذ 
لدى  االس��رى  االستقرار  لتحقيق  االعدادية  للشهادة 

جميع االهالى بمحافظة قنا.
الداودى محافظ قنا قد اعتمد  اللواء أشرف  كان 
والفنى  العام  الثانوى  األول  بالصف  القبول  مقترح 
االط��الع  بعد  وذل���ك   2٠21/2٠2٠ ال��دراس��ى  للعام 
بالمدارس،  القبول  لقواعد  المنظمة  القرارات  على 
بالشهادة  للناجحين  التكرارى  اإلحصاء  دراسة  وبعد 
مايو  أول  دور  المهنية  واإلع��دادي��ة  العامة  اإلعدادية 
لهذا العام. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب 
التربية  وزارة  وكيل  خالد  صبرى  والدكتور  المحافظ 

والتعليم بقنا. 
اوضح الداودى انه تم تحديد الحد األدنى للقبول 
المدارس  بجميع  درج��ة   258 ليكون  العام  بالثانوى 
الخاصة  الثانوية  م��دارس  تحدد  أن  على  الحكومية 
حيث  من  المعدالت  حسب  بها  للقبول  األدن��ى  الحد 

عدد الفصول وكثافتها.
كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الفنى الصناعى 

حيث جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة 
 257 أدن��ى  بحد  سنوات  الخمس  نظام  وبنات  بنين 
درجة وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية 
الثانوية  والمدارس  درجة   22٠ سنوات  الثالث  نظام 
 2٠3 سنوات  الثالث  نظام  بنين  الزخرفية  الصناعية 
درجة المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام 
المدارس  درجة،   2٠٠ سنوات  الثالث  نظام  ميكانيكا 
زخرفيه  أق��س��ام  مهنى  إع���داد  الصناعية  ال��ث��ان��وي��ة 
الثانوية  المدارس  درج��ة،   18٠ سنوات  الثالث  نظام 
درجة،   175 سنوات  الثالث  نظام  للبنات  الصناعية 
الثالث  نظام  ميكانيكا  صناعى  ال��م��زدوج  والتدريب 
سنوات 215 درجة والتدريب المزدوج صناعى زخرفة 

نظام الثالث سنوات 2٠٠ درجة.
ادنى  بحد  التجارى  الثانوى  التعليم  تنسيق  وج��اء 
المتقدمة  التجارية  الثانوية  للمدارس  درج��ة   253
الثانوية  للمدارس  درجة  و246  الخمس سنوات  نظام 
و23٠  سنوات  الثالث  نظام  بنات(   – )بنين  التجارية 

الثالث  نظام  التجارى  التعليم  لفصول خدمات  درجة 
المزدوج  الفنى  التعليم  لتنسيق  درج��ة  و235  سنوات 

التجارى نظام الثالث سنوات. 
الثانوية  ب��ال��م��دارس  للقبول  األدن���ى  ال��ح��د  وب��ل��غ 
الزراعية 12٠ درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد 
الشهادة  على  للحاصلين  سنوات  الثالث  نظام  مهنى 
للمدارس  و14٠  فقط  زراع��ى  أول  مجال  اإلع��دادي��ة 
الثانوية الزراعية )بنين – بنات( نظام الثالث سنوات 
و2٠٠ للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية 

نظام الخمس سنوات. 
وأوضح الدكتور صبرى خالد أنه سوف يتم فتح باب 
المدارس  جميع  فى  الناجحين  الطلبة  ملفات  تقديم 
المذكورة اعتبارا من األحد الموافق 5 / 7 / 2٠2٠ 

ويستمر حتى األربعاء الموافق 5 / 8 / 2٠2٠.

استقبل ميناء سفاجا البحرى العبارة القاهرة 
التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 562 
ضبا  ميناء  من  قادمة  سيارة  و76  مصريا  راكبا 
وزير  الوزير،  كامل  الفريق  وجه  السعودى، حيث 
النقل، قيادات موانئ البحر األحمر بالتنسيق مع 
)الحجر  الصحة  ووزارة  األحمر  البحر  محافظة 
انهاء  لسرعة  المعنية  الجهات  وكافة  الصحى( 
وزير  توجيهات  اطار  فى  ذلك  يأتى  االج��راءات. 
النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتسيير رحالت 
المملكة  من  العائدين  المصريين  لنقل  بحرية 

العربية السعودية.
وقام فريق طبى متخصص بالصعود على متن 
واجراء  الطبى  الفحص  اج��راءات  ونهو  السفينة 
العائدين  على  كورونا  لفيروس  السريع  االختبار 
وطاقم السفينة وتم تجهيز سيارة اسعاف مجهزة 
بجوار السفينة لنقل اى حالة يشتبه فى اصابتها 
السفينة  متن  على  والسيارات  األمتعة  وتعقيم 
ومفتشى  ال��ج��وازات  ع��دد ضباط  زي��ادة  تم  كما 
ال��ج��م��ارك ل��س��رع��ة ن��ه��و اج�����راءات ال���ج���وازات 

والتفتيش والجمارك.
م��ن ج��ان��ب��ه ش���دد وزي���ر ال��ن��ق��ل ع��ل��ى ض���رورة 
الكمامات  بارتداء  بالميناء  العاملين  كافة  إلزام 
والبدل الواقية الالزمة اثناء التعامل مع الجمهور 
صعود  قبل  السفينة  وتعقيم  بتطهير  واالل��ت��زام 
األرصفة  تعقيم  وك��ذل��ك  نزولهم  وبعد  ال��رك��اب 

فور  بالميناء  البحرية  وال��وح��دات  والمنشآت 
مغادرة العائدين.

الهيئة  بين  التنسيق  تم  انه  اعلن  الوزير  كان 
القاهرة  وشركة  األحمر  البحر  لموانئ  العامة 
المينائى  بالمجتمع  المعنية  والجهات  للعبارات 
تسيير  فى  والبدء  النقل  وزي��ر  توجيهات  لتنفيذ 
المصريين من  لنقل  البحرية  الرحالت  عدد من 

ميناء ضبا السعودى الى ميناء سفاجا البحرى.
جاء ذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين 
المصرى والسعودى نظرا لإلجراءات االحترازية 
التى يتبعها الجانبان للوقاية من انتشار فيروس 

كورونا.

 صالح عبدالله

القتيلة

الزوج

القاتل

محمود عبدالسالم



ع��ن��دم��ا ت��خ��ت��ار ال��ش��ري��ك.. ال��ص��دي��ق.. الشخص 
عند  حتى  او  ال��وف��ى..  ال��م��واق��ف..  فى  لك  المناسب 
اختيارك الصمت.. الفراق.. او السهر.. عندما تختار 

لتوهم نفسك بالسعادة.
فى  فترة سيصبح  بعد  ذلك  أن  واع��رف  تحتار..  ال 

طى الذاكره
لرب  اال  تنحنى  انك ال  دائما..  وضع نصب عينيك 

السماء.. وانك لست من العبيد.. بل من األسياد.
وال تختار من خارج عالمك.. كالوسيم.. أو الرياضى.
او ذا اللوك العجيب.. بل تواضع ألنك لست بيوسف.

فالكمال لله وحده..
فاختار الشريك الذى يستحق أن تتحمل كبد الحياة 

من أجله
واختار الصديق الذى يستمر معك كجليد الشتاء.. 
فى  الجليد  ك��ذوب��ان  بسرعة..  يذهب  م��ن  تختار  وال 

الصيف.
كل  بعد  أق��وى  يجعلك  ال��م��واق��ف..  واخ��ت��ار شخص 

موقف وهو معك يساندك ويشد عضدك.
واختار الوفى.. الذى تشعر بوفائه ليس امامك.

بل من وراء ظهرك.. فهو يعطى دون أن تطلب منه.
وعند اختيارك للصمت.. ألنهم يرقصون على نغمات 

اوجاعك .. وال يأبهون بشىء مفرح من اجلك.
التخلى  فكرة  رفضوا  ألنهم  الفراااق..  اخترت  واذا 
عن االنااا من اجل نحن.. وتركوا فكرة اننا شركااء فى 

الحياة..
فال  عنه..  المسئول  فأنت  للسهر..  اختيارك  ام��ا 
من  تمووت  تكاد  وان��ت  والبعد..  التخلى  قناااع  تلبس 

الحنين والشوق.
عتمة  وتجن  تصفو..  عندما  ترى  القلوب  أن  واعلم 

الليل بداخلها.. عندما تكره وتغفو.
عندئذ.. قرر واختار.. وال تحتار.

تاكل  بالش  اكلت  لو  تانى..  افكرك  نسيت  كنت  ان 
مشيت  ول��و  كثير  اش��رب  ول��و شربت  طاقتك  من  اكثر 
يريحك  اللى  الجنب  على  نام  نمت  ولو  خطوتك  وسع 
بالش  ولو خاصمت  بدرى  دائًما  اصحى  ولما تصحى 
له،  اعتذر  انسان  واذا غلطت فى  تطول فى خصامك 
ولما تقع قوم على طول وإياك واكتناز المال وابعد عن 
الدين والسلف وبالش تحرم نفسك من حاجة بتحبها 

تنسى  واوع��ى  االخرين  ت��ؤذى  ان طالما ال 
دائًما  وردد  العظماء  سمة  التواضع 

ان الحمد لله.

..التحلل من الدين والتحرر من التزاماته األخالقية 
الموضة  هما  المعهودة،  التعبدية  وواجباته  المعروفة 
السائدة اآلن أكثر من غيرهما، بعد أن أصبح للملحدين 
منها  ينفثون  اإللكترونى،  الفضاء  داخ��ل  كثيرة  منابر 
سمومهم الشيطانية اللعينة نحو الشباب المستلب من 

الماجنة  الفنون  بفعل  ودينه،  عقيدته 
والبيوت  التافهة  التعليمية  والمناهج 

الخالية من الدين وشعائره. 

السيد الرئيس، الصعيد خدماته الطبية تكاد تكون 
والكل يصب على اسيوط ومستشفى اسيوط  معدومة 
أو  ميدانى  مستشفى  إنشاء  يتم  ال  فلماذا  الجامعى، 
اثنين كالذى فى أرض المعارض وذلك لبعد المسافات 
ال��وادى   - اسيوط   - )المنيا  الثمانية  محافظاته  بين 

 - األقصر  قنا-   - سوهاج  الجديد- 
البحر األحمر- أسوان(؟!. 

تحرير  وب��ش��ائ��ر  النهضة  س��د  أزم���ة  ان��ت��ه��اء  ب���وادر 
ف���ى ل��ي��ب��ي��ا، وب���داي���ة ت��ص��دع م���ش���روع إي����ران 

واحذروا  بدأ..  وقيام مصر  المنطقة، 
دعوات اإلحباط.

تصالحتما،  ثم  سبب  بال  تخاصمتما  إذا 
تخاصمتما  لماذا  نسيتما  ذل��ك  وبعد 

الحب.  أن��ه  يعنى  فهذا  وتصالحتما 
وبالمناسبة.. الخرف كذلك.

وال حد يقدر حالة أم أو زوجة أو أب شهيد إال اللى مر 
بالتجربة...

صدقونى:
هى الحزن الصابر…

هى التجلد من عند الله…
هى الحسرة المميتة…

هى الذكرى المتجددة كل ساعة فى النهار....
فى حرب  شهداء  زمالء  اسر  مع  بالتجربة  مريت  زمان 

اكتوبر،، واللى زاد منها كان تواتر عيد الفطر كمان...
ببقى بسأل نفسى )مش  الزيارة  بعد  بالله،، كنت  اقسم 

مكسوف وانت لسه عايش واالكرم منك راح(...

الرفيع  المصرى  المقام  اصحاب  وسيدتى  سيدى   •
السنوات  فى  بالذات  مصر  شهداء  وزوج��ات  وامهات  اب��اء 

الماضية:
-  عارف مدى ألمكم... لكن الصبر هو أمر الله )وبشر 

الصابرين(.
-  عارف انها ذكرى ال تموت.... ستتعرضون لها وستنهال 
مناسبة  اى  وف��ى  عيد  ي��وم  واول  رم��ض��ان  اول  دم��وع��ك��م 

اجتماعية وهناك مقعد خال حول المائدة.
-  عارف االم او الزوجة التى ستتماسك،، لكن مع كلمه 

زى
)فالن يا حبيبى كان بيحب ياكل كذا او يشرب كذا(
عارف ان اللقمة بعد هذه الكلمات ستكون بال طعم.

- لكن هاقول لكم كلمة قلتها وكنت شابا صغيرا لوالد 
الشهيد الصديق الرائد كمال الجندى فى منزله باالسكندرية 

بعد الحرب وكنا ثالثه زمالء اصدقاء ذهبنا للمواساة:
وانت  ربنا،،  لك  بعتها  امانة  دى  كمال  روح  عمى  يا   -  
تقدر  سبحانه،،  امانته  عايز  العاطى  بس  وكبرت،،  راعيت 

تخون وماتردش االمانة؟
وعاشت مصر بدماء رجالها

على خلفية ما يحدث فى مسألة سد النهضة، ومن خالل 
إثيوبيا عدة مرات،  زرت  اإلثيوبى حيث  الشأن  خبرتى فى 
اإلذاعة  الموجهة ودعمها خاصة  اإلذاعات  تفعيل  البد من 
باألمهرية، نحن فى  الناطقة  بالسواحلية واإلذاعة  الناطقة 
أشد الحاجة االن لمخاطبة الشعب اإلثيوبى، ونحن فى اشد 
الحاجة للتأثير فى الرأى العام اإلثيوبى وان نكسبه لصالحنا 
وعلى األقل ان يتفهم وجهة نظرنا ويعترف بحقنا فى مياه 
النيل، وهنا البد أن نبدأ على الفور فى تصحيح الكثير من 
لدى  مصر  عن  المشوهة  والمعلومات  المغلوطة  المفاهيم 
الشعب اإلثيوبى خاصة أنه لدينا الكثير مما يمكن ان نقوله 
واع وموهوب  فى هذا اإلطار. معركتنا تحتاج إلعالم قوى 
وإدارة رشيدة، فاإلعالم سالح مهم فى معركة سد النهضة 
والبد من استخدامه باحترافية ومهنية، وغير ذلك ال يصلح.
عدة  زرت��ه��ا  حيث  إثيوبيا  م��ًع��ا.  األم��ري��ن  عايشت  لقد 
م����رات وص��ع��دت ال���ى ه��ض��ب��ة ال��ح��ب��ش��ة وال��ث��ان��ى عملت 
ب��ال��م��ك��ت��ب ال��ف��ن��ى ل���وزي���ر اإلع�����الم واع�����رف ال��ك��ث��ي��ر عن 
ما  مرحلة  فى  ج��دا  قوية  كانت  التى  الموجهة  اإلذاع���ات 
فيها  الحياة  اع��ادة  والمطلوب  االن  ماتت  انها  يبدو  لكن 

الى  إحداها  وتحويل  جديدة  برؤية  جديد  قناة من 
ف��ض��ائ��ي��ة ن��اط��ق��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��س��واح��ل��ي��ة 

واألمهرية. ولدى الكثير فى هذا الشأن 
إذا أرادوا.

الشباب اإلثيوبى عامل دور عظيم فى مساندة دولته فى 
قضية سد النهضة.

فين دور الشباب المصرى اللى بيتكلم لغات ويقدر يوصل 
العالمية  النيل الى وسائل اإلعالم  رسالة مصر بحقها فى 

واألمم المتحدة ومجلس األمن ودوائر صنع القرار؟
 MohaMed Nasrوال��دك��ت��ور  haNi raslaN د  أدع��و 
مجموعة  تجهيز  إل��ى  الدين  ن��ور  ن��ادر  والدكتور   allaM

عليها  الواقع  والضرر  مصر  حق  تشرح  مختصرة  بوستات 
شبابنا  ونجعل  االثيوبية  المزاعم  وتفند  النهضة  سد  من 
او  او سب  دون شتم  االفتراضى  العالم  هذا  فى  يشتبكون 
تجريح لنوصل صوتنا للعالم، بل اننى ادعو من يجيد اللغة 
االثيوبى  الشعب  مع  بعقل  ويتحاور  يدخل  ألن  األمهرية 
مكاسب  فيه  التعاون  وان  دولة صديقة  مصر  ان  ويعرفهم 

اكبر بكثير من الصراع بين الشعبين.
أتمنى ايضا ان تكون هناك مبادرة لرأب 

الصدع مع الشعب السودانى الشقيق.

