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بالكلمات  ل��ي��س  األش��ق��اء  م��ع  ال��ت��ض��ام��ن 
اجلوفاء 

وإمنا بالعطاء،
 مصر أقامت أول مستشفى ميدانى

 وجهزت طائرتني باملستلزمات الطبية
 وإعالمنا غائب.

د. صالح الدين السرسى

توقيع  عقب  اليونانى  الخارجية  وزير 
بين  البحرية  الحدود  تعيين  اتفاقية 
مصر واليونان مع وزير الخارجية سامح 
يأتى  ألنه  تاريخى  اليوم  "هذا   : شكرى 
قناة  اف��ت��ت��اح  م��ن  س��ن��وات  خمس  بعد 

السويس الجديدة".
خالد الكيالنى

 يا موالنا ...
أبوتيج  إلدارة  التابع  األزه��رى  دك��ران  معهد  تالميذ 
أين  يعرفون  ال  فهم  بكم  يستغيثون  اسيوط  محافظة 

يكونون فى العام الدراسى الجديد٢٠٢١/ ٢٠٢٠.
تسلمت شركة  أن  بعد  للدراسة  مكان  بال  اآلن  فهم 
مقاوالت المعهد لترميمه ثم توقفت عن العمل فجأة.. 
وليس لنا مكان يؤويهم وتقطعت بنا السبل وكثرت الوعود 
زمالئنا  امور  وأولياء  حضراتكم  ثم  الله  اال  لنا  وليس 
يسعون لتحويلهم للتعليم العام بعد ان انخفض مستواهم 
الدراسى، قد حللنا ضيوفا على معظم مدارس القرية 

فترة مسائية مما اثر عليهم وعلينا.
إل���ى م��ت��ى االن��ت��ظ��ار؟ ال��رج��اء 
والله  ل��ن��ا،  العطف  بعين  النظر 

المستعان.

إلى فضيلة شيخ األزهر

أشكال من الخونة عبر التاريخ

عالء محمد درويش

زوجها  مكتب  على  ال��زوج��ة  جلست 
وأمسكت بقلمه، وكتبت:

لزوجى  أجريت  الماضية،  السنة  فى 
الفراش عدة  والزم  المرارة،  إزالة  عملية 
فترك  ع��م��ره؛  م��ن  الستين  وبلغ  ش��ه��ور، 
ظل  التى  النشر  دار  فى  المهمة  وظيفته 
فى  والده  وتوفى  عاماً،  ثالثين  بها  يعمل 
بكالوريوس  فى  ابننا  ورسب  السنة،  تلك 
عدة  ال��دراس��ة  ع��ن  لتعطله  ال��ط��ب  كلية 

شهور بسبب إصابته فى حادث سيارة .
وفى نهاية الصفحة كتبت :

"يا لها من سنة سيئة للغاية !!"
ودخل عليها زوجها يريد أن يجلس على 
فاقترب  زوج��ت��ه،  ش��رود  والح��ظ  مكتبه، 

منها، ومن فوق كتفها قرأ ما كتبت !
فترك الغرفة بهدوء، من دون أن يقول 
وقد  ع��اد  دقائق  ع��دة  بعد  لكنه  شيئاً.. 
بهدوء  وضعها  أخ��رى،  ورقة  بيده  أمسك 
بجوار الورقة التى سبق أن كتبتها زوجته..
الزوج، وقرأت  الزوجة ورقة  فتناولت 

فيها:

آالم  من  الماضية.. شفيُت  السنة  فى 
طويلة...  سنوات  عّذبتنى  التى  المرارة 
الصحة..  تمام  فى  وأن��ا  الستين  وبلغت 
تم  أن  بعد  والتأليف  للكتابة  وسأتفرغ 
كتاب  من  أكثر  نشر  على  معى  التعاقد 

مهم.
الخامسة  ب��ل��غ  ح��ت��ى  وال����دى  وع����اش 
أى  ألح��د  يسبب  أن  غير  من  والتسعين 
أن  م��ن غير  ه��دوء  ف��ى  وت��وف��ى  متاعب، 

يتألم.
ونجا ابننا من الموت فى حادث السيارة 

وشفى بغير أية عاهات أو مضاعفات.
وختم الزوج عبارته قائالً :

وقد  بها  الله  أكرمنا  سنة  من  لها  "يا 
انتهت بكل خير".

إن��������ه��������ا ن���ف���س 
بنظرة  لكن  األحداث 

مختلفة.

نفس األحداث لكن بنظرة مختلفة

د. نجوى كامل 

مؤسسة  اس��م  يستخدم  صغير  م��وق��ع 
لمنع  ك��ل��م��ة  إض��اف��ة  م��ع  ك��ب��ي��رة  صحفية 
نشر  الموقع  هذا  له..  المؤسسة  مقاضاة 
مقاال لي كأنه مكتوب لهم خصيصا وذلك 
أذك��ره.  أن  أدن��ى من  الموقع  إذن��ي.  ب��دون 
أرسل  والذي  عليه  المشرف  الشخص  أما 
الكبير”، فقد  ب� “أستاذنا  بدأها  لي رسالة 
تحول بعد ذلك لشتام من أحط المستويات 
نشر  يجوز  ال  بأنه  ردا  له  أرسلت  عندما 
مقاالتي على أنها مكتوبة لهم وأن من ينقل 
مقاال عن صفحتى يجب أن يستأذن مني 
ويشير إلى أنه منقول من صفحتي. طبعا 

يستحق  أن  أدن��ى من  فهو  عليه  أرد  لم  أنا 
ذلك، كما أنني ال أشتبك مع أحد في هذا 
خاصية  استخدم  بل  اإللكتروني،  الفضاء 
من محترفي  أنظف صفحتى  البلوك حتى 
من  يكون  وربما  والتدني.  والبذاءة  السطو 
األفضل أن أتفرغ كليا لعملي البحثي وفقط 

حتى ال أص��ادف مثل 
تلك الوجوه التعسة.

من محترفى السطو و البذاءة 

د. أحمد النحار

برنامج  مقدمة  يعرف  جيلى  من  اللى 
واللى  األمية  محو  بتاع  قمحاوى  االستاذ 
من  اتحرمتم  "ياللى  بأغنية  بيبدأ  ك��ان 

التعليم الفرصة لسه قدامكم "
الزم  ال��ش��ي��وخ  مجلس  م��رش��ح��ى  أه���و 
او  ولخطاطيهم  لهم  ب��رن��ام��ج  يتعملهم 
وراه����م..  يصححوا  لغويين  م��راج��ع��ي��ن 
حاجات  فى  العيد  اج��ازة  قضى  الواحد 
مسلية.. واحد هيحل مشكلة سد النهضة 
حكماء  مجلس  س��ي��ك��ون  ك��ات��ب  وواح����د 
وأص��ح��اب ال��ت��ج��ارب ال��ف��ري��دة.. وال��ل��ى 
وبرنامجها  ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات  هيدعم 
االقتصادى. والله دمهم خفيف أحلى من 

العيال كبرت.
قالها  قول شاعر  الواحد  بيصبر  اللى 

ومات
وإن  ل��ل��ح��م��ي��ر  ق���ل 
لن  معالفها..  طالت 
ت��س��ب��ق ال���ج���ي���اد فى 

ركض الميادين

السياسيين  المحللين  من  كثير  يتساءل 
اقوى  انها  وع��ن سبب  ق��وة مصر  عن سر 
جميع  فشل  سبب  وع��ن  العربية  ال���دول 
مصر  إلسقاط  وضعت  التى  ال��م��ؤام��رات 
للعديد  وي��ح��دث  ح��دث  كما  ال��زم��ان  عبر 
اإلجابة  ان  والحقيقة  المنطقة..  دول  من 
والحمد  مصر  ق��وة  سر  ان  وه��ى  واضحة 
لله فى وحدة شعبها فال طائفية وال قبلية 
مصر  وم��ذه��ب��ي��ة..  عرقية  ص��راع��ات  وال 

الجد  المحروسة ساعة 
رجل  قلب  على  تجدها 
واحد.. الحمد لله على 

نعمة مصر.

من غرائب 
مرشحى 
مجلس 

الحمد هلل 
على نعمة 

مصر 

إشراق 

د. هانى الناظر

)مراهقى  الوطن(،،،  لمحبى  بقراءته  للوطن فقط )مسموح  بوست 
السياسة،، والعيال، وبتوع اصله عمل اخطاء لكن لم يخن الوطن .... 

يمتنعون(
على يد هذا الرجل الذى انفجرت حكايته عام ١٩٨٩،، دخل لمفهوم 

خيانة الوطن معانى جديدة رهيبة .....
نعرف مثال فى التاريخ المصرى اشكال من الخونة أمثال :

التاسع على  لويس  قوات  دل  الذى  أعرابى(  )دايما  األعرابى  ذلك 
بضعة  عطيته  وكانت  المنصورة..  ودخل  وجنوده  هو  عبرها  مخاضه 

دراهم .
ذلك الضابط خنفس بك وهو احد ضباط عرابى الذى لم يكتف 
بإعطاء الباشا تمام بأن اإلنجليز عند التل الكبير قد أجلوا هجومهم 
عليه للغد،، وفى نفس الليلة وقف بمصابيح يدوية ينير الطريق لقوات 
وبضع  أبعادية  عطيته  وكانت  ليال،،  عرابى  تفاجئ  وه��ى  االحتالل 

مواشى.
ذلك المحامى محمد بيك الهلباوى ممثل ادعاء دنشواى ومعه رئيس 
المحكمة احمد باشا فتحى زغلول شقيق سعد زغلول،، وكانا عن حق 

جالدى دنشواى، وكانت عطيتهما رتبة الباشوية .
الحرب  عاما عقب   ٣٠ استمرت  بجوار عملية  بهتت  النماذج  هذه 
الثانية وتم االعالن عنها عام ١٩٨٩ بدون ذكر السم الجاسوس، وكان 

ذلك مباشرة عقب سقوط حائط برلين وتفكك الدوله السوفيتية .
هذا الجاسوس البايونير قال عنه ريتشارد نيكسون رئيس أمريكا:

 معه حصلنا على نصر بال حرب ......
إيه حكايته )والحدق من هنا يفهم(؟

ضابط صغير فى المخابرات السوفيتية الكى جى بى   
 عقب الحرب التقطته االجهزة األمريكية ولم يستغرق تجنيده فيمتو 

ثانية،،،، ليه؟
كانت العملية جديدة تماما،، )بص: ليس عليك االتصال بالسلكى 
السرى،، ليس عليك  بالحبر  ارسال خطابات  رادي��و،،، ليس عليك  او 
ارسال برقيات مطلقا(... نقود خيانتك ستودع بانتظام فى المصرف 
او  وفد رسمى  امريكا مع  تزور  او  تأتى  ان  يهمنا  ونحن ال  الفالنى،، 

غيره.
 استثمار طويل األجل.

المطلوب منك :
الجميع،، عليك  ثقة  الناس،، عليك بكسب  كل  توثيق عالقاتك مع 
لبودجورنى  خروشوف  من  طبعا  بعده  واللى  ستالين  بأمجاد  بالتغنى 

لجورباتشوف وتحيطهم بنفاقك الكبير مع وصفهم انهم عطية القدر 
لروسيا الفتية،،، وفيما بعد كان ُيفرد له عمود ليكتب فيه شعره ونثره 

ونفاقه فى صحيفه البرافدا
)للسخرية معنى البرافدا بالروسية… هو الحقيقة(

وكانت الجريدة الرسمية للدولة السوفيتية والمكتوب فيها هو توجه 
ورأى حكام روسيا.

مع السنين ترقى وترقى وصعد نجمه وهنا كان التكليف من اللى 
مشغلينه )ياتفاريش: سيعرضون عليك اسماء لترشح منها مسؤوال فى 
موقع ما،،، من بينهم اختر االقل كفاءة،، واألسوأ خلقا وغير المناسب 

للعمل وبس(.
وحصل ونخر السوس مع الزمن فى جسد الدولة السوفيتية وانهارت 
كوادرها مع األيام وكان ذلك مقدمة البد منها النهيارها التام فيما بعد 

مين بقى قرأ هذا بالتفصيل ونفذه حرفيا اعجابا به؟
)وده كالمه فى مذكراته مش جهجهون على طريقه الزفتبوك(

مائير دجان رئيس الموساد االسرائيلى وقال بالحرف وبعد تقاعده 
اوليائهم من  دراويش االصنام وعشاق  يا  واتعلموا  )واق��رأوا واسمعوا 

دون الوطن(
)لقد خططنا مع "ال�سى آى إيه" منذ  ١٩٧٩ لعمل اختراقات فى 
مصر سياسية واقتصادية وأمنية وساهمنا فى تغذية الصراع الطائفى 

والعقائدى،، ولقد بلغنا فى ذلك نجاحا عظيما(.
أظن الكالم واضح ويكفى ان اقول فقط موضوعان

اتفاقيه الكويز مع العدو لم تكن بضغط امريكى والدياولو،، كانت 
يصدر  عشان  العهد  ول��ى  المحروس  بتوع  الشلة  من  واح��د  بضغط 
قمصان وبنطلونات اكتر المريكا.. ودى عايزة تحقيق كبير الن البالوى 
اللى زيها كتير والطه نجوم العهد السابق.. بالمناسبة لم يستفد منها 

الشعب بشىء .
موضوع الغاز السرائيل،، جريمة بكل المقاييس.. من وسيطها إياه،، 
ومن وزيرها الضعيف الشخصية الذى وقع عليها باألمر من غير ما 
بلوة  بأنها  محترم  جهاز  تقارير  من  بالرغم  ك��ام،،،  التالتة  تلت  يقول 

وخاسرة حتى اقتصاديا ... لكن لم يستمع اليه احد 
وكان ماكان .

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

األزم��ة  عن  تعبير  هو  لبنان  فى  ويجرى  ج��رى  ما 
البلد  هذا  فى  طويلة  عقود  من  المستمرة  السياسية 

الجميل صاحب الحضارة والثقافة والذوق والفن.
الكريم  وشعبه  قلبى  على  العزيز  للبنان  تمنياتى 
كبوته  من  وبالنهوض  المحنة  هذه  وبتجاوز  بالسالمة 

المحنة  ول��ع��ل  ط���ال���ت،  ال��ت��ى 
وفرصة  جديد  أم��ل  منها  يأتى 

إلصالح تأخر.

فىلبنان  يحدث  ما  وصف  عن  الكلمات  تعجز 
والجبل،  السهل  بلد  الجميل األخضر،  لبنان  اآلن، 
أن  رغ��م  يحترق،  أن��ه  نكتب  ونحن  قلوبنا  تحترق 
والفقر  وال��ف��رق��ة  وال��ك��ره،  الحقد  دخ���ان  أع��م��دة 
تتصاعد  والخارجى  الداخلى  واالقتتال  واالنقسام 

الجميع  أن  إال  زم���ن  م��ن 
الله  حفظ  غافلون..  عنها 
لبنان وألهم شعبه وحكامه 

الحكمة.

لبنان الجريحلبنان وطن من ال وطن له

أسماء حسيننرمين حسين

عزاء واجب

يتقدم الكاتب الصحفى

أســـامة شرشر
عضو مجلس النواب

والسيدة حرمه

 غـــادة زهران
بخالص التعازى

للدكتور سعيد محمد موسى زهران
واملهندس هشام محمد موسى زهران
واملهندس أشرف محمد موسى زهران
والدكتورة ناهد محمد موسى زهران

والسيدة هند محمد موسى زهران
والسيدة هناء محمد موسى زهران

والسيدة ماجدة محمد موسى زهران
فى وفاة املرحومة الفاضلة

السيدة/ نعمـــات سليم زهران
للفقيدة الرحمة وآلل زهران خالص العزاء

نسألكم الفاحتة
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باألصول 

أسامة شرشر

لبنان  روع��ة  على  العالم  ف��ى  اث��ن��ان  يختلف  ال 
األيقونة  البلد  هذا  وثقافته..  وشعبه،  طبيعته، 
الذى يمتاز بالسحر الربانى من جبال وتالل ومزارع 
ربانية  طبيعية  ومناظر  الخضراء،  والمروج  األرز 
والذى  للحياة،  العاشق  إلى شعبه  خالبة، باإلضافة 
تحمل الكثير والكثير، ودفع فواتير القضايا العربية، 

وخاصة القضية الفلسطينية فى حروب متعددة. 
لم  العالم،  هزت  التى  لبنان  جنوب  مجزرة  فبعد 
نكن نتخيل أن نستيقظ على هذا االنفجار الذى هز 

كل بلدان الشعب العربى من المحيط إلى الخليج. 
الكثير  تحملَت  وجعى،  يا  لبنان  وقلت:  صرخت 
الفواتير،  تلو  السياسية  الفواتير  ودفعَت  والكثير، 
الجرم  بشاعة  يصل  أن  أتصور  أو  أتخيل  لم  ولكن 
تستخدم  التى  الحروب  فاقت  التى  الدرجة  لهذه 

فيها القنابل النووية. 
فهذا االنفجار الذى حدث هو قنبلة موجهة لكل 
فريسة  لبنان  تركنا  أننا  العربية  واألنظمة  العرب 
وتكالب  الله  حزب  وأداتها  إي��ران  بين  ما  لصراعات 
القوى اإلقليمية والدولية. والمواطن اللبنانى رغم 
السياسى  المشهد  فى  يجرى  ما  ورفضه  ث��ورات��ه 
واالقتصادى، صحا على هذه الكارثة والمأساة التى 

أتصور أنها أكثر من كارثة هيروشيما. 
فمتى نصحو من غفوتنا ونحتضن هذا البلد اآلمن 
أهله بحبهم للحياة واستقبالهم لألغراب ومروءتهم 
والمعرفة  والفكر  الثقافة  بلد  فهو  اإلنسانية، 

والموسيقى؟!. 
وكما استمتعنا بصوت فيروز وموسيقى الرحبانى.. 
فلقد قالتها فيروز وهى تصرخ على مسرح األولمبيك 
فى باريس عام 1982، عندما صرخت وقالت: حطموا 
الشوارع، كسروا الساحات.. ولكن هذه المرة حطموا 
اإلنسان اللبنانى الذى تحول إلى أشالء تحت أنقاض 

وهو آمن فى مسكنه. 
فهذه العملية اإلجرامية ال يمكن أن تكون عملية 
وتثير  تدمر  أن  أرادت  أي��ادى  وراءه��ا  ولكَنّ  عفوية، 
الذى  العظيم  اللبنانى  الشعب  لدى  والفزع  الخوف 
ا آمًنا، وحين رفض كان  حين خرج كان خروجه سلمًيّ
رفضه مستنيًرا، وفى قسوته ينشد الصالح والحياة. 
والشاب  والمرأة  الطفل  قتلوا  المجرمون  فهؤالء 
والشيخ فى انفجار وصل مداه إلى 5 كيلومترات على 
وتحت  األنقاض  تحت  أن��اس  هناك  زال  وما  األق��ل، 

الثرى، ماذا جنوا؟
بهذه  االنفجار  يكون  حتى  جريمتهم  هى  وم��ا   

الوحشية؟ 
قضية  هى  القضية  هل  ال��دول��ى؟  المجتمع  أي��ن 

مساعدات فحسب؟ 
ولكن تساؤلى: أين اإلنسان اللبنانى؟ 

وأقولها: )لبنان يا وجعى( فى ظل الصمت العربى.
والجمال  والثقافة  ل��إب��داع  رم���ًزا  وُع���د  اص��م��د 

والتسامح.
من  يجرى  ما  سبب  إن  منها:  بد  ال  كلمة  وأخيًرا 
هو  لبنان  فى  وسياسية  اقتصادية  وأزم��ات  مشاكل 
الدولى-  والمجتمع  الله..  نصر  حسن  ميليشيات 
يد  يقدم  لم  مرة  ألول  ا-  وأمريكًيّ وأوروبيا  ا  عربًيّ
الدعم السخية، بسبب وجود حسن نصر الله الذى 

يتحكم فى مصير البالد والعباد. 
أوجاعه هو وجود حسن نصر  لبنان وسبب  فبالء 

الله وحزبه. 

لبنـــــان 
يا وجعــى

 المحروسة تقتنص أضخم استثمارات أجنبية فى 
المنطقة العربية خالل السنوات الخمس األخيرة

فى أحدث التقارير االقتصادية الدولية عن مصر:

بعد توقيع االتفاق املصرى اليونانى بشأن احلدود البحرية

فى  الدولية،  چى.بى.مورجان  مؤسسة  أك��دت 
الوحيدة  الدولة  هى  أن مصر  لها،  تقرير  أحدث 
بنجاح  اختتمت  التى  وإفريقيا  األوس��ط  بالشرق 
االئتمانى  التصنيف  لمراجعة  السنوية  ال���دورة 
واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية 
و»فيتش«  و»موديز«  بورز«  آند  »ستاندرد  الثالث: 
وذلك خالل فترة من أصعب الفترات التى شهدها 
أن  الدولية  المؤسسة  وأكدت  العالمى،  االقتصاد 
بثقة  احتفظ  ال��ذى  الوحيد  المصرى  االقتصاد 
فيروس  جائحة  ظل  فى  بالمنطقة  المستثمرين 
التقييم  تثبيت  ت��م  حيث  المستجد،  »ك���ورون���ا« 
نظرة  مع  لمصر  االئتمانى  والتصنيف  السيادى 
ُيعد  مما  المصرى؛  لالقتصاد  مستقبلية مستقرة 
إنجاًزا مهًما لمصر، ودلياًل قوًيا على نجاح برنامج 
اإلصالح االقتصادى، الذى نالت به ثقة مؤسسات 
الدولى.  االستثمار  ومجتمع  االئتمانى  التصنيف 
الدولية  تقرير مؤسسة چى.بى.مورجان  يكن  ولم 

وحده فى هذا التقييم لالقتصاد المصرى.
 مفاجآت 

فقد شهدت التقارير الدولية جميعها مفاجآت 
مهمة عن وضع االقتصاد المصرى فى السنوات 

الخمس األخيرة. 
وكشف أحدث تقرير للمؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات بأن مصر اقتنصت 
المنطقة  فى  مباشرة  أجنبية  استثمارات  أضخم 
العربية خالل الخمس سنوات األخيرة من مطلع 

2015 وحتى نهاية 2019.
المباشرة  األجنبية  االستثمارات  تدفق  وزاد 
فى  األول  المركز  لتحتل   ،%20.2 بنسبة  لمصر 
 ،2019 ع��ام  وإفريقيا  األوس���ط  ال��ش��رق  منطقة 

باستثمارات 13.7 مليار دوالر.
والتنمية  التخطيط  وزارة  أصدرت  جانبها  من 
االقتصادية تقريًرا حول وضع مصر فى التقارير 
ورؤيتها  العالمية  المؤسسات  وإش��ادات  الدولية؛ 

لواقع االقتصاد المصرى.
وفى هذا اإلطار قالت د. هالة السعيد، وزيرة 
العديد  ثقة  إن  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط 
االقتصاد  أداء  بكفاءة  الدولية  المؤسسات  من 
المصرى ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه 
اإلص���الح  ب��رن��ام��ج  تطبيقها  ب��ع��د  اس��ت��ق��رار  م��ن 
أن  مؤكدة   ،2016 فى  واالجتماعى  االقتصادى 
مواجهة  واستطاع  متماسك  المصرى  االقتصاد 
اإلصالحات  تلك  نتيجة    19-COVID أزم��ة  
االقتصادية التى ساهمت فى تعزيز قدرة الدولة 
الفتة  الكارثية،  الفيروس  آث��ار  امتصاص  على 
على  متقدمة  نمو  م��ع��دالت  مصر  تحقيق  إل��ى 
مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك 
المؤسسات الدولية باالقتصاد المصرى وتوقعات 
هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو فى مصر 
على خالف  ك��ورون��ا،  فيروس  أزم��ة  رغ��م  إيجابًيا 

كثير من األسواق الناشئة التى ستشهد نمًوا سلبيا 
بنهاية العام.

والتنمية  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ت��ق��ري��ر  وأش�����ار 
  FDI IntellIgenCe وكالة   أن  إلى  االقتصادية 
المتخصصة فى نشر االستثمار األجنبى المباشر، 
أوضحت أن مصر األولى فى االستثمار األجنبى 
أشارت  كما  وإفريقيا،  األوسط  بالشرق  المباشر 
قد  االئتمانى  للتصنيف  فيتش  مؤسسة  أن  إل��ى 
ثبتت تصنيف االقتصاد المصرى عند B+ وأبقت 
على رؤيتها المستقبلية مستقرة، ويرجع ذلك إلى 
اإلنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال 
السياسات  والتزام  واالقتصادى  المالى  اإلصالح 
والجاهزية  اإلص���الح،  ب��رام��ج  م��ن  المزيد  نحو 
عن  الناشئة  التمويلية  االحتياجات  مواجهة  فى 

تداعيات فيروس كورونا.
تدفق االستثمارات 

نسبة  زيادة  عن  الدولية  الوكالة  تقرير  وكشف 
لمصر  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  تدفق 
فى  األول  المركز  بذلك  لتحتل   ،%20.2 بنسبة 
 ،2019 ع��ام  وإفريقيا  األوس���ط  ال��ش��رق  منطقة 
بالمركز  مقارنة  دوالر،  مليار   13.7 باستثمارات 
الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دوالر، 
االستثمارات  تدفق  على  مصر  استحوذت  كما 
األوس��ط  ال��ش��رق  لمنطقة  ال��م��ب��اش��رة  األجنبية 
مقارنة   ،2019 ع��ام   %11.9 بنسبة  وإف��ري��ق��ي��ا 

ب�8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالمًيا 
المباشرة  األجنبية  االستثمارات  تدفق  حيث  من 

عام 2019، مقارنة بالمركز ال�23 عام 2018.
مشروعات  ع��دد  زي���ادة  ع��ن  ال��وك��ال��ة  وكشفت 
االستثمار األجنبى المباشر الجديدة بمصر بنسبة 
60%، لتحتل بذلك المركز الثانى فى هذا الشأن 
بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا عام 2019، بعدد 
136 مشروعا، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، 
ع��دد مشروعات  زاد  وق��د  م��ش��روًع��ا،   85 ب��ع��دد 
بمنطقة  الجديدة  المباشر  األجنبى  االستثمار 
لتصل   ،%38.5 بنسبة  وإفريقيا  األوسط  الشرق 
ب�1261  مقارنة   ،2019 عام  مشروعا   1746 إلى 

مشروعا عام 2018.
وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
العربية  المؤسسة  تقرير  أن  إل��ى  االق��ت��ص��ادي��ة 
أشار  قد  الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لضمان 
أجنبية  استثمارات  أضخم  تقتنص  مصر  أن  إلى 
خمس  خ���الل  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة  ف��ى  م��ب��اش��رة 
إذ   ،2019 نهاية  وحتى   2015 مطلع  من  سنوات، 
إجمالية  بتكلفة  استثمارية  مشروعات  اجتذبت 
بلغت 124.5 مليار دوالر، واستحوذت على حصة 
قدرها 35.2% من إجمالى االستثمارات األجنبية 
المباشرة التى ضخت فى المنطقة خالل الخمس 
اإلجمالية  تكلفتها  بلغت  والتى  الماضية  سنوات 

340 مليار دوالر.