األه��رام  رئيسا،  السيسى  ترشيح  بشأن  مقالى  ف��ى 
أوراق  أه��م  ق��دم  أن  بعد  ترشحه  أي��دت   ،2014 يناير   5
اعتماد ترشحه؛ باستجابته الوطنية والجسورة والتاريخية 
حرب  وقيادته  يونيو،   30 ثورة  فى  المصرية  األمة  إلرادة 
المصير ضد الفاشية التكفيرية واالرهابية.. وأضفت أن 
قيام  يعنى  ال  المسلحة  القوات  من صفوف  قادما  رئيسا 
دولة عسكرية; ولم يكن حكم جمال عبد الناصر تجسيدا 
االستعمارية  ال��دع��اي��ة  روج���ت  كما  العسكرية  للفاشية 
المصرية  األم��ة  قاد  وطنيا  زعيما  كان  وإنما  والرجعية, 

التاريخية الكبرى من أجل التحرر والتصنيع  فى معاركها 
بحاجة  تكن  لم  مصر  أن  وأعلنت  االجتماعية.  والعدالة 
بمقدوره  ق��وى؛  وطنى  رئيس  النتخاب  اآلن  حاجتها  قدر 
اتخاذ قرارات مصيرية لتصفية الفاشية االرهابية وحماية 
أساسات  لبناء  جذرية  تغييرات  وإج��راء  القومى;  األم��ن 

نظام جديد يحقق تطلعات األمة للعيش 
والحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة 

االجتماعية والسيادة الوطنية.

جيلنا معظمه اتولد بعد ثورة يوليو، حتى اللى اتولد 
عندما  شيئا  يعى  ال  صغير  طفل  م��ج��رد  ك��ان  قبلها 
اندلعت.. وعشنا عمرنا كله نرى مجموعة )انتفاضات( 
ايا كان مسمياتها ورؤيتنا لها، الى أن قامت ما اعتقدناه 
وقتها ثورة عظيمة فى يناير 2011 ... ولم تمر سوى ايام 
قليلة واكتشفنا ان من ركبها واستغلها جماعات قندهار، 
ناس غريبة الوجوه والتصرفات ليسوا منا ولسنا منهم، 
والول مرة نحس بالخوف على مصر وهويتها وتحققت 
بد  هناك  يكن  ولم  الحكم  الى  وصولهم  مع  المخاوف 
الذين  المصريين  من  العظمى  الغالبية  تتحرك  أن  من 
عاشوا عمرهم بعيدا عن السياسة والذين أُطلق عليهم 
حزب الكنبة. خرجوا فى مثل هذه األيام من سبع سنوات 
وبالماليين ودافعهم هو الخوف على بالدهم ومستقبل 

أوالدهم وأحفادهم، واستجابت قواتنا المسلحة للصيحة 
الجماهيرية الهادرة التى تطالب بعودة مصر الى أهلها 
األجيال  كافة  من  التى خرجت  الحشود  الفعليين، هذه 
ما  بقدر  سياسيا  فعال  تمارس  تكن  لم  والمستويات 
كان عمال وطنيا بامتياز.. لتعود مرة أخرى الى حياتها 
العادية و)كنبتها( بعد ان اطمأنت الى أن مصر أصبحت 
فى يد قوية ومخلصة.. صحيح الثمن كان كبيرا، شهداء 
وصعوبات  والمدنيين  والشرطة  الجيش  من  سقطوا 

دول  ُتدبر ضدنا من  ومؤمرات  اقتصادية 
وتحيا  ص��ام��دون..  ولكننا  ومنظمات 

مصر.

..وعاشت مصر بدماء رجالها

معاركنا تحتاج إلعالم قوى 

إنتم فين يا شباب مصر؟!

30 يونيو إرادة أمة

حكاية الجماهير التى خرجت الستعادة 
مصر من اإلخوان فى 30 يونيو
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ف��ي��ه ال م��ؤاخ��ذة )ق��ض��اي��ا!( وم��واض��ي��ع 
مصنوعة حتت السّلم

 فال أهتم بها وال أتوقف عندها 
حتى لو وقف لها الفيسبوك

 على شعر راسه

د. صالح الراوى 

نموذج مشرف يجب 
تسليط األضواء عليه

"محمد جمال فرغلى"، فرد أمن فى مستشفى 
ألف   100 فيها  شنطة  على  عثر  زاي���د"،  "الشيخ 
المستشفى،  لمدير  تسليمها  فى  يتردد  ولم  جنيه، 
اقترض  الحقيبة  إن صاحب هذه  ذلك  بعد  عرف 
جراحية  عملية  مصاريف  بها  ليغطى  المبلغ  هذا 

خ��ط��ي��رة، ورف���ض ه���ذا ال��ش��اب 
جنيه   10000 يأخد  أن  النبيل 
ح��ق��ه ال��ق��ان��ون��ى، وت��ب��رع بحقه 

للعملية.

حلو النظام اللى عملته الدولة ده
وتنام  ب��درى  تصحى  الناس  استمر  لو   

بدرى
 هنوفر فى الكهربا 

وهيكون فيه سالم اجتماعى

عيسى جاد الكريم 

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

مختار شعيب 

إيهاب البدوى  د. صالح الدين السرسى 

زبيدة ثروت

د. هانى الناظر 

حسن خليل

أحمد البدرى

محمد مصطفى
إشراق الشامى 

د. نجوى كامل 

د. طه عبد العليم

عندما تختار.. ال تحتار

إوعى تنسى سمة 
العظماء!

منابر اإللحاد 
الصعيد ومستشفياته 

احذروا اإلحباط 
الحب والخرف 
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التحرك  إن  لـ"النهار"  دبلوماسى  مصدر  وقال 
المصرى يتسم بالقوة لتدويل األزمة والتى تعتبرها 
نجاح  مؤكدا  فيها،  تهاون  وال  وجود  قضية  مصر 
مصر فى حشد الجهود العربية لدعم الحق المائى 
وزراء  اجتماع  شهده  مــا  وهــو  ــســودان  وال لمصر 
االتحاد  دعــم  وكذلك  األخــيــر،  العرب  الخارجية 
للقضية  عــادل  لحل  التوصل  اجــل  من  االفريقى 
وكذلك التوجه المصرى الى مجلس األمن وهو ما 
يعنى تدويل القضية والتى وصلت الى نفق مسدود 
وباتت تهدد االمن والسلم الدوليين والذى يضطلع 
مجلس االمن بحمايتهما ومن ثم فإن على اثيوبيا 
االتفاق  تم  بما  وتلتزم  الدولية  للجهود  تنصاع  ان 
الى حل  للتوصل  التفاوض  مائدة  الى  وتعود  عليه 

يقبل به األطراف الثالثة. 
 تحريك مصرى للملف دولًيا

نائب  ــرى،  ــدوي ال الــلــواء محمد  أكــد  مــن جهته 
والدراسات  للفكر  المصرى  للمركز  العام  المدير 
االستراتيجية، أن التوجه المصرى األخير وإحالة 
ملف سد النهضة اإلثيوبى إلى مجلس األمن كان 
له األثر اإليجابى الواضح فى تحريك هذا الملف 
نحو  جديدة  مرحلة  إلــى  ونقله  األهمية  الشديد 
تدويل القضية، مشيرا إلى أن المجلس قرر عقد 
جلسة مفتوحة لبحث هذا الموضوع ومن ثم البدء 
فى التعامل الدولى مع هذه القضية التى تؤثر على 

السلم واألمن الدوليين.
واعتبر اللواء الدويرى ان هذا التحرك المصرى 
جنوب  رئيس  قيام  الى  أدى  قد  بعناية  المدروس 
اإلفريقى،  لالتحاد  الحالى  الرئيس  وهو  إفريقيا، 
المتعثرة  المفاوضات  مستقبل  إلنقاذ  بمحاولة 
إفريقية  قمة  بعقد  الدعوة  إلــى  ســارع  ثم  ومــن   ،
مصغرة الجمعة الماضى مع رؤساء الدول الثالث 
لبحث هذه األزمة بهدف أن يتم حلها داخل االتحاد 

اإلفريقى.
قدًما  المضى  فــى  تمانع  لــم  مصر  إن  وقـــال 
إلى  التوصل  شأنها  من  سياسية  جهود  أيــة  فى 
بفاعلية  وشاركت  الدعوة  وقبلت  األزمة  لهذه  حل 
عبد  الرئيس  كلمة  واتسمت  االجتماع  هــذا  فــى 
والحسم،  والوضوح  بالموضوعية  السيسى  الفتاح 
الثابت الذى لم  حيث أكد على الموقف المصرى 
التنمية  فى  إثيوبيا  حق  فى  والمتمثل  يتغير  ولن 
المائية  بالحقوق  اإلضرار  دون  ولكن  االقتصادية 
لكل من مصر والسودان مع رفض أن تبدأ إثيوبيا 

الملء األول دون اتفاق ملزم للجميع.
كامال  توافقا  هناك  أن  الواضح  "من  وأضــاف: 
أية  معارضة  إزاء  ــســودان  وال مصر  مــن  كــل  بين 
إجراءات أحادية الجانب والسيما فى ظل ما ردده 
األول  الملء  اعتزامهم  من  اإلثيوبيون  المسئولون 

اتفاق  دون  حتى  القادمة  القريبة  الفترة  خــالل 
المائية  المصالح  يهدد  ســوف  ــذى  ال األمــر  وهــو 
المصرية  التحركات  أن  شك  وال  الدولتين،  لكلتا 
والسودانية قد نجحت فى إلزام إثيوبيا بعدم ملء 

السد دون اتفاق".
ولفت اللواء محمد إبراهيم الى انه من المقرر 
التى  الحكومية  اللجنة  أعمال  الفور  تبدأ على  أن 
تم االتفاق عليها خالل القمة والتى ستضم خبراء 
قانونيين وفنيين من األطراف الثالثة باإلضافة إلى 
اإلفريقى  االتحاد  رئاسة  مكتب  هيئة  من  ممثلين 
)المراقبة( وستركز هذه  الدولية  الجهات  وممثلى 
اللجنة أعمالها على التوصل التفاق ملزم يتضمن 
ملء  قواعد  بشان  والقانونية  الفنية  النقاط  كافة 

وتشغيل السد.
واضاف ان مصر ال تزال تضرب المثل وتؤكد 
األزمــة  لحل  التفاوضى  بالمسار  تمسكها  دوًمـــا 
الــمــفــاوضــات بمثابة  تــكــون هــذه  وتــأمــل فــى أن 
الفرصة األخيرة التى ستتم داخل البيت اإلفريقى 

بعد تسع سنوات من التفاوض من أجل التوصل إلى 
اتفاق عادل ومتوازن ومنصف وملزم يحقق مصالح 

كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح انه إذا كان قد تم االتفاق خالل اجتماع 
إرسال  على  "الجمعة"  المصغر  اإلفريقى  االتحاد 
عليه  التوافق  تم  بما  األمــن  مجلس  إلــى  خطاب 
ألخذه فى االعتبار عند مناقشة القضية بجلسته 
الخاصة لهذا الغرض وبالتالى سيكون لهذا التوافق 
األثر فى طبيعة القرار أو التوصية أو البيان الذى 
تقدمت  التى  الشكوى  أن  إال  المجلس،  سيصدره 
أو  قائمة  تظل  ســوف  المجلس  إلــى  مصر  بها 
ستسفر  التى  النتائج  طبيعة  نــرى  حتى  حاضرة 
فترة  تحديد  تم  والتى  القادمة  المفاوضات  عنها 

أسبوعين لها حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم.
تزال  ال  مصر  أن  إبراهيم  محمد  اللواء  واكــد 
السياسى  الحل  على  المراحل  كل  فى  حريصة 
المفاوضات  تــم ذلــك مــن خــالل  لــأزمــة ســـواء 
الثالثية أو من خالل االتحاد اإلفريقى أو من خالل 

مجلس األمن، حيث إن الهدف النهائى الذى تسعى 
إليه القيادة السياسية المصرية هو الحفاظ على 
الحقوق المائية المصرية وهى قادرة بإذن الله على 

تحقيق هذا الهدف.
كانت الرئاسة الفرنسية لمجلس األمن الدولى 
الماضى  "االثــنــيــن"  مفتوحة  جلسة  حـــددت  قــد 
استجابة  اإلثيوبى  النهضة  سد  موضوع  لمناقشة 
للطلب المصرى، الذى تقدمت به لرئاسة المجلس 

فى التاسع عشر من الشهر الجارى.
مكثفة  مباحثات  األمن  مجلس  جلسة  وسبقت 
لشرح  مستوى  من  أكثر  على  مصرية  وتحركات 
أعضاء  الــدول  مع  النهضة  بسد  الخاص  موقفها 
مع  الوثيق  بالتنسيق  قامت  كما  األمـــن،  مجلس 

فرنسا باعتبارها دولة الرئاسة الحالية للمجلس.
وأسفرت التحركات المصرية عن رأى عام داخل 
موقفها  وسالمة  المصرى  للطلب  مؤيدا  المجلس 
للنقاش  جلسة  تحديد  إلــى  أدى  مما  القانونى، 
مصر  الــثــالث  الـــدول  بمشاركة  المفتوح  العلنى 

والسودان وإثيوبيا حال رغبتها فى المشاركة.

تأييد أممى للموقف المصرى
المتحدة  باألمم  دبلوماسية  مصادر  ووصفت 
مجلس  اقتناع  تعكس  إذ  بالمهمة،  الخطوة  تلك 
األمن كونه أحد األجهزة الرئيسية باألمم المتحدة 
بالموضوعات  المعنى  األساسى  الدولى  والجهاز 
وبنظر  الدوليين  واألمــن  السلم  بحفظ  الخاصة 
استمرارها  يترتب على  التى  والحاالت،  النزاعات 

تهديد للسلم واألمن الدوليين.
المصرية  النظر  بوجهة  اقتناعه  أن  وأضافت 
تؤكد أن استمرار عدم تحقيق تقدم فى المفاوضات 
باإلعالن  إثيوبيا  قيام  مع  النهضة  بسد  المرتبطة 
بشكل منفرد وأحادى عن اعتزامها ملء السد فى 
شهر يوليو 2020 هو وضع غير مقبول ويؤدى إلى 
حالة يترتب على استمرارها تهديد للسلم واألمن 

الدوليين.
وتوقعت المصادر تأييًدا للموقف المصرى بناء 
على ما تقدمت به مصر من توضيحات فى طلبها 
عقد جلسة لمناقشة الموضوع، وكذلك ما قامت به 
من اتصاالت مكثفة لتوضيح وجهة نظرها للرئاسة 
الثنائية  العالقات  ضوء  وعلى  للمجلس  الفرنسية 
بين  كــذلــك  تجمع  والــتــى  البلدين  بين  الــوطــيــدة 
الرئيسين عبدالفتاح السيسى والفرنسى إيمانويل 
ماكرون وكذا مع الواليات المتحدة، التى كانت قد 
للمشاورات  عدة  جوالت  واشنطن  فى  استضافت 

الثالثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
عقد  على  حرصها  المصرى  الطلب  يعزز  وما 
جلسة لمجلس األمن بشأن الموضوع، حيث قدمت 
فى هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة وهو ما 
أدى إلى نجاح فرنسا والواليات المتحدة األمريكية 
بعد مشاورات مضنية مع الدول أعضاء المجلس 
فى الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع 
سد النهضة بما يتسم به من حساسية وطابع فنى 
لهذا  المفتوحة  الجلسة  عقد  على  االتفاق  وعلى 

الغرض. 
أن  المجلس  أعضاء  ــدول  ال على  التأكيد  وتــم 
الــمــوضــوع على  الــغــرض مــن الرغبة فــى عــرض 
المجلس هو اإلصرار من جانب مصر على التوصل 
إلى اتفاق وتجنب التصرفات األحادية أو الوصول 
الدوليين  واألمن  السلم  تهديد  حالة  إلى  بالوضع 

بالمنطقة.
الدول  جانب  إلى  األمن  تشكيلة مجلس  وتضم 
تونس  من  كال  بالمجلس  العضوية  دائمة  الخمس 
إلى  وفيتنام  وإندونيسيا  والنيجر  إفريقيا  وجنوب 
جانب ألمانيا وإستونيا والدومنيكان وبلجيكا وجزر 

غرينادين.
ــــدول األعــضــاء  ــول مــصــر عــلــى مــوقــف ال ــع وت
بالمجلس بعد أن قدمت كل ما يؤكد سالمة موقفها 

القانونى وحقوقها الثابتة فى تلك القضية.

التى  والــتــهــم  لفضائحه  ــمــرارًا  اســت
ــا راشـــــد الــغــنــوشــى، رئــيــس  ــه ــواجــه ي
البرلمان التونسى، بشأن مصادر ثروته 
ــه الــخــارجــيــة  ــاطــات ــب الــمــتــصــاعــدة وارت
تلك  وكذلك  لإلخوان،  الدولى  بالتنظيم 
التونسى  الرئيس  قبل  مــن  االتــهــامــات 
بالميليشيات  باالرتباط  له  سعيد  قيس 

اإلرهابية فى الغرب الليبى.
األخيرة  الغنوشى  تصريحات  جاءت 
البنزين وتشعل أزمة  النار على  لتسكب 
الرئيس  به  صرح  ما  بمخالفته  مجدًدا 
الغنوشى  خــالــف  حــيــث  ســعــيــد  قــيــس 
الملف  حــول  بـــالده  رئــيــس  تصريحات 
خالل  مــؤخــًرا  بها  أدلــى  التى  الليبى، 
إن  فيها  قــال  والــتــى  لفرنسا،  ــه  ــارت زي
شرعية السلطة فى طرابلس مؤّقتة وال 

يمكن أن تستمر.
ــغــنــوشــى، فـــى تــصــريــحــات  وقــــال ال
"حكومة  إن  تونسية،  إعـــالم  لــوســائــل 
الوفاق هى الشرعية الوحيدة فى ليبيا"، 
وإنه "ال وجود لشرعية دائمة"، وهو ما 
يشير وفق مراقبين الى تفاقم الخالف 

بين الغنوشى وقيس سعيد.
خالل  صــرح  التونسى  الرئيس  كــان 
القائمة  السلطة  بــأن  لباريس  زيــارتــه 
دولية  شرعية  على  تقوم  طرابلس  فى 

يمكن  و"ال  مؤقتة  الشرعية  هــذه  ولكن 
أن تستمر ويجب أن تحل محلها شرعية 

جديدة".
وأوضح سعيد، خالل مؤتمر صحفى 
إيمانويل  الفرنسى  نظيره  مع  مشترك 
ال  الوفاق  حكومة  شرعية  أن  ماكرون، 
وأنه  ــًدا،  أب الحكم  فى  تستمر  أن  تعنى 
فى  جديدة  شرعية  سلطة  إنتاج  يجب 
مشدًدا  الشعب،  إرادة  من  نابعة  ليبيا 
أى  قاطع  بشكل  ترفض  تونس  أن  على 
مخطط يهدد أمن ووحدة التراب الليبى.
ــذراع  ال والــبــنــاء،  العدالة  كــان حــزب 
المسلمين  اإلخــوان  لجماعة  السياسية 
الرئيس  على  هجوما  شــن  ليبيا،  فــى 
التونسى واتهمه بالجهل باألزمة الليبية.

والبناء  العدالة  حــزب  رئيس  ــال  وق
له  تدوينة  فى  اإلخوانى محمد صــوان، 
على  للجماعة  الرسمية  الصفحة  فى 
جدا  الواضح  من  إنه  "فيسبوك"،  موقع 
سعيد  قيس  التونسى  الرئيس  افتقاد 
باألزمة  المعرفة  من  األدنــى  الحد  إلى 

السياسية فى ليبيا وتركيبة شعبها.
الغنوشى  يــواجــه  ذلــك  غضون  وفــى 
مطالب برلمانية بسحب الثقة واتهامات 
بالتآمر ضد تونس، وسيادتها من داخل 
برلمانها لخدمة أجندات قطرية وتركية.

وكشفت مصادر برلمانية تونسية ان 
تونسية  غير  لمنظمات  "الغنوشى سمح 
رصد  مهمتها  البرلمان،  داخــل  بالعمل 
ــواب، وذلـــك فــى مخالفة  ــن تــحــركــات ال
وللسيادة  التونسية  للقوانين  صريحة 
قطرية  المنظمات  هــذه  وأن  الداخلية 
باألساس  وتستهدف  ومشبوهة  التمويل 

معارضى حركة النهضة اإلخوانية".
ـــك مـــن تــلــويــح الــرئــيــس  ويــتــضــح ذل
التونسى قيس سعيد فى خطابه األخير 
للمؤسسات  أجنبية  اختراقات  بوجود 

السيادية فى تونس.
وبدورها كشفت عبير موسى، رئيسة 
ندوة  خــالل  الحر،  الدستورى  الحزب 
مساعدين  بـ''وجود  سمته  عما  صحفية 
أجورهم  بسداد  تقوم  البرلمانية  للكتل 

منظمة أجنبية".
وحـــذرت مــوســى مــن خــطــورة هــؤالء 
بأنهم  اتهمتهم  الــذيــن  الــمــســاعــديــن 
ما  وهو  أجنبية  لجهات  تقارير  يكتبون 
يمس سيادة المجلس والسيادة الوطنية 
للبالد، إضافة لكون القانون يمنع تمويل 

األحزاب من جهات أجنبية".

أونالين«  »إكسبرت  صحيفة  نشرت 
العالقات  سير  حــول  مقاال  الــروســيــة، 
ـــــا نــحــو مــزيــد من  بــيــن أمــريــكــا وأوروب
التأزم.. وجاء فى المقال: فى السنوات 
دونــالــد  وصـــول  بعد  الماضية،  ـــع  األرب
تدهورت  األبــيــض،  البيت  إلــى  تــرامــب 
العالقات عبر األطلسى باطراد. ال تريد 
واشنطن من بقية العالم فرض ضرائب 
تكنولوجيا  عمالقة  احتكار  ــاح  أرب على 
األلمان،  ويريد  األمريكيين؛  المعلومات 
خط  بناء  استكمال  المطاف،  نهاية  فى 
وتحمى  الشمالى؛  السيل  الغاز  أنابيب 
األوروبــيــة  الــســيــارات  صناعة  بروكسل 
من المنافسين، ولكنها سرعان ما تفقد 
ترامب  الرئيس  يهدد  عندما  أعصابها 
بفعل الشىء نفسه للسيارات األوروبية.. 
وهذا ليس كل شىء، بل هى التناقضات 
المتحدة  ــات  ــوالي ال بين  شــهــرة  األكــثــر 
نحو  السريع  بالسير  يشى  ما  وأوروبـــا، 

صراع تجارى بينهما.
ــرامــب مــؤخــرا جبهة  فــتــح دونــالــد ت
أوروبا، مهددا  المواجهة مع  جديدة فى 
بتقليص القوات األمريكية المتمركزة فى 
القرار  هذا  ويعزو  كبير.  بشكل  ألمانيا 
ـــادة اإلنــفــاق  ــى إحــجــام برلين عــن زي إل
الدفاعى ودعمها لبناء السيل الشمالى، 
موقف جمهورية ألمانيا االتحادية بشأن 
بناء السيل الشمالى منطقى، كما موقف 
انخفاض  مسألة  من  المتحدة  الواليات 

إنفاق ألمانيا الدفاعى.
إلى  التوصل  أن  إلى  يشير  كله،  ذلك 
ال  كانا  إذا  وأوروبـــا،  أمريكا  بين  اتفاق 
يريدان قطيعة وحربا تجارية على غرار 
المتحدة والصين،  الواليات  بين  الحرب 

سيكون صعبا للغاية.
العالقات  تــدهــور  ــون  ــي األوروب يربط 
شخصيا.  ــرامــب  ت بــالــرئــيــس  الثنائية 
والنزاعات  التناقضات  هذه  معظم  لكن 
فى  تــرامــب  ُهــــزم  لــو  حــتــى  ستستمر 
رئيسا  بقى  إذا  أما  نوفمبر،  انتخابات 
سنوات  ــع  أرب لمدة  المتحدة  للواليات 
مخاطرة  دون  ومــن  فــعــنــدئــٍذ،  أخـــرى، 
أن  افتراض  يمكن  كبير،  خطأ  بارتكاب 
فى  ستستمر  األطلسى  عبر  العالقات 

التدهور بسرعة أكبر.

حرب تجارية كبرى 
على األبواب بين 
أوروبا وأمريكا

هالة شيحة
Hala4shiha@yahoo.com

أديس أبابا لم حتترم البيت اإلفريقى.. فهل يردعها املجتمع الدولى؟ 

مصر حريصة على التوافق بشأن قواعد امللء ولن تقبل بإجراءات أحادية! 
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الغنوشى حليف اإلخوان يخالف الرئيس 
التونسى وينحاز لحكومة السراج اإلرهابية!

البرلمان العربى يدعو لوقف التبادل التجارى مع 
تركيا وإيران وتفعيل معاهدة الدفاع المشترك

أحمد ياسر N

 أقر البرلمان العربى، فى جلسته برئاسة الدكتور مشعل 
االستراتيجية  العربى،  البرلمان  رئيس  لمى  الُسّ فهم  بن 
العربية الموحدة للتعامل مع إيرن، واالستراتيجية العربية 
االستراتيجيتان  وطالبت  تركيا،  مع  للتعامل  الموحدة 

ــادل الــتــجــارى  ــب ــت بـــضـــرورة إيـــقـــاف ال
ــدول  ال بين  المشتركة  والــمــشــروعــات 
لحين  وتركيا  إيـــران  مــن  وكــل  العربية 
وأعمالهما  سياساتهما  عــن  التخلى 
الــعــدائــيــة الــتــى تــهــدد الــســلــم واألمـــن 
العربية،  المنطقة  فــى  واالســتــقــرار 
وتفعيل مجلس الدفاع العربى المشترك 
- الذى تأسس بموجب المادة )6( من 
لعام  المشترك  العربى  الدفاع  اتفاقية 
ردع عربى جماعى  كأداة   - م(   1950(
الشئون  فــى  الدولتين  تــدخــالت  ضــد 

الداخلية للدول العربية.
وتـــهـــدف االســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة 
وقف  إلــى  إيــران  مع  للتعامل  الموحدة 

الداخلية  الشئون  فى  اإليــرانــى  النظام  تدخالت  جميع 
تهدد  التى  العدائية  لسياساته  والتصدى  العربية،  للدول 

األمن واالستقرار فى المنطقة، 
التى يقوم بها  التهديد  وحددت االستراتيجية مصادر 
النظام اإليرانى ومنها: مشروع النظام اإليرانى لتصدير 
الثورة إلى العالم العربى والذى ُيهدد أمن واستقرار الدول 
العربية، واحتالل الجزر اإلماراتية الثالث، وإثارة الفتنة 
اإلرهابية،  الجماعات  ودعم  اإلرهاب  ورعاية  والطائفية 
وتكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربية وتزويدها 
ميليشيا  وتسليح  ودعــم  والنوعية،  الثقيلة  باألسلحة 
الذكية  باألسلحة  وإمــدادهــا  باليمن  االنقالبية  الحوثى 
على  للعدوان  الُمّسيرة  والطائرات  البالستية  والصواريخ 
التى طالت  الجوار الجغرافى، والهجمات اإلرهابية  دول 
المنشآت النفطية فى المملكة العربية السعودية، وانتهاك 
النظام اإليرانى للسالمة اإلقليمية وتهديد طرق المالحة 

البحرية والتجارة العالمية فى المنطقة العربية.
إليقاف  والتدابير  اإلجــراءات  االستراتيجية  وتضمنت 
وأهمها:  العربية  الشئون  فى  اإليرانى  النظام  تدخالت 
مجلس  إلى  ورفعها  مذكرة  العربية  الدول  جامعة  إعداد 
العدائية  اإليرانى  النظام  سياسات  بشأن  الدولى  األمن 
وتكثيف  العربية،  للدول  الداخلية  الشئون  فى  وتدخالته 
والمنظمات  الـــدول  مــع  العربية  الدبلوماسية  الجهود 
للنظام  العدائية  السياسات  إليضاح  والدولية  اإلقليمية 
اإليرانى التى تهدد أمن الدول العربية، ومطالبة مجلس 
بتنفيذ قرارات مجلس األمن  إيران  بإلزام  الدولى  األمن 
باألسلحة  الحوثى  ميليشيا  تزويد  حظر  بشأن  الدولى 
مجلس  بــقــرار  وإلــزامــهــا   ،)2216( رقــم  الــقــرار  خاصة 

الــنــووى،  برنامجها  بشأن   )2231( رقــم  الــدولــى  األمــن 
الداخلية  الشئون  فى  اإليرانى  النظام  "تدخالت  ووضع 
للدول العربية" بندا دائما على جدول اجتماعات مجالس 
واالتحاد  ـــى  األوروب االتــحــاد  مع  العربية  الــدول  جامعة 
أمــريــكــا  دول  ومــجــمــوعــة  اإلفـــريـــقـــى 
الالتينية والكاريبى والمنظمات الدولية 

واإلقليمية األخرى.
العربية  االستراتيجية  وبخصوص 
فتهدف  تركيا  مــع  للتعامل  الــمــوحــدة 
إلى: إلزام النظام الُتركى بمبادئ حسن 
العربية  الــدول  سيادة  واحترام  الجوار 
جميع  ووقــف  فيها،  الشرعية  والُنظم 
للدول  الداخلية  الشئون  فى  تدخالته 
العدائية  لسياساته  والتصدى  العربية، 
سيادة  تمس  التى  التوسعية  وأطماعه 
وتهدد  أراضيها،  ووحدة  العربية  الدول 
المنطقة  فى  واالستقرار  والسلم  األمن 

العربية. 
التهديد  ومصادر  التحديات  االستراتيجية  وحــددت 
التوسعية  التركى ومنها: األطماع  التعامل مع النظام  فى 
والتدخل  العربية،  المنطقة  فــى  التركية  للجمهورية 
واالنتهاك  وليبيا،  سوريا  فى  المباشر  التركى  العسكرى 
الميليشيات  ودعــم  وتكوين  الــعــراق،  لسيادة  المستمر 
فى  المتطورة  باألسلحة  وتزويدها  الُمسلحة  والجماعات 
سوريا وليبيا، ونقل اإلرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، األمر 
الُمسلح وُيطيل أمده وُيهدد مصالح  ُيغذى الصراع  الذى 
الدول العربية الُمجاورة، واحتضان ودعم أفراد وجماعات 
ومنابر إعالمية وقنوات فضائية هدفها إشاعة الفوضى 
والتحكم  العربية،  الــدول  من  عدٍد  فى  االستقرار  وعدم 
التى  المياه  ومــصــادر  ومــمــرات  منابع  على  والسيطرة 
ُتغذى سوريا والعراق، األمر الذى ُيعرض أمنهما المائى 

للمخاطر.
إليقاف  والتدابير  اإلجــراءات  االستراتيجية  وتضمنت 
وأهمها:  العربية  الشئون  فى  التركى  النظام  تدخالت 
من  الُتركية  الــقــوات  سحب  المتحدة  األمــم  من  الطلب 
العربية  ــدول  ال جامعة  وإعـــداد  والــعــراق،  وليبيا  سوريا 
مذكرة ورفعها إلى مجلس األمن الدولى بشأن سياسات 
النظام التركى العدائية وأطماعه التوسعية وتدخالته فى 
الشئون الداخلية للدول العربية، وانتهاكه قرارات مجلس 
ودعم  لليبيا،  السالح  تصدير  بشأن حظر  الدولى  األمن 
الميليشيات والجماعات الُمسلحة، وانتهاك سيادة الدول 

العربية.