التصنيف االئتمانى 
والتنمية  التخطيط  وزارة  تقرير  لفت  كما 
للتصنيف  فيتش  مؤسسة  أن  إل��ى  االقتصادية 
منحت مصر  اإلصالحات  أن  أوضحت  االئتمانى 
الماضية،  السنوات  خ��الل  المرونة  م��ن  الكثير 
تصنيفها،  على  التأثير  دون  الصدمات  لمواجهة 
المالى  العام  بنسبة %2.5  االقتصاد  نمو  متوقعة 
فى   %5.5 إل��ى  االرت��ف��اع  يعاود  أن  على  الحالى، 
مستوى  على  يحافظ  وأن  المقبل،  المالى  العام 
وذلك  المتوسط،  المدى  فى   %5 من  أعلى  نموه 
بافتراض عودة السياحة تدريجًيا، ومزيد من النمو 
فى قطاعات الطاقة والتحسن التدريجى فى بيئة 

األعمال.
بلومبرج  وك��ال��ة  أن  إل��ى  ال���وزراة  تقرير  ولفت 
أشارت إلى أن مصر بدأت فى تعويض الخسائر 
العالمى  الوباء  خ��الل  فقدتها  التى  الرأسمالية 
من  أكثر  األج��ان��ب  المستثمرون  سحب  عندما 
نصف أموالهم من سوق الديون المحلية، حيث عاد 
المشترون الدوليون للشهر الثانى على التوالى فى 
يوليو؛ ما عزز ممتلكاتهم من السندات الحكومية 
المقومة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دوالر، 
على  خارجة  تدفقات  أكبر  عن  تحواًل  يعد  فيما 
الثالثة السابقة لشهر يونيو  اإلطالق فى األشهر 
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مفاجآت من العيار الثقيل

إصابة أردوغان بهياج عصبى
العصبى أص��اب��ت رج��ب  ال��ه��ي��اج  م��ن  ح��ال��ة 
طيب أردوغان بعد علمه بتوقيع مصر واليونان 
ات��ف��اًق��ا ب��ش��أن ح��دوده��م��ا ال��ب��ح��ري��ة، م��ا يتيح 
لمصر التنقيب عن الغاز بمناطق جديدة شرق 
أنه  بحجة  بالباطل  االتفاق  ووصف  المتوسط، 
اتفاقة  على  ويقضى  ليبيا  حقوق  على  يجور 

الباطل مع حكومة السراج.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية المصرية 
واالدع��اءات"  التصريحات  من  "استغرابها  عن 
االتفاق  بشأن  التركية،  الخارجية  عن  الصادرة 
االقتصادية  المنطقة  لتعيين  توقيعه  تم  ال��ذى 
"لم  أنها  خاصة  واليونان،  مصر  بين  الخالصة 

تطلع على االتفاق وتفاصيله."
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  ب��اس��م  ال��م��ت��ح��دث  وق���ال 
المستغرب  لمن  "إنه  حافظ:  أحمد  المصرية، 
أن تصدر مثل تلك التصريحات واالدعاءات عن 

طرف، لم يَطّلع أصال على االتفاق وتفاصيله."
على  علقت  ق��د  التركية  ال��خ��ارج��ي��ة  ك��ان��ت 
بأن  ب��االدع��اء  وال��ي��ون��ان،  مصر  بين  االت��ف��اق 
"ال��ج��رف  ضمن  تقع  فيه  ال��م��ح��ددة  المنطقة 

القارى التركى".
"باطال  االت��ف��اق  تعتبر  تركيا  أن  وأض��اف��ت 
الحدود  "انتهك  االت��ف��اق  أن  مدعية  والغ��ي��ا"، 
البحرية الليبية"، وذلك فى الوقت الذى تستمر 

فيه التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب 
عن موارد الطاقة فى شرق المتوسط.

تحذيرات
لترسيم  اتفاقا  واليونان  مصر  وقعت  وق��د 
ال��ح��دود ال��ب��ح��ري��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، ف��ى خطوة 
موارد  من  االستفادة  جهود  تنسيق  إلى  تهدف 
االتفاق  وعقب  المتوسط،  البحر  شرق  منطقة 

استئناف  أردوغ��ان،  طيب  رجب  التركى،  أعلن 
داخل  المحروقات  عن  التنقيب  عمليات  بالده 
المتوسط، رغم  منطقة متنازع عليها فى شرق 
دعوات أوروبية ودولية إلى وقف األنشطة غير 

الشرعية.
أل��ق��اه��ا فى  أردوغ������ان، خ���الل كلمة  وق���ال 
وأرسلنا  التنقيب  عمليات  "استأنفنا  اسطنبول 

من جديد بهذا الهدف )سفينة المسح الزلزالى( 
بارباروس خير الدين فى مهمة."

جاء هذا التصرف التركى رغم إعالن أنقرة، 
فى  التنقيب  عمليات  تعليق  الماضى،  األسبوع 
فى  أثينا،  مع  مفاوضات  لبدء  المتوسط  شرق 

خطوة اعتبرت إذعاًنا للتحذيرات األوروبية.
أبرزها  األوروب��ى  االتحاد  فى  عواصم  كانت 
أنقرة من  برلين قد حذرت  االلمانية  العاصمة 
مغبة المضى قدًما فى عمليات التنقيب، ُملوحة 
بفرض عقوبات، فى حال قررت تركيا أن تواصل 

تحدى القانون الدولى.
كما أدان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون 
"انتهاك" تركيا لسيادة اليونان وقبرص فى شرق 

المتوسط داعًيا إلى معاقبة تركيا.
هياج تركى

وتوقعت مصادر عديدة دولية وإقليمية زيادة 
المصرى  االتفاق  إن  التركى حيث  الهياج  حاله 
بين  البحرية  ال��ح��دود  ترسيم  بشأن  اليونانى 
البلدين جاء فى توقيت مهم ويمثل ضربة لكل 
على  للهيمنة  الشيطانية  أردوغ���ان  مخططات 
غاز شرق المتوسط باتفاقيات مشبوهة وباطلة 
مع حكومة السراج اإلخوانية غير الشرعية فى 

ليبيا. 

شعبان خليفة  N
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خطة للتخلص من 50 ٪ منهم 

الفالحون لوزارة الزراعة: »أغيثونا« من اجللد العقدى 

»األطباء« ترفض قرار حتويل 
الصيادلة ألطباء

هانى مرعى: أطالب بتحرير الطب البيطرى وإشراك 
القطاع اخلاص فى إنتاج اللقاحات واألمصال البيطرية

يتسبب فى خسائر فادحة بالثروة احليوانية

حالة من الغضب داخل الوسط 
المجلس  أع��ل��ن  أن  بعد  الطبى 
األع���ل���ى ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��س��م��اح 
بالجامعات  ال��ص��ي��دل��ة  ل��ك��ل��ي��ات 
كليات  إل��ى  بالتحويل  المصرية 
المجلس  بضوابط حددها  الطب 
المصرية  للجامعات  وأرس��ل��ه��ا 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ض��ا ع���ن ق���رار 
طاب  تحويل  إمكانية  المجلس 
الطب  لكليات  الصيدلة  كليات 
السنة  م��ن  ذل���ك  ي��ب��دأ  أن  ع��ل��ى 
لكليات  الجديد  بالنظام  األول��ى 
الطب. كانت نقابة األطباء اعلنت 

رفضها التام هذا المقترح فى السابق معللة ان هذا 
القرار يضر بمنظومة الصحة والمريض المصرى 

ويضر بسمعة مصر الطبية عالميا.
بداية وصف الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز 
المصرى للحق فى الدواء، قرار الحكومة بتسهيل 
انتقال الصيادلة لكليات الطب بالعك، مشيرا الى 
المهنة ووصل  به دخاء على  ان كل مجال اصبح 
قائا:  للحكومة  تساؤال  موجها  ال��درج��ات  ألعلى 
"هل الصيدلى خريج الطب بعد تخرجه سيظل فى 
من  العظمى  الغالبية  مثل  يهاجر  سوف  ام  مصر 

األطباء؟".
يحل  لن  القرار  هذا  وأض��اف: 

انما  االط���ب���اء  ن���درة  مشكلة 
ر للعالم اطباء ونحل  سنصِدّ
على  يجب  ل��ذا  مشاكلهم، 
على  ال��وق��وف  الحكومة 
وم��ع��رف��ة  األم����ر  حقيقة 
الغالبية  يسافر  ل��م��اذا 
ال��ع��ظ��م��ى م���ن االط��ب��اء 

ونعانى من العجز؟
ج��ان��ب��ه��ا  م�����ن   

اع��ت��رض��ت 

األطباء،  نقابة  وكيل  مينا،  منى 
على هذا القرار قائلة: "اذا كانت 
كل كلية طب بتأخذ بالفعل الحد 
القيام  تستطيع  ال���ذى  األق��ص��ى 
ستذهب  فأين  وتدريبه  بتعليمه 
من  المحولة  ال��ج��دي��دة  األع���داد 
كلية  ال��ط��ب  ال��ص��ي��دل��ة؟!  كليات 
ع��م��ل��ي��ة ي��ت��وق��ف ف��ي��ه��ا م��س��ت��وى 
الخريج على كمية التدريب العملى 

واإلكلينيكى المتاح له ".
وأض����اف����ت: ه����ذا ال����ق����رار ال 
عجز  م��ش��ك��ل��ة  ي��ح��ل  أن  ي��م��ك��ن 
عجز  م��ن  تعانى  مصر  األط��ب��اء. 
ناتجا عن  ذل��ك ليس  ول��ك��ن  أع���داد األط��ب��اء  ف��ى 
نقص أعداد الخريجين ولكن يرجع السبب لهجرة 
نتيجة تعرضهم  أعداد متزايدة من األطباء سنويا 
لمشاكل منها الضعف الشديد لألجر واالعتداءات 
العمل  بيئة  وس��وء  اإلمكانيات  وضعف  المستمرة 
األطباء  ضد  األهالى  وتحريضه  االع��ام  وهجوم 
وزاد فى الفترة األخيرة تعسفات إدارية بدرجة غير 

مسبوقة .
وعلى صعيد متصل أيد هانى سامح، الصيدلى 
والخبير الدوائى، اتجاه الدولة الى تحويل الصيادلة 
الى أطباء بعد اتمامهم الدراسات الازمة لمعادلة 
الى ان هناك عجزا شديدا  شهادة الطب، مشيرا 
لحياة  مهددة  وتوجد مخاطر  األطباء  اعداد  فى 
ممثلة  ال��دول��ة  استشعرته  م��ا  وه��و  المرضى 
فتم  وزرائها  ورئاسة  الجمهورية  رئاسة  فى 
وقبول  األط��ب��اء  أع���داد  ل��زي��ادة  التخطيط 
ينتقدون  من  أن  وأضاف  استثنائية.  دفعات 
القرار أصحاب مصالح، والقانون والدستور 
المتفوقين  للطاب  شرع  قد  العام  والصالح 
العليا،  وال��دراس��ات  البكالوريوس  حاملى  من 
العلمى،  تحصيلهم  فى  متميزون  وه��م 
حق  فهو  الطب  بكليات  االلتحاق 
ال جدال فيه للمتفوقين والنوابغ 

من خريجى الكليات العملية.

ال يخفى على أحد أن النظام القطرى بات يعانى أزمة مالية 
لن تمكنه من االستمرار فى دعم وتمويل مرتزقة اإلعام الذين 
فروا بعار الخيانة إلى الدوحة وأنقرة لبث األكاذيب والشائعات 
والوطنية  العربية  األنظمة  ه��ز  م��ح��اوالت  ف��ى  والمشاركة 

المختلفة.
النظام  تعليمات  ج��اءت  فقد  المتاحة  المعلومات  ووف��ق 
م��ي��زان��ي��ات اإلع���ام،  بتقليص  ل��ذي��ول��ه اإلع��ام��ي��ة  ال��ق��ط��رى 
والتخلص من نصف العاملين فى فضائياتهم، ومن هنا احتدم 
الصراع بين فريقى إعاميى اإلرهابية، ورأى خبراء اإلعام أن 
هذه الخافات ستزيد وأن من سيهرب من الحظيرة اإلخوانية 
كثيرون وسيعترفون، متوقعين هروب وجوه قد ال يتخيل البعض 
المنظومة  وستفضح  اإلخوانية  الحظيرة  من  ستهرب  أنها 

اإلخوانية اإلرهابية.
 تميم والجاسوس 

خلفية  على  حمد  بن  تميم  قطر  أمير  منهم  عدد  وهاجم 
وصفوه  ال��ذى  لبشارة  تحصى  ال  بأموال  محدود  الا  دعمه 

"بالجاسوس والخائن وعميل الصهاينة".
وانتقدوا قيام تميم بإنشاء إمبراطورية إعامية يعمل فيها 
مثل فضل الذى اتهموه بأنه من "الزنادقة والملحدين" لقيامه 
محرضين  تناقضاته،  وفضح  أردوغ���ان  طيب  رج��ب  بانتقاد 

بالعنف ضده.
قبل أن يرد عليهم فضل باألدلة ويثبت أن أردوغان ديكتاتور 
كاذبون  "اإلخ��وان  وأن  قطر،  لدى  مرتزقة  يهاجمونه  من  وأن 
فماذا  رأى  بسبب  يهاجمونه  ك��ان  "إذا  متسائا  وأغ��ب��ي��اء"، 

سيفعلون بالشعوب لو وصلوا للحكم".
قنوات  من   3 فيها  شاركت  المشادة  تلك  أن  الفتا  وك��ان 
تمولها قطر )الجزيرة ومكملين والتلفزيون العربى(، ليكشفوا 
عن فساد بالجملة داخل اإلمبراطوريات اإلعامية التى تمولها 
فى  واالستقرار  األم��ن  وزع��زع��ة  التحريض  بهدف  ال��دوح��ة، 

المنطقة.
فى  خصوصا  القطريون  فيه  يعانى  وق��ت  فى  ذل��ك  يأتى 
البنية  وت��ده��ور  ال��خ��دم��ات  ان��ع��دام  م��ن  الشمالية  المناطق 
التحتية، كما سبق أن شكوا للصحف القطرية الموالية لتنظيم 
"الحمدين" ورصدت تلك الشكاوى "العين اإلخبارية" أكثر من 

مرة.
بدأت القصة بنشر الكاتب بال فضل تدوينتين على حسابه 
فى "فيسبوك"، سخر فى إحداها من نفاق أردوغان، حيث نشر 
آيا صوفيا  داخل مسجد  القرآن  يرتل  وهو  له  صورة نصفها 
الذى حوله من متحف إلى مسجد، ونصفها الثانى ُيظهره وهو 

يعانق إحدى السيدات.
الشئون  رئيس  حمل  من  فيها  سخر  أخ��رى  ص��ورة  ونشر 
الجمعة  خطبة  خ��ال  سيًفا  أرب���اش،  على  التركى  الدينية 

بمسجد آيا صوفيا.
معارك كامية 

شن  منصور  أحمد  "الجزيرة"  قناة  فى  اإلخوانى  المذيع 
أن  دون  بشارة  على  آخر  وهجوما  فضل،  على  ح��ادا  هجوما 
أين  تعلمون  وكلكم  "بال فضل  قائا:  منصور  وغرد  يسميه. 
مقاال  كتابته  إلى  إش��ارة  )فى  راتبه  يتقاضى  أين  ومن  يعمل 

"التلفزيون  فى  برنامجا  وتقديمه  الجديد  العربى  جريدة  فى 
العربى" فى اإلمبراطورية اإلعامية التى يديرها بشارة بتمويل 
من قطر( يسخر من كبير علماء تركيا رئيس الشئون الدينية 
أج��داده  غ��رار  ال��ذى حمله على  أرب��اش وسيفه  الدكتور على 
الذين حافظوا على الخافة اإلسامية قرونا واألكثر من ذلك 

يزّور صورة للرئيس أردوغان ويتطاول عليه".
وتمادى منصور فى هجومه واصفا فضل بأنه من "الزنادقة 
إنه  العنف قال  والملحدين"، وفى تحريض مباشر ضده على 

"يجب أن نسحقهم بأحذيتنا".
بال  يقدمها  التى  البرامج  رع��اة  مجددا  منصور  وانتقد 
فضل وأمثاله، قائا: "المؤلم فى األمر هو أن هؤالء السفهاء 

تتسع رقعتهم ويجدون من يدعمهم ويرعاهم ويشجعهم".
المختار  محمد  اإلخوانى  أيضا  الهجوم  خط  على  ودخ��ل 
الشنقيطى المقيم فى قطر والضيف الدائم فى قناة "الجزيرة" 

مهاجما فضل، متهما إياه "بالخيانة".
األشخاص  ه��ؤالء  اإلعاميين:  نقيب  سعدة،  ط��ارق  وق��ال 
إن  االبتزاز  قنوات  أداة فى  ولكنهم  يطلق عليهم إعاميين  ال 
عنها  منعت  وإن  والءه��ا  وضمنت  لسانها  أخرست  أعطيتها 

خرجوا عليك كالكاب المسعورة.

تارة  وأضاف طارق سعدة: كل من هؤالء األشخاص يهدد 
فإن أعطيته سكت ويفضح من لم يعط، كما أنهم أداة ال شرف 
الذين  تنتظر من هؤالء  وم��اذا  مبدأ  وال  أخاق  وال  مهنة  وال 
باعوا أوطانهم وشعوبهم وأهلهم من أجل حفنة من الدوالرات 

والسعى وراء جمع الدوالرات والمال".
 قطر تعانى 

بجامعة  اإلع��ام  أستاذ  الدين،  علم  محمود  الدكتور  أم��ا 
القاهرة، فقال: إن قطر تعانى من أزمات اقتصادية ضخمة، 
العربى  اإلع��ام  فى  دعم سياستها  على   اإلنفاق  أن  مضيفا 
والدولى تزايد بدءا من أسهم الصحف ودعم بعض منظمات 

المجتمع المدنى وأن كل ذلك يستهلك تمويا كثيرا.
الدولة قد يكون  أنه فى ظل ظروف  الدين   وأض��اف علم 
قنوات  ستكون  الحالة  هذه  فى  وأنه  لألولويات  إع��ادة  هناك 
الجانب  النظر فى  إع��ادة  اإلخ��وان هى الضحية األول��ى حال 
إعامى  بين  اآلن  القائم  ال��ص��راع  أن  ال��ى  مشيرا  المالى، 
الجماعة اإلرهابية ظاهره خاف سياسى ولكن باطنه خاف 

على التمويل.

بداية قال على سعد، عضو مجلس النقابة العامة 
الحيوانية:  الثروة  لجنة  ومقرر  البيطريين  لاطباء 
مرض  من  ال��راه��ن  الوقت  وال��ى  سنوات  منذ  نعانى 
الجلد  التهاب  مرض  ينتشر  واالن  القاعية  الحمى 
معهد  تحصينات  وم��ازال��ت  وب��ائ��ى،  بشكل  العقدى 
االمصال واللقاح غير قادرة على التصدى له، وكالعادة 
حتى  ق��ادرة  غير  البيطرية  للخدمات  العامة  الهيئة 
على التعامل معه موضحا انه كطبيب بيطرى يعترف 
االن��ت��اج  ت��ده��ور  ع��ن  البيطريين  االط��ب��اء  بمسئولية 
وكذلك  كفاءتهم  وعدم  فى مصر إلهمالهم  الحيوانى 

فشل وجهل معظم قيادات وزارة الزراعة.
قائا:  البيطرى  الطب  قيادات  الى  رسالة  ووج��ه 
الفيوم،  ب��م��راك��ز  منتشرة  ال��ع��ق��دى  الجلد  "ح���االت 
رئيس  للسيد  بالفيوم  البيطرى  الطب  مدير  وخطاب 
من  عليها  يحاسب  ان  ويجب  اكاذيب  عدة  به  الهيئة 
قبل الوزير قبل رئيس الهيئه وهى ان رئيس الهيئة اكد 
بوجود بؤرة واحدة وان الحالة الوبائية مستقرة وهذا 
كام غير حقيقى حيث ان انتشار الجلد العقدى من 
بيت لبيت، واإلصابات شديدة مع نفوق كبير كما أعلن 
الدقى وهذا  انه قام بسحب عينات وارسالها لمعهد 

لم يحدث" .
وطالب بضرورة محاسبة كل من حصل على مكافآت 
تحصين وهى فى األساس لم تتم وعلى اجبار االطباء 
وهذا  المستخدم  غير  اللقاح  قيمة  بدفع  البيطريين 
هو السبب فى انتشار االوبئة بالفيوم. البد من إقالة 
كل المنظومة التى فشلت فى مواجهة انفلونزا الطيور 
والجلد العقدى والحمى القاعية ومواجهة اللقاحات 
غير المسجلة والتى تستخدم بعيدا عن إشراف الهيئه 

العامة للخدمات البيطرية.
وناشد سعد جميع وكاء الوزارة ومديرى المديريات 
الذين اكدوا للوزير ان الحالة مستقرة وال يوجد مرض 
الفاحين  بجانب  ويقفوا  يعترفوا  ان  العقدى  الجلد 
حيث ان المسئولين ينكرون وجود بؤر اصابة متسائا: 
شهر  فى  العقدى  الجلد  ضد  التحصين  يتم  "كيف 
مطالبا  يوليو؟"،  فى  المرض  ويظهر  الماضى  فبراير 

العامة  الهيئة  عن  بعيدة  لجنة  بتشكيل  الزراعة  وزير 
وتقصى  منها  احد  اشراك  ودون  البيطرية  للخدمات 
الحقائق للوقوف على حقيقة األمر من انتشار المرض 

بصورة كبيرة رغم التحصينات .
من  بالرغم  ال��م��رض  انتشار  كيفية  ع��ن  وبسؤاله 
التحصينات رجح ان يكون انتشار المرض نتيجة فرض 
مديرى المديريات على اطباء الوحدات البيطرية بدفع 
ثمن اللقاح المتبقى وغير المستخدم وذلك برفع ارقام 
غير حقيقية لعدد الحيوانات المحصنة كما حدث فى 

عام ٢٠١٧ حيث اصر مدير مديرية الفيوم على عدم 
المحافظ  بتوريط  وقام  العقدى  الجلد  مرض  وجود 
الذى اعلن عدم وجود الجلد العقدى بمحافظة الفيوم 
حتى تواصلت مع الرقابة االدارية التى أثبتت انتشار 

المرض ونفوق الكثير من المواشى .
من  للجان  األم��ر  اسناد  ض��رورة  ال��ى  سعد  ولفت 
الوزارة، منبًها إلى أن كل مدير مديرية سيرسل تقارير 
الحقيقية سوف  التقارير غير  غير حقيقية وفى ظل 
المحافظات  كل  من  مباشرة  فيديوهات  بعمل  نقوم 

ومعاقبة اى مدير يتستر على وجود المرض.
فشلها  تثبت  الوقائى  الطب  منظومة  أن  إلى  ونوه 
وموضوع الجلد العقدى وصل ألعلى الجهات متسائا: 
"اين رئيس اإلدارة المركزية للطب الوقائى واصحاب 
ان  الف جنيه؟ مبينا  ال�١٠٠  التى تجاوزت  المكافآت 
التحصين  حمات  رغم  الشكل  بهذا  المرض  انتشار 
أطباء  وتهديدات  الكورونا  وقت حظر  المتكررة حتى 
الوحدات بالنقل والتحقيق والنيابة اإلدارية، لذا البد 

من احالة كل المسئولين والعاملين بالطب الوقائى الى 
رغم  المرض  انتشار  اسباب  على  للوقوف  التحقيق 

التحصينات المتكررة.
وعلى صعيد متصل اكد عمر صالح، طبيب بيطرى 
بالغربية، انه يوجد انتشار مرض الجلد العقدى القاتل 
للثروة الحيوانية فى ظل تعتيم كامل من وزارة الزراعة 
الشعب  مجلس  إق��رار  حول  فى  التحقيق  فتح  وع��دم 
باستخدام تحصينات منتهية الصاحية واإلبقاء على 

قيادات الهيئة وتحدى الشعب بعدم كشف الفساد.
قرية  بالتحديد  أشمون  فى  الواقع  ان  الى  واش��ار 
محلة سبك  وقرية  ابو شعرة  وقرية ساقية  سنتريس 
الخور  وقرية  صالح  وعزبة  ابراهيم  الحاج  وعزبة 
ينتشر بها الجلد العقدى مطالبا بمواجهة على أرض 
اشمون من طرفين النه يوجد تكذيب من قبل الهيئة 
وجميع المديريات بعدم وجود هذا المرض الفيروسى 

المستشرى فى الماشية.
مرعى  هانى  ال��دك��ت��ور  ق��ال  متصل  صعيد  وعلى 
مرشح نقيبا عاما لألطباء البيطريين ان مرض الجلد 
يصيب  خطير  معد  فيروسى  جلدى  م��رض  العقدى 
األبقار وينتقل بشكل أساسى عن طريق لدغ الحشرات 
ويتميز إكلينيكيا بالحمى والظهور المفاجئ لعقد على 
باألرجل  وأوديما  تقريبا  الحيوان  جلد  أنحاء  معظم 
ومقدم الصدر ويقاوم الحرارة والمؤثرات البيئية إلى 
حد ما ويمكنه البقاء حيا فى القشور الجافة لآلفات 
لفترة طويلة قد تصل  المملحة  الجلود  الجلدية وفى 

إلى 33 يوما.
البيطرى  الطب  مهنة  تحرير  مطلوب  وأض���اف: 
بإشراك القطاع الخاص فى إنتاج اللقاحات واألمصال 
التحصينات  ان  حيث  الوراثى،  والتحسين  البيطرية 
غير الصالحة تؤدى الى انتشار األمراض بين قطعان 

الماشية.