ترامب
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مفاوضات »الفرصة األخيرة« تفضح أالعيب إثيوبيا

سياسيون  وخبراء  دبلوماسيون  ح��ذر 
من مخاطر تالعب اثيوبيا ومراوغاتها فى 
أزمة سد النهضة وإصرارها على ملء السد 
تحد  فى  المقبلة،  األسابيع  غضون  فى 
يعكس إفشالها كل فرص التفاوض من اجل 
التوصل التفاق يضمن حال عادال ومنصفا 
لقضية سد النهضة االثيوبى وبما يحقق 
وال��س��ودان  "مصر  ال��ث��الث  ال���دول  مصالح 

أبي أحمدوإثيوبيا". حمدوك السيسى

السراجالغنوشى

مشعل السلمى
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للبنك  النقديـة  السياسة  لجنة  قــررت 
سعرى  على  اإلبــقــاء  المصـرى  المركزى 
عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر 
 %9.25 مستوى  عند  الرئيسية  العملية 
وكذلك  الترتيب،  و9.75%على  و%10.25 
عند  والخصم  االئتمان  سعر  على  اإلبقاء 

مستوى %9.75.
بــيــان، إن  الــمــركــزى، فــى  وقـــال البنك 
المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر 
من   2020 مايو  فــى   %4.7 إلــى  انخفض 
باحتواء  مدعوما   ،2020 إبريل  فى   %5.9
اإليجابى  والتأثير  التضخمية  الضغوط 

لفترة األساس.
وسجل التضخم العام معدالاً شهريا بلغ 
فى   %1.1 مقابل   2020 مايو  فى  )صفر( 
المعدل  انخفاض  جــاء  وقــد   .2019 مايو 
بصفة  مدفوعا  الــعــام  للتضخم  السنوى 
األساس  لفترة  اإليجابى  بالتأثير  أساسية 
السلع  أســعــار  مساهمة  انخفاض  نتيجة 
الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان 
مقابل   2019 لعام  مايو  فى  الفطر  وعيد 
 ،2020 لعام  ومــايــو  ابــريــل  فــى  وقوعهما 
السلع  أسعار  مساهمة  انخفاض  وكذلك 
غير الغذائية ولكن بدرجة أقل، حيث جاءت 
الزيادة فى أسعار السلع غير الغذائية أقل 
ذات  وفى  الماضى.  العام  فى  مثيلتها  من 
للتضخم  السنوى  المعدل  انخفض  الوقت، 
األساسى إلى 1.5% فى مايو 2020 مقابل 
معدل  أدنى  وهو   ،2020 إبريل  فى   %2.5

ا. مسجل له تاريخياً
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البنك المركزى يقرر 
تثبيت أسعار الفائدة

وق��ع��ت م��ؤس��س��ة ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��ارى ال��دول��ى 
ب���روت���وك���وال ج���دي���دا م���ع م��س��ت��ش��ف��ى س��وه��اج 
الجامعى؛ لتجهيز وتوسيع وحدة الغسيل الكلوى 

لألطفال بالمستشفى.
وصرح هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة 
تواصل  المؤسسة  بأن  الدولى،  التجارى  البنك 
الرعاية  توفير  فى  الدولة  لمساندة  جهودها 
انتشار  ظ��ل  ف��ى  خ��اص��ة  ل��ألط��ف��ال  الصحية 

فيروس كورونا.
جنيه  مليون   16 األم��ن��اء  مجلس  وخصص 
فى إبريل 2019 لتوسيع وتجهيز وحدة الغسيل 
أكبر  باعتبارها  بالمستشفى  لألطفال  الكلوى 
وحدة تخدم األطفال المصابين بأمراض الكلى 

فى صعيد مصر.
غسيل  ماكينة   26 من  الوحدة  تلك  وتتكون 
غرفة  إلى  باإلضافة  مركزة  عناية  وغرفة  كلى 
ونظام  مياه  معالجة  ومحطة  البالزما  فصل 

توصيل مركزى لتخفيض معدالت العدوى.
السعيد،  ش��ري��ف  المهندس  م��ن  ك��ل  ووق���ع 
مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، واألستاذ 
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم شرف، رئيس 
عبر  بعد  عن  الشراكة  عقد  س��وه��اج،  جامعة 
بالتباعد  التزاما  كونفرانس  الفيديو  خاصية 

االجتماعى.
وعلق السعيد: من المتوقع أن تخدم الوحدة 
حوالى 5000 طفل سنويا، الفتا إلى أن الرؤية 
عن  ال��ع��بء  رف��ع  ف��ى  تتمثل  للمؤسسة  العامة 
القادرين، ودعم قطاع الصحة  المواطنين غير 
خاصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم 

و18 عاًما.

تعاون بين »التجارى الدولى« 
ومستشفى سوهاج الجامعى 

لدعم صحة الطفل

 هالة عبد اللطيف

ال حديث يعلو خالل هذه األيام سوى الحديث عن 
قرار تعديل رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى 
تضمن رسوما جديدة على سلع وخدمات أخرى، منها 
فرض 3% على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد 
مصريين  الرياضيين  الالعبين  عقود  من  غيرها  أو 
جنيه  مليون  للعقود  السنوية  القيمة  رسم  أجانب،  أو 
أو أقل، 4.5% ألكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون 
ماليين   3 حتى  جنيه  مليون   2 من  ألكثر   %6 جنيه، 
جنيه، 7.5% ألكثر من 3 ماليين جنيه حتى 5 ماليين 
جنيه، 9% ألكثر من 5 ماليين جنيه، 10% ألكثر من 10 
ماليين جنيه، وفرض 25% على أغذية الكالب والقطط 
ا على كل لتر  والطيور األليفة للزينة، وفرض 30 قرشاً
ا على كل  بنزين بأنواعه، ومنتج السوالر بواقع 25 قرشاً
لتر، وفرض 5% على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه 
وجميع اإلكسسوارات الخاصة بها، وخصم 1.5 جنيه 
المصنع  غير  أو  الخام  التبغ  من  جرام  كيلو  كل  على 
وفضالت التبغ بكل أشكاله، بجانب فرض رسوم على 
جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء 
من خالئط وغير خالئط طالما يتم بيعه فى السوق 
المحلية بشكل مباشر، وذلك بواقع )10%( من القيمة 
إليها  مضافا  الجمركية  لألغراض  المقررة  السوقية 
المضافة  القيمة  على  والضريبة  الجمركية  الضريبة 

وغيرها من الضرائب والرسوم.
فرض  تضمن  بــل  ذلـــك،  على  األمـــر  يتوقف  ولــم 
رسوم بنحو 2.5 من قيمة فاتورة اإلنترنت للشركات 
الجديدة،  الرسوم  من  وغيرها  التجارية،  والمنشآت 
على أن يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه 
التخلف  حالة  فى  جنيه  ألف  خمسين  على  تزيد  وال 
لذلك  المحدد  الموعد  الرسم فى  توريد حصيلة  عن 
دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، باإلضافة 
إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من 

الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد سعيد، خبير 
فرض  يقترن  ما  عــادة  إنــه  االقتصادية،  التشريعات 
الضرائب والرسوم الجديدة برفض شعبى بين جميع 
البشر وفى شتى أنحاء العالم، ولكن هناك عدة عوامل 
تجعل الشعوب المتحضرة تقبل بزيادة الرسوم بل قد 
تشارك فى دفعها طواعية، تنحصر تلك العوامل فى 

قيمة الضريبة الجديدة ومجال تطبيقها وجهة صرف 
حصيلتها.

على رسوم  العوامل  تلك  اذا طبقنا  أنه  إلى  وأشار 
القانون  احكام  بموجب  المفروضة  الجديدة  التنمية 
رقم ٨3 لسنة 2020، نجد ان قيمة الرسوم الجديدة 
تنحصر فى زيادة تقدر من جنيهين الى خمسة جنيهات 
على الوثائق التى تستخرج من الجهات الحكومية وهى 
رسوم بسيطة يستطيع الجميع دفعها فهى ال تزيد عن 
منه  العديد  المواطن  يستهلك  الشاى  من  كوب  قيمة 
يوميا، اما الرسوم التى سوف تعمل بالفعل على تنمية 
موارد الدولة عبر هذا القانون فهى 2% من المشتريات 
و%4.5  وخالفه  كاألمور  الحرة  االسواق  من  تتم  التى 
جنيه،  مليون  على  تزيد  التى  الالعبين  عقود  مــن 
12% على الخدمات الترفيهية التى تقدم فى الفنادق 
السياحية، 25% على اكل القطط والكالب المستورد، 
بنود  على  مفروضة  جميعها  االخيرة  الرسوم  فهذه 
استهالكية وغير اساسية للمعيشة ويستطيع المكلفون 
بها سدادها بدون عناء، وخاصة فى ظل احتياج الدولة 
الذى  االنتاج  عن  العجز  بسبب  المالى  للدعم  الملح 
لنفقات  الدولة  واحتياج  كورونا  جائحة  بسبب  حدث 
لكافة  الممكنة  الصحية  الــرعــايــة  لتوفير  عظيمة 
طوائف الشعب، لذلك فى ظل هذه الظروف الصعبة 
لدينا  ما  بكل  وندعمه  الوطن  مع  نتضامن  ان  علينا 
من قوة، فقد تأثر الدخل القومى بشدة بسبب توقف 
الذى  العالمية  التجارة  وانكماش  االجنبية  السياحة 
ادى النخفاض دخل قناة السويس، فقد توقف االنتاج 
بشكل عام فى عدة مجاالت ولكن لم تتوقف المزايا 
الوفاء  او عن  ابنائها  الدولة عن  تتخل  فلم  والنفقات 

بالتزاماتها.
أستاذ  الحماقى،  يمن  الــدكــتــورة  قالت  حين  فــى 
االقتصاد بجامعة عين شمس، إن فرض رسوم تنمية 
من  وتحصيلها  السلع  بعض  تتضمن  الــدولــة  مـــوارد 
كالرسوم  الجباية  لسيناريو  استكماال  يعد  المواطن 
على البنزين فى حين بعض السلع تحصيل رسوم منها 
يعد خدمة لخزانة الدولة كالرسوم المقررة على اكل 
تنمية  رسم  تحصيل  أن  إلى  الفتة  والكالب،  القطط 
موارد الدولة قد يوفر ماال يقل عن 10 مليارات جنيه 

للموازنة العامة للدولة .

زيادة رسوم تنمية موارد الدولة بين 
جباية المواطن وسد عجز الموازنه العامة

شكاوى املواطنني تتزايد على خلفية الرسوم جديدة 
تعالت شكاوى العشرات من المواطنين بل المئات 
وبالتحديد فى مركز  البحيرة  بأحد مراكز محافظة 
فرض  خــالل  من  وذلــك  الكهرباء،  فواتير  من  إدكــو 
رسوم خدمة العمالء بالفواتير- التى حصلت "النهار" 

على نسخة منها، هذا بخالف رسوم النظافة 
التى كانت قد أقرتها وزارة الكهرباء منذ 

عدة سنوات .
فواتير  من  الشكاوى  تتوقف  ولــم 
تقدم  بل  األمــر،  هذا  على  الكهرباء 
بشكاوى  الــمــواطــنــيــن  مــن  الــمــئــات 
خالل الفترة الماضية من عدم مرور 
"الكشافين" لقراءة العدادات ومن ثم 
الكيلووات،  بمئات  الــعــداد  تخزين 
ــر كــهــربــاء  ــي ــوات ومـــن ثـــم وصــــول ف
بأرقام مبالغ بها بعد أن تم دخولهم 

شرائح أعلى جراء تخزين االستهالك 
بالعدادت.

ا على ذلك، قال محمد صالح،  وتعليقاً
إن  ذلـــك،  مــن  المتضررين  وأحـــد  مـــدرس 
تضمنت  الجارى  للعام  يونيو  شهر  فواتير 
 11 بقيمة  وذلك  عمالء  بخدمة  يسمى  ما 

ا بأنه ال أحد من خدمة العمالء  جنيها، علماً
يهتم بالشكاوى، وإن حصل ذلك فيكون الرد 
بفواتير  يوجد  أنه  إلى  ا  الفتاً مسكن،  مجرد 

جنيهات  خمسة  بقيمة  وذلك  نظافة  رسوم  الكهرباء 
األهالى حتى  من  قمامة  أى  يتم جمع  لم  بأنه  ا  علماً

باتت الشوارع بإدكو مكنظة بالقمامة .
الخبير  ــجــرم،  ال رمـــزى  الــدكــتــور  قــال  فــى حين 
أصبحت  الحكومة  أن  الواضح  من  إن  االقتصادى، 
كافة  عــلــى  الــرســوم  مــن  الــعــديــد  فـــرض  تستسهل 
المواطنين، من خالل فاتورة الكهرباء مثل ما يسمى 
يتم  حتى  الــنــظــافــة،  ومــصــاريــف  الــعــمــالء،  بخدمة 
وبما  المواطنين،  كافة  من  إضافية  مــوارد  تحصيل 
أوجه  فى  الــدولــة  تستخدمها  ضخمة،  مبالغ  يمثل 
اإلنفاق المختلفة، وسد عجز الموازنة، على فرضية 
فواتير  أصبحت  حتى  كثير،  الكثير  فى  القليل  ان 
المرافق العامة هى األداة التى تستخدمها الحكومة، 

ا من أن المواطن لن  لفرض العديد من الرسوم، ظناً
يشعر بها.

: "الحكومة   وتابع الجرم تصريحاته لـ"النهار" قائالاً
رســوم  بفرض  نفسها؛  تكلف  وال  بالها،  تشغل  ال 
ــروات ورجــال  ــث وضــرائــب على أصــحــاب ال
أرباحهم  مع  يتناسب  بشكل  األعــمــال، 
واإليرادات التى تحققت من انشطتهم، 
ولــكــن مــن األســهــل واألوفــــر لــهــا أن 
الخصم  ليتم  زرار،  عــلــى  تضغط 
مرة  مــواطــن  مليون   50 نحو  على 
ا عما يسمى بالعدالة  واحدة، بعيداً
يوم  كل  نسمعها  التى  االجتماعية، 

دون أن نراها فى الواقع العملى".
الحكومة  أن  إلــى  الجرم  وأشــار 
تــســتــطــيــع تــحــصــيــل مـــــوارد مــالــيــة 
ا  جاداً ا  سعياً سعت  ما  اذا  ضخمة، 
ــحــو ذلـــــك، فــتــتــبــع الــمــرتــبــات  ن
ــوذ  ــف ــن الـــبـــاهـــظـــة ألصــــحــــاب ال
والمكاسب الفاسدة من أهل الثقة 
والوالء، فى الجهاز اإلدارى للدولة، 
من المؤكد انها سوف ترى ان هناك 
من  عــدد  وجــود  فى  يتمثل  خلفيا  جانبا 
هؤالء فى الجهاز اإلدارى للدولة، يتقاضى الفرد 
اكثر من ربع مليون جنيه شهرياًا، نظير اعمال  منهم 
ذلك،  نحو  أو  ابتكارات  تمثل  ال  كتابية،  أو  نمطية 
العاملين  من   %10 من  اكثر  يمثلون  هــؤالء  ولألسف 
فى الجهاز االدارى والمؤسسات االقتصادية المملوكة 
للدولة، ويتقاضون اكثر من نصف إجمالى األجور فى 
تلك المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، مما يجعل 
المواطن المطحون يئن فعال من فرض رسوم إضافية. 
يتقاضون مبالغ طائلة،  الوقت نفسه، نجد غيره  فى 
ويتساوون معه فى فرض تلك الرسوم، فالمساواة فى 
فرض تلك الرسوم على كافة المواطنين بدون تمييز 
ا، لعدم المساواة فى الجوانب األخرى  ا فادحاً ُيعد ظلماً
األكثر أهمية، وهذا يكون من منطلق سهولة التحصيل 
المواطنين  بين  العدالة  قواعد  ألدنــى  مراعاة  دون 

متساوى الحقوق وااللتزامات.

المستوردين  الــعــامــة  الشعبة  رئــيــس  نــائــب 
باالتحاد العام للغرف التجارية، عن وعود محافظ 
البنك المركزى طارق عامر، للمستوردين بثبات 
لعدم  أخرى،  مرة  ارتفاعه  وعدم  الصرف  سعر 
إلى أن  السلع فى األسواق، الفتا  ارتفاع أسعار 
أسعار السلع مستقرة فى السوق المحلية حتى 
الصرف  سعر  استقرار  عدم  أن  وأوضــح  اآلن، 
يؤدى إلى تذبذب أسعار السلع إال أن وعود البنك 

المركزى ستساهم فى ثبات األسعار. 
لماذا  حول  التساؤالت  تزايدت  الفور  وعلى 
يرتفع الدوالر االمريكى مقابل الجنيه المصرى؟، 
أسعار  على  سيؤثر  الـــدوالر  ارتــفــاع سعر  وهــل 

السلع خالل الفترة المقبلة؟.
أســامــة  قـــال  ذلـــك  عــلــى  وتعليقا 
زرعى، رئيس قسم التحليل الفنى 
بى  الكاديمية  واالقتصادى 
ــدر، البـــد ان  ــري بـــرو ت
الــبــدايــة  ــى  ف نفهم 
بين  الـــعـــالقـــة  أن 
االمريكى  الــدوالر 
والجنيه المصرى 
هــــــــى عــــالقــــة 
مبدأ  على  قائمة 
اقــتــصــادى وهــو 
ـــرض  ـــع مــــبــــدأ ال
وان  ـــــب  ـــــطـــــل وال
فـــى مصر  الـــــدوالر 
يستخدم كسلعة رئيسة 
ــة  ــراري ــم ـــة الســت واجـــب
وهنا  القائمة  االعــمــال 
الطردية  للعالقة  ستخضع 
اذا  االقــتــصــادى  المبدأ  فــى 
وزاد  الطلب  زاد  الــعــرض  قــل 
معه السعر والعكس صحيح ومن 
هذا المنطلق البد ان نعرف ما هى 
الدولة  الدوالر فى  مصادر دخول 
ما  نعرف  ولكى  المصرية 

هو السبب الرئيسى الرتفاع الدوالر ونحدد كيف 
تسير وجهتنا .

السياحة قبل جائحة  وأوضح زرعى أن دخل 
كورونا كان قد وصل الى 13 مليار دوالر سنويا 
ومع توقف حركة النقل حول العالم خسر قطاع 
به  الخاص  الدخل  وتوقف  مدخوله  السياحة 
االن  الى  انه  اتوقع  ربما  به  يشارك  كان  والــذى 
لم يشارك بأى شىء نظرا لتعطل حركة السفر 
وامتناع الدول من دخول المسافرين الى ارضها 

خوفا من انتشار الفيروس.
الخارج  فى  المصريين  تحويالت  أن  وأضاف 
نــظــرى قد  ثـــروة قومية مــن وجــهــة  والــتــى تعد 
توقفت بسبب أن كافة الدول أغلقت اقتصادها 
وتوقف  العمالة  بتقليل  وقامت  حركتها  وأغلقت 
االعمال، ومن ثم فبكل تأكيد أننا خسرنا الكثير 
من تحويالت المصريين فى الخارج والتى كانت 

اقتربت من 29 مليار دوالر سنويا .

 : قائالاً لـ"النهار"-  تصريحاته   – زرعى  وتابع 
ما  وهــذا  نقصت،  قد  السويس  قناه  عوائد  "إن 
العوائد  فى  النقص  بأن  الهيئة  رئيس  به  صرح 
كورونا  فيروس  وجود  مع  وهذا   %12 إلى  وصل 
وتقليل حركة النقل السيما فى ظل توجه بعض 
السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدال من 
قناة السويس فكان هذا البد ان يقلل من العوائد 

والتى كانت تشارك بـ 5.4 مليار دوالر" .
ا  وأوضح أن من أسباب ارتفاع الدوالر أيضاً
تشارك  كانت  والــتــى  التصدير  حركة  توقف 
الدولة  اقتصاد  فى  ــدوالر  ال من  قوية  بعوائد 
المصرية وايضا سحب االجانب الستثماراتهم 
بـ19  يقدر  والذى  المصرية  الخزانة  اذون  فى 
مليارا وهذا ما جعل االحتياطى النقدى يتراجع 
حيث فقد االحتياطى ما يقارب من 7 مليارات 
والباقى تم توزيعه على البنوك المتواجدة ولهذا 
اضطر المركزى المصرى الى االقتراض والذى 

الــدوالر  عرض  لحلقة  االخير  المصدر  يعتبر 
فى مصر، وبالفعل وافق صندوق النقد الدولى 
على منح قرض بقيمة 5.2 مليار دوالر، ليبقى 
هــل سنظل  ذلـــك؟،  بعد  مــاذا  ولكن  الــســؤال: 
يكون  قد  باالقتراض؟  المشاكل  كافة  نواجه 
إلى  ا  الوقت؟، الفتاً هذا القرض مسكنا لبعض 
أنه من المحتمل ان نشهد تراجعا للدوالر امام 
الجنيه المصرى ربما سيكسب الجنيه المصرى 
بعض القروش واعتقد بين الـ20 قرشا والـ30 
قرشا ولكن ماذا بعد ان ينتهى مفعول المسكن 
"قرض صندوق النقد"؟، وهل سيواجه المركزى 
وإن  ايضا  القروض  وفوائد  القروض  اقساط 
االقــتــصــادات  والــقــلــق وغــلــق  الــخــوف  استمر 
الحياة  عــودة  وعــدم  السفر  مــن  الــنــاس  وقلق 
اخر  ارتفاعا  اخرى سنواجه  الى طبيعتها مرة 

للدوالر امام الجنيه المصرى؟.
األولويات  ترتيب  من  البد  أنه  زرعى  وأوضح 
حيث نتجه الى االنتاج والتصنيع وان عملية انتاج 
وتصنيع الكثير مما يتم استيراده بكافة متساوية 
المصرية  للدولة  وسيوفر  الكثير  لــى  سيتنج 
الكثير من الدوالر لكى نحافظ على قيمة الجنيه 

المصرى.
وأشـــار زرعــى إلــى أن ارتــفــاع سعر الــدوالر 
سيكون له تأثير على االسعار، حيث إنه فى حالة 
المصرى  الجنيه  سيفقد  الــدوالر  سعر  ارتفاع 
أكثر من قيمته وبالتالى سيكون هناك ارتفاع فى 
األسعار أكثر، وقد يصل لـ25% من قيمة السلعة، 
ا بأن كل ما يفعله البنك المركزى المصرى  علماً
سعر  ثــبــات  على  للحفاظ  فقط  مسكنات  هــو 
الدوالر، لكن إن ظلت السياحة واقفة وتحويالت 
أمام  يكون  فلن  العرض  وكل مصادر  المصريين 
الجنيه المصرى أى شىء يسنده ومن ثم سيفقد 
جنونى  الرتفاع  سيؤدى  وهذا  قيمته  من  الكثير 

بأسعار السلع.

هل سيؤثر ارتفاع سعر الدوالر على أسعار السلع؟
خبير اقتصادى: إذا واصل الدوالر مسيرة االرتفاع سيكون هناك ارتفاع جنونى باألسعار.. واالقتراض »مسكنات« لتثبيته حالة من 

التذبذب يشهدها 
سعر العملة 

الخضراء خالل 
الفترة الراهنة، 

األمر الذى 
أثار قلق شعبة 

المستوردين 
تخوًفا من أن 

يؤثر ذلك على 
أسعار السلع، إذ 

تزايدت المخاوف 
من أن يؤثر ارتفاع 
سعر الدوالر على 

أسعار السلع خالل 
الفترة المقبلة، 

إذ كشف محسن 
تاجورى.

طارق عامر

رسوم خدمة العمالء والنظافة 
بفواتير الكهرباء تثير غضب المواطنين

محمد شاكر
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املقاولون  نادى  إدارة  مجلس  استقر 
طاهر  محمد  طاهر  بيع  على  العرب 
والتراجع  نهائى  بشكل  الفريق  العب 
عن فكرة إعارة الالعب فى ظل رغبة 
للفريق  الفنى  امل��دي��ر  النحاس  عماد 
املميزين  الالعبني  من  ع��دد  ضم  فى 
لتعويض رحيل الالعب خاصة أنه من 

العناصر املؤثرة 
النادى  رد  املقاولون  ن��ادى  وينتظر 
طلب  على  طاهر  بضم  املهتم  األهلى 
ذئاب اجلبل باحلصول على 40 مليون 
رحيله  على  للموافقة  م��ص��رى  جنيه 
امتالكه عدة  أكد  املقاولون  أن  خاصة 
عروض لالستغناء عن الالعب أبرزها 

عرض من أحد الفرق البرازيلية.

ت���واص���ل م��س��ئ��ول��و ن����ادى االحت����اد 
السكندرى مع سفارات مصر فى البالد 
ملعرفة  األف��ارق��ة  العبيه  تضم  ال��ت��ى 
الالعبون  بها  سيعود  التى  الطريقة 
للقاهرة فى أسرع وقت ممكن مع فتح 
زعيم  لتدريبات  لالنضمام  الطيران 

الثغر بعد عودة النشاط الرياضى.
وي��ض��م االحت�����اد ال��س��ك��ن��درى بني 
صفوفه خمسة محترفني هم اإليفوارى 
اكاكبو  ويلسون  واملالى  سيسيه  رزاق 
والسورى  أك��وى  اميانويل  واألوغ��ن��دى 
الليبى  إل��ى  باإلضافة  امليدانى  عمر 
أن��ي��س س��ال��ت��و ال����ذى ف��ض��ل ال��ب��ق��اء 
ب��اإلس��ك��ن��دري��ة وع���دم ال��س��ف��ر ل��ب��الده 
طبيب الفريق  األشلم  عمرو  يقوم  كما 
الفريق  الع��ب  م��ع  كبيرة  مب��ج��ه��ودات 
الطبية  املسحة  نتائج  كشفت  ال���ذى 
بفيروس  لإلصابة  تعرضه  عن  األول��ى 
ك���ورون���ا ورف���ض ال���ن���ادى ال��س��ك��ن��درى 
حالته  أن  م��ؤك��دا  اسمه  ع��ن  اإلع���الن 

طيبة للغاية.
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طنطا

برئاسة  طنطا  بنادى  الطبية  اللجنة 
مصابين  الـــ5  عزل  قــررت  المعداوى  طــارق 
مع  بالمنزل  بــكــورونــا  ــروى  ــك ال بالفريق 
وزارة  قبل  مــن  الــعــاج  بــروتــوكــول  توفير 
يوميا  الحاالت  ومتابعة  المصرية  الصحة 
مسئولى  من   7 خضع  الشفاء، كما  لحين 
الرياضى  طنطا  بنادى  التنفيذى  الجهاز 
لفحوصات الكشف عن اإلصابة بفيروس 
 3 لمخالطتهم  وذلك  المستجد  كورونا 
لفريق  الفنى  الجهاز  من  و2  العبين 
بفيروس  المصابين  ــدم  ــق ال كـــرة 

كورونا.

يعزل المصابين
األهلى  النادى  العب  ماهر  ناصر  ينتظر 
مجلس  ق��رار  سموحة  فريق  لصفوف  املعار 
إدارة النادى برئاسة محمود اخلطيب واملدرب 
للقلعة  الفنى  املدير  فايلر  رينيه  السويسرى 
املوافقة  أو  للفريق  ع��ودت��ه  بشأن  احل��م��راء 
البرتغالى  ناسيونال ماديرا  على عرض فريق 
الراغب فى ضمه، كما أبلغ ناصر إدارة األهلى 
سموحة  ن��ادى  داخ��ل  بالبقاء  بترحيبه 
حال  اإلع���ارة  سبيل  على  جديد  ملوسم 
رينيه  وكذلك  البرتغالى  العرض  رفض 

فايلر عودته لصفوف النادى األهلى.

فى المصرى بسبب حمدينتظر قرار األهلى
الــمــصــرى  الـــنـــادى  إدارة  مــجــلــس  بــــات 
البورسعيدى فى أزمة حقيقية عقب قرار النيابة 
ذمة  على  الفريق،  العب  حمد،  محمود  بحبس 
فى  الشروع  قضية  فى  اتهامه  عقب  التحقيقات 
التحريات حدوث مشاجرة بين  وأوضحت  قتل. 
فى  الجديد  بالموقف  عليه  والمجنى  الاعب 
مدينة اإلسماعيلية وعلى أثر المشاجرة قام 
نافذة فى  المجنى عليه طعنة  حمد بطعن 
البورسعيدى تطور  النادى  البطن وينتظر 
بدأ  الفريق  أن  خاصة  القضية،  ملف 
التدريبات  الستئناف  اإلعــداد  فى 
العشرى،  طـــارق  قــيــادة  تحت 

الفنى  المدير 

صدمةناصر ماهر

المقاولون يحسم 
مصير طاهر

االتحاد يتواصل مع 
سفارات محترفيه

طاهر محمد

محمد مصيلحي

 باتت اللجنة الخماسية إلدارة شئون االتحاد المصرى 
فى  كبير  تحد  أمام  الجناينى  عمرو  برئاسة  القدم  لكرة 
من  الحالى  الموسم  منافسات  استكمال  نحو  طريقها 
العودة  إج��راءات  تنفيذ  ال��دورى بعدما بدأت األندية فى 
السماح  والرياضة  الشباب  وزارة  ق��رار  عقب  تدريجيا 
لشروط  وفقا  أخ��رى  مرة  التدريبات  الستئناف  لألندية 
باالتحاد  الطبية  اللجنة  أعدته  طبى  وبرتوكول  احترازية 
الطبية  المسحة  األندية  من  عدد  إجراء  وبعد  المصرى 
االتحاد  تعرض  اإليجابية  الحاالت  بعض  وظهور  األول��ى 
الزمالك  رأس��ه��ا  على  األن��دي��ة  بعض  قبل  م��ن  لهجوم 
وكذلك  المسابقة  الستكمال  الرافض  بموقفه  المتمسك 
لالعبيه  األول���ى  المسحة  أس��ف��رت  ال���ذى  طنطا  ن���ادى 
وجهازيه الفنى واإلدارى عن وجود 5 حاالت إيجابية منهم 

3 العبين.
هذا إلى جانب ٤ حاالت فى نادى إنبى وحالة واحدة 
فى المقاولون العرب ومثلها فى نادى االتحاد السكندرى 
ليكون المجموع 11 عينة إيجابية تم اإلعالن عنها بشكل 
رسمى ما جعل الشكوك تثار حول إمكانية  تعامل االتحاد 
لو  للمسابقة  استكماله  وكيفية  األم��ر  هذا  مع  المصرى 
تجر  لم  األندية  بعض  هناك  أن  الحاالت خاصة  تزايدت 

أية مسحات حتى اآلن.
اتحاد الكرة أكد أن األمر طبيعى وحدث عند استئناف 
على  العالم  ح��ول  ع��ادت  التى  ال���دورى  مسابقات  معظم 
غرار الدورى األلمانى والدورى اإلسبانى ومؤخرا الدورى 
اإلنجليزى كما شدد على أن  جميع الحاالت اإليجابية لم 

للفيروس وتم اكتشافها  تظهر عليها أى أعراض ظاهرية 
اإلج��راءات  وفعالية  إيجابية  يؤكد  ما  المسحة  عن طريق 
الطبية فى هذا  واللجنة  الكرة  اتحاد  المتخذة من جانب 
جميع  وأن  للفيروس  والسريع  المبكر  لالكتشاف  الصدد 
الحاالت تخضع حاليا لبروتوكول العالج المتمثل فى العزل 
المنزلى لمدة أسبوعين مع الحصول على األدوية الالزمة 
واألمر  للقلق  تدعو  وال  للغاية  والحاالت جميعها مطمئنة 
ال��وزراء  مجلس  وق��رار  كاملة  بشفافية  معه  التعامل  يتم 
حسم األمور وعودة النشاط الكروى واستكمال منافسات 