ينتشر فيروس الجلد العقدى فى الماشية كانتشار النار فى الهشيم 
وسط غياب تام لمديريات الطب البيطرى بجميع أنحاء الجمهورية 
نفوق  إلى  أدى  مما  انتشاره،  الفيروس  وواصل  البيطرية،  واإلدارات 
لمسئولى  شكاوى  بتقديم  الماشية  مربى  قيام  ورغم  منها  العشرات 
الطب البيطرى إال أنهم يعيشون فى واد آخر حيث انهم يؤكدون انه 
ال يوجد بؤر مرضية من خالل المستندات ولكن الوضع مغاير تماما 

على ارض الواقع، وبالرغم من تلقى المديريات البيطرية بالغات من 
العقدى منتشر بشكل وبائى وأدى  اطباء بيطريين متخصصين بأن 
فى  أصحابها  فشل  أن  بعد  الماشية  رؤوس  من  كبير  عدد  نفوق  إلى 
عالجها بمبالغ طائلة لم يتحرك المسئولون  للحفاظ على الماشية 
الماشية  تلقى  بالرغم من  الوحيد لألسر  الدخل  التى تعتبر مصدر 

تحصينات ولكنها تحصينات فاشلة.

فضيحة ملرتزقة اإلعالم فى قطر 

أردوغانتميم

منى مينا: قرار »األعلى 
للجامعات« لن يحل 
عجز األطباء الناجت 

عن الهجرة بسبب 
أوضاعهم املتردية 

عمر صالح:
استخدام حتصينات منتهية 
الصالحية يؤدى إلى انتشار 
األمراض بني قطعان املاشية

مرفت قدري N

محمد لطفي N مرفت قدري N
خالد عبد الغفار
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النور السلفى ترشيح عدد من قادته فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وقد تسببت  أعلن حزب 
اتهام  إلى حد  الحزب وصلت  السلفى فى حملة هجوم شرسة على  الحزب  المرشحة من  بعض األسماء 

البعض بأن هؤالء المرشحين سيكونون هم رجال اإلخوان السريين داخل مجلس الشيوخ القادم.
وعلى رأس هؤالء المرشحين الذين أثاروا جدال كبيرا نتيجة ترشحهم على مقعد مجلس الشيوخ فى 
ارتبط بعالقات قوية  أنه  المعبود، خاصة  النور صالح عبد  البارز بحزب  القيادى  المنوفية،  محافظة 

بجماعة اإلخوان اإلرهابية أثناء وجودها على سدة الحكم فى مصر.
"النهار" فتشت عن تاريخ صالح عبد المعبود، وبحثت فى مواقفه للتأكد من صحة الهجوم عليه ورفض 
المنوفية باعتباره رجال من رجال جماعة اإلخوان اإلرهابية داخل  ترشحه من كثيرين فى محافظة 

التيار السلفى المصرى وباألخص الدعوة السلفية وحزب النور.

فضائح صالح عبد املعبود..
املراوغ حليف التنظيم الدولى لإلخوان

عبد املعبود: اإلخوان 
فوق رؤوسنا ونور عيوننا

رفض سحب الثقة
 من رئيس اإلخوان

دعم مرسى ضد معارضيه

أحمدى الجدى
إيمان الشعراوى

محمد سليمان

N

اعتبر اإلخوان نور عينيه.. رفض مساواة املرأة بالرجل

 فى الدستور.. طالب بدفع دية ملسلحى اإلخوان فى »رابعة«

بعد ثورة 25 يناير عام 2011 وعقب تأسيس الدعوة السلفية 
حزب النور، خرج صالح عبد المعبود فى فيديو شهير له وقال 
فى  بيننا  والخالف  غيرهم،  من  إلينا  أق��رب  اإلخ��وان  إن  ا:  نّصً

األولويات، وأنهم فوق رؤوسنا ونور عيوننا.
وبعد ظهور الفيديو مرة أخرى فى العديد من المناسبات ما 
الكبير منه لجماعة  التأييد  المجيدة لفضح  يونيو  ثورة 30  بعد 
اإلخوان فى السابق، خرج عبد المعبود وقال: قلت هذا الكالم 
النواب من أجل تهدئة الصراع المحتد  انتخابات مجلس  خالل 
الحرية  ح��زب  وبين  بينه  ال��ع��داء  تصاعد  إث��ر  النور  ك��وادر  بين 
والعدالة ووجود مخاوف من صدام حتمى ربما يؤدى إلى شجار 
وتشابك باأليدى أو إراقة دماء فدرءا للمشاكل خرجت فى أحد 
ولكنى أستغرب  الدماء،  األمر لحقن  بهذا  المؤتمرات وصرحت 
وانتخابيين  سياسيين  لخصوم  المملوكة  الفضائيات  بعض  قيام 
للحزب بإعادة نشر هذا الفيديو والزعم بأنه حدث خالل معركة 

مجلس النواب الماضية.

يونيو   30 ث��ورة  من  واض��ح  موقف  المعبود  عبد  لصالح   )3
المجيدة فى مهدها حيث رفضها وبشدة بل رفض حركة تمرد 
عبد  ص��الح  استنكر  حيث  قادتها،  على  شرسا  هجوما  وش��ن 
بحزب  البرلمانية  الكتلة  باسم  المتحدث  كان  عندما  المعبود، 
المواطنين لسحب  توقيعات  الخاصة بجمع  "تمرد"  النور، حملة 
إطالقاً،  يجوز  ال  ذلك  أن  إلى  مشيراً  مرسى،  محمد  من  الثقة 
ألن الرئيس مرسى جاء بانتخابات حرة ونزيهة، قائال "الرئيس 

مرسى جاء بالصندوق، وال يمشى إال بالصندوق".
"على  ببرنامج  هاتفية  مداخلة  خالل  المعبود،  عبد  وأض��اف 
أنه من حق جميع  النور يرى  "اليوم"، أن حزب  الهوا" على قناة 
سياساته  أو  الرئيس  نقد  فى  رأيهم  عن  يعبروا  أن  المواطنين 
النور وأعضاءه لن يشاركوا  إلى أن حزب  بشتى الطرق، مشيراً 

فى تلك الحملة.

المعبود  عبد  ص��الح  الشيخ  أعلن   2012 ع��ام   11 شهر  فى 
الداعمة  اإلخ��وان  مظاهرات  فى  السلفى  النور  حزب  مشاركة 
أن  له  صحفية  تصريحات  فى  وأك��د  مرسى،  محمد  للمعزول 
اإلسالميين سينظمون مظاهرات يوم السبت وأنها سوف تكون 
فى ميدان التحرير حيث يعتصم معارضو مرسى منذ سبعة أيام 

ردا عليهم ودعما للمعزول.

بمبادرات  بالمعزول  اإلطاحة  بعد  رحب  المعبود  عبد  صالح 
ما يعرف باسم التحالف الوطنى لدعم الشرعية التابع لجماعة 
اإلخوان اإلرهابية ونشر له تصريح فى هذا الصدد يتحدث عن 
من  مبادرة  بأى  يرحب  الحزب  أن  وادع��ى  المبادرات  تلك  مثل 
شأنها إزالة االحتقان الموجود فى الشارع ولم الشمل وحقن دماء 

الشعب المصرى.
 ، األناضول  وكالة  نشرته  له  بيان  فى  المعبود،  عبد  وأضاف 
أن “أى مبادرة من شأنها استكمال مسيرة ثورة 25 يناير 2011 

وتحقيق األمن داخل المجتمع هى مبادرة مرحب بها”.

أحد  مع  ح��وار مطول  فى  المجيدة خرج  يونيو   30 ث��ورة  بعد 
اإلطاحة  فى  النور  حزب  مشاركة  فيه  ينفى  اإلخبارية  المواقع 
ا فى هذا الحوار: "كل االتهامات  بالمعزول محمد مرسى وقال نّصً
مرسى  محمد  ال��دك��ت��ور  على  االن��ق��الب  ف��ى  بالمشاركة  للنور 
وبالعمالة باطلة وال أساس لها فنحن أول حزب فى مصر طالب 
أكثر من مرة تقديم مبادرات  بانتخابات رئاسية مبكرة وحاولنا 
إلنقاذ الرئيس السابق، لكنه لم يستجب لنا، وكنا داعمين بشكل 
كبير له، وإذا كانوا يتحدثون عن خيانة، فاإلخوان لم ينفذوا أى 
شيء تم االتفاق عليه بيننا وبينهم، كما أن خارطة الطريق فرضت 

علينا ولم نشارك فيها بالمعنى المقصود".

ومن المواقف المثيرة للجدل لصالح عبد المعبود رفضه فض 
قوات فض  على  النار  أطلقوا  من  هم  أنهم  رغم  رابعة  اعتصام 
له  مقال  فى  المعبود،  عبد  طالب  حيث  البداية،  فى  االعتصام 
الدية  بدفع  الحكومة  للسلفيين،  التابع  الفتح  موقع  على  نشره 

المناسبة لكل الضحايا الذين قتلوا فى هذه األحداث.

بأنه  المعبود  عبد  ص��الح  البعض  وص��ف 
عدو المرأة نظرا لقيامه برفض المساواة بين 
الرجل والمرأة فى الدستور أثناء كتابة دستور 
النور  ح��زب  ممثل  ق��ال  حيث  لمصر،  جديد 
بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الحزب 
المرأة  المادة الخاصة بمساواة  يتحفظ على 
أن  مضيفاً  الجديد،  الدستور  ف��ى  بالرجل 
دستور 1971 نص على هذا التحفظ، وذلك 

طبقا للمادة الثانية منه. 
وق���د أث����ارت ت��ص��ري��ح��ات��ه غ��ض��ب ال��م��رأة 
المصرية وعلى رأسهن دكتور ميرفت التالوى، 
لجنة  ف��ى  األخ���رى عضوا  ه��ى  كانت  وال��ت��ى 
الخمسين، وقالت ردا عليه إن كل أفعال المرأة 
ال تخالف الشريعة، بل من يدعون مخالفتها 
والشريعة،  الشرع  أحكام  يخالفون  الذين  هم 
مشيرة إلى أن فترة السبعينيات كانت تشهد 
أحواال سياسية ألزمت السلطة بالتحفظ على 
مواد المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن اآلن 
الوضع يختلف والبد من المساواة بينهما فى 

دستور يليق بمصر وثورتها. 

من المواقف البرلمانية المثيرة للجدل لهذا 
أثناء  البرلمان  فى  نائبا  كان  عندما  الرجل 
تأييده  اإلرهابية  اإلخ��وان  فترة حكم جماعة 
القاصرات ورفضه وضع نص دستورى  زواج 

يجرم هذا األمر.
صالح  السلفى  النائب  بانتقاد  األم��ر  ب��دأ 
لجنة  أعدته  أّول��ى  نص  وج��ود  المعبود  عبد 
الحقوق والحريات فى الباب الخاص بها فى 
الدستور الجديد. وقال النائب: إن هذا النص 
يشير إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بحظر 

زواج القاصرات.
وتابع عبد المعبود فى كلمته أمام الجلسة 
العامة للجمعية التأسيسية فى أغسطس عام 
2010: "أخشى أن يكون المقصود بهذه المادة 
هو رفع سن زواج الفتيات فى مصر لسن 21 
التى  اإلسالمية  الثقافة  يخالف  وهذا  عاًما، 

تربى عليها الشعب المصرى".

من المواقف التى ال تنسى لصالح عبد المعبود، عضو المجلس 
الرئاسى بحزب النور، تهديده الدولة المصرية أثناء التعديالت 
الدستورية باالنسحاب من المشهد بالكامل حال المساس ببعض 
ا فى  المواد التى يتمسك حزب النور السلفى بوجودها، وقال نّصً
هذا الصدد عقب األنباء التى ترددت بوجود احتمالية تعديل هذه 
بمواد  المساس  حالة  فى  مطروحة  الخيارات  إن جميع  المواد: 
الهوية، مشيًرا إلى أن الحزب سيتخذ فى حينها القرار المناسب.

وأوضح أن لجنة الخمسين شكلت من أجل تعديل دستور 2012 
اتفقت  التى  الطريق  لخارطة  طبًقا  جديد،  دستور  كتابة  وليس 
عليها القوى السياسية، وتم اإلعالن عنها من قبل من مؤسسة 
 ،50 ال�  لجنة  فى  النور  مشاركة حزب  أن  إلى  مشيرا  الرئاسة، 
للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير؛ وعلى رأسها مواد الهوية 

اإلسالمية، وتحقيق التوازن بين سلطات الدولة الثالث.

من المواقف التى أثارت جدال كبيرا حول صالح عبدالمعبود، 
األح��ك��ام  استنكاره  ال��ن��ور،  ل��ح��زب  ال��رئ��اس��ى  المجلبس  عضو 
المعزول محمد  المصرى ضد  القضاء  أصدرها  التى  المشددة 
بعنف  مصر  اشتعال  ف��ى  سببا  ستكون  إي��اه��ا  مرسى،معتبرا 
جماعة اإلخوان اإلرهابية والجماعات التابعة لها كتنظيم داعش 

اإلرهابى.
وأضاف فى تصريحاته الصحفية قائال: إن "الحكم سيخفف 
الحكم"،  على  والطعن  االستئناف  إج��راء  بعد  كثيًرا  وسيختلف 
أنصار  بين  الخالف  حدة  تصاعد  إلى  الحكم  يؤدى  أن  متوقعا 

جماعة اإلخوان والدولة وزيادة وتيرة العنف فى الفترة المقبلة.

1
دعم مبادرات قيادات 

اجلماعة الهاربني 4
عدو املرأة.. رفض 

املساواة فى الدستور  10

أيد زواج القاصرات 
.. ورفض جترميه  11

تهرب من مواقفه 
السياسية السابقة 5

طالب بدفع الدية 
ملسلحى رابعة 6

هل هدد عبد املعبود الدولة 
بعد احلكم على مرسى؟  9

3

2

كان صالح عبد المعبود من المصريين القالئل الذين يروجون 
لعدم قطع العالقات مع قطر على الرغم من التحريض المستمر 
لتلك الدويلة ضد مصر من خالل منابرها اإلعالمية، وقد كان له 
تصريح شديد فى هذا الصدد يزعم فيه أنه إنما يدعو للمصالحة 
مع قطر برعاية المملكة العربية السعودية وأن المصالحة خطوة 
على طريق لم شمل األمة العربية، ورجوع قطر ألحضان مجلس 

التعاون الخليجى.

دعم قطر 7

هدد  بإحداث أزمة سياسية 8
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ينطلق ماراثون السباق االنتخابى لمجلس الشيوخ يومى األحد 
واالثنين  ٩ و ١٠ أغسطس خارج البالد، ويومى ١١ و١٢ أغسطس 

داخل البالد ، ليسطر بذلك بداية جديدة تؤكد جدية الدولة فى 
استكمال المسار الديمقراطى وتعزيز دولة المؤسسات، وقدرتها 

على استيفاء االستحقاقات الدستورية ومكونات الحياة الطبيعية 
رغم الظروف الحالية، والضغوط الناشئة عن أزمة فيروس 

كورونا المستجد وما ترتب عليه من أزمات سياسية واقتصادية 
واجتماعية. مجلس الشيوخ المصرى الذى ستسطر مراحل ميالده 

فور اإلعالن عن نتائج االنتخابات فى ١٩ أغسطس  بمثابة عودة 
للغرفة البرلمانية الثانية مع مسار ديمقراطى جديد بعد غياب 7 

"إضافة لدولة 30 يونيو" هكذا وصف 
انتخابات  إج���راء  ع��ن  اإلع���ان  الخبراء 
م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ ي���وم األح����د واالث��ن��ي��ن 
أغسطس  شهر  أن  موضحين  القادمين، 
للديمقراطية  وعيدا  قوية  رسالة  سيكون 
المسار  استكمال  الدولة فى  يؤكد جدية 
المؤسسات،  دول��ة  وتعزيز  الديمقراطى 
ف��ض��ا ع���ن ق���درت���ه���ا ع��ل��ى اس��ت��ي��ف��اء 
االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��دس��ت��وري��ة وم��ك��ون��ات 
الحالية،  الظروف  رغم  الطبيعية  الحياة 
فيروس  أزم���ة  ع��ن  الناشئة  وال��ض��غ��وط 
من  عليه  ت��رت��ب  وم��ا  المستجد  ك��ورون��ا 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية  ازم��ات 
إلى أن مصر جاهزة وتسير نحو  الفتين 

ترسيخ ديمقراطية حقيقية.
الشئون  ف��ى  الخبيرة  ف���ؤاد،  سكينة 
مجلس  انتخابات  أن  أك��دت   السياسية، 
ديمقراطى  بمثابة عرس  الشيوخ ستكون 
ي��ع��ك��س ح����رص ال����دول����ة ع��ل��ى إت��م��ام 
االستحقاقات الدستورية واختيار ممثلين 
الموكلة لهم  بالمهام  عن الشعب ليقوموا 

فى الدستور .

وأشارت فؤاد، إلى أن إجراء انتخابات 
الشيوخ يرسخ للديمقراطية، ويتوافق مع 
يونيو، مفيدةبأن  ال���30 من  ثورة  أه��داف 
مهمة  إضافة  سيكون  الجديد  المجلس 
يتيحه من فضاء  بما  المؤسسات،  لدولة 
أن  المقرر  من  نوعى،  وتشريعى  نيابى 

ي��ض��م خ��ب��رات وك���ف���اءات ف��ن��ي��ة ف��ى كل 
التخصصات.

يجب  المواطنين  أن  إلى  فؤاد،  ولفتت 
هذا  إن��ج��اح  على  حريصين  ي��ك��ون��وا  أن 
واختيار  الوطنى  الديمقراطى  الماراثون 
من يمثلهم دون السماح ألى مامح للتوجيه 

أو التأثير عليهم، مطالبة المواطنين بأن 
تكون نسبة اإلقبال على صناديق االقتراع  
كبيرة وان يمارسوا الحقوق الديمقراطية 

التى كفلها لهم الدستور والقانون.
وأكد طارق فهمي،  الخبير السياسي، 
تأتىتلبية  الشيوخ  مجلس  انتخابات  أن 
على  ت��ص��وي��ت��ه  ب��ع��د  ال��ش��ع��ب  إلرادة 
 ،2019 أبريل  فى  الدستورية  التعديات 
وأن يكون لديه برلمان ذو غرفتين  مثل 

باقى دول العالم.
ول��ف��ت ف��ه��م��ى، إل���ى ض����رورة  تدقيق 
الصحيح   المرشح  اختيار  فى  المواطنين 
الناخبين وهو ما يستوجب  الذى سيمثل 
ورص��د  والتمحيص  المطالعة  ض���رورة 
البرامج االنتخابية للمرشحين والمفاضلة 

بينها ليتسنى االختيار األفضل.
دول���ة  م��ص��ر  أن   ف��ه��م��ى  وأض������اف 
كل  وتنجز  ومتماسكة،  قوية  مؤسسات 
القانونية  والمتطلبات  االستحقاقات 
أقصى  ال��ت��زام  مع  بالتزامن  واإلجرائية 
مواجهة  فى  والجاهزية  الحذر  درج��ات 

مخاطر فيروس كورونا بالداخل.

الرقمى  التحول  لتفعيل  ال��دول��ة  مؤسسات  جميع  تحتاج 
والتكنولوجى بجميع أعمالها، ومنها المؤسسة التشريعية على 
الذى  األم��ر  وه��و  الشيوخ،  ومجلس  ال��ن��واب،  مجلس  مستوى 
ضوء  فى  أن��ه  خاصة  لذلك،  مناسبة  لوجستية  بيئة  يتطلب 
إلكترونى  البرلمان من االنعقاد بشكل  يتمكن  لم  أزمة كورونا 
أو ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية عن بعدلذلك تزايدت 
المطالبات بتطوير البنية التكنولوجية وأن يكون مجلس الشيوخ 
القادم على االستعداد لانعقاد بتقنية الكونفرانس فى حالة 

وجود األزمات .
بمجلس  االت��ص��االت  لجنة  عضو  طلعت،  ج��ون  ال��ن��ائ��ب 
فى  يوما  تتصاعد  التى  الحكومية  الجهود  أن  أك��د  ال��ن��واب، 
الكامل  الوعى  يؤكد  مصر،  فى  والتكنولوجى  الرقمى  التوجه 
بإيجابياتها، ودورها فى النهوض ومواجهة إشكاليات الماضي، 
ومواكبة التطورات العالمية، خاصة بعد ما أثبت الواقع إبان 
الفعال  اإلط��ار  هو  الرقمى  والتعامل  التحول  أن  كورونا  أزمة 

لمواجهة األزمات.
ولفت إلى أن مصر تقوم ببناء صرح كبير لمجلس النواب، 
البيئة  توفير  ثم  وم��ن  اإلداري���ة،  بالعاصمة  الشيوخ  ومجلس 
اللوجستية لعمل المجالس النيابية بشكل تكنولوجى وإلكترونى 
أصبح ضرورة مهمة، مستشهدا بما حدث فى لجنة اإلتصاالت 
بمجلس النواب الحالى، واستضافة وزير االتصاالت فى مناقشة 

بعض الملفات من مقر مكتبه عبر الوسائل التكنولوجية.
واختتم بأن التجربة أثبتت إمكانية العمل البرلمانى بشكل 
بمبانى  ذل��ك  ف��ى  التوسع  ث��م دراس���ة  بعد، وم��ن  م��ت��درج ع��ن 
المجالس النيابية فى العاصمة اإلدارية ستكون خطوة هامة، 
ال��وزراء  رئيس  مناشدا  الرقمي،  والتحول  للتطور  ومواكبة 
وزير  ف��ؤاد،  ع��اء  والمستشار  مدبولى،  مصطفى  المهندس 
الملف خاصة أن جهود  النيابية دراسة هذا  المجالس  شئون 

الحكومة تتزايد بشكل عام فى التحول الرقمى بشكل يومى.

ب�)300  الشيوخ  مجلس  أعضاء  عدد  القانون  حدد 
عضو( يتم انتخاب )200 عضو(، ثلثى األعضاء، ويعين 

رئيس الجمهورية )100 عضو( ثلث المجلس.
قسم قانون مجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية 
إلى عدد 27 دائرة تخصص لانتخاب بالنظام الفردى 
يتم من خالها انتخاب 100 نائب، وطبقا للقانون كل 
محافظة عبارة عن دائرة انتخابية، مخصص للناخبين 
بها انتخاب عدد من المقاعد تم تخصيصه لكل محافظة 

بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وفى الفردى على الناخب أن ُيبدى رأيه، فى الدوائر 
المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين 
مساٍو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، حيث إنه  فى 
المترشح  انتخاب  ُيعلَن  ال��ف��ردى،  بالنظام  االنتخاب 
الصحيحة  لألصوات  المطلقة  األغلبية  على  الحاصل 
التى أُعطيت فى االنتخاب بالدائرة االنتخابية )ما يزيد 

عن نصف عدد األصوات الصحيحة).
الفقرة  فى  عليها  المنصوص  األغلبية  تتوفر  لم  إن 
أعيد  لبعضهم،  أو  المترشحين  م��ن  ألى  السابقة 
أعلى  على  الحاصلين  المترشحين  بين  االن��ت��خ��اب 
عدد  بضعف  عددهم  ُوي��ح��َدد  الصحيحة،  األص���وات 

الحالة  اإلع��ادة، وفى هذه  ُتَجرى عليها  التى  المقاعد 
المترشحين المساوى لعدد مقاعد  انتخاب عدد  ُيعلَن 
األص��وات  من  ع��دد  أكبر  على  الذين حصلوا  اإلع��ادة 

الصحيحة.
أق��ل من  المترشحين  ع��دد  ك��ان  إذا  م��ا  ح��ال��ة  ف��ى 
ضعف عدد المقاعد التى َتَجرى عليها اإلعادة، أُجرى 
االنتخاب بينهم على أن ُيعلَن انتخاب الحاصلين منهم 
المقاعد،  عدد  وفق  الصحيحة  األص��وات  أعلى  على 
وفى حال اإلعادة، تجرى االنتخابات خارج مصر يومى 
الداخل  وف��ى  المقبل،  سبتمبر  و7   6 واالثنين  األح��د 
تعلن  أن  على  سبتمبر  و9   8 واألرب��ع��اء  الثاثاء  يومى 

النتيجة النهائية بحد أقصى يوم األربعاء 16 سبتمبر.
ال��دوائ��ر  ُقسمت  ال��ق��وائ��م،  بنظام  االن��ت��خ��اب  وف��ى 
إلى  الشيوخ  مجلس  بقانون  القوائم  لنظام  االنتخابية 
عددا  انتخابية  قائمة  كل  تتضمن  أن  ويجب  قوائم،   ٤
فى  انتخابه  المطلوب  العدد  يساوى  المترشحين  من 
الدوائر، وعددا من االحتياطيين مساويا له، كما يجوز 
أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، 
كما يجوز أن تتضمن القائمة  مترشحين مستقلين غير 

منتمين ألحزاب، أو أن تجمع بينهم.