الظرف  إدراك  الجميع  وعلى  واقعا  أم��را  ب��ات  ال���دورى 
كما  مصر  فى  اللعبة  عناصر  به  تمر  ال��ذى  االستثنائى 
الفنيين  والمديرين  جيد  بشكل  تسير  العودة  خطوات  أن 
أبدوا موافقتهم خالل االجتماع الذى دار معهم على عودة 
الدورى يوم 15 أغسطس والحصول على 6 أسابيع لتجهيز 
كارتيرون  باتريس  الفرنسى  المدرب  ع��دا  ما  الالعبين 
المدير الفنى لنادى الزمالك الذى يتخذ ناديه موقفا من 
استئناف المسابقة إذ أوضح المدرب الفرنسى أن الوضع 
فى مصر يختلف عن أوروبا كما أن أن ضغط المباريات 

قد يؤثر سلبيا على المنتخبات الوطنية ولكن اتحاد الكرة 
للمنتخب  الفنى  المدير  البدرى  حسام  موقف  سينتظر 

الوطنى للنقاش حول هذا األمر.
لجنة  ب��دأت  الفنية  واألج��ه��زة  الالعبين  ع��ن  وبعيدا 
تنظيم  فى  القدم  لكرة  المصرى  االتحاد  داخ��ل  الحكام 
صفوفها واالتفاق مع اللجنة الطبية على إجراء مسحات 
طبية لجميع الحكام خاصة أن ٤ حكام تعرضوا لإلصابة 
بفيروس كورونا منذ انتشار األزمة ولكن تم شفاء 3 منهم 
وهم فى انتظار إجراء مسحات خالل الفترة المقبلة مع 
إجراء معسكر لمدة 12 يوما للتجهيز من الناحية الفنية 
والبدنية فيما شدد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة 
الطبية باالتحاد المصرى لكرة القدم على وجود ترتيبات 
وإج��راءات وقائية بعد عودة منافسات الدورى مع وجود 
وسيتم  لألندية  الطبية  األجهزة  مع  اللجنة  من  متابعات 
فحص الالعبين دوريا بشكل يضمن عدم انتقال الفيروس 
بينهم كما سيتم عزل أى حالة إيجابية تظهر مع استئناف 
المسابقات المحلية كل هذة المؤشرات تؤكد أن الدورى 
الحالى  الموسم  خالل  لالستكمال  طريقه  فى  المصرى 
وتبقى فقط النتائج النهائية للمسحات الطبية التى تجريها 
األندية إذ تضمن البروتوكول الطبى إجراء مسحتين ووفقا 
لهذه النتائج والضمانات التى سيقدمها االتحاد المصرى 
القدم  كرة  على  العصيب  الموسم  أمر  سيحسم  لألندية 

بشكل عام وخاصة الكرة المصرية.

11  إصابة باألندية تهدد استئناف الدورى

عبدالحميد جال N

شهد الشارع الرياضى المصرى جدال واسعا 
خالل الفترة الماضية بشأن إجراء عدد من أندية 
كورونا  فيروس  حول  الطبية  للمسحات  الدورى 
عودة  اجل  من  القدم  كرة  اتحاد  لخطة  تنفيذا 
ال��وزراء  مجلس  ق��رار  عقب  الرياضى  النشاط 
السماح لألندية بالعودة للتدريبات من تاريخ 20 
من  بداية  المسابقات  استئناف  وإمكانية  يونيو 
25 يوليو المقبل وهو ما دفع اللجنة الخماسية 
إلدارة شئون االتحاد المصرى لكرة القدم لوضع 
التى  واالش��ت��راط��ات  اإلج����راءات  م��ن  مجموعة 
الستئناف  الكرة  باتحاد  الطبية  اللجنة  وضعتها 
التدريبات الجماعية وعلى رأسها تحليل الكشف 
عودة  قبل  الالعبين  لجميع  كورونا  فيروس  عن 

التدريبات.
لالتحاد  التنفيذى  ال��م��دي��ر  ال��ع��ط��ار،  ول��ي��د 
اللجنة الخماسية  القدم، أكد أن  المصرى لكرة 
المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت فى الحصول 
والرياضة  الشباب  ووزارة  الدولة  موافقة  على 

والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات 
الخاصة باكتشاف فيروس كورونا ألندية الدورى 
الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضى لتخفيف 
ال��ع��بء ال��م��ال��ى ع��ن األن��دي��ة ف��ى ه���ذه الفترة 
لألندية  الجماعية  الشكوى  أن  خاصة  الصعبة 
ستجرى  ال��ت��ى  المسحات  تكاليف  م��ن  ج���اءت 
لجميع أفراد الفريق وأن اتحاد الكرة تعاقد مع 
المسحات  بعمل  ستقوم  التى  الشركات  إح��دى 
مشيرا  مالية  أعباء  أى  تتحمل  أن  دون  لألندية 
المسحتين  تكاليف  ستتحمل  ال��دول��ة  أن  إل��ى 
كما  التدريبات  بدء  قبل  لألندية  والثانية  األولى 
من  فريق  لكل  أسبوعيا  هناك مسحتان  ستكون 
وخالل  المسابقة  استئناف  قبل  ال��دورى  أندية 
تخفيض  تضمن  االتفاق  أن  موضحا  المباريات 
القيمة المالية إلى النصف بعد جولة مفاوضات 
من  عدد  قام  وبالفعل  الشأن  بهذا  الشركة  مع 
غرار  على  المسحات  إجراء  فى  بالبدء  األندية 
ال��ن��ادى األه��ل��ى وال��م��ق��اول��ون ال��ع��رب واالت��ح��اد 

السكندرى وباقى األندية حيث تبقى فقط هناك 
ثالثة أندية لم تجر مسحة كورونا حتى اآلن هى 

أندية الزمالك ونادى مصر واإلسماعيلى.
ممثلة  الدولة  تحمل  عن  الكرة  اتحاد  إعالن 
المسحات  تكاليف  والرياضة  الشباب  وزارة  فى 
ظل  فى  واس��ع خاصة  ج��دل  فى  تسبب  الطبية 
الماضية  الفترة  البالد  بها  مرت  التى  الظروف 

ما دفع وزارة الشباب والرياضة للرد على األمر 
الرسمى  المتحدث  نفى  حيث  رس��م��ى  بشكل 
حول  ت��ردد  ما  والرياضة  الشباب  وزارة  باسم 
بالمسحات  الخاصة  التكاليف  ال���وزارة  تحمل 
النشاط  ع��ودة  قبل  حاليا  األندية  تجريها  التى 
الوزارة ليس لها عالقة من  الرياضى مؤكدا أن 
أو بعيد بهذا األمر ولم يتم مناقشته من  قريب 
األساس، كما أن أن القرار الصادر الخاص بعودة 
مستفضية  دراس��ة  بعد  جاء  الرياضى  النشاط 
يترأسها  التى  ال��وزراء  بمجلس  األزمة  لجنة  من 
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء 
الى  تدريجيا  للعودة  ال��دول��ة  خطة  اط��ار  وف��ى 
انتشار  بسبب  تام  توقف  بعد  الطبيعية  الحياة 
فيروس كورونا ولكن كل اتحاد مسئول عن كافة 
الجوانب الفنية المتعلقة بعودة النشاط الخاص 
به وفقا لالكواد والضوابط التى تم االعالن عنها 
فى مؤتمر االعالن عن عودة النشاط الرياضى 
واإلع��الم  وال��ري��اض��ة  الشباب  وزي���رى  بحضور 

ورئيس  المصرية  األوليمبية  اللجنة  ورئ��ي��س 
اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

رغم  التكاليف  تحمل  الرياضة  وزارة  نفى 
معرفة  أمام  الباب  فتح  الكرة  اتحاد  تصريحات 
تكاليف  يتحمل  م��ن  ح���ول  ال��ك��ام��ل��ة  الحقيقة 
لكرة  اإلفريقى  االت��ح��اد  أن  خاصة  المسحات 
القدم "كاف" سبق أن أعلن عن تخصيص 10.8 
مليون دوالر ل�5٤ اتحادا إفريقيا بواقع 200 ألف 
دوالر لكل اتحاد محلى لمواجهة فيروس كورونا، 
مبلغ  تخصيص  عن  الدولى  االتحاد  أعلن  كما 
مالى لالتحادات المحلية أيًضا يقارب مبلغ 500 
ألف دوالر لكل اتحاد ولكن اتحاد الكرة أكد أن 
المنحة التى خصصها االتحاد الدولى لكرة القدم 
"فيفا" وكذلك نظيره اإلفريقى "كاف" لالتحادات 
كورونا  لفيروس  السلبية  اآلث��ار  ضد  للمساعدة 
لم تصل إلى االتحاد المصرى حتى اآلن ليصبح 
تفاصيله  الذى سيكشف عن  اللغز  بمثابة  األمر 

خالل األيام المقبلة.

عودة المصابين تثلج صدر األهلى..
 وصالح جمعة يرفع شعار »مفيش فايدة«

ح��م��ل��ت ع����ودة ف��ري��ق ال���ن���ادى األه��ل��ى 
ق��رار  بعد  ط��وي��ل  غ��ي��اب  بعد  للتدريبات 
لألندية  السماح  والرياضة  الشباب  وزارة 
الس��ت��ئ��ن��اف ال��ت��دري��ب��ات م���رة أخ���رى لكن 
المظاهر  من  ع��ددا  اح��ت��رازي��ة-  بشروط 
اإليجابية وجاء على رأسها ظهور عدد من 
الالعبين الغائبين منذ فترة طويلة بسبب 
اإلصابات الخطيرة التى تعرضوا لها على 
أجرى  الذى  جراحة  محمود  محمد  غرار 
أجرى  ال��ذى  الوقت  فى  الصليبى  الرباط 
نيدفيد  وكريم  فتحى  حمدى  الثنائى  فيه 
نيدفيد  وقطع  الركبة  غضروف  جراحتى 
شوطا كبيرا فى برنامجه التأهيلى للتعافى 
التى  الركبة  غ��ض��روف  آث��ار ج��راح��ة  م��ن 
فيما  الماضية  الفترة  خ��الل  لها  خضع 
واصل محمد محمود وحمدى فتحى تنفيذ 
ثنائى  ي��ؤدى  حيث  التأهيلى  برنامجهما 
برنامجهما  من  األخيرة  المرحلة  الفريق 

التأهيلى للتعافى من اإلصابة.
األهلى بدأ فى العودة للتدريبات بعدما 
سيد  أكد  حيث  طبية  مسحة  بإجراء  قام 
أن  ب��ال��ن��ادى،  ال��ك��رة  مدير  عبدالحفيظ، 
الفريق  بالعبى  الخاصة  نتائجها  جميع 
الفنى  الجهاز  وأعضاء  القدم  لكرة  األول 
واإلدارى والطبى والعاملين بالنادى جاءت 
سلبية الفتا إلى أنه سيتم إجراء المسحة 
الموضوع  الطبى  للبروتوكول  وفقا  الثانية 
المصرى  باالتحاد  الطبية  اللجنة  من قبل 
ت��م��ه��ي��دا ل��ع��ودة ال�����دورى ب��ع��د ع���دد من 
للتصدى  والوقائية  االحترازية  اإلج��راءات 

لفيروس كورونا المستجد.
ف��ى س��ي��اق م��ت��ص��ل ت��واص��ل ال��م��درب 
الفنى  الجهاز  مع  فايلر  رينيه  السويسرى 

على  االطمئنان  أج��ل  من  األهلى  للنادى 
سير التدريبات واستفسر من الجهاز الفنى 
بقيادة مساعده ديفيد سيزا على مجريات 
الالعبين  جميع  وض��ع  ومعرفة  التدريب 
خاصة بعد مشاركة مجموعة من الشباب 
الذين أشاد بهم سيد عبدالحفيظ  مؤكدا 
الخبرات  م��ن  ال��ع��دي��د  يكسبهم  ذل��ك  أن 
المبكرة فى مختلف الجوانب وهو ما يزيد 
من فرص دخولهم سريًعا فى أجواء الفريق 
مما يترتب عليه تحقيق نتائج مميزة للنادى 

مستقبال
ال���م���درب  ي���ع���ود  أن  ال���م���ق���رر  م���ن   و 
السويسرى إلى القاهرة فى أواخر الشهر 
ال��ج��ارى م��ن أج��ل ق��ي��ادة ال��ن��ادى األهلى 
لخوض  والتخطيط  المقبلة  الفترة  خالل 
الفريق  لتجهيز  ال��ودي��ة  المباريات  بعض 
مباريات  استئناف  م��وع��د  ينتظر  ال���ذى 
الموسم الحالى من الدورى بشكل رسمى 
إضافة الرتباطه بمواجهة قوية للغاية أمام 
النهائى  قبل  الدور  المغربى ضمن  الوداد 
يتطلب  ما  وهو  إفريقيا  أيطال  دورى  من 
الالعبين  أن  للغاية خاصة  جاهزية عالية 

طويلة  فترة  منذ  المالعب  ع��ن  بعيدون 
ويحتاجون لخوض مباريات ودية واستعادة 
ولكن  تدريجى  بشكل  المبارايات  فورمة 
ووقائية  احترازية  إج��راءات  يتطلب  األمر 
من نوعية خاصة ما سيؤجل االتفاق على 

هذه المباريات بعض الوقت
ويبقى صالح جمعة العب النادى األهلى 
الذى  فايلر  رينيه  رأس  فى  بمثابة صداع 
أع��ل��ن ف��ى وق��ت س��اب��ق رغبته ف��ى رحيل 
بعيدا  ج��دي��دة  تجربة  وخ��وض��ه  ال��الع��ب 
عن األهلى خاصة أن صالح جمعة واصل 
األهلى  ل��ت��دري��ب  وح��ض��ر  فايلر  إغ��ض��اب 
م��ت��أخ��را م��ا دف���ع ال���م���درب ال��س��وي��س��رى 
إلب��الغ��ه ج��ه��ازه ال��م��ع��اون ب��ع��دم مشاركة 
وشارك  الجماعية  التدريبات  فى  الالعب 
الرياضية  األلعاب  بصاالت  تدريبات  فى 
وصالح  فايلر  بين  العالقة  وصلت  حيث 
جمعة  أن  خاصة  م��س��دود  لطريق  جمعة 
بقميص  مباراة رسمية  اى  يشارك فى  لم 
األهلى منذ تولى رينيه فايلر المهمة الفنية 
للقلعة الحمراء بداية الموسم الجارى وبدأ 
صالح فى البحث عن عرض للرحيل ولكن 
منافسات  وتوقف  كورونا  فيروس  انتشار 
ومع  األمر  عطلت  العالم  حول  القدم  كرة 
بوادر عودة المسابقات عاد الالعب للبحث 
وينتظر  للرحيل   ج��دي��دة  ع����روض  ع��ن 
ال��ح��ص��ول على ع��رض م��ن أح��د األن��دي��ة 
جديدة  احتراف  تجربة  وخوض  المجرية 
بعد اللعب فى ناسيونال ماديرا البرتغالى 
بحثا  السعودى فى وقت سابق  والفيصلى 
واستعادة  المباريات  ف��ى  المشاركة  ع��ن 

مستواه من جديد.

من يتحمل تكاليف مسحات كورونا لألندية؟

ال��م��ص��رى محمد  ال��ن��ج��م  ع��ان��ق 
بعدما  المجد  ليفربول،  ه��داف  ص��الح، 
ال���دورى  بلقب  ال��ت��ت��وي��ج  ف��ري��ق��ه  ض��م��ن 
عاما   30 غياب  بعد  الممتاز  اإلنجليزى 
منافسه  سيتى  مانشستر  سقط  حيث 
تشيلسى  م��ن  الهزيمة  ف��خ  ف��ى  المباشر 
بين  الفارق  ليصبح  مقابل هدف  بهدفين 
الفريقين 23 نقطة ويتوج ليفربول رسميا 
لقبا  المصرى  الفرعون  ويضيف  باللقب 
أوروب��ا  أب��ط��ال  دورى  جانب  إل��ى  غاليا 
العالم  وك���أس  األوروب�����ى  وال��س��وب��ر 

لألندية بقميص الريدز.
 ص�����الح ع�����اد ل��ل��م��ش��ارك��ة 
ليستعيد الريدز أداءهم المميز 
هاما  ف��وزا  ليفربول  ويحقق 
للغاية على صفوف كريستال 
باالس برباعية نظيفة سجل 
خاللها محمد صالح هدفا 

أقيمت رائ���ع���ا  التى  ال��م��ب��اراة  ف��ى 
ال��دورى ض���م���ن  من  ال���31  الجولة 

ليفربول  ليرفع  اإلنجليزى 
إلى 86 نقطة فى صدارة رص����ي����ده 
المسابقة ثم يمنحه ت����رت����ي����ب 

هدية غالية ويتوجه تشيلسى 
ال���غ���ائ���ب م���ن���ذ 30 ب���ال���ل���ق���ب 
حيث  شكلت عاما  ص���الح  ع����ودة  إن 

غيابه  عقب  خاصة  لليفربول  كبيرة  ق��وة 
أمام  الماضية  المباراة  فى  المشاركة  عن 
إيفرتون والتى فقد ليفربول خاللها نقطتين 
كريستال  فى  بهدفه  صالح  ورف��ع  ثمينتين 
إلى 17 هدفا  باالس رصيده من األهداف 

المسابقة  ه��داف��ى  ج��دول  وص��اف��ة  ليحتل 
برصيد  ال��م��ت��ص��در  ف����اردى  جيمى  خ��ل��ف 
المركز  فى  مانى  يتواجد  بينما  هدفا   19
صالح  ويدافع  هدفا   15 برصيد  السادس 
الدورى  لهداف  الذهبى  الحذاء  جائزة  عن 
الموسمين  ف��ى  حققها  ال��ت��ى  اإلن��ج��ل��ي��زى 

األخيرين.
ب���ع���ي���دا ع����ن ص�����الح اس���ت���ع���اد أح��م��د 
المحمدى، العب أستون فيال، بريقه وسجل 
هدفا ثمينا للغاية فى شباك نيوكاسل لينقذ 
فريقه أستون فيال من خسارة أكيدة على يد 
مدربه السابق ستيف بروس الذى أثنى على 
األفضل  الصفقة  بأنه  ووصفه  المحمدى 
لفريق  فنيا  مديرا  كان  عندما  جلبها  التى 
فى  تسجيله  ورغ��م   2010 ع��ام  سندرالند 
أنه  إال  بروس  يدربه  الذى  نيوكاسل  مرمى 

سعيد به كنموذج لالعب المحترف.
هدف المحمدى وتعادل أستون فيال لم 
يؤثرا فى موقف الفريق السيئ فى الدورى 
اإلنجليزى إذ يحتل المركز قبل األخير من 
ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة ويصارع 
فيال  أستون  موقف  ولكن  البقاء  أج��ل  من 
وهو  آخ��ر  م��ص��رى  محترف  على  سيؤثر 
فى  يفكر  ال��ذى  تريزيجيه  حسن  محمود 
اللعب  وقبول  التركى  للدورى  جديا  العودة 
أستون  هبوط  ح��ال  س��راى  جاالطا  لنادى 

فيال. 
صاحب ال� 25 عاما انضم ل� أستون فيال 
قبل بداية الموسم الحالى قادما من قاسم 
باشا التركى ولعب 3٤ مباراة هذا الموسم 

ونجح فى تسجيل ٤ أهداف وصناعة 3.

صالح يعانق المجد ..المحمدى يتوهج.. 
وتريزيجيه يقترب من العودة لتركيا
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تصوير  عبير صبرى  الفنانة  استأنفت 
دورها فى فيلم “زنزانة 7” داخل بالتوهات 
من  أشهر  بعد  االعالمى،  االنتاج  مدينة 
بالفنانني  التوقف، حيث جمعتها املشاهد 
أحمد زاهرونضال الشافعى ومدحت تيخة 
التصوير  يستمر  أن  على  اسللالم،  واميللى 
يتم  وبعدها  أسبوع  ملدة  الديكور  فى هذا 

االنتهاء من آخر مشاهد العمل بالكامل.
زاهر  أحمد  بطولة   ”7 “زنللزانللة  فيلم 
ومايا  صللبللرى  وعبير  الشافعى  ونللضللال 
نللصللرى ومللنللة فللضللالللى وايلللهلللاب فهمى 
اميى  و  التهامى  وأحمد  تيخة   ومدحت 
وأشلللرف عبد  هللريللدى  اسللالم مصطفى 
حسام  تأليف  ومن  كشك،  وأميللن  العزيز 
موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه 

فى إطار من األكشن واإلثارة.

أكد الفنان عبد اهلل مشرف فى تصريح 
خاص لل”اليوم السابع “، أن حالته الصحية 
األن أفضل عن بداية األزمة الصحية التي 
تخافوش  “مللا  وقللال:  مؤخرا  لها  تعرض 
حبايبى  كل  بشكر  وأنللا  بقى  عمرالشقى 
أعضاء  وكللل  عليا  سللؤال  مابطلوش  اللى 
النقابة وفى مقدمتهم الدكتور أشرف زكى 
بجد كتر خيره رغم تعبه لم ينسانى أبدا”.

ومن ناحية أخرى أكد رئيس نقابة املهن 
احلالة  أن  زكي،  أشرف  الفنان  التمثيلية 
مللشللرف،  اهلل  عللبللد  الللفللنللان  لللل  الصحية 
الساعات  خللالل  كبيًرا،  حتسًنا  شهدت 
القليلة املاضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة 
، دخل على  أيللام  منذ  لها  تعرض  صحية 

أثرها أحد مستشفيات القاهرة.
وأضللاف أشللرف زكللي، يف تصريحات 
املعالج  الطبي  الفريق  أن  تليفزيونية، 
للفنان عبد اهلل مشرف، كتب له تصريح 
متواجد  وهو  بعد حتسن حالته،   ، خروج 
حاليا مبنزله، مؤكًدا أنه كان يتواصل معه 
صعوبات  أي  تذليل  بشأن  الوقت،  طللوال 

واالطمئنان على صحته.
قبل  أصيب  مللشللرف،  اهلل  عبد  وكللان 
إلى  إثرها  على  نقل  صحية  بوعكة  أيللام 
املستشفى ، إذ فقد الوعي بشكل مفاجئ 
وكان هناك حالة اشتباه يف إصابته بجلطة 

يف املخ.
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عبير صبرى تستأنف دورها 
فى فيلم »زنزانة 7«

عبد اهلل مشرف: صحتي 
بخير و عمر الشقي بقي 

مع  جلس  إن��ه  رم���زى  ه��ان��ى  الفنان  ق��ال 
املنتجة مى مسحال، بخصوص اجلزء الثانى 
من فيلم "غبى منه فيه" لكنه لم يوقع على 

أية عقود حتى اآلن.
هو  سيكون  السيناريو  أن  إلى  رمزى  وأش��ار 
العمل  على  املوافقة  فى  الوحيد  الفاصل 
والتعاقد أم ال، مشيرا إلى أنه يريد سيناريو 
أقوى من اجلزء األول أو على نفس املستوى.
يذكر أن "غبى منه فيه" قدم قبل 16 
عاما، وشارك فى بطولته كل من نيللى 
زكريا،  طلعت  حسنى،  حسن  كرمي، 

ومن إخراج رامى إمام.

ينفى تعاقده على "غبى منه فيه 2"
إنه  العزيز  عبد  سامح  املخرج   ق��ال 
عبداهلل  أحمد  الكاتب  مع  حالًيا  يعمل 
مسلسل   من  الثانى  اجل��زء  كتابة  على 

"رمضان كرمي". 
من  املسلسل  أن  "عبدالعزيز"  وأض��اف 
 2021 رمضان  فى  به  املشاركة  الصعب 
فى  كبير  ل��وق��ت  اح��ت��ي��اج��ه  بسبب 
من  األول  اجل��زء  أن  يذكر  الكتابة. 
"رمضان كرمي" شارك به عدد كبير 
سيد  روب���ى،  منهم  ال��ن��ج��وم  م��ن 

رجب، شريف سالمة. 

تحتفل بعيد ميالدها الـ 42خارج الموسم الرمضانى 2021
نيكول  العالمية  النجمة  اليوم  تحتفل 
حيث   ،  42 الـــ  ميالدها  بعيد  شيرزينجر 
استطاعت النجمة الشهيرة أن تبرز موهبتها 
أشهر  و  أهم  من  واحدة  لتكون  الساحة  علي 
لفريق  الرئيسية  والمغنية  الغناء  نجمات 
الحين  ذلــك  ومنذ   “  Pussycat Dolls  “
العالم  مغنيات  أهم  تنافس  أن  استطاعت 
نكشف  ميالدها  بعيد  احتفاال  اليوم  و   ،
الكثير  فضول  تثير  التي  و  ثروتها  عن 

من محبيها و عشاقها حول العالم.
  2020 ـــــام  ع مــــن  اعــــتــــبــــارا 
نيكول  ثـــورة  قيمة  تــقــدر 

شيرزينجر 

نيكول شيرزينجر "رمضان كريم2"  هانى رمزى

أثار مسلسل "ليه أل" جدال كبيرا عبر مواقع السوشيال أمينة خليل:
ميديا ، ووجه للعمل اتهام بتحريضه على ترك الفتيات بيوتهن 

وأثار العمل ردود فعل مختلفة خاصة مع عرضه على منصه 
شاهد .. تكشف بطلة العمل "أمينة خليل" رأيها فى ردود الفعل 

حول العمل فى هذا الحوار 

الفعل  .. هل توقعت ردود  البداية سألتها  & فى 
حول العمل؟

• المسلسل من الواقع ومستوحى من قصص حقيقية، 
واألحداث ربما تدور عن المرأة، ولكن هذا ال يتعارض مع 
كون القضية التى نتناولها موجهة لكل المجتمع،والعمل 
يتناول نموذجاً موجوداً فى الواقع، لشخصية عاليا التى 
التى  والضغوط  والتقاليد  القيود  وكسر  التحدى  قررت 
فرضها المجتمع؛ لكن هذا ال يعنى أن المسلسل يحرض 
صحيحاً  ليس  فهذا  األسلللرة،  منزل  تللرك  على  البنات 
المبدأ  هذا  نطبق  أن  عام  بشكل  يجوز  ال  كما  بالمرة، 
ال  مثالً  عصابة«  »زعيمة  شخصية  فتقديم  الفن.  على 
أقدم  وعندما  السرقة،  على  المجتمع  تحريض  يعنى 
أننى  يعنى  »مدمنة مخدرات« فال  فتاة  شخصية 
أشجع على ذلك، نحن فقط نقدم نموذجاً، 
ونحكى قصة موجودة فى الواقع من كل 
جوانبها، فنطرح وجهة نظر األم غير 
تشجع،  التى  والخالة  المقتنعة، 
وسائل  يستخدم  الللذى  والللعللم 
وصديقة  العقاب،  فى  قاسية 

تساند، وأخرى تقاطع.
وم���ا ه��ى رس��ال��ت��ك من 

العمل؟
إليها  يسعى  التى  الرسالة   -
ماذا  فيها  المهم  ليس  المسلسل، 
المهم  السؤال  ولكن  »عاليا«،  فعلت 
الذى يجب أن نتوقف عنده هو: ما الذى 
منزل  تللرك  لللقللرار  تصل  الفتاة  هللذه  جعل 
التجربة؟  مللن  بلله  الللذى ستخرج  ومللا  األسلللرة؟ 

هالة  الفنانة  تجسدها  التى  »سهير«  األم  فشخصية 
صدقي، لم تكن تسمع ابنتها »عاليا« على اإلطالق، ولكنها 
طوال الوقت تكبت حريتها وتضغط عليها حتى اضطرت 
لترك المنزل، وبالتالى الرسالة األساسية للمسلسل هى 

أن األهل يجب أن يسمعوا أبناءهم، خصوصاً البنات.
األم  استماع  أن  مهم؛  أمللر  على  التأكيد  يجب  وهنا 
التربية، فعندما ترتكب االبنة أى  البنتها ال يتعارض مع 
خطأ، يجب على األم أن تربيها وتعلمها الصواب، فنحن 

ال نخلط بين األمرين.
والدتك  ب��أن  صرحت  صدقى  هالة  الفنانة   &
هاتفتها لتخبرها بأنها تتحدث فى المسلسل بما 

تريد أن تقوله لك فى الواقع..ما صحة ذلك؟
الفنانة هالة صدقى  مع  تواصلت  بالفعل  والدتى   -  
لتهنئتها بالمسلسل وما حققه من نجاح، قبل أن تمازحها 
بكالم مرتبط بالشخصية، ربما كل أم فى الدنيا تريد أن 
تقول البنتها مثله؛ لكن هذا ال يعنى أن هناك أى ربط بين 

شخصيتى فى الواقع والمسلسل.
دينا  مشاركة  بسبب  شديد  لهجوم  تعرضت   &

مراجيح ويوسف جو؟
- اختيار األدوار مسئولية المخرجة، وأنا شخصياً لم 
أكن أعرف شيئاً عن »دينا ويوسف« قبل تصوير المشهد؛ 
ألنى ليس لدى حساب على »تيك توك«. كل ما أعرفه 
وبنتاً، صورا  ولللداً  وجدت  للتصوير  ذهبت  عندما  أننى 
أدب  وبكل  جللداً،  جيد  بشكل  المطلوب  المشهد  معى 

واحترام.
أما فيما يتعلق بالحكم عليهما بأنهما ليس من حقهما 
النبرة، ومن منح نفسه  التمثيل، فأنا أستغرب من هذه 
يستحق،  ال  ومللن  العمل  يستحق  من  تحديد  فى  الحق 

رغم أن كثيرين فى الوسط الفنى ليسوا خريجى معاهد 
متخصصة، كما أن منطق الدراسة ليس طبيعياً أن يتم 
فى  أطفال  يشارك  لن  الحالة  هللذه  فى  ألنلله  تطبيقه؛ 
أعمال فنية، وبالتالى، ليس من حق أحد أن يحكم على 

غيره.
خطواتك  عن  رض��اك  نسبة  هى  ما  &أخ��ي��رًا..   
الفنية وصعودك للبطولة المطلقة، بعد 9 سنوات 

فقط من احتراف التمثيل؟
ليس  لكن  بنفسي؛  وسعيدة  أحللب،  ما  أعمل  أنللا   -  
الحق  فهذا  وتجربتى،  خطواتى  على  الحكم  حقى  من 
للجمهور والنقاد؛ لكن إذا كان هناك من يستحق الشكر 
على الوقوف بجانبى فى رحلتى القصيرة، بعد الله، فهى 
الوقت،  فى ظهرى طوال  وتقف  تدعمنى  ألنها  أسرتى؛ 
فأنا لم تكن لدى أم مثل »سهير« فى المسلسل، بالعكس 
وكنا  تربيتى،  مع  بالتوازى  الوقت  طوال  تسمعنى  كانت 
أصدقاء طول الوقت، ولذلك لم أسَع للتمرد؛ ألنها بالفعل 
أختاره  الللذى  الشخص  ألكللون  المساحة  تمنحنى  كانت 
وأرضى عنه، من دون ضغوط، فأسرتى غرست بداخلى 
أساسيات التربية، وتركت لى حريتي؛ ألنها تعرف أننى 
جداً  كبيراً  احتراماً  يخلق  وهذا  ثقتهم،  أخون  لن  أبللداً 
عدم  من  تخاف  يجعلها  فهذا  والديها،  وبين  البنت  بين 
أساسيات  من  وهذا  منهما،  الخوف  من  أكثر  رضاهما 
التربية فى نظرى، فالجميع يخطئ، ولكن كيفية تعامل 
األسرة مع الخطأ هى التى تصنع الفرق، لذلك ال بد من 
التأكيد على أنه لم يكن وارداً أن أصل لما أنا عليه اآلن 

من دون أهلي، ووقوف أبى وأمى بجانبى.