لم تتوان جماعة اإلخوان اإلرهابية عن إفشال 
مصر  ستشهده  ال���ذى  ال��دي��م��ق��راط��ى  ال��ع��رس 
بانتخابات مجلس الشيوخ حيث انتشرت خال  
لمقاطعة  الدعوات  من  الكثير  الماضية  األي��ام 
اإلعام  وسائل  عبر  الشيوخ،  مجلس  انتخابات 
بمواقع  وصفحاتها  اإلخ���وان  لجماعة  التابعة 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى، إلف��س��اد ه��ذا العرس 
االنتخابى المهم الذى تنتظره مصر خال أيام 

قليلة.
الدعوات  هذه  مصير  فإن  الخبراء  وبحسب 
الفشل فى النهاية كغيرها من الدعوات األخرى 

االستحقاقات  خ��ال  الجماعة  أطلقتها  التى 
انتخابات  رأس��ه��ا  وعلى  الماضية  االنتخابية 
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة، وض����رورة ال��ت��ص��دى ألى 
الداخل  فى  الدولة  أع��داء  جانب  من  محاوالت 

والخارج لمقاطعة االنتخابات.
هذه  سيبطل  المصرى  الشعب  وعى  أن  كما 
الدعوات ويرد عليها من خال نسب المشاركة 
فى عملية االقتراع بمختلف المحافظات ليؤكد 
من جديد لهذه الجماعة المارقة أن عهدها قد 
انتهى با رجعة وأن الشعب المصرى أصبح سيد 

قراره والاعب الرئيسى فى تحديد مستقبله.

فى مفاجأة كبيرة لألوساط السياسية أعلن 
اإلصاح  حزب  رئيس  السادات،  أنور  محمد 
والتنمية، تجميد عضويته فى الحركة المدنية، 

وم���ش���ارك���ة ال���ح���زب فى 
الشيوخ  مجلس  انتخابات 
ضمن القائمة الوطنية من 
شكلها  التى  مصر،  أج��ل 
ح�����زب م��س��ت��ق��ب��ل وط���ن 
وت��ض��م ت��ح��ال��ف��ا م���ن 11 
انتخابات  حزبا ستخوض 
ال��ش��ي��وخ ضمن  م��ج��ل��س 

قائمة موحدة .
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م��ن 
اإلش����اع����ات ب����أن ح��زب 
سوف  والتنمية  اإلص��اح 
مجلس  انتخابات  يخوض 
منفردة،  بقائمة  الشيوخ 
ال��س��ادات  ت��رش��ح  أن  إال 

على القائمة الوطنية جاء مفاجئًا.
ال��س��ادات، رئيس حزب  أن��ور  وق��ال محمد 
بدون  ث��ورة  توجد  ال  إن��ه  والتنمية،  اإلص��اح 

كاف  غير  وح��ده  اإلص��اح  متابعا:"  إص��اح، 
لبناء وطن أو النهوض بالشعب، البد أن يكون 
واإلص��اح  بالتنمية،  مصحوبا  اإلص��اح  هذا 
أساسيان  مبدآن  والتنمية 
لبناء أى وطن على قواعد 
سليمة مصحوبين بالعدل 

والمساواة".
وح�������ث ال������س������ادات، 
المواطنين على المشاركة 
المقبلة  االنتخابات  ف��ى 
الفتا  ال��ش��ي��وخ،  لمجلس 
والتنمية  اإلصاح  إلىأن 
الجميع  وق��وف  يتطلبان 
ف��ى ص��ف واح���د وتحت 
راي������ة واح��������دة، ت��ت��م��ث��ل 
ف����ى م��ص��ل��ح��ة ال���وط���ن 
وال�����م�����واط�����ن، م������واالة 
ومعارضة، أغلبية وأقلية، 
الجميع يحتفظ بأفكاره ويتمسك بمبادئه وفى 
نفس الوقت يكون الكل واحدا، حتى لو كانت 

هناك تحفظات أو اختافات.

انتخابات  أنهستجرى  إل��ى  التوقعات  تشير 
الحالى  العام  نهاية  قبل  الجديد  النواب  مجلس 
فرصة  الشيوخ  مجلس  انتخابات  تعتبر  ولذلك 
تحقيق  أج��ل  م��ن  سياسى  ح��زب  لكل  مناسبة 
منها  االنتخابية،  العملية  أه��داف  من  مجموعة 
الحملة  الداخلية للحزب، وإدارة  الحالة  تنشيط 
والحشد  واحترافية،  منظمة  بصورة  االنتخابية 

القوى لألصوات المتوقعة، وحسن التواصل مع 
الدوائر المحيطة، وتفقد الموارد المالية السيما 
إذا كانت ضعيفة ومحدودة، وابتكار طرق جديدة 
وتجميع  كورونا،  أزمة  مع  تتناسب  الدعاية  فى 
والمتابعة  وج��م��اع��ات،  أف���راداً  المؤيدة  الكتلة 
ال���دوري���ة ألخ��ب��ار ال��ح��م��ل��ة، وت��ق��وي��ة ال��ت��واص��ل 

الجماهيرى لجميع الدوائر والشياخات .

 عيد دميقراطـــــــى لدولة 30 يونيو

مطالبات بتوفير البيئة اللوجستية 
ملقر الشيوخ فى العاصمة اإلدارية

فى نقاط تعرف على ..االقتراع 
ونصاب الفوز فى االنتخابات

دعوات اإلخوان للمقاطعة »فشل جديد لإلرهابية«

»السادات« يعود للمشهد السياسى 
مبفاجأة ترشحه ضمن القائمة الوطنية

فرصة األحزاب لالستعداد لـ »النواب«

سنوات، وهو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديالت الدستورية التى 
وافق عليها المصريون فى عام ٢٠١٩، كبديل لمجلس الشورى الذى 
تم استبعاده فى دستور عام ٢٠١4، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح 

السيسى يوم ٢ يوليو الماضى قانون تنظيم مجلس الشيوخ 
الجديد برقم ١4١ لسنة ٢٠٢٠، والذى جاء إعماال للتعديالت 

الدستورية المستحدثة مؤخرا على أحكام دستور ٢٠١4.
وعلى الرغم من الترحيب الدولى والمحلى بانتخابات الشيوخ 

والتطلعات بأن يكون إضافة تشريعية كبرى، إال أن هناك مخاوف 
من استخدام المال السياسى فى النظام الفردى بما يعدم مبدأ 

تكافؤ الفرص بين القوى السياسية والشعبية المتنافسة فى 

دعاوى إخوانية »مشبوهة«  ملقاطعة انـــــــــــــــــــــــتخابات  »الشيوخ«
5 نصائح للناخبني  لتجنب خطر كورونا ..والتصويت بكثافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يهزم املال السياسى

"انتخابات محسومة.. وقانون بدون حوار مجتمعى" .. سهام لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يوجهها املعارضون
"االنصراف بعد التصويت مباشرة"األبرز ... وعدم التكدس وارتداء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمامة نابعان من وعى الناخب

مجلس  قانون  من   8 المادة  ح��ددت 
الشيوخ، اختصاصات المجلس، والمهام 
رئيسية  ن��ق��اط   5 ف��ى  إل��ي��ه،  ال��م��وك��ل��ة 
باعتباره الغرفة التشريعية الثانية، حيث 
فى  ال��رأى  أخذ  االختصاصات  تتضمن 
مجموعة أمور، وفيما يلى اختصاصات 

مجلس الشيوخ كما حددها القانون:
فى  ال��ش��ي��وخ  مجلس  رأى  ي��ؤخ��ذ 
بتعديل  ال��خ��اص��ة  االق���ت���راح���ات 
الدستور،  مواد  من  أكثر  أو  مادة 
ومشروع الخطة العامة للتنمية 
واالقتصادية،  االجتماعية 
وم����ع����اه����دات ال��ص��ل��ح 
وجميع  والتحالف 

المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
ك��م��ا ي���ؤخ���ذ رأي�����ه ف���ى م��ش��روع��ات 
المكملة  القوانين  ومشروعات  القوانين 
ل��ل��دس��ت��ور ال��ت��ى ت��ح��ال إل��ي��ه م��ن رئيس 
الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله 
من  المجلس  إل��ى  الجمهورية  رئ��ي��س 
العامة  بالسياسة  تتصل  موضوعات 
الشئون  ف��ى  بسياستها  أو  ل��ل��دول��ة 

على  ويجب  الخارجية،  أو  العربية 
رئيس  يبلغ  أن  ال��ش��ي��وخ  مجلس 

ال��ن��واب  ومجلس  الجمهورية 
على  األم��ور  هذه  فى  برأيه 

تنظمه  ال�����ذى  ال��ن��ح��و 
الداخلية  الائحة 

للمجلس.

تضم قاعدة البيانات المعروضة 
حاليا كل من بلغ من السن 18 عاًما 
قومي،  رق��م  بطاقة  ب��إص��دار  وق��ام 
ومحذوف منها كل من ينطبق عليه 
والحرمان  والمنع  اإلعفاء  ش��روط 
السياسية  الحقوق  مباشرة  م��ن 

منها، وفقاً للقانون.
وتم تحديد 3 طرق الستعام 
ال���ن���اخ���ب���ي���ن ع����ن ل��ج��ان��ه��م 
تحديدها  ت��م  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
الوطنية  الهيئة  قبل  من 

لانتخابات.
من  وتستطيع 
ال�����ي�����وم 

التحقق من وجودك بقاعدة بيانات 
الناخبين على موقع الهيئة الرسمى 
أو  لانتخابات"،  الوطنية  "الهيئة 
إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم 
أو  القومى على هاتف رقم 5151، 

باالتصال بالخط الساخن 1٤1.
التالية  المعلومات  ل��ك  وم��ت��اح 
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 

لانتخابات وهى التعرف على 
ورق��م  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  لجنتك 

ورقمك  الفرعية،  اللجنة 
فى كشوف الناخبين.

معاهدات السيادة وتعديل الدستور
 أبرز صالحيات مجلس الشيوخ

3  طرق الستعالم الناخبني 
عن جلانهم االنتخابية
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فبالرغم  واحد  رأى  حول  الجميع  يجتمع  أن  المستحيل  من 
مجلس  انتخابات  إجراء  تحديد  لقاه  الذى  الكبير  الترحيب  من 
الشيوخ من قبل المصريين، إال أن البعض كان له رأى اخر ووجه 
أساسه.. على  تجرى  الذى  وللقانون  االنتخابات  لهذه  انتقادات 

نرصد أبرزها
القائمة الوطنية تحسم االنتخابات

الحظوظ  أن  هو  لالنتخابات  الموجهة  االنتقادات  أبرز  لعل 
يتزعمها  التى  مصر«  أج��ل  من  الوطنية  ل�»القائمة  االنتخابية 
حزب مستقبل وطن محسومة وال منافس لها، حيث إنها القائمة 
الوحيدة المرشحة  التى تخوض انتخابات الشيوخ منفردة دون 
نسبة %5  الحصول على  عليها  يتعين  ولذا  القوائم،  منافس فى 
بالتزكية حسب قانون مجلس  للفوز  الناخبين  فقط من أصوات 

الشيوخ.
قانون بحوار مجتمعى

يرى بعض المعارضين أن قانون انتخابات مجلس الشيوخ تم 
إقراره بسرعة غير مسبوقة وفى ظل انشغال المصريين جميعاً 
بجائحة كورونا وتبعاتها، ودون إجراء أى حوار بشأنه على مستوى 

المجتمع واألحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية.
نظام القائمة الحزبية المطلقة المغلقة

وانتقد البعض نظام القائمة الحزبية المطلقة المغلقة  الذى 
بحسب وجهة نظرهم يؤكد إصرار الحكومة على تكريس هيمنة 
يقوده حزب  ائتالف  شكل  فى  س��واًء  الواحد  الحكومى  الصوت 
موال لها، وتجاهل الحكومة الدائم لمطلب العديد من األحزاب 
والقوى الوطنية بنظام القوائم النسبية المفتوحة األكثر عدال فى 
والتنوع  التعددية  مبدأ  مع  واتساقا  المجتمع،  أطياف  كل  تمثيل 

الذى نص عليه الدستور.
أزمة المال السياسى فى الفردى

كما أن خوض انتخابات المقاعد الفردية يتطلب إنفاقاً ال يقدر 
عليه إال األثرياء، ويضاف إلى ذلك تعيين ثلث أعضاء المجلس.

انتخابات  بها  تتمتع  خ��اص��ة  م��ي��زة 
إنها  حيث  المنتظرة  الشيوخ  مجلس 
لم تكن فقط األولى منذ إقرار دستور 
يونيو،  من  ال30  ث��ورة  وان��دالع   2014
فيروس  أزم��ة  ظل  فى  تجرى  أنها  إال 
تلقى  والتى  العالم  تجتاح  التى  كورونا 
بتحديات كبيرة على كيفية تنظيم هذه 
االنتخابات واتباع اإلجرءات االحترازية 

وتطبيق التباعد االجتماعى.
ال��خ��ب��راء أع��ل��ن��وا ع���ن ث��ق��ت��ه��م فى 
األجهزة االمنية فى تطبيق اإلجراءات 
االح���ت���رازي���ة وخ�����روج ه����ذا ال��ع��رس 
ال��دي��م��ق��راط��ى ف���ى ش��ك��ل ي��ف��خ��ر به 
المواطنين  جميع  أن  مؤكدين  الجميع، 
االنتخابات  هذه  فى  المشاركة  عليهم 
يكفله  ا  وطنياوحّقً واج��ب��ا  باعتبارها 
ال���دس���ت���ور وال���ق���ان���ون م���ع ات���ب���اع كل 
م��واط��ن ل���إج���راءات االح��ت��رازي��ة من 
المطهرات  واستخدام  الكمامة  ارت��دء 
وعدم  االجتماعى  بالتباعد  واالل��ت��زام 

بعد  واالنصراف  اللجان  أمام  التكدس 
التصويت مباشرة.

ال��ل��واء عبدالله  ج��ان��ب��ه، ش���دد  م��ن 
الوتيدى، الخبير األمنى، مساعد وزير 
اتباع  ض��رورة  على  األسبق،  الداخلية 
المواطنين كافة االجراءات االحترازية 

ارتداء  كورونا، سواء  فيروس  لمواجهة 
الكمامة واستخدام المطهرات وتطبيق 
التباعد االجتماعى أثناء المشاركة فى 

انتخابات مجلس الشيوخ.
ولفت الوتيدى، إلى أن الهيئة الوطنية 
لالنتخابات أعلنت عن إجراءات صارمة 

لتخفيف  اللجان   ع��دد  زي��ادة  أب��رزه��ا 
فى  ثقته  معربا عن  والزحام،  التكدس 
وزارة الداخلية لتنفيذ هذه االجراءات 
اع����داد االص��اب��ات،  زي����ادة  للحد م��ن 
مشددا على ضرورة توقيع العقوبة بكل 

حسم على المخالفين.
االج��راءات  ثقافة  ان  الوتيدي  واكد 
دون  سائدة  تكون  ان  يجب  االحترازية 
احتياج لتطبيق القانون،  وذلك لضمان 
سالمة وصحة المواطنين وعدم انتشار 
الفيروس مبينا أن الوباء العالمى أسهم 
بنفسه  بالعناية  المواطن  اهتمام  فى 

ونظافته الشخصية.
ولفت الوتيدي، إلى أن الفترة الحالية 
خاصة مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل 
تدريجى يجب فيها اعتماد نظام نظافة 
أكثر صرامة وتكون ثقافة غسل اليدين 
والتباعد االجتماعى والتقليل من بعض 
وال��ع��ن��اق  المصافحة  م��ث��ل  ال���ع���ادات، 

والتقبيل أمرا سائدا فى المجتمع 

سعى حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار 
تحالف  تشكيل  إل��ى  ع��ب��دال��رازق  عبدالوهاب 
القتسام  األح����زاب  م��ن  ع���دًدا  يضم  انتخابى 
المقاعد ال� 100 بانتخابات القائمة، بينه وبين 
االقتراح  ه��ذا  أن  من  الرغم  وعلى  األح���زاب، 
قوبل باعتراض بعض األحزاب بسبب قلة عدد 
وفًقا  بتأثيرهم،  قياًسا  لهم  الممنوحة  المقاعد 

لتصريحات تلك األحزاب.

وافقت  حزبا   11 هناك  أن��د  إال  ذل��ك  رغ��م 
ع��ل��ى خ���وض ان��ت��خ��اب��ات ال��ش��ي��وخ ت��ح��ت مظلة 
»مستقبل وطن«  أحزاب:  الوطنية وهى  القائمة 
الجمهورى«،  و»الشعب  التحالف،  يقود  ال��ذى 
و»م���ص���ر ال��ح��دي��ث��ة«، و»ال���ح���رك���ة ال��وط��ن��ي��ة« 
و»الحرية المصرى«، و»حماة وطن«، و»التجمع«، 
و»المصرى  والتنمية«،  و»اإلص��الح  و»المؤتمر«، 

الديمقراطى االجتماعي«، و»الوفد«.

الشيوخ  انتخابات مجلس  بين من يرى عدم مالءمة خوض 
للترشح  ثابتة  معايير  بوضع  والمطالبة  الظروف  هذه  ظل  فى 
المشاركة  من جميع األح��زاب- أعلن عدد من األح��زاب عدم 
أو  القوائم  على  سواء  الشيوخ  لمجلس  االنتخابية  العملية  فى 
الفردى، آملين أن يكون المناخ السياسى المصاحب النتخابات 
مجلس النواب القادم أكثر مالءمة لخوض االنتخابات.. نرصد 

أبرز هذه األحزاب...
حزب تيار الكرامة

قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب تيار الكرامة، إن 
الحزب لن يخوض انتخابات مجلس الشيوخ، مضيًفا أن الحزب 
الفردى،  أو  القوائم  على  س��واء  للترشح  أح��د  منه  يتقدم  لم 
مضيفا: "نأمل أن تسمح الظروف بأن يخوض الحزب انتخابات 

مجلس النواب المقبلة".
المصريين األحرار

قرر حزب المصريين األحرار عدم خوض انتخابات مجلس 
رفض  بعدما  وذل��ك  للحزب،  العليا  الهيئة  ق��رار  بعد  الشيوخ 
حزبا،   11 تحالف  من  المكونة  الوطنية  القائمة  فى  المشاركة 
ورفضها،  القائمة  فى  الحزب  على  مقاعد   9 عرض  تم  حيث 

مطالبا بوضع معايير ثابتة للترشح من جميع األحزاب.
حزب المحافظين

كما قرر المجلس الرئاسى لحزب اَلمحافطين عدم االشتراك 

فى انتخابات مجلس الشيوخ بعد التوصية المقدمة من اللجنة 
الدائمة لالنتخابات برئاسة نائب رئيس الحزب للتنظيم وذلك 
للظروف القهرية التى واجهت مرشحى الحزب على قائمة شرق 

الدلتا وقائمة غرب الدلتا.
مالءئمة  ع��دم  استشعر  أن��ه  المحافظين،  ح��زب  وأض���اف 
كرامة  الظروف وحفاظا على  االنتخابات فى ظل هذه  خوض 
عن  الحزبية  الصفة  بسحب  ال��ح��زب  ق��ام  ال��ح��زب،  مرشحى 
خوض  عدم  وق��رر  الفردية،  والدوائر  القوائم  فى  المرشحين 
انتخابات مجلس الشيوخ آمال فى أن يتمكن من المشاركة فى 
النواب ليقوم بدوره فى المشاركة السياسية  انتخابات مجلس 
انتصارا للتعددية الحزبية واحتراما للدستور والرأى العام الحر 
والتنافسية السياسية التى تضمن المصلحة الوطنية وتقود إلى 

الحداثة والمدنية.
الحركة المدنية

"إن الحركة المدنية المكونة من أحزاب "الناصرى والدستور 
متسع  يوجد  لم  حيث  تشارك  لن  أخ��رى  وأح��زاب  والكرامة" 
االنتخابات،  بها  والخوض  انتخابية  قوائم  لتشكيل  الوقت  من 
آملين أن يستعدوا النتخابات مجلس النواب، فيما جمد حزب 
فى  عضويته  السادات  أنور  محمد  برئاسة  والتنمية  اإلصالح 
الحركة المدنية بعد قرار المشاركة ضمن القائمة الوطنية من 

أجل مصر ب�3 مقاعد.

فى  الشيوخ  مجلس  انتخابات  إج���راء  يأتى 
وهو  ك��ورون��ا،  وب��اء  تفشى  م��ع  استثنائى  ظ��رف 
المؤتمرات  إل��غ��اء  المرشحين  على  ف��رض  م��ا 
الدعاية  إلى  واللجوء  الجماهيرية،  والتجمعات 
وسائل  وك��ذا  االجتماعى  التواصل  مواقع  عبر 
االنتخابات  أن  يؤكد  ما  وهو  المختلفة  اإلع��الم 
القادمة سوف تنتهج أسلوبا فى الدعاية مختلفا 
وأن تداعيات  فيروس كورونا ألقت بظاللها على 

جميع نواحى الحياة.

حيث إن كل مرشح استعان بفريق متخصص 
وتنشيط  صفحاتهم  لتصميم  اإلن��ت��رن��ت  ف��ى 
الخبرات  وتقديم  الدوائر،  أهالى  مع  التواصل 
عقل  لمخاطبة  للمرشحين  والمؤهالت  وال��رؤى 
التى  أيضا  األح��زاب  أن  كما  الناخب،  ووج��دان 
لها  الفردية  المقاعد  على  بمرشحين  دفعت 
تساعد  أن  عليها  إعالمية  ووس��ائ��ل  صفحات 
حتى  االنتخابية  برامجهم  بعرض  مرشحيها 

يتسنى للناخب المقارنة بين المرشحين.

مجلس  انتخابات  النور  ح��زب  يخوض 
ال��ش��ي��وخ ع��ل��ى م��ق��اع��د 
مرشحاً   16 ب�  الفردى 
هى  محافظات   9 ف��ى 
والبحيرة،  اإلسكندرية، 
وم�����رس�����ى م����ط����روح، 
ودمياط،  الشيخ،  وكفر 
سويف،  وبنى  والفيوم، 

وقنا وجنوب سيناء.
وق�����د س���ج���ل ح���زب 
ال��ن��ور اع��ت��راض��ه  على 
القائمة  ن��ظ��ام  إق����رار 
ال��م��غ��ل��ق��ة ك���ج���زء م��ن 
ال���ن���ظ���ام االن��ت��خ��اب��ى، 
فوز  يعتمد  نظام  وه��و 

القائمة التى تحصل على ) 50 % + 1( من 
إجمالى عدد األصوات، وبالتالى يتم إهدار 

وإهمالها  الناخبين،  ) 49 %( من أصوات 
االعتداد  وعدم   ، قانونا 
ربما بمئات اآلالف من 
أصوات المواطنين ذوى 
المختلفة،  التوجهات 
قطعاً  يصب  ال  وه���ذا 
المواطن  مصلحة  ف��ى 
يضمن  وال  ال��م��ص��رى، 
لمختلف  ع��ادالً  تمثيالً 
السياسية،  ال��ت��ي��ارات 
ان��ت��خ��اب��ات  أن  م���ؤك���ًدا 
2015م  ف���ى  ال��ق��وائ��م 
خير شاهد على ذلك. 

الحزب  أوض���ح  كما 
ع�����ددا م���ن األس���ب���اب 
لمشاركته فى االنتخابات أبرزها الستعداد 

المبكر النتخابات البرلمان المقبل.

»انتخابات محسومة.. وقانون بدون حوار 
مجتمعى« .. سهام لوم يوجهها املعارضون

مطالبات بتطبيق إجراءات صارمة فى انتخابات الشيوخ ملواجهة كورونا

بـ11 حزبًا... حتالف األحزاب الوطنية 
يخوض انتخابات مجلس الشيوخ

أحزاب ترفض املشاركة فى "الشيوخ"
مبررون بعدم مالءمة املناخ السياسى

الدعاية عبر التواصل االجتماعى 
أبرز تقاليع كورونا فى »الشيوخ«

بعد أن جتاهلته القائمة الوطنية ..حزب النور 
يخوض االنتخابات على مقاعد الفردى

االنتخابات، فضلاً عن اعتبار أن هذه االنتخابات محسومة على 
نظام القوائم لصالح القائمة الوطنية. وتزايدات المطالبات 

للمواطنين  بالمشاركة فى االنتخابات وأن يكونوا حريصين على 
إنجاح هذا الماراثون الديمقراطى الوطنى  واختيار من يمثلهم 

دون السماح ألية ملمح للتوجيه أو التأثير عليهم، وأن تكون 
نسبة اإلقبال على صناديق االقتراع  كبيرة وأن يمارسوا الحقوق 

الديمقراطية التى كفلها لهم الدستور والقانون.