N دينا دياب

عبير صبرى

عبد اهلل مشرف

لم أحرض الفتيات على ترك بيوتهن .. 
وقصة»ليه أل« مستوحاة من الواقع

كاملة أبو ذكرى تتعاقد على »تحت المظلة« لنجيب محفوظ

»صاحب المقام« يفتتح موسم عودة السينما .. و4 أفالم تتنافس فى عيد األضحى

كشفت المخرجة كاملة أبوذكرى عن عودتها 
عن  المظلة"  "تحت  فيلم  خالل  من  للسينما 

رواية االديب الكبير نجيب محفوظ .
اخراج  على  بالفعل  تعاقدت  كاملة:  وقالت 
الفيلم  وأنتظر المعالجة لبدء التصوير، ومن 
النبوى  خالد  الفيلم  فى  يشارك  ان  المقرر 

ومنة شلبى وآسر ياسين ونيللى كريم.
عمرى  مللشللروع  هللو  "الفيلم  ان  وأضللافللت 

التفاؤل تسيطر على الوسط السينمائى  حالة من 
الللدكللتللور مصطفى  الللللوزراء  رئلليللس  اصلللدار  بمجرد 
مدبولى قرارا بافتتاح قاعات العرض السينمائى بدءا 
من يوم السبت،الماضى ما جعل بعًضا من المنتجين 
يقررون طرح افالمهم التى تم االنتهاء من تصويرها 
االفالم  من  عدد  وجود  ورغم  الكورونا،  جائحة  قبل 
توقيت  يكون  أن  قلللرروا  المنتجين  ان  اال  الجاهزة 
لضمانهم  المبارك  األضحى  عيد  موسم  فى  العرض 

تحقيق اعلى ايرادات ممكنة .
ولكن المنتج احمد السبكى كان له رأى آخر حيث 
المقبل  االسبوع  المقام"  "صاحب  فيلمه  عرض  قرر 
العودة  للسينما كما وصفها، حيث ان قرار  كمساندة 
قاعات  المائة فقط من طاقة  فى   25 تضمن دخول 
العرض ما يؤكد ان االفالم المعروضة حاليا لن تحقق 

االيرادات المطلوبه منها .
وقال السبكى إنه يعمل حالياً على مونتاج ومكساج 
األضحى،  عيد  حلول  قبل  لعرضه  استعداداً  الفيلم 
مضيفاً أنه ال يخشى من طرح الفيلم فى هذا التوقيت 
السينما؟  لو خفت من سيقف جانب صناعة  قائالً:" 
وإذا تراجعت وغيرى تراجع من فكرة عرض أعماله 
صناعة  غرفة  بجانب  سيقف  من  التوقيت  هذا  فى 
كان  يناير    25 ثورة  وقت  أنه  إلى  السينما؟". مشيراً 
هو المنتج الوحيد الذى كان يعرض أعماال فنية له فى 
السينما  صناعة  غرفة  جانب  للوقوف  توقيت صعب 

وتشغيل الحركة الفنية.
وقرار عودة السينمات بنسبة 25% لن يستمر غير 
 %  50 ستكون  اآلخللريللن  األسبوعين  وفللى  أسبوعين 
الوقوف  على  مشدداً  الطبيعية،  للحياة  نعود  وبعدها 

بجانب غرفة صناعة السينما فى هذا التوقيت.
ياسين،  آسر  يسرا،  بطولة  المقام"  "صاحب  فيلم 
أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين 
تأليف  المقدم  وانجى  المغنى  عبد  ومحمود  أمين، 
يسرا  وتعود  العدل،  ماندو  وإخللراج  عيسى،  إبراهيم 

بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات بعد عرض 
فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 
سنوات فى السينما، كما اعتذرت عن عدم مشاركتها 
والنجمة  حبيب  تامر  للمؤلف  العيب"  "أهل  فيلم  فى 
السيناريو،  فى  تعديالت  عدة  بعد  وذلك  شلبى،  منة 
وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من االعتذارات التى 

تعرض لها الفيلم.
تظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم اسر ياسين 
روح  هيئة  على  ثللرى،  أعمال  رجل  دور  يجسد  الللذى 
وتطارده طوال األحداث، خاصة أن جد اسر ياسين 
له  الله الصالحين وله ضريح تكشفه  أولياء  ولى من 
يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، حيث إن 
آسر متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهما فى 

بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.
وتتوالى األحداث بالعديد من المغامرات بين آسر 
متاهات  فى  يدخل  حتى  خليل  وأمينة  ويسرا  ياسين 
ضريح جده ويظهر له فجأة بعد خروجه من المقام، 
وفى نهاية الفيلم يكتشف "آسر" أن الروح التى تظهر 

له هى نفسها الممرضة التى تمرض زوجته.
وتنتظر قاعات العرض السينمائى عرض 4 أفالم 

جديدة.
من  يعود  الذى  "العنكبوت"  فيلم  األفالم  هذه  أول 
خالله الفنان أحمد السقا للسينما بعد غياب استمر 

مللا يقرب مللن أربللعللة أعلللوام، حيث كللان آخللر ظهور 
“هللروب  فيلم  مللع   2017 عللام  فللى  للسقا  سينمائى 
الفيلم تدورأحداثه فى إطار من اإلثارة  اضطرارى”. 
وظافر  زكللى  منى  بطولته  فللى  ويللشللارك  والتشويق، 
الفنان محمد لطفى  العابدين، باإلضافة إلى كل من 
عبد  فطين  زكى  والفنان  سليم  فللؤاد  أحمد  والفنان 
من  والعمل  مصطفى،  وريللم  اللوزى  ويسرا  الوهاب، 

تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جالل.
المافيا  من  مطارد  الفيلم  أحللداث  طللوال  السقا 
الدول األجنبية،  والعصابات ورجال األمن حتى  من 
فيعد السقا مشهورا طوال أحداث الفيلم وتكتب عنه 
الصحف والمجالت والجميع يبحث عن "العكنبوت"، 
والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث 
الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم 

بها.
الفيلم الثانى المقرر عرضه “العارف” الذى تدور 
قصته حول شخص يدعى يونس يقوم بدوره أحمد عز 
العديد من  ينفذ عملية سرقة ويدخل فى صراع مع 
األطراف، وقد تم تصوير الفيلم فى أكثر من بلد خارج 
مصر."العارف: عودة يونس" هو العمل الثالث ألحمد 
عز مع المخرج أحمد عالء الديب، إذ عمال سوياً فى 
فيلم بدل فاقد عام 2009، ثم فيلم الحفلة )2013(، 

وحقق الفيلمان نجاحاً ضخماً فى شباك التذاكر.

عز  بين  األول  الللتللعللاون  الفيلم  يشهد   كما 
لهما  األول  العمل  أيضاً  وهو  فهمى،  وأحمد 

برفقة الكاتب محمد سيد بشير، مؤلف 
الذى  اضطرارى  هروب  األكشن  فيلم 
حقق إيرادات قياسية فى 2017 وكان 

األعلى فى تاريخ السينما وقتها.
الللذيللن  الفيلم  لللنللجللوم  وبللاإلضللافللة 

فيلم  فى  يشارك  اإلعلللالن،  فى  ظهروا 
النجوم  مللن  كللبلليللرة  مللجللمللوعللة  اللللعلللارف 

األردنلليللة  والممثلة  مللمللدوح  محمد  هللم 
خالد  أحللمللد  الللشللاب  والممثل  سعد  ركلليللن 

الحروب  عالم  فى  الفيلم  أحداث  وتدور  صالح، 
اإللكترونية وتأثيرها على العصر الحالى.

"البعض  فيلم  المقررعرضه  الثالث  الفيلم 
النجم  بطولة  من  مرتين"  للمأذون  يذهب  ال 
البطولة  يشاركه  والللذى  العزيز،  عبد  كريم 
وماجد  الشربينى،  دينا  الفنانة  مرة  ألول 
فلللؤاد، وغلللادة عللادل،  الللكللدوانللى، وبيومى 
وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.
وعلى الرغم من انتهاء تصوير "البعض 
ال يذهب للمأذون مرتين" قبل بداية أزمة 
كورونا اال ان فريق الفيلم انتظروا حتى 

استقرار جائحة كورونا .
تلللدور أحللداثلله فللى إطلللار اجتماعى 
كلللومللليلللدى، فللبللعللد حلللللدوث خللالفللات 
العزيز  عللبللد  كللريللم  بلليللن  وصلللراعلللات 
منه  تطلب  والللتللى  األولللللى،  وزوجللتلله 
فى  ويقع  أخللرى  امللرأة  يقابل  الطالق 

يذهب  وتجعله  الشربينى  دينا  وهللى  حبها 
للمأذون ويتزوجها.

ومن المقرر عرض  فيلم "ديدو" الذى تدور أحداثه 
بفكرة  تتعلق  مغامرة  عبر  وذلللك  كوميدى  إطللار  فى 
عقلة األصبع. الفيلم من بطولة كريم فهمى، وحمدى 

واتمنى ان يرى النور قريبا خاصة انه موضوع 
وسيحقق  نعيشه  الللذى  للواقع  ومناسب  مهم 

نجاحا كبيرا بعرضه".
وشلللاركلللت كللاملللللة أبلللوذكلللرى فللى رمللضللان 
المنقضى بمسلسل "بل100 وش" بطولة كل من 
نيللى كريم وآسر ياسين وعال رشدى وإسالم 
ومصطفى  درويش  وشريف  دسوقى  إبراهيم 

ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل.

يسرا

السقا آسر

كاملة أبو ذكرى

أمينة خليل



شرشر،  أسامة  الصحفى  الكاتب  قام 
المهندس  يرافقه  النواب،  مجلس  عضو 
بالمنوفية،  الرى  وزارة  وكيل  عالء عزت، 
بزيارة تفقدية مفاجئة لكوبرى الحجاجية 
الحظا  ح��ي��ث  ال��م��اض��ى،  الخميس  ي���وم 
الكوبرى،  أسفل  متراكمة  مخلفات  وجود 
كريهة  رائ��ح��ة  تسبب  نافقة  وح��ي��وان��ات 

لسكان المنطقة المحيطة بالكوبرى.
وع��ل��ى ال���ف���ور ق���ام ال��م��ه��ن��دس ع��الء 
المقاول  واستدعاء  ب��ال��وزارة  باالتصال 
لعمل الالزم فورا إلزالة هذه المخلفات، 
المحترمين  الرى  مهندسى  بتكليف  وقام 

الجانب  تحجير  لعملية  مقايسة  لعمل 
اآلخر من ناحية البنك األهلى فى سرس 
الليان بداية من كوبرى الحجاجية وحتى 
طريق  أول  فى  الحديدى  المشاة  كوبرى 

سيروهيت.
مع  التنسيق  سيتم  أن��ه  شرشر  وأعلن 
السيد اللواء المحترم إبراهيم أبوليمون، 
السيد  والمحاسب  المنوفية،  محافظ 
عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية بسرس 
التخاذ  الطفل  حديقة  بخصوص  الليان، 
المواطنين  لمصلحة  الالزمة  اإلج��راءات 

ألنها تتبع أمالك الرى وواليته.

زيارة مفاجئة من شرشر ووكيل وزارة الرى لكوبرى احلجاجية بسرس الليان
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بالتنسيق مع السيد املحافظ بخصوص حديقة الطفل 

النائب أسامة شرشر يجتمع مع املحاسب 
السيد عبد العال لبحث مشاكل أهالى سرس الليان

ال���ت���ق���ى ال���ن���ائ���ب أس����ام����ة ش��رش��ر 
العال،  عبد  السيد  النشط  بالمحاسب 
حضور  فى  الليان،  سرس  مدينة  رئيس 
بدير، سكرتير  المحترم عاطف  األستاذ 

عام مجلس المدينة.
ون���اق���ش ش���رش���ر وع���ب���د ال���ع���ال كل 
المواطنين  بمشاكل  الخاصة  الملفات 
ال��ل��ي��ان وأب���دى ش��رش��ر إعجابه  س��رس 
الشرفاء  الليان  سرس  أهالى  وإعجاب 
بال  يعمل  ال���ذى  المدينة  رئ��ي��س  ب���أداء 
اللواء  ورؤي��ة  فكر  وينفذ  لقطات  أو  شو 

المنوفية،  محافظ  ليمون،  أبو  إبراهيم 
لخدمة مصلحة المواطنين.

عبد  السيد  األستاذ  أن  شرشر  وأكد 
العال هو امتداد طبيعى لألستاذ رفعت 
سعفان رئيس المدينة السابق الذى أحبه 
لبصماته  الشرفاء  الليان  س��رس  أبناء 
الواضحة حتى إنه ما زال متواصال مع 
رئيس  أن  إلى  الفتا  الليان،  أبناء سرس 
الوحدة المحلية فى سرس الليان الحالى 
هو امتداد تنفيذى ووطنى لهذه النماذج 

التى تعمل فى صمت.

شرشر يلتقى رئيس مدينة منوف لبحث 
ملف مقلب القمامة واستكمال مشروعات 

رصف شوارع املدينة
أسامة  الصحفى  ال��ك��ات��ب  التقى 
شرشر، عضو مجلس النواب، األستاذ 
مدينة  مجلس  رئيس  الليثى،  أش��رف 
لقاء مطول لبحث  ومركز منوف، فى 
من  الجماهير  ومشاكل  قضايا  ك��ل 
قضية  وخاصة  منوف،  مدينة  أبناء 
مقلب القمامة بمدينة منوف ومواقف 
السيارات والحدائق التى تمثل متنفس 
المواطنين بالمدينة، وكذلك استكمال 

مشروعات رصف كل شوارع منوف.
وأب�����دى ال��ن��ائ��ب أس���ام���ة ش��رش��ر 
المدينة  رئيس  ورؤي��ة  بفكر  إعجابه 
الملفات،  كل  وي��درس  يخطط  ال��ذى 
ألن مدينة منوف وأهلها ظلموا كثيرا 
مشيرا  ط��وي��ل��ة،  س��ن��وات  م���دار  على 
من  مفاجآت  هناك  ستكون  أن��ه  إل��ى 
إبراهيم  اللواء  سيعلنها  الثقيل  العيار 
قريبا  المنوفية،  محافظ  ليمون،  أبو 
مدينة  فى  المواطن  يضع  ألن��ه  ج��دا 
كثيرا  ُظلم  ألنه  عينيه،  نصب  منوف 
الماضية  سنة  الخمسين  م��دار  على 
فى تدنى الخدمات العامة والخاصة، 
وأصبح اآلن لهم درع وسيف تحت قبة 
منوف  مدينة  اس��م  إلع��ادة  البرلمان 

العال فى كل مكان.

شرشر،  أس��ام��ة  الصحفى  الكاتب  تقدم 
للدكتور  عاجل  ببيان  النواب،  مجلس  عضو 
ال���وزراء،  مجلس  رئيس  مدبولى،  مصطفى 
التضامن  وزي���رة  ال��ق��ب��اج،  نيفين  وال��دك��ت��ورة 
وزير  معيط،  محمد  والدكتور  االجتماعى، 
المالية، حول مخالفة المادة 17 من الدستور 
وال���ت���ى ت��ن��ص ع��ل��ى أن أم�����وال ال��ت��أم��ي��ن��ات 

والمعاشات أموال خاصة.

أصحاب  من  هناك صرخة  شرشر:  وقال 
أف��ن��وا  ال��ذي��ن  الصحفيين  م��ن  ال��م��ع��اش��ات 
وذلك  الجاللة،  صاحبة  بالط  فى  أعمارهم 
التى  الخمس  ال��ع��الوات  م��ن  حرمانهم  بعد 

سيتم صرفها يوم األربعاء القادم.
وتساءل شرشر: لماذا تم اتخاذ موقف ضد 
العالوات  ه��ذه  من  واستثناؤهم  الصحفيين 
فى  والتنوير  الكلمة  لواء  يحملون  الذين  وهم 

مواجهة األفكار الظالمية، وهم الذين وقفوا 
اإلرهابية  الجماعة  مرشد  بديع  محمد  ضد 

السابق بعدما وصفهم بأنهم سحرة فرعون؟
واستهجن شرشر استبعاد الصحفيين من 
الخمس  ال��ع��الوات  من  المعاشات  أصحاب 
ق��ائ��ال: ك��ي��ف ي��ت��م اس��ت��ب��ع��اده��م م��ن ص��رف 
ال���ع���الوات ال��خ��م��س م��ع أن��ه��ا ح��ق دس��ت��ورى 

وقانونى؟!.

بيان عاجل من النائب أسامة 
شرشر فى البرملان حول حرمان 
الصحفيني من العالوات اخلمس
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