دعاوى إخوانية »مشبوهة«  ملقاطعة انـــــــــــــــــــــــتخابات  »الشيوخ«
5 نصائح للناخبني  لتجنب خطر كورونا ..والتصويت بكثافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يهزم املال السياسى

"انتخابات محسومة.. وقانون بدون حوار مجتمعى" .. سهام لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يوجهها املعارضون
"االنصراف بعد التصويت مباشرة"األبرز ... وعدم التكدس وارتداء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمامة نابعان من وعى الناخب

ب��ع��ض مرشحى  دع��اي��ة  ش��ه��دت 
ع��ددا   ، الشيوخ  مجلس  انتخابات 
والتاريخية  اإلمالئية  األخ��ط��اء  من 
مواقع  صفحات  على  انتشرت  التى 

التواصل االجتماعى.
المرشحين  أحد  دعاية  وتضمنت 
ص�����ورة ج����اء ف��ي��ه��ا ع��ل��م مصر 
بالمقلوب، كما احتوت الفتة دعاية 
ل��م��رش��ح ع��ل��ى خ��ط��أ إم��الئ��ي، 
رمزه  أن  المرشح  كتب  حيث 
ف��ى ك��ش��وف االن��ت��خ��اب��ات 
"سمرة الموز" بدال من 

"ثمرة الموز"
ك�����م�����ا 

محافظة  فى  المرشحين  أحد  كتب 
أنه  الالفتة  على  أس��ي��وط)ج��ن��وب(  
بدال  ال��ف��ردى  "المعقد"  على  مرشح 
م��ن ال��م��ق��ع��د ال���ف���ردى، ون��ش��ر أح��د 
ال��م��رش��ح��ي��ن أن رم����زه االن��ت��خ��اب��ى 
من  الرغم  على  "كليوباترا"  الملكة 
أن الصورة التى منحتها له اللجنة 
هى  االنتخابات  على  المشرفة 

وضع  كما  "نفرتيتى"،  للملكة 
أحد األحزاب على مقره فى 

شعار  الغربية،  محافظة 
"أقوال ال أفعال"، بدال 

م����ن "أف����ع����ال ال 
أقوال".

ف���ى خ��ض��م إج�����راء ان��ت��خ��اب��ات مجلس 
الشيوخ، تتطلع األنظار لقانون تقسيم الدوائر 
النتخابات مجلس النواب، الذى أصبح محط 
ترقب وانتظار من جميع األطراف البرلمانية 
غير  من  أن��ه  خاصة  والحزبية،  والسياسية 
قد  ال��ن��واب  ك��ان  إذا  م��ا  اآلن  حتى  المعلوم 
حسموا أمرهم بالتقدم بمشروع للقانون، أم 

ستتكفل الحكومة بذلك؟!.
سيتم  القانون  فإن  التوقعات،  وبحسب 
ط��رح��ه ع��ل��ى ال��م��ج��ل��س ع��ق��ب إج����راء 
بالبرلمان،  الثانية  الغرفة  استحقاقات 
حيث إنه قد نشهد تقدم عشر اعضاء 
الفترة  خ��الل  بالقانون  المجلس 
األح��زاب  أح��د  س��واء  المقبلة، 
دع��م  ائ���ت���الف  أو  ال��ك��ب��رى 
مصر، أو الحكومة، وفى 
ج��م��ي��ع األح�����وال 
س��ت��ك��ون 

مع  يتماشى  ال��ذى  العادل  بالتقسيم  العبرة 
أحكام الدستور والدعاية االنتخابية والوصول 

للناخبين، والتمثيل المتوازن.
اللجنة  عضو  العليمى،  عبدالمنعم  النائب 
طرح  يتم  أن  توقع  والدستورية،  التشريعية 
القانون قبل أكتوبر المقبل، وأنه سوف يتم مد 
لالنتهاء  الفترة،  تلك  حتى  البرلمانى  العمل 
من مجموعة قوانين ضرورية منها، تقسيم 

الدوائر ثم نشهد بعدها رفع دور االنعقاد.
كان النائب أحمد السجينى، أمين عام 

ائتالف دعم مصر، قد أكد أن االئتالف 
سيتقدم قريبا بمشروع قانون تقسيم 

ال���دوائ���ر االن��ت��خ��اب��ي��ة الن��ت��خ��اب��ات 
م��ج��ل��س ال���ن���واب، م��وض��ًح��ا أن 

الحوار  فى  النواب  مشاركة 
حول إعداد هذا القانون 

ع�����ل�����ى األخ�������ص 
صعبة.

السوشيال ميديا تتصيد أخطاء الدعاية .. 
العلم مقلوب و كليوباترا بداًل من نفرتيتى

بعد إجراء "الشيوخ" .. متى سيتم التقدم 
بقانون تقسيم الدوائر على البرملان؟

أعد الملف:
إيمان الشعراوى - أحمد الجدى- محمد سليمان
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على  الممتدة  اثيوبيا  مراوغات  تزال  ال 
مدى أكثر من سبع سنوات حجر عثرة فى 
والتى  النهضة  ازمة سد  مفاوضات  مسار 
دخلت نفًقا مسدوًدا بعد  كل هذه السنوات 

والجوالت من التشاور والمفاوضات .
الدويرى،  ابراهيم  محمد  اللواء  وي��رى 
نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر 
اثيوبيا  ان  االستراتيجية،  وال���دراس���ات 
الرامية  الحلول  كافة  عرقلة  فى  تسببت 
ما  وهو  النهضة،  لحل سياسى ألزمة سد 
األمن  لمجلس  بشكوى  للتوجه  مصر  دعا 
االتحاد  تدخل  ولعل  اثيوبيا،  ضد  الدولى 
فى  يسهم  التفاوض  طريق  على  اإلفريقى 
الدفع قدًما فى هذه األزمة فالبد من حلها 
فى إطار افريقى ووجود ضغط دولى على 
باالتفاقيات  واالل��ت��زام  لالنصياع  اثيوبيا 

الدولية الخاصة بالدول المتشاطئة واألنهار 
المشتركة. 

ونوه بما اكدته مصر بأنها لن تتهاون فى 
قضية المياه التى تمثل مسألة وجود وحياة 

للمصريين .
تعليق مفاوضات  اعلنت  كانت مصر قد 
لم تقدم أى  اثيوبيا  ان  النهضة موكدة  سد 

قواعد لتشغيل السد.
وبناء  أنه،  المائية  الموارد  وزارة  وذكرت 
المصغرة،  اإلفريقية  القمة  مخرجات  على 
ُعقد  فقد  الماضى،  يوليو   21 ُعقدت  التى 
للدول  الثانية  للجولة  ال��ث��ال��ث  االج��ت��م��اع 
وبحضور  اإلفريقى  االتحاد  برعاية  الثالث 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  من  المراقبين 
األوروب�������ى، وخ���ب���راء م��ف��وض��ي��ة االت��ح��اد 

للمفاوضات  استكماالً  وذل��ك  اإلف��ري��ق��ى، 
ملء  بخصوص  ملزم  ات��ف��اق  إل��ى  للوصول 

وتشغيل السد.
التوافق  تم  ما  إطار  وفى  أنه،  وأضافت 
المياه من الدول  عليه خالل اجتماع وزراء 
اجتماع  ك��ان  االثنين،  عقد  ال��ذى  ال��ث��الث، 
الفنية  اللجان  لقيام  مخصصاً  ال��ث��الث��اء 
الخالفية  ال��ن��ق��اط  بمناقشة  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.
وكشفت، فى بيان رسمى، أنه "قبل موعد 
المياه  وزي��ر  ق��ام  مباشرة،  االجتماع  عقد 
اإلثيوبى بتوجيه خطاب لنظرائه فى كل من 
خطوط  مسودة  به  مرفقاً  والسودان  مصر 
إرشادية وقواعد ملء سد النهضة ال تتضمن 
أى قواعد للتشغيل، وال أى عناصر تعكس 

اإللزامية القانونية لالتفاق فضالً عن عدم 
وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

اإلثيوبى جاء  الخطاب  أن  وأكدت مصر 
اجتماع  ف��ى  عليه  التوافق  ت��م  لما  خ��الف��اً 
إلى  خلص  وال���ذى  ال��م��ي��اه  وزراء  ب��رئ��اس��ة 
ضرورة التركيز على حل النقاط الخالفية، 
لعرضها فى اجتماع الحق لوزراء المياه يوم 

الخميس .
تعليق  السودان  وكذلك  لذا طلبت مصر 
داخلية  م��ش��اورات  االج��ت��م��اع��ات إلج���راء 
بشأن الطرح اإلثيوبى "الذى يخالف ما تم 
االتفاق عليه خالل قمة هيئة مكتب االتحاد 
وزراء  اج��ت��م��اع  نتائج  وك��ذل��ك  اإلف��ري��ق��ى، 

المياه"، حسب بيان الخارجية المصرية.
من جهته أرسل ياسر عباس، وزير الرى 

إلى  خطاباً  السودانى،  المائية  وال��م��وارد 
وزيرة العالقات الخارجية والتعاون الدولى 
التى  "التطورات  بشأن  إفريقيا  فى جنوب 
ال��م��وق��ف اإلث��ي��وب��ى م��ن عملية  ش��ه��ده��ا 

التفاوض فى الساعات القليلة الماضية".
ال��ت��ى  ال���رس���ال���ة  ال���وزي���ر أن  واع��ت��ب��ر 
يومين  قبل  اإلثيوبى،  نظيره  من  تلقاها 
بمسيرة  يتعلق  فيما  جدية  مخاوف  "تثير 
تحقق  الذى  والتقدم  الحالية  المفاوضات 

والتفاهمات التى تم التوصل إليها".
أن  يقترح  اإلثيوبى  "الخطاب  وأض��اف: 
يكون االتفاق على الملء األول فقط لسد 
السد  تشغيل  اتفاق  يربط  بينما  النهضة 
لمعاهدة  بالتوصل  البعيد  ال��م��دى  على 

شاملة بشأن مياه النيل األزرق".
المائية  وال��م��وارد  ال��رى  وزي��ر  واعتبر 
وتغييراً  ك��ب��ي��راً  "ت���ط���وراً  ذل���ك  ال��س��ودان��ى 
استمرارية  ي��ه��دد  اإلث��ي��وب��ى  ال��م��وق��ف  ف��ى 
االتحاد  يقودها  التى  المفاوضات  مسيرة 
"خ����روج على  أن���ه  رأى  ك��م��ا  اإلف���ري���ق���ى". 
وإثيوبيا  مصر  بين  الموقع  المبادئ  إعالن 

والسودان فى 2015".
المخاطر  "جدية  على  الرى  وزير  وشدد 
بما فى  للسودان وشعبه  السد  يمثلها  التى 
وعلى  واالجتماعية  البيئية  المخاطر  ذلك 
سالمة الماليين من السكان المقيمين على 
سالمة  على  وكذلك  األزرق  النيل  ضفاف 
"السودان  الوزير:  وقال  الروصيرص".  سد 
لن يقبل برهن حياة 20 مليوناً من مواطنيه 
يعيشون على ضفاف النيل األزرق بالتوصل 

لمعاهدة بشأن مياه النيل األزرق".

  مستشفى 

ميدانى مصرى ببيروت 

وحتركات دولية لإلغاثة  

  خسائر 

انفجارات بيروت 

تتجاوز 150 مليار دوالر 

أحمد ياسر N

هالة شيحة  N

مراوغات إثيوبيا تدمر »سد النهضة«

أصابع تل أبيب تلعب فى لبنان.. ومخاوف من عودة احلرب األهلية

تعيني احلدود البحرية 
بني مصر واليونان ضربة ألردوغان

سيناريو أسود يواجه لبنان الذى بات بين 
وس��ن��دان  متتالية  سياسية  أزم���ات  مطرقة 
ان��دالع  ال��ى  أدت  طاحنة  اقتصادية  أزم���ات 
احتجاجات شعبية واسعة  لمواجهة االوضاع 
أزمة  زادتها سوًءا  والتى  البالد  المتردية فى 

فيروس كورونا .
الدامية  بيروت  مرفأ  تفجيرات  وج��اءت 
وآالف  قتيل   100 م��ن  اك��ث��ر  خلفت  وال��ت��ى 

الجرحى لتزيد الوضع سوًءا.
وم��ح��ل��ل��ون  م��راق��ب��ون  ح���ذر  ذل���ك  وازاء 
سياسيون من انجرار لبنان هذا البلد العربى 
المحورى الى حرب أهلية جراء هذا االنفجار 
الكارثى خاصة أنه اندلع قبل أيام قليلة من 
الكشف عن قتلة رفيق الحريرى رئيس الوزراء 
ميليشيا  فى  أعضاء  أربعة  ومحاكمة  األسبق 
حزب الله اللبنانية غيابيا فى محكمة الهاى 
المتحدة فى هولندا فى  األمم  تدعمها  التى 

قضية االغتيال الذى ُنفذ عام 2005.
حامد  السياسى  المحلل  اعتبر  جهته  من 
فى  خطير  بمنعطف  يمر  لبنان  أن  السيد 
قبل  م��ن  اختطافه  ظ��ل  ف��ى  خاصة  تاريخه 
إلي���ران،  ال��م��وال��ي��ة  ال��ل��ه"  "ح���زب  ميليشيات 
مثير  توقيت  فى  جاء  الدامى  االنفجار  وأن 
من  قليلة  أي���ام  قبل  وق��ع  حيث  للتساؤالت 

الكشف عن قتلة رفيق الحريري.
وحذر فى الوقت ذاته من مغبة انجرار لبنان 
االنفجار  هذا  أعقاب   فى  أهلية  حرب  إلى 
تضامًنا  يتطلب  ان��ه  ي��رى  وال���ذى  ال��ك��ارث��ى 
وتكاتًفا اكثر من أى وقت مضى ومد يد العون 

عربًيا ودولًيا إلخراج لبنان من كبوته.
كان الصليب األحمر اللبنانى قد اعلن أن 
االنفجار الضخم فى مرفأ بيروت الذى ألحق 
أضرارا كبرى باألحياء المجاورة فى المدينة 
أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة 

أكثر من أربعة آالف بجروح.
اللبنانى  العسكرى  الخبير  قال  جهته  من 
والعميد المتقاعد خليل الحلو ان هناك بعض 
أن  إمكانية  نستبعد معها  التى ال  المؤشرات 
يكون ما حدث بلبنان نتيجة قصف إسرائيلى 
مدلال فى هذا اإلطار بأن االنفجار جاء بعد 
التهديدات األخيرة التى صدرت عن مسئولين 
تسجيل  ج��رى  أن��ه  إل��ى  إض��اف��ة  إسرائيليين 

تحليق للطيران اإلسرائيلى قبيل االنفجار.
وزير  قيومجيان،  ريشار  حمل  جانبه  من 
الحكومة  األس���ب���ق،  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ش��ئ��ون 
اللبنانية الحالية المسئولية عن االنفجار، أيا 

كانت األسباب وراء الحادث.
واضحا  حكوميا  إه��م��اال  هناك  ان  وق��ال 
بوجود مواد شديدة االنفجار فى مرفأ ترددت 
أنباء عن وجود تلك المواد فيه منذ أشهر، ال 
نعلم عنها شيئا، ولم يتخذ قرار بإتالفها، وهو 

الخطأ الذى أدى لوقوع الكارثة.

لرحيل  األوان  آن  قد  إنه  قيومجيان  وقال 
المنظومة الحاكمة الحالية.

حزب  عن  الممثل  السابق  الوزير  وطالب 
القوات بضرورة فتح تحقيق عاجل حتى يطلع 
الرأى العام اللبنانى على ما حدث، داعيا إلى 

سرعة تشكيل لجنة تحقيق قضائى.
ورجحت معلومات ومصادر لبنانية احتمالية 
مرفأ  انفجار  عن  المسئولة  المواد  تكون  أن 
بيروت هى من "نوع نترات األمونيوم شديدة 
الغريبة"  "السحابة  سر  يفسر  ما  االنفجار"، 

التى أعقبت االنفجار. 
وقال قيومجيان ان االنفجار الذى وقع كبير 
لبنان منذ عشرات السنين،  جدا، لم يشهده 
سكان  به  شعر  أن  بعد  بالزلزال  أشبه  وكان 

العاصمة بيروت.
سارعت  لبنان  شهدها  التى  الكارثة  وازاء 
العديد من دول العالم لمد يد العون وإعالن 
الكبيرة  النكبة  بيروت فى هذه  مع  التضامن 
ون��اج��ازاك��ى  هيروشيما  ك��ارث��ة  تشبه  ال��ت��ى 
مستودع  فى  وقع  ال��ذى  فاالنفجار  باليابان، 
ي��ض��م 11 أل���ف ب��رم��ي��ل م���ن م����ادة ن��ت��رات 
األمونيوم المستخدمة فى صنع المتفجرات، 
امتد تأثيره إلى جزيرة قبرص على بعد 180 

كيلومترا، وأحدث زلزاال بقوة 4.5 ريختر.
مساعدات مصرية ودولية

مجلس  إع��الن  ج��اء  المؤلم  ال��واق��ع  وإزاء 
بيروت "مدينة منكوبة"، وهو  اللبنانى  الدفاع 
ما يكشف حجم الخسائر وتداعياتها ليست 
المتوقعة،  االجتماعية  بل  فقط،  االقتصادية 
مما دفع دول العالم للتحرك لنجدة اللبنانيين 
اللبنانية  الطبية  الهئيات  إع��الن  مع  خاصة 

عدم قدرتها على استيعاب عدد الجرحى.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���دم ال��رئ��ي��س ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
حكومة  لبنان  إلى  تعازيه  الثالثاء،  السيسى، 
وشعبا، جراء حادث االنفجار األليم الذى وقع 
أض��رارا  وخلف  بيروت،  اللبنانية  بالعاصمة 

كبيرة وعشرات الضحايا.
كما أعربت الخارجية المصرية عن عميق 

لبنان،  فى  وقع  ال��ذى  االنفجار  بشأن  القلق 
م��ؤك��دة أن م��ص��ر ت��ت��اب��ع ه���ذا ال��ت��ط��ور بكل 
االهتمام وتجرى االتصاالت الالزمة للوقوف 

على تفاصيل األمر.
وعرضت مصر مساعدة لبنان الشقيق فى 

هذا الظرف الدقيق.
عن  المصرية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
المصرى  ال��م��ي��دان��ى  المستشفى  ج��اه��زي��ة 
الُممِكنة،  المساعدة  كل  لتقديم  بيروت  فى 
من  ع����دداً  بالفعل  "اس��ت��ق��ب��ل  أن���ه  م��وض��ح��ة 

الحاالت".
السعودية  العربية  المملكة  تحركت  كما 
ميدانيا بعد ساعات قليلة من االنفجار، وذلك 
واألعمال  لإلغاثة  سلمان  الملك  مركز  عبر 
اإلنسانية فى العاصمة بيروت، وانطلقت فرق 
إسعاف جمعية سبل السالم من شمال لبنان 

إلى بيروت للمساعدة فى نقل الجرحى.
العربية  اإلمارات  دولة  أعلنت  من جانبها، 
المتحدة إرسال إمدادات طبية إلى لبنان عبر 
شركة دبى إيروينج، وذلك بالتعاون مع منظمة 

الصحة العالمية.
وأع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة إرس����ال 

مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، 
األردن،  عاهل  الثانى،  عبدالله  الملك  أما 

وزي��ر  أن  المصرية  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  أعلنت 
الخارجية، سامح شكرى، وقع مع نظيره اليونانى، 
البحرية  الحدود  لترسيم  اتفاقا  نيكوسدندياس، 
الخارجية  وزي��ر  زي��ارة  خالل  وذل��ك  البلدين،  بين 
اليونانىنيكوسدندياس القاهرة.  وبحسب الخبراء 
اتفاق  توقيع  الجانبين على  بين  اتفاقا  فإن هناك 
فىأعقاب  إن��ه  حيث  البحرية،  ال��ح��دود  ترسيم 
االقتصادية  المناطق  لتعيين  اتفاقية  على  التوقيع 
دندياس،  أعلن  وإيطاليا،  اليونان  بين  الخالصة 
أنه سيزور مصر  يونيو،   9 فى   له  فىتصريحات 

للحصول على نتيجة مماثلة.
وإسقاطا  ألردوغ���ان  ضربة  االتفاق  ه��ذا  ويعد 
التفاق السراج وأردوغان الباطل فىشرق المتوسط، 
على  عدة  أشهر  منذ  وأثينا  القاهرة  اتفقت  حيث 
اإلسراع فىترسيم الحدود البحرية بينهما، وتأتى 
زيارة وزير الخارجية اليونانىللقاهرة فىوقت بالغ 

األهمية بعد ترسيم الحدود بين بلده وإيطاليا.

فقد وجه بتجهيز مستشفى عسكرى ميدانى 
تقديم  ف��ى  للمساهمة  لبنان  إل��ى  إلرس��ال��ه 
انفجار  لضحايا  والعالجية  الطبية  الخدمة 

مرفأ بيروت.
الواليات  عرضت  الدولى  الصعيد  وعلى 
المتحدة األمريكية على لسان وزير خارجيتها 

مايك بومبيو، مساعدة الشعب اللبنانى.
وق����ال ب��وم��ب��ي��و: "ن��ح��ن ن���راق���ب ال��وض��ع 
لبنان  لشعب  مساعدتنا  لتقديم  ومستعدون 

للتعافى من هذه المأساة المروعة".
النتائج  تنتظر  المتحدة  الواليات  إن  وقال 
التى ستتوصل إليها السلطات اللبنانية حول 

سبب االنفجارين.
وأعلنت فرنسا عن إرسال مساعدات الى 

لبنان، عبر طائرتين عسكريتين تقالن فريقا 
المعدات  المدنى وعدة أطنان من  من األمن 

الطبية ومركزا صحيا نقاال.
إيمانويل  الفرنسى  ال��رئ��ي��س  أع��ل��ن  كما 
ماكرون ان بالده تتضامن وتقف مع لبنان بعد 
انفجار بيروت، كاشفا عن إرسال المساعدات 

واإلسعافات إلى بيروت.
دريان،  لو  إيف  الخارجية جان  وزير  وقال 
دائما  تقف  "فرنسا  ان  تويتر:  على  بيان  فى 
وهى  اللبنانى  وال��ش��ع��ب  لبنان  ج��ان��ب  إل��ى 
مستعدة لتقديم المساعدة وفقا لالحتياجات 

التى تعبر عنها السلطات اللبنانية".
األوروب��ى  المجلس  رئيس  أع��رب  ب���دوره، 
لتقديم  المجلس  استعداد  عن  ميشال  شارل 

المساعدة والدعم للبنان.
البريطانى،  الوزراء  رئيس  قال  من جانبه، 
استعداد  على  ب��الده  إن  جونسون،  ب��وري��س 

لتقديم أى دعم لمساعدة بيروت. 
عزمها  الروسية  ال��ط��وارئ  وزارة  وأعلنت 
إرسال طائرات وتجهيز مستشفيات ميدانية .
استعداد  على  إنها  فقالت  ق��ب��رص،  أم��ا 
وزير  وقال  للبنان،  الطبية  المساعدة  لتقديم 
إن بالده  نيكوس كريستودوليدس،  خارجيتها 
العالج  لتلقى  المصابين  الستقبال  "مستعدة 

وإرسال فرق طبية إذا اقتضى األمر".
انهيار اقتصادى

وق��وع  ان  اق��ت��ص��ادي��ون  محللون  واع��ت��ب��ر 
سلبى  بشكل  سينعكس  ب��ي��روت  ان��ف��ج��ارات 
خالف  ال��راه��ن  االق��ت��ص��ادى  المشهد  على 
وأزمة  الشعبية  واالحتجاجات  االضطرابات 
التى  الحكومية  واالستقاالت  المركزى  البنك 

تلقى بظاللها على مستقبل لبنان.
بيروت  مفاوضات  فإن  مراقبين  وبحسب 
مهددة  ب��ات��ت   ال��دول��ى  النقد  م��ع ص��ن��دوق 
أكثر من أى وقت مضى، نظرا  بالفشل  اآلن 
للضعف الشديد بمؤشر الثقة فى االقتصاد.

منذ  اقتصادية  أزم��ة  أس��وأ  لبنان  ويشهد 
لقيمة  مسبوق  غير  بتراجع  تّتسم  ع��ق��ود، 
عملته أدى إلى إغراق نصف الشعب اللبنانى 

فى الفقر.
وتسبب االنهيار االقتصادى الذى أدى إلى 
صرف أعداد هائلة من الموظفين، فى ارتفاع 

كبير فى األسعار فى البالد .
 3 االنفجارات  تخلف  أن  الخبراء  وتوقع 
تعافى  تأخر  هى:  جديدة،  اقتصادية  أزمات 
وصعوبة  ك��ورون��ا،  أزم��ة  بعد  حتى  السياحة 
النقد  ص��ن��دوق  م��ع  التمويل  اتفاقية  إب���رام 
الدولى، ووجود مزيد من الضغوط على سعر 

صرف الليرة المنهارة بالسوق اللبنانية.

مـــــــــــن أحــــــــرق بيـــــــروت؟

نيكوس دندياسسامح شكرى
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N هالة عبداللطيف

مصر تطرحها ألول مرة فى تاريخها

لجأت مصر ألول مرة فى تاريخها لطرح سندات خضراء 
مصادر  لتنويع  خطتها  إط��ار  فى  دوالر،  مليون   500 بقيمة 

التمويل. 
وتعد هذه هى المرة األولى للحكومة المصرية التى تطرح 
الدولى  التجارى  البنك  وكان  السندات،  من  النوع  هذا  مثل 
أعلن فى يونيو أنه يستعد لطرح السندات الخضراء ألول مرة 
فى مصر، بقيمة 100 مليون دوالر ليكون بذلك أول مؤسسة 

من القطاع الخاص فى مصر تصدر مثل هذه السندات.
بين  التفاؤل  م��ن  حالة  س��ادت  م��ا  س��رع��ان  ال��ف��ور  وعلى 
تجتذب  ال��خ��ض��راء  ال��س��ن��دات  وأن  الس��ي��م��ا  المستثمرين 
االستثمارات  على  ي��رك��ز  ال���ذى  القطاع  م��ن  المستثمرين 
بمثابة  الخضراء  السندات  لتصبح  والمسئولة،  المستدامة 

فاتح شهية للمستثمرين األجانب.
الخبير  ال��ج��رم،  رم��زى  الدكتور  ق��ال  ه��ذا،  على  وتعليًقا 
االقتصادى، إن سعى الحكومة سعيا حثيًثا نحو استيراد نقد 
أجنبى، بأقل تكلفة ممكنة، َتبدى ذلك فى الحصول على عدة 
تم عقدها فى  ق��روض،  تمويلية على هيئة  دفعات من حزم 
مدينة  بعوائد  الدولى،  النقد  صندوق  مع  الماضية  األشهر 
منخفضة للغاية، قد تصل إلى فائدة صفرية- وذلك لمواجهة 
التحديات التى تواجها الدولة، فى ظل أزمة كورونا التى لم 
يتم التوصل الكتشاف اى مصل أو عالج للفيروس المسبب 
األزم��ة،  أمد  باستمرار  ُينذر  وبما  الجارية،  المالية  لألزمة 
ولدعم االحتياطى النقدى بالعمالت األجنبية. وأوضح الجرم 

أن الحكومة تسعى فى هذه األيام نحو طرح سندات خضراء 
بقيمة 500 مليون دوالر، بشرائح طويلة األجل للمساهمة فى 
خفض أعباء الدين العام، باعتباره البديل األقوى من ادوات 
بشكل  اإلق��راض  تكلفة  انخفاض  حيث  من  التقليدية  الدين 
المستثمرين  من  جديدة  قطاعات  جذب  عن  فضاًل  نسبى، 
للبيئة  صديقة  مستدامة  مشروعات  تمويل  فى  الراغبين 
العام،  الدين  م��وارد  وتنويع  المناخية،  التغيرات  ومكافحة 
بغية التحوط لمخاطر السوق العالمية، باإلضافة إلى تحفيز 
السوق  فى  للدخول  البيئة  صديقة  المحتملة  المشروعات 
المحلية، الفًتا إلى أن البنك التجارى الدولى قد أعلن خالل 
الشهر الماضى عن نيته طرح سندات خضراء بقيمة إجمالية 
قدرها 100 مليار دوالر، على مرحلتين، فى خطوة جيدة من 
النوع  هذا  فى  المشاركة  نحو  الخاصة،  المؤسسات  إحدى 
من السندات، فى ظل انخفاض اسعار الفائدة بشكل كبير، 
خصوًصا فى األ سوق اآلسيوية، والتى ُتعد هى المرشح األول 
اليابان  الفائدة فى  لعملية اإلصدار، من حيث تراجع معدل 

إلى مستوى الصفر.
توقيت  أن  ل�"النهار"-  تصريحاته  خالل  الجرم-  وأوض��ح 
بمكان،  األهمية  من  الفترة  تلك  فى  السندات  تلك  إص��دار 
أسواق  بترك  الدوليين  المستثمرين  من  الكثير  لقيام  نظًرا 
الدول المتقدمة، بسبب الحزم التحفيزية المتكررة، واالتجاه 
نحو األسواق الناشئة، بحًثا عن عائد أعلى نسبًيا، مما يمثل 

وضًعا مالئًما لتغطية اإلصدار فى وقت أسرع.

مواطنون لوزير الكهرباء بعد 
الغالء: »كفاية حرام«

»الذهب اجتنن«.. وجتار الصاغة يصرخون: »اتخرب بيوتنا«
خبير اقتصادى: توقيت الفاتورة الجديدة 

خاطئ فى ظل استمرار تداعيات كورونا
موجة من الغضب سادت بين المواطنين 
إص��دار  خلفية  على  المصرى،  الشارع  فى 
وزارة الكهرباء أول فاتورة باألسعار الجديدة 
مطلع  فى  عنها  اإلع��الن  تم  والتى  للكهرباء 
فاتورة  فى  مرة  ألول  وتطبق  الماضى  يوليو 

شهر أغسطس الجارى.
شكاوى  تزايدت  ذل��ك،  من  الرغم  وعلى 
شهر  فاتورة  أسعار  ارتفاع  من  المواطنين 
يونيو الماضى، إذ تلقت الوزارة أعدادا كبيرة 
من شكاوى المواطنين خالل األيام الماضية 
بشكل  قيمتها  وارتفاع  يونيو  فاتورة  بسبب 
كبير، مؤكدة أن جميع شكاوى المواطنين يتم 
فحصها والتحقيق بشأنها ودراستها وإعداد 

تقرير مفصل للوزير بها.
وتعليًقا على ذلك، قال محمود زكى، أحد 
أسعار  زي���ادة  إن  بالحوامدية،  المواطنين 
الكهرباء فى هذا التوقيت أكبر خطأ خاصة 

أن المواطن لم يعد يتحمل أى أعباء 
بخالف  عاتقه  على  ج��دي��دة 

األعباء التى تركها فيروس 
ك�����ورون�����ا ال��م��س��ت��ج��د، 
م��وج��ًه��ا رس��ال��ة ل��وزي��ر 
حرام  قائاًل:"  الكهرباء 
إحنا  الكهرباء  وزير  يا 
نعد  ول����م  اس��ت��ك��ف��ي��ن��ا 
الزيادات  قادرين على 

المستمرة للكهرباء".
ق������������������ال س�����ي�����د 

الخبير  أبوحليمة، 

الكهرباء  أس��ع��ار  ارت��ف��اع  إن  االق��ت��ص��ادى، 
على  مناسبا  ق��رارا  ليس  التوقيت  هذا  فى 
إلغاء  لخطة  استكمال  ان��ه  ورغ��م  اإلط��الق، 
الدعم عن الكهرباء منذ يوليو 2014، وكان 
أن تستمر على مدار 5 سنوات  المقرر  من 
تمديد  يتم  أن  قبل  الماضى،  العام  لتنتهى 

برنامج الدعم حتى يونيو 2025.
وأشار أبو حليمة إلى أن اختيار التوقيت 
تجنًبا  ق��رار حكومة  اى  فى  ش��ىء  أه��م  هو 
آثار  وأن  السيما  المواطنين،  غضب  إلث��ارة 
المواطنين  ع��ل��ى  بظاللها  أل��ق��ت  ك��ورون��ا 
زي��ادة  فى  تسببت  بأنها  علًما  كبير  بشكل 
نسبة البطالة بشكل كبير فضاًل عن ارتفاع 
الماضية  الفترة  خ��الل  التضخم  م��ع��دالت 

بنسبة كبيرة.
إن  م��ن��زل،  رب��ة  السيد،  أم��ل  قالت  فيما 
المواطن هو دائما ضحية قرارات الحكومة، 
إذ إن��ه��ا س��رع��ان م��ا ت��ق��وم ب��زي��ادة أس��ع��ار 
عليه،  والضرائب  والبنزين  والماء  الكهرباء 
لرجال  ك��ام��اًل  ال��دع��م  ت��ق��دم  ف��ى حين 
االعمال من كهرباء وغاز وغيرهما 
بتسهيالت  أراض���ى  وتمنحهم 
كبيرة ورغم ذلك لم يفكر رجل 
أع��م��ال واح���د ف��ى ال��وق��وف 

بجانب الدولة فى أزماتها.
وأضافت أمل أن المواطن 
لم يعد قادرا على تحمل أى 
أعباء إضافية فى ظل ارتفاع 
المعيشية  ال��ح��ي��اة  تكاليف 
وال��م��س��ك��ن وارت���ف���اع أس��ع��ار 
ال��م��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

وغيرها.

موجة من الضبابية وعدم الرؤية باتت تسود سوق الصاغة على 
خلفية االرتفاع الجنونى ألسعار الذهب ساعة تلو األخرى، إذ تعالت 
صرخات تجار الصاغة على خلفية األمر وحالة الركود التى باتت 
تسود سوق الذهب، إذ ارتفع سعر الذهب بشكل جنونى لم يتوقعه 
األمر  ليشكل  كثيًرا،  ويتعداها  دوالر  ال���2000  حاجز  ليكسر  أحد 
فى  التساؤالت  وتتزايد  مصر،  فى  الصاغة  لتجار  ومأزقا  كارثة 
الوقت ذاته حول إلى أين يتجه الذهب؟ وهل الوقت مناسب للشراء 

واالستثمار أم مناسب للبيع؟.
وتعليًقا على ذلك، قال كريم سعيد، أحد تجار الصاغة بالمعادى 
الجديدة، إن االرتفاع الجنونى للذهب تسبب فى حالة من الركود 
والتوقف التام عن البيع، األمر الذى بات بمثابة "خراب بيوت" لتجار 
الصاغة فى مصر، السيما وأن هذا األمر دفع الكثير منهم لتقليل 
المصنعية فى محاولة منه للبيع إال أن حركة البيع يوًما تلو اآلخر 
تتوقف على خلفية االرتفاع الجنونى وغير المسبوق لسعر الذهب 
علًما بأن سعر عيار 21 فى أول يونيو الماضى كان 660 جنيها واآلن 

أصبح 925 جنيها .
وأوضح كريم أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل مبالغ فيه ال يحقق 
بالشراء  وذلك ألنه سيقوم  البعض  يعتقد  كما  للتاجر  أى مكاسب 

باألسعار الجديدة فضاًل عن أنه لن يجد "الزبون اللى هيشترى".
المعز،  بشارع  الصاغة  تجار  أحد  شوقى،  وليد  قال  حين  فى 
إن تجار الذهب هم أكبر ضحايا االرتفاع الجنونى ألسعار الذهب 
وليس العكس حيث إن توقف حركة البيع والشراء قد تدفع الكثيرين 
بهم  الخاصة  الصاغة  محال  وإغ��الق  المهنة  تلك  عن  لالستغناء 
خاصة أنهم لن يجدوا أموااًل لدفع أجور العمالة والكهرباء واإليجار 
أن  إل��ى  الفًتا  ال��ش��راء،  عن  المواطنين  امتناع  خلفية  على  وغيره 
الجميع يأمل تراجع األسعار واستقرارها حتى تعود الحياة وحركة 

البيع والشراء لطبيعتها من جديد.
فنى:  وخبير  االقتصادى  المحلل  زرع��ى،  أسامة  قال  حين  فى 
لكى نفهم طبيعة تحركات الذهب البد أن نركز على تحركات البنك 
الفيدرالى األمريكى والعالقات الجيوسياسية ومدى تأثير فيروس 

كورونا .
وأوضح زرعى أن هناك قاعدة تقول إن أى ورقة نقدية يتم تداولها 
لكى ال تسبب لى تضخما البد ان يقابلها جهد اقتصادى، بمعنى البد 
او  مؤثرة  تكون  ان  السوق  فى  عليها  التعامل  يتم  نقدية  ورقة  لكل 
وانهيار  األزمة  بداية  منذ  االمريكية  السوق  ففى  االقتصاد،  وليدة 
الشركات وانهيار سوق المال االمريكى تدخل الفيدرالى االمريكى 
فيروس  نتيجة  حدث  الذى  االقتصادى  لالنكماش  للتصدى  بقوة  
كورنا والذى ضرب العرض والطلب فقام بضخ اى اموال يحتاجها 
اثرا  كان  الذى  االقتصادى  النزيف  وقف  لمحاولة  فقط  االقتصاد 
من اثار كورونا فقام الفيدرالى بضخ 3 تريليونان دوالر فى االسواق 

ت������ام ل��ض��خ وص���رح ب��أن��ه ع��ل��ى اس��ت��ع��داد 

الصغيره  الشركات  بمساعدة  وقام  ذلك  منه  األمر  تطلب  إن  اكثر 
التى  العواقب  اكثر من 750 مليون دوالر النتشالها من  بتخصيص 
دوالر  تريليونات   3 تواجدات  وهنا  الفيرس،  اثر  من  عليها  وقعت 
تقول  االقتصادية  والقاعدة  المتواجد.  عرض  ف��زاد  االس��واق  فى 
دائما  الذى  الشبح  يظهر  وهنا  تقل،  فقيمته  الشىء  زاد  انه طالما 
كان خائفا منه الفيدرالى وهو "التضخم" ودائما يأتى التضخم مع 
السياسيات التوسعية التى تستخدمها الدول وبالتالى ما االصل او 

ما البديل الذى من الممكن ان تحتاط به الدول؟ 
وأوضح زرعى أن الوضع الجيوسياسى فى العالم ما زال يسيطر 
عليه عدم اليقين، بمعنى البد ألى مستثمر يقرر االستثمار ان تكون 
هناك أمور اقتصادية وسياسية مستقرة له لكى يمتلك اليقين فى 
االستثمار الخاص بها، اما االن مع تصاعد االحداث بين الواليات 
المتحده االمريكيه والصين فمن المتوقع ان تؤدى الى اندالع حرب 
بين بين البلدين هذا على أثر زيادة حدة التوترات بين البلدين بعد 
شرق  بشركة  الصينية  الدولة  مؤسسات  أمريكى  مسئول  شبه  أن 

الهند بالمستعمرة فى بريطانيا. 
اما على صعيد فيروس كورونا، فقال زرعى إن منظمة الصحة 
العالميه مازالت تحذر من الموجة الثانية التى ستكون اكبر من االولى 

واعمق ايضا، وهنا ساد وضع عام فى السوق وهو عدم اليقين خوفا 
من تضخم سيضرب األسواق وخوفا من ازمة ديون للدول وخوفا من 
اضطرابات جيوسياسية وخوفا من فيروس لم يتم اكتشاف عقار له 
الى االن، وهنا تقول النظرية الكينزية والتى صاحبها كينز والذى 
اسس نظرية التوسع والتى تمنح الدول التدخل إلنقاذ األسواق وهى 
إن  تقول  والتى  االمريكى  الفيدرالى  اآلن  بها  يعمل  التى  الطريقة 
االستثمار عملية غير مستقرة تقودها الروح الحيوانية "روح القطيع" 
البعض وهنا  والمقصد من ذلك ان المستثمرين سيتبعون بعضهم 
يكون دائما التوجه الى االصول االكثر امانا وبذلك يحدث زيادة فى 
الطلب على األصول، وهنا عندما خاف الجميع فاتجهت كل االموال 

الى الذهب كعملة مالذ آمن لم تفقد قيمتها .
وأعرب زرعى عن توقعه بأن تصل سعر اوقية الذهب الى 2100 
دوالر لالونصة الواحدة النه يتم مناقشة االن الكونجرس االمريكى 
بضخ تريليون دوالر اخر فى السوق وهذا سيعمق االزمة وسيعظم 
التضخم أكثر وأكثر وأتوقع على صعيد السعر المحلى ان يصل سعر 

عيار 21 الى 950 جنيها.

»كورونا« يهبط بأرباح 
HSBC مصر إلى 155 

مليون دوالر 
 HSBC بنك أرباح  انخفاض  كورونا فى  تسبب فيروس 
النصف  خالل   %24.4 بنحو  الضرائب  خصم  قبل  مصر 
مقابل  دوالر  مليون   155 لتسجل  الجارى،  العام  من  األول 

نحو 205 ماليين للفترة المقابلة من العام الماضى .
الضرائب، فإن  األرباح قبل  انخفاض  الرغم من   وعلى 
اإلقراض  إجمالى  صعد  إذ  قوية  تظل  األعمال  أساسيات 
الكلى بنسبة 14% مقارنة مع ديسمبر 2019 وزادت الودائع 

بنسبة 5.%.
المصرفية   »HSBC« مجموعة  أعلنت  بينما  ذلك  يأتى 
العالمية أن أرباحها قبل خصم الضرائب هبطت بنسبة %65 
إلى 4.3 مليار دوالر خالل النصف األول من العام الجارى، 
كما انخفضت اإليرادات 9% إلى 26.7 مليار دوالر نتيجة 

ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا 
وان��خ��ف��اض أس��ع��ار 
ال���ف���ائ���دة وزي������ادة 
المحيطة  المخاطر 

باألسواق الدولية.
واح������ت������ل ب��ن��ك 
م���ص���ر   HSBC
ال���م���رك���ز ال����راب����ع 
فى  مساهم  كأكبر 

المجموعة من حيث األرباح، كما يعتبر أيًضا أكبر مساهم 
فى أرباح منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا وفق 

التقرير المالى للمجموعة األم
 34 التجزئة  وقطاع  ال��ث��روات  إدارة  من  األرب��اح  وبلغت 
بنهاية  الماضى مقابل 33 مليونا  يونيو  بنهاية  مليون دوالر 

يونيو من العام الماضى.
العمالء فى بنك HSBC مصر  وسجلت محفظة ودائع 
نحو 5.465 مليار دوالر بنهاية يونيو 2020 مقابل 5.186 

مليار بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة نسبتها %5.4.
الموجهة  ال��ق��روض  محفظة  ب��إج��م��ال��ى  يتعلق  وف��ي��م��ا 
مليار  إلى 2.228  لتصل  بنسبة %16.9  ارتفعت  للشركات 
بنهاية  مليار   1.905 مقابل  الماضى  يونيو  بنهاية  دوالر 
موجهة  ق��روض  منها  ك��ورون��ا،  أزم��ة  رغ��م   2019 ديسمبر 
للقطاع المالى غير المصرفى بنحو 14 مليون دوالر، و36 

مليون دوالر لقطاع العقارات.

احتياطى النقد األجنبى يرتفع 
إلى 38.3 مليار دوالر بنهاية يوليو

أعلن البنك المركزى المصرى 
النقد  احتياطى  ص��اف��ى  ارت��ف��اع 
مليون   113 بقيمة  لديه  األجنبى 
الماضى  يوليو  دوالر خالل شهر 
ليصل الى مستوى 38.315 مليار 
 38.202 م��ع  ب��ال��م��ق��ارن��ة  دوالر 

مليارا بنهاية يونيو السابق عليه.
وخ���س���ر ص���اف���ى اح��ت��ي��اط��ى 
مليار   9.4 نحو  األجنبى  النقد 
الخمسة  ال��ش��ه��ور  خ���الل  دوالر 
األولى من العام الجارى مدفوًعا 
بتداعيات فيروس كورونا وموجة 
من  األجنبية  لالستثمارات  نزوح 

األسواق الناشئة ومنها مصر.
ب��ي��ن��م��ا س��ج��ل ارت���ف���اع���ا فى 

بلغت  بقيمة  الماضيين  الشهرين 
2.3 مليار دوالر كنتيجة للتحرك 
الحكومة  جانب  م��ن  االستباقى 
والمركزى لتوفير السيولة بالعملة 
األجنبية عبر طرح سندات دولية 
بجانب  دوالر  مليارات   5 بقيمة 
دوالر  مليار   4.8 على  الحصول 
ال��دول��ى من  النقد  م��ن ص��ن��دوق 
بقيمة  األول���ى  اتفاقيتين  خ��الل 
2.77 مليار دوالر كتمويل طارئ، 
)تم  مليار   5.2 بقيمة  والثانية 
بقيمة  األول���ى  الشريحة  ص��رف 
ات��ف��اق  ض��م��ن  دوالر(  م��ل��ي��ار   2
 12 ومدته  االئتمانى  االستعداد 

شهًرا.

البنك األهلى يستهدف 
إطالق 150 فرًعا خالل ثالث سنوات

يخطط البنك األهلى المصرى 
أك��ب��ر ب��ن��ك ح��ك��وم��ى ف��ى ال��س��وق 
ف��رًع��ا   150 لتدشين  ال��م��ص��ري��ة 
إذ  المقبلة،  سنوات  الثالث  خالل 
فروعه  بشبكة  الوصول  يستهدف 
إلى 670 فرًعا حتى مطلع 2023، 
بنهاية  فرًعا   517 مع  بالمقارنة 

يونيو الماضى.
وي��ع��ت��زم ال��ب��ن��ك األه���ل���ى فى 
الوقت ذاته الوصول إلى 25 فرًعا 
الجارى  العام  بنهاية  ا  تكنولوجًيّ

النموذج  لنجاح هذا  2020 وطبقا 
دراسة  سيتم  الفروع  من  المتطور 
التوسع فى مناطق اخرى  إمكانية 
المقدمة  ال��خ��دم��ات  ت��ط��وي��ر  م��ع 

بأن  علًما  الفروع،  هذه  من خالل 
فى  ال��ت��وس��ع  ف��ى  مستمر  ال��ب��ن��ك 
اطالق قنوات تواصل غير مباشرة 
اتاحة بعض  تم  والتى  العمالء  مع 
مثل  ال��م��رح��ل��ة  ت��ل��ك  خ���الل  منها 
اص�����دار م��ح��اف��ظ ال���ف���ون ك���اش، 
وخدمة األهلى نت والسماح بشراء 
ال��ش��ه��ادات وال��ودائ��ع م��ن خاللها 
والكروت  الخصم  ك��روت  وتفعيل 
 ATM ال���  خ��الل  م��ن  االئتمانية 

وغيرها.

ت��ع��ال��ت م��ط��ال��ب ال��ك��ث��ي��ري��ن خ���الل ال��ف��ت��رة 
الضريبية  العدالة  تحقيق  بضرورة  الماضية، 
ومجابهة التهرب الضريبى، ليعلن وزير المالية 
"الفاتورة  منظومة  تطبيق  عن  معيط،  محمد 
الضريبية اإللكترونية" بشكل إجبارى فى نوفمبر 
تتابع  مركزى  إلكترونى  نظام  من خالل  المقبل، 
التجارية  التعامالت  كل  الضرائب  مصلحة  به 
لبيانات  اإللكترونى  التبادل  عبر  الشركات  بين 
على  االع��ت��م��اد  دون  ل��ح��ظ��ًي��ا  ال��ف��وات��ي��ر 
الفاتورة  ب��أن  علًما  الورقية،  المعامالت 
الضريبية اإللكترونية تساعد على حصر 
المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج 
االقتصاد  ف��ى  الرسمى  غير  االق��ت��ص��اد 
الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على 
النحو الذى ُيسهم فى تحصيل حق الدولة.

يمن  الدكتورة  قالت  ذل��ك،  على  وتعليًقا 

شمس،  عين  بجامعة  االقتصاد  أستاذ  الحماقى، 
الضريبية  "ال��ف��ات��ورة  منظومة  تطبيق  ق���رار  إن 
لمحاربة  المالية  وزير  مساعى  يؤكد  اإللكترونية" 
الفساد الضريبى والتهرب الضريبى بيد من حديد، 
السيما وأن هذا األمر سيساعد فى تحقيق العدالة 
الضريبية، الفًتا إلى أن هذه المنظومة ستنجح فى 
قامت  المالية  وزارة  وأن  السيما  أهدافها  تحقيق 
جيًدا،  لذلك  باالستعداد  الماضية  الفترة  خ��الل 
حيث تم التشغيل التجريبى لتلك المنظومة فى 30 

يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات.
المنظومة  تلك  تطبيق  أن  »الحماقى«  وأضافت 
أن  خاصة  الرقمى  للتحول  واقعيا  تطبيقا  يعد 
يمكّن مصلحة  مركزًيا  نظاًما  المنظومة تضم  تلك 
الضرائب من متابعة جميع التعامالت التجارية بين 
الشركات، من خالل تبادل بيانات الفواتير لحظًيا 
المعامالت  على  االع��ت��م��اد  ودون  رقمية  بصيغة 

الورقية.
الخبير  الغايش،  حسام  الدكتور  ق��ال  حين  فى 
فاتورة  ب��إص��دار  الخاص  ال��ق��رار  إن  االق��ت��ص��ادى، 
وكود  اإللكترونى  التوقيع  بها  موضحا  إلكترونية 
السلعة يتأتى ضمن خطة التحول الرقمى التى تسعى 
الخدمات  تحسين  مثل  أسباب  لعدة  مصر  إليها 
المقدمة للممولين والمجتمع الضريبى، حيث تأتى 
مشروعات  كأحد  اإللكترونية  الفاتورة  منظومة 
تهدف  والتى  المصرية،  الضرائب  منظومة  تطوير 
إلى دمج السوق غير الرسمية بالمنظومة الرسمية 
مستحقات  وتحصيل  الضريبى  التهرب  ومحاربة 

الدولة بفاعلية وكفاءة أكبر.
الغايش أنه سيكون هناك عدة ضوابط  وأوضح 
وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، 
وهى استخراج شهادة التوقيع اإللكترونى، واستخدام 
نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى بالشركات 

يتم ربطه بنظام التصنيف وتنفيذ إجراءات تسجيل 
باستخدام  اإللكترونية  الفاتورة  بمنظومة  الشركة 
رقم التسجيل الضريبى واإليميل الخاص بالشركة، 
الفًتا إلى أنه سيتم توفير البيانات الالزمة لتسجيل 
مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية اإللكترونية 
ورقم  القومى  والرقم  والصفة  كاالسم  بالمصلحة 
هذه  ستكون  وبهذا  الشخصى،  واإليميل  الهاتف 
الخطوة هى حجر األساس للتحول الرقمى ومواجهة 
االقتصاد غير الرسمى وضمه لالقتصاد الرسمى 
من  المبذول  الجهد  الخطوة ستقلل  هذه  ان  حيث 
قبل موظفى الضرائب لمراجعة الفواتير وتسجيلها 
سيساعدهم  مما  أطرافها  كافة  ح��ول  والتقصى 
على جذب عمالء جدد من االقتصاد غير الرسمى 
ويسمح برفع حصيلة اإليرادات الضريبية خاصة أن 
حجم هذا االقتصاد كبير للغاية ويحتاج لجهد كبير 

لضمه لالقتصاد الرسمى .

الفاتورة الضريبية اإللكترونية.. سالح »املالية« لتحقيق العدالة الضريبية

السندات اخلضراء.. بادرة األمل جلذب املستثمرين األجانب
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فرنك  أل��ف   30 ال��زم��ال��ك  ن���ادى  إدارة  س���ددت 
رسوما  الدولية  الرياضية  المحكمة  إلى  سويسرى 
الدولى  االت��ح��اد  م��ن  ال��ص��ادر  الحكم  على  للطعن 
بعد  النقاز  حمدى  قضية  فى  "فيفا"  القدم  لكرة 
لصالح  دوالر  ألف  و300  مليوًنا  الزمالك  تغريم  قرار 
الذى  األبيض  الفريق  العب  النقاز  حمدى  التونسى 
فسخ عقده من طرف واحد فى القضية التى حرصت 
األول��ى  ال��درج��ة  حكم  إيقاف  على  الزمالك  إدارة 
تلقى  بعد  الدولى  االتحاد  فى  عليه  بالطعن  بها 
تلك  فى  بالحكم  الخاصة  المختلفة  الحيثيات 

القضية.
المحامى  ب��ال��زم��ال��ك  القضية  وي��ت��ول��ى 
تم  ال��ذى  تشيفالى  سلفاتورى  اإليطالى 
إسناد قضية النقاز له للطعن على حكم 

فيفا فى المحكمة الرياضية.

يستعين بمحاٍم إيطالى لمواجهة النقاز
الدولى  إنفانتينو، رئيس االحتاد  بعث جيانى 
لكرة القدم، رسالة تضامن إلى العاصمة اللبنانية 
تاريخها  فى  انفجار  ألكبر  تعرضت  بعدما  بيروت 

مما خلف مئات الضحايا وآالف املصابني.
بعد  العميق  باحلزن  "نشعر  إنفانتينو  وق��ال 
مع  وقلوبنا  بيروت  من  واألخ��ب��ار  الصور  متابعة 
الرهيبة  املأساة  بهذه  تأثر  من  وكل  الضحايا  كل 
الشعب  بجانب  يقف  القدم  ك��رة  مجتمع  فكل 

اللبنانى".
رئيس  مع  الكامل  تضامنه  إنفانتينو  وأبدى 
حيدر  هاشم  القدم  لكرة  اللبنانى  االحتاد 
قائال "بالنيابة عنى وعن االحتاد الدولى 
أسر  مع  الكامل  تعاطفى  تقدمي  أود 
الضحايا والشعب اللبنانى فى هذا 

الوقت العصيب".

على مباراة ودية
ق����ررت ل��ج��ن��ة االن��ض��ب��اط واألخ����اق 
باالتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف الهانى 
لثاث  سموحة  فريق  مرمى  حارس  سليمان 
تسدد  جنيه  أل��ف   50 وتغريمه  مباريات 
فى  القدم  لكرة  المصرى  االتحاد  لحساب 
اإلخطار  تاريخ  من  يوما   30 أقصاها  مدة 
ال��م��ب��اراة  تقرير  اللجنة  مطالعة  بعد 
الودية التى جمعت سموحة مع االتحاد 

السكندرى.

عقوبةفيفا
حزين بسبب انفجار بيروت

وكيل »وادى« يحسم اجلدل 
بشأن العروض

الفلسطينى  المهاجم  شدد أسيد الخضر، وكيل أعمال محمود وادى 
للنادى المصرى، على أنه سيرحل عن الفريق بشكل مؤكد نهاية الموسم 

المصرى  إدارة  أن  مؤكدا  الجارى، 
الفريق  وق����ادت  ت��م��ام��ا  محترفة 
للمشاركة فى الكونفيدرالية مرتين 
والحصول على المركز الثانى فى 
المصرى  والسوبر  مصر  ك��أس 
عبد  قاله  بما  عالقة  لى  وليس 
الظاهر السقا، المدير الرياضى 
أى  يمتلك  ال  وادى  بأن  للنادى، 
ع���روض ألن��ن��ى أت��ع��ام��ل بشكل 
شخصى مع عدنان حلبية، نائب 
ولذلك  المصرى،  النادى  رئيس 
أن  السقا  الظاهر  عبد  يعلم  ال 
تلقى  وادى 
ع�����روض�����ا 

لضم  مصرى  ن��اد  من  رسمى  ع��رض  وهناك 
سبيل  على  خدماته  على  للحصول  قطرى  ناد  من  وآخ��ر  وادى 
اإلعارة مع أحقية الشراء وهذا الفريق يشارك فى بطولة آسيا 

باإلضافة لعرض إماراتى.
قائال:  المصرى  ن��ادى  رئيس  حلبية  سمير  رد  جانبه  من 
رد  وبالتأكيد  وادى،  محمود  وكيل  مع  احترافى  بشكل  نتعامل 
قبل  الالعبين  تشتيت  ع��دم  يريد  ألن��ه  السقا  الظاهر  عبد 

مواجهة الزمالك الهامة فى الدورى المصرى.

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفنى للفريق األول لكرة 
القدم بنادي المقاولون العرب أن أزمة أيمن حفنى مع الذئاب قديمة 
وتحديدا منذ تعليق النشاط الرياضى ومنح الجهاز الفنى لالعبين إجازة 

مفتوحة مع االلتزام بالبرنامج الموضوع وهو ما لم ينفذه أيمن حفنى.
عبر  الفني  الجهاز  مع  التواصل  الالعب  رف��ض  المصدر  وبحسب 
خاصية الفيديو كونفرانس لتأكيد تنفيذ برنامجه وكذلك رفض الرد على 
بعد  الصباحى  التدريب  أيضا عن موعد  وتغيب  الفنى  الجهاز  تليفونات 
عودة الفريق الستئناف التدريبات الجماعية عقب فترة طويلة من الغياب 

منذ انتشار فيروس كورونا الذى تسبب في تعطيل النشاط الرياضى.
الالعب  احتواء  حاول  للمقاولون  الفنى  الجهاز  أن  المصدر  وأوض��ح 
في العديد من الموقف ولكنه أصر على مواصلة العناد ورفض االلتزام 
بموعد المسحات مما جعل الجهاز الفنى للذئاب يقرر بشكل قاطع إبعاده 
عن الفريق وعدم المشاركة خالل المرحلة المقبلة رغم محاوالت الالعب 

الصلح بعد ذلك.
ال��دورى  ج��دول  في  الثانى  المركز  يحتل  العرب  المقاولون  أن  يذكر 

برصيد 33 نقطة خلف األهلي المتصدر المسابقة برصيد 49 نقطة.

جتميد الصفقات فى أسوان

باريس سان جيرمان يخطط لضم رونالدو

صفقات  م��ع  التفاوض  ملف  أس���وان  ن��ادى  إدارة  جمدت 
كشرى  أحمد  من  بطلب  الراهن  الوقت  فى  الجديد  الموسم 

المدير الفنى للفريق األول لكرة القدم بالنادى.
وكشف مصدر بنادى أسوان أن جميع األنباء التى ترددت 
حول دخول نادى أسوان فى مفاوضات مع أى العب فى الوقت 

الجارى غير صحيحة على اإلطالق. وتابع المصدر أن أحمد 
كشرى طلب إغالق ملف الصفقات الجديدة نهائيا فى الوقت 
الجارى والتركيز على تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة 

من أجل الهروب من منطقة الخطر.

بصورة  التحرك  الفرنسى  جيرمان  سان  باريس  ن��ادى  بدأ 
جدية من أجل التعاقد مع البرتغالى كريستيانو رونالدو العب 
فريق يوفنتوس اإليطالى ليكون واجهة قوية للفريق خالل الفترة 
المقبلة بعد أن فشلت محاولة تصدير البرازيلى نيمار دا سيلفا 
ليكون بوابة النادى لحصد البطوالت األوروبية أو جلب الكرة 

الذهبية الى قلب العاصمة الفرنسية.
إقناع  أجل  ليضغط من  باريس سان جيرمان  نادى  وتشجع 
شعوره  عدم  عن  قوية  أنباء  ت��رددت  أن  بعد  بالفكرة  رونالدو 
باالرتياح داخل النادى فى ظل تذبذب النتائج، الى جانب عدم 
بها  فاز  التى  الذهبى  الحذاء  أو  ال��دورى  بجائزة هداف  فوزه 
تكرار  فى  النادى  يرغب  فيما  التسيو،  فريق  العب  ايمبيولى، 
أن  قبل  للغاية  مستبعدا  كان  ال��ذى  نيمار  ضم  سيناريو  نفس 
يصبح واقعا وينجح فى كسر تعاقده مع برشلونة مقابل 222 

مليون يورو.
بالتواجد  الالعب  إقناع  أجل  من  الباريسى  النادى  وتحرك 

احتماالت  ومع  مبابى  وكيليان  نيمار  جانب  الى 
الفترة  خ��الل  زي��دان  الدين  زي��ن  الفرنسى  لجلب 
خالله  من  وينجح  مميزا  فريقا  ليصبح  القادمة 
فى تحقيق المزيد من األمجاد، ورغم صعوبة ذلك 
إال إن مسئولى النادى يواصلون الضغوط أمال فى 
نجاح الصفقة خاصة أنه فى حالة قدومه يمكن بعد 

موسم واحد بيع مبابى بمبلغ ضخم للغاية.
عدم  بسبب  اإلحباط  من  حالة  رون��ال��دو  ويعيش 

الفوز بألقاب فردية خالل الفترة األخيرة الى جانب 
س��ارى  م��اورس��ي��و  بخصوص  ال��ن��ادى  موقف  غموض 
بصورة  بينهما  العالقة  توترت  وال��ذى  الفنى  المدير 
الفتة للنظر خالل الفترة األخيرة، وهو ما قد يدفعه 

بالفعل الى التفكير فى خوض تحد جديد على الرغم 
سان  باريس  قدرة  عدم  وأبرزها  الصعوبات  بعض  من 

جيرمان على المنافسة بقوة فى دورى أبطال أورووبا.

رفض نادى الزمالك أى حلول ودية من أجل مشاركة حميد 
أحداد العب الفريق المعار إلى الرجاء المغربى فى المباراة 
التى تجمع الفريقين فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا 

المقرر لها 25 من سبتمبر المقبل.
حال  دوالر  ألف   200 الرجاء  بسداد  تمسك  الزمالك 
الفريق  أمام  أح��داد  مشاركة  فى  األخضر  الفريق  رغبة 
األبيض فى نصف النهائى للبطولة اإلفريقية وفقا للعقد 
لنادى  الالعب  بإعارة  والخاص  الناديين  بين  المبرم 
الرجاء حتى نهاية الموسم الجارى بعدما تألق الالعب 
ال��دورى  فى  أه��داف   7 بتسجيله  ال��رج��اء  مع  مؤخرا 

المغربى.
كان مجلس إدارة نادى الزمالك استقر على تأجيل 
المغربى  تألق  بعد  المقبلة  اإلفريقية  الصفقة  حسم 
حميد أحداد بشدة رفقة فريق الرجاء خالل الفترة 
الماضية عقب استكمال المسابقة فى المغرب وعلى 

أمل عودته مرة أخرى للفريق األبيض.
وكشف مصدر داخل النادى أن الفرنسى باتريس 
المجلس  أخطر  للفريق،  الفنى  المدير  كارتيرون، 
الموسم  نهاية  المغربى  ال��الع��ب  ع��ودة  بإمكانية 
الالعب  بقاء  تميزه مفضال  استمرار  المحلى حال 

خالل الفترة الحالية ضمن صفوف الفريق المغربى 
حتى نهاية المباريات اإلفريقية لضمان االستفادة من 

جاهزيته على المستوى الفنى.

اللجنة  أعضاء  تجمع  جلسة  تعقد  أن  تقرر 
الزناتى  حسام  م��ع  ال��ك��رة  الت��ح��اد  الخماسية 
مدير إدارة المسابقات والدكتور محمد سلطان 
ستنفذ  التى  للعقوبات  الئحة  وض��ع  أج��ل  من 
ال���دورى الممتاز  ال��ت��زام ف��رق  ف��ى حالة ع��دم 
عمل  سيتم  كما   االح��ت��رازي��ة  ب���اإلج���راءات 
مسحات لمراقبى لجنة المسابقات لالطمئنان 
أي  دون  المسابقة  الستكمال  سالمتهم  على 

فى  ومرونة  وباحترافية  معوقات  أو  مشكالت 
التعامل حتى ينتهى الموسم بشكل جيد.

 20 أس��م��اء  الخماسية  اللجنة  واع��ت��م��دت 
محمد  الدكتور  بمعرفة  اختيارهم  تم  طبيبا 
سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبالية للقيام 
ال���دورى  ل��م��ب��اري��ات  الطبى  ال��م��راق��ب  بمهام 
الطبية  اإلجراءات  تطبيق  والتأكد من  الممتاز 

االحترازية خالل مباريات الدوري.

ألف دوالر أشعلت الفتنة بني 
الزمالك والرجاء املغربى

عقوبات بانتظار الفرق التى ال تلتزم 
باإلجراءات االحترازية

المدير  فايلر،  رينيه  السويسرى  رفع 
بالنادى  للكرة  األول  للفريق  الفنى 
األهلى، حالة الطوارئ قبل ساعات من 
الدورى  مباريات  استئناف  الى  العودة 
وس���ط ح��ال��ة م��ن ال��ت��رق��ب ال��ش��دي��د 
ل��أم��ور ع��ق��ب ت��وق��ف ط��وي��ل بسبب 

تفشى وباء كورونا المستجد.
واستفاد النادى األهلى بشكل كبير 
استمر  الطويلة حيث  التوقف  فترة  من 
عن  اإلع��الن  تم  بل  تغييرات  دون  الفنى  الجهاز 
تمديد عقد السويسرى رينيه فايلر بعد مفاوضات 
العبيه  تجهيز  على  وح��رص  التوقف  فترة  خالل 
بداية  منذ  القاهرة  فى  تواجدوا  الذين  األجانب 
السفر  الذى فكر فى  األزمة، خاصة على معلول 

لكنه تراجع بسبب الحجر الصحى وقتها.
ومنحت فترة التوقف الجهاز الفنى فى األهلى 
ف��رص��ة الس��ت��ع��ادة خ��دم��ات ح��م��دى فتحى ال��ذى 
شارك فى التدريبات الجماعية وفى تراى ماتش 
وأصبح جاهزا للمباريات بعد إصابته وغيابه لفترة 
الركبة بمعسكر  طويلة بسبب قطع فى غضروف 
بفيروس  مؤخًرا  اصابته  رغم  الوطنى  المنتخب 
كورونا واقترب من استعادة خدمات محمد محمود 
بصورة  للمشاركة  فقط  أسابيع  الى  يحتاج  الذى 
أجرى  أن  بعد  الجماعية  التدريبات  فى  طبيعية 
جراحة الرباط الصليبى وأيضا سعد سمير الذى 
قطع شوطا كبيرا فى برنامج العالج من اإلصابة 
األم��ر  ونفس  أكيليس  وت��ر  ف��ى  لها  تعرض  التى 

بالنسبة لكريم نيدفيد.
وفى نفس اإلطار شهدت الفترة الماضية عودة 
صالح جمعة من االستبعاد، حيث سمح له الجهاز 
الفنى بالمشاركة فى التدريبات الجماعية بصورة 
ع��ودة  أن  كما  الماضية،  الفترة  خ��الل  طبيعية 
حمدى فتحى لوسط الملعب سوف تخلق منافسة 

شرسة فى ظل جاهزية عمرو السولية وأليو ديانج 
ودور كل منهما قبل التوقف حيث يتطلع فايلر لحل 
مقاعد  منهما على  يجلس  ومن  الصعبة  المعادلة 
رضوان  لشادى  مؤثر  تصعيد  جانب  الى  البدالء 
ومحمد فخرى ومحمد شكرى مع وجود احتماالت 

لمنحهم أدوارا وفقا لظروف الفريق.
تخلص  فقد  الراحلين  خريطة  صعيد  وعلى 
األهلى من حسام عاشور الذى قام النادى بتوجيه 
الموسم  إك��م��ال  دون  رس��م��ى  بشكل  ل��ه  الشكر 
التوقف  فترة  شهدت  ذل��ك  جانب  ال��ى  ال��ج��ارى 
الذى  فتحى  احمد  عقد  تجديد  محاوالت  فشل 
تأكد رحيله بنهاية الموسم، وكذلك األمر بالنسبة 
الموسم  بنهاية  سيرحل  ال��ذى  إك��رام��ى  لشريف 
الشناوى  عقود  بتجديد  النادى  قام  فيما  الجارى 
وسعد سمير ومروان محسن ليبدأ الفترة المقبلة 
وسط حالة من االستقرار فى ظل تفوقه بفارق 16 
نقطة عن نادى المقاولون العرب الذى كان أقرب 

مالحقيه على الصدارة قبل فترة التوقف.
وأعلن النادى عن تحديد يوم 3 أكتوبر موعدا 
المغربى  ال��وداد  فريق  أمام  العودة  مباراة  إلقامة 
إفريقيا  أبطال  دورى  من  النهائى  نصف  بالدور 
نتيجة  تحقيق  ف��ى  الفنى  الجهاز  ي��رغ��ب  حيث 
شهر  نهاية  تقام  التى  ال��ذه��اب  بجولة  إيجابية 

سبتمبر من أجل التأهل الى النهائى.

قبل ساعات من العودة للدورى

طوارئ فى األهلى
الشياطني احلمر استفادوا من "كورونا".. وتخلصوا من حسام عاشور 
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تريزيجيه يرفض إغراءات الدورى التركى والننى فى مفترق طرق
المنتخب  الع��ب  تريزيجيه،  حسن  محمود  ج��دد 
فكرة  رفضه  اإلنجليزى،  فيال  استون  وفريق  الوطنى 
الذى يسعى بكل  التركى  الى فريق بيشكتاش  االنتقال 
قوة من اجل الحصول على خدماته والتعاقد معه بداية 
من  رات��ب سنوى ضخم  رصد  مع  المقبل  الموسم  من 

أجل إغرائه بقبول العرض.
ورد تريزيجيه على الوسطاء فى التفاوض معه بأنه 
أن نجح  بعد  اإلنجليزى خاصة  ال��دورى  يرحل عن  لن 
فريقه فى تفادى الهبوط الى دورى القسم األول وضمن 
االستمرار فى البريميرليج بالموسم الجديد الى جانب 

األخيرة ومساهمته  المباريات  كبيرة فى  تألقه بصورة 
فى النجاة من الهبوط وهو ما يضمن له اللعب بصورة 

أساسية خالل الموسم القادم.
وشدد الالعب الدولى على أنه لن ينظر الى مسالة 
الراتب السنوى بقدر نظرته الى اللعب بصورة أساسية 
فى أقوى دورى بالعالم وأنه حتى فى حالة هبوط فريقه 
على  التركى  ال��دورى  الى  العودة  على  موافقا  يكن  لم 
الرغم من تجربته المميزة مع فريق قاسم باشا والتى 

كانت سببا فى احترافه بالدورى اإلنجليزى.
حالة  الوطنى  المنتخب  العب  الننى  محمد  ويعيش 

من القلق الشديد على مصيره بعد أن تأكد رحيله عن 
فريق بيشكتاش التركى بنهاية إعارته من نادى األرسنال 
أرتيتا  مايكل  فيه  يرفض  الذى  الوقت  فى  اإلنجليزى 
المدير الفنى للجانرز تواجده ويؤكد على عدم الحاجة 

الى جهوده.
وكثف الننى من اتصاالته مع وكيله من أجل البحث 
الوسط  أندية  أحد  الى  لالنتقال  مناسب  عرض  عن 
بالدورى اإلنجليزى الى جانب البحث عن عروض فى 
أندية أوروبية بعد أن سبق ترشيحه للعب فى أكثر من 

فريق بالفترة الماضية.

رونالدو

تريزيجيه

محمود وادى

فايلر

عاشور

أحداد

كواليس أزمة
 حفنى مع الذئاب
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نوال الزغبى: 

ت����واص����ل ال��ن��ج��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ن������وال ال��زغ��ب��ى 
هجومها على المتورطين فى انفجار مرفأ بيروت 
الرئيسى، الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا 
وال���م���ص���اب���ي���ن، وت���دم���ي���ر ع�����دد ك��ب��ي��ر م����ن ال���م���ن���ازل 
من  اآلالف  عشرات  وتشريد  التجارية  والمحالت 
جديدة  تغريدة  الزغبى،  ن��وال  وكتبت  اللبنانيين. 
لها عبر تويتر قائلة: “الويل لكم من دموع أمهات 

الشهداء.. حكام الفساد”.  
وكانت نوال الزغبى قد كتبت: “بعد فى شى 
عليه؟  نخاف  شى  تركتولنا  منه؟  تخوفونا 
ال��ل��ى م��ا س��رق��ت��وه دم���رت���وه، قنبلة ن��ووي��ة 
عمالء  انتو  لبنانية،  م��ش  انتو  اكلنا، 

وحرامية”.

الويل لكم حكام الفساد
العالم  حول  والنجوم  املشاهير  يقوم  اآلخر  تلو  يومًا 
فى  متثلت  كبرى  بفاجعة  أصيبت  بعدما  لبنان  بدعم 
عديدة  ألس��ر  تشرد  من  عنه  أسفر  وم��ا  بيروت  انفجار 
 .. كثر،  ومصابني  قتلي  اثر  منكوبة  مدينة  بيروت  وإعالن 
خالل  من  بيروت  بدعم  قاموا  ممن  واحدة  لوبيز  جينيفر 
خاصية الستوري عبر حسابها على موقع انستجرام، حني 
أخرى  ناحية  من  لبنان.  يف  األحمر  للصليب  للتبرع  دعت 
تعيش النجمة جينيفر لوبيز أفضل أوقاتها حاليًا برفقة 
موقع  على  االستوري  خاصية  عبر  ظهر  مثلما  عائلتها، 
عائلتها،  مع  ص��ورة  من  أكثر  نشرت  حيث  انستجرام، 
أكثر  ولكن  العائلة”،  “وق��ت   : بكتابة  عليها  وعلقت 
ميكب  بدون  ظهورها  هي  األنظار  بها  خطفت  صورة 
التي تفاعلت  الصور  نهائيًا، خالل واحدة من تلك 
من خاللها مع متابعيها حيث تناقلتها الصحف 
الذى  لوبيز  جمال  على  أثنت  التي  واملواقع 
إلمتامها  نظرًا  بسن،  يتأثر  ال  ي��زال  ال 

مؤخرًا عامها ال� 51.

تنفصل عن زوجها بسبب التدين 
محمد  الفنان  عن  زك��ى  منى  النجمة  تنفصل 
خالل  الشديد  تدينها  بسبب  “تايسون”،  ممدوح 
وتتزوج  ط��رق”،  “تقاطع  الجديد  مسلسلها  أح��داث 
مع  ممدح  ويتورط  طفل،  منه  وتنجب  فراج  محمد 
الفنان سيد رجب ويكون هناك الكثير من الصراعات 
بينهما للمخرج تامر محسن.  وتجسد منى زكى دور 
إحدى  فى  وتعمل  “هنا”،  تدعى  زراعية  مهندسة 
المزارع الخاصة بمحمد ممدوح، وعادت منى زكى 
لبالتوه “تقاطع طرق” الفترة الماضية مع المخرج 
العمل  مشاهد  تصوير  الستئناف  محسن،  تامر 
فى الديكورات الخاصة بالمسلسل، وذلك بعد 
كورونا،  فيروس  أزمة  بسبب  أشهر   3 توقف 
شهر  من  العمل  خروج  فى  تسبب  والذى 

رمضان الماضى.

منى زكىجنيفر لوبيز
تدعم لبنان 

طرحت الفنانة اللبنانة إليسا منذ أيام أحدث ألبوماتها الغنائية، 
الذى يحمل اسم »صاحبة رأى”، وتصدرت إليسا مؤشر بحث 
جوجل بعد الترويج أللبومها الجديد »صاحبة رأى” بملصقات 

دعاية شديدة الجرأة.
ع��ب��ر حساباتها  ال��ص��ور  ب��ع��ض  إل��ي��س��ا  ون��ش��رت 
فى  وظ��ه��رت  ال��ت��واص��ل،  م��واق��ع  على  الشخصية 
قصير  وبشعر  أس���ود  فستانا  م��رت��دي��ة  ص���ورة 
ص��ورا  نشرت  كما  للكاميرا،  ظهرها  وأع��ط��ت 
كانت  بينما  أب��ي��ض  فستانا  م��رت��دي��ة   أخ���رى 

مستلقية على سرير.
ولكن  ال��ص��ور،  عند  إليسا  ج��رأة  تتوقف  ل��م 
»أول  كتبت:  إذ  تحديا  يحمل  بتعليق  أرفقتها 
بس  االن��ت��ق��ادات،  بسبب  صعبة  ك��ان��ت  مسيرتى 
خافش  ما  علّمنى  أبويا  وألن��و  بقوة  شى  كل  تخطيت 
ودايماً أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة 
نجاح الحمد لله وضميرى مرتاح.. ليش؟ ألنو بدل ما 

كون ضحية، قررت كون صاحبة رأى”.
 18 اإلح��س��اس  لملكة  الجديد  األل��ب��وم  ويتضمن 
أغنية منّوعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 
الفرنسية،  باللغة  مفاجأة  وأغنية  اللبنانية،  باللهجة 
هى إعادة ألغنية النجمة الراحلة داليدا، والتى سبق 
عام  باريس  فى  الشهير  األولمبيا  مسرح  على  أدتها  أن 

2019، والقت ت رحيبا من الجمهور.
كانت إليسا طرحت أغنية »صاحبة رأى” قبل طرح األلبوم كامال 
ضمن خطة الترويج، وتخطى عدد مشاهدات األغنية حاجز ال�3 

ماليين حتى اآلن.
تقدم إليسا هذا األلبوم بعد 21 عاما من احتراف الفن، بعد 
ظهورها ألول مرة بألبوم »بدى دوب«، والذى صورت منه أغنية 
»بتغيب بتروح« مع الفنان اللبنانى راغب عالمة وذلك عام 1999.
األغانى التى قدمتها إليسا باللهجة المصرية فى األلبوم هى: 
“صاحبة رأ”، »أغانينا«، »عظيمة«، »مباحة ليك«، »حبة اهتمام«، 
»على حس حكايتنا«، »هعتبرك مت«، »أنا شبه نسيتك«، »هنغنى 
كمان و كمان«، »ليك لوحدك«، »وأنت قصادى”، »بنحب الحياة”
قدمت اليسا 5 اغنيات باللهجة اللبنانية وهي: »وفى”، »غلطة 

وقت«، »سمعني«، »إلى الله«، »قهوة الماضي.”

أس��ف��ر االن��ف��ج��ار ال����ذى ش��ه��ده م��رف��أ ميناء 
من  الكثير  تدمير  عن  بيروت،  اللبنانية  العاصمة 
واجهات المنازل وعدد كبير من أساسيات المنازل، 
ومنها منازل لفنانين لبنانيين، لتواجد االنفجار فى 

وسط المدينة.
بشكل  تضررت  التى  المنازل  تلك  ضمن  ومن 
ألضرار  تعرض  وال��ذى  عالمة،  راغب  كبير،منزل 

كبيرة بعد االنفجار 
فى  تكسير  راغب،  نشره  الذى  بالفيديو  وظهر 

أثاث المنزل وزجاج الشبابيك. 
كما تعرض منزل النجمة اللبنانية إليسا ألضرار 
قلبى من  »محروق   : إليسا  وقالت  االنفجار  جراء 
جوا ومقهورة عا بلدى من اللى صار. أنا الحمدلله 
الجرحى  يكون فى شهدا، وكل  وانشالله ما  بخير 
يتعافو يا رب !بيتى تكسر كلو بس مش مهم ،المهم 

الله يحمى لبنان.”
بدورها، كشفت الفنانة هيفاء وهبى عن إصابة 
ج��راء  وعينيها  رأس��ه��ا  ف��ى  روب��ى  منزلها  م��دي��رة 

االنفجار.
ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر 

قائلة:  عليها  وعلقت  خاصية،  عبر  الحادث  من 
“نحن كلنا بخير، بيتى جنب االنفجار، ادعوا لربة 
بيتى روبى بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت 

للمستشفى”.
أما الفنان وائل جسار فطمأن جمهوره ومتابعيه 
بعد االنفجار الذى حدث فى بيروت، مؤكداً أن لم 
يصبه أى شىء وأن جميع أفراد عائلته بخير لكن 
وحرص  الشىء،  بعض  تأثر  بهم  الخاص  المنزل 
الشفاء  متمنيا  االنفجار  ضحايا  نعى  على  جسار 

العاجل للمصابين.
بعثت  التى  شاهين  دوللى  الفنانة  قالت  فيما 

رسالة طمأنينة لجمهورها بعد وقوع انفجار ضخم 
ببيروت، : »بشكر كل أصدقائى اللى بيطمنوا على 
كلها مادية بس،  أنا بخير وعيلتى بخير األض��رار 
ربنا يسترها على لبنان واللبنانيين جميعا ويعدى 
الشهداء ويصبر  والله يرحم  الصعبة دى  األوقات 
 30 صرلوا  لبنان  المصابين،  كل  ويشفى  أهاليهم 
سنة وأكثر يعانى ربنا يرحمنا ويخلصنا بليز ادعو 
للبنان واللبنانيين كتير كتير كتير يا رب احمى بلدى 

لبنان”.
أظهره  واس��ع��ا  تضامنا  لبنان  انفجار  وشهد 
نجوم العالم مع الشعب اللبنانى فما بين الدعوات 

والصلوات للضحايا إلى المساعدة بالتبرع 
باألموال اختلف شكل الدعم الذى قدمه 
العالمية  النجمة  عبرت  فقد  النجوم، 

عن  حايك  سلمى  األص��ل  لبنانية 
حزنها الكبير على ما حدث فى 

بيروت،  انفجار  نتيجة  لبنان 
لالنفجار،  فيديو  ونشرت 

ع��ب��ر ح��س��اب��ه��ا ب��م��وق��ع 
معلقة  »إن���س���ت���ج���رام«، 
انفجاران  “دم��ر  عليه: 
ع��اص��م��ة ل��ب��ن��ان .. 
ق���ل���ب���ى ال��م��ك��س��ور 
ي����خ����رج ل��ج��م��ي��ع 
األشخاص الذين 
أحباءهم  فقدوا 
وال�����ذي�����ن ه��م 
المناطق  ف��ى 
ال���م���ت���ض���ررة 
ف����ى ب���ي���روت 

المحبوبة”.

العرض  انطالق  » حزلقوم« عن  لمسرحية  المنتج  كايرو شو  كشف مسرح 
الشهر  منتصف  مكى  أحمد  الكوميديا  لنجم  مسرحى  ظهور  أول  يعد  ال��ذى 

القادم.
وأعرب المخرج والمنتج مجدى الهوارى الشريك المؤسس ل كايرو شو عن 
انطالق  قبل  حتى  بدأت  والتى  للعرض  األولية  األفعال  بردود  البالغة  سعادته 
العروض الجماهيرية حيث تصدر »حزلقوم« تريند »تويتر« فى مصر فور طرح 
بوستر المسرحية األول على الحسابات الرسمية ل كايرو شو بمواقع التواصل 
فى  األول��ى  للمرة  المسرحية  افتتاح  قرب  عن  لإلعالن  المختلفة  االجتماعى 
العربية  المملكة  فى  عرضها  عند  حققته  ال��ذى  الساحق  النجاح  بعد  مصر 

السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.
وأشاد الهوارى بمكى وبحماسه للوقوف على المسرح معتبرا أنه استثنائى 
ولكن متوقع من فنان نجم بحجم وذكاء أحمد مكى يدرك جيدا قيمة ومتعة 

التفاعل المباشر مع الجمهور.
المسرح خالل عرض »حزلقوم«  األول ضمن  وأكد أن »حضور مكى على 

ولى  للجميع  جدا  وقويا  طاغيا  جاء  الرياض  موسم  فعاليات 
شخصيا”.

اآلن  للعرض  “ح��م��اس مكى  ال��ه��وارى:  »م��ج��دى  وأض���اف 
وفى ظل الظروف االستثنائية الحالية يكشف معدًنا أصيال 

وشجاعة من فنان يقدر جمهوره”.
وأبدى الهوارى إعجابه الشديد بدعم أحمد مكى للشباب 
الشاب  المسرحية  مخرج  من  بداية  العرض  ه��ذا  خ��الل 
التى  الجديدة  الوجوه  شباب  وحتى  سامى  كريم  الواعد 
اكتشفها مكى بنفسه وأصر على منحهم فرصة كبيرة فى 
وثقته  فنه  مع  تصالحه  مدى  يعكس  أمر  وهو  “حزلقوم”، 

الكبيرة بنفسه كنجم. 
مسرحية »حزلقوم« تأليف حسن المهدى ومحمد جالل 
ويشارك مكى بطولتها نجما الكوميديا بيومى فؤاد ومحمد 

سالم وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامى.

ا ومؤثرا، وفى  يبقى دائًما دور القوى الناعمة فى ظل األزمات مهّمً
الوقت الحالى، الذى تواجه فيه مصر اإلرهاب من عدة جهات، أعلن 
نجوم الفن عن دعمهم الكامل للقوات المسلحة المصرية وللقرارات 

السياسية التى تم اتخاذها لمواجهة أى خطر يهدد األمن القومى.
وأكدت الفنانة إلهام شاهين أهمية دور القوى الناعمة والثقافة 
والفن فى دعم الدولة ومؤسساتها، وقالت إن الفن المصرى والفنانين 

دائما داعمون للدولة المصرية فى كل خطواتها.
وأض��اف��ت: »ص��وت��ن��ا يصل دائ��م��ا س���واء ف��ى اإلع���الم أو على 
الشاشات أو السوشيال ميديا، ونحن دائما مساندون للدولة، وكل 
فنان له جمهوره الذى يحبه ويثق فى آرائه، لذلك فنحن علينا دور 
فى توصيل المعلومة للشعب وتوعيته، وكذلك نرسخ لديه االنتماء 
للوطن، فمثال مؤخرا قمت بنشر مقالة أعجبتنى لحث الشعب على 
والتعبير  االقتصادى  الضغط  من  كنوع  التركية،  المنتجات  مقاطعة 
اقتصادها  فى  نساعدها  أال  علينا  فيجب  لسياستها،  رفضنا  عن 

وسياحتها«.
وأضافت: كل فنان له دور مهم بالطبع فى توعية جمهوره، خاصة 
أن الفنانين يتميزون بحب الماليين من الناس، سواء توضيح ما تقوم 
به الدولة ومؤسساتها ورئيسها لصالح مصر، وكذلك ما يفعله أعداء 

الوطن لإليقاع بمصر وشعبها.
وشددت الفنانة نهال عنبر على أهمية دور القوى الناعمة فى دعم 

الدولة ومؤسساتها وقراراتها.
عن  نتحدث  فحينما  مسموعة،  بالطبع  الناعمة  »القوى  وتابعت: 
شىء يستمع لنا جمهورنا الذى يحبنا والمصريون وطنيون بطبعهم، 
وذلك ظهر كثيرا فى وقفتهم مع بلدهم فى أوقات صعبة على مدى 
التاريخ، ومنها ثورة 30 يونيو، فالمصريون وقت الجد بيحطوا إيدهم 

فى إيد بعض”.
بيحبنا  جيش  يحمينا،  قوى  جيش  لدينا  لله  »الحمد  وأضافت: 
وبيحب بلده، وبيخاف عليها، وأيضا نحن محظوظون برئيسنا، فهو 
رئيس حنين على شعبه جدا وفى الوقت نفسه )سبع( على من تسول 
له نفسه المساس بمصر، باإلضافة إلى تطويره المستمر للبلد رغم 
فهو  القومى،  أمنها  على  للحفاظ  وحروبها  اإلره��اب  ضد  حروبها 
ويتم  للغاية،  سريعة  بخطوات  والتطوير  التنمية  عجلة  فى  مستمر 

مشروعات فى أعوام قليلة كان من المفترض إنجازها فى تنفيذ 
عشرات السنين”.

واستكملت: »من ال يرى كل هذه اإلنجازات فى كل القطاعات ال 
بيد من حديد  الرئيس يضرب  أن  إلى  البلد، باإلضافة أيضا  يحب 
على الفساد ويالحق الفاسدين، ويستبعد أى مسئول ال يقوم بواجبه”.

بحرفية  الدولة  معها  تعاملت  كورونا،  أزمة  فى  »حتى  وأضافت: 
المهن  بنقابة  الصحية  اللجنة  رئيس  ذلك ألنى  شديدة، والحظت 
التمثيلية، وكنت أحيانا أرسل ناس تعبانة للمستشفيات الحكومية، 

ويتم عمل كل المطلوب  لهم وإعطاؤهم األدوية دون أى مقابل”.
يفدى  ال��ذى  ال��ق��وى  بجيشنا  محظوظون  »نحن  واستكملت: 
وكل  وأم��ان،  أم��ن  فى  نعيش  ودم��ه حتى  بروحه  بلده 
لنا  الذى يوفره  هذه اإلنجازات بفضل األمن واألمان 
جيشنا خاصة أن مصر دائما مطمع، فهو جيش مذكور 
بالسنة النبوية ، ولو طلب منى التطوع بصفوف الجيش 
المواطنين  نوعى  أن  ناعمة  كقوى  دورنا  ولكن  أتأخر،  فلن 
ونفهمهم حقيقة األمور، ولكنى أيضا أرى أن الشعب المصرى أصبح 

أكثر وعيا ودراية وهو أيضا شعب محفور بداخله حب الوطن.”
تدعم  إنها  الناعمة،  القوى  عن  فقال  الجيار  ه��ادى  الفنان  أما 
الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قراراته تجاه ما يحدث حالًيا، وإن 
السيسى سبق أن حصل على تفويض من الشعب لمحاربة اإلرهاب، 
وها هو يحصل عليه مرة أخرى لمحاربة من يسعون للضرر بمصر. 

حالًيا  يحدث  فيما  اتخذ  السيسى  الرئيس  أن  الجيار  وأض��اف 
إجراءات قانونية ودبلوماسية متدرجة تناسب كل موقف على حدة، 
أحمر«،  خط  الجفرة   - »س��رت  قال  حينما  الشهيرة  بكلمته  بدأها 

وانتهت بتفويض شعبى عن طريق مجلس النواب.
تمر  لم  مصر  أن  أرى  الذى  الحالى  الموقف  نقدر  »نحن  وتابع: 
به فيما سبق، فاإلرهاب يحاول ضربنا من جهات عدة، ولكن رغم 
ذلك لم تقع مصر فريسة لألزمات االقتصادية وخاصة فى ظل أزمة 
مستمرة  فالمشروعات  عديدة،  دول  عكس  على  االخ��ي��رة،  كورونا 
داعمة  الناعمة  القوى  تظل  وسوف  متوفرة،  والمنتجات  والبضائع 

بعد غياب 8 سنوات عادت الفنانة الكبيرة يسرا إلى السينما، 
ودرام���ا  جدلية،  بشخصية  ال��م��ق��ام«  »ص��اح��ب  فيلم  خ��الل  م��ن 
كوميدية  كانت  التى  تجاربها  آخر  عن  بعيدة  وفكرية،  اجتماعية 
فى فيلم »جيم أوفر« الذى قدمته عام 2012، »يسرا« تحدثت عن 

جاذبية الدور وما واجهها لتقديمه.
عن  س��ن��وات  غ��ي��اب  بعد  للعمل  حماسك  سبب  ■م��ا   

السينما؟
 - بالفعل آخر أفالمى فى السينما كان »جيم أوفر« عام 2012، 
األطفال،  لدى  عريضة  جماهيرية  لى  حقق  كوميدى  عمل  وهو 
العرض وقتها  أيًضا، وعدد دور  وكان يعرض فى ظروف خاصة 
إي��رادات جيدة راضية عنها،  كان قليال، إال أنه نجح فى تحقيق 
و”صاحب المقام” بمجرد أن قرأت السيناريو لم أتردد فى قبوله، 
“مغرى”، مختلف، وشعرت أنه من الصعب أن يعرض علّى سيناريو 
بهذا التماسك والحبكة والفكرة، وشخصية »روح« التى أجسدها 
ضمن األحداث أعتبرها حالة خاصة، أضافت لتاريخى وأضفت 
لها كذلك، اكتشفت معها عالما مختلفا لم أتطرق له من قبل، وأنا 
دائًما يهمنى الدور وتأثيره فى األحداث بغض النظر عن حجمه، 
فمثال بفيلم »عمارة يعقوبيان« شاركت بمشاهد قليلة، لكنه عمل 
مهم، وكاركتر »روح« إذا تم حذفه من الفيلم يصبح غير مكتمل، 
واإلنسانية  بالصوفية  إيمانى  هو  ال��دور  قبولى  سبب  أهم  ولعل 
والتسامح والعطاء وكل هذه المعانى فى التركيبة النفسية ل�”روح”.

تلك  كتب  عيسى  إب��راه��ي��م  الكاتب  أن  حقيقة  م��ا   ■
الشخصية لممثل وليس لممثلة؟

 - بالفعل الدور على الورق كان “ذكورى”، ولكن المخرج ماندو 
العدل هو صاحب اقتراح ترشيحى لتجسيده، وعرض الفكرة على 
الكاتب إبراهيم عيسى أن يتحول الدور إلى سيدة بدال من كونه 

“رجل”، وهو ما تحمس له وعدل السيناريو كامالً.
بعض  ع��ن  حدثينا  »روح«..  شخصية  ع��ن  م���اذا   ■

تفاصيلها؟
 - روح شخصية يشعر كل إنسان أن فيها مناحى من شخصيته، 
تشعر أنها ضمير اإلنسان، ومدى طيبة البشر، وكيف أن »مناحى« 
الطيبة دائما ما تنتصر على الشر فى النفس البشرية، وصراحة 
الفيلم كان فيه رسائل خاصة بالنسبة لى وأعتبره خطوة مهمة فى 

تاريخى بدون شك.

■ صرحت بأن شخصية روح معقدة وصعبة.. لماذا؟
-  ألنها متجددة وتحمل الكثير من الوجوه على مدار األحداث، 
وهى قريبة منى جًدا فى الكثير من صفاتها، تصرفاتها مع كل 
السيدة  فلهذه  والسلبى،  اإليجابى  الجانبين  تحمل  وهى  الناس، 
دور فاعل فى حياة الشاب، فهى توجهه فى كل موقف ومأزق يقع 

فيه إلى طريق الصواب، وهذا أكثر ما أعجبنى فيها.
الرقمية  الفيلم على منصة شاهد  ■ كيف ترين عرض 

حصرًيا قبل عرضه فى دور العرض؟
 - بالتأكيد هو أمر إيجابى، مجال وأسلوب عرض جديد، كون 
وعالمى  محلى  فنى ضخم  محتوى  على  تحتوى  »شاهد«  منصة 
أيًضا، وأعتبرها فرصة حقيقية ليتعرف العالم من خالل عرض 
أفالمنا بتلك المنصة على ثقافاتنا وأعمالنا الفنية، وأشكر المنتج 
أحمد السبكى الذى دائما ما يسبق السوق فى معظم خطواتها 

وأنه قرر المغامرة بعرض الفيلم واالستغناء عن شباك التذاكر.
بعيًدا  جرأة  أكثر  أفالم  لعرض  فرصة  المنصات  هل   ■

عن الرقابة؟
-  بالتأكيد، المنصات الرقمية تحقق ذلك، وأنا أفضل الجرأة 
دائًما فى أعمالى واألفكار التى أتصدى لها، شرط أن أؤمن بما 
وأبحث  قدمتها،  التى  األعمال  بكل  مؤمنة  لله  والحمد  أقدمه، 
الوقت والعمر  دائًما عن كل ما هو جديد، والتجربة مع تقدم 

والخبرة منحتنى نظرة مختلفة لألعمال.
أن تكون بديلة لدور  الرقمية   ■هل يمكن للمنصات 

العرض؟
تماًما  بديلة  تكون  لن  ولكنها  المنصات،  لتلك  المستقبل   -
للسينمات ودور العرض، لكنها ستفتح السوق السينمائية فى 

مصر لتقديم أعمال متنوعة وأكثر جرأة فى التناول.
■ كيف وجدت ردود الفعل بعد العرض؟

- الفيلم شاهده اكثر من 30 مليون مشاهد فى اقل 
ردود  بأن  وسعيدة   ، كبير جدا  انجاز  وهذا  اسبوع  من 

الفعل جاءت بهذا الشكل ، فأنا احب االفالم التى تتناول 
قضايا مهمة وذات حبكة فنية.

جنوم مصر يعلنون دعمهم الكامل للقيادة يسرا: اجلرأة  سر جناح »صاحب املقام«
السياسية فى حمايتها لألمن القومى

إليسا: ألبوم »صاحبة
 رأى« ميثلنى

األحزان تسيطر على جنوم لبنان

مجدى الهوارى: أحمد مكى مفاجأة كايرو شو .. وانتظروا “حزلقوم جديد”

حريق  مرفأ بيروت دمر منزل هيفاء وهبى وإليسا وراغب عالمة 
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واستجابة  رائ��ع��ة،  إنسانية  لفتة  فى 
والسادة  سلطان،  منشية  أهالى  لمطالب 
إبراهيم  المحترم  ال��ل��واء  واف��ق  األط��ب��اء 
على  بناء  المنوفية،  محافظ  ليمون،  أبو 
أسامة  النائب  مع  التليفونى،  التواصل 
الدكتور  مطلب  إليه  نقل  ال��ذى  شرشر 
فى  األطباء  من  والعديد  سالمة،  محمد 
على  س��ل��ط��ان-  ومنشية  م��ن��وف  مدينة 
تكريم الشهيد محمد حمزة وإطالق اسمه 

على الوحدة الصحية بمنشية سلطان.
نموذًجا  ك��ان  الشهيد  إن  شرشر  وق��ال 
ُيحتذى به فى األداء واإلخالص والتفانى 
هناء  الدكتورة  وصفت  فيما  العمل،  فى 
بمدينة  الصحى  المركز  مديرة  الغرابلى، 
كان  بأنه  حمزة  محمد  الدكتور  منوف، 
فى  ومتفانيا  عمله  م��ح��راب  ف��ى  ع��اب��دا 
يحصلون  الذين  وخاصة  الفقراء،  خدمة 

على قرار عالج على نفقة الدولة. 
وعبر األطباء فى برقية لنائب الشعب 
وتقديرهم  شكرهم  ع��ن  ش��رش��ر  أس��ام��ة 
وإنهاء  المحافظ  م��ع  ال��ف��ورى  لتواصله 
استجابة  ساعات،  خ��الل  الموضوع  ه��ذا 
الفقيد  أن  وخاصة  المواطنين،  لمطالب 
قد  ك��ان  حمزة  محمد  الطبيب  الشهيد 

يتحرك  ولم  أسبوعين  منذ  المنية  وافته 
أح���د، وع��ن��دم��ا ت��ح��رك ش��رش��ر تحرك 

اآلخرون.
 وجريدة النهار والعاملون بها يتقدمون 
وأط��ب��اء  ح��م��زة  محمد  الشهيد  ألس���رة 
منشية  وأه��ال��ى  وأط��ب��اء  م��ن��وف  مدينة 
هذا  روح  على  التعازى  بخالص  سلطان 
محافظ  كرمه  ال��ذى  الوطنى  النموذج 

إح��دى  على  اس��م��ه  ب��إط��الق  المنوفية 
المصالح الحكومية وهى الوحدة الصحية 
من  رسالة  ذلك  ليكون  سلطان؛  بمنشية 
أبو  إبراهيم  المنوفية  محافظ  السيد 
ليمون بأن الدولة، ومحافظة المنوفية، ال 
يلعبون  الذين  المخلصين  أبناءها  تنسى 
ب��أدائ��ه��م  ال��م��واط��ن��ي��ن  خ��دم��ة  ف��ى  دورًا 

وإخالصهم فى عملهم. 

محافظ املنوفية يطلق اسم الشهيد محمد حمزة على الوحدة الصحية مبنشية سلطان
بعد االتصال التليفونى من النائب أسامة شرشر 

وفدا  النواب،  مجلس  عضو  شرشر،  أسامة  الصحفى  الكاتب  استقبل 
من كنيسة سرس الليان، على رأسه القمص مكارى، والذين قدموا التهنئة 

بمناسبة عيد األضحى المبارك.
وعلى جانب آخر، قدم القمص تيموثاوس والقس سارافييم نيروز والقس 
تادرس فؤاد والدكتور نبيل يسا واألستاذ أديب شحاتة- التهنئة بمناسبة عيد 

األضحى المبارك.
المنوفية،  مطران  بنيامين،  لألنبا  شكره  شرشر  أسامة  النائب  وأرس��ل 
وأقباط منوف وسرس الليان، مشيًدا بالعالقة بين المسلمين واألقباط فى 

مصر، مؤكًدا أنها روابط أفعال وليست أقواًل.

النائب أسامة شرشر يستقبل وفدا من كنيسة سرس الليان 
يقدمون التهاني بمناسبة عيد األضحى المبارك

القمص مكاري يهنئ النائب أسامة شرشر بعيد األضحى المبارك

قال المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم حالًيا النتهاء 
من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون وحدة سكنية 
بنهاية العام المالى الحالى 2021/2020 قبل موعده المستهدف بعام، مؤكدا حرص 
والمتابعة  الدعم  السياسية والحكومة على تقديم أوجه  القيادة  الدولة من خالل 
استخداماته  فى  والتوسع  للمنازل  الطبيعى  للغاز  القومى  للمشروع  المستمرة 
لمختلف مناطق الجمهورية تيسيًرا على المواطنين وتعظيًما لالستفادة منه كإحدى 
الثروات التى تتمتع بها مصر بدياًل للبوتاجاز بما يسهم فى خفض كميات استيراده 

من الخارج.
صحفية،  تصريحات  ف��ى  »ال��م��ال«،  وأض���اف 
التى  السكنية  الوحدات  أن إجمالى عدد  اإلثنين، 
وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بلغ 
11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط 
وحتى اآلن، مشيًرا إلى أنه جار العمل حالًيا على 
مليون  إلى  الطبيعى  الغاز  لتوصيل  برنامج  تنفيذ 
محافظات  بمختلف  سكنية  وح���دة  أل��ف  و100 
 2021/2020 المالى  ال��ع��ام  خ��الل  الجمهورية 
انتشار  بجائحة  الخاصة  التحديات  من  بالرغم 
وزارة  م��ب��ادرة  استمرار  م��ؤك��ًدا  ك��ورون��ا،  فيروس 
تكلفة  فى  المواطن  مساهمة  لتقسيط  البترول 
سنوات   6 على  السكنية  وح��دت��ه  إل��ى  التوصيل 
شهرًيا  جنيًها   30 بواقع  فوائد  ودون  مقدم،  دون 
للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى ألول 

مرة وتعمل بنظام المشروع.
الغاز  توصيل  فى  التوسع  برنامج  إط��ار  وف��ى 
الطبيعى فى كافة أنحاء الجمهورية، جار حالًيا إجراء مسح شامل لكافة المناطق 
لمواكبة  للتوصيل  الصالحة  المناطق  لستهداف  الجمهورية  محافظات  بمختلف 
المناطق  إلى  للتوصيل  جديدة  أساليب  ودراس��ة   ،2030 عام  حتى  الدولة  خطة 
البعيدة عن شبكات الغاز والتى تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات األمان 
وذلك باستخدام الغاز الطبيعى المضغوط من خالل ناقالت أرضية ذات تقنيات 
الدراسات  من  النتهاء  حالًيا  يجرى  حيث  العالمية،  المواصفات  ألحدث  مواكبة 
الفنية والمالية الالزمة للبدء فى توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الوادى الجديد 
مع األخذ فى العتبار الحفاظ على أعلى معايير األمان ولسيما أن توجه الدولة 
بإنشاء شبكة الطرق الجديدة يدعم تنفيذ ذلك األسلوب بعد أن أصبحت الطرق 
مؤهلة لستخدام هذه التقنية التى تعد الخيار األمثل للتوصيل لمحافظة الوادى 
الجديد التى تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعى حوالى 230 كيلو مترا وبالتالى 

ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الستفادة من موارد الدولة .

النائب أسامة شرشر يتلقى التهانى من 
أقباط منوف وسرس الليان مبناسبة 

عيد األضحى املبارك

طــــارق املــــال: 
االنتهاء من توصيل الغاز لـ3.4 مليون 
وحدة سكنية نهاية العام املالى احلالى

الشهيد محمد حمزة

اللواء إبراهيم أبو ليمون وأسامة شرشر

طارق المال
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